partner Královéhradecké lékárny a.s.

Jaro plné
zdravého života
je tady!

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

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

Se zákaznickou kartou

-20 Kč z letákové ceny

ŘÍTE

UŠET

30 Kč

cena od:

215 Kč

běžná cena:
199 Kč

GS Betakaroten
s měsíčkem 90+45
kapslí

Ladival®
LADIVAL je komplexní řada
kosmetických přípravků na ochranu
před sluncem. • Ladival chladivý
sprej pro alergickou pokožku
OF50+ 150 ml ‒ ideální řešení
pro alergickou či mastnou pleť se
sklonem k akné, cena 399 Kč
• Ladival pečující mléko po
opalování 200 ml ‒ pro atopickou
pokožku dětí a batolat, cena 215 Kč
• Ladival sprej pro dětskou
pokožku OF50 200 ml ‒ spolehlivě
chrání dětskou pokožku před
spálením a následným poškozením
okamžitě po nanesení, cena 290 Kč
V našich lékárnách nabízíme i další
sortiment opalovacích přípravků
Ladival.

akční cena:

169 Kč

Silná dávka beta-karotenu
pro krásné opálení. Jedinečná
kombinace beta-karotenu, měsíčku
lékařského, biotinu a zinku. Měsíček
lékařský blahodárně působí na
pokožku a napomáhá k jejímu
zklidnění po opalování.
Doplněk stravy.
V akci rovněž GS Betakaroten FORTE
s měsíčkem 80+40 kapslí v ceně 209 Kč.

akční cena:

259 Kč
Olfen Neo Forte, gel
Novinka! Olfen Neo Forte. Síla 2x vyšší koncentrace účinné látky.*
Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů.
*V porovnání s gelem proti bolesti na lokální použití obsahujícím
1% diklofenak – Olfen, gel.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Olfen Neo Forte, gel je léčivý přípravek ke kožnímu
podání, obsahuje účinnou látku diclofenacum
diethylaminum.

ŘÍTE

UŠET

340 K

akční cena:

179 Kč
běžná cena:
202 Kč

ŘÍTE

UŠET

23 Kč

Fenistil 1 mg/g gel 30 g
Fenistil 1 mg/g gel je lék k použití na kůži. Obsahuje dimetindeni maleas. Fenistil se používá
ke zmírnění svědění při svědivých onemocněních kůže, kopřivce, poštípání nebo pokousání
hmyzem, při poškození kůže sluncem a u mírných povrchových popálenin.
Léčivý přípravek, před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.
V akční nabídce také Fenistil 1 mg/g gel 50 g za 239 Kč.

č

Pažní tlakoměr Veroval®

akční cena:

1 529 Kč
běžná cena:
1 869 Kč

se síťovým adaptérem

Plně automatické měření krevního tlaku a tepové frekvence s vysokou přesností.
• upozorní na nepravidelný srdeční rytmus a jako poslední
• záruka 5 let
• jednoduché používání, extra velký LCD displej
• přehledné ikony pro vyhodnocení
• automatická kontrola správného nasazení manžety  			
   (univerzální, ergonomicky tvarovaná manžeta 22─42 cm)
V akci nabízíme také tonometr Veroval® compact za 1 049 Kč.

Těšíme se na Vaši návštěvu v síti lékáren společnosti Královéhradecká lékárna a.s.                           Nabídka platná od 3. 5. 2021 do 30. 6. 2021, nebo do vyprodání zásob.

Se zákaznickou
kartou

akční cena:

-10 Kč

145 Kč

z letákové ceny

běžná cena:
187 Kč

TE
ETŘÍ

UŠ
akční cena:

169 Kč
LINEX FORTE 28 tobolek
®

• obsahuje probiotika a prebiotika
• nejen při a po antibiotické léčbě, při změně stravy
• vhodný pro děti od 3 let, dospívající a dospělé
Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium animalis subsp.
lactis.
Linex® - doplňky stravy. Nejsou určeny k náhradě pestré stravy.
V akci nabízíme také LINEX® BABY KAPKY 8 ml za 225 Kč.

42 Kč

Imodium® Rapid 2 mg 12 tablet
dispergovatelných v ústech

Rychlá pomoc při průjmu. Okamžitě se rozpouští na jazyku a přináší rychlou
úlevu. Není nutné zapíjet vodou. Má příjemné mátové aroma.
K léčbě akutního a chronického průjmu. Účinkuje do 1 hodiny, při užití
jednorázové dávky 4 mg. Léčivý přípravek. Tablety dispergovatelné v ústech
Imodium® Rapid 2mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu
podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci
V nabídce také Imodium® 2 mg 20 tvrdých tobolek za akční cenu 155 Kč.

Se zákaznickou
kartou

-10 Kč

ŘÍTE

z letákové ceny

UŠET

34 Kč

akční cena:

Dettol 0,2%
antiseptický sprej
100 ml

akční cena:

99 Kč

K čištění čerstvých drobných ran
a k likvidaci běžných bakterií, které infikují
drobné rány. V účinné formě ve spreji.
Neštípe, nebarví, nezapáchá, bez jodu.
Lék k vnějšímu použití. Kožní podání.
Obsahuje benzalconii chloridum. Čtěte
pozorně příbalovou informaci a poraďte
se s lékařem nebo lékárníkem.

169 Kč
běžná cena:
203 Kč

Canespor® 1x denně krém 15 g
Konec svědění i pálení. Konec plísně.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1 x denně
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canespor 1x denně krém a Canespor 1x
denně roztok jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku
bifonazol.
Canespor® 1x denně roztok 15 ml též za 169 Kč.

ŘÍTE

UŠET

33 Kč
akční cena:

159 Kč
běžná cena:
192 Kč

Bepanthen® Plus hojivý krém 30 g
• na odřeniny, škrábance, trhlinky a praskliny kůže
• brání vzniku a šíření infekce v ráně
• díky dexpanthenolu ránu hojí
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen Plus je léčivý přípravek k vnějšímu použití.
V akční nabídce též Bepanthen® Plus 100g za 359 Kč.

ŘÍTE

UŠET

akční cena:

159 Kč

40 Kč

běžná cena:
199 Kč

Tasectan® DUO 500 mg 12 tablet
• rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví funkci střev
• potlačuje doprovodné bolesti břicha
• na všechny druhy průjmu i cestovatelský
Zdravotnický prostředek.

akční cena:

95 Kč
běžná cena:
111 Kč

ÍTE

Ř
UŠET

16 Kč

Se zákaznickou
kartou

-10 Kč

z letákové ceny

cena od:

219 Kč

Betadine® 100 mg/g mast 20 g

EndWarts® na bradavice

Betadine® je antiseptický, desinfekční přípravek se širokým spektrem účinku
proti bakteriím, virům, plísním a prvokům.
Používá se na popáleniny, řezné a tržné rány, odřeniny, vředová onemocnění
kůže a různá kožní onemocnění spojená s infekcí.
Lék k zevnímu použití. Léčivá látka povidonum iodinatum. Před užitím
přípravku si pozorně přečtěte příbalový leták.
V akci také Betadine® kožní roztok 30 ml za 95 Kč a 120 ml za 175 Kč.

Unikátní prostředky pro odstranění bradavic na rukou a chodidlech.
• EndWarts® FREEZE - zmrazení oxidem dusným, cena 395 Kč
• EndWarts® PEN - vysoušení kyselinou mravenčí, cena 259 Kč
• EndWarts® ORIGINAL - vysoušení kyselinou mravenčí, cena 219 Kč
Zdravotnické prostředky. Před použitím prostředků EndWarts® si pečlivě
pročtěte návod k použití. Číslo notifikované osoby: 37708 (EndWarts FREEZE),
0546 (EndWarts PEN, EndWarts Original).

akční cena:

219 Kč

ŘÍTE

UŠET

běžná cena:
260 Kč

akční cena:

79 Kč

41 Kč

Se zákaznickou
kartou

-10 Kč

z letákové ceny

MAGNESIUM B-KOMPLEX RAPID
šumivé tablety 20 tablet

DIOVARIX plus 60 tablet

• plně rozpustná tableta (nezanechává usazeniny) • vysoce vstřebatelná
forma ‒ citrát hořečnatý • slazeno stévií • bez barviv a umělých sladidel
• citronová příchuť
V nabídce také MAGNESIUM B-KOMPLEX 100+20 tbl. v ceně 199 Kč.
Doplněk stravy. Není určen k náhradě pestré stravy.

Pro váš žilní systém. Obsahuje jedinečnou kombinaci čtyř složek: vysoce
mikronizovaný diosmin (450 mg), vysoce mikronizovaný hesperidin (50 mg),
extrakt z kaštanu koňského (150 mg – obsahuje 30 mg aescinu) a selen
(15 mcg). Vhodný také pro diabetiky a celiaky. Doplněk stravy.
Český výrobek za příznivou cenu.

akční cena:

239 Kč

ŘÍTE

UŠET

běžná cena:
298 Kč

akční cena:

155 Kč
LACTACYD®

59 Kč

Se zákaznickou
kartou

-6 Kč

z letákové ceny

250 ml

Čistota a intimní zdraví je klíčem k pocitu pohody a krásy.
• Lactacyd® Pharma SENZITIVNÍ nabízí péči určenou speciálně pro citlivé intimní
partie snadno náchylné k podráždění.
• Lactacyd® Pharma ZKLIDŇUJÍCÍ pomáhá ulevit od příznaků vaginálního
diskomfortu, jako je podráždění, svědění a zarudnutí.
• Lactacyd® Pharma s ANTIBAKTERIÁLNÍ přísadou posiluje přirozenou
obranyschopnost intimních partií.
Přípravky pro každodenní intimní hygienu pouze k zevnímu použití.

GYNIMUN® RAPID 10 vaginálních čípků
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. Kyseliny hyaluronová, boritá a mléčná pomáhají odstranit
nepříjemné symptomy způsobené porušenou hydratací 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.
akční cena:

akční cena:

489 Kč

179 Kč
běžná cena:
189 Kč

ŘÍTE

ŘÍTE

UŠET

běžná cena:
579 Kč

90 Kč

UŠET

10 Kč

VIGANTOLVIT D3 2000 I.U., 60 tobolek

femibion® 2 Těhotenství

S vitaminem D3:
• pro správné fungování imunitního systému
• podporuje obě složky imunity (vrozenou i tu získanou)
• když chcete pro svou obranyschopnost udělat víc
Doplněk stravy.
V akci nabízíme rovněž VIGANTOLVIT® OSTEO 30 tablet rovněž za 179 Kč.

4 týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)
• jedinečné složení s kys. listovou, Metafolinem®, vitaminem D3, luteinem a DHA
• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
Doplněk stravy. Od 13. týdne těhotenství do porodu.
V nabídce také Femibion® 1 Plánování & první týdny těhotenství (28 tablet)
za 295 Kč a Femibion® 3 Kojení (28 tablet a 28 tobolek) za 489 Kč.

akční cena:

229 Kč
běžná cena:
263 Kč

ŘÍTE

UŠET

34 Kč

Priessnitz® ŽÍLY A CÉVY MEDICAL 125 ml
• na křečové žily, bolesti a otoky
• ulevuje od pocitu těžkých a unavených nohou
• zklidňuje trnoucí a citlivé končetiny
• zvláčňuje a hydratuje kůži nohou
Zdravotnický prostředek.
V akci také Priessnitz® ŽILNÍ MAZÁNÍ CLASSIC 300 ml za 219 Kč.

akční cena:

195 Kč
Canephron® 60 tablet

Se zákaznickou
kartou

-10 Kč

z letákové ceny

Pálení při močení? Časté nucení? Bolest při močení? Canephron® ‒ silou 3 extraktů
může ulevit již od prvních příznaků. Canephron® je lék vyvinutý k léčbě zánětů
močových cest. Účinnými složkami jsou výtažky z nati zeměžluče, kořene libečku
a listů rozmarýnu.
Canephron obalené tablety je lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pečlivě přečtěte
příbalový leták. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno
výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

akční cena:

129 Kč

akční cena:

129 Kč

ŘÍTE

běžná cena:
159 Kč

UŠET

30 Kč

Se zákaznickou
kartou

-10 Kč

z letákové ceny

Desloratadin Xantis 5 mg, 30 tablet

CETALGEN 20 tablet

• 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 v ceně 79 Kč (běžná cena 99 Kč).

• 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:

169 Kč

ŘÍTE

běžná cena:
206 Kč

UŠET

37 Kč

akční cena:

29 Kč
Batisept gel 85 ml
Antibakteriální přípravek ve formě gelu
s virucidním, baktericidním, tuberkulocidním
a fungicidním účinkem.
Určen pro hygienu a chirurgickou dezinfekci rukou
ve zdravotnictví a na veřejných místech. Vhodný
pro použití v domácnosti, má rychlý dezinfekční
účinek, nelepí a příjemně voní.
Je určen pouze k vnějšímu použití.
akční cena:

99 Kč

běžná cena:
110 Kč

ŘÍTE

UŠET

11 Kč

ASCOFFIN® 10 x 4 g
Šumivý nápoj v prášku s příchutí citronu.
Obsahuje:
• 10 sáčků
• kofein 35 mg/100 ml nápoje
• vitamíny B2, B3, B6 přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání
Doplněk stravy se sladidlem z rostliny STEVIE.

Biovenol® krém 200 ml + dárek Bivenol
micro 20 tablet
Kosmetický přípravek vhodný k péči o pokožku unavených nohou,
se sklonem k natékání. Krém je kombinace olejů levandule, citronové
trávy, borovice, tea tree, rozmarýnu a bylinných extraktů z kaštanu, arniky,
měsíčku a jalovce. Je vhodný k prokrvení nohou.

Hyal-Drop® multi
oční kapky 10 ml
Účinná pomoc pro podrážděné
a unavené oči.
• použitelnost po otevření
6 měsíců
• bez konzervantů
• vhodný i pro citlivé oči a nositele
kontaktních čoček
Zdravotnický prostředek.

ŘÍTE

UŠET

40 Kč

akční cena:

169 Kč
běžná cena:
209 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, 12.30–16.00, 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.

