
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

            

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Platnost: 
10. 3. 2020—31. 8. 2020 
nebo do vyprodání zásob

Foresto 1,25 g + 0,56 g obojek  
pro kočky a psy ≤ 8 kg   
•  8měsíční ochrana před klíšťaty - odpuzuje a hubí ještě před jejich přisátím
•  až 8měsíční ochrana před blechami a jejich vývojovými stádii
• vhodný pro psy i kočky

Dronspot 30 mg/7,5 mg  
roztok pro nakapání na kůži  
– spot-on pro malé kočky   
2 pipety

• snadné odčervení ve formě pipety 
• vhodné od 9 týdnů věku či nad 0,5 kg
• lze použít během březosti a laktace 
• odčervovat je doporučeno každé 3 měsíce

Advantix roztok 
pro nakapání na kůži  
- spot-on pro psy do 4 kg  
                
• odpuzuje a hubí klíšťata, komáry, flebotomy a bodavé mouchy
•  působí i proti blechám a jejich vývojovým stádiím a proti všenkám 
• je bezpečný pro březí a kojící feny a pro štěňata od 8 týdnů věku a 1,5 kg ž.hm.

Drontal Dog Flavour 
150/144/50 mg tablety  
2 tablety

• ochucené tablety pro snadné odčervení psů 
• ověřená kvalita společnosti Bayer
• doporučujeme odčervovat každé 3 měsíce

649 Kč

759 Kč

745 Kč

859 Kč

135 Kč

165 Kč

199 Kč

235 Kč

299 Kč

355 Kč

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách

LÉKÁRNY VFN
Ke Karlovu 6, Praha 2 
(budova Urologické kliniky)

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

            

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

Po-Pá 7:00-18:00
Tel.: 224 963 290

            

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.

AKČNÍ LETÁK
PRODUKTY BAYER LÉKÁRNY VFN

Kvalitní ochrana pro vašeho mazlíčka

V nabídce také Drontal Dog Flavour XL 525/504/175 mg tablety pro velké psy, 2 tablety 
a Drontal tablety pro kočky, 2 tablety. 
 

Produkty řady Drontal jsou veterinární léčivé přípravky.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

V nabídce také Advantix roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy od 4 do 10 kg,
od 10 kg do 25 kg, od 25 kg do 40 kg, od 40 kg do 60 kg za zvýhodněné ceny.
 

Veterinární léčivý přípravek.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

V nabídce také Dronspot 60 mg/15 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on  
pro střední kočky a Dronspot 96 mg/24 mg roztok pro nakapání na kůži  
– spot-on pro velké kočky. Balení: 2 pipety.  

Produkty řady Dronspot jsou veterinární léčivé přípravky.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci

NOVINKA

NEPOUŽÍVAT PRO KOČKY.

L.CZ.MKT.AH.01.2020.0783 L.CZ.MKT.AH.01.2020.0784

 L.CZ.MKT.AH.12.2019.0755  L.CZ.MKT.AH.01.2020.0785

V nabídce také Foresto 4,50 g + 2,03 g obojek pro psy > 8kg (délka 70 cm) 

Veterinární léčivý přípravek.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Více na www.soutezforesto.cz 
Soutěž trvá od 1. 3. do 30. 4. 2020 na území České republiky.  
Účastník soutěže je povinen si uschovat originál dokladu o nákupu.  
Zadavatelem soutěže je Bayer s.r.o., IČ: 00585474. 


