Adventní
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d v e n t n í ččas
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ssplněných
p l n ě n ý c h ppřání...
ř á n í ...
Naše
še ceny i doplatky na léky
Vás příjemně překvapí
Královéhradecká lékárna ve Vašem městě

I v naší lékárně stačí k vyzvednutí eReceptu předložit občanský průkaz

Pharmaton® Geriavit Vitality 50+,
100 tablet

Marťánci® mul vitamin MIX 50+50
+ DÁREK MARŤAČELOVKA

Vyvážená kombinace vitamínů, minerálů a unikátního ženšenového výtažku
G115®. Výtažek Panax ginseng G115® přispívá k tělesné a duševní pohodě,
k odolnos organismu vůči stresu a pomáhá podporovat vitalitu organismu.

Limitovaná edice obsahuje mul vitaminy Marťánky s Imunac vem ve formě
cucacích tabletek ve tvarech Marťánků s příchu MIX a Marťánky gummy
podzim-zima s rakytníkem s příchuťí jahody, maliny, marakuji a pomeranče.
Navíc s DÁRKEM pro dě , sví cí MARŤAČELOVKOU
s tykadly a 3 módy pro svícení.

Doplněk stravy.
akční cena:

659 Kč

Doplněk stravy.

MEGAFYT
KOUZELNÁ KOLEKCE ČAJŮ

běžná cena: 811 Kč

v dárkové plechové krabici 9x8 ks
UŠETŘÍTE

Kolekce 9 druhů čajů s různými příchutěmi
(5 ovocných, 1 bílý a 3 bylinné čaje) v prak cké plechové dóze.

152 Kč
UŠETŘÍTE

55 Kč

akční cena:

359 Kč
běžná cena: 414 Kč

akční cena:

279 Kč
běžná cena: 310 Kč

CONDROSULF®
400 mg,
180 tvrdých
tobolek

MEGAFYT SVÁTEČNÍ
Á Č Í KOLEKCE Č
ČAJŮ
Ů
v dárkové plechové krabici 9x8 ks
Kolekce 9 druhů čajů s různými příchutěmi
(5 ovocných čajů, 1 bílý čaj, 1 černý čaj,
2 bylinné čaje) v prak cké
plechové dóze.

akční cena:

1020 Kč

UŠETŘÍTE

40 Kč

běžná cena: 1280 Kč

UŠETŘÍTE
akční cena:

185 Kč
běžná cena: 225 Kč

TEREZIA Rakytníček®+
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA,
mul vitaminové žela nky 50 kusů

260 Kč

• 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
chondroi n sulfát k vnitřnímu uži .

V nabídce také
Condrosulf® 400 mg,
60 tvrdých tobolek
za 419 Kč.

Mul vitaminové žela nky s rakytníkem na podporu imunity
v originálním vánočním balení. Doplněk stravy.

Těšíme se na Vaši návštěvu v sí lékáren společnos Královéhradecká lékárna a.s.

Nabídka platná od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022, nebo do vyprodání zásob.

PROENZI ® 3 PLUS
180+45 tbl. NAVÍC

akční cena:

539 Kč

UŠETŘÍTE

běžná cena: 663 Kč

124 Kč

akční cena:

539 Kč
běžná cena: 609 Kč

Špičková péče o vaše klouby.
Komplexní výživa s glukosaminem, chondroi nem, MSM a kolagenem typu II.
Doplňky stravy.

V nabídce též
Proenzi® Intensive
120+60 tbl. NAVÍC
za 649 Kč.

®

AVILUT Ginkgo
Recordati
90 kapslí

UŠETŘÍTE

70 Kč

Přípravky produktové řady Avilut® jsou komplexním řešením na suché, unavené
a podrážděné oči.
Avilut® Ginkgo Recorda obsahuje ginkgo bilobu, ru n, aescin, vitamin E, lutein,
zeaxanthin, měd’ a zinek, který přispívá k udržení normálního stavu zraku.
Doplněk stravy.

Bezkontaktní
čelní teploměr
Famidoc® FDIR-V22
•
•
•
•
•
•

akční cena:

495 Kč
běžná cena: 585 Kč

metrologicky ověřitelný
jednovteřinové měření
vysoce přesné a opakovatelné výsledky
podsvícený displej s barevným rozlišením teploty
vypínatelný zvukový signál, vhodný i pro klinické použi
také měření teploty povrchů

Cer fikovaný
zdravotnický prostředek.

UŠETŘÍTE

90 Kč

845 Kč

459 Kč

UŠETŘÍTE

běžná cena: 559 Kč

UŠETŘÍTE

100 Kč

GELOREN ACTIVE –
Česká cesta
ke zdravým kloubům
Unikátní doplněk stravy na klouby!
Geloren Ac ve v podobě želé tablet s příchu
pomeranče obsahuje vysoké množství kyseliny
hyaluronové a dalších látek na klouby.
Kyselina hyaluronová je přirozená přírodní látka,
která se nachází v lidském těle, například
v kloubech nebo v kůži.
Tvoří kloubní teku nu, která promazává
chrupavky a snižuje nepříjemné tření.
Díky pomerančové příchu Gelorenu si ani
neuvědomíte, že jste na správné cestě
ke zdravým kloubům.
(400 g, 90 tbl. – balení na měsíc užívání)

pro podporu růstu krásných a silných vlasů
18 účinných látek v každé kapsli
1 kapsle denně
výsledky již po měsíci užívání

V nabídce také
Revitalon
Kofeinový šampon
250 ml za 129 Kč
a Revitalon
Vlasové sérum
50 ml za 185 Kč.

369 Kč
akční cena:

•
•
•
•

Doplněk stravy.

akční cena:

běžná cena: 1214 Kč

Revitalon FORTE
90+30 kapslí
ZDARMA

Dr. Theiss Schweden Bitter 250 ml
+ Dr. Theiss Schweden Bi er
koncentrát kapky 50 ml
ve výhodném balení
Bylinný doplněk stravy pro podporu trávení.
• unikátní směs 12 bylin
s prověřeným účinkem
• originál od DR.THEISS - původně
obnovená směs z 16. stole
• vyrobeno v Německu
V nabídce také
akční cena:
Dr. Theiss
Schweden Bi er
Kč
100 ml za 139 Kč
běžná cena: 599 Kč
a 500 ml za 549 Kč.

389

REVALID®
PÉČE PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ

Colafit 120 kostek
+ měsíc užívání NAVÍC

Unikátní kombinace vnitřní a vnější péče
pro podporu růstu vlasů.
S muluje růst vlasů a omezuje
jejich vypadávání.
Zvyšuje hustotu vlasů, hydratuje
a zklidňuje pokožku hlavy.
• REVALID® HAIR COMPLEX,
60 kapslí (doplněk stravy)
za 399 Kč
• REVALID®
REGROWTH SERUM,
50 ml za 620 Kč
• REVALID®
STIMULATING SHAMPOO,
200 ml za 299 Kč

• darujte čistý krystalický
kolagen v malých měkkých,
lehce polykatelných
kostkách
• výhodné dárkové balení
na 5 měsíců užívání
• 30 kostek navíc
Doplněk stravy.

akční cena:

649 Kč
běžná cena: 814 Kč

UŠETŘÍTE

210 Kč

UŠETŘÍTE

165 Kč

Leros
adventní kalendář
VĚNEC

akční cena:

179 Kč
běžná cena: 213 Kč

multivitaminové želatinky 50 kusů

RAKYTNÍČEK žela nky je doplněk stravy obsahující rakytník a směs ovocných
koncentrátů a vitaminy. Obsahuje 20% ovocné šťávy a 9 vitaminů.

RAKYTNÍČEK® + multivitaminové želatinky

UŠETŘÍTE

akční cena:

109 Kč

15 Kč

běžná cena: 124 Kč

UŠETŘÍTE
Tlakoměr Omron M3 AC
se síťovým zdrojem ZDARMA 310 Kč
ve vánočním balení
akční cena:
• tlakoměr s klinicky ověřenou přesnos
1
690 Kč
• 4 roky záruka, nástupce oblíbeného
běžná cena: 2 000 Kč

modelu Omron M3 s barevným
indikátorem hypertenze
• měkká EASY manžeta pro snadné
utažení (22–42 cm) pro normální
a silnou paži

V naší nabídce naleznete také
tlakoměr Omron M6 Comfort s Afib
s 5 letou zárukou, ve vánočním balení
se síťovým zdrojem ZDARMA v ceně 2 290 Kč.

400 Kč
běžná cena: 580 Kč

180 Kč

SE ZIMOLEZEM - KONÍCI 50 ks
VÁNOČNÍ KOULE

Žela nky obsahují rakytník řešetlákový, směs ovocných
koncentrátů, 11 vitaminů (včetně vitaminu D3 a K2) a již
zmíněný zimolez modrý. Doplněk stravy. V nabídce za 209 Kč.

akční cena:

339 Kč
běžná cena: 389 Kč

Vitar Kids
Dárkové balení
+ tetovačky
NAVÍC
Omega 3 60 kapslí + Mul vitamin 50 želé.
• Omega 3 pro podporu normální činnos mozku,
zraku a srdce
• ochucené žvýkací kapsle bez pachu rybího oleje
• želé s obsahem vitaminů skupiny B, C, D3 a E
• pro podporu správné funkce imunitního systému

Zdravotnické prostředky – pečlivě
prostudujte návod k použi .

UŠETŘÍTE

34 Kč

RAKYTNÍČEK®+ VÁNOČNÍ KOULE,

Nástěnný bylinný kalendář
obsahuje 24 čajových sáčků
s výběrem léčivých,
funkčních
a harmonizujících
bylinných čajů.

akční cena:

UŠETŘÍTE

Se zákaznickou kartou
- 20 Kč z letákové ceny

Doplněk stravy.

2x Olfen
Neo Forte, 100 g
za zvýhodněnou
cenu
ve vánočním
balení
Olfen NEO FORTE
ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé
boles zad, svalů a kloubů.
Před použi m si pozorně přečtěte
příbalovou informaci. Olfen Neo Forte,
gel je léčivý přípravek ke kožnímu podání.
Obsahuje účinnou látku diclofenacum
diethylaminum.

Prostenal® Control 70+20 tbl. NAVÍC
Nejen saw palme o, ale také extrakty z kopřivy a kotvičníku,
vitamin D3 a zinek. Pro zdravou prostatu, normální proud moči
a podporu potence.
Doplněk stravy.
Saw palme o přispívá
k udržení zdraví prostaty
a normálního proudu moči.
Kotvičník podporuje
potenci.

UŠETŘÍTE

50 Kč

akční cena:

489 Kč
běžná cena: 539 Kč

DARUJTE
D
A R U J T E DÁRKOVÝ
DÁ R KO V Ý POUKAZ
P O U K A Z V HODNOTĚ
H O D N O T Ě 100,
100, 2200
00 či
či 3300
00 KKč.
č.
Poukaz lze uplatnit
v síti našich lékáren
do 31. 12. 2023.

OROFAR ® 24 pastilek

akční cena:

175 Kč

Úleva od boles v krku.
Působí pro virům,
bakteriím i kvasinkám.
Léčí příznaky infekce
ústní du ny a hrdla.

běžná cena: 225 Kč

UŠETŘÍTE

50 Kč

COLDREX® MAXGRIP 10 sáčků,
citron nebo lesní ovoce
Uleví rychle od příznaků chřipky a nachlazení.
Díky paracetamolu snižuje horečku, odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku.
S přídavkem léčivé látky na uvolnění ucpaného nosu a s vitaminem C.
Lék k vnitřnímu uži . Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použi se poraďte se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Green idea MIGREEN 90 tobolek
Pokud často trpíte třeštěním hlavy, je pro vás bylinná
kompozice Migreen správnou volbou. Při pravidelném
používání se snižuje četnost atak třeštění hlavy.
Bylinný preparát nezatěžuje trávicí systém a játra jako
běžně používané přípravky
na obdobné problémy.

akční cena:

325 Kč
běžná cena: 390 Kč

Doplněk stravy.

akční cena:

159 Kč
běžná cena: 189 Kč

OROFAR® je volně prodejný
léčivý přípravek
k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě
příbalový leták.
Poraďte se se svým lékařem
či lékárníkem.

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

ACC® LONG 600 mg
20 šumivých tablet
Léčí vlhký kašel.
• stačí 1 tableta 1x denně
• lze užívat od prvních
příznaků kašle
• rozpouš hustý hlen
v dýchacích cestách
a usnadňuje jeho
vykašlávání

akční cena:

199 Kč

Volně prodejný lék
běžná cena: 239 Kč
k vnitřnímu uži s účinnou
látkou acetylcystein.
UŠETŘÍTE
Čtěte pozorně příbalový leták.

NOVINKA

40 Kč

V nabídce také ACC®
10 šumivých tablet za 129 Kč
a ACC® 20 mg/ml sirup 100 ml za 129 Kč.

akční cena:

109 Kč
běžná cena: 129 Kč

akční cena:

135 Kč

UŠETŘÍTE

20 Kč

běžná cena: 185 Kč

Sinex VICKS
Aloe a Eukalyptus
0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 15 ml

UŠETŘÍTE

50 Kč

BRUFEN® 400 mg,
100 potahovaných tablet
Úleva od boles hlavy, migrény, zubů i zad.
Pomáhá při podvrtnu a natažení svalů.
Působí pro zánětlivě.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!
Brufen 400 mg potahované tablety
je léčivý přípravek k vnitřnímu
uži s léčivou látkou ibuprofen.

V akční nabídce též
BRUFEN® 400 mg
30 potahovaných tablet
za 59 Kč
a BRUFEN® 400 mg
50 potahovaných tablet
za 75 Kč.

• nosní sprej k úlevě od příznaků ucpaného nosu
• uvolní ucpaný nos během několika minut,
účinek trvá až 12 hodin
• obsahuje extrakt z aloe vera a eukalyptol
Léčivý přípravek k nosnímu podání,
obsahuje léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

TUSSIREX™ Junior sirup 120 ml
• sirup na všechny druhy kašle spojené s nachlazením
• zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel
• od 1 roku
UŠETŘÍTE
Zdravotnické prostředky.
Před použi m si přečtěte příbalovou informaci.

V nabídce také Tussirex™
Noční sirup 120 ml za 179
9 Kč
a Tussirex™ 20 pas lek
pro kašli
za 150 Kč.

23 Kč

akční cena:

150 Kč
běžná cena: 173 Kč

Bronchipret® tymián a břečťan,
sirup 100 ml
Originální lék s dvěma účinnými složkami
pro rychlejší ústup kašle a zahlenění.
• působí pro virům a bakteriím,
působí pro zánětlivě
• zvlhčuje suchou sliznici,
Se zákaznickou kartou
u
uvolňuje zúžené průdušky,
- 10 Kč z letákové cenyy
a m mírní dráždění ke kašli
• pomáhá odstranit hlen
akční cena:
z dýchacích cest
a usnadňuje odkašlání
Lék k vnitřnímu uži .
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
O správném použi se poraďte
se svým lékařem nebo lékárníkem.

139 Kč

běžná cena: 189 Kč

Oscillococcinum®
30 dávek

UŠETŘÍTE

183 Kč

akční cena:

549 Kč
běžná cena: 732 Kč

Oscillococcinum® je homeopa cký léčivý přípravek
k prevenci a léčbě chřipkových stavů.
• prevence a léčba chřipkových stavů
např. horečka, zimnice, bolest hlavy,
únava a boles svalů
• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství
a kojení

akční cena:
TEREZIA Hlíva ústřičná
375
Kč
s rakytníkovým olejem
120 kapslí
+ DÁREK Zinek + selen s echinaceou
30 kapslí
běžná cena: 465 Kč

Dokonalý životabudič pro podporu
správně fungující imunity
– hlíva ústřičná v kombinaci
s rakytníkovým olejem
a měsíčním balením
Zinku a selenu
jako DÁREK.

Oscillococcinum® je homeopa cký léčivý
přípravek k vnitřnímu uži , užívaný tradičně
v homeopa i k prevenci a léčbě chřipkových stavů.
Obsahuje Anas barbariae, hepa s et cordis
extractum 200 K. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Doplněk stravy.

V prodeji též Oscillococcinum®
6 dávek v ceně 179 Kč.

REVITANERV ACTIVE
30 tablet
• 1 tableta obsahuje 400 mg
kyseliny alfa-lipoové
• vitaminy C, B6 a D
přispívají k normální funkci
imunitního systému
a ke snížení únavy
a vyčerpání

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

akční cena:

359 Kč
běžná cena: 533 Kč

akční cena:

99 Kč
běžnáá cena:
bě
ce a: 127 Kčč

OLYNTH® HA 1 mg/ml
a OLYNTH® HA 0,5 mg/ml
nosní
roztok 10 ml
no
sní sprej, roz
• rychle uvolňuje ucpaný
nos
• zvlhčuje nosní sliznici
• neobsahuje konzervační
látky
• účinek po dobu 10 hodin

Doplněk stravy.

UŠETŘÍTE

174 Kč
akční cena:

125 Kč
běžná cena: 169 Kč

UŠETŘÍTE

28 Kč

TOPVET
LICHOŘEŘIŠNICE VĚTŠÍ
bylinný
lihový extrakt 100 ml
by
Lichořeřišnice – přispívá k normální funkci imunitního
systému. Používá se zejména v oblas urogenitálního
a dýchacího aparátu. Vhodné používat souběžně
s užíváním an bio k.
Představujeme i v bezlihové variantě při zachování
stejného obsahu bylin. Tato aplikační forma je
j určena
zejména pro dě , těhotné
ženy nebo osoby, pro které je
alkohol z jakéhokoliv důvodu
nevhodný.

Reklama na léčivý přípravek.
Nosní sprej, roztok obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid
a je určen k podání do nosu.
Před použi m si pečlivě přečtěte
celou příbalovou informaci.

Preventan® Akut
+ Vitamin C 30 tablet

akční cena:

169 Kč
běžná cena: 198 Kč

Akut - Akutní podpora imunity působící již při
rozpouštění v ústech. Unikátní česká patentovaná ochrana
ProteQuine® a vitamin C.
Doplňky stravy se sladidly. Vitamin C přispívá
k normální funkci imunitního systému.

Preventan® Akut + Vitamin C
s příchu 30 tablet za stejnou cenu.
UŠETŘÍTE

29 Kč

Doplněk stravy.
Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

TOPVET Lichořeřišnice větší
bezlihový extrakt 100 ml za 115 Kč..

INKONTINENČNÍ VLOŽKY PRO ŽENY VÝHODNÉ BALENÍ V AKCI
TENA LADY SLIM
MINI
1+50% NAVÍC
Určené pro ženy s lehkým
únikem moči.
• tenké a diskrétní vložky
• rychle absorbují moč
a neutralizují zápach
• udrží vás v suchu
až 12 hodin
• dermatologicky testované

akční cena:
akční cena:

115 Kč
běžná cena: 124 Kč

169 Kč
běžná cena: 184 Kč

T
TENA
LADY SLIM
EXTRA
1+50% NAVÍC
NOVINKA pro ženy se středním
N
ú
únikem
moči.
• diskrétní vložky s unikátní
InstaDryTM zónou
• okamžitě absorbují moč
a neutralizují zápach
• poskytují trojí ochranu pro
protečení, vlhkos a zápachu
• dermatologicky testované

Inkontinenční vložky TENA Lady jsou zdravotnické prostředky určené pro ženy při lehkém až středním úniku moči. Pozorně si přečtěte informace na obalu.
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Inkontinenční zdravotnické prostředky užívejte v závislosti na stupni inkontinence a aktuálním zdravotním stavu.

Se zákaznickou

KARTOU VÝHOD
získáváte

SLEVU

na Vaše nákupy
v síti lékáren
společnosti

běžná cena: 367 Kč

Imuno Protect je kombinace
vitamínů a minerálů
Se zákaznickou kartou
pro podporu správné funkce
- 10 Kč z letákové ceny
imunitního systému.
Vitamin C - přispívá ke snížení vyčerpání a únavy,
ke správné tvorbě kolagenu a správné funkci kos ,
zubů, chrupavek, dásní a pokožky
Vitamin D - přispívá k udržení zdravých kos
a zubů a ke správnému vstřebávání
a využi vápníku a fosforu
Zinek - přispívá ke správné látkové přeměně
a k ochraně buněk před oxidačním stresem

Vitamin C s postupným
uvolňováním
40+20 tobolek ZDARMA

akční cena:

175 Kč

akční cena:

119 Kč
běžná cena: 149 Kč

• ve formě mikropelet s postupným uvolňováním
zajišťující stálou hladinu vitaminu C v organismu
• s přídavkem extraktu z plodů šípků (přírodní zdroj vitaminu C)
Se zákaznickou kartou
• vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému
- 10 Kč z letákové ceny
a ke snížení míry únavy a vyčerpání
• bez přidaných barviv

běžná cena: 215 Kč

Doplněk stravy.

V akční nabídce také
VITAMIN D3-EFEKT
1000 IU
90 tablet za 129 Kč.

akční cena:

329 Kč

Doplněk stravy.

VITAMIN D3-EFEKT
2000 IU 90 tablet
“Sluneční vitamín“
přispívá ke správné funkci imunity,
k udržení zdravých kos a zubů
a vstřebávání vápníku.
Denní dávka
v 1 malé tabletce.

IMUNO PROTECT
60 tobolek

Doplněk stravy.

Výhodné balení
90+30 tobolek
ZDARMA
nabízíme
za 245 Kč.

UŠETŘÍTE

40 Kč

IMUGAL
60+20 kapslí zdarma
vánoční balení

akční cena:

159 Kč
běžná cena: 189 Kč

UŠETŘÍTE

Isla®cassis jsou pas lky s extraktem
z islandského lišejníku, které jsou určeny
pro prevenci a úlevu od pálení v krku,
chrapotu a sucha v ústech.
V téže ceně nabízíme i isla® junior
a isla® medic hydro+ třešeň, 20 pas lek.

Prémiový produkt pro podporu imunity
koncipovaný v česko-kanadské spolupráci.
Obsahuje vědecky ověřené zdroje
vitamínu D a selenu z kvasinek
Saccharomyces cerevisiae, jež příslušné
formy vitamínu D a selenu přirozenou cestou
vytvářejí, dále chelátovou formu zinku,
vitamin C, betaglukany z Hlívy ústřičné
a celou řadu vitamínů a minerálů
obsažených v kvasinkách.
Doporučuje se užívat kon nuálně
po dobu dvou měsíců.

Zdravotnické prostředky.

Doplněk stravy.

30 Kč

isla® cassis 30 pastilek

HERBADENT ORIGINAL,
bylinná zubní pasta UŠETŘÍTE
15 Kč
s fluoridy, 100 g
Bylinná zubní pasta pro každodenní preven
ven vní
péči o zuby a dásně.
• obsahuje léty prověřený extrakt ze 7 bylin
v kombinaci s fluoridy
• působí pro zánětlivě a preven vně
pro vzniku zubního kazu
• má svěží bylinnou chuť
du
• varianta HOMEO je bez obsahu fluoridu
a mentholu, vhodná pro alergiky
nebo při homeopa cké léčbě
V akční nabídce také HERBADENT HOMEO
MEO
olu
bylinná zubní pasta bez fluoru a mentholu
100 g za 145 Kč.

akční cena:

akční cena:

135 Kč

139 Kč

běžná cena: 150 Kč

běžná cena: 151 Kč

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

akční cena:

275 Kč
běžná cena: 325 Kč

UŠETŘÍTE

50 Kč

HemaGel® PROCTO
5 ks rektálních čípků
Čípky k urychlení hojení defektů konečníku, jako
jsou fisury, ragády, hemoroidy, po Barronově ligatuře.
Zmírňují krvácení, odstraňují bolest a diskomfort
(pálení, svědění). Aplikujte 1 čípek nejlépe na noc.
Zdravotnický prostředek.

HemaGel® PROCTO 10 ks
rektálních čípků nabízíme
za 235 Kč.

akční cena:

249 Kč
běžná cena: 299 Kč

BIOTIN STRONG
Hair&Nail 60+30 tablet
ZDARMA
Pro lepší růst a vitalitu vlasů a nehtů.
• tablety s obsahem bio nu, methioninu a zinku
• stačí jedna tableta denně
• výhodné prémiové balení
• bez laktózy, lepku a cukru, vhodný pro vegany
Doplněk stravy.

V akční nabídce též
Bio n Collagen
120 tablet
(pro redukci vrásek,
zpevnění a hydrataci
ple ) za 349 Kč.

UŠETŘÍTE

50 Kč

akční cena:

155 Kč
běžná cena: 199 Kč

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

Nalgesin® S
275 mg,
40 potahovaných
tablet
•
•
•
•

mírní bolest, horečku a zánět
lék pro boles hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, menstruační boles
rychlý nástup analge ckého účinku
znáte z TV reklamy

Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Lék k vnitřnímu uži , čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také Nalgesin® S 275 mg, 20 potahovaných tablet za 119 Kč.

Rennie® 96 žvýkacích tablet
Pálí Vás žáha?
• Rennie přináší rychlou a efek vní
úlevu během 5 minut
• vhodné pro těhotné a kojící
při dodržení doporučovaného dávkování

UŠETŘÍTE

akční cena:

akční cena:

215 Kč

119 Kč

běžná cena: 271 Kč

běžná cena: 170 Kč

56 Kč

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

NUROFEN®
RAPID 400 mg,
30 tobolek

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie 680 mg/80 mg
žvýkací tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu uži .

Rennie® 24 tbl. nabízíme
v akční ceně 85 Kč a 48 tbl. za 135 Kč.

Rychlá úleva od boles a horečky, pro zánětlivý účinek.
Léčivou látkou přípravku Nurofen Rapid je ibuprofen, který patří do skupiny
nesteroidních pro zánětlivých léků. Užívá se při mírných až středně silných
bolestech, jako jsou boles hlavy (včetně migrény), boles zad, boles při
menstruaci, boles zubů, boles svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění
a boles při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnu .
Lék k vnitřnímu uži . Obsahuje ibuprofen. Čtěte příbalovou informaci.

MAGNESIUM
B-KOMPLEX VÁNOCE
120+60 tablet
ZDARMA

akční cena:

299 Kč

Iberogast®
perorální roztok,
kapky 20 ml
Pocit plnos ?
akční cena:
Bolest břicha nebo nadýmání?
Vyzkoušejte (bylinný) lék
Kč
Iberogast®.
běžná cena: 227 Kč
Iberogast = expert na Vaše
zažívací po že!

• komplexní a vyvážené složení
hořčíku a vitaminů
B1, B6 a B12
• obohaceno nově o zinek
pro podporu imunity
• 2 tablety denně
pro lepší vstřebávání

189

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu uži .
Léčivý přípravek je složený z tekutých
extraktů různých čás bylin.

Doplněk stravy.

Zvýhodněná nabídka
i na balení 50 ml za 369 Kč.

akční cena:

169 Kč
běžná cena: 207 Kč

HERBADENT FORTE,
BYLINNÁ
ÚSTNÍ VODA,
400 ml
• šetrná péče o ústní du nu
• vhodné pro preven vní péči
o dásně se sklonem k zánětu dásní
• obsahuje fluoridy pro zvýšenou
prevenci zubního kazu
• přírodní bylinné složení,
UŠETŘÍTE
an bakteriální účinky
• udržují svěží dech
HERBADENT ORIGINAL,
bylinná ústní voda, 400 ml
rovněž za 169 Kč.

38 Kč

UŠETŘÍTE

38 Kč

Nově možnost rezervace

e Receptu
v našich lékárnách!
N a w w w. k h l . c z s t a č í :
→ zvolit záložku Rezervace eReceptu
→ vyplnit kontaktní údaje a zadat kód/kódy eReceptu
→ vybrat lékárnu, kde si léčivo/léčiva vyzvednete

w w w. k h l . c z

akční cena:

85 Kč
běžná cena: 105 Kč

UŠETŘÍTE

20 Kč

Li ea HERBNASAL mast
10 g
Mast určená k péči o pokožku v okolí nosu.
• chrání před podrážděním
• snadno se roz rá a krásně voní
• obsahuje silice z máty peprné, meduňky, eukalyptu
a dalších bylin
Kosme ka k zevnímu použi .

akční cena:
BetaDerm
209
Kč
krém s betaglukanem
50 g
UŠETŘÍTE
běžná cena: 262 Kč

BetaDerm krém s betaglukanem je jemný,
velmi snadno roz ratelný a rychle se vstřebává.
Díky svému složení a obsahu kvasničného
betaglukanu má pozi vní vliv na stav pokožky
jak dospělých i dě , včetně batolat mladších 3 let.
• napomáhá zklidnění pokožky
při podráždění, opruzení,
šupinatění
• je vhodný k ošetření pokožky
pod plenami i pro citlivou
pokožku
• dermatologicky testováno

53 Kč

Kosme cký přípravek.

Flector® 180 mg
léčivá náplast 5 ks

akční cena:

239 Kč
běžná cena: 310 Kč

Léčivá náplast Flector® k místní krátkodobé léčbě
boles vých stavů pohybového aparátu, např. podvrtnu , natažení nebo zhmoždění.
Léčí bolest, zánět a otok
kloubů, svalů a šlach.
Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Léčivý přípravek
ke kožnímu podání s účinnou
látkou diklofenak epolamin.

Flector® EP Tissugel
180 mg
léčivá náplast
UŠETŘÍTE
2 ks za 109 Kč.

71 Kč
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Cannaderm® mentholka
konopné mazání
akční cena:
200 ml
219 Kč
Originální mazání s konopným
olejem a jedlí sibiřskou,
vhodné pro seniory,
sportovce i osoby
se ztuhlým pohybovým
aparátem.
mentholka - chladivá,
thermolka hřejivá
- úleva od boles zad,
svalů i kloubů

běžná cena: 246 Kč

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

Kosme ka.

Cannaderm® thermolka
č.
konopné mazání 200 ml nabízíme za 235 Kč.

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.
akční cena:

UŠETŘÍTE

31 Kč

209 Kč
běžná cena: 240 Kč

Lékárna v nemocnici Broumov – Smetanova 91, 550 01 Broumov, PO, ÚT 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, ST 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00, ČT 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
PÁ 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00, 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
.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
azachrance@khl.cz
hl.cz
OOVL Jánské 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
@khl cz
Lékárna U Zlatého hada – Husovo náměs 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
Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták a účinky léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Vyobrazení v tomto letáku je pouze ilustrační, změna vyhrazena. Za skové chyby neručíme.

