
výhodná cena:

165 Kč

ACYLPYRIN® 10 tablet
Lék při chřipce a nachlazení.
Snižuje horečku a uleví od boles   hlavy, kloubů
a svalů provázející chřipková onemocnění.
ACYLPYRIN® 500 mg tablety / ACYLPYRIN® 500 mg 
šumivé tablety. Jedna tableta obsahuje 500 mg 
kyseliny acetylsalicylové. ACYLPYRIN® s vitaminem C
320 mg/200 mg šumivé tablety. Volně prodejné
léky k vnitřnímu uži  . Před použi  m 
si přečtěte příbalovou informaci a poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
V akční nabídce také ACYLPYRIN®

s vitaminem C 12 šumivých tablet 
za 79 Kč a ACYLPYRIN® 15 šumivých 
tablet za 72 Kč.

NiQuitin® Clear 21 mg, 
transdermální náplast, 
7ks za 495 Kč
Skoncujte s kouřením. 24 hodinová kontrola 
při odvykání kouření. Uleví od chu   na cigaretu, 
zmírní abs  nenční příznaky.

NiQuitin® mini 4 mg 
(3x20 lisovaných pastilek) za 455 Kč
Pomoc při odvykání kouření. Uleví od náhlé chu   na cigaretu, zmírňují abs  nenční příznaky. 
Umožní postupné snižování dávky niko  nu. Diskrétní a snadné používání. 
Transdermální náplast - lék na vnější uži  . Pas  lky a žvýkačky - léky k uži   v ústní du  ně. Obsahují niko  n. 
Před použi  m se poraďte se svým lékařem. 
Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci. 
KOMBINOVANÁ TERAPIE 
náplas   a pas  lek je účinnější 
než samotná náplast*. * Určeno 
pro zmírnění abs  nenčních příznaků 
u silných kuřáků.

RAKYTNÍČEK® FRUTTY
ovocné želé s rakytníkem
+ probiotika, 60 KS

výhodná cena:

165 Kč

I v naší lékárně stačí k vyzvednutí eReceptu předložit občanský průkaz

Vitamin D3 2000 IU 
IBSA 30 filmů

dispergovatelných
v ústech

Vitamin D („sluneční vitamin“) v unikátní formě fi lmů rozpustných 
v ústech s pomerančovou příchu  .
• přispívá k normálnímu vstřebávání a využi   vápníku v těle
• podporuje normální funkci 
 imunitního systému
• pomáhá udržovat zdraví kos  , 
 zubů a svalů
• užívá se jen jednou denně
Doplněk stravy se sladidly.

Královéhradecká lékárna ve Vašem městě

Těšíme se na Vaši návštěvu v sí   lékáren společnos   Královéhradecká lékárna a.s. Nabídka platná od 2. 1. 2023 do 28. 2. 2023, nebo do vyprodání zásob.

Nové ovocné želé RAKYTNÍČEK FRUTTY s 95 % ovoce obsahují rakytník 
a směs ovocných koncentrátů a důležitá probio  ka.

Rakytník podporuje obranyschopnost organizmu, pomáhá 
snižovat únavu, podporuje činnost srdce a trávicího 

traktu, a v neposlední řadě pomáhá udržovat 
zdravou pokožku. 

Doplněk stravy.

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

Se zákaznickou kartou
- 20 Kč z letákové ceny

výhodná cena:

38 Kč

Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení:
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku.

Nezpůsobuje ospalost. Bez umělých barviv.
Lék k vnitřnímu uži  . Čtěte pozorně příbalovou 

informaci a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem.

tablet za 72 Kč.

horký nápoj 
pomeranč

a zázvor
500 mg/10 mg

horký nápoj 
citrón
650 mg/10 mg

UŠETŘÍTE

Naše ceny i doplatky na léky
Vás příjemně překvapí

PARALEN® GRIP

výhodná cena:

159 Kč

V novém roce přejemeV novém roce přejeme
365 naplněných365 naplněných
a šťastných dnůa šťastných dnů

V novém roce přejeme
365 naplněných
a šťastných dnů

výhodná cena:

165 Kč

pokožku. vou p
k stravy.plněk



Hedelix® sirup, 
100 ml
Expektorans ve formě sirupu.
• tradiční rostlinný léčivý přípravek
 obsahuje hustý extrakt 
 z břečťanového listu 
• podpůrná léčba při kašli 
 provázejícím nachlazení
• vhodný k užívání již od narození
Lék k vnitřnímu uži  .
Obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Správné použi   konzultujte se svým lékařem 
či lékárníkem. 
Použi   tohoto tradičního rostlinného léčivého 
přípravku je založeno výlučně na zkušenos  
z dlouhodobého použi  .

BIOPRON® 9 Immunity 
30 tobolek
Pro každodenní péči o střevní mikrobiotu
a díky obsahu vitaminu D3 
pro podporu 
imunitního systému. 
Doplněk stravy.

BioGaia® Protectis 
dětské probiotické 
kapky, 10 ml
• patentovaný kmen živých bakterií
 L. reuteri Protec  s®

• unikátní složení vědecky ověřeno
• při a po užívání an  bio  k
• pro dě   od narození
Doplněk stravy.
V nabídce také 
BioGaia® Protec  s 
s vitamínem D, 
10 ml za 599 Kč.

výhodná cena:

269 Kč

výhodná cena:

545 Kč

výhodná cena:

75 Kč

výhodná cena:

245 Kč

HERBOFIT
SINUNEO SPRAY
20 ml
Nosní sprej, který se používá 
ke zmírnění ucpaného nosu 
a výtoku z nosu, 
k prevenci rýmy a infekcí 
dýchacích cest 
a ke s  mulaci ak  vity 
imunitního systému 
organismu.
Volně prodejný zdravotnický 
prostředek.

výhodná cena:

99 Kč

NOVĚ
V NABÍDCE

UŠETŘETE
S NÁMI

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:

129 Kč

NAKUPTE 
VÝHODNĚ
NA
VÝ

IBUMAX® 400 mg
100 tablet
• rychlá úleva od boles   hlavy, 
 zubů, svalů a zad
• snižuje horečku
• zmírňuje zánět

Volně prodejný lék k vnitřnímu 
uži  . Pečlivě si přečtěte 
příbalovou informaci 
a poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem. 
Obsahuje ibuprofenum 400 mg.
V nabídce také 
50 tabletové balení 
IBUMAX® za 79 Kč
a 30 tabletové balení 
za 53 Kč.

výhodná cena:

129 Kč

OLYNTH® 1 mg/ml 
nosní sprej,
roztok
• uvolnění ucpaného nosu
• uvolnění vedlejších nosních du  n
• nástup účinku již od 5 minut
• účinkuje 10 hodin
Reklama na léčivé přípravky. 
Nosní sprej, roztok obsahuje 
xylometazolin-hydrochlorid a je určen
k podání do nosu. 
Před použi  m si pečlivě přečtěte 
celou příbalovou informaci.
V akční ceně 75 Kč také
OLYNTH® 0,5 mg/ml nosní sprej, 
roztok pro dě   od 2 do 7 let.

výhodná cena:

339 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
Doplněk stravy. 

Se zákaznickou kartou
- 20 Kč z letákové ceny



Preventan® Clasic 
tbl. 90
Cucavé tablety k dlouhodobému 
užívání. S vitaminem C pro podporu 
imunity.

Preventan® Clasic 
s příchutí tbl. 90
Pro dlouhodobou podporu imunity. 
Patentovaná látka ProteQuine® a vitamin C 
pro normální funkci imunity. Český originál
s unikátním složením. Balení na 3 měsíce.
Doplňky stravy se sladidlem.
Preventan® Clasic tbl.30 a Preventan® Clasic 
s příchu   tbl. 30 nabízíme za 165 Kč.

Záchranáři v období chřipek
a nachlazení
• Ambrobene sirup 100 ml - léčivý přípravek na vlhký kašel, určený k vnitřnímu
 uži  , obsahuje účinnou látku ambroxoli  hydrochloridum. Cena 99 Kč.
• Stoptussin perorální kapky, roztok 50 ml - léčivý přípravek k vnitřnímu uži  
 určený k léčbě suchého, dráždivého kašle. 

Cena 149 Kč.
• Jox orální sprej, roztok 30 ml 
 - lék k orálnímu uži   určený 
 k dezinfekci úst a hltanu 
 při zánětlivých a infekčních 
 onemocněních. Cena 129 Kč.
K dosažení účinku jednotlivých léků 
není nutné společné užívání všech
zobrazených léků. 
Před použi  m si pozorně přečtěte 
příbalové informace.

ImunoHelp™

30 kapslí
Komplex vitaminů C a D3, rostlinných 
extraktů a vysoké dávky zinku pro:.
• podporu imunity a přirozené 
 obranyschopnos   
• zdraví horních cest dýchacích 
• snížení únavy a vyčerpání
• ochranu buněk před oxida  vním stresem 
Doplněk stravy.

výhodná cena:

389 Kč

výhodná cena:

129 Kč

výhodná cena:

155 Kč

Septabene® citron a bezový květ
3 mg/1 mg, 16 pas  lek
Septabene® eukalyptus
3 mg/1 mg, 16 pas  lek
• trojí účinek: pro  zánětlivý, analge  cký a an  sep  cký
• snižuje bolest, zarudnu   a otok v krku
Léky k orálnímu uži  , čtěte pečlivě příbalové letáky.

Cebion®

kapky 30 ml
Vitamin C ve formě kapek, 
s dávkováním pro různé 
věkové skupiny. 
Bez cukru, konzervantů, 
nadbytečných pomocných látek. 
Vitamin C přispívá k normální 
funkci imunitního systému, 
k normální tvorbě kolagenu 
pro správnou funkci zubů, 
kos  , kůže.
1 kapka = 5 mg kyseliny askorbové 
Doplněk stravy.

výhodná cena:

125 Kč

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

U NÁS
LEVNĚJI

Oscillococcinum®

30 dávek
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
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. 
V prodeji též Oscillococcinum®

6 dávek v ceně 179 Kč.

výhodná cena:

549 Kč

MILÍ ZÁKAZNÍCI, MILÍ ZÁKAZNÍCI, RÁDI BYCHOM VÁS INFORMOVALI, RÁDI BYCHOM VÁS INFORMOVALI, 

ŽE PROVOZ LÉKÁRNYŽE PROVOZ LÉKÁRNY

ZAČÁTKEM ROKU 2023 PRO VÁS OTEVŘEMEZAČÁTKEM ROKU 2023 PRO VÁS OTEVŘEME

NA TŘÍDĚ KARLA IV. 834NA TŘÍDĚ KARLA IV. 834
V CENTRU HRADCE KRÁLOVÉ NEDALEKO NOVÁKOVÝCH GARÁŽÍ  V CENTRU HRADCE KRÁLOVÉ NEDALEKO NOVÁKOVÝCH GARÁŽÍ  

NA ZÁCHRANCE V HRADCI KRÁLOVÉNA ZÁCHRANCE V HRADCI KRÁLOVÉ
BYL K 31. 12. 2022 UKONČEN.BYL K 31. 12. 2022 UKONČEN.

LÉKÁRNU U KARLA IV.LÉKÁRNU U KARLA IV.
Těšíme se na VásTěšíme se na Vás
ve stejném personálním složeníve stejném personálním složení



HERBADENT Mas  čka
z bylin 25 g
Základ HERBADENT Mas  čky z bylin tvoří léty prověřený 
extrakt ze sedmi léčivých bylin. Speciální receptura vytváří 
na pokožce ochranný fi lm s postupným uvolňováním
hojivých látek. Mas  čka regeneruje suchou, citlivou
a podrážděnou pokožku. Doporučujeme ji zejména
při rýmě a nachlazení na okolí rtu a nosu, kde poskytuje
okamžitou úlevu a usnadňuje dýchání. Mas  čka přispívá 
také k hojení „koutku“, oparu a dalších 
kožních po  ží. Kosme  ka.

Flector® EP 10 mg/g
gel 100 g
Léčivý gel 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. Léčivé příparvky ke kožnímu podání s účinnou látkou 
diklofenak epolamin.
V akci též Flector® EP 
10 mg/g gel 60 g 
za 95 Kč.

Lavekan® 80 mg,
28 měkkých tobolek
Lavekan® - zpět k vnitřnímu klidu a lepšímu spánku.
Určen k léčbě přechodných 
úzkostných nálad 
u dospělých.
Lavekan 80 mg měkké tobolky 
je léčivý přípravek s obsahem 
levandulové silice 
k vnitřnímu uži  . 
Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

Melatonin Vitabalans 3 mg 10 tablet
• napomáhá správnému biologickému rytmu dne a noci 
• ke krátkodobé léčbě pásmové nemoci
• tělu přirozený hormon potřebný ke zdravému spánku
• jediný volně prodejný lék na českém trhu obsahující melatonin
• bez cukru, lepku a laktózy
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Melatonin Vitabalans 3 mg je lék 
k vnitřnímu uži  . Obsahuje melatonin 3 mg.

výhodná cena:

210 Kč

výhodná cena:

159 Kč

výhodná cena:

265 Kč

výhodná cena:

65 Kč

výhodná cena:

275 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.

Cetebe® IMMUNITY Forte
60 kapslí + 30 kapslí DÁREK ZDARMA
Komplex 3 látek: vitamin C s postupným uvolňováním, vitamin D a zinek.
Vitamin C, vitamin D a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému. 
Unikátní TECHNOLOGIE ČASOVÝCH PERLIČEK™.
Doplněk stravy.

DÁREK 
ZDARMA

ŠETŘETE
S NÁMI

NOVINKA
V NABÍDCE

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

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 Na Záchrance Hradec Králové – PROVOZ UKONČEN K 31. 12. 2022PROVOZ UKONČEN K 31. 12. 2022
LÉKÁRNA U KARLA IV. HRADEC KRÁLOVÉ  NOVĚ OTEVŘEMELÉKÁRNA U KARLA IV. HRADEC KRÁLOVÉ  NOVĚ OTEVŘEME –  – tř. Karla IV. 834, 500 02 Hradec Králové, tel.: 734 588 925, ukarla@khl.cztř. 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

výhodná cena:

199 Kč

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
Volně prodejný lék 
k vnitřnímu uži   s účinnou
látkou acetylcystein. 
Čtěte pozorně příbalový leták.
V nabídce také ACC® LONG 600 mg
10 šumivých tablet za 129 Kč
a ACC® 20 mg/ml sirup 100 ml za 129 Kč.

„ , p
ží. Kosme  ka.


