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JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK
PIERRE FABRE

KLORANE Bébé  
velmi jemné výživné mýdlo
250 g
• se zklidňujícím výtažkem z BIO měsíčku
• pro normální kůži na obličej i tělo
• vhodné již od narození
• 97 % složek přírodního původu

KLORANE šampon 
s chininem a vitaminy B
400 ml
• stimulující a posilující šampon  

pro unavené a vypadávající vlasy
• vhodný i po porodu
• navrací vlasům sílu a odolnost 

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 Platnost: 

1. 9. 2020 – 31. 12. 2020
nebo do vyprodání zásob

EAU THERMALE Avène
Minerální mléko SPF 50+
100 ml
• poskytuje velmi vysokou sluneční ochranu  

pro citlivou kůži dětí i dospělých
• určeno pro kůži intolerantní k chemickým  

filtrům a parfemaci
• bohatá a krémová textura chrání a hydratuje 
• voděodolné

EAU THERMALE  
Avène Cicalfate+
obnovující ochranný krém
40 ml
• pro citlivou a podrážděnou pokožku kojenců,  

dětí a dospělých
• vhodný na obličej i tělo
• obnovující a antibakteriální komplex
• krémová textura
• krém je vhodný na drobné rány, opruzeniny,  

popáleniny a drobné jizvy
• bez parfemace

LÉKÁRNY VFN


