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

Ceny platné i na www.khl.cz.Navštivte nás, budete spokojeni.

Lékárna Na Záchrance
Hradec Králové

Hradecká 1690/2a

500 12 Hradec Králové

PO  –PÁ 7.30 –17.00 495 755 257

GS Intensun 
cps. 60 + 30 dárek
Přípravek vyvinutý na základě nejnovějších
poznatků současné dermatologie a farmacie
speciálně pro opalování na slunci i v soláriu. Nová
originální receptura představuje unikátní
kombinaci BELLcarotenu®, zkrášlujících
a regeneračních složek a díky tomu působí na Vaši
pokožku ve všech fázích opalování. Doplněk stravy.

Nabídka platí od 2. 7. do 31. 8. 2018, nebo do vyčerpání zásob.

Ceny platné i na www.khl.cz.

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 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.

16 KčUŠETŘÍTE

13 KčUŠETŘÍTE

79 Kč
běžně: 92 Kč

Valetol por. 
tbl. nob. 24
Valetol je přípravek obsahující
kombinaci léčivých látek –
propyfenazon, paracetamol
a kofein. Propyfenazon působí
proti bolesti, horečce a zánětu.
Čtěte pozorně příbalový leták.

111 KčUŠETŘÍTE

299 Kč
běžně: 410 Kč

36 KčUŠETŘÍTE

109 Kč
běžně: 145 Kč

87 KčUŠETŘÍTE

310 Kč
běžně: 397 Kč

160 Kč
běžně: 176 Kč

GYNELLA Intimate Wash 200 ml
Intimní mycí gel pro pravidelnou intimní hygienu ženy. Intimní
mycí gel je díky vyváženému pH a obohacení o kyselinu mléčnou
vhodný pro každodenní intimní péči. Je vhodný pro ženy
s citlivou pokožkou se sklonem k vaginálním infekcím. Mycí gel
je možné použít i na holení intimních partií. V nabídce též
Gynella Girl Intimate Wash 100 ml za 119 Kč. 

DÁREK
ZDARMA

DÁREK
ZDARMA

Léto je tady!Léto je tady!



Dapis zklidňující gel 
při poštípání hmyzem 40 g 
Zklidňující gel při mírných projevech svědění. Bez parabenů
a parfemace. Určený pro celou rodinu. Příjemně chladí, je
nemastný a dobře se vstřebává. Neobsahuje parabeny ani jiné
konzervační látky.

Ibalgin Gel 100 g
Ibalgin krém se používá k místní léčbě bolestivých poranění
šlach, svalů a kloubů s otoky nebo bez otoků, jako je podvrtnutí,
natažení, zhmoždění. Lék k vnějšímu užití. Před použitím pečlivě
přečtěte příbalovou informaci.

LADIVAL Děti OF 30
Mléko 200 ml
Vhodné pro dětskou pokožku
(dokonce i pro děti s atopickým
ekzémem) a citlivou pokožku
dospělých. Kombinace mikropigmentů
a organických filtrů zajišťuje
spolehlivou a vyváženou ochranu
UVA/UVB. Obsahující komplex látek
zabraňuje poškození pokožky
způsobené infračerveným zářením
typu A. Mléko se snadno aplikujte, je
voděodolné. Neobsahuje emulgátory,
parfém, barviva ani konzervační látky.

22 KčUŠETŘÍTE

167 Kč
běžně: 189 Kč

Diorex 450 mg 60 tbl.
Diorex je doplněk stravy obsahující 450 mg
diosminu, 50 mg Hesperidinu v každé
tabletě. Je velmi dobře micronizován,
disponuje certifikátem
dokládajícím, že 90 % jeho
částic je menších než
2 micrometry. 

Ocutein Allergo
oční kapky 15 ml
Pomáhá při alergickém svědění
a pálení v očích. Je možné
aplikovat na kontaktní čočky.
Zdravotnický prostředek.10 KčUŠETŘÍTE

99 Kč
běžně: 109 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.

99 KčUŠETŘÍTE

349 Kč
běžně: 448 Kč

Psilo-Balsam 20 g
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.

38 KčUŠETŘÍTE

60 Kč
běžně: 98 Kč

Hemagel 5 g
Nabízí výjimečné řešení hojení ran jak
akutních (např. drobných poranění
v domácnosti, při sportu či hrách), tak
chronických ran typu bércových vředů
způsobených poškozením žilního nebo
tepenného systému, diabetické nohy,
proleženin, pooperačních ostatních
poškození kůže. Vlhké prostředí při léčbě
ran je moderní a zároveň základní podstatou
ošetřování. Stabilní vlhkost v ráně zabraňuje
tvorbě strupů a tím pomáhá urychlovat
proces hojení. Zdravotnický prostředek.

41KčUŠETŘÍTE135 Kč
běžně: 176 Kč

Sanorin Aqua Anti-
Allergy sprej 20 ml
Hypertonický solný roztok s obsahem
aloe vera a esenciálních olejů přispívá
k tlumení příznaků alergické rýmy. 45 KčUŠETŘÍTE

79 Kč
běžně: 124 Kč

10 KčUŠETŘÍTE

89 Kč
běžně: 99 Kč

Betadine mast 20 g
Mast Betadine je antiseptický, desinfekční přípravek se širokým spektrem
účinku proti bakteriím, virům, plísním a prvokům. Přípravek se používá na
popáleniny, řezné a tržné rány, odřeniny, vředová onemocnění kůže
způsobená špatnou výživou tkáně (např. proleženiny, bércový vřed) a různá
kožní onemocnění spojená s infekcí. Lék k vnějšímu užití. Před použitím
pečlivě přečtěte příbalový leták.

30 KčUŠETŘÍTE

129 Kč
běžně: 159 Kč

114 KčUŠETŘÍTE

289 Kč
běžně: 403 Kč

98 KčUŠETŘÍTE

129 Kč
běžně: 227 Kč

DÁREK
ZDARMA



Repelent Predator Junior 
spray 150 ml
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.

35 KčUŠETŘÍTE

159 Kč
běžně: 194 Kč

Panthenol Omega
Chladivá pěna ve spreji
10% 150ml
Panthenol Omega chladivá pěna ve spreji je
určena k ošetření pokožky podrážděné
slunečním zářením nebo jinak namáhané
pokožky. Nejenže efektivně podporuje
regeneraci pokožky, ale při každé aplikací
také příjemně chladí. Pěna se snadno
nanáší i na citlivá místa, rychle se vstřebává
a nelepí na pokožce. V prodeji též
Panthenol Omega Chladivá pěna ve spreji
s Aloe vera.

30 KčUŠETŘÍTE

135 Kč
běžně: 165 Kč

Corega Original extra silný XL 70 g 
+ dárek dóza na zubní náhrady
Corega fixační krém Extra silný XL poskytuje pevnou fixaci po dobu až
12 hodin. Neobsahuje zinek a pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla.
Praktická tuba umožňuje přesnější dávkování a nanášení krému.

13 KčUŠETŘÍTE

139 Kč
běžně: 152 Kč

3M Nexcare Desinfekční
gel na ruce 75 ml
Rychleschnoucí dezinfekční gel na ruce.
Odstraňuje nečistoty bez použití vody nebo
mýdla. Gel je účinný během 30 vteřin proti
adenovirům, rotavirům a murinním norovirům,
chřipkovému kmeni H5N1a dalším. 
V nabídce též balení 500 ml za 265 Kč.

480 Kč
běžně: 680 Kč

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.

38 KčUŠETŘÍTE

149 Kč
běžně: 187 Kč

Prolacton Na cesty
10 tobolek
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. 33 KčUŠETŘÍTE

70 Kč
běžně: 103 Kč

GS Koenzym Q 10
60 mg Premium 
cps. 30 + 15
Prémiový přípravek s obsahem silného
koenzymu Q10, obohaceného o hloh,
který podpoří Vaše srdce, a biotin, který
Vašemu tělu dodá energii. Doplněk stravy.

Brufen 400 por. tbl. 
30 x 400 mg

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. 

32KčUŠETŘÍTE

35 Kč
běžně: 67 Kč

21 KčUŠETŘÍTE

220 Kč
běžně: 241 Kč

17 KčUŠETŘÍTE

92 Kč
běžně: 109 Kč

BARNY’S Sioux
MSM 600 g
Koňská síla pro vaše klouby!
Doplněk stravy.

200 KčUŠETŘÍTE

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.

25 KčUŠETŘÍTE

80 Kč
běžně: 105 Kč



Nakupujte na: 

www.khl.cz

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.

9KčUŠETŘÍTE

18 Kč
běžně: 27 Kč

Dologran Natural
Gold 90 g
Granulát - je bohatý zdroj přírodních
důležitých minerálních látek, vápníku
a hořčíku v dobře využitelném poměru
2:1. Dologran je vhodným doplňkem ve
všech případech, kdy běžná strava
neobsahuje dostatek vápníku a hořčíku
nebo v případech jejich zvýšené
potřeby.Doplněk stravy.

18KčUŠETŘÍTE

115 Kč
běžně: 133 Kč

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

108 Kč
běžně: 144 Kč

Revalid šampon
proti lupům 250 ml
Revalid šampon proti lupům
napomáhá obnovovat přirozenou
rovnováhu pokožky hlavy
a dlouhodobě zabraňuje tvorbě
nových lupů. Obsahuje extrakt
z kopřiv, který ulevuje od svědění,
a tím zklidňuje pokožku hlavy. Je
určen pro řídnoucí a mastné vlasy
s lupy. Je ideální pro ženy i muže.

Lactulose AL Sirup por. sir.
1 x 500 ml
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 a před užitím se
poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

66KčUŠETŘÍTE

99 Kč
běžně: 165 Kč

Dehinel plus Flavour a.u.v. tbl 1x2
tablety pro psy jsou určeny k prevenci a k léčbě infekcí vyvolaných
oblými a plochými červy u dospělých psů a štěňat od dvou týdnů
stáří.  V nabídce také Dehinel pro kočky 2 tbl za 60 Kč.

26KčUŠETŘÍTE

49 Kč
běžně: 75 Kč

Cemio Kamzík cps. 60
+ dárek Cemio Včelka
Jediný přípravek v ČR s dvojnásobnou dávkou
kolagenu I+II ve špičkové kvalitě CollPure®.
Snadno polykatelná forma. 
Doplněk stravy.

62 KčUŠETŘÍTE

52KčUŠETŘÍTE

170 Kč
běžně: 222 Kč

Bebutter přírodní 
bylinné krémy 75 ml
Svěží, intenzivně pečující krémy. Využijte
sílu bylinných extraktů, BIO bambuckého
másla a kvalitních rostlinných
olejů. Rychle vstřebatelné.
Rakytník – regenerační,
Levandule – revitalizační,
Oves – zklidňující.

15KčUŠETŘÍTE

99 Kč
běžně: 114 Kč

Aromatica měsíč-
ková mast 100 ml 
Tradiční mast s příznivým účinkem na
křečové žíly, bércové vředy, proleže-
niny a k regeneraci poškozené kůže.

329 Kč
běžně: 391 Kč

16KčUŠETŘÍTE

88 Kč
běžně: 104 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

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


