
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.

DĚTSKÁ
ZUBNÍ SADA
ELMEX®

• obsahuje zubní pastu
 pro dě   50 ml,
 zubní kartáček a kelímek
• pro dě   od 3 do 6 let

Preventan® Junior Komplex D3
400 IU tbl. 120

Preventan®

Komplex D3 
1000 IU tbl. 120
Unikátní komplex 6-   látek
pro komplexní a dlouhodobou 
podporu imunity dospělých

a mladistvých od 15 let. 
Originální ak  vní 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. 

Doplněk stravy, není určen
k užívání jako náhrada pestré stravy.

akční cena:

479 Kč
běžná cena: 599 Kč

akční cena:

349 Kč
běžná cena: 424 Kč

výhodné 
balení

I v naší lékárně stačí k vyzvednutí eReceptu předložit občanský průkaz

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. 

Královéhradecká lékárna ve Vašem městě

Barevný podzim 
je tady…

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. 9. 2022 do 31. 10. 2022, nebo do vyprodání zásob.

akční cena:

165 Kč

A

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

UŠETŘÍTE

183 Kč
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v období chřipek a nachlazení

Speciální forma cucavých tablet pro dlouhodobou
 a komplexní podporu imunity dě  . Originální látka 

ProteQuine® a doporučená denní dávka 
vitamin D3 a C, který přispívá 

k udržení normální funkce 
imunity. Navíc obohaceno

o zinek, vápník, hořčík. 

Se zákaznickou kartou
- 20 Kč z letákové ceny
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e.• 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.

akční cena:

549 Kč
běžná cena: 732 Kč



REMYELIN 30 tobolek
Výživa nervů zmírňující bolest zad, útlakové syndromy rukou a nohou
při neuropa  i.
Dávkování: 1 kapsle denně
Doplněk stravy. Obsahuje kombinaci uridinu, palmitoyletanolamidu, vitamínů sk. B,
vitaminu C a biologicky ak  vní kyseliny listové.

Otrivin MENTHOL
1 mg/ml  10 ml
Nosní sprej s chladivým mentolem a eukalyptem:
• pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos
• uvolňuje tlak v du  nách
• začíná uvolňovat ucpaný nos
 do 2 minut a až na 12 hodin
• aplikace ráno a večer 
 zajis   úlevu od ucpaného nosu 
 až na 24 hodin
• neobsahuje konzervanty
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
O správném použi   se poraďte 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej,
roztok obsahuje xylometazolin.
Lék k podání do nosu.

LACTOSEVEN® Strong
30 kapslí
Silná dávka laktobacilů
na podporu imunity.
Unikátní složení sedmi kmenů
bakterií mléčného kvašení,
technologie Bio-Support™ 
a vitamínu D, který přispívá 
ke správné funkci imunitního 
systému. 
Bez cukru, lepku a laktózy. 
Doplněk stravy.
V akci též nabízíme 
LACTOSEVEN® Kids 20 tablet 
(cucací tablety na podporu 
dětské imunity 
s jahodovo-malinovou příchu  ) za 105 Kč.

Voltaren Forte 20 mg/g gel 150 g
Voltaren Forte 20 mg/g gel pro   boles   až na 24 hodin, při aplikaci dvakrát denně
ráno a večer: 
• ulevuje od boles   zad, svalů a kloubů - pro  zánětlivý účinek
• stačí aplikovat pouze 2x denně
• snadno otevíratelný uzávěr 
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použi  .
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

Septabene®

citron a bezový květ 3 mg/1 mg, 
16 pastilek
• 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.
Za stejnou cenu nabízíme také Septabene® eukalyptus 3 mg/1 mg, 16 pas  lek.

Kaloba®

perorální kapky,
roztok 50 ml
Kaloba® je rostlinný lék s patentovaným výtažkem 
EPs(R) 7630 z kořene léčivé pelargonie 
(Pelargonium sidoides). 
Užívá se k léčbě příznaků při onemocnění 
dýchacích cest (akutní bronchi  dě).
Kaloba perorální kapky, roztok je lék s obsahem 
výtažku EPs 7630 z Pelargonium sidoides
k vnitřnímu uži  . Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

akční cena:

599 Kč
běžná cena: 666 Kč

akční cena:

179 Kč
běžná cena: 209 Kč

akční cena:

399 Kč
běžná cena: 496 Kč

akční cena:

129 Kč
běžná cena: 159 Kč

akční cena:

249 Kč
běžná cena: 324 Kč

akční cena:

275 Kč
běžná cena: 305 Kč

UŠETŘÍTE

97 Kč
Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

ATARALGIN® 20 tbl.
Kombinace 3 účinných látek: paracetamol,
guaifeneisin, kofein 
• snižuje horečku při akutních infekčních stavech
• tlumí boles   svalů a kloubů při chřipkových onemocněních
• tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
• uvolní svaly a napě   
Lék k vnitřnímu uži  . Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
ATARALGIN® 50 tbl. nabízíme v ceně 175 Kč.

akční cena:

79 Kč
běžná cena: 99 Kč

UŠETŘÍTE

20 Kč

UŠETŘÍTE

30 Kč

UŠETŘÍTE

30 Kč

Cetebe® IMMUNITY Forte
60 kapslí
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.
V akční nabídce také Cetebe® IMMUNITY Forte 30 kapslí za 175 Kč.

akční cena:

109 Kč
běžná cena: 139 Kč

UŠETŘÍTE

75 Kčem:

UŠETŘÍTE

30 Kč

UŠETŘÍTE

67 Kč



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.

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.

Vitar Kids
Multivitamin
želé 50 ks
• želé pro posílení imunitního systému dě  
• s obsahem vitaminů B, C, D, E a dalších 
• 5 vynikajících ovocných příchu  
Doplněk stravy.

Vitar Omega 3
60 kapslí
• omega 3 pro správnou funkci mozku, zraku a srdce
• omega 3 nenasycené mastné kyseliny, vitaminy D3 + E 
• ochucené žvýkací kapsle bez pachu   rybího oleje
Doplněk stravy. 
Cena 245 Kč.

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
Doplněk stravy.
Výhodné balení 90+30 tobolek
ZDARMA nabízíme za 245 Kč.

BIOPRON® 9 Premium
30 tobolek
70% imunitních buněk se nachází ve střevech,
a proto je vhodné o střeva pečovat. 
Biopron 9 Premium doplňuje střevní mikrobiotu probio  ky a prebio  ky.
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 dě   již od narození. Cena 349 Kč. Doplněk stravy.

Imunoglukan P4H®

sirup 250 ml
• přípravky obsahují Imunoglukan®

 a vitamin C, který přispívá k normální
 funkci imunitního systému
• dlouhodobá podpora imunity 
 (vhodné v období zvýšené nemocnos  ,
 při stresu, vyčerpání) 
• pro dě  , dospělé, sportovce i seniory
Doplněk stravy.
V nabídce též Imunoglukan P4H®100 mg 
60 kapslí za 549 Kč.

akční cena:

125 Kč
běžná cena: 150 Kč

akční cena:

75 Kč
běžná cena: 95 Kč

akční cena:

289 Kč
běžná cena: 319 Kč

akční cena:

165 Kč
běžná cena: 205 Kč

akční cena:

475 Kč
běžná cena: 570 Kč

akční cena:

120 Kč
běžná cena: 143 Kč akční cena:

119 Kč
běžná cena: 149 Kč

akční cena:

379 Kč
běžná cena: 434 Kč
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MOVE® 60 tablet
MOVE® pro klouby, vaziva a šlachy. 
Obsahuje membrány vaječných skořápek a přírodní vitamin C, extrakt z plodu 
růže šípkové, který přispívá ke správné tvorbě kolagenu a správné funkci kos   
a chrupavek.
MOVE je přírodní doplněk stravy vhodný pro diabe  ky a vegetariány, seniory a osoby
s potravinovými intolerancemi. 

UŠETŘÍTE

40 Kč

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

UŠETŘÍTE

20 Kč
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Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny
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Pro dě   již od nar

UŠETŘÍTE

95 Kč

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

UŠETŘÍTE

30 Kč

UŠETŘÍTE

55 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.

UŠETŘÍTE

30 Kč



BIOGAIA® probio  cké 
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
Doplňky stravy.
V akční nabídce také BioGaia® probio  cké tablety 30 ks 
(pro dospělé a dě   od 3 let) za 240 Kč.

elmex® zubní pasta 75 ml
1+1 ZDARMA
elmex® SENSITIVE - zubní pasta
k efek  vní ochraně citlivých zubních krčků a pro   zubnímu kazu
elmex® CARIES PROTECTION - zubní pasta
pro účinnou ochranu a prevenci před zubním kazem
Zubní pasty v akci 1+1 nelze vzájemně kombinovat. 

Magnesium 400 mg
+ B komplex + C 30 sáčků
Moderní doplněk stravy v prak  ckých jednorázových 
sáčcích, které umožňují vysoce komfortní užívání bez nutnos   zapíjení.
Ak  vní látky jsou pro organismu lépe vstřebatelné, s rychlejším nástupem účinku. 
Přípravek je vhodným doplňkem při sportu, nadměrné fyzické zátěži či psychickém
vypětí. Obsahuje vysokou dávku magnesia (=hořčíku), vitamin B1, B6, B12

a vitamin C. Hořčík přispívá k normální 
funkci svalů. Hořčík a vitaminy B1, B6 a C
přispívají k normální funkci nervového
systému, normálním psychickým funkcím
a ke snížení únavy a vyčerpání. 
Vitaminy B6 a C přispívají ke správné funkci 
imunitního systému. Vitaminy B6 a B12 
podporují normální tvorbu červených krvinek.
Doplněk stravy se sladidly, s příchu   limetky
a citronu.

elmex® gelée 25 gl
Elmex® Gelée dentální gel je léčivý přípravek 
k použi   v du  ně ústní určený zejména pro:
• prevenci zubního kazu a fl uoridaci zubní
 skloviny
• léčbu počínajícího zubního kazu
 (remineralizaci)
• ochranu a ošetření citlivých zubních krčků
Obsahuje léčivé látky: směs aminfl uoridů
a fl uorid sodný. Pro dospělé a dě   od 6 let. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

akční cena:

545 Kč
běžná cena: 640 Kč

akční cena:

109 Kč

akční cena:

105 Kč
běžná cena: 145 Kč

akční cena:

249 Kč
běžná cena: 293 Kč

akční cena:

135 Kč
běžná cena: 187 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 - 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 – 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.

.cz

azachrance@khl.cz
l.cz

@khl cz

AKCE

1+1

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny

Se zákaznickou kartou
- 10 Kč z letákové ceny
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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 50g za 105 Kč
či Dolgit krém 100 g za 150 Kč.

akční cena:

225 Kč
běžná cena: 275 Kč

BRUFEN® 400 mg,
100 potahovaných 
tablet
Úleva od boles   hlavy, migrény, zubů i zad. Pomáhá 
při podvrtnu   a natažení svalů. Působí pro  zánětlivě.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Brufen
400 mg potahované tablety je léčivý přípravek
k vnitřnímu uži   s léčivou látkou ibuprofen.
V akční nabídce též BRUFEN® 400 mg
30 potahovaných tablet za 59 Kč
a BRUFEN® 400 mg 50 potahovaných tablet za 69 Kč.

UŠETŘÍTE

52 Kč

UŠETŘÍTE

50 Kč

UŠETŘÍTE

40 Kč


