
Čtěte pozorně příbalový leták.
V nabíce také 50 tbl za akční cenu.

BepanGel® je zdravotnický prostředek. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

Čtěte pozorně příbalový leták.

Čtěte pozorně příbalový leták.

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK

Platnost: 
1. 7.— 30. 9. 2020
nebo do vyprodání zásob

ATARALGIN®
20 tablet

• uleví od bolesti hlavy, krční páteře a zad
• snižuje svalové a emoční napětí
•  obsahuje unikátní kombinaci 

3 účinných látek (paracetamol, kofein 
a guaifenesin)

Doplněk stravy.
Čtěte pozorně příbalový leták.

Diorex
60 tablet

•  zmírňuje příznaky a projevy chronické 
žilní insuficience dolních končetin
- pocit težkých nohou
- otoky nohou

• obsahuje látky diosmin a hesperidin

BIOVENOL®
krém 200 ml + dárek BIVENOL 
micro, 20 tablet
•  je vhodný k péči o pokožku unavených 

nohou u osob se sklonem k natékání 
či k žilním problémům

•  kombinace rostlinných silic a extraktů 
(kaštan, arnika, měsíček, jalovec) napomáhá 
k prokrvení pokožky, osvěžuje ji a urychluje 
její regenerační proces

BepanGel® 
gel 50 g

Hojí rány rychle a bez jizev.
Moderní hydrogel 4v1.

Canesten® GYN Combi Pack
1 vaginální tableta s aplikátorem, krém 20 g 
•  jediná vaginální tableta vás 
zbaví kvasinkové infekce

•  snadné zavádění pomocí 
hygienického aplikátoru

•  od nepříjemných vnějších 
příznaků uleví krém

•  tableta i krém obsahují 
léčivou látku clotrimazolum

Doplněk stravy.
Čtěte pozorně příbalový leták.
V nabídce také protectum vital 
a protectum ginkgo extra za akční cenu. 

PROTECTUM® Omega3
90 kapslí
•  vyvážená kombinace omega3 nenasycených 

mastných kyselin, vitaminu, karotenoidů 
a minerálů

Hyabak 0,15%
10 ml
•  oční kapky s UVB filtrem
•  okamžitá úleva unaveným očím 

s prodlouženým účinkem
•  bez konzervačních látek
•  použitelnost 3 měsíce od 1. otevření

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách

LÉKÁRNA VFN

Karlovo nám. 32, Praha 2 
(budova A Fakultní polikliniky)

Po-Pá 8:00-15:30
Tel.: 224 966 464

Karlovo nám. 32, Praha 2
(budova B Fakultní polikliniky)

Po-Čt 8:00-18:00, Pá 8:00-15:30
Tel.: 224 966 702

LÉKÁRNA VFN
U Nemocnice 2, Praha 2 
(hlavní vstup do VFN)

Po-Pá 7:00-18:00
Tel.: 224 963 290

Ke Karlovu 6, Praha 2 
(budova Urologické kliniky)

Po-Čt 8:00-17:00, Pá 8:00-15:30
Tel.: 224 967 609

Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určené, a po konzultaci s lékařem 
nebo lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept) užívejte výhradně podle doporučení 
lékaře. Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme  
Vás k nevhodnému, nepřiměřenému ani neopodstatněnému užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, 
účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Za tiskové chyby neručíme.

L.CZ.MKT.CC.03.2020.1854

L.CZ.MKT.CC.01.2018.1297

L.CZ.MKT.CC.06.2017.1099

75 Kč

95 Kč

149 Kč

209 Kč

115 Kč

235 Kč

245 Kč

290 Kč

95 Kč

109 Kč269 Kč

475 Kč

540 Kč
185 Kč

289 Kč

Canesten® 
IntimGel
gel 100 ml   
•  speciální intimní hygiena 

při vaginálních potížích
•  rychle ulevuje od pocitu svědění 

pokožky
•   neštípe, nepálí a poskytuje 

komfort až na 12 hodin

• urychluje hojení
• chrání před další infekcí
• chladí a nepálí
• zabraňuje tvorbě jizev

NOVINKA

POZOR! V době letních prázdnin je změna otevíracích hodin.



Čtěte pozorně příbalový leták.

Účinná látka naftifini hydrochloridum.
Čtěte pozorně příbalový leták.

V nabídce také Fenistil gel 50 g za akční cenu. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK

Platnost: 
1. 7.— 30. 9. 2020 
nebo do vyprodání zásob

Imodium®
20 tvrdých tobolek                                               
                                                                                            
• účinný přípravek na zastavení průjmu
• úleva často již po první dávce
• neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru
•  přípravek je vhodný pro dospělé a děti 

od 6 let

Exoderil®
kožní roztok 20 ml, krém 15 g                                             
                                                                                            
• léčí kožní a nehtové plísně
• rychle ulevuje od svědění
• odstraňuje zarudnutí

Pouze k zevnímu použití.

Cutosan
antiseptický mycí gel 200 ml                                          
                                                                                            
•  jemné nealkalické tekuté mýdlo  

(pH5,5) pro šetrné čištění pokožky
• vhodné i na vlasovou pokožku
• obsahuje antiseptikum triclosan
• velmi dobře se roztírá a smývá
•  přípravek nevysušuje kůži 

Fenistil®
gel 30 g                                         
                                                                                   
•  účinně uleví od svědivé podrážděné  

pokožky různého původu (kopřivka,  
vyrážka, bodnutí hmyzem,  
popáleniny od slunce)

• má chladivý účinek
• nemastí, nelepí
• rychle proniká do kůže
•  pro děti (od 6 měsíců věku)  

i dospělé
•  neobsahuje alkohol,  

parfémy ani barviva

Cosmos®
AKCE 2+1 na náplasti Cosmos®           

Doplněk stravy. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

BIOPRON® Forte
30 tablet                                               
                                                                                            
•  unikátní probiotický komplex obohacený  

o probiotickou kvasinku S. Boulardii  
a prebiotika

•  podporuje obnovení rovnováhy  
střevní mikrobioty

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách

LÉKÁRNA VFN

Karlovo nám. 32, Praha 2 
(budova A Fakultní polikliniky)

Po-Pá 8:00-15:30
Tel.: 224 966 464

Karlovo nám. 32, Praha 2
(budova B Fakultní polikliniky)

Po-Čt 8:00-18:00, Pá 8:00-15:30
Tel.: 224 966 702

LÉKÁRNA VFN
U Nemocnice 2, Praha 2 
(hlavní vstup do VFN)

Po-Pá 7:00-18:00
Tel.: 224 963 290

Ke Karlovu 6, Praha 2 
(budova Urologické kliniky)

Po-Čt 8:00-17:00, Pá 8:00-15:30
Tel.: 224 967 609

Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určené, a po konzultaci s lékařem 
nebo lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept) užívejte výhradně podle doporučení 
lékaře. Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme  
Vás k nevhodnému, nepřiměřenému ani neopodstatněnému užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, 
účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Za tiskové chyby neručíme.

155 Kč

189 Kč

219 Kč

279 Kč

149 Kč

165 Kč

169 Kč

209 Kč

35 Kč

55 Kč

99 Kč

125 Kč

265 Kč

305 Kč

                                                                                            
V nabídce jsou:

  PRUŽNÁ 
textilní náplast je určena  
pro spolehlivé ošetření menších  
poranění na kloubech a prstech

DO VODY 
chrání drobné rány při koupání  
a sprchování, nepropouští vodu  
a je přitom prodyšná

NA SPORT 
náplast pro sportovce  
s polstrovaným tlumícím  
polštářkem, je voděodolná  
a prodyšná a neomezuje hybnost

Při koupi 
2 libovolných 

náplastí 

Náplast JEMNÁ 
ZDARMA

POZOR! V době letních prázdnin je změna otevíracích hodin.

+


