
Užijte si 
krásné 

léto!

Repelent 
PREDATOR® 
FORTE

Obsah účinné látky: DEET 24,9 %, 
balení: 150 ml, repelent pro vnější 
použití.
• repelentní spray proti komárům 
a klíšťatům
• aplikace na pokožku i oděv
• zvýšený obsah účinných látek, 
doba účinnosti 4-6 hodin 
• vhodné pro děti od 2 let
• 100% dávkování ve svislé 
i vodorovné poloze

Blokurima URO+ je určena pro 
krátkodobou i pravidelnou 
dlouhodobou péči o Vaše močové 
cesty. Každý sáček obsahuje 2 g 
kvalitní D-manózy, 2 g prebiotika 
inulinu, 60 mg výtažku z artyčoku 
a 5 mg lyzátu uropatogenní E. coli 
(UPEC). Doplněk stravy.
V nabídce též Blokurima 30 sáčků za 
370 Kč a 10 sáčků v ceně 175 Kč.

PANTHENOL 
omega Pěna 
s ledovým efektem 
10 % 150 ml
• přináší úlevu sluncem podrážděné pokožce díky 
obsahu 
10 % D-panthenolu
• příjemně chladí
• účinně zklidňuje a napomáhá regeneraci 
pokožky po opalování
• díky spreji se snadno aplikuje na celé tělo
Kosmetický přípravek.

Oblíbené ovocné želatinky plné těch nejdůležitějších vitaminů pro Vaše 
děti v limitované edici pro nadšené fanoušky fotbalu. Šťavnaté 

želatinové bonbony obsahují 20 % ovocné šťávy a každá 
želatinka v sobě dále ukrývá 9 aktivních vitaminů a 

rakytník, tedy perfektní kombinaci pro posílení 
dětské imunity. Doplněk stravy.

blokurima URO+ 
30 sáčků

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

Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?
Braňte svoje žíly zevnitř! Léčivý přípravek Diozen® zvyšuje napětí žilní stěny 
a odolnost cév.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diosminum micronisatum. Čtěte pěčlivě 
příbalovou informaci.
Za akční cenu 299 Kč nabízíme také DIOZEN ® 500 mg 120 tablet.

DIOZEN® 500 mg 60 tablet

RAKYTNÍČEK+ ŽELATINKY 
S RAKYTNÍKEM - FOTBAL 50 KS

Těšíme se na Vaši návštěvu v síti lékáren společnosti Královéhradecká lékárna a.s.                           Nabídka platná od 1. 7. 2021–31. 8. 2021, nebo do vyprodání zásob.

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč z letákové ceny

Naše ceny 

i doplatky 

na léky 

Vás příjemně 

překvapí

399 Kč
běžná cena: 

520 Kč

akční cena:

121 Kč
UŠETŘ

ÍTE

 139 Kč
běžná cena: 

165 Kč

akční cena:

26 Kč
UŠETŘ

ÍTE

 169 Kč
běžná cena: 

205 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

36 Kč

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč z letákové ceny

 159 Kč
běžná cena: 

199 Kč

akční cena:

 169 Kč
běžná cena: 

199 Kč

akční cena:



ALFASILVER 
sprej 50 ml
na odřeniny, popáleniny a další druhy ran s ionizovaným 
stříbrem • chrání před infekcí • pomáhá hojení rány • nepálí 
a neštípe • jednoduchá a rychlá pomoc ve spreji
V akční nabídce také ALFASILVER sprej 125 ml za 259 Kč. 
Alfasilver je zdravotnický prostředek určený k ošetření ran, 
odřenin, popálenin menšího rozsahu, kožních poranění.
Pečlivě prostudujte návod k použití, účinky a způsob 
použití konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

První pomoc při vaginálním dyskomfortu.
Pomáhá udržovat přirozenou obranyschopnost vaginy a podporuje zotavení 
normální vaginální mikroflóry. Účinný při podráždění, pálení, svědění 
a vaginální suchosti různého původu, včetně mykózy. Kyselina hyaluronová, 
boritá a mléčná pomáhají odstranit nepříjemné symptomy způsobené
porušenou hydratací a/nebo pH vagíny.
Zdravotnický prostředek
V nabídce také GYNIMUN® INTIM PROTECT 10 vaginálních kapslí 
(zdravotnický prostředek) za 259 Kč a GYNIMUN® DUAL PROTECT 30 kapslí 
s cíleným uvolňováním (doplněk stravy) za 245 Kč.

Hylak® forte 100 ml

GYNIMUN® RAPID 10 vaginálních čípků

Komplexní péče o vaše zažívání. Při 
průjmu, zácpě, křečích nebo nadýmání. 
Podporuje správné fungování imunity. 
Vhodný i pro děti a kojence.
Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci. Hylak forte 
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

 159 Kč
běžná cena: 

200 Kč

akční cena:

• rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví funkci střev
• potlačuje doprovodné bolesti břicha
• na všechny druhy průjmu i cestovatelský
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte návod k použití.
V ačkní nabídce také Tasectan DUO 500 mg, 12 tbl. za 169 Kč.

Tasectan® Duo KIDS 12 sáčků

Artelac Nature 
oční kapky 10 ml
• kombinace světlíku lékařského a hyaluronátu 
sodného pro rychlé zklidnění a intenzivní 
zvlhčení oka
• protizánětlivé účinky a antioxidační efekt
• bez konzervačních látek
• doba použitelnosti 6 měsíců po otevření
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte návod 
k použití.

UŠETŘ
ÍTE

41 Kč

LOPERON® 2 mg tvrdé tobolky, 20 cps.
Léčivý přípravek proti průjmu.
• k symptomatické léčbě akutního a chronického průjmu
• pro děti od 6 let a dospělé
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou loperamid hydrochlorid. Čtěte 
pozorně příbalový leták.

 149 Kč
běžná cena: 

189 Kč

akční cena: UŠETŘ
ÍTE

40 Kč

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. 
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.
Přípravky s léčivou látkou azelastin hydrochlorid, pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.

  239 Kč
běžná cena: 

298 Kč

akční cena:UŠETŘ
ÍTE

59 Kč
  169 Kč

běžná cena: 
209 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

40 Kč

Rybilka® Neo 100 ml
Dětská mast k péči o pokožku se sklonem k opruzeninám.       
• komplexní složení pěti pečujících látek
• zklidňuje podrážděnou pokožku
• bez konzervantů a parfemace
Kosmetický přípravek.
V akční nabídce také Rybilka® Neo vlhčené ubrousky s panthenolem 72 kusů 
za 54 Kč.

Se zákaznickou
kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

Se zákaznickou
kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

UŠETŘ
ÍTE

64 Kč

 175 Kč
běžná cena: 

239 Kč

akční cena:

 119 Kč
běžná cena: 

135 Kč

akční cena:

 119 Kč
běžná cena: 

145 Kč

akční cena:

 159 Kč
běžná cena: 

229 Kč

akční cena:



Nový RED3 90 kapslí
• 2x silnější složení pro péči o prostatu, 
potenci a vitalitu
• tři účinky v jedné kapsli denně
• Slivoň africká k podpoře zdraví prostaty, 
maca k podpoře sexuálního zdraví a sibiřský 
ženšen k podpoře vitality
Doplněk stravy.

 559 Kč
běžná cena: 

709 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

150 Kč

WOBENZYM® 200 tablet
• urychluje hojení po úrazech a operacích
• omezuje opakování urologických a gynekologických zánětů      
• posiluje oslabenou imunitu  
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Nabízíme rovněž Wobenzym® 300 tablet v ceně 1 119 Kč.

 849 Kč
běžná cena: 

1 099 Kč

akční cena: UŠETŘ
ÍTE

250 Kč

HemaGel® 5 g
Na ošetření povrchových poranění kůže, jako jsou odřeniny, popáleniny, řezné 
rány a puchýře.
• urychluje proces hojení
• zabraňuje vysušování a tvorbě strupů
• aplikace 1x denně
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

 149 Kč
běžná cena: 

189 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

40 Kč

Visine® Classic 0,5 mg/ml 
oční kapky, roztok
Rychlá a dlouhotrvající úleva od zarudnutých očí.
Zmírňuje příznaky překrvení spojivek v důsledku mírného podráždění a alergického 
zánětu spojivek. Rychlý nástup účinku již za několik minut. Léčebný účinek přetrvává 
po dobu 4–8 hodin po lokální aplikaci. 
Reklama na léčivý přípravek. Oční kapky, roztok obsahují tetryzolin-hydrochlorid 
a jsou k očnímu podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.
Držitel registrace: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko.

Se zákaznickou
kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

Driclor roztok roll-on 20 ml
Čirý kuličkový antiperspirant.
Zabraňuje vylučování potu v místě aplikace. Po několika týdnech používání 
se nadměrné pocení zmírní. Vhodný na podpaží, dlaně i chodidla.
Driclor je kosmetický přípravek.

UŠETŘ
ÍTE

21 Kč  259 Kč
běžná cena: 

280 Kč

akční cena:

REVITANERV STRONG 30 kapslí
• s obsahem kyseliny alfa-lipoové, extraktu z Ginkgo biloby, Niacinu, kyseliny 
pantothenové, vitaminů E, B1, B6, B2, Niacinu a Selenu
• přispívá k normální činnosti nervové soustavy
Doplněk stravy.

Se zákaznickou
kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

MenoMAX® Seven Complex 60 tablet
7x chytřeji na menopauzu (přírodní, nehormonální kombinace 7 aktivních látek)
• přirozeně a bezpečně snižuje výskyt nepříjemných průvodních příznaků 
menopauzy - návaly horka, potu, poruchy spánku, deprese, podrážděnost apod. 
• pozitivně ovlivňuje vitalitu a psychiku ženy a příspívá k lepšímu pocitu 
fyziologického překlenutí menopauzy • obsahuje patentovaný rostlinný extrakt 
Soylife® EXTRA, Magnolia officinalis, Maca peruánská, vápník, vitamin D3 a K2, bór.* 
* Obecně známé účinky aktivních látek. Doplněk stravy.

Se zákaznickou
kartou 

-30 Kč 
z letákové ceny

Snadné použití jako při běžném mytí vlasů. Během 10 minut zahubí 100 % vší. 
Klinicky prokázaný účinek.* Součástí balení hřeben na vyčesání vší a hnid.
* Ex vivo testy a klinické studie prokázaly, že Paranit šampon vyhubí 100 % vší a téměř 
100% hnid. Použijte dostatečné množství přípravku a hřeben pro důkladné odstranění 
všech hnid. Zdravotnický prostředek pro vnější použití. Před použitím si přečtěte 
návod pro uživatele.
V nabídce také PARANIT EXTRA SILNÝ sprej (odstraní vši do 5 minut 
a obsahuje faktor na ochranu proti vším) za 339 Kč. 

PARANIT Radikální šampon 
proti vším a hnidám

UŠETŘ
ÍTE

60 Kč

 289 Kč
běžná cena: 

349 Kč

akční cena:

 349 Kč
běžná cena: 

499 Kč

akční cena:

 399 Kč
běžná cena: 

595 Kč

akční cena:

 125 Kč
běžná cena: 

139 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, 12.30–16.00, 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.

BIVENOL micro 60+10 tablet ZDARMA 
+ DÁREK opalovací krém
Pro normální činnost kardiovaskulárního systému. 
Bivenol mikro obsahuje mikronizované částice za účelem zvýšení 
vstřebatelnosti a využitelnosti účinných látek.  
Doplněk stravy.
DÁREK Opalovací krém  SPF20 
Kosmetický přípravek.

MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 
500 mg 100 tablet + DÁREK Pyridoxin 
20 mg 30 tablet
Přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu. Hořčík napomáhá využití 
kyslíku při svalové zátěži. Je nezbytný pro stavbu kostí, chrupavek a zubů 
a je významný pro normální funkci nervového, svalového, srdečního-cévního 
a imunitního systému. 
Volně prodejný lék.
DÁREK Pyridoxin Biomedica 20 mg 30 tbl (vitamin B6)
Doplněk stravy.

UŠETŘ
ÍTE

30 Kč

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

20 Kč

  75 Kč
běžná cena: 

95 Kč

akční cena:

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.

UŠETŘ
ÍTE

60 Kč

  249 Kč
běžná cena: 

309 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

60 Kč  219 Kč
běžná cena: 

279 Kč

akční cena:

Hirudoid® 300 mg/100 g gel 40 g
Hirudoid® gel - potlačuje otok a zánět a stimuluje rozpouštění krevních 
sraženin.
Hirudoid se používá k místní léčbě zranění tupým předmětem s krevním 
výronem nebo bez výronu.
Volně prodejný léčivý přípravek s obsahem účinné látky glycosaminoglycani 
polysulfas. Čtěte pečlivě příbalovou informaci a ohledně užívání se poraďte 
s vaším lékařem nebo lékárníkem.

UŠETŘ
ÍTE

34 Kč

  75 Kč
běžná cena: 

109 Kč

akční cena:

Zpět do života...

  115 Kč
běžná cena: 

165 Kč

akční cena:


