
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VITAMINY A IMUNITA

LÉKÁRNY VFN

Platnost: 
22. 4. —  31. 12. 2020 
nebo do vyprodání zásob

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách

VIGANTOLVIT®D3 
2000 I.U.
60 tobolek s vitamínem D3                                               
                                                                                           
• pro správné fungování imunitního systému
•  pomáhá při opakovaných zánětech  

podporuje obě složky imunity 
(vrozenou i tu získanou)

            Doplněk stravy.
            Čtěte pozorně příbalový leták.

ADDITIVA VITAMIN C Zitrone 
20 šumivých tablet 1 000 mg                                             
                                                                                           
• při nedostatku vitamínu C v organismu
• při infekcích horních cest dýchacích 
• při chřipkových a jiných infekcích
•  vhodný během těhotenství  

a kojení

Doplněk stravy.
 V prodeji také ADDITIVA VITAMIN C Blutorange.
Čtěte pozorně příbalový leták.

GS IMUNOSTIM
60 tablet 
                                                                                           
• účinná podpora zdraví a imunity s příjemnou mentolovou příchutí
• obsahuje bakteriální lyzát a vitamin C, který podporuje správnou funkci 

imunitního systému 

Doplněk stravy.
Čtěte pozorně příbalový leták.

60 tablet + 7 zdarma
                                                                                
•  Echinacea příznivě působí na funkci dýchacího 

systému
• podporuje přirozenou obranyschopnost
• vitamin C, bez černý a zinek přispívají 

k normální funkci imunitního systému
• vitamin C napomáhá k ochraně buněk před 

oxidativním stresem a snižuje míru únavy 
a vyčerpání

Doplněk stravy.

GS Hlíva PLUS
60+30 tablet                                             
                                                                                           
•  vysoce koncentrovaný extrakt z čerstvé hlívy 

ústřičné 1 800 mg
•  hlíva navíc obohacená o sílu rakytníku  

s echinaceou pro podporu imunity

Doplněk stravy.
Čtěte pozorně příbalový leták.

MedPharma Vitamin C 1000 mg 
s šípky
107 tablet                                                
                                                                                           
•  přispívá ke správné funkci obranyschopnosti organismu,  

snížení míry únavy a vyčerpání
• pomáhá k ochraně buněk před oxidativním stresem

Doplněk stravy.

165 Kč 165 Kč

105 Kč

319 Kč

279 Kč

169 Kč

Echinacea 600 FORTE 
Kurkumin 
vitamín C + bez černý + zinek

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.

Karlovo nám. 32, Praha 2 
(budova A Fakultní polikliniky)

Po–Čt: 8:00  – 15:30, Pá: 8:00 – 14:00
Tel.: 224 966 464

Karlovo nám. 32, Praha 2
(budova B Fakultní polikliniky)

Po–Čt: 7:30  – 18:00, Pá: 7:30  – 15:30
Tel.: 224 966 702

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


