
MUCONASAL® PLUS
nosní sprej 10 ml
• snižuje otok nosní sliznice a způsobuje rychlé a dlouhodobé 
  zprůchodnění nosu
• lze použít u běžných nachlazení a při alergické rýmě
• je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let

Léčivý přípravek.
Čtěte pozorně příbalový leták.

99 Kč
125 Kč

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

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách
Platnost: 
1. 10. – 31. 12. 2021 
nebo do vyprodání zásob

APO IBUPROFEN
100 tablet
• pomáhá při bolesti a zánětu
• ulevuje při bolestech hlavy, zubů, zad, bolestivé menstruaci, 
  pohmoždění a podvrtnutí či akutní migréně
• snižuje teplotu a mírní bolest svalů a kloubů 

Léčivý přípravek.
Čtěte pozorně příbalový leták.
Léčivou látkou je ibuprofen 400 mg 
v jedné potahované tabletě. 115 Kč

139 Kč

ADDITIVA® VITAMIN C 
Blutorange
20 šumivých tablet 1 000 mg  
pomáhá při 
• nedostatku vitaminu C v organismu
• infekcích horních cest dýchacích
• chřipkových a jiných infekcích
• vhodný během těhotenství a kojení

Doplněk stravy.
Čtěte pozorně příbalový leták.
V akční nabídce také 
Additiva®VITAMIN C Zitrone.

95 Kč
125 Kč

COLAFIT 
120+30 kostek (měsíční užívání navíc)
• čistý krystalický kolagen v malých měkkých, 
   lehce polykatelných kostkách
• výhodné dárkové balení na 5 měsíců užívání

Doplněk stravy.
Čtěte pozorně příbalový leták.

185 Kč
245 Kč

PREVENTAN® CLASIC + Vitamin C
30 tablet
• celoroční a komplexní podpora imunity
• je vhodný k dlouhodobému užívání 
  pro děti od 3 let a dospělé

Doplněk stravy se sladidlem.
Čtěte pozorně příbalový leták.
V akční nabídce také 
Preventan®Clasic s příchutí
+ Vitamin C.

149 Kč
179 Kč

LÉKÁRNY VFN

625 Kč

ZINKOROT®

50 tablet  
 
• zinek sehrává důležitou úlohu 
  v imunitním systému při nachlazení  
• zinkorot – zinek, který léčí

Zinkorot® je volně prodejný léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití s obsahem
zinkumorotátu.
Před použitím přípravku se poraďte
se svým lékařem nebo lékárníkem
Čtěte pozorně příbalový leták.



TENA®

Inkontinenční vložky - AKCE 1+50 % NAVÍC
• pro ženy a pro muže poskytují účinnou 
  ochranu při úniku moči
• jsou maximálně diskrétní a spolehlivé

V akční nabídce také v dalších úrovních 
absorpce Inkontinenční vložky TENA 
jsou zdravotnické prostředky určené 
pro vnější použití při úniku moči.
Čtěte pozorně příbalový leták. 
O správném použití se poraďte 
se svým lékařem nebo lékárníkem.

ČAJOVÁ SMĚS  
PŘI NACHLAZENÍ
20 nálevových sáčků  
 
• přípravek užívaný při nemocech z nachlazení, provázených
  zvýšenou teplotou, při zánětech dutiny ústní a horních cest 
  dýchacích, podporuje pocení
• přípravek mohou užívat děti od 3 let, mladiství a dospělí

Rostlinný léčivý přípravek

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

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách
Platnost: 
1. 10. – 31. 12. 2021 
nebo do vyprodání zásob

BETAGLUKAN IMU
120 tobolek +30 NAVÍC
• obsahuje kvasničné betaglukany  
  s vitamíny C a D na podporu imunity

Doplněk stravy
Čtěte pozorně příbalový leták.

NATUREVIA® IMUNOHELP™ 
30 kapslí
 komplex vitaminů C a D3, rostlinných extraktů 
 a vysoké dávky zinku pro: 
• podporu imunity a přirozené obranyschopnosti
• zdraví horních cest dýchacích
• snížení únavy a vyčerpání
• ochranu buněk před oxidativním stresem

Doplněk stravy.
Bez lepku, laktózy, barviv 
a konzervantů 139 Kč

189Kč

STOPTUSSIN®

perorální kapky, roztok 50 ml 
sirup 100 ml
• správná volba proti kašli díky 
  2 účinným látkám
• tlumí suchý, dráždivý kašel 
  a usnadňuje vykašlávání

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.
Čtěte pozorně příbalový leták.

TANTUM VERDE®

20 pastilek  
 
 • působí proti bolesti a zánětu v krku a dutině ústní
 • pastilky ve čtyřech příchutích pro děti od 6 let a dospělé

V akční nabídce také Tantum Verde® roztok s antimikrobiálním účinkem na 
široké spektrum bakterií i kvasinek a Tantum verde® spray Forte 15 ml (0,30%) - 
nejsilnější forma z řady Tantum Verde®. Obsahuje benzydamin hydrochlorid. 
                 Lék k místnímu užití v ústech a v krku.
                 Čtěte pozorně příbalový leták.

145 Kč
169 Kč

LÉKÁRNY VFN

499 Kč

129 Kč
149 Kč

165 Kč
205 Kč

135 Kč
155 Kč

95 Kč
125 Kč

45 Kč
59 Kč


