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

Ceny platné i na www.khl.cz.Navštivte nás, budete spokojeni.
Nabídka platí od 17. 9. do 31. 10. 2018, nebo do vyčerpání zásob.

Ceny platné i na www.khl.cz.

Podzim
je tady!

Podzim
je tady!

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem 
cps. 60 AKCE 1 + 1 
Rakytník podporuje přirozenou obranyschopnost organismu a snižuje
únavu. Hlíva z kontrolovaných českých pěstíren s deklarovaným obsahem
betaglukanů a houbové vlákniny. Bez příměsí a konzervačních látek
s využitím aktivních látek celé hlívy. Doplněk stravy.

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. V prodeji
též Preventan Clasic nová příchuť.16KčUŠETŘÍTE

125 Kč
běžně: 141 Kč

GS Extra strong
multivitamín 50 + 30 tbl.
Multivitamin pro dospělé speciálně přizpůsobený
generaci 50+. 50+ KOMPLEX – obsahuje navíc sibiřský
ženšen a ginkgo bilobu. Výhodná cena, atraktivní
balení. Doplněk stravy.

GS Extra Strong
Multivitamin tbl. 30 + 10
2017 ČR/SK
Komplexní vyvážené složení vitaminů, minerálů
a dalších aktivních látek. STRONG KOMPLEX –
extra dávka vitaminu C, lutein, activin, echinacea.
Extra silný, extra účinný multivitamin
ve výhodném balení. Doplněk stravy.

11KčUŠETŘÍTE

145 Kč
běžně: 156 Kč

43 KčUŠETŘÍTE

295 Kč
běžně: 338 Kč

12 KčUŠETŘÍTE

139 Kč
běžně: 151 Kč

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.

35 KčUŠETŘÍTE

125 Kč
běžně: 160 Kč

Lékárna Na Záchrance
Hradec Králové

Hradecká 1690/2a

500 12 Hradec Králové

PO  –PÁ 7.30 –17.00 495 755 257



AROMATICA
Echinaceové bylinné
kapky 100 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. 

Coldrex Maxgrip
lesní ovoce 10 s.
Lék ve formě horkého nápoje, který
účinně uleví od příznaků chřipky
a silného nachlazení. Zvýšená dávka
paracetamolu.  Snižuje horečku, tlumí
bolest, uvolňuje ucpaný nos. Lék
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.  V prodeji též
Coldrex MaxGrip Citron por. plv. sol 10.

46 KčUŠETŘÍTE

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.36KčUŠETŘÍTE

210 Kč
běžně: 246 Kč

GS Condro Forte tbl. 120
Vyvinuto podle nejnovějších poznatků současné
medicíny a farmaceutické technologie, aby Vám
přineslo opravdu účinnou péči pro Vaše klouby.
Složení je navíc obohaceno o vitamin C,
který je důležitý pro tvorbu
kolagenu v kloubních
chrupavkách. 

Canephron
tbl. obd. 60
Tradiční rostlinný přípravek
k doplňkové léčbě při
zánětech močových cest
provázených lehkými
obtížemi a prevenci
usazování ledvinového písku.

Sarapis plus 
60 cps.
Sarapis Soja tvoří spojení
včelích produktů
s fytoestrogeny. Nečekejte
až na rozvinutí nepříjemných
příznaků klimakteria!
V prodeji též Sarapis soja
60 cps. Doplněk stravy.

95 KčUŠETŘÍTE

429 Kč
běžně: 524 Kč

Biopron 9 premium 
30 cps. 
Probiotický komplex 
Biopron®9 PREMIUM 
představuje jedinečnou 
a vyváženou kombinaci probiotických kultur
a prebiotik fruktooligosacharidů (FOS).
Obsahuje 9 kmenů vitálních mikroorganismů ve
vysoké denní dávce 20 miliard. 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.

10KčUŠETŘÍTE

98 Kč
běžně: 108 KčDr. Weiss STOPKAŠEL

Medical sirup 
200 + 100 ml
STOPKAŠEL Medical
sirup obsahuje unikátní
směs 5 bylinných extraktů
HERBALIUM (jitrocel,
boswellie, mateřídouška,
bazalka a eukalyptus) s násobným efektem
při projevech suchého a vlhkého kašle.
Sirup vytváří ochrannou vrstvu na sliznici
úst a hrdla, zmírňuje tak podráždění
a kašel, snižuje pocit škrábání v krku,
omezuje tvorbu hlenu. Pomáhá zmírnit
příznaky běžných nemocí spojených
s nachlazením. Zdravotnický prostředek.

20KčUŠETŘÍTE

159 Kč
běžně: 179 Kč

Dr. Weiss STOPKAŠEL
pro děti sirup
200 + 100 ml

STOPKAŠEL® sirup PRO DĚTI byl vyvinut speciálně
pro potřeby dětského organizmu, má výbornou

chuť a je vhodný pro děti od 1 roku. STOPKAŠEL®

sirup PRO DĚTI obsahuje unikátní směs 5
bylinných extraktů HERBALICUM a beta-glukanů,

s násobným efektem při projevech suchého
a vlhkého kašle a nachlazení. Doplněk stravy.

17KčUŠETŘÍTE

159 Kč
běžně: 176 Kč

27 KčUŠETŘÍTE

140 Kč
běžně: 167 Kč

113 KčUŠETŘÍTE

599 Kč
běžně: 712 Kč

30 KčUŠETŘÍTE

260 Kč
běžně: 290 Kč

71 KčUŠETŘÍTE

179 Kč
běžně: 250 Kč

143 Kč
běžně: 189 Kč



Sanorin Aqua Plus
sprej 20 ml
Zvlhčuje, čistí a přispívá
k regeneraci nosní sliznice.
Napomáhá odstranění strupů
v nose a brání jejich vzniku.
Dexpanthenol pomáhá 
zvlhčovat a regenerovat 
nosní sliznici. 

Barny´s HypnoX® Forte 20 tablet
Pro váš zdravý a posilující spánek. Extra silná bylinná směs tradičně
užívaná pro lepší komfort usínání (kozlík, chmel, mučenka, meduňka)
Jeden z nejoblíbenějších přírodních doplňků stravy na spaní.
Doplněk stravy

Nurofen pro děti 4%
pomeranč por. sus 1 x 100 ml
Přípravek Nurofen pro děti 4% pomeranč je určený ke
krátkodobé léčbě: horečky (včetně postvakcinační
horečky, tj. horečky po očkování); mírných až středně
silných bolestí (bolest hlavy, bolest v krku, bolest zubů,
bolesti při podvrtnutí nebo zhmoždění). Lék k vnitřnímu

užití. Čtěte pozorně příbalový leták
a před užitím se poraďte se svým

lékařem či lékárníkem. 

52KčUŠETŘÍTE

159 Kč
běžně: 211 Kč

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.

36 KčUŠETŘÍTE

189 Kč
běžně: 225 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.

49 KčUŠETŘÍTE

295 Kč
běžně: 344 Kč

MOBIVENAL micro
tbl. 100 + 20 zdarma
Doplněk stravy s obsahem 
látek 450 mg Diosmin, 50 mg
Hesperidin a 30 mg Aescin.
Je vhodný pro lidi se sedavým
zaměstnáním, při dlouhém
stání, chození a cestování. 

Canesten drm. crm. 20 g
Canesten krém se používá k léčbě zánětů způsobených

houbovitými mikroorganismy, kvasinkami, plísněmi
a některými bakteriemi. Canesten krém mohou

používat dospělí a děti od 2 let. Léčivý 
přípravek, čtěte pozorně příbalový leták. 

26 KčUŠETŘÍTE

119 Kč
běžně: 145 Kč

BioGaia ProTectis kapky 10 ml
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.

117 KčUŠETŘÍTE

449 Kč
běžně: 566 Kč

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.

21 KčUŠETŘÍTE

133 Kč
běžně: 154 Kč

Procto-Glyvenol Rct Crm 1 x 30 gm
Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu hemoroidů. První léčivá látka,
tribenosid působí místně na příčiny zánětu. Druhá léčivá látka, lidokain je
místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od svědění, píchání
a bolesti. Čtěte pozorně příbalový leták a před užitím se poraďte se svým
lékařem či lékárníkem. V prodeji též novinka Procto-Glyvenol soft vlhčené
ubrousky 30 ks.

17KčUŠETŘÍTE

133 Kč
běžně: 150 Kč

45 KčUŠETŘÍTE

85 Kč
běžně: 130 Kč

27 KčUŠETŘÍTE

363 Kč
běžně: 390 Kč

29 KčUŠETŘÍTE
129 Kč
běžně: 158 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

Inkont. vložky MoliMed Premium Ultra
Micro 
2 x 28 ks
Vložky jsou určené pro lehký
únik moči a neutralizují zápach.
Antibakteriální povrch s pH 5,5
udržuje zdravou pokožku.
Prodyšné materiály umožňují
pokožce dýchat.

Apo-Ibuprofen
400 mg 100 tbl.
Uleví od bolesti hlavy, zubů, zad,
kloubů i menstruační bolesti.
Snižuje horečku a tlumí projevy
zánětu. Balení po 100 i 30
tabletách. Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum. Pečlivě
čtěte příbalovou informaci.
Správné použití konzultujte se
svým lékařem či lékárníkem.

Junior-angin 24 pst.
Junior-angin pro děti je určen dětem a dospívajícím ve věku 1-16 let
při suchém kašli a bolestech v krku. Učinnou látkou jsou výtažky
z lišejníku islandského, výtažky ze slézu s třešňovou příchutí.
Neobsahuje alkohol, cukr, ani umělá barviva. Doplněk stravy.

46 KčUŠETŘÍTE

140 Kč
běžně: 186 Kč

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.

48 KčUŠETŘÍTE

459 Kč
běžně: 507 Kč

Fenistil por. gtt.
sol. 1 x 20 ml
Rychlá úleva od alergických
reakcí. Ulevuje od svědění
a podráždění kůže, snižuje
otoky, ulevuje od příznaků
alergické rýmy. Lék k
vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.

32 KčUŠETŘÍTE

140 Kč
běžně: 172 Kč

38 KčUŠETŘÍTE

109 Kč
běžně: 147 Kč

BABY IMUN s hlívou
a rakytníkem 
hruška sirup 100 ml
BABYIMUN sirup s hlívou a rakytníkem
je sirup určený pro děti již od 1 roku.
Obsahuje pečlivě vybrané přírodní
suroviny, hlívu ústřičnou a rakytník
řešetlákový na podporu imunity. Jedna
lahvička (100 ml) obsahuje ovocný
koncentrát až z 1 kg čerstvého ovoce.
Doplněk stravy.56 KčUŠETŘÍTE

181 Kč
běžně: 237 Kč

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.

137 KčUŠETŘÍTE

555 Kč
běžně: 692 Kč

Junior-Angin sirup
pro děti 100 ml
Junior-angin pro děti je určen dětem
a dospívajícím ve věku 1-16 let při suchém
kašli a bolestech v krku. Učinnou látkou
jsou výtažky z lišejníku islandského,
výtažky ze slézu s třešňovou příchutí.
Neobsahuje alkohol, cukr, ani umělá
barviva. Doplněk stravy.

46 KčUŠETŘÍTE
140 Kč
běžně: 186 Kč

SOUTĚŽ!
www.junioranginsoutez.cz

10 KčUŠETŘÍTE

99 Kč
běžně: 109 Kč

SOUTĚŽ!
www.junioranginsoutez.cz


