
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

IBALGIN® RAPIDCAPS 
400 MG
30 měkkých tobolek
•  pomáhá rychle ulevit od různých druhů bolestí 

(hlavy, zad, zubů, svalů atd.)
• úleva od horečky a příznaků chřipky a nachlazení

Ibalgin® Rapidcaps je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

OROFAR® 

1 MG + 1 MG PASTILKY
24 pastilek
•  úleva od bolesti v krku
• působí proti virům, bakteriím i kvasinkám
• léčí infekci

Orofar je volně prodejný léčivý přípravek 
k rozpuštění v ústech. 
V akční nabídce také Orofar® orální sprej, 
roztok 30 ml. 
Čtěte pozorně příbalový leták a ohledně 
užívání se poraďte s vaším lékařem nebo 
lékárníkem.

VITAMIN D3 – EFEKT 2000 IU
90 tablet
• podporuje správnou funkci imunitního systému
• pomáhá zachovat zdravé kosti a zuby
• přispívá ke správné činnosti svalů

Doplněk stravy.

OSTROPESTŘEC FORTE
60 tablet
• pro podporu detoxikace jater a celého organismu
• silný a účinný
• stačí jedna kapsle denně
• bez chemie

200 mg silymarinu v jedné kapsli. 
Doplněk stravy.

IBEROGAST®

kapky 20 ml
•  lék Iberogast je tzv. bylinný lék
•  účinně ulevuje od bolesti žaludku nebo břicha, 

nadýmání, nevolnosti, pocitu plnosti nebo křečí 
v břiše

Iberogast je volně prodejný léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. 
Je složený z tekutých extraktů z různých částí bylin. 
Čtěte pozorně příbalový leták. 
L.CZ.MKT.CC.12.2020.2111

ARTELAC® 

TRIPLE ACTION
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 návod k použití.

Platnost:
2. 1.– 31. 3. 2023
nebo do vyprodání zásob

189 Kč

219 Kč

245 Kč

265 Kč

259 Kč

Dlouhodobě 
nízká cena

189 Kč
209 Kč

159 Kč
189 Kč

149 Kč
169 Kč

LÉKÁRNY VFN



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

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.

SINUPRET® FORTE
20 tablet
•  obsahuje 5 rostlinných extraktů
• pomáhá při rýmě, nachlazení a zánětů dýchacích cest
• uvolňuje nos a nosní dutiny
• uleví od tlaku a bolesti hlavy při nachlazení

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

ZINEK 25 MG FORTE
107 tablet
•  přispívá k udržení normálního stavu vlasů, nehtů 

a pokožky
•  přispívá také k ochraně buněk před oxidativním 

stresem a normální funkci imunitního systému

Doplněk stravy.

METHIONIN KOMPLEX
60 kapslí
 Vlasy Nehty Pokožka
•  mimořádně vysoký obsah esenciálních aminokyselin 

s výbornou vstřebatelností
• vyvážený komplex vitamínů B
• bohatý zdroj křemíku
•  přírodní složky podporují působení přípravku (extrakt 

ze semen tykve, přesličky rolní a sladový výtažek)

Doplněk stravy.

VITAMIN C 1000 MG 
S ŠÍPKY
107 tablet
•  přispívá k normální funkci imunitního 

systému, snížení míry únavy a vyčerpání
•  dále přispívá k ochraně buněk před 

oxidativním stresem

Doplněk stravy.

FLECTOR®

léčivá náplast 5 ks
•  léčí bolest, zánět a otok kloubů, svalů 

a šlach po úrazech pohybového 
aparátu, např. podvrtnutí, natažení nebo 
zhmoždění

Léčivý přípravek s účinnou 
látkou diklofenak epolamin ke 
kožnímu podání. 
Čtěte pozorně příbalovou 
informaci.

JEDINEČNÁ
NABÍDKA
pouze v našich
nemocničních lékárnách
Platnost:
2. 1.– 31. 3. 2023
nebo do vyprodání zásob

255 Kč
289 Kč 245 Kč

289 Kč

89 Kč
129 Kč

179 Kč
199 Kč199 Kč

229 Kč

165 Kč

Dlouhodobě 
nízká cena

LÉKÁRNY VFN


