
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 může 
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. 2021 – 31. 8. 2022 
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 vyjímečnou 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

BEPANTHEN® 
sensiderm krém
20 g
•  úleva od příznaků ekzému
•  zklidňuje podrážděnou pokožku i po nošení roušky
•  vhodný pro děti od narození, těhotné i kojící ženy

Zdravotnický prostředek 
LMR-CH-20210517-16 
Čtěte pečlivě příbalový leták

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
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MUSTELA® jemný 
čistící tělový a vlasový 
gel
200 ml
•  pro každodenní mytí pro děti již od narození
•  důkladně čistí a zároveň chrání jemnou dětskou pokožku 

a zabraňuje jejímu vysušování
•  nedráždí oči
•  93% přírodní složení

MUSTELA® balzám 
pro klidnější spánek
40 ml
•  pro děti již od narození
•   vhodný při růstu zoubků, nachlazení, při neklidném 

spánku a častém buzení v průběhu noci
•  97% přírodní složení

LA ROCHE POSAY 
Lipikar Baume AP+M
400 ml
•  zklidňuje a okamžitě zmírňuje svědění pokožky
•  vyživuje pokožku a obnovuje kožní bariéru
•  vhodný pro celou rodinu včetně novorozenců
•  bez parfému

LA ROCHE POSAY 
Lipikar Syndet AP+
400 ml
•  krémový mycí gel pro novorozence, kojence, děti 

a dospělé s pokožkou se sklonem k atopickému ekzému
•  vhodný pro vlasovou pokožku miminek a mléčnou 

krustu u novorozenců
•  bez parfému

Při libovolné koupi výše uvedených produktů (Lipikar Baume, Lipikar 
Syndet) bude odečtena sleva ve výši 100 Kč.

WELEDA měsíčkový 
kojenecký olej
200 ml
•  pro každodenní péči zejména po koupeli
•  vyživuje a chrání citlivou pokožku
•  sezamový olej v BIO kvalitě chrání před vysušením
•  bez parfemace

WELEDA balzám na 
bradavky
25 g
•  je vhodný pro použití během těhotenství a v období 

kojení
•  pomáhá při přípravě na kojení, podporuje zdraví 

bradavek a přináší jim úlevu při popraskání
•  bez parfemace a éterických olejů

KLORANE – šampon 
s chininem a bio alpskou 
protěží
400 ml
•  díky šetrné mycí bázi napomáhá obnovovat sílu a vitalitu 

vlasů a stimuluje jejich růst

KLORANE – jemný suchý šampon 
s ovesným mlékem
150 ml
•  díky jedinečnému spojení zjemňujícího ovesného mléka a vysoce 

absorpčních pudrů myje vlasy bez použití vody
•  dodá vlasům objem a tvar a je vhodný pro všechny typy vlasů

V akční nabídce také Seboregulační suchý šampon 
s kopřivou na mastné vlasy
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