
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: 
1. 7. – 30. 9. 2021 
nebo do vyprodání zásob

Fenistil®
1 mg/g gel, 30 g
• lokální antihistaminikum 
•  rychle zmírňuje svědění a podráždění kůže, má chladivý účinek
•  je vhodný pro děti (od 6 měsíců věku) i dospělé

Čtěte pozorně příbalový leták. 
V akční nabídce také Fenistil®  
1mg/g gel, 50 g za 259 Kč.

Exoderil®
10 mg/g krém, 30 g
•  léčí kožní a nehtové plísně
•  rychle ulevuje od svědění
•  odstraňuje zarudnutí

Volně prodejný lék k vnějšímu použití s účinnou 
látkou naftifin hydrochlorid.
Čtěte pozorně příbalový leták.

10 mg/ml kožní roztok, 
20 ml

ENDIARON®

20 tablet
•  přípravek proti průjmu s desinfekčním účinkem
•  je účinný nejen proti bakteriím, ale i proti některým prvokům,  

kvasinkám a plísním
•  neovlivňuje negativně střevní mikroflóru

Čtěte pozorně příbalový leták.

ALFASILVER sprej
125 ml
•  přípravek ve spreji s 3% obsahem ionizovaného  

stříbra k ošetření rány
•  šetrná aplikace
•  chrání proti infekci
•  urychluje hojení

Hylak® forte
100 ml
Komplexní péče o vaše zažívání.
Přináší úlevu od trávicích problémů jako jsou 
průjem, zácpa, křeče či nadýmání, které obvykle 
vznikají v důsledku střevních infekcí, při užívání 
antibiotik nebo při cestách na dovolenou.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Čtěte pozorně příbalový leták.

REPELENT PREDATOR® 
FORTE
spray 150 ml
•  proti komárům a klíšťatům
•  aplikace na pokožku i oděv 
•  zvýšený obsah účinných látek, doba účinnosti  

4-6 hodin
•  vhodné pro děti od 2 let
•  100% dávkování ve svislé i vodorovné poloze

Obsah účinné látky: DEET 24,9 %.

POZOR! V době letních prázdnin je změna otevíracích hodin.
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CURAPROX®

Travel Set
vše potřebné pro kompletní dentální hygienu  
na cestách

•  praktický skládací kartáček Ultrasoft
•  osvěžující zubní pasta
•  mezizubní kartáčky s praktickým držákem

travel set je k dispozici v 6 barevných  
kombinacích

Travel Set náhradní hlavice 2 kusy
•  náhradní hlavice pro cestovní kartáček Curaprox

URO-D mannose
20 tablet
•  obsahuje vyváženou kombinaci 3 látek, které navzájem 

podporují svůj účinek 
•  přípravek obsahuje D-manózu, brusinkový extrakt 

Exocyan™ a extrakt z natě zlatobýlu obecného

Doplněk stravy, který pomáhá udržovat  
zdravé močové cesty.
Čtěte pozorně příbalový leták.

GYNIMUN® RAPID
10 vaginálních čípků
•  pomoc při vaginálním dyskomfortu (výtok, podráždění,  

pálení, svědění) libovolného původu
•  obsahuje 6 přírodních látek

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pozorně příbalový leták.

Iberogast®

20 ml
•  bylinný lék Iberogast harmonizuje Vaše  

zažívání a přináší efektivní úlevu
•  expert na vaše zažívací potíže

Čtěte pozorně příbalový leták.
Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Léčivý přípravek je složený z tekutých extraktů  
různých částí bylin.
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046
V akční nabídce také Iberogast® 50 ml 
za cenu: 339 Kč.

Swiss NATUREVIA®

LAKTOBACILY 5 Imunita
66 kapslí
•  unikátní komplex 5 vybraných kmenů laktobacilů  

a bifidobakterií lidského původu,  
které jsou přirozenou a nezbytnou součástí správně  
vyvážené střevní mikroflóry

•  extra síla 15 miliard mikroorganismů jen v jedné  
kapsli denně

•  podpora imunity
•  vhodné při a po užívání antibiotik, při cestování  

nebo nesprávné stravě

Doplněk stravy.

Lioton®

gel 100 g
•  pro léčbu žilních onemocnění, křečových žil a jejich komplikací
•  úleva pro těžké, bolavé a oteklé nohy

Léčivou látkou je heparinum natricum 1 000 IU v 1 g gelu.
Čtěte pozorně příbalový leták.
V akční nabídce také Lioton® gel 50 g za cenu: 209 Kč.
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