
Na zimu jsme 
připraveni, 

a co Vy?

Marťánci 
Multivitamin 
50 gummies 
+ 50 cucacích 
tablet + dárek
Multivitaminy Marťánci 
s Imunactivem s příchutí MIX 
a novinka Marťánci Gummy 
Podzim-zima ve 4 nových 
příchutích a nových větších 
tvarech! Příchuť jahoda, malina, 
marakuja a pomeranč. Vodní UFO 
jako dárek pro ještě větší zábavu 
ve vodě! Doplněk stravy. 

• balíček pro podporu imunity 
s originálním českým produktem! 

• zcela unikátní složení, aktivní 
podpora imunity již v dutině ústní 
(cucavé tablety)

• Preventan® Junior – speciálně pro 
dlouhodobé užívání dětí od 3 let. 
Obsahuje ProteQuine® + inulin 
+ vitamin C pro normální funkci 
imunity 

• navíc v dárkovém balení 
Preventan® Quattro pro akutní 
užívání ZDARMA

   + soutěž o plyšového medvěda
Doplněk stravy. 

Pharmaton® Energy 
30+ pro ženy, 
pro muže (30 tablet)

NOVÉ doplňky stravy pro podporu energie se speciálním složením, které odpovídá specifickým 
potřebám ženského nebo mužského organismu. Pharmaton® WOMAN Energy 30+ 
a Pharmaton® MAN Energy 30+ a  obsahují 18 důležitých vitamínů a minerálů pro podporu 
energie a imunity a dalších funkcí organismu. Vitamín B6, B12, C, měď a železo přispívají  
k normálnímu energetickému metabolismu a normální funkci imunitního systému. 

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. 

Švýcarský originál na KLOUBY, VAZY a ŠLACHY. 
Jedinečné kolageny v přirozené formě: kolagen typu I 

jako hlavní součást kloubní chrupavky + kolagen typu II 
obsažený v kloubní chrupavce. 

Vitamín C je důležitý pro správnou tvorbu kolagenu 
v kloubních chrupavkách.

Doplněk stravy.

Preventan® Junior 
dárkové balení 
90 tablet

  299 Kč
běžná cena: 

359 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

60 Kč

partner Královéhradecké lékárny a.s.

I v našich lékárnách stačí k vyzvednutí eReceptu předložit občanský průkaz.

CEMIO KAMZÍK 2x60 kapslí

 395 Kč
běžná cena: 

527 Kč

akční cena:

  549 Kč
běžná cena: 

676 Kč

akční cena:

Těšíme se na Vaši návštěvu v síti lékáren společnosti Královéhradecká lékárna a.s.                      Nabídka platná od 2. 11. 2020 do 31. 12. 2020, nebo do vyprodání zásob.

369 Kč
běžná cena: 

446 Kč

akční cena:

77 Kč
UŠETŘ

ÍTE

UŠETŘ
ÍTE

127 Kč

Slevy není možné kombinovat s jinými akcemi a věrnostními výhodami, není-li uvedeno jinak. Slevy se nesčítají.

UŠETŘ
ÍTE

51 Kč

 179 Kč
běžná cena: 

230 Kč

akční cena:

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.

UŠETŘ
ÍTE

132 Kč
NiQuitin Clear 21 mg 
(transdermální náplast, 7 ks)  



LEROS BYLINNÝ 
KALENDÁŘ PRO 
ADVENTNÍ ČAS
Nástěnný bylinný kalendář pro 
zpříjemnění adventního času. 
Obsahuje 23 jednotlivě balených 
čajových sáčků (na imunitu, usínání, 
dětské čaje, čaje na močové cesty, 
Cold brew) a překvapení navíc.

• model 2020 s klinicky ověřenou přesností
• měkká EASY manžeta se snadným utažením pro normální i silnou paži (22–42cm)
• NO.1 značka doporučována kardiology
V naší nabídce naleznete také tlakoměr OMRON M6 Comfort s Afib + akce 
síťový zdroj ZDARMA ve vánočním balení v ceně 1 899 Kč.

Junior-angin pro děti (pastilky 24 ks) Neo-angin® 24 pastilek 
+ dárek - hygienický gel na ruce 

Hylak® forte 100 ml - komplexní 
péče o Vaše zažívání
Hylak® forte je léčivý přípravek 
s komplexním účinkem, který řeší 
jak akutní problémy se zažíváním, 
tak navíc napomáhá při obnově 
a udržování střevní mikroflóry. 
Regeneruje střevní sliznici, 
obnovuje střevní mikroflóru, 
upravuje pH ve střevech, 
a tím potlačuje růst střevních 
patogenů. Hylak® forte 
podporuje správnou funkci 
imunitního systému. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci. 

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. Je určen pouze 
k vnějšímu použití.  V prodeji též 
Batisept gel 500 ml za 199 Kč.

 145 Kč
běžná cena: 

179 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

34 Kč

Tlakoměr OMRON M3 AC + akce síťový 
zdroj ZDARMA ve vánočním balení!

Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální! Léčí bolest v krku, dezinfikuje ústní 
dutinu, potlačuje zánět. Při zakoupení jakéhokoliv balení Neo-angin® dostanete 
zdarma Hygienický gel na ruce jako dárek!
Neo-angin® bez cukru je lék k místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

• Expert na bolest v krku u dětí!
• Ulevuje od bolesti v krku
• Zklidňuje podrážděné sliznice
• Ve formě jemných jahodových pastilek, lízátek 8 ks nebo třešňového sirupu 

100 ml
Zdravotnický prostředek.

UŠETŘ
ÍTE

41 Kč

 159 Kč
běžná cena: 

200 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

4 Kč

  95 Kč
běžná cena: 

99 Kč

akční cena:

  1 399 Kč
běžná cena: 

1 758 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

359 Kč

UŠETŘ
ÍTE

15 Kč
 129 Kč

běžná cena: 
144 Kč

akční cena:

Safety Pack  3 v 1 
= balíček, který 
pomáhá chránit 
nositele i okolí před 
viry a bakteriemi
Safety pack obsahuje:
1 kus NANOFIBER MASK – zdravotnická 
obličejová maska s filtrem z nanovláken. 
Chrání proti šíření virové a bakteriální 
infekce. Bakteriální účinnost je 98 %.
1 pár RUKAVIC – většina infekcí je 
přenášena přímo kontaminovanýma 
rukama, proto je důležité se chránit 
i pomocí rukavic.
1 kus ANTIBAKTERIÁLNÍHO vlhčeného 
ubrousku s alkoholem.

50 Kč
akční cena:

NOVIN
KA

Ochranný respirátor třídy KN95 je ekvivalentem evropské třídy FFP2 (FFP2 
filtruje min. 94 %, KN95 filtruje dokonce min. 95 % částic o velikosti od 06 µm). 
Slouží jako ochrana dýchacích cest před aerosoly, prachem, smogem, pylem. 
Respirátor je bez výdechového ventilku, díky tomu chráníte nejen sebe, ale i 
ostatní. Velikost univerzální, barva bílá, gumičky k úchytu za uši a s klipem pro 
snadné tvarování kolem nosu.  
Výrobek splňuje požadavky EN 149:2001 + A1:2009 a Směrnice o osobních 
ochranných prostředcích a nese tedy označení CE.

Ochranný respirátor KN95 –  5 vrstev

 35 Kč
běžná cena: 

55 Kč

akční cena:
UŠETŘ

ÍTE

20 Kč

 55 Kč
běžná cena: 

99 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

44 Kč



Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 
(120 kapslí) + Vitamin C 500 ZDARMA

WOBENZYM® 
300 tablet
• Posiluje oslabenou imunitu
• Urychluje hojení po úrazech
• DÁREK K NÁKUPU 2 KUSŮ 

BALENÍ 300 tablet - sada 
kosmetiky Yves Rocher

Výběr kosmetického balíčku podle 
aktuální dostupnosti v lékárně. 
Akce platí od 9. 11. do vydání 
zásob.
Nabízíme rovněž Wobenzym® 200 
tablet v ceně 839 Kč a  Wobenzym® 
800 tablet za 2 600 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

Bylinné čaje LEROS Imunita
IMUNITA PROHŘÁTÍ, Zázvor & Lípa - bylinná směs se zázvorem a lípou na 
podporu obranyschopnosti Vašeho těla. Složení: Oddenek zázvoru (30 %), Nať 
máty peprné (24 %), Květ lípy (22 %), Rooibos (10 %).
IMUNITA VITAMÍN C, Šípek & Rakytník - bylinná směs s šípkem a rakytníkem, 
přirozený zdroj vitamínů na podporu Vaší imunity. Složení: Plod šípku (45 %), 
Květ lípy (16 %), Plod rakytníku (10 %), Plod černého rybízu (9 %), Rooibos 
(5 %), Květ divizny (4 %).
IMUNITA MAX, Echinacea & Sedmikráska - bylinná směs s vysokým obsahem 
echinacey – třapatky na podporu přirozené obranyschopnosti organismu.
Složení: Kořen echinacey (40 %), Květ sedmikrásky (20 %), Plod kardamomu 
(20 %), Květ černého bezu (15 %), Kůra skořice (5 %).

Vitamin C s postupným uvolňováním 
40+20 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
Nabízíme i balení 90+30 tobolek zdarma v ceně 209 Kč. Doplněk stravy.

Oblíbená kombinace hlívy ústřičné s rakytníkovým olejem pro podporu imunity 
v originálním vánočním kabátu s měsíčním balením VITAMINU C TRIO NATUR 
jako DÁREK. Doplněk stravy.

UŠETŘ
ÍTE

41 Kč

UŠETŘ
ÍTE

6 Kč

 59 Kč
běžná cena: 

65 Kč

akční cena:

 389 Kč
běžná cena: 

430 Kč

akční cena:

Sinupret® sirup 
100 ml
Sinupret® je originální rostlinný lék 
s obsahem 5 rostlinných extraktů (hořec 
žlutý, prvosenka jarní, sporýš lékařský, 
šťovík kyselý, černý bez) k léčbě rýmy, 
nachlazení a akutního i chronického 
zánětu dutin. Rozpouští hustý hlen, 
uvolňuje nos a nosní dutiny, uleví od 
tlaku a bolesti hlavy při nachlazení,
podporuje léčbu antibiotiky. Vhodný 
k užívání od 2 let.
Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si 
přečtěte pozorně příbalový leták 
a v případě nežádoucích účinků 
se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem.

Kaloba® 20 mg (21 ks potahovaných tablet)
Kaloba® je rostlinný lék (fytofarmakum) s obsahem extraktu z kořene Jihoafrické 
pelargonie na onemocnění dýchacích cest (akutní zánět průdušek) nevyžadující 
antibiotickou léčbu. Pomáhá ulevit již od prvních příznaků onemocnění - 
odstraňuje hlen z dýchacích cest, zmírňuje kašel a pocit škrábání v krku. 
Klinickými studiemi je prokázáno, že napomáhá zkrátit dobu Vaší pracovní 
neschopnosti či absenci dětí ve škole. Vhodný pro dospělé, dospívající a děti 
od 6 let. Léčivý přípravek - užívejte jen při příznacích, pro které je určený 
a v souladu s příbalovým letákem nebo doporučením lékaře či lékárníka.

UŠETŘ
ÍTE

38 Kč
  169 Kč

běžná cena: 
207 Kč

akční cena:

Herba-C RAPID 
(30 tablet) & Zinek 
FORTE (90 tablet)
Cenově výhodný Imunitní balíček 
obsahuje kombinaci 4 bylinných 
extraktů: echinacey, černého 
bezu, pelargonie a kurkumy, které 
přispívají k normální funkci 
dýchacího systému. Vitamin C 
a zinek pro podporu imunitního 
systému.
Doplněk stravy.

199 Kč
běžná cena: 

294 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

95 Kč

  1 099 Kč
běžná cena: 

1 282 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

183 Kč

149 Kč
běžná cena: 

196 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

47 Kč

Oscillococcinum® 30 dávek
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k prevenci a léčbě 
chřipkových stavů.
• Prevence a léčba chřipkových stavů např. horečka, zimnice, bolest hlavy, 

únava a bolesti svalů
• Bez věkového omezení
• Může se užívat během těhotenství a kojení
Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K. V prodeji též 
Oscillococcinum®6 dávek v ceně 170 Kč.
Léčivý přípravek, je určen k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

UŠETŘ
ÍTE

160 Kč
 545 Kč

běžná cena: 
705 Kč

akční cena:

 109 Kč
běžná cena: 

129 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

20 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.

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.

Vicks SymptoMed 
Classic Citrón, 14 sáčků
Horký nápoj uleví od příznaků chřipky a nachlazení. Dvě účinné složky pro 
léčbu horečky, bolesti hlavy, svalů, bolesti v krku a pro uvolnění ucpaného 
nosu. Lék k vnitřnímu užití. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

UŠETŘ
ÍTE

117 Kč

 99 Kč
běžná cena: 

216 Kč

akční cena:

Se zákaznickou kartou výhod získáváte 
slevu na Vaše nákupy v síti lékáren 
společnosti Královéhradecká lékárna a.s. 

UŠETŘ
ÍTE

64 Kč

LEVOPRONT® sirup 120 ml 
Rychlá úleva od suchého kašle. Při tlumení kašle působí přímo v dýchacích 
cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku. Netlumí funkce dýchacích cest. 
Sirup s příchutí  třešeň. Nabízíme též LEVOPRONT® kapky 15 ml s příchutí 
lesního ovoce v ceně 99 Kč a tablety 60 mg 10 ks za 119 Kč.
Levopront kapky, sirup, tablety obsahují levodropropizin. Lék k vnitřnímu 
užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Lék určený pro dospělé a děti 
od 2 let, vhodný i pro alergiky.

UŠETŘ
ÍTE

29 Kč

 119 Kč
běžná cena: 

148 Kč

akční cena:

Do lékárny pro léky na eRecept 
s občanským průkazem

V lékárně lze nyní vyzvednout všechny předepsané léky pomocí 
průkazu totožnosti (občanského průkazu či pasu). Lékárník po načtení 
čísla dokladu získá seznam všech předepsaných a zároveň platných 
identifikátorů eReceptů, na jehož základě přípravek/přípravky vydá.

Původní možnost výdeje léků na základě předložení jednotlivých 
eReceptů (e-receptu vytištěného na papíře, v mailu nebo jako SMS 
v telefonu) zůstává nadále zachována v plném rozsahu. Pokud eReceptu 
skončí platnost nebo ho lékař zruší, lékárník ho pomocí průkazu 
totožnosti nenačte.

Více informací na www.lekarnici.cz

TUSSIREX 
sirup 120 ml
• Sirup na všechny druhy kašle 

spojené s nachlazením  
• Zmírňuje suchý dráždivý 

i průduškový kašel 
• Rychlá úleva
V nabídce také Tussirex Junior sirup 
120 ml za stejnou cenu.
Zdravotnický prostředek.

  129 Kč
běžná cena: 

156 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

27 Kč

 59 Kč
běžná cena: 

123 Kč

akční cena:


