
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
PRODUKTY PRO MAMINKY A DĚTI

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Platnost: 
1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 
nebo do vyprodání zásob

POZOR! V době letních prázdnin je změněná otevírací doba.

PAMPERS PREMIUM 
CARE Pack S1 Newborn
26 ks
•  plenky byly speciálně navrženy pro pokožku novorozence, 

s hedvábně hebkou povrchovou vrstvou a 3 absorpčními 
kanálky, které rychle absorbují vlhkost pro okamžitý pocit 
sucha

V nabídce také další balení plenek Pampers za akční ceny.

BELLA HAPPY  
BEFORE NEWBORN
46 ks
•  plenky jsou vybaveny speciálním systémem 

Early Care Systém, který zaručuje výjimečnou 
měkkost, vysokou savost a ochranu před 
podrážděním citlivé pokožky miminka

BEL Baby 
prsní vložky
30 ks
•  jemné a vysoce savé vložky s lepicím proužkem pro 

pocit maximální čistoty 
a kontroly po každém kojení

•  kojícím maminkám zajišťují diskrétní komfort 
v průběhu celého dne

BEL Baby 
přebalovací podložky
10 ks
•  mají jemnou povrchovou vrstvu, která je příjemná pro 

dětskou pokožku a zároveň rychle odvádí vlhkost
•  vnější folie spolehlivě chrání před prosáknutím
•  dermatologicky testováno

BEPANTHEN® BABY
100 g 
trojitá péče o miminka a maminky
•  pomáhá chránit zadeček před vznikem 

opruzení
•  přirozeně regeneruje a hydratuje i tu 

nejcitlivější pokožku
•  péče o prsní bradavky po kojení

Kosmetický přípravek. 
L.CZ.MKT.CC.02.2021.2169

Síťové kalhotky SAN SENI
2 ks
•  velikost L a XL
•  ideální do porodnic pro maminky
•  výborně se přizpůsobí tvaru těla
•  snesou až 50 vyprání, aniž by byla narušena 

pružnost a tvar

FEMIBION® 2 těhotenství
28 tablet + 28 tobolek 
4 týdenní balení
•  jedinečné složení pro specifické potřeby Vašeho miminka i Vás 

ve 2. a 3. trimestru těhotenství
•  od 13. týdne těhotenství do porodu

Doplněk stravy.

FEMIBION® 3 kojení
28 tablet + 28 tobolek
4 týdenní balení
•  jedinečné složení pro specifické potřeby Vás i Vašeho 

miminka v období kojení

Doplněk stravy. 
V nabídce také za akční cenu Femibion®1.

BEPANTHEN®PLUS
30 g
Dezinfikuje plus hojí rány
•  na všechna povrchová poranění s rizikem 

infekce
• dexpanthenol hojí rány
•  antiseptická složka ránu zároveň dezinfikuje

Čtěte pozorně příbalovou informaci. 
Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý 
přípravek k vnějšímu použití. 
LMR-CH-20210414-42
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STERIMAR™ BABY 
NOSNÍ HYGIENA
50 ml
•  100% přírodní mořská voda pro miminka od narození 

do 3 let
•  speciální tryska bezpečná pro nejmenší nosánky
•  určeno pro každodenní hygienu nosu jako prevence 

rýmy anebo jako doplněk při její léčbě
•  bez konzervačních látek

Zdravotnický prostředek, CE 0459. 
Čtěte pozorně návod k použití na obale přípravku.

RYBILKA NEO
100 ml
•  speciální mast určená k ochraně a regeneraci jemné pokožky 

kojenců a batolat
•  zklidňuje pokožku, nanáší se na místa se sklonem 

k opruzeninám
•  udržuje pokožku hladkou a vláčnou

RYBILKA NEO 
S PANTHENOLEM
dětské jemné vlhčené ubrousky 
72 ks
•  dermatologicky testované, hypoalergenní
•  důkladně čistí a zároveň zvláčňují pokožku
•  vyrobeny z bio rozložitelného materiálu

WELEDA pro maminky
BALZÁM NA BRADAVKY
25 g
•  intenzivně pečující balzám na bradavky je vhodný pro použití během 

těhotenství a v období kojení
•  pomáhá při přípravě na kojení, podporuje zdraví bradavek, zklidňuje 

je při podráždění, které se může během kojení objevit

TĚHOTENSKÉ PĚSTÍCÍ 
MÁSLO
150 ml
•  podporuje přirozenou elasticitu pokožky a v rámci 

masáží pomáhá předcházet vzniku strií
•  rychle se vstřebává, má jemnou, relaxační, květinovou vůni

BIO ČAJ PRO 
KOJÍCÍ ŽENY
20 jednotlivě balených sáčků
•  obsahuje osvědčenou kombinaci bylinek a koření 

(anýz, fenykl, kmín), které podporují tvorbu 
mateřského mléka, brání nadýmání a příznivě působí na 
zažívání kojence

•  bez přidaných aromat, bez cukru

Doplněk stravy.

KLORANE bébé
JEMNÝ MYCÍ GEL
500 ml
•  vhodný již od narození
•  bohatý na hydratační látky
•  čistí, zklidňuje a chrání jemnou dětskou pokožku a vlásky
•  bioodbouratelné složení

VELMI JEMNÉ 
VÝŽIVNÉ MÝDLO
250 g
•  se zklidňujícím výtažkem z BIO měsíčku, vhodné již 

od narození
•  čistí, vyživuje, s jemnou relaxační vůní
•  bioodbouratelné složení

WELEDA pro miminka
MĚSÍČKOVÝ KOJENECKÝ 
KRÉM NA ZADEČEK
75 ml
•  pečující ochrana jemné dětské pokožky v oblasti plenek
•  krém s měsíčkem lékařským pokožku chrání, vyživuje a podporuje její 

přirozené funkce

ČISTICÍ MLÉKO NA ZADEČEK
400 ml
•  šetrně čistí plenkovou oblast
•  vyživuje podrážděnou a začervenalou pokožku
•  zklidňuje pokožku na zadečku
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