
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK
PRODUKTY PRO MAMINKY A DĚTI

Platnost: 
1. 8. 2019—31. 8. 2020
nebo do vyprodání zásob

Bella Happy before Newborn  
46 ks                                               
• pro děti do 2,5 kg  

Premium Dry zajišťuje rychlé a účinné pohlcení 
obsahu plenky a poskytuje lepší pocit sucha.

Bepanthen® Baby     
100 g                                               
•  pomáhá chránit dětský zadeček  

před vznikem opruzení 
•  pečuje i o kojením namáhané prsní 

bradavky  

Síťové kalhotky SAN SENI      
2 ks                                              
• ve velikostech L, XL 
• jsou ideální do porodnic pro maminky
•  pružné kalhotky mají boční švy na vnější straně, 

čímž chrání pokožku před podrážděním
•  mohou být použity vícenásobně  

(snesou až 50 vyprání)  

Bel baby prsní vložky      
30 ks                                              
•  jemné a vysoce savé vložky s lepicím proužkem  

pro pocit maximální čistoty a kontroly  
po každém kojení

V nabídce také další produkty Bel baby  
za výhodné ceny.

Bepanthen® SensiDaily krém    
150 g                                               
• pro celou rodinu                                                                                                                                           
•  krém s prebiotiky na suchou a citlivou 

pokožku
•  každodenní 24hodinová hydratace  

celého těla
 
V nabídce také další balení za akční ceny.         

Pampers Premium Care Pack S1 
Newborn   
26 ks                                               
• pro děti od 2 kg do 5 kg 

Ideální ochrana pokožky s hedvábně hebkou 
povrchovou vrstvou a 3 absorčními kanálky.

V nabídce také další balení plenek Pampers  
za akční ceny.

Femibion® 2 s vitaminem D3
30 tablet + 30 tobolek                                                

Balení je na 1 měsíc

• pro ženy od 13. týdne těhotenství až do ukončení kojení
• obsahuje optimální dávku folátů (kyselinu listovou a aktivní folát Metafolin®) + DHA
• obohacený o vitamin D3 pro imunitu, zuby a kosti

Doplněk stravy 

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách

LÉKÁRNY VFN

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. Za tiskové chyby neručíme.

POZOR! Během letních prázdnin je změněná otevírací doba.
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Karlovo nám. 32, Praha 2 
(budova A Fakultní polikliniky)

Po-Pá 8:00  - 15:30
Tel.: 224 966 464

Karlovo nám. 32, Praha 2
(budova B Fakultní polikliniky)

Po-Čt 8:00  - 18:00, Pá 8:00  - 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



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK
PRODUKTY PRO MAMINKY A DĚTI

Linteo Baby přebalovací podložky     
5 ks                                              
•  součástí podložky je spodní nepropustná vrstva 

proti prosáknutí
•  prostřední vrstva, absorbent, zajišťuje maximální 

vstřebání tekutiny
•  horní vrstva je vyrobena z netkané textilie  

s embosem (pravidelné rýhy), které způsobují 
rovnoměrné vstřebání tekutiny

Linteo Baby jednorázové ‚
bryndáčky      
10 ks                                              
•  jednorázové dětské bryndáčky  jsou ideální na cestování i na doma
•  jsou vyrobeny ze 3 ochranných vrstev, tím jsou vysoce absorpční  

a nepropustné
•  uchycují se kolem krku pomocí samolepících proužků a dole  

jsou přizpůsobeny k zachycení padajícího jídla formou žlábku  
za výhodné ceny.

Nestlé sinlac ALLERGY 
- nemléčná kaše 
500 g                                                

•  je vhodná pro děti i dospělé,  
i pro kojence od ukončeného  
4. měsíce věku

•  speciální nemléčná kaše při alergii  
na bílkovinu, při intoleranci mléka,  
sóji, laktózy a při bezlepkové dietě 

•  obsahuje Bifidus BL – přátelské  
probiotické bakterie, důležité  
vitamíny a minerální látky 

KLORANE Bébé jemný  
mycí gel na tělo a vlasy
500 ml                                                

•  použití již od narození, šetrně myje 
a hydratuje pokožku

•  se zklidňujícím výtažkem z BIO měsíčku, 
neštípe v očích a usnadňuje  
rozčesávání vlásků

• bioodbouratelné složení       

Welleda Měsíčkový  
kojenecký olej
200 ml                                                

•  ideální pro každodenní péči zejména  
po koupeli

• vyživuje a chrání obzvlášť citlivou pokožku
•  sezamový olej v BIO kvalitě chrání  

před vysušením 
• neparfemovaný

V nabídce také další produkty Weleda  
za akční ceny.

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách

LÉKÁRNY VFN

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. Za tiskové chyby neručíme.

POZOR! Během letních prázdnin je změněná otevírací doba.

159 Kč

196 Kč

199 Kč

275 Kč

272 Kč

315 Kč

Karlovo nám. 32, Praha 2 
(budova A Fakultní polikliniky)

Po-Pá 8:00  - 15:30
Tel.: 224 966 464

Karlovo nám. 32, Praha 2
(budova B Fakultní polikliniky)

Po-Čt 8:00  - 18:00, Pá 8:00  - 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

46 Kč

69 Kč

29 Kč

48 Kč

Platnost: 
1. 8. 2019—31. 8. 2020
nebo do vyprodání zásob


