
Nabídka platí od 12. 3. – 30. 4. 2018, nebo do vyčerpání zásob.

Ceny platné i na www.khl.cz.

Přivítejte 
jaro s námi

GS Condro DIAMANT
tbl. 120 ČR
VYZKOUŠEJTE i Vy nejdůvěryhodnější
značku roku 2017! Mimořádná síla
pro Vaše  klouby: 2 122 mg
originálního glukosamin
sulfátu CliniQ® s jedinečným
DIAMANT FORTESCINEM®

- aescin pro správné krevní
zásobení kloubního pouzdra, vazů
a šlach a vitamín C pro tvorbu
kolagenní sítě chrupavek a menisků.
Doplněk stravy.

GS Omega 3 Citrus
cps. 100+50 ČR/SK
3 000 mg rybího oleje s DHA a EPA
v přirozené formě  triglyceridů

s vysokou vstřebatelností.
Alespoň 250 mg DHA

denně přispívá ke
zdravému zraku
a mozku. Doplněk
stravy.

Rakytníček
multivitamínové
želatinky 70 ks  
Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy.
Obsahuje 9 vitamínů. Rakytník, jako
přírodní zdroj vitamínu C, podporuje

obranyschopnost organizmu a snižuje
únavu. Bez konzervačních látek,
přidaného barviva, sladidel a lepku.
Doplněk stravy.

Veral 1% drm. gel
1x 100 g
Lék ke kožnímu podání s léčivou
látkou diclofenacum natricum. Před
použitím si přečtěte příbalovou
informaci. Vhodný k odstranění
zánětu a zmenšení otoku po úrazech
pohybového ústrojí, k tlumení
bolesti, při bolesti zad.

22 KčUŠETŘÍTE

210 Kč
běžně: 255 Kč

Ostropestřec 
+ Reishi cps. 60

Ostropestřec obsahuje sylimarin, který
pomáhá k detoxikaci jater a jejich

regeneraci. V kombinaci s reishi
a černým bezem pro podporu

obranyschopnosti organizmu.
Doplněk stravy. 45 KčUŠETŘÍTE

Nurofen Junior
Pomeranč 100 mg
cps. mdm. 12 ks
100 mg žvýkací měkká tobolka pro
děti od 7 let. Rychlá a účinná úleva
od horečky a bolesti. Lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje ibuprofen. Pozorně
čtěte příbalovou informaci a před
užitím se poraďte se svým lékařem
či lékárníkem.

36KčUŠETŘÍTE

Navštivte nás, budete spokojeni.
Nabídka platí od 12. 3. do 30. 4. 2018, nebo do vyčerpání zásob.

Ceny platné i na www.khl.cz.

45 KčUŠETŘÍTE

108 Kč
běžně: 144 Kč

30KčUŠETŘÍTE

229 Kč
běžně: 259 Kč

160KčUŠETŘÍTE

649 Kč
běžně: 809 Kč

129 Kč
běžně: 151 Kč

179 Kč
běžně: 224 Kč

Lékárna Na Záchrance
Hradec Králové

Hradecká 1690/2a

500 12 Hradec Králové

PO  –PÁ 7.30 –17.00 495 755 257



Tantum verde Natura Orange a Honey 
15 gumových pastilek
Tantum Natura s příchutí pomeranče a citronu je doplněk stravy ve formě
gumových pastilek s propolisem, vitaminem C a zinkem. Tantum Natura je
vhodné užívat při podráždění v krku, při suchu v krku, škrábání a nepříjemných
pocitech v krku způsobených teplotními změnami, klimatizací, znečištěním
životního prostředí, při přílišném zatížení hlasivek čí kouření. Přispívá
k normální funkci imunitního systému, při chrapotu a problémech 
s hlasivkami a mluvením. V prodej též Tantum Verde Natura Lemon a Honey
za stejnou cenu. 

23 KčUŠETŘÍTE

70 Kč
běžně: 93 Kč

Uroval manosa
Akut 10 tbl.
Originální komplex brusinkového
extraktu s vysokým obsahem
přírodních látek –
proanthokyanidinů
a monosacharidu 
D-manosy. Také pro
těhotné ženy a ženy
v klimakterickém
období. Doplněk
stravy.

44 KčUŠETŘÍTE

Cosmos® 
Hřejivá náplast
s kapsaicinem
KLASICKÁ 
12.5 x 15 cm 1 ks

Klasická hřejivá náplast obsahuje
vyšší koncentraci hřejivé látky

kapsaicinu a je určena pro
intenzivní prohřátí.

Cemio Metric 806
DUO COMFORT
Tonometr
Cemio Metric 806 DUO COMFORT
Tonometr je automatický
digitální tlakoměr na paži
vhodný pro osoby
s vysokým krevním
tlakem a různými druhy
poruch srdečního rytmu.

Cemio Alpské pastilky 
ŠALVĚJ A VITAMIN C
pst. 15 + 5
Doplněk stravy. Zesílený obsah šalvěje,
vynikající chuť, příznivě působí na sliznice
dýchacích cest, podpora imunity při zvýšené
zátěži, k odstranění zápachu z úst.

GS Koenzym Q10 30 mg 
cps. 30 + 30 ČR/SK
Přípravek dodá organismu optimální
dávku koenzymu Q10. Koenzym Q10
s vysokou vstřebatelností. Navíc
obohacen o biotin, který podporuje
získávání energie a psychickou činnost.
Doplněk stravy.

GS Vápník hořčík zinek Premium
tbl. 100 + 30 ČR/SK

Zdravé kosti, zuby, nehty, imunita. Vápník a hořčík jsou důležité pro
zdravé a pevné zuby. Navíc mangan a vit. D3 a K podporují zdravé

a silné kosti. Zinek, měď a vit. B6 podporují imunitu. Doplněk stravy.

MaxiCor forte tob.
70 + 20
MaxiCor® (doplněk stravy) obsahuje
v tobolce min. 90 % omega-3

nenasycených mastných kyselin
vyrobených čištěním oleje

získaného z vybraných druhů
mořských ryb. EPA a DHA
přispívají k normální činnosti

srdce. Příznivého účinku se
dosáhne při přijetí 250 mg EPA

a DHA denně.

Vigantolvit D3 2000 I.U. 
60 tobolek
VIGANTOLVIT je doplněk stravy s vitamínem D3
s obsahem 2000 I.U. Schopnost vytvářet vitamín

D v pokožce klesá s přibývajícím věkem
a průměrný denní příjem ze stravy pokrývá
10–20% naší denní potřeby. Proto se
doporučuje doplňovat vitamín D
v průběhu celého roku.

Prolacton PLUS 60 tobolek
Prolacton Plus je doplněk stravy obsahující 5 kmenů
laktobacilů a bifidobakterií, komplex trávicích enzymů
a vitamín C. Pomáhá upravit zažívání, je vhodný při léčbě
antibiotiky.

17KčUŠETŘÍTE

19 Kč
běžně: 36 Kč

645KčUŠETŘÍTE 1 215 Kč
běžně: 1 860 Kč

10KčUŠETŘÍTE

49 Kč
běžně: 59 Kč

28KčUŠETŘÍTE

159 Kč
běžně: 187 Kč

40KčUŠETŘÍTE

159 Kč
běžně: 199 Kč

88KčUŠETŘÍTE

229 Kč
běžně: 317 Kč

73KčUŠETŘÍTE

399 Kč
běžně: 472 Kč

16KčUŠETŘÍTE

148 Kč
běžně: 164 Kč

169 Kč
běžně: 213 Kč



Predator Parazit 2 x 100 ml +
hřeben + dárek zdarma Repelent
predator junior spr. na vši
Přípravek je vhodný při výskytu vší a hnid.
Účinný prostředek při výskytu parazitů ve
vlasech. Neobsahuje biocidní látky, proto se
nevytváří nežádoucí resistence. Dokonale
vyčistí vlasy od nežádoucích parazitů. Je
jemně parfemovaný, vhodný pro děti
od 3 let.

54 KčUŠETŘÍTE

290 Kč
běžně: 344 Kč

Avilut Ginkgo
Recordati 90 cps
Avilut Ginkgo obsahuje příznivé
množství anti-oxidantů
a aktivních látek k péči o zrak.
Dvojí ochrana ze strany čípků
a cévního prokrvení podporuje
správnou funkci sítnice v oku.
Doplněk stravy pro péči o váš zrak.

111 KčUŠETŘÍTE

329 Kč
běžně: 440 Kč

Cannaderm Mentholka
konopné mazání 200 g
Mentholka konopné mazání s chladivým
efektem  pro masáže při svalové únavě,
namožených zádech a kloubech. Účinná
receptura masážního gelu obsahuje kaštan,
kostival, arniku, kafr, chladivý mentol
a zvláčňující bio konopný olej. Mentholka je
vhodná pro zmírnění svalové únavy po
sportu nebo fyzické námaze i pro masáž
pokožky při namožených zádech. V prodeji
též Cannaderm Thermolka hřejivé mazání
za 185 Kč.

HemoStop Gel Max
Da Vinci Academia
75 ml
Hemostop je doplněk stravy, jehož
hlavními složkami jsou
diosmin/hesperidin, dobromysl,
probiotika a prebiotika. Právě díky
dobromysli přispívá přípravek k vyšší
pevnosti a pružnosti cévních stěn.

12 KčUŠETŘÍTE

130 Kč
běžně: 142 Kč

Revitanerv Strong 30 tbl. 
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. Doplněk stravy.

130 KčUŠETŘÍTE

289 Kč
běžně: 419 KčOscillococcinum por. gran. 30 x 1 gm

Homeopatický léčivý přípravek pro celou rodinu bez věkového omezení.
Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez
lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je
uveden na obalu a v příbalové informaci v bodě 3 – Jak se Oscillococcinum
užívá.

130 KčUŠETŘÍTE

549 Kč
běžně: 679 Kč

Revalid SHAMPOO 250 ml
Revalid revitalizující proteinový šampon je
speciálně vyvinutý k péči o vlasy a vlasovou
pokožku. Vaše vlasy umývá jemně, ale důkladně
a současně je revitalizuje. Ošetřující složky - extrakt
z ovsa, pšeničné proteiny a panthenol - posilují
vlasy. Alantoin zklidňuje vlasovou pokožku.
V prodeji též Revalid šampon proti lupům 250 ml
za cenu 162 Kč.

Meteospasmyl cps. 20 x 60 mg
Meteospasmyl léčivý přípravek pro symptomatickou léčbu funkčních
střevních poruch provázených bolestí břicha až křečemi, nutkavým průjmem,
meteorismem a flatulencí, zejména při dráždivém tračníku. Obsahuje
alverini citras 60 mg a simeticonum 300 mg v 1 tobolce.  Určen pouze pro
dospělé.  Dávkování: obvykle 1 tobolka 2-3krát denně, před jídlem, po dobu
3-4 týdnů. Zapít.  Není určeno pro ileózní stavy, těhotné a kojící ženy.

20KčUŠETŘÍTE

135 Kč
běžně: 155 Kč

20KčUŠETŘÍTE

172 Kč
běžně: 192 Kč

Duphalac švest. přích.
667 mg/ml por. sol. 20 sáčků
Duphalac se švestkovou příchutí obsahuje laxativum
(projímadlo) nazývané laktulóza. Změkčuje stolici
a usnadňuje její odchod tím, že přitahuje do
střeva vodu. V těle se nevstřebává.
Čtěte pozorně příbalový leták.

40 KčUŠETŘÍTE

109 Kč
běžně: 149 Kč

36KčUŠETŘÍTE

145 Kč
běžně: 181 Kč

Lactofeel 
7 tub x 5 ml
Lactofeel je vaginální gel, který
napomáhá v léčbě pochvy
a zabraňuje opakování infekcí
přirozeným způsobem. Zdravotnický
prostředek na obnovu
fyziologického pH pochvy,
napomáhá zmírnění a odstranění
stavů souvisejících s bakteriální
vaginózou.

51KčUŠETŘÍTE

246 Kč
běžně: 297 Kč



Revitalon forte 90 cps. + DÁREK
Výživa vlasů od kořínků i pro zdravé a silné vlasy prostřednictvím
18 účinných látek, které přispívají ke zlepšení vzhledu a struktury vlasů,
nehtů a pokožky (biotin, selen, zinek a další). Extra silná receptura.
Doplněk stravy. DÁREK: 30 tbl. navíc. 

100 KčUŠETŘÍTE

DÁREK
ZDARMA 439 Kč

běžně: 539 Kč

TEREZIA Hlíva
ústřičná s rakyt.
olejem ps. 100 + 100
Nejsilnější hlíva na trhu - nejvyšší
obsah deklarovaných betaglukanů
dle průzkumu z lékáren, květen 2017.
Hlíva z českých pěstíren.
Rakytník podporuje
imunitu. Bez příměsí
a konzervačních látek.
Doplněk stravy. 93KčUŠETŘÍTE

449 Kč
běžně: 542 Kč

Canespor 1 x denně roztok
drm. sol. 1 x 15 ml
Roztok k léčbě plísně kůže, vhodný k aplikaci do míst se
sklonem k zapaření, do meziprstí. Dvojitým zásahem ničí
původce plísní přímo v místě vzniku, komfortní aplikace –
jen 1x denně. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canespor
1x denně krém je lék k vnějšímu použití. Obsahuje léčivou
látku bifonazol.

49 KčUŠETŘÍTE

130 Kč
běžně: 179 Kč

Hemagel PRVNÍ POMOC
5 g+3 ks krycí fólie
HemaGel První pomoc je určen pro podporu
hojení běžných drobných poranění. Díky
unikátním vlastnostem gelu se rána bude hojit
bezbolestně, rychleji a bez rizika
zanesení infekce.

Pyridoxin Biomedica 20 mg tbl.30
Vitamin B6 - pyridoxin přispívá k normální činnosti nervové
soustavy, tvorbě červených krvinek, funkci imunitního
systému, psychické činnosti, syntéze cysteinu a metabolismu
homocysteinu. Dále přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.

Paracetamol Apotex
500 mg cps. mol. 10
Paracetamol Apotex 500 mg je určen
k léčbě mírné až středně silné bolesti
hlavy, krku, svalů, menstruační bolesti,
horečky a bolesti provázející nachlazení
a chřipku a bolesti po očkování. Pouze na
doporučení lékaře. Lék k vnitřnímu užití.
Před použitím si přečtěte příbalový leták.

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

OOVL - Lékárna Janské Lázně – ul. Černohorská 85, 542 25 Janské Lázně, PO: 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00, ÚT: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30, ST: 8.00 –
12.00, 12.30 – 18.00, ČT: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30, PÁ: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30, tel.: 493034401, janskelazne@khl.cz

Nakupujte na: 

www.khl.cz

72KčUŠETŘÍTE

120 Kč
běžně: 192 Kč

9KčUŠETŘÍTE69 Kč
běžně: 78 Kč

11KčUŠETŘÍTE

16 Kč
běžně: 27 Kč

Brufen sirup sir. 1 x
100 ml x 20 mg/ml 
Brufen sirup se užívá u dětí k léčbě
horečnatých stavů vyvolaných virovými
a bakteriálními infekcemi (chřipky, zánětů
průdušek, mandlí, hltanu, vedlejších
nosních dutin nebo zánětu středouší). Je

rovněž indikován k léčbě bolestí svalů
a kloubů, které provázejí chřipková

onemocnění. Lék k vnitřnímu užití.
Před použitím si přečtěte
příbalový leták.42KčUŠETŘÍTE

59 Kč
běžně: 101 Kč


