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

Ceny platné i na www.khl.cz.

Nabídka platí od 12. 3. – 30. 4. 2018, nebo do vyčerpání zásob.
Ceny platné i na www.khl.cz.

U nás jsou ceny opravdu výhodné! Nabídka platí od 1. 4. do 30. 5. 2019, nebo do vyprodání zásob.
Ceny platné i na www.khl.cz.

Lékárna Na Záchrance 
Hradec Králové 

Allergodil 
oční kapky, 1 x 6 ml
Léčí příznaky alergického zánětu spojivek,
včetně případného zánětu nosní sliznice. Od
4 let věku. Allergodil je léčivý přípravek
k očnímu podání s léčivou látkou azelastin
hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci.

Fenistil gel 1%, 50 g
Rychlá a účinná úleva od svědivé podrážděné pokožky různého původu: svědivá
vyrážka, poštípání hmyzem, spálení od slunce, povrchové popáleniny, kopřivka.
Forma gelu má chladivý účinek. Fenistil gel má také lokální anestetický účinek.
Přípravek Fenistil gel je určen pro dospělé a děti od 6 měsíců věku.

Analergin 10 mg, 30 tbl.
Přípravek proti alergiím, ke zmírnění nosních

a očních příznaků sezónní a celoroční alergické
rýmy, ke zmírnění příznaků chronické kopřivky

nejasného původu. Lék k vnitřnímu užití
s účinnou látkou cetirizin. Před užitím čtěte
příbalovou informaci.

FYPRYST – veterinární přípravek
k vnějšímu užití pro psy a kočky
Roztok pro nakapání na kůži, spoton, ochrana psů a koček před nejvýznamnějšími
zevními cizopasníky, klíšťaty a blechami, léčba alergie na bleší kousnutí. Před
použitím si přečtěte příbalovou informaci. Cena se líší u jednotlivých výrobků
v rámci hmotnosti vašeho mazlíčka.

Livostin®, nosní sprej, suspenze  
Livostin nosní sprej léčí celoroční i sezónní příznaky alergické rinitidy,

poskytuje okamžitou úlevu, cíleně působení v místě obtíží. Účinná
látka  levokabastinhydrochlorid. Způsob podání – nosní podání.

Přípravek Livostin je určen pro dospělé a děti od 6 let.

Přivítejte 
jaro s námi

U nás 

jsou ceny

opravdu

výhodné!

128 Kč
běžně: 148 Kč

20

92 Kč
běžně: 129 Kč

37

232 Kč
běžně: 279 Kč

47

od 89 Kč
běžně: od 129 Kč

40

179 Kč
běžně: 199 Kč

20



Hemagel 5 g
Nabízí výjimečné řešení hojení ran jak akutních (např. drobných poranění
v domácnosti, při sportu či hrách), tak chronických ran typu bércových vředů
způsobených poškozením žilního nebo tepenného systému, diabetické nohy,
proleženin, pooperačních ostatních poškození kůže. Vlhké prostředí při léčbě ran
je moderní a zároveň základní podstatou ošetřování. Zdravotnický prostředek.

Duphalac 500 ml
Léčí zácpu. Změkčením stolice prospívá při hemoroidech, po zákroku na střevě
nebo konečníku, léčí zácpu u dětí i dospělých. Přispívá k rovnováze střevní
mikroflóry. Duphalac 667 g/l, perorální roztok je léčivý přípravek k vnitřnímu
užití s léčivou látkou laktulóza. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 

Rennie 24 žvýkacích tablet
Zapomeňte na pálení žáhy. Ulevuje od pálení žáhy již během 5 minut! Efektivní
a rychlé působení. Žvýkací tablety není třeba zapíjet a mají osvěžující příchuť.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Antimetil 30 tablet
Antimetil může být použit: v případě přejídání, narušení obvyklých stravovacích
návyků (např. na dovolené), v průběhu těhotenství, při cestování. Nepoužívat
v případě onemocnění žlučových cest. Antimetil obsahuje zázvor, je vhodný pro
dospělé, ženy v prvním trimestru těhotenství a děti ve věku od 3 let.

Bepanthen® SensiDaily NOVINKA
Krém s prebiotiky na suchou a citlivou pokožku. Každodenní 24hodinová
hydratace celého těla. Pro celou rodinu.

Theraflu Forte 1 000
mg/200 mg/12,2 mg prášek pro
perorální roztok 10 sáčků + teploměr
zdarma
Léčivý přípravek /horký nápoj/ uleví od příznaků chřipky a nachlazení. Mohou
užívat osoby od 16 let s tělesnou hmotností od 50 kg. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci.

Probiolact 10 tbl.
Česká patentovaná probiotika. ProbioLact obsahuje vyvážený komplex 5 různých
kmenů živých mikroorganismů v počtu až 10 miliard v denní dávce. Bakterie
Lactobacillus acidophilus biofilm jsou zpracovány unikátní technologií do formy
tzv. biofilmu. Při a po užívání antibiotik ke stabilizaci střevního mikrobiomu.
Vyrobeno v ČR.

Brufen rapid 400 mg, 24 tbl.
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.
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TEREZIA Rakytníček
multivitaminové želatinky 70 kusů
Podpořte přirozenou imunitu svých dětí. Želatinky Rakytníček obsahují 20 % ovocné
šťávy a vysoký obsah 9 vitamínů. Bez konzervačních látek, přidaných barviv, sladidel
a lepku. Doplněk stravy.

Maxi Hořčík
Vysoká dávka hořčíku v malé, snadno polykatelné tabletě. Komfortní užívání –
stačí 1 denně! Jedna tableta obsahuje 350 mg čistého hořčíku. Hořčík přispívá
ke snížení míry únavy, vyčerpání a k normální funkci svalů. Různorodá a vyvážená
strava a zdravý životní styl jsou důležité, tento produkt by neměl být používán
jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Doplněk stravy
s hořčíkem pro dospělé.

Magnesium B-Komplex 100+20 tbl.
Komplexní a vyvážené složení hořčíku a BKomplexu (vitamíny B1, B6 a B12).
Vhodné pro dlouhodobé užívání. Doplněk stravy.

Ataralgin 50 tbl.
Tlumí bolest hlavy a krční páteře. Snižuje svalové napětí. Snižuje emoční
a psychické napětí. Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

TEREZIA Ostropestřec 
+ Reishi 60 kapslí 
Přirozenou očistu těla zajišťují naše játra. Ostropestřec podporuje jejich správné
fungování a spolu s reishi přispívá k fungování naší imunity. Doplněk stravy.

Vitamín K2+D3+Q10 BIOMEDICA
60 cps.
Doplněk stravy s jedinečnou kombinací vitamínů a koenzymu Q10. Přispívá
k udržení normálního stavu kostí, normální činnosti svalů, zubů a imunitního
systému, srážlivosti krve a udržení normálního stavu kostí. Přípravek není určen
pro děti do 3 let.

Koenzym Q10 60 mg se sezamovým
olejem 1+1 balení zdarma
Kapsle s obsahem 60 mg koenzymu Q 10 a 315 mg sezamového oleje. Koenzym
Q 10 je látka rozpustná v tucích, a proto je přípravek vyráběn ve formě měkkých
želatinových kapslí, kde je aktivní látka rozpuštěná v sezamovém oleji. Pozorně
čtěte příbalovou informaci.

Sinulan forte junior 120 ml
Sinulan forte obsahuje směs výtažků z rostlin podporujících funkci dýchacího
ústrojí a imunitního systému a také biotin, který pomáhá udržovat správný stav
sliznic. Imunita a horní cesty dýchací. Produkt je určený dětem od 3 let, mladistvým
a dospělým.
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Cemio Kamzík tbl. 60+30 
Cemio Kamzík je špičkový kloubní přípravek, který představuje jedinečné spojení
ryzí přírody a špičkové technologie. Vitamín C je látka pro správnou tvorbu
kolagenu v organismu pro normální funkci kostí a chrupavek.

Persen Forte 40 tbl.
Persen je léčivý přípravek rostlinného původu. Příznivě působí při poruchách
usínání a spánku, vyvolaných napětím, rozladěností, strachem a úzkostí. Pečlivě
čtěte příbalový leták. Za zvýhodněnou cenu můžeme také nabídnout Persen 20 tbl.

Nurofen rapid 400 mg, 20 tbl.
Rychlá a účinná úleva od horečky a bolesti, včetně bolesti hlavy, zad, zubů, či při
menstruaci. Nurofen Rapid tiší bolest, má protizánětlivé účinky a snižuje
horečku. Obsahuje ibuprofen. Mohou ho užívat dospělí a dospívající od 12 let.

GS Betakaroten s měsíčkem cps.
90+45 ČR/SK
Silná dávka betakarotenu pro krásné opálení. V akci také GS Betakaroten Forte
s měsíčkem cps. 80+40 ČR/SK. Nyní navíc obě varianty GS betakarotenů s dárkem 
– Dermacol sprchový gel citron za 199 Kč. 

Physiomer Hypertonic 135 ml
Přírodní nosní sprej. Uvolní ucpaný nos při rýmě a nachlazení. Čistí a zvlhčuje
nosní sliznici, přirozeně regeneruje. Bezpečný pro každodenní použití. K dispozici
je rovněž kapesní balení 20ml.

Procto-Glyvenol 50 mg/g + 20 mg/g,
rektální krém 30 g
Registrovaný lék k léčbě vnitřních a vnějších hemoroidů. Rektální podání. Před
použitím si přečtěte příbalovou informaci. Přípravek Proctoglyvenol není
vhodné používat během prvních třech měsíců těhotenství. Při kojení a po třetím
měsíci těhotenství se používat může podle doporučeného dávkování.
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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.: 495 755 257, 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
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 s.r.o. – 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, 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, ÚT, ČT, PÁ 7.15 – 15.30, ST 10.00  18.00, 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. 


