
Přivítejte
léto s námi

Smecta GO
Zdravotnický prostředek s obsahem 
diosmektitu. Léčba akutního průjmu 
u dospělých a dětí od 8 let.
Zastavuje a léčí průjem kdykoli 
a kdekoli. Sáčky k přímému 
užití bez ředění. Příjemná 
karamelová příchuť.

Panthenol Swiss 
premium tělové mléko 
200 ml + 50 ml zdarma

Rychlá úleva a hydratace podrážděné     
pokožky po opalování. Vysoký obsah 

D-Panthenolu 10 %, Aloe vera a vita-
minů A, D, E, F. Zklidňuje, regeneruje 
a zabraňuje předčasnému stárnutí 
pokožky.

150 Kč

UŠETŘÍTE

39 Kč

Panthenol Omega chladivá 
pěna ve spreji s ledovým 
efektem  150 ml
Přináší úlevu sluncem podrážděné pokožce. Příjemně chladí. 
Pomáhá zklidňovat a regenerovat. Obohacen o vitaminy A, E a F. 
Kosmetika.

OCUflash® gtt. 2x10ml
První pomoc na podrážděné oči
OCUflash působí v oku protizánětlivě, dezinfekčně a svíravě. Používá se k prevenci a k 
podpůrné léčbě neinfekčních zánětů víček a spojivek a k uklidnění očí. 
Je ideálním výplachovým roztokem k odstranění jakýchkoliv cizích tělísek z oka. K vymývání 
hlenových a hnisavých sekretů z očí. K výplachům oka po nošení tvrdých kontaktních 
čoček.
Jako první pomoc při lehkém poleptání očí kyselinami a zásadami (vápnem, maltou).  
Jako podpůrný prostředek při některých, hlavně neinfekčních zánětech spojivek, a při 
chronických zánětech spojivek.
OCUflash® mohou používat děti, mladiství i dospělí. Vzhledem k bezpečnosti přípravku je 
možné ho podávat rovněž novorozencům, kojencům, těhotným ženám a kojícím matkám.

U nás jsou ceny opravdu výhodné! Nabídka platí od 17. 6. – 31. 7. 2019, nebo do vyčerpání zásob.
Ceny platné i na www.khl.cz.

Lékárna Na Záchrance
Hradec Králové

běžná cena: 
189 Kč

akční cena:

 90 Kč

UŠETŘÍTE

28 Kč

běžná cena: 
118 Kč

akční cena:

 129 Kč

UŠETŘÍTE

38 Kč

běžná cena: 
167 Kč

akční cena:

 149 Kč

UŠETŘÍTE

37 Kč

běžná cena: 
186 Kč

akční cena:

UŠETŘÍTE

VÍCE NEŽ

116 Kč

od 230 Kč
běžná cena: 
od 346 KčLADIVAL

ochrana proti slunci a po opalování
• trojnásobná ochrana před UVA-UVB-IRA

• vhodný při projevech kožní přecitlivosti, intolerance, sluneční 
alergie nebo při atopických projevech kůže

• dermatologicky testované, voděodolné až mimořádně 
voděodolné



 215 Kč

UŠETŘÍTE

60 Kč

běžná cena: 
275 Kč

akční cena:

  59 Kč

UŠETŘÍTE

24 Kč

běžná cena: 
83 Kč

akční cena:

 159 Kč

UŠETŘÍTE

91 Kč

běžná cena: 
250 Kč

akční cena:

 369 Kč

UŠETŘÍTE

54 Kč

běžná cena: 
423 Kč

akční cena:

 79 Kč

UŠETŘÍTE

35 Kč

běžná cena: 
114 Kč

akční cena:

 81 Kč

UŠETŘÍTE

28 Kč

běžná cena: 
109 Kč

akční cena:

 135 Kč

UŠETŘÍTE

20 Kč

běžná cena: 
155 Kč

akční cena:

 109 Kč

UŠETŘÍTE

45 Kč

běžná cena: 
154 Kč

akční cena:

EXODERIL® 10 mg/ml, kožní roztok, 20 ml
Léčí kožní a nehtové plísně. Rychle ulevuje od příznaků zánětu, zejména 
svědění. Vhodný pro dospělé i děti. Volně prodejný lék k vnějšímu použití 
s účinnou látkou naftifin hydrochlorid. Čtěte pozorně příbalový leták.

Clotrimazol AL 1 % 20 g
Clotrimazol AL 1 % krém se používá k léčbě infekcí způsobených houbovitými 
mikroorganismy, kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi. Jedná se 
o záněty zevních rodidel u žen, záněty žaludu pohlavního údu u mužů 
a plísňová onemocnění (dermatomykózy), vyskytující se nejčastěji v místech 
snadné zapářky, které se mohou projevovat zčervenáním, svěděním a někdy 
i olupováním kůže. Clotrimazol AL 1 % krém mohou používat dospělí a děti od 
2 let. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. 

Linex FORTE 28 cps.
Obsahuje bakterie Lactobacilus acidophilus a Bifidobacterium animalis lactis. 
Optimalizuje střevní mikroflóru, zlepšuje stravitelnost potravy. Napomáhá 
udržovat přirozenou imunitu organismu. Výhodou přípravku Linex® Forte 
je vyvážený poměr mléčných bakterií, a to 50 % (Lactobacilus) : 50 % 
(Bifidobacterium). Doplněk stravy – není určen jako náhrada pestré stravy.

Bactoral 16 tablet
První orální probiotikum pro doplnění přátelské mikroflóry krku, dutiny ústní 
a středouší. Doplněk stravy.

Prolacton na cesty 10 tbl. 
+ DÁREK toaletní ubrousky
Vhodný při nevolnostech, nadýmání a průjmech. 100% společník při 
zažívacích obtížích souvisejících s cestováním a změnou stravy. Pomáhá v 
prevenci a léčbě cestovatelských průjmů, průjmových onemocnění spojených 
s užíváním antibiotik a jiných střevních obtíží.

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.

METEOSPASMYL®

Meteospasmyl je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje kombinaci látek alverin 
citrat a simetikon. Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků 
zdravotního pojištění. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci. Výrazný útlum bolesti břicha , nadýmání a plynatosti. Slouží k léčbě 
projevů dráždivého tračníku. Dvě účinné látky v jedné tabletě spojují léčbu 
střevní bolesti a nadýmání.

Brufen 400 tbl. flm. 100 x 400 mg
Brufen 400 se užívá ke snížení horečky, při bolesti hlavy, zad, zubů, bolestivé 
menstruaci. Dále je také vhodný při bolestech svalů a kloubů doprovázejících 
chřipku. Pozorně čtěte příbalovou informaci. Registrovaný léčivý přípravek.



UŠETŘÍTE

4 Kč

40 Kč
běžná cena: 

44 Kč

akční cena:

UŠETŘÍTE

116 Kč

 110 Kč
běžná cena: 

226 Kč

akční cena:

 219 Kč

UŠETŘÍTE

54 Kč

běžná cena: 
273 Kč

akční cena:

 189 Kč

UŠETŘÍTE

46 Kč

běžná cena: 
235 Kč

akční cena:

 149 Kč

UŠETŘÍTE

50 Kč

běžná cena: 
199 Kč

akční cena:

 106 Kč

UŠETŘÍTE

15 Kč

běžná cena: 
121 Kč

akční cena:

  65 Kč

UŠETŘÍTE

33 Kč

běžná cena: 
98 Kč

akční cena:

Cosmos vybranné druhy náplastí
Cosmos® Do vody - prodyšná náplast, se kterou se můžete bez problémů 
sprchovat i koupat. 
Cosmos® Na sport - náplast pro sportovce s polstrovaným tlumicím 
polštářkem. Je voděodolná a prodyšná a neomezuje hybnost. 
Cosmos® Voděodolná - Pružná náplast odolná vůči vlhkosti a vodě (mimo 
koupání a sprchování).  
Cosmos® Dětská náplast s Krtkem - voděodolná, veselá náplast s Krtkem 
vrátí dětem brzy úsměv na tvář. 

MoliCare Lady/Men Pants různé druhy
+ dárek vlhčené ubrousky
MoliCare Lady 0,5 kapky 1+1 zdarma
Dopřejte si maximální pohodlí, jako ve Vašem spodním prádle.
Inkontinenční pomůcky.

Rosalgin sáček 10x0.5 g 

ROSALGIN je lék k vaginálnímu užití. Obsahuje léčivou látku benzydamin 
hydrochlorid. Rosalgin je určen k léčbě zánětlivých projevů pochvy, děložního 
hrdla a zevní části ženského pohlavního ústrojí, které jsou mikrobiálního, 
chemického i fyzikálního původu. Rosalgin irigátor je zdravotnický prostředek. 
Čtete pečlivě příbalovou informaci.

Uroval manosa Akut 10 tbl.
Kombinace extraktu kanadských brusinek a D-manosy. Vhodné také pro 
těhotné a kojící ženy. Doplněk stravy.

ALFASILVER 50 ml sprej
Na odřeniny, popáleniny a další druhy ran - 3v1: chrání před infekcí, kryje ránu 
(nahradí náplast), urychluje hojení. Nepálí a ránu zahojí. Jednoduchá a rychlá 
pomoc ve spreji, s ionizovaným stříbrem. Z každého Alfasilveru přispíváme 
5 Kč na sportovní potřeby pro děti v Klokánku. Více o podmínkách akce na 
www.alfasilver.cz. Zdravotnický prostředek.

Rybilka Neo 100 ml
Kompletní péče o zadeček vašeho miminka. Zklidňuje podrážděnou pokožku 
a udržuje ji hladkou a pružnou. Neobsahuje parabeny – citlivá k pokožce 
miminka. Obsahuje D-panthenol, vitamin E. Kosmetický přípravek.

Sanorin Aqua Anti-Allergy sprej 20 ml
Chrání nosní sliznici před alergeny. Zdravotnický prostředek.

Sanorin 1 PM nosní sprey 1x10 ml
Uvolní ucpaný nos a nosní dutiny. Snižuje otok nosní sliznice. V nabídce za 
zvýhodněnou cenu nabízíme také Sanorin 0,5 PM gtt, roztok 10 ml. Čtěte 
pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou Naphazolini 
nitras k nosnímu podání.

Rosalgin irigátor

UŠETŘÍTE

8 Kč

 126 Kč
běžná cena: 

134 Kč

akční cena:

UŠETŘÍTE

VÍCE NEŽ

42 Kč

od 182 Kč
běžná cena: 
od 224 Kč

  98 Kč

UŠETŘÍTE

33 Kč

běžná cena: 
131 Kč

akční cena:



 220 Kč

UŠETŘÍTE

53 Kč

běžná cena: 
273 Kč

akční cena:

  157 Kč

UŠETŘÍTE

35 Kč

běžná cena: 
192 Kč

akční cena:

 225 Kč

UŠETŘÍTE

25 Kč

běžná cena: 
250 Kč

akční cena:

 579 Kč

UŠETŘÍTE

115 Kč

běžná cena: 
694 Kč

akční cena:

 98 Kč

UŠETŘÍTE

22 Kč

běžná cena: 
120 Kč

akční cena:

 52 Kč

UŠETŘÍTE

23 Kč

běžná cena: 
75 Kč

akční cena:

Klíšťák Ixoderm 10 ml
Přípravek první volby určený k rychlému zneschopnění, znehybnění, 
dezinfekci, usmrcení a bezpečnému odstranění přisátého klíštěte. Během 
nanesení přípravku na klíště dochází k jeho okamžitému znehybnění 
bez vyvolání obranných reakcí klíštěte. Přípravek testován nezávislým 
specializovaným pracovištěm Parazitologického ústavu AV ČR. Zdravotnický 
prostředek. Při běžném užívání bez nežádoucích a vedlejších účinků. Složení: 
ethanol, diethylether, nitrocelulóza, fenol. 

Repelent Predator Junior spray 150 ml
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 hodiny.

Bivenol micro 60 + 10 tbl. zdarma 
+ dárek Betakaroten 60 tbl.
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.

Barny´s Sioux MSM 600 g
KOŇSKÁ SÍLA PRO VAŠE KLOUBY! Tradiční osvědčená receptura pro klouby a 
celý pohybový aparát. VÝHODNÉ BALENÍ NA 6 MĚSÍCŮ. Doplněk stravy.

Celaskon ČERVENÝ POMERANČ 500 mg 
20 šumivých tablet
Celaskon 500 mg červený pomeranč se užívá k posílení odolnosti organismu 
při infekčních onemocněních jako je chřipka a nachlazení, posiluje imunitní 
systém a pokrývá zvýšenou potřebu vitamínu C v organismu ve stresových 
situacích. Šumivé tablety CELASKON 500 mg červený pomeranč jsou určeny 
pro dospělé, dospívající a děti od 3 let.

Dehinel plus Flavour a.u.v. tbl .1x2
Veterinární léčivý přípravek určený pro psy. Působí proti nejčastějším 
vnitřním parazitům – je určený pro léčbu infekcí vyvolaných oblými i plochými 
červy. Dehinel Flavour – 1 tableta na 10 kg živé hmotnosti psa (2 ks v balení). 
V nabídce také Dehinel pro kočky 2 tbl. za 68 Kč.

Lékárna v nemocnici Broumov – Smetanova 91, 550 01 Broumov, PO, ÚT, ST, PÁ 8.00–12.00, 12.30–15.30, ČT 8.00–17.00, tel.: 491 582 367, broumov@khl.cz
Lékárna v nemocnici Trutnov – Gorkého 77, 541 01 Trutnov, PO, ÚT, ST, ČT 7.30–16.00, 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 8.00–15.30, 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.: 495 755 810 , 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
Lékárna Veronica – Havlíčkova 655, 541 49 Červený Kostelec, tel.: 491 421 875, PO–PÁ 8.00–12.00, 12.30–17.00, SO 8.00–11.00, veronica@khl.cz
Lékárna SM SALIX – ul. Manželů Burdychových 325, 549 41 Červený Kostelec, tel.: 491 463 116, PO–PÁ 7.30–12.30, 13.00–17.00, smsalix@khl.cz
Lékárna U Anděla strážce – Nám. ČSA 22, 551 01 Jaroměř, tel.: 491 815 018, PO–PÁ 7.30–17.00, SO 8.00–11.00, andel@khl.cz
Lékárna Na špici – Hradecká 247, 551 01 Jaroměř, tel.: 491 421 900, PO–ST 8.00–12.00, 12.30–16.30, ČT–PÁ 8.00–12.00, 12.00–15.30,  naspici@khl.cz
Lékárna JANA – Obránců míru 123, 503 02 Předměřice, tel.: 495 530 239, PO, ST, ČT, PÁ 7.30–15.45, ÚT 7.30–17.00, predmerice@khl.cz
OOVL Všestary – Všestary 154, 503 12 Všestary, tel.: 503 12 Všestary, PO, ST, ČT, PÁ  7.30–15.45, ÚT 7.30–17.00, vsestary@khl.cz

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták a účinky léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Vyobrazení v tomto letáku je pouze ilustrační, změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.


