
Navštivte nás, budete spokojeni. Nabídka platí od 9. 5. do 30. 6. 2017, nebo do vyčerpání zásob.Navštivte nás, budete spokojeni.
Nabídka platí od 13. 11. – 7. 1. 2018, nebo do vyčerpání zásob.

Ceny platné i na www.khl.cz.
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Lékárna Na Záchrance
Hradec Králové

Hradecká 1690/2a

500 12 Hradec Králové

PO  –PÁ 7.30 –17.00 495 755 257



Tonometr digi. VEROVAL
pažní - slevový kupón - 100 Kč
Digitální pažní tonometr Veroval je určen k plně automatickému
měření tlaku na paži dospělých osob a je vhodný k použití v klinické
praxi i v domácnosti. Tonometr je snadno použitelný, rychlý a přesný
s měřením systolického a diastolického krevního tlaku a tepové
frekvence. Navíc upozorňuje na případný nepravidelný srdeční tep.

Tonometr digi. TENSOVAL Comfort Class.
univ. manžeta - slevový kupón - 100 Kč
Tlakoměr Tensoval comfort s manžetou pro obvod paže 22-32cm. Náhradní
manžeta k tlakoměru Tensoval comfort pro obvod paže 32-42cm. Síťový adaptér. 

246KčUŠETŘÍTE

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.

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky
70 ks (280 g) + DÁREK mini hlavolam
Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy.
Obsahuje 9 vitaminů včetně
rakytníku na podporu
obranyschopnosti organizmu.
Bez příměsí a konzervačních
látek. Doplněk stravy.

Walmark Prostenal Forte tbl. 90 + hodinky
Nový Prostenal FORTE je kombinací Zinku a PERFECT KOMPLEXU, který obsahuje
rostlinné extrakty Saw palmetta a Kopřivy dvoudomé. Tyto rostlinné extrakty
příznivě ovlivňují mužské zdraví. Saw palmetto a Kopřiva dvoudomá pomáhají
udržet správnou funkci močového ústrojí a zdravou prostatu. Jen 1 tableta denně!
Doplněk stravy.

při koupi 
tohoto přípravku

na lékárně

-100 Kč
z ceny

Magnesium 
B-Komplex
Glenmark, 
100 + 20 tbl.
Komplexní a vyvážené
složení, obsahuje hořčík
a vitaminy B1, B6, B12. 2 tbl.
pokrývají 100 % doporučené
denní dávky všech
obsažených účinných látek.
Doplněk stravy.

72 KčUŠETŘÍTE

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.

125 KčUŠETŘÍTE

CEMIO Kamzík 
Vánoce 2017, 120 cps.
Špičkový kolagen nové generace, kúra na 2 měsíce.
Jediný v ČR s nativním kolagenem NCIR a NCIIR
a vitamínem C. Vitamín C je důležitý pro správnou tvorbu
kolagenu v kloubních chrupavkách. Navíc vánoční soutěž
o Kamzíkův zlatý klíč ke švýcarské klenotnici. Vyhrává každý! Doplněk stravy.

114 KčUŠETŘÍTE

408KčUŠETŘÍTE

Oscillococcinum 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.

124 KčUŠETŘÍTE

499 Kč
běžně: 613 Kč

při koupi 
tohoto přípravku

na lékárně

-100 Kč
z ceny

2 549 Kč
běžně: 2 957 Kč

549 Kč
běžně: 673 Kč

315 Kč
běžně: 440 Kč

179 Kč
běžně: 251 Kč

62KčUŠETŘÍTE

579 Kč
běžně: 641 Kč

150KčUŠETŘÍTE 36KčUŠETŘÍTE

449 Kč
běžně: 599 Kč

1 510 Kč
běžně: 1 756 Kč

189 Kč
běžně: 225 Kč

228KčUŠETŘÍTE

920 Kč
běžně: 1 148 Kč

Wobenzym 
800 tbl
Zrychluje hojení po operacích
včetně stomatologických
zákroků (trhání zubů, resekcí,
otoků dásní aj.). Posiluje
oslabenou imunitu proti chřipce
a nachlazení, brání opakování
vaginálních mykóz. Lék
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě
příbalový leták. Poraďte se se
svým lékařem či lékárníkem.



Vitamin D3 Oliva 
2200 IU 30 kapslí
Extra dávka 2200 IU vitaminu D3
v olivovém oleji. Doplněk stravy.

145 Kč
běžně: 183 Kč

38KčUŠETŘÍTE
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.

108 Kč
běžně: 144 Kč

36KčUŠETŘÍTE

Sanorin Aqua Free
sprej 120 ml
Sanorin Aqua Free je hypertonický
roztok mořské vody, tlakový sprej
ve 120 ml lahvičce s nosním
aplikátorem. Jedná se o podpůrnou
léčbu v případě infekce sliznice
nosohltanu, rýmy, infekce
vedlejších nosních dutin a chrápání
způsobené suchostí sliznice.
V prodeji též Sanorin Aqua Free
Baby sprej 120 ml za 152 Kč.

AROMATICA
Echinaceové bylinné
kapky 50 ml
Echinacea purpurea příznivě působí: 
na normální funkci imunitního systému,
posiluje oblast horních cest dýchacích,
je vhodná na pročištění organismu
a podporuje normální jaterní činnost,
funguje jako přírodní antioxidant.
Doplněk stravy. 

79 Kč
běžně: 100 Kč

21KčUŠETŘÍTE

Brufen 400 mg,
100 tbl.

K tlumení mírných nebo středně
silných bolestí, např. bolestivá

menstruace, bolest zubů, bolest
zad, bolest hlavy včetně migrény.
Ke snižování horečky. Přípravek je

dostupný bez lékařského předpisu.
Obsahuje ibuprofen. Pozorně čtěte
příbalovou informaci a před užitím

se poraďte se svým lékařem či
lékárníkem. 

49 KčUŠETŘÍTE

99 Kč
běžně: 148 Kč

Coldrex MAXGrip Citron
por. plv. sol. scc. 10
Horký nápoj s příchutí citronu. Šálek
zklidňujícího nápoje Coldrex MAXGRIP
vám pomůže znovu nalézt cestu
k soustředění a umožní vám snáze
dýchat. Tento horký nápoj, který byl
navržen pro rychlou úlevu od příznaků
nachlazení a chřipky, obsahuje léčivé látky
paracetamol - proti bolesti a horečce
a fenylefrin-hydrochlorid, který uvolňuje
ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny. Čtěte
pozorně příbalový leták a před užitím se
poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

Preventan Clasic tbl. 30
Preventan® Clasic obsahuje směs biologicky
aktivních látek ProteQuine® a vitamin C, který

přispívá k normální funkci imunitního
systému a ke snížení míry únavy

a vyčerpání. Přípravek je vhodný pro
děti od 3 let a dospělé. Především
k dlouhodobému užívání. Doplněk

stravy se sladidlem.
15KčUŠETŘÍTE

Imunoglukan P4H 
sirup 250 ml
Imunoglukan přispívá k normální
funkci imunitního systému,
obsahuje vitamín C v potřebné
denní dávce a je vhodný pro
děti, alergiky a diabetiky.
Doplněk stravy. 

Medpharma
Vitamín 500 mg C
s šípky,
prodloužený účinek 
100 + 7 tablet zdarma, s postupným
uvolňováním, bioflavonoidy ze šípků

zvyšují účinnost vitamínu C.
Doplněk stravy.

64KčUŠETŘÍTE

152 Kč
běžně: 216 Kč

46KčUŠETŘÍTE

25KčUŠETŘÍTE139 Kč
běžně: 185 Kč 99 Kč

běžně: 124 Kč

125 Kč
běžně: 140 Kč

36KčUŠETŘÍTE

360 Kč
běžně: 396 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.

139 KčUŠETŘÍTE

279 Kč
běžně: 418 Kč



78 KčUŠETŘÍTE

Corega bio antibakteriální
tablety 136 ks
Ničí 99,9 % bakterií způsobujících zápach. Tablety
na čištění protézy. Působí během 3 minut.
Pomáhají odstraňovat skvrny a plak. 

55 KčUŠETŘÍTE
313 Kč
běžně: 368 Kč

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

The Simpsons Multivit. 2  x  20 eff. tbl
+ svítící tkanička

Dárkové balení šumivých
tablet s obsahem
kombinace jedenácti
důležitých vitaminů,
určené k přípravě nápoje
s lahodnou příchutí maliny.
Vhodné pro děti od 3 let.
Jako dárek je přiložena
svítící tkanička. Doplněk
stravy.

29 KčUŠETŘÍTE

191 Kč
běžně: 220 Kč

Megafyt Čaje pro chvíle
pohody 6 druhů čajů 30 ks
Kolekce 6 druhů čajů - 5 ovocných aromatizovaných
čajů a 1 zelený aromatizovaný čaj. Zázvor s citrónem
a chilli, Lípa s medem a citrónem, Brusinky a borůvky,
Švestky se skořicí a vanilkou, Jahody a granátové
jablko, Zelený čaj s citrónem a limetkou.

Tantum Verde pastilky Lemon, Mint, Orange 
and Honey a Eucalyptus 20 pst.
Působí proti bolesti a zánětu v krku. Nyní pastilky v nových příchutích pomeranč a med, nebo eukalyptus.
Lék s účinnou látkou benzydamin. K místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták. Před
užitím se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

34 KčUŠETŘÍTE

27 KčUŠETŘÍTE

155 Kč
běžně: 182 Kč

Koňská mast s rašelinou chladivá 300 ml
Koňská mast s rašelinou je bylinný balzám vyrobený z pravé rašeliny a bylinných extraktů. Tyto
extrakty obsahují také látky, o kterých je známo, že ulevují při svalovém přetížení, při bolestech
kloubů, svalů a páteře. Rašelina se používá v tradičním lázeňství pro svůj vysoký obsah huminových
kyselin a minerálů, působí blahodárně i v péči o problematickou pokožku. K dostání v chladivé
a hřejivé verzi. 

Junior-angin 24 pst.
- dárek perníček
Expert na bolest v krku u dětí! Uleví od bolesti v krku,
zklidní podrážděné sliznice, chrání podrážděnou sliznici
před vstupem virů a bakterií. Pro děti od 4 let. Jemná
jahodová příchuť. Junior-angin pastilky jsou
zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták
a před užitím se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

30 KčUŠETŘÍTE

115 Kč
běžně: 145 Kč

Prolacton 15 tobolek
Obsahuje 10 kmenů laktobacilů a bifidobakterií,
12 miliard živých bakterií v 1 tobolce. Přípravek se
užívá při a po léčbě antibiotiky, pomáhá upravit
zažívání a podporuje imunitu. Doplněk stravy.

85 Kč
běžně: 163 Kč

16 KčUŠETŘÍTE

85 Kč
běžně: 101 Kč

120 Kč
běžně: 154 Kč

Nakupujte na: 

www.khl.cz


