S námi si
zimu užijete
na 100 %
I v našich lékárnách stačí k vyzvednutí eReceptu předložit občanský průkaz.

se zákaznickou
kartou

ŘÍTE

UŠET

50

akční cena:

209 Kč

-5 Kč

z letákové ceny

běžná cena:
267 Kč

Kč

ŘÍTE

UŠET

58 Kč

akční cena:

elmex® geleé 25 g

365 Kč
běžná cena:
415 Kč

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
+ LACTOBACILY
se šípkem, 60+60
KAPSLÍ

Elmex® Gelée dentální gel (25g) je
léčivý přípravek k použití v dutině
ústní určený zejména pro:
• prevenci zubního kazu
• léčbu počínajícího zubního kazu
• ošetření citlivých zubů
Obsahuje léčivé látky: směs
aminfluoridů a fluorid sodný. Pro
dospělé a děti od 6 let. Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.

ZÁCHRANÁŘI v období chřipek
a nachlazení

Hlíva ústřičná s lactobacily
je český orginální výrobek s
obsahem vitaminu C a šípku pro
posílení imunity. Akční balení 1+1
ZDARMA, měsíc užívání navíc.
Doplněk stravy.

• Ambrobene, 100 ml sirup - léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje účinnou
látku ambroxoli hydrochloridum k léčbě akutních a chronických onemocnění
dýchacích cest. Cena 85 Kč
• Stoptussin, 50 ml perorální kapky - roztok je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití, určený k léčbě suchého, dráždivého kašle, zánětu
hrtanu, průdušek a plic. Cena 129 Kč
• STOPANGIN, 30 ml orální sprej - léčivý přípravek k perorálnímu
užití, obsahuje účinnou látku hexetidinum k dezinfekci dutiny
ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních.
Cena 115 Kč
K dosažení účinku jednotlivých léků není nutné
společné užívání všech zobrazených léků.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

akční cena:

319 Kč
běžná cena:
349 Kč

ŘÍTE

UŠET

30 Kč

Hlíva JACK HLÍVÁK
s Rakytníkem pro děti,
60 tablet + 3D mořský
svět
Tablety s obsahem beta-glukanu z hlívy, rakytníku, nukleotidů a selenu, který posiluje
obranyschopnost. S příjemnou chutí lesní jahody. Dárek 3D mořský svět.
Doplněk stravy se sladidly.
Těšíme se na Vaši návštěvu v síti lékáren společnosti Královéhradecká lékárna a.s.

se zákaznickou
kartou

-10 Kč

z letákové ceny

akční cena:

209 Kč
ProbioLact Forte N°12,
30 + 10 tobolek ZDARMA
ProbioLact forte N°12 obsahuje vyvážený komplex 12 resp. 14 různých kmenů
živých mikroorganismů v počtu až 10 miliard v jedné tobolce → nová generace
probiotik v kombinaci s prebiotiky pro Váš trávicí systém. Obsažený vitamín
C přispívá ke správnému energetickému metabolismu a ke správné funkci
imunitního systému, vitamín D napomáhá udržovat správnou hladinu vápníku
v krvi, podílí se na procesu dělení buněk, udržuje zdravý stav kostí, zubů a svalů.
ProbioLact forte N°12 je vhodný při užívání antibiotik, při cestování, zažívacím
dyskomfortu a vždy, když potřebujete doplnit přátelskou střevní mikroflóru.
Doplněk stravy.
Nabídka platná od 4. 1. 2021 do 28. 2. 2021, nebo do vyprodání zásob.

akční cena:

akční cena:

E

119 Kč

ŘÍT
UŠET

28

běžná cena:
147 Kč

ACC® LONG 600 mg, 10 šumivých tablet
Léčí vlhký kašel.
• stačí 1 tableta 1x denně
• lze užívat od prvních příznaků kašle
• rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách a usnadňuje jeho vykašlávání
V nabídce také ACC® LONG 600 mg, 20 šumivých tablet za 179 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.
Čtěte pozorně příbalový leták.

Coldrex®
Horký nápoj
Citron
(14 tablet)

ŘÍTE

UŠET

54 Kč

125 Kč

Kč

akční cena:

159 Kč
běžná cena:
213 Kč

Robitussin™
sirup 100 ml
Robitussin™ ANTITUSSICUM a Robitussin™ JUNIOR
jsou léky k vnitřnímu užití na suchý dráždivý kašel, bez cukru a s příjemnou
višňovou příchutí. Robitussin Antitussicum je vhodný pro dospělé a děti od 6
let. Robitussin™ JUNIOR je vhodný pro děti již od 2 let. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci.
Robitussin™ EXPECTORANS na odkašlávání - léčí vlhký kašel, uvolňuje hlen a
napomáhá odkašlávání dospělým a dětem již od 2 let. Bez cukru s příjemnou
višňovou příchutí. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Robitussin Expectorans
na odkašlávání (guaifenesinum) je lék k vnitřnímu užití.

ŘÍTE

akční cena:

UŠET

175 Kč

33 Kč

běžná cena:
208 Kč

Soledum® 200 mg,
20 tobolek + DÁREK Vitamín C

Horký nápoj přináší rychlou, účinnou
úlevu od příznaků chřipky a nachlazení:
• odstraňuje bolesti v krku
• uvolňuje nos i vedlejší nosní dutiny
• odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů
• snižuje horečku a doplňuje vitamin C
V nabídce naleznete také COLDREX®
24 tablet za 129 Kč. Léčivý přípravek,
před použitím si přečtětě příbalový leták.

Expert na zánět průdušek, dutin a nachlazení! Novinka z Německa! Při zakoupení
produktu Soledum® 200 mg dostanete zdarma vitamín C 500 mg 15 kapslí jako
dárek! • potlačuje zánět v průduškách • rozpouští usazený hustý hlen
• usnadňuje namáhavé vykašlávání • ulevuje od akutního zánětu vedlejších
nosních dutin
Soledum® 200 mg enterosolventní měkké tobolky je registrovaný lék s účinnou
látkou cineolum. K vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták. Vitamín C 500
mg 15 kapslí je doplněk stravy.

akční cena:

95 Kč
běžná cena:
120 Kč

ŘÍTE

UŠET

25 Kč

Ibolex® 200 mg, 20 tablet
Ibolex® = nová generace léku proti bolesti
• krystalicky čistý dexibuprofen
• účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo
• pomáhá při bolesti svalů, kloubů, šlach a kostí, jako je např. bolest zad
Ibolex. Čistě proti bolesti.
Ibolex® je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum. Pozorně
čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

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 užití. Obsahuje hustý
extrakt z břečťanového listu. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci. Správné použití
konzultujte se svým lékařem
či lékárníkem.
Použití tohoto tradičního rostlinného
léčivého přípravku je založeno výlučně
na zkušenosti z dlouhodobého použití.
akční cena:

akční cena:

99 Kč

119 Kč

běžná cena:
127 Kč

běžná cena:
127 Kč

BIOTUSSIL por. Gtt.
Sol. 1x 100 ml

ŘÍTE

UŠET

8

Kč

Obsahuje výtažky z 8 léčivých rostlin
(Hořec žlutý, Prvosenka jarní, Jitrocel
kopinatý, Lékořice lysá, Bez černý, Fenykl
obecný, Badyáník pravý, Tymián obecný),
které pomáhají k léčbě akutních
a chronických onemocnění dýchacích
cest včetně rýmy a zánětů vedlejších
dutin nosních.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Čtěte
pečlivě příbalovou informaci.

ŘÍTE

UŠET

28 Kč

ŘÍTE

UŠET

47 Kč

akční cena:

119 Kč
běžná cena:
166 Kč

Olynth® PLUS
1 mg/ml + 50 mg/ml
nosní sprej, roztok
4v1: podporuje hojení poraněné
nosní sliznice, uvolňuje ucpaný
nos, chrání nosní sliznici, bez
obsahu konzervačních látek.     
Nabízíme také Olynth® PLUS 0,5
mg/ml + 50 mg/ml pro děti ve
věku od 2 do 6 let rovněž za 99 Kč.
Nosní sprej, roztok obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid
a dexpanthenol a je určen
k podání do nosu. Léčivý přípravek,
před použitím si pečlivě přečtěte
celou příbalovou informaci.
Držitel registrace: McNeil
Healthcare (Ireland) Limited, Irsko

ŘÍTE

UŠET

30

akční cena:

185 Kč
běžná cena:
215 Kč

Kč

ECHINACEOVÉ
BYLINNÉ KAPKY
100 ml + DÁREK
ECHINACEOVÉ KAPKY jsou tradiční bylinná
tinktura z třapatky nachové (Echinacea
purpurea), kterou je vhodné užívat jako
prevenci před vznikem respiračních infekcí
a dále také v situacích, kdy dochází k
oslabení imunitního systému, jako jsou
např. stres, nebo vyčerpání. Vyrobeny
byly podle původních receptur macerací
sušené byliny v lihu. Jako dárek je přibalen
KOSMÍN REGENERAČNÍ NA RTY 25 ml
s obsahem heřmánku, vhodný k ošetření
popraskaných rtů a koutků, k zlepšení
kůže po oparech a k ošetření nosu při
rýmě. Doplněk stravy.

ŘÍTE

UŠET

akční cena:

26 Kč

159 Kč
běžná cena:
185 Kč

Preventan® Akut, Junior Akut 30 tablet

Aktivní podpora imunity přímo v dutině ústní (cucavé tablety s jahodovou
příchutí). Patentovaná látka ProteQuine®, inulin a vitamin C, který přispívá
k normální funkci imunitního systému. Český originál s unikátním složením.
Určen k akutnímu užívání.
V akci také Preventan® Akut a Preventan®Akut s příchutí (brusinka a grep)
za 149 Kč. Doplněk stravy.

akční cena:

ŘÍTE

129 Kč

UŠET

38 Kč

běžná cena:
167 Kč

akční cena:

59 Kč
běžná cena:
123 Kč

ŘÍTE

UŠET

64 Kč

BRUFEN® RAPID 400 mg (24 tablet)
BRUFEN® RAPID poskytuje ryhlou úlevu od bolesti hlavy, zubů, menstruační
bolesti, horečky a bolesti doprovázející nachlazení.
V nabídce také BRUFEN® 400 mg 100 tablet (pomáhá při podvrtnutí, natažení
svalů a působí protizánětlivě) v ceně 119 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.
akční cena:

249 Kč
běžná cena:
306 Kč

ÍTE

Ř
UŠET

395 Kč
běžná cena:
530 Kč

NiQuitin Clear 21 mg
(transdermální náplast, 7 ks)

Gingio® tablety 40 mg,
100 potahovaných tablet
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.
akční cena:

Jedinečná bylinná mast s vysoce
koncentrovaným CBD konopným
extraktem v čistotě 99,7 % a konopným
olejem v unikátní kombinaci
s bylinnými extrakty.
Rychlá úleva pro:
• ztuhlé klouby
• namožená záda a krk
• unavené svaly
Díky čistě přírodnímu složení je skvělá
i pro každodenní použití!

Působí proti bolesti a zánětu v krku a dutině ústní. Pastilky pomáhají i při zánětu
mandlí, nosohltanu a hltanu nebo aftech. Pastilky ve čtyřech příchutích - citrón,
máta, pomeranč a med, eukalyptus. Pro děti od 6 let a dospělé.
Obsahuje benzydamin hydrochlorid. Lék k místnímu užití v ústech a v krku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
akční cena:

57 Kč

kamzíkova
KONOPNÁ
bylinná mast 200 ml
- chladivá, hřejivá

TANTUM VERDE® 20 pastilek

209 Kč
běžná cena:
239 Kč

ŘÍTE

UŠET

135 K

č

Náplasti přípravku NiQuitin Clear se mohou používat
buď samostatně, nebo v kombinaci s orálními formami nikotinu.
NiQuitin mini 4 mg (3x20 lisovaných pastilek) za zvýhodněnou cenu 365 Kč.
KOMBINOVANÁ TERAPIE náplastí a pastilek je účinnější než samotná náplast*.
Transdermální náplast - lék na vnější užití. Pastilky a žvýkačky – léky k užití v ústní
dutině. Obsahují nikotin. Před použitím se poraďte se svým lékařem. Přečtěte si
pečlivě příbalovou informaci. * Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků
u silných kuřáků.
akční cena:

309 Kč
běžná cena:
383 Kč

Vitamín K2+D3+Q10,
60 tobolek
Jedinečná kombinace vitamínů K2
a D3 (2000 IU/tob.) a koenzymu
Q10. Vitamín D3 přispívá k udržení
normálního stavu kostí a zubů,
činnosti svalů a funkci imunitního
systému. Vitamín K2 přispívá k
normální srážlivosti krve.
Doplněk stravy.

ŘÍTE

UŠET

30 Kč

ŘÍTE

UŠET

74 Kč

ŘÍTE

UŠET

48 Kč

akční cena:

419 Kč

akční cena:

38 Kč

BELLA LINIA

Ocuvite® LUTEIN forte přináší očím prémiovou péči s unikátní formou
luteinu a jistotou farmaceutické kvality.
Doplněk stravy.

105 Kč

UŠET

běžná cena:
237 Kč

Ocuvite® LUTEIN forte 60 tablet
+ 30 tablet ZDARMA

akční cena:

ŘÍTE

199 Kč

běžná cena:
467 Kč

BELLA LiNIA je produkt určený pro všechny, kteří si chtějí udržet nebo snížit
svou váhu. Pečlivě vybrané složky rostlin, vlákniny a hub mají příznivý vliv na
metabolizmus tuků a přispívají k regulaci hmotnosti.
Doplněk stravy.

AKCE
1+1

akční cena:

109 Kč
běžná cena:
182 Kč

Lactulose AL
sirup, 500 ml
elmex® CARIES PROTECTION 75 ml
s účinnými aminfluoridy

elmex® CARIES PROTECTION je zubní pasta určena pro:
• každodenní hygienu dutiny ústní
• dlouhodobou ochranu zubní skloviny před zubním kazem

.
.
.
a
t
o
v
i
ž
o
d
t
Zpě

• 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.

ŘÍTE

UŠET

73 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.

ŘÍTE

UŠET

44 Kč

akční cena:

55 Kč

běžná cena:
99 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, 12.30–17.00, 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.

