
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Platnost: 
24. 9.—30. 11. 2019 
nebo do vyprodání zásob

Prenatální 
multivitamin komplex  
50 kapslí                                                             
                                                                                             
•   přizpůsobený zvýšeným potřebám  

těhotných a kojících matek
•  obsahuje aktivní formu kyseliny listové  

a DHA-omega-3 mastné kyseliny
•  šetrný k žaludku, vhodný i v případě 

polymorfismu genu MTHFR

Hořčík - 100 mg 
50 kapslí                                                             
                               
                                                              
•  prémiová forma hořčíku nezpůsobující žaludeční  

potíže, pomáhá ke snížení míry únavy a vyčerpání
•  přispívá k normálnímu energetickému  

metabolismu a k normální syntéze bílkovin
•  napomáhá správné činnosti svalů  

(včetně srdce), příznivě ovlivňuje  
psychickou činnost 

Synergie pro klouby
-glukosamin, boswélie a MSM  
50 kapslí                                                             
                                                                                     
•  obsahuje složky, které regeneruji a obnovují kloubní  

chrupavky a pojivové tkáně
•  dále obsahuje protizánětlivou boswellii  

serrata (pryskyřice) ke zmírnění problémů  
spojených s revmatoidní artritidou, list  
kopřivy, kurkumu, která má silné  
protizánětlivé účinky a také zázvor,  
který stimuluje trávení pro lepší  
vstřebávání minerálů obsažených v přípravku.

•  vhodné pro sportovce i osoby  
s onemocněním kloubů

Probiotika 
s prebiotiky 
50 kapslí                                                             

                                                                                             
• pro maximální účinnost obsahuje také prebiotika
•  proti nadýmání, intoleranci potravin, problémy  

s vyprazdňováním 
• proti problémům s trávením během cestování                                                                                                                                        
• posiluje imunitu, snižuje hladinu cholesterolu
•   obnovuje optimální střevní mikroflóru  

po léčbě antibiotiky

Multivitamin 
komplex pro děti 
50 kapslí                                                             
                    
                                                                         
•  zajišťuje vyvážený příjem vitamínů  

a minerálů pro děti od 4 do 12 let 
•  13 vitamínů, 10 minerálů a zdraví  

prospěšné ekologicky pěstované rostliny                                                                                                                                        
•  malé kapsle, které lze otevřít  

a obsah vysypat do jídla 

B-komplex  
s vitaminem C 
50 kapslí                                                             
     

                                                                                        
•  pomáhá snižovat únavu, vyčerpání a přispívá  

k udržení normální nervové i psychické činnosti
•  kromě vitamínů řady B obsahuje také adaptogenní  

byliny – sibiřský ženšen, ašvaganda, rhodiola  
nebo zelený oves
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JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách

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.

AKČNÍ LETÁK
PRODUKTY TERRANOVA HEALTH LÉKÁRNY VFN

Britská značka Terranova si zakládá na čistém složení svých produktů bez přídatných látek. 
Obsahuje jedině aktivní pro tělo nejlépe využitelné formy vitaminů a minerálů a ekologicky 
pěstované rostliny. Jedná se o zcela novou kategorii doplňků stravy v naší lékárně.


