
Tantum Verde roztok 1 x 120 ml
Roztok určený k léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí
v dutině ústní a hltanu,
při zánětech dásní,
paradentóze, zánětech
mandlí či během léčby po
ošetření zubů. Čtěte
pozorně příbalový leták
a před užitím se poraďte
se svým lékařem či
lékárníkem.

Navštivte nás, budete spokojeni. Nabídka platí od 9. 5. do 30. 6. 2017, nebo do vyčerpání zásob.Navštivte nás, budete spokojeni.
Nabídka platí od 15. 1. – 28. 2. 2018, nebo do vyčerpání zásob.

Ceny platné i na www.khl.cz.

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.

GS Vitamin C 500 mg
se šípky tbl. 70 + 70
dárek 2017
Vitamin C podporuje imunitu a výrazně
přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.
Unikátní tableta TIME-RELEASE, zajištující
postupné uvolňování. Navíc obohacen
o šípky. 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. 

118 Kč
běžně: 171 Kč

179KčUŠETŘÍTE

199 Kč
běžně: 378 Kč

32KčUŠETŘÍTE

35 Kč
běžně: 67 Kč

Cemio Metric 308
Smart bezkontaktní
teploměr
Měření teploty pomocí infračerveného
záření. Rychlé a pohodlné
změření tělesné teploty
do 1 sekundy.

285 KčUŠETŘÍTE

865 Kč
běžně: 1 150 Kč

35 KčUŠETŘÍTE

119 Kč
běžně: 154 Kč

53KčUŠETŘÍTE

I v zimě jsme
tu s Vámi

Lékárna Na Záchrance
Hradec Králové

Hradecká 1690/2a

500 12 Hradec Králové

PO  –PÁ 7.30 –17.00 495 755 257



Physiomer 
Hypertonický 135 ml 
+ dárek Physiomer 
hypertonický 30 ml
Physiomer Hypertonický je 100%
přírodní hypertonický nosní sprej,
který slouží k uvolnění ucpaného nosu
při nachlazení, zánětu vedlejších nosních dutin a alergické
rýmě. Snižuje otok tím, že odvádí nadbytečnou tekutinu ze
zduřelé nosní sliznice. Urychluje úlevu od symptomů rýmy. Vhodný při
chronických obtížích. Zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový
leták a před užitím se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

Bronchipret tymián a břečťan
sirup sir. 1 x 100 ml
Rostlinný lék Bronchipret se užívá k léčbě kašle při nachlazení
a nekomplikované akutní bronchitidě se zvýšenou produkcí
hlenu. Léčivé byliny obsažené v léku Bronchipret se tradičně
na tyto potíže používají. Bronchipret sirup mohou užívat děti

od 1 roku věku a dospělí. Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pozorně příbalový leták a před užitím

se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

Physiomer 
Baby 115 ml 
+ dárek Physiomer
hypertonický 30 ml
Physiomer Baby Jemný je 100%
přírodní izotonický nosní sprej,
který čistí dětský nosík, pomáhá
zprůchodnit nosní cesty a přináší
komfort a pohodu při spaní a krmení. Určen pro děti
od narození. Zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně
příbalový leták a před užitím se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

Coldrex tablety por. tbl. nob. 24
Přípravek Coldrex tablety obsahuje kombinaci léčivých látek
(paracetamol, kofein, fenylefrin a monohydrát terpinu),
která je určená k úlevě od příznaků chřipky
a nachlazení (horečka, bolest hlavy, svalů
a kloubů, bolest v krku, ucpaný nos).
Obsahuje též vitamin C (kyselinu
askorbovou). Lék k vnitřnímu užití. Čtěte
pozorně příbalový leták a před užitím se
poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

Avilut 3-forte 
Recordati cps.60
Tablety Avilut 3-forte Recordati napomáhají
k udržení normálního stavu zraku. Obsahují rybí
olej s obsahem kyseliny dokosahexaenové
a kyseliny eikosapentaenové, které jsou vysoce

koncentrovány v buňkách oka. V tabletách je
dále obsažen i lutein, zinek a omega-3

nenasycené mastné kyseliny. Doplněk
stravy.

Piracetam AL 1200
por. tbl. flm. 
120 x 1200 mg
Lék určený ke zlepšení
mozkových funkcí.
Čtěte pozorně
příbalový leták
a před užitím se
poraďte se svým
lékařem či lékárníkem.

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.

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.

34KčUŠETŘÍTE

174 Kč
běžně: 208 Kč

34KčUŠETŘÍTE

174 Kč
běžně: 208 Kč

26KčUŠETŘÍTE

48KčUŠETŘÍTE

127 Kč
běžně: 175 Kč

113 Kč
běžně: 139 Kč

128KčUŠETŘÍTE

345 Kč
běžně: 473 Kč

45KčUŠETŘÍTE

69 Kč
běžně: 114 Kč

66KčUŠETŘÍTE
99 Kč

běžně: 165 Kč

128KčUŠETŘÍTE

162 Kč
běžně: 290 Kč

Simetistad žvýkací tablety 
80 mg x 30 tbl.
Simetistad 80 mg jsou žvýkací tablety s mentolovou příchutí. Ulevují
při nadýmání, plynatosti a pocitech plnosti. Zdravotnický prostředek.
Čtěte pozorně příbalovou informaci a před užitím se poraďte se
svým lékařem či lékárníkem.

18 KčUŠETŘÍTE

70 Kč
běžně: 88 Kč

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. 

60KčUŠETŘÍTE

129 Kč
běžně: 189 Kč



TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem
cps. 100 
+ Hot/Cold drink
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.

Aspirin 500 mg por. tbl.
obd. 8 x 500 mg
Přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety
obsahuje kyselinu acetylsalicylovou. Kyselina

acetylsalicylová je analgetikum (ulevuje od
bolesti) a antipyretikum (snižuje

horečku). Čtěte pozorně příbalový
leták a před užitím se poraďte se svým
lékařem či lékárníkem.

Olynth HA 0,05% nas. spr.
sol. 1 x 5 mg / 10 ml
Přípravek Olynth HA 0,05% je určen ke snížení otoku
nosní sniznice při akutní rýmě, nadměrné tvorbě hlenu
a krátkodobě také u alergické rýmy u dětí od 2 do 7 let.

Čtěte pozorně příbalový leták a před užitím
se poraďte se svým lékařem či

lékárníkem.

GS Merilin Harmony 
tbl. 60 + 30 2017 ČR/SK
Vysoce účinný v období klimakteria. Klinicky
ověřená účinnost ploštičníku hroznatého na
fyziologické projevy klimakteria (návaly horka,
pocení, výkyvy nálad). Obohaceno
o třezalku tečkovanou pro psychickou
pohodu. Vápník a vit. D3 pro pevnost
kostí. Přírodní a nehormonální. Nyní
s garancí vrácení peněz. Doplněk
stravy.

GS Dormian 
Rapid 20 cps. ČR/SK
Pro rychlé usínání a klidný spánek po celou
noc. Účinná kombinace 4 bylinných extraktů
ve vysokých dávkách (500 mg kozlíku
lékařského v denní dávce, meduňka,

mučenka, chmel).  Uvolnění
účinných látek do 4 minut.

Šetrná a nenávyková cesta
k Vašemu odpočinku.
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.

Prolacton URO
Akut tbl. 15
Pro zdraví močových cest.
Prolacton Uro Akut obsahuje
D-manosu, standardizovaný
brusinkový extrakt a Bacillus
coagulans. Doplněk stravy.

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.

GelActiv Proteo-Enzyme Q
tbl. 120 
První a jediný přípravek na
trhu s obsahem kombinace
patentovaných enzymů
a glukosamin sulfátu
s postupným uvolňováním.
Doplněk stravy.

20KčUŠETŘÍTE

31 Kč
běžně: 51 Kč

64KčUŠETŘÍTE

175 Kč
běžně: 239 Kč

50KčUŠETŘÍTE

259 Kč
běžně: 309 Kč

23KčUŠETŘÍTE

89 Kč
běžně: 112 Kč

50KčUŠETŘÍTE

449 Kč
běžně: 499 Kč

17KčUŠETŘÍTE

139 Kč
běžně: 156 Kč

112KčUŠETŘÍTE

448 Kč
běžně: 560 Kč

22KčUŠETŘÍTE

119 Kč
běžně: 141 Kč

117KčUŠETŘÍTE

129 Kč
běžně: 246 Kč

19KčUŠETŘÍTE

96 Kč
běžně: 115 Kč

24KčUŠETŘÍTE

62 Kč
běžně: 86 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. 

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.



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

GS Mamavit tbl. 120 dárek
2017
800 μg kyseliny listové v přirozené formě s vyváženou
kombinací 22 vitaminů a minerálů. Vyvinuto ve
spolupráci s odborníky z ÚPMD v Praze – Podolí.
Pro plánování těhotenství, těhotenství a kojení.
Doplněk stravy.94 KčUŠETŘÍTE

474 Kč
běžně: 568 Kč

Nakupujte na: 

www.khl.cz

AROMATICA
Kostivalová mast 50 ml
Tradiční kostivalová mast s eukalyptem.
Základem je vepřové sádlo, které je dobře
snášeno pokožkou a podporuje lepší
vstřebávání látek. Mast je určena na zevní
ošetření při bolestech svalů, kloubů a šlach.

Neobsahuje syntetická barviva ani
parfémy.

STOPKAŠEL Dr. Weiss 
PRO DĚTI 200 + 100 ml navíc
Stopkašel pro děti byl vyvinut speciálně pro potřeby
dětské organismu, má výbornou chuť a je vhodný 
od jednoho roku dítěte a takéž pro těhotné a kojící ženy. 
Doplněk stravy.

STOPKAŠEL Dr. Weiss
+ selen 200 + 100 ml navíc
Sirup je vhodný pro alergiky, celiaky, diabetiky,
těhotné a kojící ženy Doplněk stravy.

Hyal-Drop multi - 2 x 10 ml
Roztok neobsahuje žádný konzervant. Zdravotnický prostředek.
Čtěte pozorně příbalový leták a před užitím se poraďte se svým
lékařem či lékárníkem.

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.

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel 100 g
tub. lam.
Voltaren emulgel je léčivý přípravek určený ke zmírnění bolesti a léčbě
lokálního zánětu a otoku pohybového aparátu. Čtěte pozorně příbalový
leták a před užitím se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.18KčUŠETŘÍTE

54 Kč
běžně: 72 Kč

40KčUŠETŘÍTE

169 Kč
běžně: 209 Kč

24KčUŠETŘÍTE 152 Kč
běžně: 176 Kč 24KčUŠETŘÍTE152 Kč

běžně: 176 Kč

21KčUŠETŘÍTE

129 Kč
běžně: 150 Kč

21KčUŠETŘÍTE

270 Kč
běžně: 404 Kč


