
LÉKÁRNY VFN

ARTELAC Nature
oční kapky 10 ml

• kombinace světlíku lékařského a hyaluronátu sodného pro rychlé 
zklidnění a intenzivní 
zvlhčení oka

• protizánětlivé účinky a antioxidační efekt
• bez konzervačních látek
• doba použitelnosti 6 měsíců po otevření

V akční nabídce také Artelac® TripleAction
Zdravotnický prostředek.
Čtěte pozorně příbalový leták.

Platnost:
1. 9.– 31. 12. 2021
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. Běžné ceny a dostupnost produktů se mohou 
v jednotlivých lékárnách lišit. 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

Produkty z řady HYLO EYE CARE® 
oční kapky 10 ml

• individuální péče pro suché oči
• všechny výrobky se vyznačují vysokou kvalitou, dobrou snášenlivostí a snadným použitím
• baleny v inovativním COMOD® – systému (chráněny před kontaminací bakteriemi, 

proto zůstávají sterilní po dobu šesti měsíců po otevření balení)
• bez konzervačních látek a fosfátů

V akční nabídce více produktů této řady.
Čtěte pozorně příbalový leták.

HYAL-DROP® multi
oční kapky 10 ml

• poskytuje přirozenou a účinnou úlevu pro 
suché a podrážděné oči

• díky přírodnímu původu kyseliny hyaluronové 
a absenci konzervačních látek je natolik šetrný, 
že může být používán tak často, jak je potřeba

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

od 
255 Kč

179 Kč

219 Kč

HYABAK ®
oční kapky 10 ml

• oční kapky s UVB filtrem
• okamžitá úleva unaveným očím s prodlouženým účinkem
• bez konzervačních látek
• použitelnost 3 měsíce od prvního otevření

Čtěte pozorně příbalový leták.

249 Kč

299 Kč
179 Kč

219 Kč



BLEPHASOL®

100 ml

• vysoce tolerantní pleťová voda pro čištění citlivých očních víček
• díky svým micelárním vlastnostem mechanicky odstraňuje 

nečistoty z očních víček a kořenů řas
• nedráždí oči, nenarušuje pokožku
• neobsahuje alkohol a konzervační látky, bez parfemace
• hygiena očních víček je důležitá součást léčby očí

Čtěte pozorně příbalový leták.

239 Kč

269 Kč

LÉKÁRNY VFN

BLEPHAGEL®

30 g

• čisticí gel na bázi vody pro každodenní hygienu citlivých očních víček a řas
• rozpouští a odstraňuje krusty a sekrety z očních víček a kořenů řas
• je šetrný k pokožce i očím
• je hypoalergenní, bez parfému a alkoholu

Čtěte pozorně příbalový leták.

Platnost:
1. 9.– 31. 12. 2021
nebo do vyprodání zásob

JEDINEČNÁ
NABÍDKA
pouze v našich
nemocničních lékárnách

AKČNÍ LETÁK
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

OCUVITE®LUTEIN forte 

OCUVITE®Complete
60 tablet + 30 tablet zdarma

• oba produkty obsahují kombinaci látek, které jsou důležité pro výživu očí

Doplněk stravy.
Čtěte pozorně příbalový leták.

EDEMO
60 kapslí

• obsahuje extrakt plodu kaštanu koňského, dále 
zinek, který příspívá k udržení normálního stavu 
zraku, extrakt břízy bělokoré a lutein

Doplněk stravy.
Čtěte pozorně příbalový leták.

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. Běžné ceny a dostupnost produktů se mohou 
v jednotlivých lékárnách lišit. 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

399 Kč

419 Kč

395 Kč

470 Kč

249 Kč

309 Kč

289 Kč

315 Kč


