
Pro zmírnění příznaků alergické 
rýmy a chronické kopřivky.
Analergin obsahuje účinnou látku 
cetirizini dihydrochloridum. 10, 30, 
50 i 90 tabletové balení Analergin 
je volně prodejný léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití, před použitím 
si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci. 
V akční nabídcé též 30 tabletové balení 
analerginu za 109 Kč.

Dr. Theiss 
Schweden Bitter 250 ml
Dr. Theiss Schweden Bitter bylinný doplněk stravy pro podporu trávení a správnou činnost střev. 
Originál od DR. THEISS.
Doporučená dávka: ráno, v poledne a večer 15 ml naředit v šálku čaje či vody.
Dr. Theiss Schweden Bitter 100 ml nabízíme  za 149 Kč a v akci také Dr. Theiss Schweden Bitter 
koncentrát kapky 50 ml s praktickým dávkováním za 259 Kč. 

• pomáhá udržovat normální hladinu cholesterolu a lipidů (tuků) v krvi
• podporuje zdravé fungování srdce a cév

• pomáhá při pocitech těžkých nohou
• působí jako antioxidant

• posiluje imunitní systém
Doplněk stravy.

ANALERGIN 10 mg, 
50 potahovaných 
tablet

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

• léčivý přípravek účinný v léčbě artrózy kolene, kyčle a kloubů prstů ruky
• obvykle se užívá 2x ročně po dobou 2-3 měsíců
Pozorně čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
chondroitin sulfát k vnitřnímu užití.
V nabídce také Condrosulf® 400 mg, 60 tvrdých tobolek za 349 Kč.

Condrosulf® 400 mg, 
180 tvrdých tobolek

ČERNÝ ČESNEK 60 KAPSLÍ

Těšíme se na Vaši návštěvu v síti lékáren společnosti Královéhradecká lékárna a.s.                           Nabídka platná od 1. 3. 2022 do 30. 4. 2022, nebo do vyprodání zásob.

Královéhradecká
lékárna ve Vašem městě

Naše ceny 

i doplatky 

na léky 

Vás příjemně 

překvapí

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč z letákové ceny

 999 Kč
běžná cena: 

1 240 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

241 Kč

Bepanthen® 
Baby 30 g
Trojitá péče o miminka i maminky
• pomáhá chránit zadeček před 
vznikem opruzení 
• přirozeně regeneruje a hydratuje i tu 
nejcitlivější pokožku
• vhodný k péči o bradavky po kojení
• s panthenolem a mandlovým 
olejem 
Kosmetický přípravek.

359 Kč
běžná cena: 

419 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

60Kč

UŠETŘ
ÍTE

60 Kč

 99 Kč
běžná cena: 

159 Kč

akční cena:

 145 Kč
běžná cena: 

175 Kč

akční cena:

 269 Kč
běžná cena: 

329 Kč

akční cena:

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč z letákové ceny



DESODROP® oční roztok 8 ml
Novinka v léčbě zánětu oka
• léčí zánět infekčního i neinfekčního původu • ničí viry, bakterie, plísně a 
podporuje hojivé procesy • intenzivně zvlhčuje oko a poskytuje úlevu 
• neobsahuje konzervační látky a je výborně snášen
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte návod k použití.

• mírní bolest, horečku a zánět
• lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, menstruační bolesti
• rychlý nástup analgetického účinku
• znáte z TV reklamy
Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Lék k vnitřnímu užití, čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také Nalgesin S 275 mg, 20 potahovaných tablet za akční cenu 109 Kč.

Lavekan® 80 mg, 28 měkkých tobolek

Nalgesin® S 275 mg, 
40 potahovaných tablet

Lavekan® - zpět k vnitřnímu klidu a lepšímu spánku
Lavekan 80 mg měkké tobolky je léčivý přípravek s obsahem levandulové silice 
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Pro zdravé srdce
S obsahem thiaminu, vitaminu E a selenu
•  vyšší obsah koenzymu Q10 získaného přirozeným biologickým procesem 
bakteriální fermentace
•  thiamin pro správnou činnost srdce
•  vitamin E a selen k ochraně buněk před jejich poškozením a tím i stárnutím
Doplněk stravy. 
V akční nabídce též  VITAR® Koenzym Q10 30 mg, 60 kaplí za 179 Kč.

VITAR® 
Koenzym Q10 FORTE 60 mg, 60 kapslí

Forfemina Slim 60 kapslí
Doplněk stravy, který přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti, brání vzniku otoků dolních 
končetin a přispívá k normální funkci vylučovacího ústrojí.
Forfemina Slim přispívá:
• ke kontrole tělesné hmotnosti • přirozenému odstranění přebytečné vody z těla
• udržení optimální tělesné hmotnosti • detoxikaci organismu • zrychlení metabolismu
V akci také Forfemina 30 kapslí za 239 Kč.

TOPVET 
Ostropestřec mariánský extrakt 100 ml
Ochrana jater.
Ostropestřec mariánský obsahuje velké množství aktivních látek (zejména 
silymarinu), které se s úspěchem používají jako prostředek pro podporu normální 
činnosti jaterní tkáně a trávení. Chrání buňky a tkáně před oxidativním stresem. 
Pomáhá udržovat normální činnost srdce a přispívá k normální hladině krevního 
cukru. Pomáhá detoxikaci. Podporuje přirozenou obranyschopnost.
Doplněk stravy.

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč z letákové ceny

OptiFibre® 250 g 
• plně rozpustná vláknina pro dlouhodobé užívání
• pomáhá při problémech se zácpou       
• bez chuti, zápachu, lepku či aromat
• nebobtná a není potřeba dodatečně zapíjet
Potravina pro zvláštní lékařské účely. O užívání se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
OptiFibre® 125 g nabízíme za 235 Kč.

 245 Kč
běžná cena: 

315 Kč

akční cena:UŠETŘ
ÍTE

70 Kč

Visine® Rapid 0,5 mg/ml 
15 ml oční kapky, roztok
ÚLEVA BĚHEM OKAMŽIKU.   
• zmírňuje začervenání očí
• účinkuje už za 30 sekund
• zlepšuje oční komfort po dobu 12 hodin
• má zvlhčující účinek
Reklama na léčivý přípravek. Oční kapky, roztok Visine® Rapid 0,5 mg/ml 
obsahují tetryzolin-hydrochlorid a jsou k očnímu podání. Před použitím si 
pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

 199 Kč
běžná cena: 

225 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

26 Kč

 119 Kč
běžná cena: 

169 Kč

akční cena:

 255 Kč
běžná cena: 

325 Kč

akční cena:

 109 Kč
běžná cena: 

139 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

30 Kč

 279 Kč
běžná cena: 

329 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

50 Kč

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč z letákové ceny

Se zákaznickou kartou 

-20 Kč z letákové ceny

 155 Kč
běžná cena: 

199 Kč

akční cena:

 349 Kč
běžná cena: 

409 Kč

akční cena:



Marťánci® MULTIVITAMIN mix 50+50 ks 
+ POSTŘEHOVÉ KARTY
• komplex vitaminů s postřehovými kartami Marťadvojka jako DÁREK  
• nové tvary gummies a Marťanské cucací tablety
Doplněk stravy.

MÖLLER´S OMEGA-3 250 ml
Rybí olej z norské přírody. 1 lžička Möller´s vám dodá 
1,2 g omega 3 mastných kyselin z ryb a vitaminy A, 
D a E. Omega 3 mastné kyseliny EPA a DHA přispívají 
k normální činnosti srdce. Vitamin D přispívá k udržení 
normálního stavu kostí a zubů a k normální funkci 
imunitního systému. Dospělí a děti od 3 let užívají denně 
5 ml. Skvělá citronová příchuť. Doplněk stravy.
Vyzkoušejte také MÖLLER´S omega-3 želé rybičky 
45 ks s malinovou příchutí za stejnou cenu.

LACTOSEVEN® Strong 30 kapslí
Silná dávka laktobacilů na podporu imunity. Unikátní složení sedmi kmenů 
bakterií mléčného kvašení, technologie Bio-Support™ a vitamínu D,
který přispívá ke správné funkci imunitního systému. Bez cukru, lepku a laktózy.
Doplněk stravy.
V akci též nabízíme LACTOSEVEN® Kids 20 tablet (cucací tablety na 
podporu dětské imunity s jahodovo-malinovou příchutí) za 95 Kč.

isla® cassis 30 pastilek
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.

Vitamin D3:
• pro správné fungování imunitního systému
• přispívá k udržení správné funkce svalů a kostí
• podporuje vstřebávání vápníku v těle
• bez lepku a bez laktózy 
VIGANTOLVIT® OSTEO 30 tablet za 189 Kč. Doplňky stravy.

UŠETŘ
ÍTE

20 Kč

Úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů i zad. Pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů. 
Působí protizánětlivě. 
V akční nabídce též BRUFEN® 400 mg 30 potahovaných tablet za 65 Kč 
a BRUFEN® 400 mg 100 potahovaných tablet za 135 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.

BRUFEN® 400 mg, 
50 potahovaných tablet

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
V prodeji též Oscillococcinum® 6 dávek v ceně 175 Kč.
Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K. Léčivý přípravek, 
je určen k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

 79 Kč
běžná cena: 

99 Kč

akční cena:

 149 Kč
běžná cena: 

179 Kč

akční cena:

Supradyn® IMMUNE 
15 šumivých tablet
• důležitá trojkombinace pro podporu imunity na podzim a v zimě
• vitamin C, D a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému
• vysoký obsah vitaminu C 1 000 mg
Doplněk stravy.

  169 Kč
běžná cena: 

199 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

30 Kč

  545 Kč
běžná cena: 

705 Kč

akční cena:  179 Kč
běžná cena: 

199 Kč

akční cena:

 129 Kč
běžná cena: 

149 Kč

akční cena:

  299 Kč
běžná cena: 

369 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

70 Kč

UŠETŘ
ÍTE

160 Kč

 299 Kč
běžná cena: 

 339 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

30 Kč
UŠETŘ

ÍTE

20 Kč

UŠETŘ
ÍTE

40 Kč

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč z letákové ceny

VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U. 60 tobolek



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.

elmex® gelée 25 g
Elmex® Gelée dentální gel je léčivý 
přípravek k použití v dutině ústní určený 
zejména pro:
• prevenci zubního kazu
• léčbu počínajícího zubního kazu
• ošetření citlivých zubů
Obsahuje léčivé látky: směs aminfluoridů  
a fluorid sodný. Pro dospělé a děti od 6 let. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Ostropestřec Plus Farmax® 60 tobolek
• očista jater s unikátní trojkombinací (Ostropestřec mariánský s vysokým 
obsahem silymarinu, klanopraška čínská a cholin)
• stačí jedna tobolka denně
Doplněk stravy. Cholin podporuje normální činnost jater.
V nabídce také balení Ostropestřec Plus Farmax® s 30 tobolkami za 209 Kč.

Voltaren Forte 20 mg/g gel, 150 g 
Voltaren Forte 20 mg/g gel proti bolesti až na 24 hodin, při aplikaci 2x denně 
ráno a večer: 
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů                                                                                                                                           
•  protizánětlivý účinek
•  snadno otevíratelný uzávěr 
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel, je lék 
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

Uxitol25® Softwalk – balzám na paty 50 ml
Pečuje o suchou, tvrdou a popraskanou pokožku na patách a chodidlech. 
Napomáhá rychlejšímu zjemnění pokožky. Obsahuje 25 % urey a bohatou směs 
hydratujících, zvláčňujících a vyživujících složek. Uxitol25® je vhodný rovněž 
pro péči o chodidla diabetiků.
Vyzkoušejte také Uxitol10® Silkhand 50 ml balzám na suché a zhrublé ruce za 
119 Kč nebo NOVINKU Uxitol13®Kerato 250 ml - zjemňující tělové mléko pro 
suchou pokožku s keratózami v ceně 169 Kč. 
Kosmetika.

  119 Kč
běžná cena: 

139 Kč

akční cena:

  369 Kč
běžná cena: 

485 Kč

akční cena:

Urinal Akut 20 tablet
Kombinace kanadských brusinek a vitaminu D. Se zlatobýlem obecným 
pro podporu zdraví močových cest. Akutní péče.
Doplněk stravy.

EndWarts Extra - kryoterapie 
měkkých fibromů
EndWarts Extra je první zdravotnický prostředek pro domácí odstranění 
měkkých fibromů, tj. stopkatých kožních výrůstků na krku, hrudníku, 
v podpaží a v podpažní jamce.
• rychlé, účinné a snadno použitelné řešení s obsahem oxidu dusného, velmi 
studeného plynu • zmrazí buňky při -80 °C, aby odstranil měkké fibromy
• používá stejnou technologii zmrazování (kryoterapie) jako lékaři 
a dermatologové • ochranné pěnové náplasti jsou součástí balení na 
ochranu zdravé pokožky kolem výrůstku
Věková indikace: pro dospělé od 18 let. Zdravotnický prostředek. 
Před použitím si pečlivě prostuduje návod k použití.

  275 Kč
běžná cena: 

320 Kč

akční cena:

  349 Kč
běžná cena: 

389 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

116 Kč

UŠETŘ
ÍTE

80 Kč

  389 Kč
běžná cena: 

469 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 8.00–12.00, 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 Zlatého hada – Husovo náměstí 2, 552 03 Česká Skalice, tel.: 491 452 930, PO–PÁ 7.00–17.00, SO 7.30–11.00, uzlatehohada@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

UŠETŘ
ÍTE

40 Kč

NOVINKA

Se zákaznickou kartou 

-20 Kč z letákové ceny

  629 Kč
běžná cena: 

669 Kč

akční cena:

NOVINKA


