
LÉKÁRNY VFN

BLEPHASOL
micerální voda 100 ml
Hygiena očních víček je důležitá 
součást léčby očí.
•  micerální 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 parfému

Čtěte pozorně příbalový leták.

Platnost:
2. 5.– 30. 9. 2022
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

BLEPHAGEL
gel 30 g
Hygiena očních víček je důležitá 
součást léčby očí.
•  hypoalergenní čistící oční gel na vodní bázi, pro 

každodenní hygienu citlivých očních víček a řas
•  rozpouští a odstraňuje krusty a sekrety z očních 

víček a kořenů řas
•  bez parfému a alkoholu

Čtěte pozorně příbalový leták.

BLEPHACLEAN
20 sterilních tamponů
Hygiena očních víček je důležitá součást léčby očí.
•  vysoce tolerovaná čistící pleťová voda
•  pro každodenní hygienu očních víček a citlivé pokožky
•  bez konzervačních látek, po použití není třeba oplachovat

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

POSIFORLID®

oční maska 1 kus
•   samozahřívací oční maska je obzvláště vhodná při ošetření:
 - zánětu očních víček,
 - poruchy funkce žláz v očních víčkách 
 - ječného a vlčího zrna
•   jednoduché a účinné zahřátí očních 

víček
•   opakované použití až 90x

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pozorně návod k použití.

POZOR! Během letních prázdnin je změněná otevírací doba.
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LÉKÁRNY VFN

Platnost:
2. 5.– 30. 9. 2022
nebo do vyprodání zásob

JEDINEČNÁ
NABÍDKA
pouze v našich
nemocničních lékárnách

AKČNÍ LETÁK
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

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

HYABAK®

oční kapky 10 ml
•  zvlhčují a zklidňují suché a podrážděné oči
•  obnovují a stabilizují slzný film
• určeny i pro uživatele kontaktních čoček
•  poskytují aktivní ochranu před UV zářením
•  bez konzervačních látek

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

THEALOZ® DUO
oční kapky 10 ml
•  ochrana, hydratace a lubrikace oka po dlouhou dobu
•  oční kapky s kombinací kyseliny hyaluronové 

a trehalózy
•  doba použitelnosti až 3 měsíce po prvním otevření
•  vhodné pro nositele kontaktních čoček
•  bez konzervačních látek

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

THEALOZ® DUO GEL
oční gel 30 × 0‚4 g
•   pomáhá obnovit slzný film s dlouhodobým efektem
•   ochrana, hydratace a lubrikace oka
•   oční gel s kombinací kyseliny hyaluronové a trehalózy
•   bez konzervačních látek

Vhodné na noční použití. 
Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

ARTELAC® 

TripleAction
oční kapky 10 ml
•   komplexní péče o všechny 3 vrstvy slzného 

filmu
•   účinné zvlhčení oka a uzamčení vlhkosti v oku 

po mnoho hodin
•   bez konzervantů
•   doba použitelnosti 6 měsíců

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pozorně příbalový leták. 
V akční nabídce také 
ARTELAC®Spray.

OCCUVITE® COMPLETE 
OCCUVITE® LUTEIN FORTE
60 tablet + 30 tablet ZDARMA
•  oba produkty obsahují kombinaci látek,  

které jsou důležité pro výživu očí

Doplněk stravy. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

POZOR! Během letních prázdnin je změněná otevírací doba.
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399 Kč


