Vybavte se

na léto
Lékárna Na Záchrance
Hradec Králové
Hradecká 1690/2a
500 12 Hradec Králové

495 755 257

PO – PÁ 7.30 – 17.00

GS Betakaroten Forte
s měsíčkem 80 + 40

GS Betakaroten
s měsíčkem 90 + 45

Jedinečná kombinace beta-karotenu v extra
silné dávce měsíčku lékařského, biotinu
a zinku. Měsíček lékařský blahodárně působí
na pokožku a napomáhá k jejímu zklidnění po
opalování. Biotin a zinek pro dobrý stav
pokožky, vlasů a nehtů nejen po opalování.
Doplněk stravy.

Krásné opálení a zdravá pokožka jedinečná kombinace beta-karotenu,
měsíčku lékařského, biotinu a zinku.
Měsíček lékařský blahodárně působí
na pokožku a napomáhá k jejímu
zklidnění po opalování. Biotin a zinek
pro dobrý stav pokožky, vlasů a nehtů
nejen po opalování. Doplněk stravy.

Repelent Predator
Forte spray 150 ml
Aerosolový parfemovaný repelentní
přípravek určený pro děti od 3 let
a osoby s citlivou pokožkou. K aplikaci
na pokožku i oděv. Díky jedinečné
kombinaci látek Vám poskytne
bezpečnou a efektivní ochranu po
dobu nejméně 5 hodin.

120 Kč
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běžně: 149 Kč
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139 Kč
běžně: 166 Kč
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279 Kč
běžně: 433 Kč

145 Kč
běžně: 176 Kč
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Panthenol Swiss
PREMIUM
tělové mléko 200 ml
+ 50 ml ZDARMA
Účinně regeneruje a vyživuje suchou
a podrážděnou pokožku po opalování,
pobytu v soláriu anebo v chlorované vodě.

Navštivte nás, budete spokojeni.

DÁREK

ZDARMA
Ladival OF 50
mléko pro děti 200 ml
Velice účinné mléko na ochranu proti slunci
pro děti a citlivou pokožku dospělých, extra
voděodolné. Chrání při sluneční alergii
a Mallorka-akné, ihned po nanesení.
S vitamínem E a ošetřujícími oleji. Dárek
zdarma.
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Nabídka platí od 9. 5. do 30. 6. 2017, nebo do vyčerpání zásob.

Carbosorb tbl. 20 x 320 mg

Dávkovač léků Obzor
typ 04 týdenní duhový

U akutních průjmů způsobených dietní chybou, při výskytu méně
závažných střevních infekcí způsobených viry a baktériemi, při
dráždivém tračníku. Lék k vnitřnímu užití.
Před použitím si pečlivě přečtěte
příbalový leták.

51 Kč
běžně: 64 Kč

ÍTE

TŘ

E
UŠ

Dávkovač s rozměry 175 × 125 × 20 mm
(d × š × v) poslouží na léky pro celý týden.
Každý jednotlivý den je rozdělen na 4 části
RÁNO/POLEDNE/VEČER/NOC a lze ho
vyjmout a používat samostatně jako
DENNÍ DÁVKOVAČ. Každá část dne
se otevírá samostatně pomocí
ÍTE
TŘ
víčka.
č
ŠE

13

Kč

89 Kč

U

14

běžně: 103 Kč

Occusept
Pro podpůrnou léčbu humánních onemocnění
očí. Vhodný ke zklidnění očí při akutním nebo
chronickém zánětu spojivek neinfekčního
původu, při poruchách tvorby slz různé
etiologie, při syndromu suchého oka různé
etiologie, při podráždění očí vlivem užívání
některých léků, při podráždění očí vlivem
vnějších podmínek (vysoká teplota,
vítr, slunce, prach, kouř apod.)
a při dlouhodobém zrakovém
E
ŘÍT
vypětí. Udržuje ideální pH oka.
ET
Š
Kč
U
Součástí balení je oční vanička.

24

Hlíva ústřičná s laktobacily
60 + 60 zdarma

109 Kč

V Diaregulu se spojily tři rostliny s jednou houbou a vytvořily tak jedinečný
přípravek, který reguluje nadměrný výskyt cukru v krvi. Je vhodný pro osoby se
zvýšenou hladinou cukru v krvi a jako doplněk při užívání léků na cukrovku
(antidiabetik). Pokud trpíte poruchou glukózové tolerance či nadváhou, také pro vás
jsou určeny tyto kapsle, které mají navíc i vysoký obsah vlákniny. Doplněk stravy.
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Kč

Biopron FORTE obsahuje jedinečnou kombinaci probiotických bakterií (Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus rhamnosus) a probiotických kvasinek Saccharomyces
boulardii doplněnou o prebiotika inulin a fruktooligosacharidy. Doplněk stravy.

ÍTE

74

95 Kč
běžně: 125 Kč

Biopron Forte tob. 10

běžně: 276 Kč

TŘ

běžně: 347 Kč

68

běžně: 133 Kč

202 Kč

279 Kč

Přírodní podpora správného fungování
organizmu a doplnění potřebných látek.
Vhodné užívat během rekonvalescence,
pro získání vitality a energie, i pro
bezlepkovou dietu
a pro správné
zažívání a zdravou
ÍTE
TŘ
E
střevní mikroflóru.
Kč
UŠ
Je vhodná pro
těhotné a kojící
ženy. Doplněk stravy.

Diaregul cps. 60

E
UŠ

K

Kč

Prolacton Uro Akut tbl. 15
Vhodný pro zdraví močových cest. Prolacton Uro Akut
obsahuje D-manosu, standardizovaný brusinkový extrakt
a Bacillus coagulans. Doplněk stravy.

Tonometr digitální
tlakoměr Tensoval
comfort classic
s univerzální manžetou
Automatický digitální pažní tlakoměr
s přehledným a velkým displejem. Snadné
ovládání jedním dotykem, univerzální
manžeta pro obvod paže 22–42 cm. Vypočte
průměrnou hodnotu až z 60 naměřených
hodnot. Po 3 minutách nečinnosti se
automaticky vypne.

169 Kč
běžně: 239 Kč
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920 Kč
běžně: 1 148 Kč

228

Kč

Avilut oční
kapky 10 x 0,5 ml

127 Kč
běžně: 162 Kč

Oční kapky pro unavené oči AVILUT Oční
kapky jsou oční kapky s lubrikačním,
zvlhčujícím účinkem na bázi
destilované vody s výtažkem
E
ze slézu a s kyselinou
T
Í
Ř
ET
č
hyaluronovou v praktických
Š
K
U
sterilních obalech po
jednotlivých dávkách.
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Kč
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Cemio Včelka cps. 30
+ dárek vitamín C
Receptura přípravku Cemio VČELKA
vychází z tradiční přírodní medicíny
proslulé zejména v alpských oblastech.
V jediné kapsli obsahuje unikátní
kombinaci 18 bylin
a vzácných ingrediencí,
čímž se výrazně odlišuje
od většiny imunitních
přípravků na trhu!
Doplněk stravy.

143 Kč
běžně: 185 Kč
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Kč

DÁREK

ZDARMA

GS Mamavit
100 + 10 tbl

GS Ginkgo 60 Premium
tbl. 60 + 30 ČR

Doplněk stravy obsahující
v jedné tabletě kompletní
a vyvážené množství vitamínů
a minerálů pro ženy
těhotné, kojící
a plánující
E
ŘÍT
těhotenství.
ET
č

GS Ginkgo 60 mg z mladých lístků ginkga ,
obohaceného o hloh, který podporuje
prokrvení, a gotu kolu pro podporu paměti
a soustředění. Doplněk stravy.

UŠ
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běžně: 329 Kč

Kč

běžně: 474 Kč

Imodium por. cps.
dur 20 x 2 mg

149 Kč
běžně: 185 Kč

UŠ

ET

E
ŘÍT

Kč
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Vhodný k léčbě akutního
a chronického průjmu. Neovlivňuje
přirozenou střevní mikroflóru. Často
přináší úlevu již po 1. dávce. Lék k
vnitřnímu užití. Před použitím si
pečlivě přečtěte příbalový leták.

Hemagel 5 g
E

ŘÍT

129 Kč

T
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běžně: 153 Kč

Ladival OF30 sprej normální
až citlivá kůže 200 ml
Ladival SPF 30 sprej na ochranu proti slunci poskytuje
spolehlivou ochranu, aniž by zanechával olejový
film. Výhodou je jeho snadná aplikace
– stačí jednoduše nastříkat a není nutné
E
roztírat. Obsahuje vysoce účinné
ŘÍT
ET
Š
Kč
U
UV-filtry (UVA ,UVB) a vitaminy C a E,
které chrání a ošetřují pokožku při
opalování nebo sportu.

122

190 Kč

HEMAGEL zajišťuje v ráně vhodné
pH a vlhkost pro hojení a zároveň
působí jako bariéra proti další
infekci.

24

Kč

Panthenol spray
drm. sus. 130 g
Lék Panthenol Spray
s dexpanthenolem pomáhá léčit
spáleniny od slunce, odřeniny,
usnadňuje hojení ran. Přináší
výhodu snadné bezkontaktní
aplikace. Před použitím léku si
pozorně přečtěte příbalovou
informaci.

109 Kč
běžně: 139 Kč
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Kč

běžně: 312 Kč

Parodontax
ústní voda 500 ml

Corega bio antibakteriální
tablety 136 ks

Ústní voda parodontax k dennímu
použití má speciální složení, které
chrání před problémy s dásněmi.

122 Kč
běžně: 138 Kč

Ničí 99,9 % bakterií způsobujících zápach. Tablety
na čištění protézy. Působí během 3 minut.
Pomáhají odstraňovat skvrny a plak.
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Kč
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313 Kč
běžně: 368 Kč

Rosalgin easy 140 mg
vag. sol. 5 x 140 ml
Rosalgin Easy je vaginální roztok, který je určen k výplachům pochvy
a oplachům zevních rodidel při zánětlivých onemocněních ženského
pohlavního ústrojí a k běžné ženské hygieně.

265 Kč
běžně: 311 Kč
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Lactacyd pharma
antimykotický 250 ml
Intimní mycí gel. Obsahuje přírodní
antibakteriální látky, které
pomáhají potlačovat růst
nežádoucích bakterií. Přípravek
tedy posiluje obranné
mechanismy intimních partií,
které mohou být narušeny např.
během těhotenství.
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Kč

152 Kč
běžně: 168 Kč

Priessnitz mazání na žíly a cévy
Antivarixy 125 ml

Pharmaton Geriavit 100 tbl.
ENERGIE, KTEROU POCÍTÍTE! Léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Měkké tobolky. Přípravek se užívá např.
při stavech vyčerpání, únavě, snížené koncentraci
a duševní vnímavosti, pro posílení celkové odolnosti, pro
zmírnění obecných příznaků stárnutí a jiné viz. příbalová
informace. Výdej léčivého přípravku možný
i bez lékařského předpisu. Léčivá látka
E
ženšenový výtažek G115. Před použitím
T
Í
Ř
ET
si přečtěte pečlivě příbalovou informaci!
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Chladivý gel obsahuje unikátní kombinaci rostlinných extraktů z plodu jírovce maďalu a z červených listů vinné révy.
Svému uživateli poskytuje nejvyšší kvalitu péče o pokožku
dolních končetin.

182 Kč
běžně: 206 Kč

běžně: 995 Kč
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Canesten GYN Combi Pack vag. tbl 1 + drm. crm. 20 g
Canesten GYN Combi Pack představuje způsob léčby, který zmírní svědění a podráždění v intimních partiích
a zároveň léčí kvasinkovou infekci přímo v pochvě. Je tedy vhodný ke kombinované léčbě vnitřních
i vnějších projevů infekce. Balení obsahuje 1 vaginální tabletu s léčivou látkou klotrimazol, která léčí
kvasinkovou infekci zevnitř, zatímco krém účinně zklidňuje podráždění vnějších intimních partií. Vždy
dodržujte pokyny a doporučenou délku užívání přípravku, uvedené v příbalové informaci. K nákupu
Canesten GYN Combi Pack Canesten Intimgel NAVÍC za 0,01 Kč do vyprodání zásob.

165 Kč
běžně: 193 Kč

219 Kč

Repelent Predator Junior spray
150 ml
Obsah účinné látky: IR 3535, 150 g/kg, balení: 150 ml.
Spray proti komárům a klíšťatům. Aplikace na
pokožku i oděv. Vhodné pro děti od 3 měsíců
E
T
Í
a osoby s citlivou pokožkou. Doba účinnosti
Ř
ET
5 hodin, neobsahuje alkohol ani DEET,
Kč
UŠ
obsahuje UV filtr.

běžně: 266 Kč
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Kč
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Ibuprofen AL 400 mg
x 100 tbl.

69 Kč
běžně: 135 Kč

Ibuprofen AL 400 je protizánětlivý léčivý přípravek, který
snižuje horečku a ulevuje od bolesti. Užívá se při lehké až
středně silné bolesti jako např. bolesti hlavy včetně
migrény, bolesti zad, zubů, pooperační bolesti, při
bolestivé menstruaci. Dále se užívá ke
snižování horečky a při bolestech svalů
a kloubů, které provázejí chřipková
E
ŘÍT
onemocnění. Lék k vnitřnímu užití.
T
E
Kč
UŠ
Před použitím si pozorně přečtěte
příbalový leták.

Canespor 1 x denně
roztok drm. sol. 1 x 15 ml
Roztok k léčbě plísně kůže, vhodný k aplikaci do
míst se sklonem k zapaření, do meziprstí.
Dvojitým zásahem ničí původce plísní přímo
v místě vzniku, komfortní aplikace – jen 1x
denně. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Canespor 1x denně krém je lék
k vnějšímu použití. Obsahuje léčivou
látku bifonazol.

130 Kč

66

běžně: 179 Kč
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1. 6. Den dětí
Vibovit Dino
50 želé bonb.
Vibovit želé je komplex 10 vitaminů a minerálních
látek ve formě želé a bonbónů s vynikající
ovocnou chutí. Doplněk stravy.
Uvedená cena platí pouze pro Eshop
od 2. 5. 2017 do vyprodání zásob.

98 Kč
běžně: 164 Kč
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6 Kč

Nakupujte na:

www.khl.cz

Lékárna v nemocnici Broumov – Smetanova 91, 550 01 Broumov, PO – PÁ 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, ČT do 17.00, tel.: 491 582 367, broumov@khl.cz
Lékárna v nemocnici Trutnov – Gorkého 77, 541 01 Trutnov, PO, ST, ČT 7.30 – 16.00, ÚT 7.30 – 17.30, 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 7.00 – 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 – 17.00, tel.: 495 755 257, nazachrance@khl.cz
OOVL - Lékárna v Horním Maršově – tř. Josefa II. 78, 542 26 Horní Maršov, PO – PÁ 8.00 – 12.30, 13.30 – 17.00, tel.: 493 034 400, marsov@khl.cz

