
JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK

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

Platnost: 
OD 2. 5. - 31. 8. 2022
do vyprodání zásob

SWISS PANTHENOL 
PREMIUM
tělové mléko 200+50 ml 
ZDARMA s vysokým obsahem 
D-panhenolu 10 %, vitaminy 
A,D,E,F a aloe vera
•  rychlá úleva a hydratace podrážděné 

pokožky po opalování
•  zklidňuje, regeneruje a zabraňuje 

předčasnému stárnutí pokožky
•  snadno se roztírá, rychle se vstřebává  

a nezanechává na pokožce mastné skvrny
•  vhodný pro děti i pro zvlášť citlivou 

pokožku

PANTHENOL SPRAY
130 g
•  tradiční přípravek na hojení kůže a sliznic (při odřeninách, 

popáleninách, opaření) vhodný pro celou rodinu
•  příjemně chladí postižené místo a sám se vstřebá -  

není třeba bolestivě vtírat a dráždit kůži
•  napomáhá léčení puchýřovitých zánětů  

kůže, zánětů kůže vyvolaných slunečním  
zářením a oparů způsobených slunečním  
zářením

•  přípravek mohou používat děti všech  
věkových skupin

Léčivou látkou je dexpanthenolum.
Panthenol spray je lék k vnějšímu užití,  
kožní podání.
Čtěte pozorně příbalový leták.

LA ROCHE POSAY
AKCE SE VZTAHUJE NA PŘÍPRAVKY
ŘADY ANTHELIOS 
Vyberte si své oblíbené přípravky
obličej: 
celoroční UVA/UVB ochrana
• nezanechává mastný film, neucpává póry
Vybírejte dle potřeb pleti a preference textury.

tělo:
velmi vysoká UVA/UVB ochrana  
• odolná vůči vodě, písku a potu  
• rychle se vstřebává 
• nezanechává bílý film
Vybírejte dle preference textury a formy aplikace.

Sleva se nevztahuje na Anthelios tyčinku.
Akci nelze kombinovat s jinými promo akcemi.

POZOR! V době letních prázdnin je změna otevíracích hodin.

189 Kč

239 Kč

129 Kč

155 Kč

LÉKÁRNY VFN


