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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

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách
Platnost: 
1. 6. – 31. 12. 2020
nebo do vyprodání zásob

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Ilustrační foto

CURAPROX 
zubní kartáčky
3 kusy v balení
• kartáčky jsou vyvinuty podle nejnovějších  

trendů v zubní hygieně
• jsou vhodné pro citlivé a bolestivé dásně
•  mají velmi malou hlavu, což umožňuje snadný 

přístup i na hůře dostupná místa v dutině ústní
•  speciální štětiny kartáčku jsou vyráběny  

z moderního materiálu CUREN, jehož vlastnosti 
se nemění ani po namočení vodou

•  v nabídce jsou 3 zákládní typy kartáčků  
(soft, super soft a ultra soft), které se  
od sebe liší počtem a tloušťkou vláken

TePe zubní kartáčky
6 kusů v balení
• kartáčky se střední trojúhelníkovou hlavicí
• vlákna s rovným zástřihem
• varianty soft a extra soft

TePe mezizubní kartáčky
6 kusů v balení
• drátek potažený plastem pro maximální  

ochranu dásní a citlivých zubních krčků
•  vysoce odolné proti zlomení
•  plochá rukojeť pro pohodlné  

a přesné čištění
•  pro každodenní použití
•  v nabídce 0,4-0,6 mm

CURAPROX
Travel set
• pouzdro obsahuje sadu základních pomůcek  

pro každodenní péči o zuby a dásně
• balení obsahuje:
 - praktickou krabičku (rozměry 9,5 × 6 cm)
 - dvoudílnou verzi zubního kartáčku CS 5460 Ultrasoft
 - 10 ml bělící zubní pasty BE YOU
 - 2 mezizubní kartáčky CPS Prime
 - handy držák na mezizubní kartáčky
• travel set je k dispozici v 6 barevných kombinacích

TePe dětské zubní kartáčky
4 kusy v balení
• sada oblíbených dětských kartáčků  

pro děti od 3 let
•  malá trojúhelníková hlavice, plochá  

rukojeť a vlákna s rovným zástřihem
•  snadné odstranění plaku z těžko  

dostupných míst
• šetrné k citlivým dětským dásním
• varianty soft a extra soft

LÉKÁRNY VFN



145 Kč

Akční cena

79 Kč

105 Kč

65 Kč

79 Kč

119 Kč

129 Kč

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách
Platnost: 
1. 6. – 31. 12. 2020
nebo do vyprodání zásob

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK
GLUCADENT activ
zubní pasta 95 g + 50 % ZDARMA
• pomáhá při parodontóze a zánětech dásní
• má silný stahující účinek
• snižuje krvácivost dásní
• má protizánětlivý a antimikrobiální účinek
• vyvinuta a vyrobena v České republice
• v nabídce také za akční cenu zubní pasta + ústní voda

LACALUT activ
zubní pasta 75 ml
• je určena k prevenci před parodontózou
• má výrazné stahující účinky
• posiluje dásně a omezuje krvácení dásní
•  složky alantoin a bisabolol zabezpečují  

protizánětlivý účinek
•   přítomné fluoridy zpevňují zubní sklovinu  

a chrání ji před vznikem zubního kazu

G.U.M. JUNIOR
zubní pasta 50 ml
•  poskytuje pokrokovou prevenci  

proti vzniku zubního kazu
• chrání před odvápněním zubní skloviny
• posiluje odolnost a zdraví zubů
•  má maximální obsah fluoridů, 1450 ppm,  

což je ideální hodnota pro intenzivní  
ochranu před zubním kazem

• má tutti - frutti příchuť
• pro děti od 7 let

CORSODYL
ústní voda 0,1 % 200 ml
•  přípravek je určen k výplachům úst  

při zánětech v dutině ústní, krvácení dásní  
a parodontitidě

•  je vhodný i pro zubní péči v době těhotenství,  
pro pacienty se zubními implantáty a zvýšenou  
kazivostí zubů

•  působí v ústech až 12 hodin po použití  
a zajišťuje tak dlouhodobou účinnost  
proti bakteriím zubního plaku

•  pro opakované 14denní použití,  
pak se léčba na 2 až 4 týdny přeruší

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

LÉKÁRNY VFN


