
Jaro
přichází

Navštivte nás, budete spokojeni. Nabídka platí od od 6. 3. do 30. 4. 2017, nebo do vyčerpání zásob.

Cemio RED3 cps. 60
RED3 je nejnovější švýcarská receptura vyvinutá speciálně
pro dospělé muže na prostatu a podporu zdraví močového
měchýře, na potenci a podporu sexuálního zdraví, na vitalitu,
podporu fyzické a duševní kondice. Doplněk stravy.

Apo - Cetirizin 10 mg x 10 tbl.
APO-CETIRIZIN je přípravek proti alergiím. Léčivou látkou

přípravku je cetirizin-dihydrochlorid. U dospělých a u dětí od
6 let věku se používá ke zmírnění nosních a očních příznaků

sezónní a celoroční alergické rýmy, zmírnění příznaků
chronické kopřivky nejasného původu. Lék k vnitřnímu užití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Správné použití
konzultujte se svým lékařem či lékárníkem.

GS Condro Diamant
120 + 20 tbl.
Nejdůvěryhodnější značka roku 2016
v kategorii přípravků na klouby. První
a jediný přípravek v ČR se silou 1 600 mg
glukosamin sulfátu a unikátním
DIAMANT FORTESCINEM® (aescin pro
správné krevní zásobení kloubního
pouzdra, vazů a šlach a vitamín C pro
tvorbu pevné kolagenní sítě chrupavek
a menisků). Doplněk stravy.

199 Kč
běžně: 251 Kč

Ostropestřec 
+ Reishi cps. 60

Ostropestřec obsahuje
sylimarin, který pomáhá

k detoxikaci jater a jejich
regeneraci. V kombinaci s reishi

a černým bezem pro podporu
obranyschopnosti organizmu.

Doplněk stravy.

Fenistil por. gtt.
sol. 1 x 20 ml
Rychlá úleva od alergických
reakcí. Ulevuje od svědění
a podráždění kůže, snižuje
otoky, ulevuje od příznaků
alergické rýmy. Lék k vnitřnímu
užití. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci.

NOVINKA

Jaro
přichází

56 KčUŠETŘÍTE

300 KčUŠETŘÍTE

14 KčUŠETŘÍTE

52 KčUŠETŘÍTE

42 KčUŠETŘÍTE

439 Kč
běžně: 495 Kč

119 Kč
běžně: 161 Kč

55 Kč
běžně: 69 Kč

599 Kč
běžně: 899 Kč

Lékárna Na Záchrance
Hradec Králové

Hradecká 1690/2a

500 12 Hradec Králové

PO  –PÁ 7.30 –17.00 495 755 257



GS Extra strong 
multivitamin 30 + 10 tbl.
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.

GS OMEGA 3 citrus
cps. 100+50

Zdravé srdce, mozek, zrak. 3 000 mg
rybího oleje s vysokým obsahem DHA

a EPA v denní dávce. DHA a EPA
v přirozené formě triglyceridů – až
o 50 % vyšší vstřebatelnost oproti

běžně používaným polosyntetickým
ethylesterům. Kapsle s citronovou

příchutí. Doplněk stravy.

Otrivin Menthol 1 mg / ml 
nas. spr. sol. 1 x 10 ml
Otrivin Menthol 1 mg/ml se používá pro
obnovení průchodnosti ucpaného nosu
způsobeného nachlazením, sennou 
rýmou nebo jinou alergickou rýmou, 
zánětem vedlejších nosních dutin. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

GS Koenzym Q10 30 mg
Přípravek dodá organismu optimální dávku
koenzymu Q10 s vysokou vstřebatelností. Navíc je
koenzym obohacen o biotin, který přispívá
k udržení normálního energetického metabolismu
v těle a činnosti nervové soustavy. Doplněk stravy.

Avilut Ginkgo Recordati 
cps. 80 + 10 ZDARMA
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.

Rakytníček 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.

Junior - Angin sirup pro děti 100 ml
Junior-angin sirup se používá při suchém, neproduktivním kašli,
bolesti v krku a podráždění sliznice v dutině ústní a krku
v důsledku nachlazení. Díky obsahu lišejníku islandského vytváří
dvojitou ochrannou vrstvu na sliznicích. 

83 Kč
běžně: 98 Kč

Libenar pro děti 15 amp. po 5 ml
Nosní kapky Libenar jsou určeny pro každodenní hygienu nosu
u novorozenců a dětí. Je vhodný zejména při rýmě a alergické
rýmě. Odstraňuje z nosu hlen a tím napomáhá ke snadnějšímu
kojení a spánku u kojenců. Přípravek je vhodný k čištění nosu
u dětí, které ještě neumí smrkat. Pomáhá odstraňovat
přebytečné nosní sekrety a díky svému zvlhčujícímu působení
rychle zklidňuje suchou sliznici. Může být používán dlouhodobě,
podle potřeby několikrát denně.

Ambrosan 
30 mg x 20 tbl.
Ambrosan 30 mg tablety je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli
hydrochloridum. Uvolňuje zahlenění a usnadňuje obtížné
vykašlávání. Vhodný pro dospělé a děti od 5 let. Přípravek je volně
prodejný a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Ranisan 75 mg tbl. 10
Ranisan 75 mg patří do skupiny léků, které snižují tvorbu kyselé žaludeční
šťávy. Rychle se vstřebává ve střevě a jeho účinek není ovlivněn současnou
náplní žaludku. Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.

175 Kč
běžně: 224 Kč

49 KčUŠETŘÍTE

96 KčUŠETŘÍTE

22 KčUŠETŘÍTE
25 KčUŠETŘÍTE

28 KčUŠETŘÍTE

19 KčUŠETŘÍTE

15 KčUŠETŘÍTE

20 KčUŠETŘÍTE

24 KčUŠETŘÍTE

38 KčUŠETŘÍTE

44 Kč
běžně: 64 Kč 55 Kč

běžně: 79 Kč

84 Kč
běžně: 122 Kč

131 Kč
běžně: 150 Kč

159 Kč
běžně: 187 Kč

329 Kč
běžně: 425 Kč

139 Kč
běžně: 164 Kč

219 Kč
běžně: 241 Kč



Brufen 400 mg,
100 tbl.

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 ibuprofenum.
O správném užívání se poraďte

s lékařem nebo lékárníkem. 
Před použitím pečlivě čtěte 

příbalovou informaci 
pro pacienty. 

Elasti Q Original 200 ml
krém k prevenci strií
Elasti-Q Original má lehkou konzistenci, snadno
se vstřebává, nezanechává pocit mastnoty a má
příjemnou vůni. Díky kombinaci účinných látek
(kyselina hyaluronová, D-panthenol, elastin
a vitamín E) je ideálním výrobkem, který
skutečně bojuje v ochraně proti vzniku strií.
Pravidelným používáním si zajistíte pevnou
a pružnou pokožku nejen během těhotenství,
ale i po porodu.

Hemostop gel 75 ml
Stop hemoroidům!  Již při prvotních

problémech – svrbění, štípání a pálení
konečníku.  Vhodný i pro těhotné a kojící

ženy. Zdravotnický prostředek.

Lactulose AL sirup
500 ml
Šetrně působící prostředek při zácpě.
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. 

99 Kč
běžně: 165 Kč

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.

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. Magnesium B-komplex 

Glenmark 100 + 20 potah. tbl.
Komplexní a vyvážené složení hořčíku a vitaminů B1, B6 a B12. Dvě

tbl. pokrývají 100 % doporučené denní dávky všech obsažených
účinných látek pro váš organismus. Doplněk stravy.

180 Kč
běžně: 209 Kč

Uroval manosa
Akut 10 tbl.
Originální komplex
brusinkového extraktu
s vysokým obsahem
přírodních látek –
proanthokyanidinů
a monosacharidu 
D-manosy. Také pro 
těhotné ženy a ženy
v klimakterickém období.
Doplněk stravy.

Phyteneo Kolodium
Forte 10 ml
Kolodium forte je zdravotnický
prostředek. Užívá se pro účinné
odstranění bradavic, kuřích ok
a ztvrdlé kůže. Šetrná 
a nebolestivá 
terapie.

29 KčUŠETŘÍTE

49 KčUŠETŘÍTE

26 KčUŠETŘÍTE

121 KčUŠETŘÍTE

15 KčUŠETŘÍTE

70 KčUŠETŘÍTE

66 KčUŠETŘÍTE

68 KčUŠETŘÍTE

27 KčUŠETŘÍTE

26 KčUŠETŘÍTE

85 Kč
běžně: 111 Kč

155 Kč
běžně: 182 Kč

Koňská mast s rašelinou
hřejivá 300 ml
Koňská mast s rašelinou je bylinný balzám
vyrobený z pravé rašeliny a bylinných extraktů.
Tyto extrakty obsahují také látky, o kterých je
známo, že ulevují při svalovém přetížení, při
bolestech kloubů, svalů a páteře. Rašelina se
používá v tradičním lázeňství pro svůj vysoký
obsah huminových kyselin a minerálů, působí
blahodárně i v péči o problematickou pokožku.
K dostání v chladivé a hřejivé verzi. 

159 Kč
běžně: 227 Kč

181 Kč
běžně: 251 Kč

159 Kč
běžně: 280 Kč

123 Kč
běžně: 138 Kč

99 Kč
běžně: 148 Kč

153 Kč
běžně: 179 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 Remedika Hradec Králové – Veverkova 1631/5, 500 01 Hradec Králové, PO  – PÁ 7.00 – 17.00, tel.: 493 035 319, remedika@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

ColonFit Plus - 180 g Topnatur
ColonFit je doplněk stravy, obsahující vlákninu psyllium,
která přispívá k udržování normálního střevního tranzitu,
napomáhá tedy správnému a snadnému vyprazdňování,
dále pak obsahuje specifické živé kultury, inulín a na rozdíl
od ColonFitu Basic navíc TRÁVICÍ ENZYMY. 
ColonFit je bezlepkový produkt. Neobsahuje 
geneticky modifikované suroviny. 
Doplněk stravy.

Dulcolax čípky 
6 x 10 mg
Šetrné a účinné projímadlo.
Rychlá úleva od zácpy - nástup
účinku již za 10 až 30 minut.
Lze užívat během kojení. Lék
k vnitřnímu užití. Léčivá látka
Bisacodylum. Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.

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.

3M Spofaplast 
154, 164 
textilní náplasti 
6 cm x 1 m, 
8 cm x 1 m
Metrová textilní náplast o šířce 
6 a 8 cm skvěle drží, chrání
a neodlepuje se. Dobře ošetří 
drobné rány, odřeniny nebo 
puchýřky a k pokožce je velmi 
šetrná.

26 Kč
běžně: 31 Kč

34 Kč
běžně: 41 Kč

Piracetam AL 1200 ml, 120 tbl.
K léčbě poruch činnosti mozku. Příznivě ovlivňuje látkovou
výměnu nervových buněk, zvyšuje průtok krve mozkem
a zlepšuje tokové vlastnosti krve. Volně prodejný lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje Piracetamum 1 200 ml. Čtěte
pozorně příbalovou informaci. 

Vividrin Ectoin 10 ml
Šetrné oční kapky bez konzervačních látek pro
podrážděné a zarudlé oči důsledkem únavy nebo
alergie. Vhodné rovněž k použití při alergickém 
zánětu spojivek. Zmírňuje zčervenání, pálení a slzení
očí. Navrací pocit zrakového komfortu.

167 Kč
běžně: 201 Kč

38 Kč
běžně: 43 Kč

188 Kč
běžně: 290 Kč

26 KčUŠETŘÍTE

88 KčUŠETŘÍTE

66 KčUŠETŘÍTE

102 KčUŠETŘÍTE

5 KčUŠETŘÍTE

34 KčUŠETŘÍTE

7 KčUŠETŘÍTE

5 KčUŠETŘÍTE

255 Kč
běžně: 343 Kč

209 Kč
běžně: 275 Kč

75 Kč
běžně: 101 Kč

Leros Natur Detox
čistící čaj s vilcacorou

Bylinný čaj s kopřivou, vilcacorou,
schizandou a lopuchem. Vilcacora,

vilkakora nebo také Uncaria tomentosa,
Uňa de gato, Cats Claw - kočičí dráp, je
rostlina, která pochází z amazonských
pralesů. Není určeno pro děti do 6 let,
těhotné a kojící ženy. Nepoužívejte při

přecitlivělosti na některou složku
přípravku.

OTEVŘELI JSME PRO VÁS 
INTERNETOVOU LÉKÁRNU 
NYNÍ MŮŽETE U NÁS NAKUPOVAT
I Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA

Adresa e-shopu: 

www.khl.cz


