
849 Kč

Akční cena
209 Kč

259 Kč

79 Kč

95 Kč

289 Kč

320 Kč

155 Kč

175 Kč

70 Kč

85 Kč

105 Kč

125 Kč

125 Kč

139 Kč

Bella Happy Before
porodnický balíček M/L a XL
Obsah:
•  plenky Happy NEWBORN á 42 ks
•  Bella Intimní gel Sensitive á 300 ml
•  Happy čisticí ubrousky sensitive á 56 ks
•  Mamma Basic prsní vložky á 30 ks
•  Natural Care krém á 50 ml
•  Natural Care mycí gel na tělo a vlasy á 300 ml
•  Mamma Comfort prsní vložky á 30 ks
•  2× Mamma síťované kalhotky vel. M/L
•  Happy hygienické tyčinky á 56 ks
•  Happy dětské podložky 60 × 90 cm á 5ks
•  2× Mamma porodnické vložky á 10 ks
•  Bella intimní ubrousky Intima á 20 ks
•  plyšová přítulka (pes nebo kočka)
•  velká textilní taška Happy

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK
PRODUKTY PRO MAMINKY A DĚTI

Rennie®

24 tablet
• přináší rychlou a efektivní úlevu od pálení žáhy
• vhodné pro těhotné a kojící ženy při dodržení 

doporučovaného dávkování

Čtěte pozorně příbalový leták.
Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití
L.CZ.MKT.CC.06.2019.1666

Bel baby prsní vložky
30 ks
• jemné a vysoce savé vložky s lepicím proužkem pro 

pocit maximální čistoty a kontroly po každém kojení
• kojícím maminkám zajišťují diskrétní komfort 

v průběhu celého dne

Bel baby přebalovací podložky
10 ks
• spodní strana je vyrobena z fólie  

chránící před prosáknutím
• vnitřní strana podložky je z vysoce savého,  

ale na dotek velmi příjemného materiálu
• dermatologicky testováno

Bepanthen® Baby
100 g
• pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem opruzení
• každodenní jemná péče i pro tu nejcitlivější pokožku
• vhodný k ošetření bradavek po kojení
• bez parfemace a umělých konzervantů

kosmetický přípravek
L.CZ.MKT.CC.12.2019.1785

Pampers Premium Care  
Pack S1 Newborn
26 ks
• pro děti od 2 kg do 5 kg
• plenky jsou vybaveny speciálním systémem Early Care 

Systém, který zaručuje výjimečnou měkkost, vysokou 
savost a ochranu před podrážděním citlivé pokožky 
miminka  

V nabídce také další balení plenek 
Pampers za akční ceny.

Bella Happy  
before NEWBORN
46 ks
• pro děti do 2,5 kg
• plenky jsou vybaveny speciálním systémem 

Early Care Systém, který zaručuje výjimečnou 
měkkost, vysokou savost a ochranu před 
podrážděním citlivé pokožky miminka 

Bepanthen® Sensiderm krém
20 g
• úleva od příznaků ekzému (svědění a zarudnutí)
• rychle a účinně pomáhá při alergických kožních reakcích
• vhodný pro děti od narození, těhotné i kojící ženy

zdravotnický prostředek
L.CZ.MKT.CC.07.2020.2011

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. 9. 2020 – 31. 8. 2021
nebo do vyprodání zásob

POZOR! Během letních prázdnin je změněná otevírací doba.

LÉKÁRNY VFN



45 Kč

65 Kč

279 Kč

315 Kč

279 Kč

309 Kč

275 Kč

305 Kč

519 Kč

579 Kč

Síťové kalhotky SAN SENI
2 ks
• velikost L a XL
• ideální do porodnic pro maminky
• boční švy na vnější straně chrání  

pokožku před vznikem podráždění
• výborně se přizpůsobí tvaru těla
• je možné opakované praní, snesou  

až 50 vyprání, aniž by byla narušena  
pružnost a tvar

Femibion® 2 – těhotenství
28 tablet + 28 tobolek
4 týdenní balení
• inovované složení pro specifické potřeby vašeho  

miminka i vás ve 2. a 3. trimestru těhotenství
• obsahuje kyselinu listovou a aktivní folát  

Metafolin®, vitamin D3, lutein a DHA
• nově obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství do porodu

doplněk stravy

WELEDA  
Měsíčkový kojenecký olej
200 ml
• pro každodenní péči, zejména po koupeli
• vyživuje a chrání citlivou pokožku
• sezamový olej v BIO kvalitě chrání  

před vysušením
• bez parfemace

WELEDA  
Balzám na bradavky
25 g
• je vhodný pro použití během 

těhotenství a v období kojení
• pomáhá při přípravě na kojení, 

podporuje zdraví bradavek  
a přináší jim úlevu při popraskání

• obsahuje výtažky z měsíčku 
lékařského (zklidňující účinky)

• bez parfemace a éterických olejů

Femibion® 3 – kojení
28 tablet + 28 tobolek
4 týdenní balení
• novinka vyvinutá speciálně pro období kojení
• obsahuje kyselinu listovou a aktivní folát  

Metafolin®, vitamin D3, lutein a DHA
• obohacený o cholin, železo, vápník, zinek,  

selen a vitamin A

doplněk stravy

KLORANE bébé  
jemný mycí gel  
na tělo a vlasy
500 ml
• pro miminka od narození
• zklidňuje, chrání a hydratuje pokožku
• obsahuje výtažek z BIO měsíčku  

lékařského, neštípe v očích  
a usnadňuje rozčesávání vlásků

• bioodbouratelné složení

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK
PRODUKTY PRO MAMINKY A DĚTI

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách
Platnost: 
1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
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.

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

POZOR! Během letních prázdnin je změněná otevírací doba.

LÉKÁRNY VFN


