
LÉKÁRNY VFN

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.

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

AKČNÍ LETÁK
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

PARALEN® GRIP
chřipka a kašel
24 tablet

• je určen k odstranění příznaků chřipky 
a nachlazení doprovázených suchým 
kašlem a ucpaným nosem

Čtěte pozorně příbalový leták.

ADDITIVA®
multivitamin + mineral
20 šumivých tablet

•multivitaminová směs z 10 navzájem se 
doplňujících vitaminů obohacená o 3 základní 
potřebné minerály s příchutí pomerače

•přípravek je možné používat při zvýšených 
požadavcích na potřebu vitaminů a minerálů

V akční nabídce také Additiva 
multivitamin+mineral s příchutí manga. 
Doplněk stravy.

Magnesium citrát Forte
+ vitamín B6
60 tablet + 7 zdarma

•hořčík v organické formě citrátu hořečnatého se 
v lidském těle velmi dobře vstřebává

•s vitaminem B6 přispívají k normální činnosti 
nervové soustavy a podporují snížení míry 
únavy a vyčerpání

•hořčík navíc přispívá k normální činnosti svalů

Doplněk stravy.

Zinkorot®
50 tablet

•zinek je velmi důležitý pro správnou činnost 
imunitního systému

•oslabená imunita vede ke zvýšené náchylnosti 
k respiračním infekcím

Čtěte pozorně příbalový leták.

Orofar®
24 pastilek

•působí proti bakteriím, virům a kvasinkám, které 
vyvolávají infekce krku a dutiny ústní

•obsahuje látku s desinfekčními účinky a látku, 
která znecitlivuje místo bolesti

•pomáhá od bolesti v krku spojené s nachlazením, 
zánětem hltanu nebo hrtanu

•může být podáván jako pomocná léčba při angíně

V akční nabídce také Orofar ústní sprej 30 ml. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

PARALEN® GRIP
horký nápoj pomeranč a zázvor
12 sáčků

•úleva od chřipky a nachlazení
•odstraňuje bolest hlavy, svalů a kloubů
•snižuje horečku
•uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní 
dutiny a tím usnadňuje dýchání

•odstraňuje bolest v krku

Čtěte pozorně příbalový leták.
V akční nabídce také další příchutě.

Platnost: 
1. 10. – 31. 12. 2020 
nebo do vyprodání zásob

129 Kč

179 Kč

145 Kč

159 Kč

109 Kč

145 Kč

129 Kč

140 Kč

219 Kč

265 Kč

155 Kč

189 Kč



LÉKÁRNY VFN

Brufen® 
400 mg
100 tablet

•působí proti bolesti
• snižuje teplotu
• má protizánětlivý účinek

Čtěte pozorně příbalový leták.

Platnost: 
1. 10. – 31. 12. 2020 
nebo do vyprodání zásob
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Bioaktivní® 
vitamin D3
80 kapslí

•přispívá k udržení normálního stavu 
kostí a zubů

•k normální funkci imunitního systému
•rozpuštěný v olivovém, za studena 
lisovaném, oleji pro zvýšení 
vstřebatelnosti

Doplněk stravy.

Bioaktivní® 
Selen + Zinek Forte
60 tablet

•selen, zinek, vitaminy A a C přispívají 
k normální funkci imunitního systému 

•výborný antioxidační komplex (selen, 
zinek, vitamin A, C, E a B6)

•selen přispívá k normální činnosti 
štítné žlázy

Doplněk stravy.

Sinex VICKS Aloe 
a Eukalyptus
 nosní sprej 15 ml

•uleví při rýmě a nachlazení
•uvolní ucpaný nos během několika 
minut až na 12 hodin

•extrakt Aloe vera zvláčňuje 
a pečuje o nosní sliznici

Lék k nosnímu podání.
Obsahuje léčivou látku 
oxymetazolin hydrochlorid.
Čtěte pozorně příbalový leták.

DELMAR
nosní sprej 50 ml 
izotonický roztok mořské vody

• je určen pro každodenní hygienu nosní dutiny
•snižuje riziko infekce horních cest dýchacích
•čistí nos při nachlazení a při rýmě alergického 
původu

•zvlhčuje vysušenou nosní sliznici (klimatizace, 
vytápění)

• lze použít před aplikací nosních kapek pro jejich 
lepší účinek

Pro dospělé i děti (od narození). 
Čtěte pozorně příbalový leták.

DIAS® BEAUTY 
kolagen
60 tablet

• je komplexní vnitřní výživa pro přirozeně kvalitní 
vlasy, hydratovanou pokožku 
a pevné nehty

•obsahuje komplex kolagenních 
peptidů typu I, II a III, vitaminy, 
minerály a kyselinu hyaluronovou

•lze užívat v těhotenství  
i v období kojení

Doplněk stravy.

KELOTAN® Gel
15 g

• je určený k ošetření starých i nových jizev 
po chirurgických zákrocích, úrazech, ranách 
a popáleninách

•napomáhá změkčení a vyrovnání vyvýšené jizvy
•potlačuje zarudnutí jizvy
•tlumí svědění a podráždění

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

305 Kč
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119 Kč
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89 Kč
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