Užijte si
krásné jaro
ve zdraví
I v našich lékárnách stačí k vyzvednutí eReceptu předložit občanský průkaz.

Se zákaznickou
kartou

-10 Kč

z letákové ceny

akční cena:

149 Kč

akční cena:

běžná cena:
189 Kč

129 Kč
běžná cena:
159 Kč

ŘÍTE

UŠET

30 Kč

CETALGEN, 20 tablet
• léčba krátkodobé středně silné
bolesti a horečky
• tlumí bolest hlavy, zad, zubů
i menstruační bolesti
• rychlá úleva, silný účinek po dobu
až 9 hodin
• kombinace 500 mg paracetamolu
a 200 mg ibuprofenu
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.

akční cena:

209 Kč
ViruProtect 7 ml,
ústní sprej
Při akutním riziku infekce a při
prvních známkách nachlazení.
Deaktivuje viry nachlazení již na
sliznici a tím snižuje jejich počet
až o 90 %. Může snížit dobu trvání
nachlazení až o 3 dny.
Zdravotnický prostředek.

ŘÍTE

UŠET

70 Kč

ŘÍTE

UŠET

40 Kč

RAKYTNÍČEK+ Velikonoční vejce,
multivitaminové želatinky 50 ks
RAKYTNÍČEK želatinky je doplněk stravy obsahující rakytník
a směs ovocných koncentrátů a vitaminy. Obsahuje
20 % ovocné šťávy a 9 vitamínů.
Doplněk stravy.

Se zákaznickou
kartou

-20 Kč

z letákové ceny
akční cena:

449 Kč
akční cena:

399 Kč
běžná cena:
469 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 a má protizánětlivý účinek.
Užijte si s Voltarenem radost z pohybu - nyní k nákupu multifunkční šátek VoltaRun navíc.
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Těšíme se na Vaši návštěvu v síti lékáren společnosti Královéhradecká lékárna a.s.

MaxiCor® forte,
70+20 tobolek
navíc
• síla v jedné koncentrované kapsli
• 90 % čistých omega-3
• stačí jedna malá tobolka každý den
• EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce
Doplněk stravy.
Příznivého účinku se dosáhne při přijetí 250 mg EPA a DHA denně.
Nabídka platná od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021, nebo do vyprodání zásob.

Se zákaznickou
kartou

-5 Kč

z letákové ceny

ŘÍTE

UŠET

34 Kč

akční cena:

159 Kč
EXODERIL® 10 mg/ml kožní roztok, 10 ml
Léčí kožní a nehtové plísně, včetně vlasaté části hlavy.
• rychle ulevuje od příznaků zánětu, zejména svědění
• vhodný pro dospělé i děti
V akci nabízíme také EXODERIL® 10 mg/g krém, 15 g na nehtové a kožní
plísně za 109 Kč (běžná cena 119 Kč).
Volně prodejné léky k vnějšímu použití s účinnou látkou naftifin hydrochlorid.
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

akční cena:

165 Kč
běžná cena:
199 Kč

Iberogast® 20 ml
Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání? Vyzkoušejte (bylinný) lék
Iberogast®. Iberogast = expert na Vaše zažívací potíže!
Zvýhodněná cena se týká i balení po 50 ml za 329 Kč a 100 ml za 485 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Léčivý přípravek je složený z tekutých extraktů různých částí bylin.
akční cena:

380 Kč

akční cena:

119 Kč

běžná cena:
459 Kč

ŘÍTE

UŠET

běžná cena:
135 Kč

79 Kč

ŘÍTE

UŠET

Nolpaza 20 mg,
14 enterosolventních tablet
®

16 Kč

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
(běžná cena 249 Kč).

• dlouhodobá úleva od pálení žáhy
• k léčbě kyselé regurgitace (kyselý pocit v ústech)
• stačí jen 1 tableta denně
• lék s účinnou látkou pantoprazolum
Lék k vnitřnímu užití, čtěte pečlivě příbalovou informaci.
akční cena:

79 Kč
běžná cena:
95 Kč

ŘÍTE

TE

UŠET

ŘÍ
UŠET

76 Kč

16 Kč

LACTULOSA BIOMEDICA,
500 ml

Rennie®
24 žvýkacích tablet
Pálí Vás žáha? Rennie přináší efektivní
úlevu od pálení žáhy během 5 minut.
Léčivý přípravek je určen k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
V akční nabídce také Rennie®
96 žvýkacích tablet za 189 Kč.

Účinné projímadlo, které působí místně
v tlustém střevě a téměř se nevstřebává.
Způsobuje změknutí stolice, nenarušuje
fyziologickou činnost střev.
Léčivo proti zácpě, sirup k vnitřnímu užití,
léčivá látka lactulósa. Čtěte pozorně
příbalovou informaci.

akční cena:

119 Kč
běžná cena:
195 Kč

akční cena:

249 Kč

ŘÍTE

UŠET
akční cena:

199 Kč

běžná cena:
289 Kč

80 Kč

Sudocrem®
MULTI-EXPERT
250 g

běžná cena:
279 Kč

Forfemina, 30 kapslí
• výtažek z kopřivy: pomáhá odstraňovat vodu a toxiny z těla prostřednictvím diurézy
a udržovat normální tělesnou hmotnost • brusinkový prášek: obsahuje přírodní
antioxidanty, které pomáhají chránit buňky a tkáně před škodlivým účinkem volných
radikálů • prášek z jablečného octu: je tonikum, které pomáhá stabilizovat chuť k jídlu
a napomáhá spalování nadbytečného tuku • přispívá k normálnímu metabolizmu
sacharidů, makronutrientů, mastných kyselin a k normální syntéze bílkovin, chrání
buňky před oxidačním stresem
Doplněk stravy.
V akci také Formemina Slim 60 kapslí v ceně 269 Kč.

ŘÍTE

UŠET

40 Kč

Sudocrem MULTI-EXPERT ochranný krém pro podporu léčby
a prevence: plenkové dermatitidy,
odřenin a podrážděné pokožky,
dermatitidy při inkontinenci
u dospělých a pro ochranu pokožky
v okolí poranění.
Zdravotnický prostředek.
V nabídce také Sudocrem®
MULTI-EXPERT 125 g za 145 Kč.

Se zákaznickou
kartou

-4 Kč

akční cena:

149 Kč

akční cena:

z letákové ceny

229 Kč

ŘÍTE

UŠET

31 Kč

běžná cena:
260 Kč

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. *na základě studie In-vitro.
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Cenové zvýhodnění se vztahuje také na další příchutě – Strepsils Pomeranč
s vitamínem C, Strepsils Mentol a Eukalyptus, Strepsils Citron bez cukru
a Strepsils Jahoda bez cukru.

TEREZIA BrusLinky, 60 kapslí

Karmínové brusinky jsou darem Matky přírody všem ženám. Provázely nás od
počátku věků a své nezastupitelné místo mají i v moderní době. Ctíme tuto
základní bylinku ženství, použili jsme na každé balení 200 gramů čerstvých
brusinek evropského typu od prověřených dodavatelů. Můžeme tak zaručit
nejen kvalitu produktu, ale také množství účinné látky PAC (proanthokyanidin),
která stojí za oněmi malými i velkými kouzly brusinek. Doplněk stravy.

akční cena:

189 Kč
běžná cena:
220 Kč

PHYSIOMER®
Hypertonický
nosní sprej,
135 ml

akční cena:

129 Kč

ŘÍTE

UŠET

30 Kč

běžná cena:
159 Kč

Uvolňuje ucpaný nos při
nachlazení i alergické rýmě.
Čistí, zvlhčuje a regeneruje
nosní sliznici. 100% přírodní, bez
konzervačních látek, bezpečný
pro každodenní použití, vhodný
již od 2 let. Zdravotnický
prostředek.

Desloratadin Xantis 5 mg, 30 tablet
TE

ŘÍ
UŠET

31 Kč

• zmírňuje příznaky alergické rýmy po dobu 24 hodin
• nevyvolává ospalost
• pro dospělé a dospívající od 12 let
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Účinná látka desloratadinum. Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.
Desloratadin Xantis 5 mg 10 tablet nabízíme v ceně 79 Kč (běžná cena 99 Kč).
akční cena:

119 Kč
běžná cena:
169 Kč

ŘÍTE

UŠET

50 Kč

Se zákaznickou
kartou

-5 Kč

z letákové ceny

Allergodil® nosní sprej
1 mg/ml 10 ml, oční kapky 6 ml

Allergodil® nosní sprej, roztok - určen k nosnímu podání (léčí příznaky alergické
rýmy jako svědění, kýchání a vodnatý výtok z nosu). Lze užívat dlouhodobě. Vhodný
od 6 let. Cena 155 Kč (běžně za 225 Kč). Allergodil® oční kapky, roztok - určen
k očnímu podání (léčí příznaky alergického zánětu spojivek jako zarudnutí, svědění
nebo slzení očí, vč. příznaků zánětu nosní sliznice). Od 4 let věku. Cena 129 Kč (běžně
za 215 Kč). Přípravky s léčivou látkou azelastin hydrochlorid, pečlivě čtěte
příbalovou informaci.

MaxiMag, 50 tobolek

• obsahuje doporučenou denní dávku hořčíku 375 mg a Vitamin B6 v 1 tabletě
• hořčík přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání
Doplněk stravy.
Cenové zvýhodnění také na 20 šumivých tablet MaxiMag za 85 Kč.

akční cena:

545 Kč
běžná cena:
705 Kč

ŘÍTE

UŠET

160 K

č

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 170 Kč.

akční cena:

345 Kč
běžná cena:
399 Kč

ŘÍTE

UŠET

54 Kč

Spektrum® Imunita
s vitaminem C a zinkem, 90 tablet
• obohaceno o komplex Imunactiv®, který obsahuje beta-glukany, bioflavonoidy,
vitamin C a zinek • vitamin C a zinek pomáhají stimulovat imunitní systém
• vhodný jako doplněk během zvýšených požadavků lidského těla na vitaminy
a minerály, hlavně během období zvýšené fyzické a duševní námahy • 100 %
denní dávky vitaminů v 1 tabletě • organické zdroje - blíž k přírodě
Doplněk stravy.
V akční nabídce také Spektrum® Vitalita 50+ s ženšenem 90 tablet pro aktivní
život po padesátce za 399 Kč.

akční cena:

ŘÍTE

UŠET

245 Kč

30 Kč

Se zákaznickou
kartou

-6 Kč

z letákové ceny

akční cena:

199 Kč
běžná cena:
229 Kč

Cannaderm®

mentholka/thermolka
konopné mazání 200 ml
mentholka - chladivá, thermolka hřejivá - úleva od bolesti zad, svalů
i kloubů; originální mazání s konopným olejem a jedlí sibiřskou;
vhodné pro seniory, sportovce i osoby se ztuhlým pohybový aparátem.

Lavekan® 80 mg, 28 měkkých tobolek
Lavekan® je lék s obsahem patentované levandulové silice Silexan® k léčbě
přechodných úzkostných nálad (jako je např. napětí a neklid, neustálé obavy,
kolotoč myšlenek, problémy s koncentrací, narušení spánku, bušení srdce,
bolesti hlavy, zad nebo žaludku).
Lavekan® - zpět k vnitřnímu klidu a lepšímu spánku.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití, čtěte pečlivě příbalovou informaci.

akční cena:

akční cena:

219 Kč

119 Kč

běžná cena:
269 Kč

běžná cena:
169 Kč

ŘÍTE

UŠET

50 Kč

BIVENOL micro, 60+10 tablet ZDARMA
Pro normální činnost kardiovaskulárního systému. Mikronizované částice
za účelem zvýšení vstřebatelnosti a využitelnosti účinných látek. Plus 10 tbl
zdarma. Doplněk stravy.
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Brufen® 400 mg,
100 tablet

Poskytuje úlevu od bolesti hlavy,
zad, kloubů i zubů. Pomáhá při
podvtrtnutí, natažení svalů
a působí protizánětlivě.
V nabídce také Brufen® 400 mg,
30 tablet za 55 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití
s léčivou látkou ibuprofen. Pečlivě
čtěte příbalovou informaci.

ŘÍTE

UŠET

50 Kč

ALFASILVER
k ošetření ran, 50 ml
Na odřeniny, popáleniny a další
druhy ran.
• 3v1: chrání před infekcí, kryje
ránu (nahradí náplast), urychluje
hojení
• nepálí a ránu zahojí
• jednoduchá a rychlá pomoc
ve spreji
• s ionizovaným stříbrem
Zdravotnický prostředek.

ŘÍTE

UŠET

74 Kč

akční cena:

169 Kč
běžná cena:
243 Kč

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.

