Připravte se
na léto
Lékárna Na Záchrance
Hradec Králové
Hradecká 1690/2a
500 12 Hradec Králové

495 755 257

PO – PÁ 7.30 – 17.00

GS Betakaroten Forte
s měsíčkem cps. 80 + 40

Repelent Predator
Forte spray 150 ml

Silná dávka beta-karotenu pro krásné opálení. 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.

Repelent forte – Aerosolový repelent proti
komárům, klíšťatům, muchničkám k aplikaci
na pokožku i oděv se zvýšeným obsahem
účinné látky pro lepší účinnost. Vhodný pro
děti od 2 let. Doba účinnosti 4–6 hod.
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běžně: 180 Kč

GS Betakaroten s měsíčkem
cps. 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.

Navštivte nás, budete spokojeni.
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ZDARMA

155 Kč

125 Kč

Repelent Junior – Aerosolový repelent vhodný pro
děti a osoby s citlivou pokožkou. Účinkuje proti
komárům, klíšťatům a muchničkám. Určen
k aplikaci na pokožku i oděv. Vhodný pro
děti od 3 měsíců. Doba účinnosti 4 hod.
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Repelent Predator Junior
spray 150 ml

běžně: 227 Kč
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běžně: 194 Kč

LADIVAL OF50 sprej
ochrana proti slunci
děti 200 ml
Sprej speciálně pro citlivou dětskou
pokožku je vhodný dokonce i pro děti
s atopickým ekzémem (klinicky testováno).
Spolehlivě chrání dětskou pokožku před
spálením a následným poškozením
okamžitě po nanesení. Přípravky z této
řady jsou obzvláště dobře tolerovány kůží.

319 Kč
běžně: 433 Kč
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Nabídka
Nabídka platí
platí od
od 7.
12.5.3.do– 30. 6.
4. 2018, nebo do vyčerpání zásob.
Ceny platné i na www.khl.cz.

Livostin Nas
Spr Sus 1 x
10 ml / 5

Prolacton Na cesty
10 tobolek

139 Kč
běžně: 199 Kč

LIVOSTIN je léčivý přípravek
určený k léčbě příznaků
alergického zánětu spojivek
(klasického i sezónního).
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Prolacton Na cesty je doplněk stravy ve
formě tobolek, který je 100% přírodním
společníkem při zažívacích obtížích
souvisejících s cestováním a změnou stravy.
Je vhodný při nevolnostech, nadýmání
a průjmech, pro prevenci a efektivní
a rychlé ošetření.
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70 Kč

běžně: 103 Kč

TAMSUS Dobré
zažívání - 45 pastilek
Pastilky pro dobré zažívání. Doplněk
stravy se sladidlem, vápníkem a sladidly
z rostliny stévie. Obsahuje 500 mg
uhličitanu vápenato-hořečnatého.
S příchutí máty, mandarinky a jahody.
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8 Kč

58 Kč

Pro vaše psí miláčky v nabídce pipety všech velikostí.
Prevence a léčba napadení blechami, klíšťaty a všenkami.
Vyhrazený veterinární léčivý přípravek, který je volně
k dostání bez lékařského předpisu u veterináře, v lékárně
nebo v obchodech s chovatelskými potřebami. Pečlivě si
pročtěte příbalový leták.

Kč
53

Ladival OF20 sprej ochrana
proti slunci 150 ml

Alfasilver je přípravek ve spreji
s 3% obsahem ionizovaného
stříbra. Používá se k ošetření ran,
odřenin, popálenin menšího
rozsahu, kožních poranění,
proleženin a podobně. Udržuje
okolní prostředí čisté a ošetřenou
oblast chrání před množením
bakterií.

219 Kč
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běžně: 284 Kč

5 Kč
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běžně: 105 Kč

běžně: 176 Kč

Kč

Priessnitz mazání na žíly a cévy
Antivarixy 125 ml
Chladivý gel obsahuje unikátní kombinaci rostlinných extraktů z plodu jírovce maďalu a z červených listů vinné révy.
Svému uživateli poskytuje nejvyšší kvalitu péče o pokožku
dolních končetin.

182 Kč
běžně: 206 Kč
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Imodium por. cps.
dur. 20 x 2 mg
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA
PRŮJMU. Úleva často již po 1. dávce.
K léčbě akutního a chronického
průjmu. Neovlivňuje přirozenou
střevní mikroflóru. Lék k vnitřnímu
užití, obsahuje loperamid.

189 Kč
běžně: 290 Kč
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213 Kč
DÁREK

běžně: 284 Kč

ZDARMA

Účinně regeneruje a vyživuje suchou
a podrážděnou pokožku po opalování,
pobytu v soláriu a nebo v chlorované
vodě.

TŘ

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.
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Panthenol Swiss
PREMIUM
tělové mléko 200 ml
+ 50 ml ZDARMA

145 Kč
E
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Ladival SPF 20 sprej na ochranu proti slunci poskytuje
spolehlivou ochranu, aniž by zanechával olejový film.
Výhodou je jeho snadná aplikace - stačí jednoduše nastříkat
a není nutné roztírat. Obsahuje vysoce účinné UV-filtry
(UVA ,UVB) a vitaminy C a E, které chrání a ošetřují pokožku
při opalování nebo sportu. Sprej je voděodolný, odolný
proti potu, není mastný, 100% transparentní,
dermatologicky testovaný. Přípravek je velmi vhodný pro
použití na silně ochlupené tělesné partie.

Dettol 0,2%
antiseptický sprej
100 ml

80 Kč

25

Fypryst Dogs a Fypryst Cat
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ALFASILVER sprej
125 ml

ET
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běžně: 132 Kč
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149 Kč
běžně: 187 Kč

Piracetam AL 1 200 mg
x 120 tbl.
K léčbě poruch činnosti mozku. Příznivě
ovlivňuje látkovou výměnu nervových buněk,
zvyšuje průtok krve mozkem a zlepšuje tokové
vlastnosti krve. Volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje Piracetamum 1 200 mg. Čtěte
pozorně příbalovou informaci.

BioGaia ProTectis kapky 10 ml

Psilo-Balsam 20 g

BioGaia ProTectis jsou kapky pro děti i dospělé, které
obsahují Lactobacillus reuteri Protectis. Jedná se o doplněk
stravy, který působí na obnovení rovnováhy
v trávicím systému. Kapky jsou vhodné pro
kojence od 1. měsíce života.

Psilo-Balsam je léčivý přípravek k zevnímu užití. K léčbě
alergických a svědivých projevů kůže a při jejím podráždění
způsobeným nadměrným sluněním, štípnutím nebo bodnutím
hmyzu, popáleninami prvního stupně a planými neštovicemi.
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běžně: 566 Kč
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Camilia perorální roztok
por. sol. mdc. 10 x 1 ml
CAMILIA je homeopatický léčivý přípravek užívaný
tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží
spojených s růstem zubů u kojenců a batolat (jako
jsou např. bolesti při prořezávání zubů,
podrážděnost, červené tváře, průjem).
Balení obsahuje 10x1ml.

142 Kč
běžně: 158 Kč
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běžně: 98 Kč

265 Kč
běžně: 311 Kč
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Rosalgin Easy 140 mg vag. sol. 5 x 140 ml
Rychlá úleva při gynekologických potížích. Působí proti bolesti, svědění, pálení.
Potlačuje bakterie a kvasinky, snižuje množství výtoku. K okamžitému použití!
Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K intimním oplachům a výplachům. Čtete pečlivě příbalový leták.

Vata buničitá děl. 40
x 50 mm / 2 x 500 ks Batist
Tampony vhodné pro hygienické a kosmetické
účely, k desinfekci kůže před injekcí a infuzemi.
Jsou vyrobeny z mnohavrstvé bělené
buničité vaty navinuté na roli.

39 Kč

běžně: 68 Kč
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Koenzym Q 10 60 mg
se sezamovým olejem
cps. 60, Akce 1 + 1
zdarma

29

Kč

Koenzym Q10 je doplněk stravy ve formě
kapslí obohacený o sezamový olej.
Koenzym Q10 je látka, která se přirozeně
vyskytuje ve všech buňkách lidského těla.

Walmark Biopron LAKTOBACILY
Baby BiFi + tob. 30

348 Kč

Probiotický komplex Biopron® LAKTOBACILY Baby BIFI+
představuje jedinečnou a vyváženou kombinaci probiotických
kultur obohacenou o prebiotika fruktooligosacharidy (FOS).
Obsahuje 3 kmeny bifidobakterií
v kombinaci s laktobacily, účinek
probiotických kmenů je
ÍTE
podpořen prebiotickým
TŘ
E
působením FOS.
Kč
UŠ
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139 Kč
běžně: 158 Kč
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Claritine por. tbl. nob. 30 x 10 mg
Claritine® tablety uleví od častých příznaků alergií až na 24 hodin
a pomáhá tak obnovit vaše běžné aktivity. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Claritine 10 mg 30 tablet je volně prodejný léčivý přípravek
s léčivou látkou loratadin k vnitřnímu užití.

100

Kč

191 Kč
běžně: 291 Kč

189 Kč
běžně: 247 Kč
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Terezia klouby FIT cps. 60
Klouby fit od Terezia je produkt vhodný pro seniory, aktivní sportovce a všechny,
kteří si chtějí udržet svoje kosti a klouby fit. Obsahuje přírodní komplex minerálů
Aquamin, jehož hlavní složkou je 100% čistá zvápenatělá červená mořská řasa
z rodu Lithothamnion s obsahem vápníku, který přispívá k normální činnosti svalů
a kostí, hořčíku, který má blahodárný vliv na kosti a přispívá ke snížení únavy
a vyčerpání. Doplněk stravy.

Koňská mast
s kolagenem forte
hřejivá 200 ml

Herbacos VERAL hot forte hřejivá
náplast 3 ks
Veral hot forte hřejivá náplast s působením tepla přináší úlevu od
bolesti při běžných podvrtnutí, namožení, při bolesti svalů a kloubů.
Je doporučena pro použití v postižených partiích, v oblasti ramen,
krku a zad. Speciální design a struktura těchto inovativních
hydrogelových náplastí poskytuje pohodlné a snadné použití. Po
přiložení náplasti na postiženou oblast, ihned nastupuje hřejivý
efekt a bolest se zmírňuje. Účinek trvá až 8 hodin.

®

Koňská mast s mořským kolagenem forte je
unikátní emulzní gel s mořským kolagenem,
kyselinou hyaluronovou a 25 bylinnými
a rostlinnými extrakty vyrobený na základě
tradiční švýcarské receptury, obohacený o MSM,
hořčíkový komplex a bioaktivní
křemík z extraktu přesličky rolní.
Skutečná úleva pro pohybový
ÍTE
aparát. K dostání v chladivé
TŘ
E
Kč
UŠ
i hřejivé verzi.

13

169 Kč
běžně: 182 Kč

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.

3

95 Kč

běžně: 148 Kč

Almiral gel 1 x 250 g
Přípravek působící proti bolesti a zánětu
určený k zevnímu použití. Potlačuje
bolest, otok a zánět po sportovních
úrazech, snižuje bolestivost při pohybu.
Lék k vnějšímu užití. Před použitím si
pozorně přečtěte příbalovou
informaci.
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105 Kč

43

Kč

Swiss SLEEPNOX FORTE ve formě tobolek
obsahuje unikátní směs extraktů z bylin.
Napomáhá rychlému a klidnému usínání,
kvalitnímu spánku, snaží se zabránit nočnímu
probouzení. Přispívá k celkovému zklidnění
organismu zejména v období psychické zátěže,
stresu, podrážděnosti a úzkosti. Tento
doplněk stravy je nenávykový
a k organizmu velmi šetrný.
E

E
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běžně: 105 Kč

Swiss SLEEPNOX FORTE
cps. 30
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159 Kč
běžně: 280 Kč
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Bruslinky + bylinky
Akut 10 cps.
Přípravek podporující normální funkci
močového ústrojí a podílí se
na komfortu močových
E
cest. Doplněk stravy.
ŘÍT

140 Kč
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UŠ

158 Kč

2 Kč

běžně: 220 Kč

6

běžně: 173 Kč

Bivenol micro tbl. 60
+ 10 zdarma

Nakupujte na:

www.khl.cz

BIVENOL micro je doplněk stravy určený pro péči
o cévy a žíly. Obsahuje mikronizovanou směs
diosminu a hesperidinu. Mikronizace diosminu
a hesperidinu zvyšuje vstřebatelnost a využití těchto
látek. Dále obsahuje rutin, extrakt kaštanu koňského
(min. 20 % aescinu) a resveratrol z křídlatky japonské
jako antioxidant a pro normální činnost
kardiovaskulárního systému.

199 Kč
běžně: 248 Kč
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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

