
LÉKÁRNY VFN

Platnost: 
1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 
nebo do vyprodání zásob

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách

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. Běžné ceny a dostupnost 
produktů se může v jednotlivých lékárnách lišit.

POZOR! Během letních prázdnin je změněná otevírací doba.

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

Objednejte z pohodlí domova na www.hipplekarna.cz a vyzvedněte v naší lékárně VFN (Ke Karlovu 6, Praha 2)

AKČNÍ LETÁK
            PRODUKTY PRO MAMINKY A DĚTI

HiPP čaje

HiPP Mama čaj pro kojící matky
200 g
• pečlivě vybrané byliny jako je fenykl, anýz a kmín jsou známé 

pro svůj účinek podpory tvorby mléka
• chutný čajový nápoj pomůže pokrýt zvýšenou potřebu tekutin 

v období kojení
• bez konzervačních látek a barviv

HiPP ovocné kapsičky

HiPP BIO 100 % ovoce
100 g                                           
•  kapsičky s různými kombinacemi ovoce
• bez přidaného cukru (obsahují přirozeně se vyskytující cukry)
• nejsou doslazovány ani ovocnými koncentráty
• jsou vyrobeny z ovoce té nejvyšší BIO kvality
• bez lepku

V prodeji také další ovocné kapsičky a smoothie  
pro různé věkové kategorie.

HiPP BIO Fenyklový čaj
20 nálevových sáčků
• jemný a uklidňující nápoj s vysoce kvalitním 

BIO fenyklem
• vhodný pro děti od ukončeného 1. týdne
• bez cukru, bez lepku a mléčné složky

HiPP vlhčené ubrousky

Babysanft Čistící vlhčené 
ubrousky, Ultra Sensitive
4 x 56 ks
• jsou napuštěny jemným pleťovým mlékem, které 

obsahuje výtažek z BIO mandlí
• vysoká absorpční schopnost
• vhodné od narození pro jemnou dětskou pokožku
• bez parfémů, které mohou vyvolat 

alergickou reakci

Babysanft Čistící vlhčené 
ubrousky, Ultra Sensitive
4 x 52 ks
• 99 % vody
• výjimečně jemná vlákna s vysokou 

absorpční schopností
• vhodné pro jemné čištění citlivé dětské 

pokožky a pokožky se sklonem k atopické 
dermatitidě

• vhodné od narození
• bez zbytečné chemie

HiPP pokračovací mléčná kojenecká výživa

HiPP 2 BIO Combiotik
500 g

• vhodná pro děti od ukončeného 6. měsíce
• HiPP Combiotik – inspirováno mateřským mlékem
• HiPP s kombinací PRAEBIOTIK a PROBIOTIK*
•    probiotická kultura mléčného kvašení a prebiotická  

vláknina na podporu zdravé střevní mikroflóry
•  s obsahem esenciálních omega 3 mastných kyselin  

důležitých pro vývoj mozku, nervových buněk a zraku

Akce se vztahuje také na batolecí mléko 3 a 4. Při koupi 4 ks je cena za 1 ks 275 Kč.
Akce se nevztahuje na počáteční mléko.

Kojení je pro kojence nejlepší. Výživu konzultujte s lékařem. Potravina pro zvláštní výživu.
*Přírodní kultury mléčného kvašení, které se přirozeně vyskytují v mateřském mléce. Mateřské mléko obsahuje 
přirozeně probiotické kultury v individuálním množství a variabilitě.
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HiPP kosmetika

HiPP BIO Balzám na rty
4,8 g
• s obsahem BIO olejů (mandlový, jojobový a kokosový+bambucké máslo) a včelího vosku
• nelepí, neobsahuje parfémy ani barviva
• vybírat můžete ze 3 roztomilých zvířecích variant

HiPP kosmetika

HiPP Babysanft Sprchový gel 
400 ml
• bez mýdla – pro citlivou pokožku a jemné vlásky
• obsahuje BIO mandlový olej, který má pozitivní účinek na suchou pokožku
• vhodný pro celou rodinu - praktické balení s dávkovačem
• bez parafínového oleje, parabenů, parfémů
• neobsahuje živočišné složky, éterické a silikonové oleje

HiPP Babysanft Dětská 
koupel Hroch
300 ml
• pro každodenní koupání jemné a citlivé 

pokožky malých dětí i dospělých
• vhodný od narození
• pH k pokožce neutrální 
• s BIO mandlovým olejem
• bez zbytečné chemie

HiPP Babysanft Ošetřující 
přípravek do koupele
350 ml
• s přírodním BIO mandlovým olejem
• pokožka miminka zůstává jemná a hebká
• bez minerálních olejů, s cílem minimalizovat riziko 

vzniku alergií
• dermatologicky testováno

HiPP Babysanft Pleťové mléko
350 ml
• obsahuje přírodní BIO mandlový olej, který pokožku 

zvlhčuje a udržuje ji jemnou a hebkou
• rychle se vstřebává
• bez zbytečné chemie

HiPP Babysanft Pleťový olej
200 ml
• obsahuje čistě přírodní oleje včetně BIO mandlového
• vhodný pro péči o pokožku od narození
• bez parfémů, parabenů
• neobsahuje éterické a silikonové oleje, PEG emulgátory 

a živočišné složky

HiPP kosmetika

HiPP Pěna na mytí
250 ml
• myje šetrně citlivou dětskou pokožku
• chrání ji před vysoušením
• neštípe do očí
• obsahuje BIO mandlový olej, který má pozitivní 

účinek na suchou pokožku
• bez parfémů, parabenů, neobsahuje éterické 

a silikonové oleje, parafínové oleje 
a živočišné složky
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