
UŠETŘÍTE

104 Kč

Traumaplant®

mast 100 g
Kos  valová mast na boles   
kloubů a svalů, sportovní úrazy, 
špatně se hojící rány.
Rostlinný léčivý přípravek 
ke kožnímu podání.
Traumaplant® mast 50 g 
nabízíme za 99 Kč.

PARANIT
EXTRA SILNÝ 
SPREJ
Odstraní vši do 5 minut a obsahuje 
faktor na ochranu pro   vším (LPF), 
který ve vlasech vytváří pro vši 
nepříznivé podmínky a chrání před 
opakovanou nákazou až 72 hodin.
Zdravotnický prostředek.
Před použi  m si pečlivě pročtěte 
návod k použi  . 
PARANIT Radikální šampon pro   
vším a hnidám (zahubí vši v průběhu 
10 minut a zároveň vlasy umyje;
ošetření je nutno zopakovat
po 7 dnech) nabízíme za 309 Kč.

EndWarts® PEN
Účinný prostředek pro odstranění
bradavic na rukou a chodidlech
s obsahem kyseliny mravenčí.
• po konzultaci s lékařem
 i pro dě   do 4 let
• pero pro individuální použi  
• snadná aplikace
Zdravotnický prostředek. 
Před použi  m EndWarts® PEN si pečlivě 
pročtěte návod k použi  .

akční cena:

189 Kč
běžná cena: 257 Kč

akční cena:

295 Kč
běžná cena: 399 Kč

akční cena:

130 Kč
běžná cena: 145 Kč

UŠETŘÍTE

40 Kč

I v naší lékárně stačí k vyzvednutí eReceptu předložit občanský průkaz

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

Antimetil®

30 tablet
Přírodní řešení pro klidný 
žaludek.
• při cestovní nevolnos  , 
 po dietní chybě,
 v těhotenství
• pro dospělé a dě   od 3 let
• extrakt ze zázvoru
 v unikátní koncentraci
• nezpůsobuje ospalost
Doplněk stravy.

Královéhradecká lékárna ve Vašem městě

Prožijte s námi
léto

plné zdraví
Naše ceny i doplatky na léky
Vás příjemně překvapí

Těšíme se na Vaši návštěvu v sí   lékáren společnos   Královéhradecká lékárna a.s. Nabídka platná od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022, nebo do vyprodání zásob.

akční cena:

355 Kč
běžná cena: 395 Kč

HemaGel® 5 g
Hydrofi lní gel

k ošetření povrchových poranění. Aplikace 1-2x denně.
Zdravotnické prostředky, pečlivě čtěte příbalovou informaci.Zdravotnické prostředky, pečlivě čtěte příbalovou infor

akční cena:

289 Kč
běžná cena: 365 Kč akční cena:

155 Kč
běžná cena: 195 Kč

HemaCut® SPRAY 15 ml
Určen pro hojení povrchových poranění kůže

jako jsou drobné trhliny a praskliny kůže, popáleniny I. a II. stupně, 
řezné, sečné a tržné rány, odřeniny, puchýře a další povrchová poranění. 

Obsah balení 115 dávek.
Aplikace 1x denně 1-2 nástřiky. 

Bezkontaktní aplikace. 



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 použi  .
V akční nabídce též Bepanthen® Plus 100 g za 359 Kč.

HERBADENT
bylinná zubní pasta 100 g
• Bylinná zubní pasta pro preven  vní
 péči, ochranu zubů a posílení dásní.
• Obsahuje unikátní a léty ověřený extrakt
 Herbadent ze 7 bylin, který má blahodárné
 účinky na dásně.
• Díky obsaženým fl uoridům pomáhá
 chránit před zubním kazem.
• Je vyrobena v Praze, dle tradiční
 receptury.
• Neobsahuje chemická pěnidla.

BIOPRON® Forte 30 tobolek
Probio  cký komplex se Saccharomyces boulardii, laktobacily a prebio  ky. 
Trojí doplnění střevní mikrobioty nejen na cestách.
Doplněk stravy.
V nabídce také BIOPRON® Forte 60 tobolek za 475 Kč.

URO
Help Forte 10 sáčků
Komu pomáhá? Pacientům s akutním zápalem močových cest, pacientům
s problémy s močovým ústrojím. S čím pomáhá? Zápal močových cest,
jako prevence pro   problémům s močovým ústrojím, opakované záněty
močových cest (oslabená imunita). Pro dě   od 3 let, těhotné i kojící, diabe  ky, alergiky 
na lepek a laktózu. Doplněk stravy s extraktem z kanadské brusinky, D-manózy a vitamínu C 
ve formě prášku, ze kterého si umícháte chuťově příjemný nápoj (obsahuje cukr a sladilo).
URO Help Forte 20 sáčků nabízíme za 309 Kč.

GYNIMUN®

RAPID 10
vaginálních čípků
První pomoc při vaginálním dyskomfortu.
Pomáhá udržovat přirozenou obranyschopnost vaginy a podporuje zotavení 
normální vaginální mikrofl óry. Účinný při podráždění, pálení, svědění a vaginální 
suchos   různého původu, včetně mykózy. Kyselina hyaluronová, boritá a mléčná 
pomáhají odstranit nepříjemné symptomy způsobené porušenou hydratací
a/nebo pH vagíny. Zdravotnický prostředek.
V nabídce také GYNIMUN® INTIM CARE 10 vaginálních kapslí
(zdravotnický prostředek) za 259 Kč a GYNIMUN® DUAL PROTECT 30 kapslí
s cíleným uvolňováním (doplněk stravy) za 245 Kč.

Gaspan 14 tobolek
Nadýmání? Křeče? Boles  ? Gaspan® - silný a šetrný při zažívacích po  žích.
• ulevuje od nadýmání, křečí, boles   a diskomfortu v oblas   břicha
• vysoké dávky silic máty peprné a kmínu cíleně působí tam, kde je třeba, ve střevě
Gaspan enterosolventní měkké tobolky je lék k vnitřnímu uži  . 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

NOVINKA

akční cena:

159 Kč
běžná cena: 199 Kč

akční cena:

135 Kč
běžná cena: 148 Kč

akční cena:

285 Kč
běžná cena: 315 Kč

akční cena:

189 Kč
běžná cena: 309 Kč

akční cena:

245 Kč
běžná cena: 315 Kč

akční cena:

165 Kč
běžná cena: 196 Kč

Guttalax® - Má řešení.
• účinné projímadlo
• změkčuje stolici
• působí přímo v tlustém střevě, proto neovlivňuje 
 vstřebávání důležitých živin ze stravy
• vhodný také pro kojící
• doporučuje se užívat večer,
 úleva přichází následující den ráno
 – účinek nastupuje 6–12 hodin po uži  .
Gu  alax® je volně prodejný lék k vnitřnímu uži  . 
Obsahuje natrii picosulfas. Před použi  m si přečtěte
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

akční cena:

149 Kč
běžná cena: 179 Kč

UŠETŘÍTE

30 Kč

UŠETŘÍTE

120 Kč

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

ortu.

UŠETŘÍTE

70 Kč

cena: 199 Kč
UŠETŘÍTE

40 Kč

IMODIUM® RAPID 2 mg 
12 tablet
RYCHLÁ POMOC PŘI PRŮJMU.
Okamžitě se rozpouš   na jazyku a přináší rychlou úlevu. 
Není nutné zapíjet vodou. Má příjemné mátové aroma.
K léčbě akutního a chronického průjmu.
Účinkuje do 1 hodiny*.
Vhodné k léčbě akutního průjmu 
souvisejícího se syndromem
dráždivého střeva. 
Reklama na léčivý přípravek.
Tablety dispergovatelné v ústech obsahují 
loperamid-hydrochlorid a jsou 
k perorálnímu podání. Před uži  m si pečlivě
přečtěte celou příbalovou informaci.
* Při uži   jednorázové dávky 4 mg.
V nabídce také IMODIUM® RAPID 2 mg 6 tablet za 89 Kč.

akční cena:

159 Kč
běžná cena: 196 Kč

g 6 tablet za 89 Kč

UŠETŘÍTE

37 Kč



Hylak® forte, 100 ml
- komplexní péče o Vaše zažívání
Hylak® forte je léčivý přípravek s komplexním účinkem, přináší úlevu
při problémech se zažíváním.
Regeneruje střevní sliznici, obnovuje střevní mikrofl óru, upravuje pH ve střevech, 
a  m potlačuje růst střevních patogenů. Hylak forte podporuje správnou funkci 
imunitního systému. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu uži  . Před použi  m si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

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.
Za akční cenu 49 Kč nabízíme 30 tabletové balení IBUMAX®.

Magnetrans® 375 mg 20 tyčinek
1 tyčinka zajis   op  mální pokry   denní potřeby hořčíku, který přispívá
ke správnému fungování svalů, nervů a snížení míry únavy a vyčerpání.
Doplněk stravy. Magnetrans® 375 mg 50 tyčinek nabízíme za 159  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.

Diozz®spray 150 ml
Zbavte se těžkých a unavených nohou elegantně a hned! 
Nový přípravek s patentovanou technologií. 
Chladivá pěna ve spreji s efektem mikromasáže. 
Sprej můžete aplikovat kdekoliv, i přes punčochy. 
Úlevu pocí  te ihned.
Kosme  cký přípravek.

Vibovit®

Akční nabídka Vibovit®: DÁREK dětský penál s vybavením ZDARMA
k nákupu dvou balení Vibovit® Imunity a Vibovit® Farma.
Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

EXODERIL® 10 mg/ml
kožní roztok 20 ml
Léčí nehtové a kožní plísně.
• Rychle ulevuje od příznaků.
• Proniká do hloubky pos  žených míst.
• Aplikace na kůži pouze 1x denně.*
Volně prodejný lék k vnějšímu použi   s účinnou látkou 
na  ifi n hydrochlorid. Čtěte pozorně příbalovou informaci. 
*při pos  žení nehtů 2x denně
V akci také EXODERIL® 10 mg/g krém,
15 g za 109 Kč.

akční cena:

169 Kč
běžná cena: 215 Kč

akční cena:

129 Kč
běžná cena: 160 Kč

akční cena:

325 Kč
běžná cena: 429 Kč

akční cena:

85 Kč
běžná cena: 105 Kč

akční cena:

109 Kč
běžná cena: 129 Kč

akční cena:

99 Kč
běžná cena: 229 Kč

akční cena:

259 Kč
běžná cena: 319 Kč

akční cena:

65 Kč
běžná cena: 83 Kč

mlll
V š ží á í g

Espigal 80 mg 50 kapslí
Espigal je přípravek, který účinně reguluje tvorbu střevních plynů.
Užívání je vhodné zejména při nadýmání, pocitu tlaku a plnos   v podbříšku.
Espigal je bezpečný pro dlouhodobé užívání. Doplněk stravy.

UŠETŘÍTE

130 Kč

UŠETŘÍTE

104 Kč

UŠETŘÍTE

20 Kč

UŠETŘÍTE

46 Kč
UŠETŘÍTE

60 Kč

UŠETŘÍTE

31 Kč

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny



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.

DESODROP®

oční roztok 8 ml
Novinka v léčbě zánětu oka
• léčí zánět infekčního i neinfekčního
 původu
• ničí viry, bakterie, plísně a podporuje
 hojivé procesy
• intenzivně zvlhčuje oko a poskytuje úlevu
• neobsahuje konzervační látky
 a je výborně snášen
Zdravotnický prostředek. 
Pečlivě čtěte návod k použi  .

Repelent PREDATOR®

FORTE 150 ml
Obsah účinné látky: DEET 24,9 %, balení: 150 ml, repelent 
pro vnější použi  
• repelentní spray pro   komárům a klíšťatům
• aplikace na pokožku i oděv
• zvýšený obsah účinných látek, doba účinnos   4-6 hodin 
• vhodné pro dě   od 2 let
• 100% dávkování ve svislé i vodorovné poloze

ALFASILVER
k ošetření ran 50 ml
Na odřeniny, popáleniny a další druhy ran
• 3v1: chrání před infekcí, kryje ránu
 (nahradí náplast), urychluje hojení
• nepálí a ránu zahojí
• jednoduchá a rychlá pomoc ve spreji
• s ionizovaným stříbrem
Zdravotnický prostředek.
V akční nabídce také ALFASILVER sprej 125 ml 
za 275 Kč. 

akční cena:

65 Kč
běžná cena: 79 Kč

akční cena:

199 Kč
běžná cena: 225 Kč

akční cena:

159 Kč
běžná cena: 179 Kč

akční cena:

189 Kč
běžná cena: 216 Kč

Bylinky
na odvodnění forte 
30 tobolek
• přispívá k vylučování vody z organismu
• podporuje normální činnost ledvin
 i přirozenou obranyschopnost těla
• kombinace výtažků z plodů jalovce, 
 na   kopřivy a petržele a listů břízy bílé
Doplněk stravy.

akční cena:

145 Kč
běžná cena: 162 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 - 14.00, 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 – 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 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

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...

.cz

azachrance@khl.cz
l.cz

@khl cz

UŠETŘÍTE

14 Kč

UŠETŘÍTE

26 Kč

UŠETŘÍTE

27 Kč

UŠETŘÍTE

17 Kč

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

1
běžná 


