
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK

Platnost: 
1. 7.-30. 9. 2019 
nebo do vyprodání zásob

Hyabak 
10 ml                                                 
Umělé slzy s aktivní ochranou 
před UVB zářením
                                                                                               
• zvlhčuje a zklidňuje suché a podrážděné oči
• obnovuje a stabilizuje slzný film
• poskytuje aktivní ochranu před UV zářením 
• doba použitelnosti 3 měsíce od otevření

Před použitím čtěte pozorně příbalový leták.

Clotrimazol 
Clotrimazol AL krém 1% 50 g                                                 
                                                                                             
•  k léčbě mykotických/plísňových či kvasinkových  

infekcí kůže a sliznic          
• působí účinně proti kvasinkám a některým bakteriím                                                                                                                                        
         

V prodeji také za akční cenu  
Clotrimazol AL krém 1% 20g.                                                                                                                  
Volně prodejný lék k vnějšímu užití. 
Před použitím čtěte pozorně příbalový leták.

Top Gold Deodorant  
s měsíčkem a šalvějí  
+ Tea Tree Oil  
Sprej s mechanickým rozprašovačem  
150 ml + ZDARMA krém 100 ml 
•  deodorant na nohy s vyšším obsahem Tea Trea Oil  

proti pachům a pocení
•  obsahuje bylinný komplex měsíček- 

šalvěj s regeneračním účinkem, přísadu  
proti vysoušení pokožky, antimikrobiální  
složky (Tea Tree Oil), látku omezující pocení  
a deodorační přísady pohlcující zápach  
nohou okamžitě po aplikaci

                                                                                                                           
Ke každému výrobku Top Gold krém -  
Regenerační a hydratační krém  
na nohy ZDARMA. 

URGO náplasti 
Rodinné balení 60 ks                                                
                                                                                             
•  3 druhy velikostí samostatně balených náplastí  

vhodných pro celou rodinu v plastové krabičce
• hypoalergenní a pohodlné
•  polštářek náplasti navíc obsahuje  

antiseptikum, zabraňující  
druhotné infekci.                                                                                                                                         
          

V prodeji také za akční cenu  
Urgo náplasti na puchýře 6 ks.

Voltaren 
Voltaren forte gel 2,32% 150 g                                                
                                                                                             
•  analgetikum proti bolesti ve formě gelu,  

použití 2x denně s účinkem na 24 hodin 
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů 

Voltaren Emulgel 120 g                                                
                                                                                             
•  gel působí přímo v místě bolesti  

trojím účinkem 
•  uleví od bolesti, tlumí zánět,  

zmenšuje otok    
                                                                                                                                      

Léčivý přípravek je určen  
k zevnímu použití. 
Před použitím čtěte pozorně  
příbalový leták.

Probiaron 
12 sáčků                                                  
                                                                                              
•   na doplnění normální střevní mikroflóry  

doma i na cestách 
•  obsahuje 6 miliard mikroorganismů  

Saccharomyces boulardii, vitamíny A, B6, B9,  
B12 a D na podporu normálního fungování  
imunitního systému 

• přípravek je určen pro dospělé a děti od 12 let
 

Doplněk stravy. 
Před použitím čtěte pozorně příbalový leták.
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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.

POZOR! Během letních prázdnin je změněná otevírací doba.



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK
Carbo medicinalis 
PharmaSwiss
20 tablet                                                
  

                                               
•  je doplněk stravy chránící trávicí ústrojí  

před dráždivými účinky potravin     
•  aktivní uhlí (carbo activatus) přispívá  

ke snižování nadměrného hromadění  
střevních plynů

Doplněk stravy. Lék k vnitřnímu užití. 
Před použitím čtěte pozorně příbalový leták.

Nasivin 
Nasivin® 0,05% sprej  
•  rychlá úleva od ucpaného nosu –  

nástup účinku do několika sekund
• sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé

                                                                                                                           
Lék k nosnímu podání s léčivou  
látkou oxymetazolin-hydrochlorid.   
Před použitím čtěte pozorně  
příbalový leták.

Priessnitz Žíly 
a cévy MEDICAL 
Krém 125 ml                                                
                                                                                             
•  zmírňuje potíže spojené s křečovými  

žilami a žilkami, snižuje bolest a otoky  
dolních končetin

•  ulevuje od pocitu těžkých  
a unavených nohou                                                                                                                                           

•  zvyšuje odolnost končetin  
při praskání žilek

•  aplikace je možná i v průběhu  
těhotenství a kojení

 
                                                                                                                                     

Přípravek k zevnímu použití.

Zovirax duo 
Krém 50 mg/g + 10 mg/g                                                   
                                                                                              
• s dvojím složením na léčbu oparů 
• zabraňuje množení viru
• pomáhá léčit zánět                                                    
•  klinicky prokázaně pomáhá zastavit  

vznik puchýřků
• zkracuje dobu hojení

 
Lék k vnějšímu užití  s účinnou látkou 
aciclovirum 50 mg a hydrocortisonum  
10 mg v 1 g krému. 
Před použitím čtěte pozorně příbalový leták.45 Kč
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Platnost: 
1. 7.-30. 9. 2019  
nebo do vyprodání zásob

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.

POZOR! Během letních prázdnin je změněná otevírací doba.


