
LÉKÁRNY VFN

Ocuvite® LUTEIN forte
60 tablet + 30 tablet zdarma
• přináší očím prémiovou péči
 s unikátní formou luteinu
 a jistotu farmaceutické kvality

Doplněk stravy.

Marťánci® multivitamin
50 želatinových tablet + 50 cucacích 
tablet
• pro podporu zdraví, imunity
 a vitality Vašich dětí

• příchuť mix
• limitovaná vánoční edice
+ dárek vodní UFO do vany

Doplněk stravy.

Platnost: 

16. 11. – 31. 12. 2020
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.

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

VÁNOČNÍ LETÁK

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

RAKYTNÍK
obsahuje:

Rakytníkový povzbuzující sprchový
krém 200 ml
Rakytníkový krém na ruce 50 ml
• tento set je vhodný jako dárek pro muže i ženy

PÁNSKÝ SET
obsahuje:

Sprchový gel, který má lehkou gelovou 
konzistenci a svěží vůni
Hydratační krém, který je speciálně 
přizpůsoben potřebám mužské pleti
• lehce se vstřebává, zjemňuje pleť a chrání ji před
 nepříznivými vlivy

WELEDA dárkové sety
MANDLE
obsahuje:

Mandlový sprchový krém na citlivou 
pokožku 200 ml
Mandlový krém na citlivou pokožku 
rukou 50 ml
• univerzální pomocník pro celou rodinu

CEMIO Kamzík®

60 + 60 dárkové balení
• špičkový kloubní přípravek, který obsahuje kombinaci 2 typů
 kolagenu (přírodní kolagen NCI® a přírodní kolagen NCII®)
 a vitaminu C pro klouby, vazy, šlachy i kloubní chrupavky

• představuje jedinečné spojení ryzí přírody a špičkové technologie
• kolagen typu I je přítomný ve šlachách, vazech a kostech,
 kde vytváří poměrně silná vlákna. Je to nejrozšířenější typ
 kolagenu, který se nachází také v kůži

• kolagen typu II se nejvíce vyskytuje v chrupavce, drží ji
 pohromadě a zajišťuje jí pevnost a odolnost

• vitamin C hraje klíčovou roli při tvorbě kolagenu v těle

Doplněk stravy.

Výhody setů:
Držitel certifikátu NATRUE
NATRUE je první mezinárodně uznávaná pečeť kvality pro ekologickou a přírodní kosmetiku.
Všechny výrobky s označením NATRUE zaručují nejvyšší standardy

Dárkové balení Rugard
100 ml + luxusní balzám na rty zdarma
vitaminový krém proti předčasným vráskám
• pro každodenní péči o pokožku
• podporuje přirozený proces tvorby buněk
• reguluje vlhkost a podporuje regeneraci pokožky
• vitaminy ve spojení s kolagenem působí proti
 předčasnému stárnutí buněk a tvorbě vrásek

• neobsahuje parabeny
• prémiový balzám na rty RUGARD s vitaminem E a bambuckým 
 máslem, bez parabenů, parafinů a silikonů poskytuje rtům 
 dlouhodobou hydrataci

• složení je 100% přírodního původu

265Kč

575Kč

315Kč

265Kč 355Kč

345Kč

439Kč

Tlakoměr OMRON
M6 Comfort s AFib
• vhodný pro všechny, kteří chtějí mít
 svůj krevní tlak pod kontrolou

• přístroj dokáže detekovat síňové fibrilace AFib
• intelli manžeta pro vysoce přesné výsledky,
 pro normální i silnou paži (22-42 cm)

• měření je velmi rychlé a pohodlné,
 stačí jen zmáčknout jedno tlačítko

• displej tonometru je velký
 a přehledný

1699Kč


