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

Olfen® NEO FORTE 20 mg/g gel 100 g
Olfen Neo Forte. Síla 2x vyšší koncentrace účinné látky.*
Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů.
*V porovnání s gelem proti bolesti na lokální použití obsahujícím 1% diklofenak – Olfen, gel.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Olfen Neo Forte, gel je léčivý přípravek 
ke kožnímu podání, obsahuje účinnou látku diclofenacum diethylaminum.
Olfen® NEO FORTE 20 mg/g gel 150 g v nabídce za 319 Kč.

Repelent 
PREDATOR® 
FORTE

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

Přípravek proti klíšťatům a blechám pro psy.
• Ataxxa® 2000 mg/400 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy 
nad 25 kg, cena 159 Kč. • Ataxxa® 1250 mg/250 mg roztok pro nakapání na 
kůži – spot-on pro psy od 10 kg do 25 kg, cena 139 Kč. • Ataxxa® 500 mg/100 
mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg, cena 119 
Kč. • Ataxxa® 200 mg/40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 
4 kg, cena 109 Kč. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek s účinnými látkami 
Permethrinum a Imidaclorpidum. Nepoužívat u koček! Před použitím si pečlivě 
přečtěte příbalovou informaci. Pouze pro zvířata. K vnějšímu použití, 1 pipeta.

Ataxxa®

Těšíme se na Vaši návštěvu v síti lékáren společnosti Královéhradecká lékárna a.s.                           Nabídka platná od 2. 5. 2022 do 30. 6. 2022, nebo do vyprodání zásob.

Královéhradecká
lékárna ve Vašem městě

Naše ceny 

i doplatky 

na léky 

Vás příjemně 

překvapí

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč z letákové ceny

Unikátní doplněk stravy na klouby! 
Geloren Active v podobě želé tablet s příchutí pomeranče obsahuje vysoké 

množství kyseliny hyaluronové a dalších látek na klouby. 
Kyselina hyaluronová je přirozená přírodní látka, která se nachází 

v lidském těle, například v kloubech nebo v kůži. 
Tvoří kloubní tekutinu, která promazává chrupavky a snižuje 

nepříjemné tření. Díky pomerančové příchuti Gelorenu
 si ani neuvědomíte, že jste na správné cestě ke 

zdravým kloubům. (400 g, 90 tbl – balení 
na měsíc užívání)

GELOREN ACTIVE – Česká cesta 
ke zdravým kloubům

439 Kč
běžná cena: 

465 Kč

akční cena:

 339 Kč
CENA OD:

Ladival®
LADIVAL je komplexní řada 
kosmetických přípravků na ochranu 
před sluncem.
• Ladival alergická pokožka OF 30 
(sprej na ochranu proti slunci, 150 ml) 
- pro alergickou či mastnou pokožku 
se sklonem k akné, při sluneční alergii 
a Mallorka-akné, unikátní ochranný 
komplex UVA + UVB + IR-A, cena 339 Kč
• Ladival pro děti OF 30 (sprej 
na ochranu proti slunci, 200 ml) 
- spolehlivě chrání citlivou pokožku dětí 
před spálením a následným poškozením 
pokožky, vhodný i při atopickém 
ekzému, cena 379 Kč
• Ladival pro děti OF 50 (sprej 
na ochranu proti slunci, 200 ml) 
-  spolehlivě chrání citlivou pokožku dětí 
před spálením a následným poškozením 
pokožky, vhodný i při atopickém 
ekzému, cena 409 Kč

 229 Kč
běžná cena: 

289 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

60 Kč

 159 Kč
běžná cena: 

179 Kč

akční cena:

 109 Kč
CENA OD:

Dopřejte si 
čas na lásku

a radosti

NOVINKA

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč z letákové ceny



Canespor® 1x denně krém 15 g
Konec svědění i pálení. Konec plísně.
• určený k léčbě plísně kůže • komfortní aplikace – jen 1 x denně
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canespor 1x denně krém a Canespor 1x 
denně roztok jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku 
bifonazol. Canespor® 1x denně roztok 15 ml též za 169 Kč.

Pálení při močení? Časté nucení? Bolest při močení? Canephron® ̶  silou 
3 extraktů může ulevit již od prvních příznaků. 
Canephron® je lék vyvinutý k léčbě zánětů močových cest. Účinnými složkami 
jsou výtažky z nati zeměžluče, kořene libečku a listů rozmarýnu.
Canephron obalené tablety je lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pečlivě 
přečtěte příbalový leták. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku 
je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

GYNIMUN® RAPID 10 vaginálních čípků

Canephron® 60 tablet

První pomoc při vaginálním dyskomfortu.
Pomáhá udržovat přirozenou obranyschopnost vaginy a podporuje zotavení normální 
vaginální mikroflóry. Účinný při podráždění, pálení, svědění a vaginální suchosti 
různého původu, včetně mykózy. Kyselina hyaluronová, boritá a mléčná pomáhají 
odstranit nepříjemné symptomy způsobené porušenou hydratací a/nebo pH vagíny.
Zdravotnický prostředek

• léčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky
• tlumí bolest hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti
• rychlá úleva, silný účinek po dobu až 9 hodin
• kombinace 500 mg paracetamolu a 200 mg ibuprofenu
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

CETALGEN 20 tablet

Imodium® 20 tobolek
Rychlá a účinná léčba průjmu. 
K léčbě akutního a chronického průjmu. Účinkuje do 1 hodiny*.
Vhodné k léčbě akutního průjmu souvisejícího se syndromem dráždivého střeva.
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou 
k perorálnímu podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

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
Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium animalis subsp.lactis. 
Doplněk stravy. Není určen k náhradě pestré stravy.

HemaGel® PROCTO 5 čípků
HemaGel® PROCTO je zdravotnický prostředek, který podporuje hojení akutních a 
chronických ran sliznice konečníku. Zmírňuje krvácení u hemoroidů a odstraňuje 
bolest a diskomfort (pálení a svědění). Zavádí se 1x denně, nejlépe na noc.
V akční nabídce též HemaGel® procto 10 čípků za 225 Kč.

  59 Kč
běžná cena: 

158 Kč

akční cena:UŠETŘ
ÍTE

99 Kč

Clotrimazol AL 200 mg, 
3 vaginální tablety + aplikátor
K léčbě kvasinkových či plísňových infekcí pochvy.
Pro ženy a dívky od 12 let.
Volně prodejný lék k vaginálnímu užití s obsahem clotrimazolu. Pečlivě čtěte 
příbalový leták a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
V akční nabídce též Clotrimazol AL, 20 g krém k vnějšímu užití (léčba kožních 
a slizničních infekcí, které jsou způsobeny kvasinkami, plísněmi a některými 
bakteriemi) za 70 Kč.

 169 Kč
běžná cena: 

203 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

34 Kč

 249 Kč
běžná cena: 

319 Kč

akční cena:

  85 Kč
běžná cena: 

120 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

35 Kč

 149 Kč
běžná cena: 

199 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

50 Kč

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

 199 Kč
běžná cena: 

270 Kč

akční cena:

 129 Kč
běžná cena: 

150 Kč

akční cena:

 169 Kč
běžná cena: 

249 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

80 Kč

UŠETŘ
ÍTE

70 Kč

UŠETŘ
ÍTE

21 Kč



DIOZEN® 500 mg 30 tablet AKCE 2 za cenu 1
Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?
Braňte svoje žíly zevnitř! Léčivý přípravek Diozen® zvyšuje napětí žilní stěny 
a odolnost cév. Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diosminum micronisatum. Čtěte 
pečlivě příbalovou informaci.

BIOMIN® RESTART 
COVITAL DAY, NIGHT 
balení 60 tobolek 

RESTART COVITAL DAY  – vitamínový a minerální doplněk stravy s obsahem baikalinu, 
aescinu, vitamínů C, B6, B12, D3, zinku a hořčíku, které přispívají ke zlepšení širokého 
spektra symptomů vyskytujících se po překonání virových infekcí (včetně infekcí 
Covid-19) a jsou často spojené s poškozením cév a chronickou únavou.
RESTART COVITAL NIGHT – vitamínový a minerální doplněk stravy s obsahem baika-
linu, vitamínu D3, zinku, hořčíku, 5-HTP a extraktu kozlíku lékařského, které přispívají 
ke zlepšení širokého spektra symptomů vyskytujících se po překonání virových infekcí 
(včetně infekcí Covid-19) a jsou často spojeny s chronickou únavou, problémy se 
spánkem a uvolněním.

Betakaroten 12 000 I.U. 100 + 20 tobolek
Krásné a zdravé opálení.
• Betakaroten je důležitý provitamin, který je v lidském těle přetvářen na 
vitamin A
• vitamin A přispívá k normální funkci imunitního systému, je potřebný pro 
udržení normálního stavu pokožky a zraku
Doplněk stravy.

Flector® EP 10 mg/g gel 100 g
Léčivý gel k místní krátkodobé léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu, 
např. podvrtnutí, natažení nebo zhmoždění. Léčí bolest, zánět a otok kloubů, 
svalů a šlach. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky ke kožnímu 
podání s účinnou látkou diklofenak epolamin.
V akci též Flector® EP 10 mg/g gel 60 g za 95 Kč.

Asept čistí a dezinfikuje drobné rány, škrábance 
a poranění pokožky. 
Může být také použit jako dezinfekce po bodnutí 
hmyzem nebo při popálení od slunce. Asept neštípe, 
nebarví, lze použít opakovaně. Asept je zdravotnický 
prostředek. Pečlivě čtěte návod k použití.

UŠETŘ
ÍTE

16 Kč

Allergodil® oční kapky 6 ml
Allergodil® oční kapky, roztok – určen k očnímu podání – léčí příznaky alergic-
kého zánětu spojivek jako zarudnutí, svědění nebo slzení očí, včetně příznaků 
zánětu nosní sliznice. Od 4 let věku.
V akci též Allergodil® nosní sprej, roztok 10 ml – určen k nosnímu podání 
– léčí příznaky alergické rýmy jako svědění, kýchání a vodnatý výtok z nosu, 
lze užívat dlouhodobě, vhodný od 6 let za 149 Kč. Přípravky s léčivou látkou 
azelastin hydrochlorid, pečlivě čtěte příbalovou informaci.

 159 Kč
běžná cena: 

199 Kč

akční cena:

Vividrin® ectoin 
oční kapky 10 ml
Účinná ochrana proti alergenům
• potlačuje příznaky, předchází alergiím a tlumí 
zánětlivé procesy v oku 
• bez konzervantů a obavy z nežádoucích účinků 
• bez omezení věku a délky užívání
Zdravotnický prostředek, pečlivě čtěte návod 
k použití.

  149 Kč
běžná cena: 

169 Kč

akční cena:

  169 Kč
běžná cena: 

249 Kč

akční cena:

 99 Kč
běžná cena: 

115 Kč

akční cena:

 199 Kč
běžná cena: 

229 Kč

akční cena:

  158 Kč
akční cena:

2 balení 

za cenu 1

UŠETŘ
ÍTE

80 Kč

 399 Kč
běžná cena: 

 469 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

30 Kč

UŠETŘ
ÍTE

70 Kč

Asept sprej 100 ml

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč z letákové ceny

Desloratadin Xantis 5 mg, 30 tablet
• zmírňuje příznaky alergické rýmy po dobu 24 hodin 
• nevyvolává ospalost
• pro dospělé a dospívající od 12 let
• neobsahuje laktózu
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Účinná látka desloratadinum. Čtěte 
pečlivě příbalovou informaci. Desloratadin Xantis 5 mg 10 tablet nabízíme 
v ceně 89 Kč.

  139 Kč
běžná cena: 

175 Kč

akční cena:

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč z letákové ceny

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč z letákové ceny



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.

ExAller® sprej 75 ml 
• při léčbě a prevenci alergie na roztoče
• eliminuje 99 % roztočů
• 100% přírodní
• ověřeno v praxi
ExAller® sprej 150 ml nabízíme za 499 Kč.
Zdravotnický prostředek. Před použitím si 
pozorně přečtěte příbalovou informaci.

LACTACYD® 250 ml
Čistota a intimní zdraví je klíčem k pocitu pohody a krásy. 
• Lactacyd® Pharma SENZITIVNÍ nabízí péči určenou speciálně 
pro citlivé intimní partie snadno náchylné k podráždění.
• Lactacyd® Pharma ZKLIDŇUJÍCÍ pomáhá ulevit od příznaků 
vaginálního diskomfortu, jako je podráždění, svědění a zarudnutí.
• Lactacyd® Pharma s ANTIBAKTERIÁLNÍ přísadou posiluje
přirozenou obranyschopnost intimních partií.
Přípravky pro každodenní intimní hygienu pouze k zevnímu použití.

SLEEP TRIP 
70 tablet – pro rychlé 
usnutí a kvalitní spánek

Sleep Trip je jedinečný čistě přírodní produkt obsahující melatonin (hormon 
spánku) v kombinaci s rostlinnými extrakty a vitamíny pro lepší odpočinek 
a větší relaxaci. • nástup účinku již po 60 sekundách • prokázána až 6x vyšší 
absorpce ve srovnání s klasickými výrobky • zvýšená absorpce díky orálně 
rozpustné formě (ODT tableta). Doplněk stravy. Sleep Trip není návykový. 
Sleep Trip je vegan.  SLEEP TRIP 30 tablet nabízíme za 139 Kč.

  160 Kč
běžná cena: 

185 Kč

akční cena:

HERBADENT Roztok na dásně 25 ml
Herbadent Roztok na dásně se používá k masážím dásní, zejména při 
parodontóze a k ošetření zánětlivých onemocnění ústní sliznice. Jde o vodně 
lihový extrakt s vysokým obsahem bylinného extraktu a přídavkem lokálního 
anestetika. Léčivý přípravek, čtěte pozorně příbalový leták.

EndWarts Extra - kryoterapie 
měkkých fibromů
EndWarts Extra je první zdravotnický prostředek pro domácí odstranění 
měkkých fibromů, tj. stopkatých kožních výrůstků na krku, hrudníku, 
v podpaží a v podpažní jamce. • rychlé, účinné a snadno použitelné řešení 
s obsahem oxidu dusného, velmi studeného plynu • zmrazí buňky 
při -80 °C, aby odstranil měkké fibromy • používá stejnou technologii 
zmrazování (kryoterapie) jako lékaři a dermatologové • ochranné pěnové 
náplasti jsou součástí balení na ochranu zdravé pokožky kolem výrůstku
Věková indikace: pro dospělé od 18 let. Před použitím si pečlivě prostuduje 
návod k použití.

  335 Kč
běžná cena: 

399 Kč

akční cena:

  165 Kč
běžná cena: 

187 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

25 Kč

UŠETŘ
ÍTE

161 Kč

  189 Kč
běžná cena: 

350 Kč

akční cena:

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 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, 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 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 Zlatého hada – Husovo náměstí 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

UŠETŘ
ÍTE

22 Kč

  599 Kč
běžná cena: 

699 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

64 Kč

UŠETŘ
ÍTE

100 KčZpět do života...


