
VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ 
NEMOCNICE V PRAZE

SUNAR GRAVIMILK 
mléčný nápoj s příchutí 300 g 
3 druhy: malina, čokoláda, vanilka
•  obsahuje vyvážený poměr vitaminů, minerálních 

látek a dalších prospěšných živin, z vitaminů 
např. vitamin D, který je důležitý pro zdraví kostí,  
zubů a imunitu

•  jeho vyvážené složení potřebných živin ocení ženy, 
které se připravují na početí, tak i těhotné a kojící 
maminky 

• není náhradou pestré a zdravé stravy

JEDINEČNÁ NABÍDKA
pouze v naší nemocniční lékárně

Platnost: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2019 nebo do vyprodání zásob

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.

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
    (budova B Fakultní polikliniky)  Po–Čt  8.00–18.00, Pá 8.00–15.30 Tel.: 224 966 702

Lékárny VFN

WELEDA MĚSÍČKOVÝ KOJENECKÝ OLEJ
200 ml 
• vyživuje a chrání obzvlášť citlivou pokožku, neparfemovaný
• ideální pro každodenní péči zejména po koupeli 
• sezamový olej v BIO kvalitě chrání před vysušením

+ ZDARMA Měsíčkový kojenecký krém 75 ml
• účinně chrání citlivou pokožku před vznikem opruzenin v místě 

kontaktu s plenkou
• lanolin a oxid zinečnatý spolehlivě chrání jemnou pokožku před 

vlhkostí
• výtažky z měsíčku lékařského v BIO kvalitě mají zklidňující 

a hojivé účinky na již vzniklé opruzeniny
• mandlový a sezamový olej pěstí a regenerují dětskou pokožku

V nabídce také další produkty Weleda za akční ceny.

ARAD
ochranný krém na ruce a nehty 250 ml
•  obsahuje aktivní složku 26 minerálů Mrtvého moře 
•  chrání pokožku a urychluje hojení drobných záděrek
•  velmi snadno se vstřebává a není mastný

LINTEO BABY PŘEBALOVACÍ 
PODLOŽKY
5 ks
• součástí je spodní nepropustná vrstva 

zabraňující prosáknutí
• prostřední vrstva, absorbent, zajišťuje maximální 

vstřebání tekutiny
• horní vrstva je vyrobena z netkané textilie 

s embosem (pravidelné rýhy), které způsobují 
rovnoměrné vstřebání tekutiny

PLENY PAMPERS
Pampers Premium Care Pack S0 
Newborn, 30 ks  
• pro děti do 2,5 kg
Pampers Premium Care Pack S1 
Newborn, 22 ks
• pro děti od 2 kg do 5 kg

Ideální ochrana pokožky s hedvábně 
hebkou povrchovou vrstvou 
a 3 absorpčními kanálky.

V nabídce také další balení plenek Pampers 
za akční ceny.

SÍŤOVÉ KALHOTKY SENI SAN
2 ks
• pružné kalhotky mají boční švy na vnější straně,  

čímž chrání pokožku před podrážděním
• mohou být použity vícenásobně (snesou až 50 vyprání)
• jsou ideální do porodnic pro maminky
• ve velikostech L, XL 

BEL BABY PRSNÍ VLOŽKY
30 ks 
• jemné a vysoce savé vložky s lepicím proužkem pro 

pocit maximální čistoty a kontroly po každém kojení

V nabídce také další produkty Bel baby za výhodné ceny.

NUTRIMAMA PROFUTURA
cereální tyčinky 5 ks v balení
mléčný nápoj 400 g
• klíčové živiny pro kojící matky ve formě ce- 

reální tyčinky nebo mléčného nápoje
• stačí 1x denně
• obsahuje DHA, železo, vitamin C, kyselinu 

listovou, jód, vitaminy B2, B6, B12, vitamin D 
a vápník

Doplněk stravy.

Akční leták
pro maminky a děti

139 Kč

169 Kč

118 Kč

133 Kč

149 Kč

189 Kč

289 Kč

Akční cena

129 Kč

159 Kč

46 Kč

69 Kč

99 Kč

129 Kč

66 Kč

77 Kč

35 Kč

54 Kč

BEPANTHEN®
Care mast 30 g
•  pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem 

opruzení
•  pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky

Sensiderm krém 20 g
•  ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci
•  obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje
•  vhodný i pro nejmenší děti a těhotné či kojící 

ženy

V nabídce také další balení za akční ceny.

131 Kč

148 Kč

129 Kč

169 Kč

123 Kč

137 Kč


