
Hlíva ústřičná + lactobacily 
60 cps. Akce 1+1 zdarma
Nejsilnější hlíva na trhu, z kontrolovaných českých
pěstíren. Vitamin C podporuje imunitu. Šípek podpo-
ruje zažívání. Bez příměsí a konzervačních látek s vy-
užitím aktivních látek celé hlívy. Doplněk stravy. 

Zima
už je tady
Zima 
už je tady

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 21. 1. do 10. 3. 2019, nebo do vyčerpání zásob.

Ceny platné i na www.khl.cz.

Lékárna Na Záchrance
Hradec Králové

Hradecká 1690/2a

500 12 Hradec Králové

PO  –PÁ 7.30 –12.00, 12.30 –15.30 495 755 257

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.

47KčUŠETŘÍTE

142 Kč
běžně: 189 Kč

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.  

47KčUŠETŘÍTE

142 Kč
běžně: 189 Kč

48KčUŠETŘÍTE

185 Kč
běžně: 233 Kč

TEREZIA Bella Linia
cps. 60
Pečlivě vybrané složky rostlin,
vlákniny a hub mají příznivý vliv na
metabolizmus tuků a přispívají ke
snížení hmotnosti. Doplněk stravy.

72 KčUŠETŘÍTE

300 Kč
běžně: 372 Kč

80 KčUŠETŘÍTE

250 Kč
běžně: 330 Kč

Barnys Klokan cps. 
60+60 ZDARMA
Barnys Klokan je doplněk stravy ve formě
kapslí, který obsahuje unikátní a efektivní
kombinaci 7 složek v jednom přípravku: tři
kolageny, vitamin C, glukosamin, chondroitin
a kyselinu hyaluronovou z bezpečného
přírodního zdroje.



Bromhexin 12 KM - kapky
por. gtt. sol. 30 ml
Zkapalňuje a rozpouští hleny a usnadňuje jejich
vykašlávání při onemocnění dýchacích cest.
Éterické oleje účinek bromhexinu
výrazně podporují. Čtěte
pozorně příbalový leták
a před užitím se poraďte
se svým lékařem či
lékárníkem. 38KčUŠETŘÍTE

69 Kč
běžně: 107 Kč

Sanoral Virustop sprej
Ulevuje od příznaků virové infekce
horních cest dýchacích a zkracuje její
trvání. Zvlhčuje podrážděný krk a
podporuje regeneraci sliznice. 12+
let. Zdravotnický prostředek. 18KčUŠETŘÍTE

105 Kč
běžně: 123 Kč

Sanorin ViruStop
nasal spray 15 ml
Nosní sprej pomáhá zastavit rozvinutí rýmy
a ulevuje od příznaků rýmy. Přípravek napomáhá
regeneraci podrážděné nosní
sliznice. 12+ let. Zdravotnický
prostředek.

18KčUŠETŘÍTE

105 Kč
běžně: 123 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.

88KčUŠETŘÍTE

360 Kč
běžně: 448 Kč

22KčUŠETŘÍTE

205 Kč
běžně: 227 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. 

11KčUŠETŘÍTE

180 Kč
běžně: 191 Kč

Brufen rapid 400 mg tbl. flm. 24
Brufen rapid se používá při bolestech hlavy, migrénách, bolestech
zubů, menstruačních bolestí a nachlazení. Balení obsahuje 24
tablet. Pozorně čtěte příbalovou informaci. Registrovaný léčivý
přípravek.

26KčUŠETŘÍTE

88 Kč
běžně: 114 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.

117KčUŠETŘÍTE

449 Kč
běžně: 566 Kč

B-komplex forte
Galmed tbl. 100
Obsahuje vitaminy skupiny B, které
jsou nezbytné pro správnou funkci

buněk a tkání zvláště při
fyzické a duševní zátěži.

Doplněk stravy.

51KčUŠETŘÍTE

69 Kč
běžně: 120 Kč

11KčUŠETŘÍTE

104 Kč
běžně: 115 Kč

Walmark Biopron9 PREMIUM 10 tob.
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. 

Cannaderm Thermolka Extra
konopné mazání 150 ml
Thermolka EXTRA je masážní gel s extra hřejivou silou
pro masáž pokožky v oblasti dlouhodobě namáhaných
zad, kloubů či unavených svalů. Nyní navíc obohaceno o
kapsaicinový extrakt a 10 % konopného extraktu.



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. 58KčUŠETŘÍTE

105 Kč
běžně: 163 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

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

34 KčUŠETŘÍTE

180 Kč
běžně: 214 Kč

Medpharma Vitamin 
500 mg C s šípky,
prodloužený účinek 
100 + 7 tablet zdarma, s postupným uvolňováním,
bioflavonoidy ze šípků zvyšují účinnost vitamínu C.
Doplněk stravy.

25KčUŠETŘÍTE

99 Kč
běžně: 124 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. 

67 KčUŠETŘÍTE

160 Kč
běžně: 227 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.

16KčUŠETŘÍTE

149 Kč
běžně: 165 Kč

Procto-glyvenol Rct Sup 10
Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemeroidů.
Poskytuje okamžitou úlevu od svědění, píchání a bolesti. Čtěte pozorně
příbalový leták.

16KčUŠETŘÍTE

149 Kč
běžně: 165 Kč

Strepsils Jahoda bez cukru
0,6 mg / 1,2 mg Pas 24
Pastilky Strepsils Jahoda bez cukru se používají k léčbě
zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu
a k úlevě od bolesti v krku. Čtěte pozorně příbalový leták
a před užitím se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

53KčUŠETŘÍTE

118 Kč
běžně: 171 Kč



Nakupujte na: 

www.khl.cz

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 7.30–12.00, 12.30–15.30, 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

Lékárna VERONICA – Havlíčkova 655, 541 49 Červený Kostelec, PO  – PÁ 8.00 – 12.00, 12.30 –17.00, SO 8.00 – 11.00, tel.: 491 421 875
Lékárna SM SALIX s.r.o. – ul. Manželů Burdychových 325, 549 41 Červený Kostelec, PO  – PÁ 7.30 – 12.30, 13.00 –17.00, tel.: 491 463 116

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.

28 KčUŠETŘÍTE

192 Kč
běžně: 220 Kč

Clotrimazol AL 1% krém 50 g
K léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobeny
kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi. Pro dospělé
a po konzultaci s lékařem i pro děti od 2 let. Léčivý
přípravek k vnějšímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci.

51 KčUŠETŘÍTE

75 Kč
běžně: 126 Kč

Sedalia sirup por. sir. 1 x 200 ml
Sirup SEDALIA je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho
podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez
lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu
k použití. 

30KčUŠETŘÍTE

149 Kč
běžně: 179 Kč

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.

13 KčUŠETŘÍTE

145 Kč
běžně: 158 Kč

Sinupret gtt. 50 ml
Sinupret je vodně-alkoholový extrakt rostlinných
drog. Zvyšuje tvorbu, rozpouštění a vykašlávání
hlenů a působí protizánětlivě a zčásti i proti virovým
a bakteriálním infekcím. Užívá se při akutních
a chronických zánětech vedlejších dutin nosních
a dýchacích cest Přípravek mohou
používat dospělí, mladiství
i děti starší než 1 rok.

26KčUŠETŘÍTE

109 Kč
běžně: 135 Kč

Strepfen orm. pas
24 x 8,75 mg
Rychle a dlouhodobě uleví od
zánětu a otoku v krku. Tlumí bolest
v krku až na 3 hodiny. Obsahuje
flurbiprofen, který působí proti
zánětu. Lék k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
V nabídce také Strepfen 
pomeranč za stejnou cenu.

92KčUŠETŘÍTE

109 Kč
běžně: 201 Kč

Walmark Biopron
LAKTOBACÍLKY
30 pastilek
Cucavé pastilky obsahující
probiotika s višňovou
příchutí pro děti od
3 let a dospělé.
Doplněk stravy.

19 KčUŠETŘÍTE

155 Kč
běžně: 174 Kč


