
Na podzim jsme 
připraveni, 

a co Vy?

Preventan® Akut 
tbl. 30
Cucavé tablety podporují imunitu 
již v dutině ústní. Zcela unikátní 
složení.
Obsahuje aktivní patentovanou 
látku ProteQuine® a vitamin C 
pro podporu celkové imunity.
Určen pro akutní užívání. 
Ověřeno více než 20 lety 
zkušeností dětí i dospělých, 
český originál.
Doplněk stravy. 

• Aktivní podpora imunity přímo 
v dutině ústní (cucavé tablety)

• Patentovaná látka ProteQuine® 
s vitaminem C pro normální funkci 
imunity

• Český originál s unikátní složením
• Balení na 3 měsíce
• Víc jak 20 let na trhu
• Určen k dlouhodobému užívání
Doplněk stravy. 

Safety Pack 3 v 1 = balíček, který pomáhá 
chránit nositele i okolí před viry a bakteriemi
Safety pack obsahuje:
1 kus NANOFIBER MASK – zdravotnická obličejová maska s filtrem z nanovláken. Chrání proti 
šíření virové a bakteriální infekce. Bakteriální účinnost je 98 %. 1 pár RUKAVIC – většina infekcí je 
přenášena přímo kontaminovanýma rukama, proto je důležité se chránit i pomocí rukavic. 
1 kus ANTIBAKTERIÁLNÍHO vlhčeného ubrousku s alkoholem.

Ústenka české výroby
Zdravotnická obličejová maska s gumičkami, třívrstvá, nesterilní. Chrání před 
šířením bakteriální infekce filtrační funkcí materiálu masky. • Bakteriální filtrační 
účinnost (BFE) ≥ 98 % • Boční výztuž zlepšuje přilnutí roušky ke tváři • Uživatelský 
komfort při dýchání • Bez zápachu. Výrobek je určen k jednorázovému použití. 
Cena za balení 500 Kč, cena v přepočtu za 1 ks 10 Kč.

Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k prevenci a léčbě 
chřipkových stavů, je určen k vnitřnímu užití.

• Prevence a léčba chřipkových stavů např. horečka, zimnice, bolest 
hlavy, únava a bolesti svalů • Bez věkového omezení

• Může se užívat během těhotenství a kojení
Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K. 

V prodeji též Oscillococcinum® 6 dávek v ceně 170 Kč.
Léčivý přípravek, 

čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Preventan® Clasic 
tbl. 90

399 Kč
běžná cena: 

445 Kč

akční cena:

46 Kč
UŠETŘ

ÍTE  145 Kč
běžná cena: 

175 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

30 Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu v síti lékáren společnosti Královéhradecká lékárna a.s.                      Nabídka platná od 15. 9. 2020 do 31. 10. 2020, nebo do vyprodání zásob.

I v našich lékárnách stačí k vyzvednutí eReceptu předložit občanský průkaz

Oscillococcinum® 30 dávek

50 Kč
akční cena:

NOVIN
KA

UŠETŘ
ÍTE

10 Kč

 10 Kč
běžná cena: 

20 Kč

akční cena:

  545 Kč
běžná cena: 

705 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

160 Kč



Batisept gel 85 ml 
Antibakteriální přípravek ve formě 
gelu s virucidním, baktericidním, 
tuberkulocidním a fungicidním 
účinkem. Určen pro hygienu 
a chirurgickou dezinfekci rukou 
ve zdravotnictví a na veřejných 
místech. Vhodný pro použití 
v domácnosti, má rychlý dezinfekční 
účinek,  nelepí a příjemně voní. 
Je určen pouze k vnějšímu použití. 
V prodeji též Batisept gel 500 ml 
za 226 Kč.

• Obsahuje probiotika 
a prebiotika.

• Nejen při a po antibiotické 
léčbě, při změně stravy.

• Vhodný pro děti od 3 let, 
dospívající a dospělé.

• Obsahuje bakterie 
Lactobacillus acidophilus 
a Bifidobacterium animalis 
subsp.lactis. 

Doplněk stravy. Není určen 
k náhradě pestré stravy.

VIBOVIT Imunity

Vibovit DINO, FARMA

VIGANTOLVIT D3 2000 I.U., 
60 tobolek
S vitaminem D3:
• Pro správné fungování 

imunitního systému
• Podporuje obě složky imunity 

(vrozenou i tu získanou)
• Když chcete pro svou 

obranyschopnost udělat víc
Doplněk stravy.

Vitamín 
K2+D3+Q10, 
60 tobolek
Jedinečná kombinace vitamínů K2 a D3 
(2000 IU/tob.) a koenzymu Q10. Vitamín 
D3 přispívá k udržení normálního stavu 
kostí a zubů, normální činnosti svalů 
a přispívá k normální funkci imunitního 
systému. Vitamín K2 přispívá k normální 
srážlivosti krve a k udržení normálního 
stavu kostí. Doplněk stravy.

• Léčí vlhký kašel, lze užívat již od prvních 
příznaků kašle

• Rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách 
a usnadňuje jeho vykašlávání

• Sirup s třešňovým aroma
• Pro děti od 2 let, dospívající a dospělé
V prodeji také ACC 20 mg/ml sirup 
100 ml za 80 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití 
s účinnou látkou acetylcystein. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

Biotussil por, gtt sol 
1x100 ml + Vitamín 
C 250 mg. 
60 tbl zdarma 
Biotussil je tradiční rostlinný 
léčivý přípravek při  rýmě a 
zánětu nosních dutin. Při nákupu 
BIOTUSSIL 1x100 ml navíc doplněk 
stravy se sladidlem Vitamín C 
250 mg, 60 tbl zdarma. Léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. Čtěte 
pečlivě příbalovou informaci. 

ACC sirup 
20 mg/ml 
sirup, 200 ml

UŠETŘ
ÍTE

33 Kč

 149 Kč
běžná cena: 

182 Kč

akční cena:

 139 Kč
běžná cena: 

172 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

33 Kč

 129 Kč
běžná cena: 

158 Kč

akční cena:

LINEX FORTE 
28 tobolek

UŠETŘ
ÍTE

29 Kč

UŠETŘ
ÍTE

24 Kč

  75 Kč
běžná cena: 

99 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

66 Kč

  179 Kč
běžná cena: 

245 Kč

akční cena:

Vibovit DINO, FARMA - želé multivitaminy pro děti ve tvaru dinosaurů a zvířátek 
z farmy - s vynikající ovocnou chutí a komplexem 10 vitaminů a minerálních látek. 
Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

Želé multivitaminy pro děti se 
zvýšeným obsahem vitaminu D 
a C pro zdravou imunitu. 
S vynikající chutí černého bezu 
a 100% přírodními barvivy 
a aroma. Vibovit je doporučován 
všem aktivním dětem, jejichž 
pravidelná fyzická zátěž 
zvyšuje požadavky na příjem 
těchto látek. Nepřekračujte 
doporučenou denní dávku. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Doplněk stravy. Neslouží jako 
náhrada pestré a vyvážené 
stravy.

UŠETŘ
ÍTE

16 Kč

 155 Kč
běžná cena: 

171 Kč

akční cena:

 335 Kč
běžná cena: 

383 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

48 Kč

UŠETŘ
ÍTE

46 Kč

 120 Kč
běžná cena: 

166 Kč

akční cena:



Vicks SymptoMed Classic Citrón, 14 sáčků

COLDREX HORKÝ 
NÁPOJ CITRON, 
14 sáčků
Uleví rychle od příznaků chřipky 
a nachlazení. Snižuje horečku, 
odstraňuje bolest hlavy, bolest 
v krku a uvolňuje ucpaný nos.
Obsahuje paracetamol, fenylefrin 
a vitamin C. Lék k vnitřnímu 
užití. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.O správném použití 
se poraďte se svým lékařem 
nebo lékárníkem.

Muconasal® 
Plus
Rychle, účinně a dlouhodobě 
uvolní nos při rýmě a nachlazení.
Osvěží vůní máty a eukalyptu.
Pro dospělé a děti od 6 let.
Volně prodejný lék k nosnímu 
použití. Obsahuje tramazolini 
hydrochloridum. 
Léčivý přípravek, čtěte pečlivě 
příbalovou informaci a poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem.

Septabene 3 mg/1 mg, 
16 pastilek
Septabene citron a bezový květ 
• Kombinace dvou účinných 

látek
• Trojí účinek: protizánětlivý, 

analgetický a antiseptický
• Snižuje bolest, zarudnutí 

a otok v krku
• Příchuť eukalyptu nebo 

citronu a bezového květu
Lék k vnitřnímu užití, čtěte 
pečlivě příbalový leták.

Koňská mast 
s konopím 
250 ml - hřejivá
Koňská mast® s konopím je unikátní 
bylinný balzám s konopným extraktem 
a 25 druhy bylin a rostlin vyrobený 
podle tradiční, generacemi prověřené, 
receptury. Vyvážený obsah těchto 
substancí zaručuje silný a široký účinek 
při masáži kůže. Kombinuje uvolňující 
účinky silic s příznivým působením 
extraktů z bylin. Hřejivá verze Koňské 
masti® s konopím působí jako účinný 
preventivní prostředek pro zahřátí 
pohybového aparátu. Hodí se pro 
všechny věkové kategorie. Koňská 
mast hřejivá 250 ml za 149 Kč.

Horký nápoj uleví od příznaků chřipky a nachlazení. Dvě účinné složky pro léčbu 
horečky, bolesti hlavy, svalů, bolesti v krku a pro uvolnění ucpaného nosu. 
Lék k vnitřnímu užití. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

UŠETŘ
ÍTE

117 Kč

UŠETŘ
ÍTE

25 Kč

 95 Kč
běžná cena: 

120 Kč

akční cena:

 119 Kč
běžná cena: 

159 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

40 Kč

 99 Kč
běžná cena: 

216 Kč

akční cena:

169 Kč
běžná cena: 

213 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

44 Kč

Coldrex tablety, 
24 tablet
Odstraňuje příznaky chřipky 
a nachlazení. Díky paracetamolu snižuje 
horečku, odstraňuje bolest hlavy, bolest 
v krku. S přídavkem léčivých látek na 
uvolnění ucpaného nosu a odkašlávání.
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci. O správném 
použití se poraďte se svým lékařem 
nebo lékárníkem.

129 Kč
běžná cena: 

157 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

28 Kč

Coldrex MAXGRIP 
CITRON, 10 sáčků 
nebo Coldrex 
MAXGRIP LESNÍ 
OVOCE, 10 sáčků
Odstraňuje příznaky chřipky 
a nachlazení. Díky paracetamolu 
snižuje horečku, odstraňuje bolest 
hlavy, bolest v krku. S přídavkem 
léčivé látky na uvolnění ucpaného 
nosu a s vitaminem C. 
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci. O správném 
použití se poraďte se svým lékařem 
nebo lékárníkem.

149 Kč
běžná cena: 

197 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

48 Kč

UŠETŘ
ÍTE

18 Kč

  160 Kč
běžná cena: 

178 Kč

akční cena:

Koňská mast 
s konopím 
250 ml - chladivá
Koňská mast® s konopím je vyrobena 
podle tradiční švýcarské receptury. Její 
součástí je také plod a květ kaštanu 
koňského, který je osvědčeným 
prostředkem v boji proti křečovým 
žilám. Použití je vhodné po fyzické 
zátěži, podporuje celkovou regeneraci 
pohybového aparátu. Osvěží a přináší 
úlevu při pocitu „těžkých“ nohou. 
Bylinná kombinace obsažená v Koňské 
masti® působí také na cévní systém; 
zvyšuje žilní odtok a elasticitu cévních 
stěn. Koňská mast chladivá 250 ml 
za 149 Kč.

UŠETŘ
ÍTE

18 Kč

  160 Kč
běžná cena: 

178 Kč

akční cena:



Lékárna v nemocnici Broumov – Smetanova 91, 550 01 Broumov, PO, ÚT, ST, PÁ 8.00–12.00, 12.30–15.30, ČT 8.00–17.00, tel.: 491 582 367, broumov@khl.cz

Lékárna v nemocnici Trutnov – Gorkého 77, 541 01 Trutnov, PO, ÚT, ST, ČT 7.30–16.00, PÁ 7.30–15.30, tel.: 499 397 115, trutnov@khl.cz

Lékárna v nemocnici Rychnov nad Kněžnou – Jiráskova 506, 516 01 Rychnov n. Kn., PO–PÁ 7.30–17.00, tel.: 494 321 550, rychnov@khl.cz

Lékárna na poliklinice ve Dvoře Králové n. L. – Rooseveltova 474, 544 01 Dvůr Králové n. L., PO–PÁ 7.00–17.00, tel.: 499 629 285, dk@khl.cz

Nemocniční lékárna Náchod – B. Němcové 738, 547 01 Náchod, PO–PÁ 7.30–18.00, tel.: 491 601 900, poliklinika@khl.cz

Lékárna v Ambulantním pavilonu Náchod –  Purkyňova 446, 547 69 Náchod, PO–PÁ 8.00–15.30, tel.: 491 601 592, ap@khl.cz

Lékárna Na Záchrance Hradec Králové – Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové, PO–PÁ 7.30–12.00, 12.30–15.30, tel.: 495 755 810, nazachrance@khl.cz

OOVL Janské Lázně – Černohorská 85, 542 25 Jánské Lázně, PO–ÚT–ČT–PÁ  8:00–11:30, 12:00–15:00, tel.: 493 034 401, janskelazne@khl.cz

Lékárna Veronica – Havlíčkova 655, 541 49 Červený Kostelec, tel.: 491 421 875, PO–PÁ 8.00–12.00, 12.30–17.00, SO 8.00–11.00, veronica@khl.cz

Lékárna SM SALIX – ul. Manželů Burdychových 325, 549 41 Červený Kostelec, tel.: 491 463 116, PO–PÁ 7.30–12.30, 13.00–17.00, smsalix@khl.cz

Lékárna U Anděla strážce – Nám. ČSA 22, 551 01 Jaroměř, tel.: 491 815 018, PO–PÁ 7.30–17.00, SO 8.00–11.00, andel@khl.cz

OOVL Všestary – Všestary 154, 503 12 Všestary, tel.: 495 432 097, PO, ÚT, ČT, PÁ  7.15–15.30, ST 10.00–18.00, vsestary@khl.cz

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták a účinky léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Vyobrazení v tomto letáku je pouze ilustrační, změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.

Dolgit krém 150 g
Zlatý krém z lékárny tlumí bolest, léčí zánět a zlepšuje pohyblivost kloubů. 
Německá kvalita za dostupnou cenu. Zakoupit můžete rovněž Dolgit krém 
50 g za 89 Kč či Dolgit krém 100 g za 139 Kč.
Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Do lékárny pro léky na eRecept 
s občanským průkazem

V lékárně lze nyní vyzvednout všechny předepsané léky pomocí 
průkazu totožnosti (občanského průkazu či pasu). Lékárník po načtení 
čísla dokladu získá seznam všech předepsaných a zároveň platných 
identifikátorů eReceptů, na jehož základě přípravek/přípravky vydá.

Původní možnost výdeje léků na základě předložení jednotlivých 
eReceptů (vytištěných na papíře, v mailu nebo jako SMS 
v telefonu) zůstává nadále zachována v plném rozsahu. Pokud eReceptu 
skončí platnost nebo ho lékař zruší, lékárník ho pomocí průkazu 
totožnosti nenačte.

Více informací na www.lekarnici.cz

UŠETŘ
ÍTE

49 Kč

 199 Kč
běžná cena: 

248 Kč

akční cena:

Lacalut zubní pasta aktiv 
75 ml + 33 % zdarma
Nejprodávanější zubní pasta v ČR. Výrazně zpevňuje a posiluje dásně. Chrání 
před krvácením dásní, parodontózou a zubním kazem. Účinnou látkou je 
aluminium laktát, který vykazuje výrazné adstringentní (stahující) účinky. 

UŠETŘ
ÍTE

5 Kč

 95 Kč
běžná cena: 

100 Kč

akční cena:

Zpět do života...
Královéhradecká lékárna a.s. 
je generálním sponzorem akce 
„Anděl mezi zdravotníky“
Anděl mezi zdravotníky - první ročník poděkování za mimořádný 
přínos pro zdravotnictví, poděkování profesím, které se o nás starají 
ve zdravotnictví.

Akce je určena pro lékaře, 
pečovatele, zdravotní sestry, 
lékárníky, mediky, záchranáře. 
Výtěžek bude věnován 
na charitativní účely. 

Více informací naleznete na 
www.andelmezizdravotniky.cz


