
výhodná cena:

139 Kč

Voltaren Forte 20 
mg/g gel, 150 g
Léčivý přípravek pro   boles   až na 24 hodin 
při aplikaci dvakrát denně, ráno a večer: 

výhodná cena:

165 Kč

I v naší lékárně stačí k vyzvednutí eReceptu předložit občanský průkaz

Ibalgin® 400 mg, 
100 tablet
• pomáhá při boles   hlavy, zubů, zad, 
 svalů, kloubů a menstruační boles  
• tlumí zánět
• snižuje horečku při horečnatých stavech 
 a zánětlivých onemocněních 
 horních cest dýchacích
• pro dospělé a dospívající od 12 let
Ibalgin® 400 mg potahované tablety je volně prodejný lék 
k vnitřnímu uži  . Obsahuje ibuprofen. 
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem.
Balení Ibalgin® 400 mg, 24 tablet nabízíme za 59 Kč 
a Ibalgin® 400 mg, 48 tablet za 99 Kč.

Královéhradecká lékárna ve Vašem městě

Těšíme se na Vaši návštěvu v sí   lékáren společnos   Královéhradecká lékárna a.s. Nabídka platná od 1. 3. 2023 do 30. 4. 2023, nebo do vyprodání zásob.

výhodná cena:

185 Kč

výhodná cena:

445 Kč

VESELÉ 
VELIKONOCE

Procto-Glyvenol®

30 g rektální krém
Lék k lokální léčbě vnitřních 
a vnějších hemoroidů.  
Ulevuje od boles   a svědění.
Zároveň zmírňuje zánět 
a zlepšuje vlastnos   cévní stěny.
V akci též Procto-Glyvenol®

čípky 10 ks za 185 Kč 
a Procto-Glyvenol® So  
vlhčené ubrousky 30 ks
(kosme  cký přípravek) za 79 Kč.
Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g 
rektální krém. 
Procto-Glyvenol® 400 mg/40 mg čípky. 
Volně prodejné léky k rektálnímu podání. 
Před použi  m si přečtěte příbalovou informaci.

V prodeji též 
StrepHerbal®

Propolis 
& Rakytník 

RAKYTNÍČEK+ 
mul  vitaminové žela  nky

50 ks 
- Velikonoční vejce

RAKYTNÍČEK želatinky je doplněk stravy obsahující 
rakytník a směs ovocných koncentrátů a vitaminy. 

Obsahuje 20% ovocné šťávy 
a 9 vitaminů.

výhodná cena:

185 Kč

y

jarojarojaroPŘIVÍTEJMEPŘIVÍTEJMEPŘIVÍTEJME

SPOLEČNĚSPOLEČNĚSPOLEČNĚ

RYCH
LE

SC

HNOUCÍ RU
ČNÍK

DÁREK 
PRO
VÁS

j
a:

č

mu

a StrepHerbal® Junior 
24 pastilek 

za stejnou 
cenu.

StrepHerbal® Černý bez a Echinacea 
24 pastilek
• pas  lky s vitaminem C 
 a zinkem, které 
 přispívají k normální 
 funkci imunitního
                       systému
                                           • obsahují extrakt 
  z echinacey 
        a jitrocele, které mají 
   zklidňující účinek na hrdlo 
                              a hlasivky, a extrakt 
          z černého bezu, který 
             podporuje obranyschopnost organismu
                                                              Doplněk stravy se sladidly.

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

• ulevuje od boles   zad, 
 svalů a kloubů 
 - pro  zánětlivý účinek
• stačí aplikovat pouze 
 2x denně
• snadno otevíratelný
  uzávěr 
Pozorně si přečtěte 
příbalovou informaci. 
Voltaren Forte 20 mg/g gel 
je lék k vnějšímu použi  . 
Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum.

Naše ceny i doplatky na léky
Vás příjemně překvapí



OPTIHEPAN Slim 30 tablet
• Cholin přispívá k udržení správné funkce jater
• Ostropestřec mariánský pomáhá obnovovat játra
• Pepř černý pomáhá eliminovat toxiny z těla
• Kurkuma přispívá k udržení op  mální hmotnos  
Doplněk stravy.

TITANLAX™ 20 sáčků
K léčbě zácpy a plynatos  .
Unikátní kombinace projímadla 
makrogolu, rozpustné vlákniny 
psyllia a sime  konu, 
který snižuje plynatost.
Čtěte pečlivě návod k použi   
a informace o bezpečném používání. 
TITANLAX TM je zdravotnický prostředek 
určený k léčbě chronické 
nebo akutní zácpy nebo zácpy 
související se syndromem 
dráždivého tračníku. 

LACTOSEVEN® Strong 
30 kapslí
Silná dávka laktobacilů na podporu imunity.
Unikátní složení sedmi kmenů bakterií mléčného
kvašení, technologie Bio-Support™ a vitamínu D, 
který přispívá ke správné 
funkci imunitního systému.
Bez cukru, lepku a laktózy. 
Doplněk stravy.
V akci též nabízíme 
LACTOSEVEN® Kids 
20 tablet 
(cucací tablety na podporu 
dětské imunity 
s jahodovo-malinovou příchu  ) 
za 109 Kč.

Nolpaza® 20 mg 
14 enterosolventních tablet
• 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 uži  , 
čtěte pečlivě 
příbalovou informaci.

výhodná cena:

179 Kč

výhodná cena:

109 Kč

výhodná cena:

355 Kč

výhodná cena:

169 Kč

Forfemina Slim 60 kapslí
Doplněk stravy obsahující byliny a minerály, 
které pomáhají bojovat se zadržováním vody v těle 
a přispívá ke kontrole tělesné hmotnos  .
Přispívá k přirozenému odstranění přebytečné vody z těla, udržení op  mální 
tělesné hmotnos  , detoxikaci organismu a zrychlení metabolismu.
V akci také Formemina 
30 kapslí 
v ceně 235 Kč.

výhodná cena:

295 Kč

výhodná cena:

235 Kč

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

NOVINKA

NOVINKA

LACTULOSE AL sirup 
500 ml
• k léčbě zácpy
• snadné dávkování pomocí odměrky
• nevstřebává se do těla
Volně prodejný léčivý přípravek 
s účinnou látkou lactulosum 
k perorálnímu podání. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

výhodná cena:

139 Kč

ČERNÝ ČESNEK 60 KAPSLÍ
Černý česnek je vpravdě raritou. Jedná se o česnek kuchyňský (Allium sa  vum), 
který je umístěn do speciální komory s velmi přesně stanovenou teplotou 
a vlhkos  , kde po dobu několika týdnů fermentuje, čímž získá svoji typickou 
černou barvu. Proč to všechno? Fermentace jej zbaví nepříjemného odéru 
a palčivé chu  . Černý česnek nedráždí sliznice zažívacího ústrojí. 
Přirozeně pomáhá udržovat normální hladinu cholesterolu a tuků v krvi. 
Dále podporuje normální funkci srdce 
a cév a pomáhá při pocitech těžkých 
nohou. Působí rovněž jako an  oxidant 
a posiluje imunitní systém. 
Každá kapsle tohoto doplňku stravy 
představuje 1 stroužek čerstvého 
(bílého) česneku.
Doplněk stravy.

výhodná cena:

85 Kč

Rennie®

24 žvýkacích tablet
Pálí Vás žáha? 
• rychlá a efek  vní úleva od pálení žáhy 
• vhodné pro těhotné a kojící při dodržení
 doporučovaného dávkování
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Rennie 680 mg/80 mg žvýkací tablety 
je léčivý přípravek k vnitřnímu uži  . 
Balení Rennie® 48 tablet 
nabízíme v akční ceně 149 Kč 
a Rennie® 96 tablet 
za 235 Kč.

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny



OLYNTH® HA 1 mg/ml 
a OLYNTH® HA 0,5 mg/ml 
nosní sprej,
roztok 10 ml
• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici
• neobsahuje konzervační 
 látky
• účinek po dobu 10 hodin
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. 

Allergodil® oční kapky 6 ml
Allergodil® oční kapky, roztok - určen k očnímu podání 
- léčí příznaky alergického zánětu spojivek
jako zarudnu  , svědění nebo slzení očí, včetně příznaků 
zánětu nosní sliznice. Od 4 let věku.
V akci též Allergodil® nosní sprej, roztok 10 ml 
- určen k nosnímu podání - léčí příznaky alergické 
rýmy jako svědění, kýchání 
a vodnatý výtok z nosu, 
lze užívat dlouhodobě, 
vhodný od 6 let za 149 Kč.
Přípravky s léčivou látkou 
azelas  n 
hydrochlorid, 
pečlivě čtěte 
příbalovou 
informaci.

VIGANTOLVIT®

D3 2000 I.U. 60 tobolek
Vitamin D3:
• pro správné fungování imunitního systému
• přispívá k udržení správné funkce svalů a kos  
• podporuje vstřebávání vápníku v těle
• bez lepku a bez laktózy
Doplněk stravy.
VIGANTOLVIT® OSTEO 30 tablet 
nabízíme za 199 Kč.

Beta karoten 12 000 I.U. 
100+20 tobolek
Doplněk stravy pro krásnou barvu ple   
po slunění.
• Betakaroten je důležitý provitamin, 
 který je v lidském těle přetvářen 
 na vitamin A
• vitamin A přispívá k udržení 
 normálního stavu pokožky, 
 k udržení normálního stavu zraku, 
 k normální funkci imunitního systému

ANALERGIN 
10 mg, 
30 potahovaných tablet
Pro zmírnění příznaků alergické rýmy a chronické kopřivky neznámého původu.
Před použi  m si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Analergin a analergin neo 
jsou léčivé přípravky k vnitřnímu uži  . 
Obsahují účinnou látku ce  rizini 
dihydrochloridum.
Analergin neo 5 mg, 20 tablet 
(kléčbě  příznaků alergické rýmy 
a kopřivky, který působí 24 hodin) 
můžete zakoupit za 139 Kč.

Urinal Akut® 20 tablet
Kombinace kanadských brusinek a vitaminu D. 
Se zlatobýlem obecným pro podporu zdraví močových cest. 
Akutní péče.
Doplněk stravy.

výhodná cena:

189 Kč

výhodná cena:

145 Kč

výhodná cena:

99 Kč

výhodná cena:

109 Kč

výhodná cena:

395 Kč

Kaloba® 20 mg 
21 potahovaných tablet
Kaloba® je rostlinný lék s patentovaným výtažkem 
EPs(R) 7630 z kořene léčivé pelargonie 
(Pelargonium sidoides). 
Užívá se k léčbě příznaků 
při onemocnění dýchacích cest 
(akutní bronchi  dě).
Kaloba 20 mg potahované tablety 
je lék s obsahem výtažku EPs 7630 
z Pelargonium sidoides 
k vnitřnímu uži  . 
Čtěte pečlivě 
příbalovou 
informaci.

výhodná cena:

189 Kč

NOVĚ
V NABÍDCE

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

SOLMUCOL®

100 mg, 
24 pastilek
Pas  lky pro léčbu kašle 
a dalších onemocnění dýchacích 
cest spojených s tvorbou hustého 
hlenu. Pomerančová příchuť.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek 
s účinnou látkou 
acetylcysteinum 
k perorálnímu 
podání.

výhodná cena:

119 Kč

Se zákaznickou kartou
- 20 Kč z letákové ceny

Se zákaznickou kartou
- 20 Kč z letákové ceny
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výhodná cena:

185 Kč



Bepanthen® Baby 100 g
• prověřená ochrana pro miminka i maminky 
• pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzenin  
• hydratuje a přirozeně regeneruje 
• bez barviv a parfemace 
• péče o prsní bradavky a suchou pokožku
Kosme  cký přípravek.
V akci nabízíme také Bepanthen® Baby 30 g za 109 Kč.

Biomin®

Vitamin D3 Ultra+ 7000 I.U.
30 tobolek
• přispívá k udržení normálního stavu kos   a zubů
• podporuje udržení normální funkce 
 imunitního systému
• podporuje správnou odezvu na zánět
• je důležitý pro vstřebávání a využi   vápníku
 a fosforu z potravy
• má vliv na udržení normální svalové funkce
Doplněk stravy.

Flector EP Tissugel®

léčivá náplast 10 ks
Léčí bolest, zánět a otok kloubů, svalů a šlach 
po úrazech pohybového aparátu, 
např. podvrtnu  , natažení nebo zhmoždění.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou 
diklofenak epolamin 
ke kožnímu podání.

Flector®

léčivá náplast
5 ks 
v prodeji
za 259 Kč.

Herbadent 
roztok na dásně, 25 ml
• k ošetření a  ů 
 (vřídků nebo puchýřků v du  ně ústní)
• k masáži dásní při paradentóze 
 a zánětu dásní 
• k ošetření otlaků od zubních protéz 
 nebo rovnátek
• ověřená receptura z léčivých bylin 
 s místně znecitlivující látkou
Herbadent roztok na dásně 
je léčivý přípravek 
k použi   v du  ně ústní. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci!

Vitamin C 
s postupným uvolňováním 
90+30 tobolek ZDARMA
• ve formě mikropelet s postupným
 uvolňováním zajišťující 
 stálou hladinu vitaminu C 
 v organismu 
• s přídavkem extraktu 
 z plodů šípků 
 (přírodní zdroj vitaminu C) 
• vitamin C přispívá k normální 
 funkci imunitního systému 
 a ke snížení míry únavy 
 a vyčerpání 
• bez přidaných barviv
Doplněk stravy.

výhodná cena:

419 Kč

výhodná cena:

169 Kč

výhodná cena:

265 Kč

výhodná cena:

245 Kč

výhodná cena:

309 Kč

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.

Zpět do života...

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
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 U Karla IV. Hradec Králové – NOVĚ OTEVŘENANOVĚ OTEVŘENA – tř. Karla IV. 834, 500 02 Hradec Králové, tel.: 734 588 925, ukarla@khl.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 Burdychový ch 325, 549 41 Červený  Kostelec, tel.: 491 463 116, PO – PÁ 7.30 – 12.30, 13.00 – 17.00, smsalix@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

Se zákaznickou kartou
- 20 Kč z letákové ceny

NAKUPTE 
VÝHODNĚ

U NÁS
LEVNĚJI

ným

0 I.U.


