
Claritine je léčivý přípravek s léčivou látkou loratadin 
k vnitřnímu užití
Čtěte pozorně příbalový leták.

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK

Platnost: 
1. 4.— 30. 6. 2020 
nebo do vyprodání zásob

CLARITINE
30 tablet                                               
                                                                                            
• uleví od příznaků alergie až na 24 hodin
• řeší projevy interiérových i venkovních alergií
• neovlivňuje běžné denní aktivity

FORFEMINA
30 tablet                                               
                                                                                            
• pomáhá odstraňovat přebytečnou vodu z těla
• přispívá k detoxikaci organismu
• brání vzniku otoků dolních končetin a rozvoji celulitidy
• nehormonální přípravek Repelent PREDATOR FORTE

spray 150 ml                                               
                                                                                            
• repelentní spray odpuzuje komáry a klíšťata
• aplikace na pokožku i oděv
• doba účinnosti 6 hodin
• vhodný pro děti od 2 let
• obsahuje účinnou látku DEET 24,9 %

Je určen pouze k vnějšímu použití. 

ALLERGODIL
oční kapky 6 ml, nosní sprej 10 ml                                               

                                                                                            Oční kapky
•  pomáhají při alergickém zánětu spojivek (zarudnutí, 

svědění nebo slzení očí) a alergickém zánětu spoji-
vek a nosní sliznice (alergické rinokonjunktivitidy)

• pro děti od 4 let

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách

LÉKÁRNY VFN

LÉKÁRNY 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

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

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.03.2019.1601

Doplněk stravy.
Čtěte pozorně příbalový leták.

Nosní sprej  
•  přispívá k odstranění nosních příznaků sezónní  

alergické rýmy (ucpaný nos, vodnatá rýma, svědění  
v nose, kýchání) a celoroční alergické rýmy  
(otok nosní sliznice, kýchání, čirý vodnatý výtok)

• pro děti od 6 let 

Čtěte pozorně příbalový leták.
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COSMOS náplast na puchýře
COSMOS  Hydrokoloidní náplasti s technologií TWIN-TEC                                                 
                                                                                            
• obsahují 2 vrstvy hydrokoloidů, které vytvářejí na ráně vlhké prostředí a umožňují rychlé hojení a úlevu od bolesti 
• vrstva hydrokoloidu místo lepidla snižuje riziko podráždění pokožky
• náplasti jsou průhledné a mají speciální tvar, díky kterému se přizpůsobí místu lepení

STÉRIMAR s manganem
nosní hygiena 50 ml                                               
                                                                                            
•  přírodní mořská voda s příměsí  

manganu pro prevenci a zmírnění  
příznaků alergické rýmy

•  mangan pomáhá zmírňovat  
zánětlivou reakci nosní sliznice

•  vhodný pro těhotné a kojící,  
dospělé i děti od narození 

• pro dlouhodobé použití

REPARIL - Gel N
gel 100 g                                                
                                                                                            
•  přípravek zlepšující akutní obtíže při tupých poraněních 

jako je výron, vymknutí a pohmoždění
•  pomáhá od bolesti, zánětu a ke snížení otoku

Reparil - Gel N je přípravek k vnějšímu užití 
Obsahuje léčivé látky escin a diethylamin salicylát 
Čtěte pozorně příbalový leták.
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V nabídce za akční cenu také Stérimar Nosní hygiena 50 ml  
a Stérimar Nosní hygiena 100 ml. 


