partner Královéhradecké lékárny a.s.

ceny
Naše latky
i dop éky
na l mně
říje
Vás p kvapí
pře

Královéhradecká
lékárna

I v našich lékárnách stačí k vyzvednutí eReceptu předložit občanský průkaz.

ŘÍTE

UŠET

61Kč

ŘÍTE

UŠET

č
168 K

Se zákaznickou kartou

-10 Kč z letákové ceny

akční cena:

389 Kč
běžná cena:
557 Kč

NiQuitin Clear 21 mg
(transdermální náplast, 7 ks)

akční cena:

119 Kč

Náplasti přípravku NiQuitin Clear se
mohou používat buď samostatně, nebo
v kombinaci s orálními formami nikotinu.

běžná cena:
143 Kč

NiQuitin mini
4 mg (3x20
lisovaných
pastilek)

TOPVET
LICHOŘEŘIŠNICE
VĚTŠÍ bylinný
lihový extrakt 100 ml

akční cena:

179 Kč
běžná cena:
240 Kč

za zvýhodněnou cenu 440 Kč.
KOMBINOVANÁ TERAPIE náplastí
a pastilek je účinnější než samotná
náplast*. Transdermální náplast – lék
na vnější užití. Pastilky a žvýkačky – léky
k užití v ústní dutině. Obsahují nikotin.
Před použitím se poraďte se svým
lékařem. Přečtěte si pečlivě příbalovou
informaci. * Určeno pro zmírnění
abstinenčních příznaků u silných kuřáků.

ŘÍTE

UŠET

80 Kč

RAKYTNÍČEK+ MULTIVITAMINOVÉ
ŽELATINKY SE ZIMOLEZEM
– KONÍCI 50 ks (200 g)
Želatinky obsahují rakytník řešetlákový, směs ovocných koncentrátů, 11 vitaminů
(včetně vitaminu D3 a K2) a již zmíněný zimolez modrý. Rakytník podporuje
obranyschopnost organizmu, činnost srdce a trávicího traktu, pomáhá
snižovat únavu a v neposlední řadě má příznivý vliv na pokožku.
Vitamin D3 přispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů,
činnosti svalů, přispívá k normální funkci imunitního systému.
Vitamin K2 přispívá k udržení normálního stavu kostí.
Navíc jsou bez konzervantů a přídatných látek.
Doplněk stravy.

akční cena:

329 Kč
běžná cena:
409 Kč

Wobecare® Active
CBD krém 100 ml

• pro masáž pokožky např. v oblasti namáhaných zad,
kloubů a svalů • unikátní kombinace CBD (aktivní
látka z konopí) a bylinných výtažků (arnika, kostival,
mentol, kafr) • vysoký obsah CBD (500 mg/100 ml)
• vyrobeno ve Švýcarsku. Kosmetický přípravek.

Lichořeřišnice – přispívá k normální
funkci imunitního systému. Používá
se zejména v oblasti urogenitálního
a dýchacího aparátu. Vhodné
používat souběžně s užíváním
antibiotik. Představujeme v bez
lihové variantě při zachování
stejného obsahu bylin. Tato
aplikační forma je určena zejména
pro děti, těhotné ženy nebo osoby,
pro které je alkohol z jakéhokoliv
důvodu nevhodný. V nabídce také
TOPVET Lichořeřišnice větší bez
lihového extraktu 100 ml za stejnou
cenu. Doplňky stravy.

ŘÍTE

UŠET

BIOMIN® RESTART COVITAL
DAY, NIGHT 60 tobolek

70 Kč

RESTART COVITAL DAY – vitamínový a minerální doplněk stravy s obsahem
baikalinu, aescinu, vitamínů C, B6, B12, D3, zinku a hořčíku, které přispívají
ke zlepšení širokého spektra symptomů vyskytujících se po překonání virových
infekcí (včetně infekcí Covid-19) a jsou často spojené s poškozením cév
a chronickou únavou. RESTART COVITAL NIGHT – vitamínový a minerální
doplněk stravy s obsahem baikalinu, vitamínu D3, zinku, hořčíku, 5-HTP
a extraktu kozlíku lékařského, které přispívají ke zlepšení širokého spektra
symptomů vyskytujících se po překonání virových infekcí (včetně infekcí
Covid-19) a jsou často spojeny s chronickou únavou, problémy se spánkem
a uvolněním.

Těšíme se na Vaši návštěvu v síti lékáren společnosti Královéhradecká lékárna a.s.

akční cena:

399 Kč
běžná cena:
469 Kč

Nabídka platná od 3. 1. 2022 do 28. 2. 2022, nebo do vyprodání zásob.

akční cena:

455 Kč

ŘÍTE

běžná cena:
555 Kč

UŠET

84 Kč

ŘÍTE

UŠET

100 K

akční cena:

215 Kč
běžná cena:
299 Kč

Flector® EP Tissugel 180 mg léčivá náplast 5 ks
Léčivý gel a léčivá náplast Flector® k místní krátkodobé léčbě bolestivých stavů
pohybového aparátu, např. podvrtnutí, natažení nebo zhmoždění. Léčí bolest,
zánět a otok kloubů, svalů a šlach. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé
přípravky ke kožnímu podání s účinnou látkou diklofenak epolamin.
V nabídce také Flector® EP 100 mg/g gel 100 g za 139 Kč.

č

Revitalon FORTE 90 + 30 kapslí ZDARMA
• pro podporu růstu krásných a silných vlasů • 18 účinných látek v každé kapsli
• 1 kapsle denně • výsledky již po měsíci užívání
Doplněk stravy.
V nabídce také Revitalon Kofeinový šampon 250 ml za 119 Kč a Revitalon
Vlasové sérum 50 ml za 180 Kč.

akční cena:

199 Kč
běžná cena:
235 Kč

A
VINK

NO

Se zákaznickou kartou

akční cena:

155 Kč

ŘÍTE

UŠET

běžná cena:
200 Kč

45 Kč

Robitussin™ sirup 100 ml

-10 Kč

• Robitussin™ ANTITUSSICUM na suchý dráždivý kašel – efektivně ulevuje od suchého
dráždivého kašle dospělým a dětem od 6 let. Bez cukru s příjemnou višňovou příchutí.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel
(dextromethorphani hydrobromidum monohydricum) je lék k vnitřnímu užití.
• Robitussin™ JUNIOR na suchý dráždivý kašel – efektivně ulevuje od suchého dráždivého
kašle dětem již od 2 let. Bez cukru s příjemnou višňovou příchutí. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Robitussin Junior na suchý dráždivý kašel (dextromethorphani hydrobromidum
monohydricum) je lék k vnitřnímu užití. • Robitussin™ EXPECTORANS na odkašlávání –
léčí vlhký kašel, uvolňuje hlen a napomáhá odkašlávání dospělým a dětem již od 2 let.
Bez cukru s příjemnou višňovou příchutí. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Robitussin
Expectorans na odkašlávání (guaifenesinum) je lék k vnitřnímu užití.

z letákové ceny

Boiron Spray 100 ml
• přírodní nosní sprej s mořskou vodou
• čistí a zvlhčuje nosní dutinu
• snižuje hustotu hlenu a pomáhá tak uvolnit
ucpaný nos
• speciální nástavec vhodný i pro malé děti
• bez konzervantů
Zdravotnický prostředek.

ŘÍTE

UŠET

Záchranáři v období chřipek a nachlazení

• Ambrobene sirup 100 ml – je léčivý přípravek na vlhký kašel, určený
k vnitřnímu užití, obsahuje účinnou látku ambroxoli hydrochloridum. Cena 95 Kč.
• Stoptussin, perorální kapky, roztok 50 ml – je léčivý přípravek k vnitřnímu užití
určený k léčbě suchého, dráždivého kašle. Cena 139 Kč.
• Jox orální sprej, roztok 30 ml – je lék k orálnímu užití určený k dezinfekci úst
a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních. Cena 119 Kč.

K dosažení účinku jednotlivých léků není nutné společné užívání všech zobrazených léků.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalové informace.

• nosní sprej k úlevě od příznaků ucpaného nosu
• uvolní ucpaný nos během několika minut, účinek
trvá až 12 hodin
• obsahuje extrakt z aloe vera a eukalyptol
Léčivý přípravek k nosnímu podání, obsahuje
léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid. Čtěte
pečlivě příbalovou informaci!

akční cena:

99 Kč
běžná cena:
118 Kč

ŘÍTE

ŘÍTE

UŠET

akční cena:

20 Kč

Olynth® 1 mg/ml
nosní sprej, roztok

Sinex VICKS
Aloe a Eukalyptus
0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 15 ml

19 Kč

UŠET

159 Kč

46 Kč

běžná cena:
205 Kč

akční cena:

75 Kč

• uvolnění ucpaného nosu
• uvolnění vedlejších nosních dutin
běžná cena:
95 Kč
• nástup účinku již od 5 minut
• účinkuje 10 hodin
V akční ceně 75 Kč také Olynth® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok pro děti
od 2 do 7 let. Reklama na léčivé přípravky. Nosní sprej, roztok obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu. Před použitím si
pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

Strepsils® Med a Citron, 24 pastilek
Proti bolesti v krku. Účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám už po 1 minutě.
Snížení bolesti v krku po pěti minutách. Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Cenové zvýhodnění se vztahuje také na další příchutě–Pomeranč
s vitamínem C, Mentol a Eukalyptus, Citron bez cukru a Jahoda bez cukru.

akční cena:

175 Kč
běžná cena:
235 Kč

ŘÍTE

ŘÍTE

UŠET

60 Kč

UŠET
akční cena:

44 Kč

155 Kč
běžná cena:
199 Kč

Coldrex® MAXGRIP LESNÍ OVOCE,
CITRON 14 sáčků
Uleví rychle od příznaků 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.

ImunoHelp™ 30 kapslí

Komplex vitaminů C a D3, rostlinných extraktů a vysoké dávky zinku pro:
• podporu imunity a přirozené obranyschopnosti • zdraví horních cest
dýchacích • snížení únavy a vyčerpání • ochranu buněk před oxidativním
stresem. Doplněk stravy.

akční cena:

359 Kč
běžná cena:
420 Kč

ŘÍTE

UŠET

61 Kč
akční cena:

145 Kč
běžná cena:
170 Kč

Hlíva ústřičná s lactobacily je český originální výrobek s obsahem vitaminu C a šípku
pro posílení imunity. Akční balení 1+1 ZDARMA, měsíc užívání navíc. Doplněk stravy.

Isla®cassis jsou pastilky s extraktem z islandského lišejníku, které jsou určeny pro
prevenci a úlevu od pálení v krku, chrapotu a sucha v ústech.
V akční nabídce též Isla junior a Isla medic hydro+ třešeň.
Zdravotnický prostředek.
akční cena:

akční cena:

běžná cena:
160 Kč

25 Kč

isla® cassis 30 pastilek

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ + LACTOBACILY
60+60 KAPSLÍ

125 Kč

ŘÍTE

UŠET

ŘÍTE

UŠET

35 Kč

389 Kč
běžná cena:
489 Kč

ŘÍTE

UŠET

100 K

č

Preventan®

Preventan® získal další skvělé ocenění. V rámci nejrozsáhlejší nezávislé ankety
zaměřené na spotřebitelskou důvěru byl Preventan® vyhlášen Nejdůvěryhodnější
značkou roku 2021 v kategorii Imunita.

Preventan® Clasic s příchutí tbl. 90
IBUMAX® 400 mg 100 tablet

Pro dlouhodobou podporu imunity. Patentovaná látka ProteQuine® a vitamin C pro
normální funkci imunity. Český originál s unikátním složením. Balení na 3 měsíce.

• rychlá úleva od bolesti hlavy, zubů, svalů a zad • snižuje horečku • zmírňuje zánět
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Pečlivě si přečtěte příbalovou informaci
a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obsahuje ibuprofenum 400 mg.
Za akční cenu 49 Kč nabízíme 30 tabletové balení IBUMAX®.

Dlouhodobá podpora imunity dětí. Patentovaná látka ProteQuine®+inulin+vitamin C
pro normální funkci imunity. Slazeno přírodním sladidlem. Balení na 3 měsíce.
Doplněk stravy se sladidlem.

Preventan® Junior tbl. 90

akční cena:

545 Kč
běžná cena:
705 Kč

ŘÍTE

NKA

UŠET

NOVI

č
160 K
Se zákaznickou
kartou

-10 Kč

z letákové ceny

Oscillococcinum® 30 dávek
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k prevenci a léčbě
chřipkových stavů. • 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. Léčivý přípravek,
je určen k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
V prodeji též Oscillococcinum®6 dávek v ceně 175 Kč.

akční cena:

255 Kč
běžná cena:
289 Kč

BIOPRON® 9 Immunity 30 tobolek
Pro každodenní péči o střevní mikrobiotu a díky obsahu vitaminu D3 pro podporu
imunitního systému. Doplněk stravy.

akční cena:

ŘÍTE

UŠET

249 Kč
běžná cena:
287 Kč

67 Kč

akční cena:

ŘÍTE

UŠET

38 Kč

239 Kč
běžná cena:
306 Kč

Cetebe® IMMUNITY Forte 60 kapslí

®

Gingio 40 mg
potahované tablety 100 tbl.
Rostlinný léčivý přípravek pro podporu mozkových funkcí u starších
pacientů. K léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí při mírné
demenci, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou suchý jinanový extrakt.
Čtěte pozorně příbalový leták.

Komplex 3 látek: vitamin C s postupným uvolňováním, vitamin D a zinek.
Vitamin C, vitamin D a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému.
Unikátní TECHNOLOGIE ČASOVÝCH PERLIČEK™.
V akční nabídce také Cetebe® IMMUNITY Forte 30 kapslí za 179 Kč (BC 196
Kč), Cetebe® Vitamin C 500 mg s postupným uvolňováním 60 kapslí za 199
Kč (BC 224 Kč) a Cetebe® Vitamin C 500 mg s postupným uvolňováním 30
kapslí za 139 Kč (BC 159 Kč).
Doplňky stravy.

Se zákaznickou
kartou

-10 Kč

akční cena:

z letákové ceny

169 Kč
běžná cena:
205 Kč

Se zákaznickou
kartou

-10 Kč

z letákové ceny

akční cena:

339 Kč
běžná cena:
455 Kč

ATARALGIN® 50 tbl.
Kombinace 3 účinných látek: paracetamol, guaifeneisin, kofein • snižuje
horečku při akutních infekčních stavech • tlumí bolesti svalů a kloubů při
chřipkových onemocněních • tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
• uvolní svaly a napětí
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. ATARALGIN® 20 tbl.
nabízíme za 79 Kč.

akční cena:

115 Kč
běžná cena:
210 Kč

UŠET

ŘÍTE

95

Kč

OCUTIX 60 kapslí

OCUTIX je výživový doplněk s Luteinem, Zeaxantinem, extraktem z borůvek
a natě světlíku.
Komu pomáhá?
• lidem, kteří dlouhodobě pracují s počítačem • lidem, kteří řídí v noci
• pacientům s rizikem degenerativních očních onemocnění

akční cena:

145 Kč
běžná cena:
155 Kč

ŘÍTE

UŠET

10 Kč

elmex zubní pasta 1+1 ZDARMA

COREGA original EXTRA SILNÝ fixační
krém 70 g + DÁREK dóza na zubní náhradu

elmex® SENSITIVE – zubní pasta k efektivní ochraně citlivých zubních krčků
a proti zubnímu kazu
elmex® CARIES PROTECTION – zubní pasta pro účinnou ochranu a prevenci
před zubním kazem
Zubní pasty v akci 1+1 nelze vzájemně kombinovat.

• jemná mátová příchuť
• pevná fixace až 12 hodin
• pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou
• bez zinku
Corega fixační krém je zdravotnický prostředek.

®

Lékárna v nemocnici Broumov – Smetanova 91, 550 01 Broumov, PO, ÚT, ST, PÁ 8.00–12.00, 12.30–15.30, ČT 8.00–12.00, 12.30–17.00, 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 7.30–15.30, 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, 549 41 Červený Kostelec, tel.: 491 421 875, PO–PÁ 8.00–12.00, 12.30–16.00, 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.

