
Navštivte nás, budete spokojeni. Nabídka platí od 9. 5. do 30. 6. 2017, nebo do vyčerpání zásob.Navštivte nás, budete spokojeni. Nabídka platí od 4. 9. - 31. 10. 2017, nebo do vyčerpání zásob.

GS Imunostim Akut 10 tbl.
Pastilky příjemné mentolové chuti s dvojnásobnou silou pro
akutní podporu imunity a dýchací cesty. Obsahují tzv.
bakteriální lyzát a vitamin C, který podporuje správnou
funkci imunitního systému a obranyschopnost organizmu. 
Doplněk stravy. 

19 KčUŠETŘÍTE
GS Imunostim Prevent 20 tbl.
Pastilky příjemné mentolové chuti s dvojnásobnou silou pro dlouhodobou podporu
imunity a dýchací cesty. Obsahují tzv. bakteriální lyzát a vitamin C, který podporuje
správnou funkci imunitního systému a obranyschopnost 
organizmu. Doplněk stravy.

29 KčUŠETŘÍTE

Predator parazit sérum 
100 ml  + šampon 100 ml +
ZDARMA hřeben všiváček!
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.

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.

45 KčUŠETŘÍTE

68 KčUŠETŘÍTE

Cemio Metric 308
Smart bezkontaktní
teploměr
Nejpohodlnější a nejrychlejší způsob měření
teploty. Pro měření teploty na čele
a okolních předmětů ze vzádlenosti 5-8 cm.
Vysoká rychlost měření do 1 sekundy.

286 KčUŠETŘÍTE

869 Kč
běžně: 1 155 Kč

275 Kč
běžně: 343 Kč

179 Kč
běžně: 224 Kč

115 Kč
běžně: 134 Kč

169 Kč
běžně: 198 Kč

Lékárna Na Záchrance
Hradec Králové

Hradecká 1690/2a

500 12 Hradec Králové

PO  –PÁ 7.30 –17.00 495 755 257

Přivítejte
podzim s námi
Přivítejte
podzim s námi



Tantum verde Natura Orange a Honey
a Tantum Natura Lemon a Honey 
loz 20 x 3 mg
Tantum Natura s příchutí pomeranče a citronu je doplněk stravy ve formě
gumových pastilek s propolisem, vitaminem C a zinkem. Tantum Natura je
vhodné užívat při podráždění v krku, při suchu v krku, škrábání a nepříjemných
pocitech v krku způsobených teplotními změnami, klimatizací, znečištěním
životního prostředí, při přílišném zatížení hlasivek čí kouření. Přispívá
k normální funkci imunitního systému, při chrapotu a problémech 
s hlasivkami a mluvením.  

23 KčUŠETŘÍTE

70 Kč
běžně: 93 Kč

Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 
50 + 10, 1 + 1
Hlíva ústřičná je 100% čistý přípravek bez příměsí, který obsahuje komplex
přírodních látek pro správné fungování organizmu. Obohacena navíc o olej
z rakytníku řešetlákového, přispívá ke správnému zažívání, posiluje činnost
srdce a udržuje zdravou pokožku. Doplněk stravy.

54 KčUŠETŘÍTE

279 Kč
běžně: 333 Kč

AKCE

1+1

Coldrex 24 tbl.
Lék ve formě tablet proti chřipce
a nachlazení. Snižuje horečku, tlumí
bolesti, uvolňuje ucpaný nos, tlumí
bolesti v krku. S přídavkem  složky
na odkašlávání  a kofeinu. Lék
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě
příbalovou informaci. 

26 KčUŠETŘÍTE

113 Kč
běžně: 139 Kč

62 KčUŠETŘÍTE

Hlíva ústřičná + lactobacily 50 + 10 cps.
1 + 1 zdarma 
Nejsilnější hlíva na trhu, z kontrolovaných českých pěstíren. Vitamin C
podporuje imunitu. Šípek podporuje zažívání. Bez příměsí a konzervačních
látek s využitím aktivních látek celé hlívy. Doplněk stravy. 

285 Kč
běžně: 347 Kč

AKCE

1+1
GS Condro
Diamant 100 tbl.
VYZKOUŠEJTE i Vy
Mimořádnou sílu pro Vaše  klouby:
2 122 mg originálního glukosamin
sulfátu CliniQ® s jedinečným
DIAMANT FORTESCINEM®

200 KčUŠETŘÍTE

499 Kč
běžně: 699 Kč

GS Ginkgo 60 Premium
tbl. 60 + 30 ČR
GS Ginkgo 60 mg z mladých lístků
ginkga, obohaceného o hloh,
který podporuje prokrvení,
a gotu kolu pro podporu
paměti a soustředění.
Doplněk stravy. 25 KčUŠETŘÍTE

287 Kč
běžně: 312 Kč

Nurofen pro děti 
Jahoda por. sus. 
100 ml / 2 000 mg
Užívá se ke snížení horečky (včetně horečky
vzniklé po očkování), dále k tlumení mírných
až středně těžkých bolestí, jako jsou bolesti
hlavy, bolesti zubů nebo uší, bolesti v krku,
bolesti spojené s podvrtnutím nebo
zhmožděním. Čtěte pozorně příbalový leták.
Lék k vnitřnímu užití.

24 KčUŠETŘÍTE

Ibuprofen AL 400 mg 
x 100 tbl. 
Ibuprofen AL 400 je protizánětlivý léčivý
přípravek, který snižuje horečku a ulevuje od
bolesti. Užívá se při lehké až středně silné
bolesti jako např. bolesti hlavy včetně
migrény, bolesti zad, zubů, pooperační
bolesti, při bolestivé menstruaci. Dále se
užívá ke snižování horečky a při bolestech
svalů a kloubů, které provázejí chřipková
onemocnění. Lék k vnitřnímu užití. Před
použitím si pozorně přečtěte příbalový leták.

66 KčUŠETŘÍTE

69 Kč
běžně: 135 Kč

Müllerovy pastilky
se šalvějí a vit. C 
24 pst
Bylinné pastilky se šalvějí 
a vitaminem C. Doplněk stravy.

11 KčUŠETŘÍTE95 Kč
běžně: 119 Kč

68 Kč
běžně: 79 Kč



Psyllium 300 g 
(250 g + 50 g zdarma)
Topnatur
100% originální indická vláknina
s maximální dosažitelnou čistotou 98 %.
Psyllium absorbuje vodu více než
dvacetkrát vzhledem ke své hmotnosti.
Výsledkem je,  že po smíchání s vodou silně
nabobtná, vytvoří měkký gel, který ve své absorbční schopnosti pokračuje ještě
v trávicím ústrojí. Tím zvyšuje objem stolice a podporuje šetrný pohyb střevního
obsahu.

Revitalon forte 90 cps. + DÁREK
Výživa vlasů od kořínků i pro zdravé a silné vlasy prostřednictvím
18 účinných látek, které přispívají ke zlepšení vzhledu a struktury vlasů,
nehtů a pokožky (biotin, selen, zinek a další). Extra silná receptura.
Doplněk stravy. DÁREK: 30 tbl. navíc. 

96KčUŠETŘÍTE

DÁREK
ZDARMA

28KčUŠETŘÍTE

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

Olynth HA 0.05% nas.
spr. sol. 1 x 5 mg / 10 ml
Lék k nosnímu podání. Zmírňuje otok nosní
sliznice a uvolňuje dýchání. S obsahem
xylometazolinu-hydrochloridu. Před použitím
si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

92 Kč
běžně: 112 Kč

20KčUŠETŘÍTE

Aspirin C šumivý 10 tbl.
Aspirin C Forte šumivé tablety účinně ulevují od horečky a bolestí
doprovázejících nachlazení. Kromě kyseliny acetylsalicylové obsahují také
kyselinu askorbovou, známou jako vitamin C. Ten posiluje obranyschopnost
organismu a jeho přítomnost tak může přispět k uzdravení. Lék k vnitřnímu
užití. Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták.

xxKčUŠETŘÍTE

Canephron tbl. obd. 60
Canephron je léčivý rostlinný přípravek obsahující extrakt natě zeměžluče, kořene
libečku a listů rozmarýnu, který je určen pro léčbu zánětů močových cest u akutních
i opakujících se zánětů a jako doplňková léčba při užívání antibiotik. Ulevuje při zánětu
a křečích močového měchýře. Přípravek je vhodný pro dospělé.  

43KčUŠETŘÍTE

Ataralgin 
50 tablet
Ataralgin tlumí bolest
hlavy a krční páteře,
snižuje svalové, emoční
a psychické napětí. 
Lék k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou
informaci.SANORIN 1‰

Nosní sprej, roztok, 
balení 10 ml
Sanorin 1‰ se používá k mírnění
příznaků u akutní rýmy, zánětu
paranazálních dutin a středouší.
Obsahuje účinnou látku nafazolin, která
způsobuje obnovení průchodnosti nosu.
Nástup účinku zpravidla do 5 minut od
aplikace. Sanorin 1‰ je určen pro
dospělé a dospívající starší 15 let.

29 KčUŠETŘÍTE

Clotrimazol AL 100 tbl. vag. 
6  x 100 mg + apl.
Clotrimazol je širokospektré antimykotikum. Clotrimazol AL 100 
je přípravek určený k léčbě vaginálních mykotických infekcí. Léčivá látka
clotrimazolum, zabraňuje růstu a množení buněk hub (houbovitých
mikroorganismů), např. kvasinek a řady dalších, stejně jako některých bakterií.

35KčUŠETŘÍTEBiopron 9 premium 30 cps.
Probiotický komplex Biopron®9 PREMIUM představuje jedinečnou
a vyváženou kombinaci probiotických kultur a prebiotik fruktooligosacharidů
(FOS). Obsahuje 9 kmenů vitálních mikroorganizmů ve vysoké denní dávce
20 miliard. Doplněk stravy.

443 Kč
běžně: 539 Kč

120 Kč
běžně: 148 Kč

22KčUŠETŘÍTE

158 Kč
běžně: 180 Kč

135 Kč
běžně: 155 Kč

61 Kč
běžně: 90 Kč

99 Kč
běžně: 125 Kč

36 KčUŠETŘÍTE

245 Kč
běžně: 281 Kč

55 Kč
běžně: 90 Kč

207 Kč
běžně: 250 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

Nakupujte na: 

www.khl.cz

Platí pouze pro E-shop:

Almiral gel 1 x 250 g
Přípravek působící proti bolesti a zánětu určený k zevnímu použití.
Potlačuje bolest, otok a zánět po sportovních úrazech, snižuje
bolestivost při pohybu. Lék k vnějšímu užití. Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou informaci.

121 KčUŠETŘÍTE

159 Kč
běžně: 280 Kč

Hemostop Probio
MAX Da Vinci
Academia tob. 60 + 30
Hemostop Probio Max je doplněk stravy,
jehož hlavními složkami jsou
diosmin/hesperidin, dobromysl, probiotika
a prebiotika. Právě díky dobromysli
přispívá přípravek k vyšší pevnosti
a pružnosti cévních stěn.

76 KčUŠETŘÍTE

469 Kč
běžně: 545 Kč

ALTERMED Lubrikační
gel COMFORT AQUA
neparf. 100 ml
Lubrikační gel Comfort Aqua na vodní bázi
nahrazuje nedostatečné zvlhčení poševní
sliznice při pohlavním styku. Nenarušuje
přirozené kyselé pH déky obsahu kyseliny
mléčné. Má neutrální chuť a nezanechává
skvrny.

10 KčUŠETŘÍTE

102 Kč
běžně: 112 Kč

CEM-M Gummies
Imunita 60 ks
CEM-M® Gummies pro dospělé jsou velmi
chutné želatinové multivitaminy, které
přispívají k zajištění každodenního přísunu
důležitých vitaminů a minerálů.  CEM-M®

Gummies podporují udržení vitality
a výkonnosti organizmu. Doplněk stravy.

45 KčUŠETŘÍTE

189 Kč
běžně: 234 Kč

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

95 KčUŠETŘÍTE

Bromhexin 8 KM
kapky por. gtt. sol. 
1 x 20 ml
Bromhexin 8 KM kapky je léčivý
přípravek ke zkapalňování a rozpouštění
hlenu při onemocněních dýchacích cest
s hustým hlenem. Před použitím si
pečlivě přečtěte  příbalový leták.

75 Kč
běžně: 94 Kč

19 KčUŠETŘÍTE

Avilut 3 forte cps 60 + 10
Doplněk stravy  s obsahem karotenoidů: Lutein 12 mg, Zeaxantin
1 mg + Rutin 60 mg, Vitamin E 15 mg, Aescin 30 mg, 
Omega 3 - 356 mg, Lecithin 20 mg. Pro péči o váš zrak. 

102 KčUŠETŘÍTE

The Simpsons Lisa
Multivitaminy 50 želé 
+ 45 tbl + budík
Multivitamínky nabízejí skvělé ovocné
příchutě pro každý den, doplnění potřebných
vitaminů po celý rok, vitamin D3 pro normální
růst a vývin kostí u dětí a vitamin C pro
podporu imunity. Doplněk stravy.

272 Kč
běžně: 366 Kč

94 KčUŠETŘÍTE

429 Kč
běžně: 524 Kč

359 Kč
běžně: 461 Kč


