
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.

Platnost: 
4. 5. —  31. 8. 2020 
nebo do vyprodání zásob

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách

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

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

EAU THERMALE Avène
Sprej SPF 30 
200 ml
       
   •  vhodná ochrana pro citlivou pokožku, která  

je vystavena intenzivnímu slunečnímu záření
   •  poskytuje vysokou ochranu před dehydratací  

kůže způsobenou opalováním, chlórem  
či mořskou solí díky inovativnímu ochrannému  
systému Sunsitive

   •  lehká fluidní textura umožňuje dlouhotrvající  
hydrataci (až 6 hodin od aplikace)

   •  navrací pokožce komfort a zabraňuje vysušování
   • voděodolný, nezanechává bílé stopy

EAU THERMALE Avène 
SunsiMed
fluidní krém 80 ml                                        
                                                                                           
•  je zdravotnický prostředek vyvinutý  

pro přecitlivělou kůži na sluneční záření
•  poskytuje velmi vysokou sluneční ochranu  

a prevenci rizika vzniku:
 - aktinické keratózy
 - rakoviny kůže (mimo melanomů)
 - fotostárnutí

SWISS Panthenol PREMIUM
tělové mléko 10% 200 + 50 ml ZDARMA                                        
                                                                                           
Obsahuje unikátní složení s extra vysokým obsahem  
D-panhenolu 10 %, vitamíny A, D, E, F a aloe vera.

• příjemně chladí
•  účinně regeneruje a vyživuje suchou  

a podrážděnou pokožku po opalování,  
pobytu v soláriu nebo chlorované vodě

•  snadno se roztírá, rychle se vstřebává  
a nezanechává na pokožce  
mastné skvrny

•  výrobek dermatologicky testován  
a neobsahuje parabeny

•  vhodný pro děti i pro zvlášť  
citlivou pokožku

SWISS Panthenol PREMIUM
pěna 10% 125 + 25 ml ZDARMA                                        
                                                                                           
S extra vysokým obsahem D-panthenolu 10 %,  
vitamíny A, D, E, F a aloe vera.

•  regenerace a úleva pro podrážděnou  
a spálenou pokožku

• snadno se nanáší, rychle vstřebá
• příjemně chladí
•  vhodný pro děti a pro citlivou  

pokožku

EAU THERMALE Avène 
Sprej pro děti SPF 50+
200 ml                                       
                                                                                           
    •  poskytuje vysokou ochranu citlivé pokožce, 

která je vystavena intenzivnímu slunečnímu  
záření, díky inovativnímu ochrannému  
systému Sunsitive

    •  inovovaná textura se nejen snadno roztírá  
díky měnící se textuře během aplikace,  
ale vytváří posílenou ochrannou bariéru  
vůči vnějším agresivním vlivům (slunce,  
chlór, mořská sůl) a zároveň hydratuje  
dětskou pokožku

    • vysoce voděodolný a neobsahuje parfemaci
    • oba přípravky lze použít na tělo i obličej

Beta karoten 25 000 m.j.  
+ panthenol + PABA
107 tobolek                                        
                                                                                           
•  je jedním ze zdrojů vitamínu A, který udržuje  

normální stav pokožky a pečuje o ni
•  pomáhá získat a udržet krásnou barvu pokožky  

po opalování
•  příznivě působí na udržení normálního  

stavu zraku a podporuje imunitní systém
•  panthenol přispívá ke snížení míry  

únavy a vyčerpání

Doplněk stravy 169 Kč

215 Kč

165 Kč

215 Kč

155 Kč

185 Kč

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK
LÉKÁRNY VFN

POZOR! V době letních prázdnin je změna otevíracích hodin.

+
549 Kč

AKČNÍ CENA 

489 Kč

AKČNÍ CENA 


