
Radujte se 
z podzimu 

s námi

OptiFibre® 250 g
• plně rozpustná vláknina pro 
dlouhodobé užívání • pomáhá při 
problémech se zácpou • bez chuti, 
zápachu, lepku či aromat • nebobtná 
a není potřeba dodatečně zapíjet
Potravina pro zvláštní lékařské účely. 
O užívání se poraďte s lékařem nebo 
lékárníkem.
OptiFibre® 150 g nabízíme za 235 Kč.

Kombinace 3 účinných látek: 
paracetamol, guaifeneisin, kofein 
• snižuje horečku při akutních 
infekčních stavech • tlumí bolesti 
svalů a kloubů při chřipkových 
onemocněních • tlumí bolest hlavy, 
krční páteře a zad • uvolní svaly 
a napětí
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci. 
ATARALGIN® 20 tbl. v ceně 79 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. Léčivý přípravek, je určen 
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
V prodeji též Oscillococcinum® 6 dávek v ceně 175 Kč.

• Ambrobene, sirup 100 ml - je léčivý přípravek na vlhký kašel, určený k vnitřnímu 
užití, obsahuje účinnou látku ambroxoli hydrochloridum. Cena 95 Kč 

• Jox, orální sprej, roztok 30 ml - je lék k orálnímu užití určený k dezinfekci úst 
a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních. Cena 109 Kč 

• Stoptussin, perorální kapky, roztok 50 ml - je léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití určený k léčbě suchého, dráždivého kašle. 

Cena 139 Kč 
K dosažení účinku jednotlivých léků není nutné 

společné užívání všech zobrazených léků. 
Před použitím si pozorně přečtěte 

příbalové informace.

ATARALGIN® 50 tbl.

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

Až 70 % imunitních buněk se nachází ve střevech, a proto je vhodné 
o střeva pečovat. Biopron 9 Premium doplňuje střevní mikrobiotu 
probiotiky a prebiotiky.
V akci nabízíme také BIOPRON® 9 Premium 10 tobolek za 110 Kč.
BIOPRON® BABY kapky 10 ml pro podporu rovnováhy střevní  mikrobioty 
a BIOPRON® BABY+ kapky 10 ml pro podporu rovnováhy střevní mikrobioty
a navíc s vitaminem D pro podporu imunitního systému. Pro děti již od narození.
Cena 330 Kč. Doplňky stravy.

BIOPRON® 9 Premium 30 tobolek

Záchranáři v období chřipek 
a nachlazení

Těšíme se na Vaši návštěvu v síti lékáren společnosti Královéhradecká lékárna a.s.                        Nabídka platná od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021, nebo do vyprodání zásob.

Se zákaznickou kartou 

-20 Kč 
z letákové ceny

Naše ceny 

i doplatky 

na léky 

Vás příjemně 

překvapí

169 Kč
běžná cena: 

205 Kč

akční cena:

partner Královéhradecké lékárny a.s.

 349 Kč
běžná cena: 

409 Kč

akční cena:

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

 279 Kč
běžná cena: 

305 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

26 Kč

 545 Kč
běžná cena: 

705 Kč

akční cena:
UŠETŘ

ÍTE

160 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 užití, čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Nadýmání? Křeče? Bolesti? Gaspan® - silný a šetrný při zažívacích potížích
• ulevuje od nadýmání, křečí, bolestí a diskomfortu v oblasti břicha
• vysoké dávky silic máty peprné a kmínu cíleně působí tam, kde je třeba, 
ve střevě
Gaspan enterosolventní měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci.

DIAMizin Gurmar 50 kapslí

Gaspan 14 tobolek

• přispívá k udržení normální hladiny cukru v krvi
• snižuje chuť na sladkosti, čímž přispívá k redukci váhy
DIAMizin Gurmar je doplněk stravy obsahující výtažek účinných látek z rostliny 
Gymnema sylvestre. 
V nabídce také výhodné balení DIAMizin Gurmar 150 kapslí za 475 Kč.

 219 Kč
běžná cena: 

250 Kč

akční cena:

• k léčbě příznaků spojených s hemoroidálním onemocněním
• pomáhá například od svědění, pálení, ekzému či prasklin
Zdravotnický prostředek, CE2409, pro více informací si přečtěte návod 
k použití. V akční nabídce také alfalex® rektální čípky 10 x 2,5 g za 148 Kč.

alfalex® rektální mast s aplikátorem 25 g

Se zákaznickou
kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

Bepanthen® Baby mast 
100 g + 30 g ZDARMA
Trojitá péče o miminka i maminky
• pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzení 
• přirozeně regeneruje a hydratuje i tu nejcitlivější pokožku
• vhodný k péči o bradavky po kojení
• s panthenolem a mandlovým olejem 
Kosmetický přípravek.

LINEX® FORTE 28 tobolek
Obsahuje probiotika a prebiotika. Nejen při a po antibiotické léčbě, při změně 
stravy. Vhodný pro děti od 3 let, dospívající a dospělé. Doplněk stravy. Obsahuje 
bakterie Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium animalis subsp.lactis. 
LINEX® COMPLEX 14 tobolek 
Probiotikum pro doplnění bakterií střevní mikroflóry. Vitamin B6 a zinek přispívají 
k normální funkci imunitního systému,  vitaminy B2 a B6 přispívají ke snížení míry 
únavy a vyčerpání a vitaminy B1, B2 a B6 přispívají k normální činnosti nervové 
soustavy v ceně 189 Kč. Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus rhamnosus 
GG + vitaminy B1, B2, B6 a zinek. Není určen k náhradě pestré stravy.

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

UŠETŘ
ÍTE

31 Kč

GAVISCON® DUO EFEKT 
perorální suspenze 300 ml
GAVISCON® DUO EFEKT poskytuje rychlou dvojí úlevu od pálení žáhy a zažívacích 
potíží. Působí až po dobu 4 hodin. Vhodné i pro těhotné a kojící ženy. Léky k vnitřnímu 
užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. V akci též GAVISCON LIQUID PEPPERMINT 
perorální suspenze 300 ml, lék na pálení žáhy, za 125 Kč.

 179 Kč
běžná cena: 

199 Kč

akční cena:
UŠETŘ

ÍTE

20 Kč

Voltaren Forte 20 mg/g gel 150 g + DÁREK
Voltaren Forte 20 mg/g gel proti bolesti, až na 24 hodin. Při aplikaci 2x denně, 
ráno a večer ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů a má protizánětlivý účinek.                                                                                                                                          
Užijte si s Voltarenem radost z pohybu - nyní k nákupu multifunkční šátek 
VoltaRun navíc.
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék 
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

 389 Kč
běžná cena: 

469 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

80 Kč

  149 Kč
běžná cena: 

196 Kč

akční cena:

NOVINKA

 119 Kč
běžná cena: 

135 Kč

akční cena:

 169 Kč
běžná cena: 

244 Kč

akční cena:

299 Kč
akční cena:

NOVINKA
 165 Kč

běžná cena: 
226 Kč

akční cena:



OROFAR® 2 mg/ml + 1,5 mg/ml 30 ml 
orální sprej, roztok
• proti bolesti v krku • tlumí bolest a léčí infekci • působí proti virům i proti 
bakteriím a kvasinkám
V akční nabídce též OROFAR® 24 pastilek za 149 Kč.
OROFAR orální sprej je léčivý přípravek k orálnímu podání. OROFAR pastilky 
je léčivý přípravek k rozpuštění v ústech. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

ZINEK + SELEN s echinaceou 30 kapslí
Zinek obsažený v dýňových semínkách a selen původem z kvasnic vynikají dobrou 
vstřebatelností, přispívají ke správné funkci imunitního systému, jsou důležité 
pro udržení normálního stavu vlasů a nehtů. Echinacea a schizandra pomáhají 
podporovat normální funkci dýchacího systému. Sibiřský ženšen podporuje fyzické 
a duševní zdraví. Doplněk stravy.

COLDREX® horký nápoj CITRON 14 sáčků
Uleví rychle od příznaků chřipky a nachlazení. Snižuje horečku, odstraňuje 
bolest hlavy, bolest v krku a uvolňuje ucpaný nos. Obsahuje paracetamol, 
fenylefrin a vitamin C. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Coldrex® 24 tablet 
Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení. Díky paracetamolu snižuje 
horečku, odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku. S přídavkem léčivých látek 
na uvolnění ucpaného nosu a odkašlávání. Cena 129 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití 
se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

Vitamin D3 Oliva 1000 IU 60 kapslí
• přispívá k normální funkci imunitního systému • pomáhá zachovat zdravé 
kosti a zuby • je důležitý pro vstřebávání a využití vápníku a fosforu v těle
• přispívá ke správné činnosti svalů • podporuje normální dělení buněk
Doplněk stravy.

Preventan® 
Junior Komplex D3 400 IU tbl. 120
Speciální forma cucavých tablet pro dlouhodobou a komplexní podporu imunity 
dětí. Originální látka ProteQuine® a doporučená denní dávka vitamin D3 a C, 
který přispívá k udržení normální funkce imunity. Navíc obohaceno o zinek, 
vápník, hořčík. Preventan® Komplex D3 1000 IU tbl. 120
Unikátní komplex 6-ti látek pro komplexní a dlouhodobou podporu imunity 
dospělých a mladistvých od 15 let. Originální aktivní látka ProteQuine® 
v dvojnásobné dávce a 500 % denní dávky vitaminu D3 a 250 % denní dávky 
vitaminu C, který přispívá k udržení normální funkce imunity a 150% denní 
dávky zinku. Navíc obohacen o selen a thiamin, který přispívá k normálnímu 
energetickému metabolismu, normální psychické a nervové činnosti. Balení 
na 4 měsíce. Doplněk stravy, není určen k užívání jako náhrada pestré stravy.

UŠETŘ
ÍTE

121 Kč

• 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
Výhodné balení 90+30 tobolek zdarma v ceně 219 Kč.
Doplněk stravy.

Vitamin C s postupným uvolňováním 
40+20 tobolek zdarma

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ S RAKYTNÍKOVÝM 
OLEJEM 60 cps. AKCE 1+1 ZDARMA
Dokonalý životabudič pro podporu správně fungující imunity – hlíva ústřičná 
v kombinaci s rakytníkovým olejem. První zázrak přírody, hlíva, dodá organizmu 
široké spektrum živin, včetně známých beta-glukanů. 
Rakytník posílí obranyschopnost, podpoří kardiovaskulární systém a trávení.
Doplněk stravy.

Se zákaznickou
kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

UŠETŘ
ÍTE

20 Kč

 75 Kč
běžná cena: 

95 Kč

akční cena:

 115 Kč
běžná cena: 

137 Kč

akční cena:

 105 Kč
běžná cena: 

201 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

96 Kč

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 použitím si pečlivě přečtěte celou 
příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko

  165 Kč
běžná cena: 

219 Kč

akční cena: UŠETŘ
ÍTE

54 Kč UŠETŘ
ÍTE

40 Kč
  169 Kč

běžná cena: 
209 Kč

akční cena:

  349 Kč
běžná cena: 

400 Kč

akční cena:
 455 Kč

běžná cena: 
576 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

22 Kč

 95 Kč
běžná cena: 

115 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, 12.30–16.00, 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.

Uxitol25® Softwalk–balzám na paty 50 ml
Pečuje o suchou, tvrdou a popraskanou pokožku na patách a chodidlech. 
Napomáhá rychlejšímu zjemnění pokožky. Obsahuje 25 % urey a bohatou 
směs hydratujících, zvláčňujících a vyživujících složek. Uxitol25® je vhodný 
rovněž pro péči o chodidla diabetiků.
V akci nabízíme také Uxitol10® Silkhand 50 ml balzám na suché a zhrublé 
ruce za 125 Kč.
Kosmetika.

BRUFEN® 400, 400 mg 100 tablet
Poskytuje úlevu od bolesti hlavy, zad, kloubů i zubů. 
Pomáhá při podvtrtnutí, natažení svalů a působí protizánětlivě.
Brufen 400, 400 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití 
s léčivou látkou ibuprofen. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

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 proti problémům s močovým ústrojím, opakované záněty močových 
cest (oslabená imunita).
Pro děti od 3 let, těhotné i kojící, diabetiky, 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).

elmex® gelée 25 g
Elmex® Gelée dentální gel 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.

UŠETŘ
ÍTE

60 Kč
  209 Kč

běžná cena: 
269 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

55 Kč
Se zákaznickou

kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

  119 Kč
běžná cena: 

174 Kč

akční cena:

Dolgit® krém 150 g
Zlatý krém z lékárny tlumí bolest, léčí zánět a zlepšuje pohyblivost kloubů. 
Německá kvalita za dostupnou cenu.
Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.
Zakoupit můžete rovněž Dolgit krém 50 g za 89 Kč či Dolgit krém 100 g 
za 139 Kč.

elmex® zubní pasta 1+1 ZDARMA
elmex® SENSITIVE - zubní pasta k efektivní ochraně  citlivých zubních krčků 
a proti zubnímu kazu
elmex® CARIES PROTECTION - zubní pasta pro účinnou ochranu a prevenci 
před zubním kazem
Zubní pasty v akci 1+1 nelze vzájemně kombinovat.

UŠETŘ
ÍTE

95 Kč
  115 Kč

běžná cena: 
210 Kč

akční cena:

  129 Kč
běžná cena: 

139 Kč

akční cena:

  159 Kč
běžná cena: 

235 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

76 Kč UŠETŘ
ÍTE

49 Kč

  199 Kč
běžná cena: 

248 Kč

akční cena:


