
LÉKÁRNY VFN

ASPIRIN®C
20 šumivých tablet
•  pomáhá při zánětlivých onemocněních  

horních cest dýchacích a chřipce
•  snižuje horečku a ulevuje od bolestí  

během nachlazení
•  ulevuje od bolesti v krku, bolesti svalů,  

kloubů a zad

Čtěte pozorně příbalový leták. 
ASPIRIN® C je volně prodejný  
léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
L.CZ.MKT.CC.08.2020.2040

PREVENTAN® Clasic
30 tablet
•  celoroční a komplexní podpora imunity
•  obsahuje jedinečnou směs biologicky  

aktivních látek ProteQuine® (aminokyseliny,  
oligopeptidy, nukleotidy) a vitamin C,  
který přispívá k normální funkci imunitního  
systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání

•  je vhodný k dlouhodobému užívání pro děti  
od 3 let a dospělé

Doplněk stravy se sladidlem. 
Čtěte pozorně příbalový leták. 
V nabídce také Preventan® Clasic s příchutí 30 tbl.

STÉRIMAR™ CU
Nos náchylný k infekci
nosní sprej 50 ml
•  přírodní mořská voda s příměsí mědi  

na infekční bakteriální rýmu
•  měď působí antibakteriálně, snižuje riziko  

komplikací rýmy a bakteriální infekce
•  sprej uvolňuje dýchací cesty  

a odstraňuje otok nosní sliznice 
•  vhodný pro všechny věkové kategorie,  

těhotné i kojící ženy

Zdravotnický prostředek. 
CE 0459

SINECOD®

5mg/ml
kapky 20 ml
•  pomáhá od suchého, dráždivého kašle různého původu
•  obsahuje účinnou látku butamirát-citrát, která tlumí kašel

Čtěte pozorně příbalový leták. 
Volně prodejný léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití.

MAGNESIUM
B-komplex RAPID
20 šumivých tablet
•  obsahuje hořčík a vitaminy skupiny B,  

konkrétně B6, B1 a B12
•  přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
•  k normální činnosti nervové soustavy
•  k normálnímu stavu kostí a svalů

Neobsahuje cukr, slazeno stévií. 
Doplněk stravy.

OMEGA 3 BioPureMax  
+ VITAMIN C ZDARMA
60 tobolek  
pro správnou funkci srdce, mozku a zraku
•  je bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin EPA a DHA
•  EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce
•  DHA přispívá k udržení normálního stavu zraku  

a normální činnosti mozku
•  pohodlné dávkování v jedné tobolce denně,  

nejlépe s jídlem

Doplněk stravy.

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

Platnost: 
4. 1. – 31. 3. 2021 
nebo do vyprodání zásob

199 Kč

249 Kč

159 Kč

169 Kč

185 Kč

225 Kč

109 Kč

150 Kč

65 Kč

100 Kč

195 Kč

275 Kč



LÉKÁRNY VFN

BIOPRON®

9 Premium
30 tobolek+10 ZDARMA
•  komplexní probiotikum s prebiotiky
•  tobolky obsahují kombinaci  

9 probiotických kmenů v maximální  
koncentraci 20 miliard v denní dávce

•  je vhodný zejména při a po užívání  
antibiotik a určený je pro dospělé a děti od 3 let

•  vhodný také pro kojící a těhotné ženy

Čtěte pozorně příbalový leták. 
Doplněk stravy.

COLDREX®

MAXGRIP citron
10 sáčků
•  zmírňuje příznaky chřipky a nachlazení
•  snižuje horečku
•  odstraňuje bolest hlavy, svalů a kloubů
•  tlumí bolest v krku
•  uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní  

dutiny a tím usnadňuje dýchání
•  obsahuje paracetamol

V akční nabídce také COLDREX® MAXGRIP lesní ovoce. 
Čtěte pozorně příbalový leták. 
Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

OLYNTH®  
PLUS 1 MG/ML 
+50MG/ML
nosní sprej 10 ml
•  snižuje otok při  

zánětu nosní sliznice  
(rýmě) a podporuje hojení  
poraněné nosní sliznice

•  ulevuje při nealergickém  
zánětu nosní sliznice

•  pomáhá při zhoršeném  
dýchání nosem po operacích nosu

OLYNTH®

HA 0,1%
nosní sprej 10 ml
•  snižuje otok nosní sliznice při  

akutní rýmě a při alergické rýmě
•  urychluje uvolnění hlenů při  

zánětu vedlejších dutin nosních 
a při zánětu Eustachovy trubice 
provázeného rýmou

Čtěte pozorně příbalový leták.

KALOBA®

perorální kapky 50 ml
•  pomáhá při onemocnění  

dýchacích cest (akutní bronchitidě),  
které se může projevovat:
•   suchým dráždivým kašlem  

a bolestí při kašli
•  vlhkým kašlem s obtížným  

vykašláváním hlenu
•  zvýšenou teplotou
•  zánětem horních cest dýchacích  

(rýma, zánět nosohltanu,  
škrábání v krku)

Volně prodejný rostlinný léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

SINUPRET®  
forte
20 tablet
•  obsahuje 5 rostlinných extraktů
•  pomáhá při rýmě, nachlazení  

a zánětů dýchacích cest
•  rozpouští hustý hlen
•  uvolňuje nos a nosní dutiny
•  uleví od tlaku a bolesti hlavy při nachlazení

Čtěte pozorně příbalový leták. 
Volně prodejný rostlinný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Bezkontaktní teploměr 
AGU baby NC8

•  bezdotykové měření tělesné teploty
•  šetrný, bezpečný, praktický
•  změří teplotu třeba i ve spánku 
•  teploměr je lehký a kompaktní,  

vhodný i na cesty
•  vysoká přesnost měření  

(odečet s přesností ± 0,2°C)
•  měření za 1 sekundu
•  barevná a zvuková signalizace

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

Platnost: 
4. 1. – 31. 3. 2021 
nebo do vyprodání zásob

275 Kč

Akční cena 179 Kč

209 Kč

95 Kč

125 Kč

99 Kč

129 Kč

245 Kč

299 Kč

149 Kč

175 Kč

1199 Kč

1490 Kč


