
Navštivte nás, budete spokojeni. Nabídka platí od 9. 5. do 30. 6. 2017, nebo do vyčerpání zásob.

GS Betakaroten Forte
s měsíčkem 80 + 40 
Jedinečná kombinace beta-karotenu v extra
silné dávce měsíčku lékařského, biotinu
a zinku. Měsíček lékařský blahodárně působí
na pokožku a napomáhá k jejímu zklidnění po
opalování. Biotin a zinek pro dobrý stav
pokožky, vlasů a nehtů nejen po opalování.
Doplněk stravy.

Walmark Biopron
Forte tob. 30+10

Biopron FORTE je komplex
probiotické kvasinky,

probiotických bakterií a prebiotik.
10 miliard CFU v denní dávce. Pro

dospělé a děti již od šestého
měsíce věku. Doplněk stravy.

DÁREK

ZDARMA

28 KčUŠETŘÍTE

179 Kč
běžně: 207 Kč

Navštivte nás, budete spokojeni. Nabídka platí od 3. 7. - 1. 9. 2017, nebo do vyčerpání zásob.

Ladival OF 50 
mléko 200 ml
LADIVAL OF 50 lotion pro
normální až citlivou kůži.
Spolehlivě a okamžitě chrání
před poškozením
a předčasným stárnutím kůže
způsobeným sluncem. Chrání
před škodlivými následky IR-A
záření. Voděodolný. 

Panthenol Omega Chladivá pěna
ve spreji 10% 150 ml

Příjemně chladí a podporuje regeneraci. Obsahuje 10 % 
D-Panthenolu pro maximální úlevu. Pro extra chladivý efekt

lze uchovávat v ledničce. Díky spreji se snadno aplikuje 
na celé tělo. Bez parfemace, 

parabenů, parafinů a PEG.

Alfasilver sprej 50 ml
AlfaSilver je zdravotnický prostředek ve spreji určený
k bezbolestnému ošetření otevřených akutních i
chronických ran. Základními látkami jsou 3% aktivní
ionizované stříbro a zeolit (bílý minerální prášek na
bázi křemičitanů).

Canesten Gyn 1 den vag. tbl.
1 x 500 mg
Canesten GYN 1 DEN je jednoduchou a komfortní léčbou
kvasinkové infekce pomocí jediné vaginální tablety.
Vaginální tableta obsahující léčivou látku klotrimazol, která
účinkuje přímo na místě infekce (tedy v pochvě) a účinně
vás jí zbavuje. Tableta se zavede jednorázově večer před
spaním pomocí komfortního a hygienického aplikátoru.
Vždy dodržujte pokyny a doporučenou délku užívání
přípravku, uvedené v příbalové informaci. Canesten Intim
gel za 0,01 Kč do vyprodání zásob.

141 KčUŠETŘÍTE 38 KčUŠETŘÍTE

269 Kč
běžně: 410 Kč

35 KčUŠETŘÍTE

62 KčUŠETŘÍTE

25 KčUŠETŘÍTE

169 Kč
běžně: 231 Kč

230 Kč
běžně: 268 Kč

133 Kč
běžně: 158 Kč

148 Kč
běžně: 183 Kč

Lékárna Na Záchrance
Hradec Králové

Hradecká 1690/2a

500 12 Hradec Králové

PO  –PÁ 7.30 –17.00 495 755 257

Léto je
tady!
Léto je
tady!



Magnesium B -
komplex forte 60 tbl.
Doplněk stravy obsahuje hořčík, vitamíny B1,
B6 a B12, které přispívají ke snížení míry
únavy a vyčerpání, k normální činnosti
nervové soustavy, k normální psychické
činnosti a k normálnímu stavu kostí a svalů.

SilymarinDuo 60+30 tob.
Pro detoxikaci jater. Vhodný jako podpora při

rekonvalescenci po jaterních těžkostech
a komplikacích s játry. Chrání játra před

znečištěním, má antioxidační účinky, správná
funkce trávícího traktu, podpora trávení a očisty

těla. Doplněk stravy.

Veral gel 100 g + Veral 25 mg x 20 tbl.
Lokální aplikace gelu + nízká dávka systémově působícího diklofenaku =
RYCHLÁ ÚLEVA OD BOLESTI A ZÁNĚTU. Léčivé přípravky, před použitím
si přečtěte příbalovou informaci.

Priessnitz žilní mazání
classic 300 ml
Priessnitz® Žilní mazání Classic obsahuje přírodní
účinné látky, z nichž nejdůležitější je kaštan
koňský bohatý na escin, jenž v přípravku tvoří
hlavní účinnou složku. Dalšími účinnými látkami
jsou pak kafr, mentol, levandulová a borovicová
silice. 

Prolacton 
Pro děti 30 cps.
Pro děti od 3 let. Vitamin C pro normální funkci
imunitního systému. Vyvážený komplex
prémiových kmenů bifidobakterií a laktobacilů
v koncentraci 1,5 miliardy CFU na jednu kapsli.
Přizpůsobeno pro dětská bříška. Doplněk stravy.

Exoderil 10 ml
Exoderil je antimykotický, protizánětlivý roztok
k zevnímu použití. Přípravek se používá k léčbě
plísňových onemocnění kůže nebo kožních
záhybů a k léčbě mykóz způsobených druhotnou
bakteriální infekcí.

Ladival OF 30 
mléko pro děti 200 ml

LADIVAL OF30 mléko pro děti obsahuje kombinaci
mikropigmentů a organických filtrů, které spolehlivě

chrání jemnou dětskou pokožku před
spálením a následným poškozením. GS Betakaroten s měsíčkem 90 + 45

Krásné opálení a zdravá pokožka - jedinečná kombinace beta-
karotenu, měsíčku lékařského, biotinu a zinku. Měsíček lékařský
blahodárně působí na pokožku a napomáhá k jejímu zklidnění po
opalování. Biotin a zinek pro dobrý stav pokožky, vlasů a nehtů nejen
po opalování. Doplněk stravy.

DÁREK

ZDARMA

27 KčUŠETŘÍTE

139 Kč
běžně: 166 Kč

Repelent Predator
Forte spray 150 ml
Aerosolový parfemovaný repelentní
přípravek určený pro děti od 3 let
a osoby s citlivou pokožkou. K aplikaci
na pokožku i oděv. Díky jedinečné
kombinaci látek Vám poskytne

bezpečnou a efektivní
ochranu po dobu

nejméně 5 hodin. 

Avilut Ginkgo Recordati 
cps. 80 + 10 ZDARMA
Avilut Ginkgo Recordati je doplněk stravy s obsahem karotenoidů:
Lutein 13mg a Zeaxantin 3mg. Dále s obsahem aktivních látek jako
jsou: Ginkgo biloba, Rutin, Aescin, Vitamin E, Zinek a Měď. Zinek
přispívá k normálnímu stavu zraku.

18 KčUŠETŘÍTE

134 KčUŠETŘÍTE

33 KčUŠETŘÍTE

34 KčUŠETŘÍTE

119 KčUŠETŘÍTE
48 KčUŠETŘÍTE

42 KčUŠETŘÍTE

43 KčUŠETŘÍTE105 KčUŠETŘÍTE

186 Kč
běžně: 204 Kč

269 Kč
běžně: 403 Kč

118 Kč
běžně: 151 Kč

299 Kč
běžně: 418 Kč125 Kč

běžně: 183 Kč

122 Kč
běžně: 164 Kč

335 Kč
běžně: 440 Kč

159 Kč
běžně: 202 Kč

115 Kč
běžně: 149 Kč



Cemio Kamzík
60+30 cps.
Špičkový kloubní
přípravek, který jako
jediný v ČR obsahuje
kombinaci nativního
kolagenu NCI® a NCII®

a vitaminu C. Doplněk
stravy.

Brufen 400 mg
x 100 tbl.
Brufen 400 se užívá ke
snížení horečky, při bolesti
hlavy, zad, zubů, bolestivé
menstruaci. Dále je vhodný
při bolestech svalů a kloubů
doprovázejících chřipku. 
Lék k vnitřnímu užití. Před
použitím si pečlivě přečtěte
příbalový leták.

Rakytníkový olej Bio 10 ml
Zvyšuje pružnost a vitalitu pokožky v místech
zhojených ran, chrání a regeneruje pokožku, vyživuje
kůži u dlouhodobě ležících pacientů a osob trpících
na ekzémy. Doplněk stravy vhodný pro vnitřní i vnější
použití.

Bruslinky + bylinky 
Akut 10 cps.
Nechte na své močové ústrojí působit toto
spojení brusinek a vybraných bylinek:
Brusnice brusinka napomáhá močovému
pohodlí a podporuje správnou funkci močového
ústrojí, Truskavec ptačí snižuje množství
některých bakterií na stěnách močových cest,
Zlatobýl zvyšuje fyziologickou odolnost
organismu, Medvědice lékařská podporuje
normální funkci močového měchýře. D-manóza
zachycuje bakterie, které se pak neudrží na
sliznici močového ústrojí. Doplněk stravy.

GS Dormian
30 + 15 tbl
GS Dormian je přípravek
vhodný při potížích
s usínáním a nespavostí.
Je vhodný i při psychickém
neklidu vyvolaném stresem
a strachem. Doplněk stravy.

Simetistad žvýkací tablety 
80 mg x 30 tbl.
Simetistad 80 mg jsou žvýkací tablety s mentolovou příchutí. Rychle
a účinně pomáhají s trávicími obtížemi dospělých. Ulevují při
nadýmání, plynatosti a pocitech plnosti. Zdravotnický prostředek.

Cemio RED3 cps. 60
RED3 je nejnovější švýcarská receptura
vyvinutá speciálně pro dospělé muže na
prostatu a podporu zdraví močového
měchýře, na potenci a podporu sexuálního
zdraví, na vitalitu, podporu fyzické a duševní
kondice. Doplněk stravy.

Lactulose AL sirup
500 ml
Šetrně působící prostředek při zácpě.
Osmoticky působící laxativum na bázi
nevstřebatelných cukrů. Na doporučení
lékaře lze užívat i v období těhotenství,
během kojení a u dětí již od narození.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 

99 Kč
běžně: 165 Kč

66 KčUŠETŘÍTE

Panthenol Swiss 
PREMIUM 
tělové mléko 200 ml 
+ 50 ml ZDARMA
Účinně regeneruje a vyživuje suchou
a podrážděnou pokožku po opalování,
pobytu v soláriu a nebo v chlorované vodě.

31 KčUŠETŘÍTE

145 Kč
běžně: 176 Kč

43 KčUŠETŘÍTE

59 KčUŠETŘÍTE

105 Kč
běžně: 148 Kč

161 Kč
běžně: 220 Kč

37 KčUŠETŘÍTE

16 KčUŠETŘÍTE

73 KčUŠETŘÍTE

439 Kč
běžně: 512 Kč

118 Kč
běžně: 134 Kč

21 KčUŠETŘÍTE

84 Kč
běžně: 105 Kč

18 KčUŠETŘÍTE70 Kč
běžně: 88 Kč

27 KčUŠETŘÍTE

383 Kč
běžně: 410 Kč

369 Kč
běžně: 406 Kč

DÁREK

ZDARMA GS Koenzym Q 10 mg 
Premium 60 + 30 + dárek GS vitamín C 20 tbl

GS Koenzym Q10 60 mg Premium - Silný koenzym Q10 s vysokou 
vstřebatelností obohacený o hloh a biotin. Biotin přispívá 

k normálnímu energetickému metabolismu a činnosti 
nervové soustavy. Doplněk stravy.



Lékárna v nemocnici Broumov – Smetanova 91, 550 01 Broumov, PO  – PÁ 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, ČT do 17.00, tel.: 491 582 367, broumov@khl.cz
Lékárna v nemocnici Trutnov – Gorkého 77, 541 01 Trutnov, PO , ST, ČT 7.30 – 16.00, ÚT 7.30 – 17.30, 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 7.00 – 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 – 17.00, tel.: 495 755 257, nazachrance@khl.cz
OOVL - Lékárna v Horním Maršově – tř. Josefa II. 78, 542 26 Horní Maršov, PO – PÁ 8.00 – 12.30, 13.30 – 17.00, tel.: 493 034 400, marsov@khl.cz

Dettol 0,2%
antiseptický sprej 100 ml
K čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci běžných bakterií, které infikují
drobné rány. V efektivní formě ve spreji. Neštípe, nebarví, nezapáchá, bez
jódu. Na vnější použití, účinná látka Benzalkonii chloridum. Léčivý přípravek.

GS Extra Strong
Multivitámín 30 + 10 tbl.
GS Extra Strong Multivitamin má komplexní
vyvážené složení vitamínů a minerálů. Navíc
obsahuje extra dávku vitamínu C, lutein, 
activin a echinaceu. Doplněk stravy.

Lacalut aktiv 75 ml
Zubní pasta Lacalut Aktiv slouží speciálně k prevenci
proti parodontitídě a krvácení dásní. Rozrušuje plak
a odstraňuje bakterie a bakteriální povlak.

Listerine Zero 1 l
Ústní voda Listerine Zero bez obsahu alkoholu
zabraňuje hromadění zubního plaku a udrží váš

dech svěží po celý den. Listerine je vhodný
pro každodenní dlouhodobé používání.

Nezabarvuje zubní sklovinu ani nemění
vnímání chuti.

Revitanerv strong 30 tbl. 
Doplněk stravy Revitanerv Strong s obsahem 500 mg kyseliny
alfa-lipoové, extraktu z Ginkgo biloby, niacinu, kyseliny
pantothenové, vitaminů E, B1, B6, B2 a selenu. Vitamin B1, B6,
B2 přispívá k normální činnosti nervové soustavy.

129 KčUŠETŘÍTE

289 Kč
běžně: 418 Kč

Mini lékárnička 
Mini lékárnička se hodí doma, na zahradě,
na cestách i při sportu. Nabízí ucelenou
sadu pěti typů náplastí, které ošetří
každé drobné poranění. 

GlucoCare® 90 tbl.
+ dárek zdarma

Doplněk stravy s obsahem chromu. Chrom
přispívá k udržení normální hladiny glukózy

v krvi. TŘÍMĚSÍČNÍ KÚRA. GlucoCare® byl
vyvinut experty na zdravou výživu a je

vyráběn v Belgii. Je první dostupný doplněk
stravy s uvedeným složením na českém trhu.

526 mg standardizovaného extraktu z kůry
dřišťálu osinatého obsahuje 500 mg

berberinu, 48 mg standardizovaného extraktu
z listů pukolu nádherného, CHROM 90 μg.

XL-S Medical Direct 
90 sáčků + dárek
XL-S Medical DIRECT obsahuje aktivní složku
Litramine®, tj. patentovaný komplex vlákniny
rostlinného původu. Přípravek XL-S Medical je
vynikající prostředek pro prevenci dalšího nárůstu
hmotnosti. Můžete jej tedy užívat kdykoli po
konzumaci kaloricky bohatého jídla. Před užitím
přípravku si přečtěte příbalovou informaci. 

Nakupujte na: 

www.khl.cz
723 KčUŠETŘÍTE

27 KčUŠETŘÍTE

65 Kč
běžně: 92 Kč

24 KčUŠETŘÍTE

226 Kč
běžně: 250 Kč

20 KčUŠETŘÍTE

85 Kč
běžně: 105 Kč

212 KčUŠETŘÍTE

628 Kč
běžně: 840 Kč

19 KčUŠETŘÍTE 137 Kč
běžně: 156 Kč

699 Kč
běžně: 1 422 Kč

DÁREK

ZDARMA

Platí pouze pro E-shop:

9 KčUŠETŘÍTE

44 Kč
běžně: 53 Kč


