
AKČNÍ NABÍDKA Z NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY 02-03/2023 

• Vitamíny a přípravky na posílení imunity 

• Multivitamíny na celý rok 

• Výhodná balení přípravků a akční ceny 

• Široký sortiment léčebné kosmetiky 

 

 

PLATÍ OD 1. 2. DO 31. 3. 2023 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. 

Některé nabídky jsou časově omezeny. Dostupnost produktů se může v jednotlivých lékárnách 
lišit. 

Vždy si pečlivě pročtěte příbalový leták, návod k použití a informace o bezpečném používání. 
Způsob použití léčivých přípravků a zdravotnických prostředků konzultujte s lékařem nebo 
lékárníkem. 

 

 
 Nemocniční lékárna www.fnusa.cz       facebook.com/fnusa.icrc/ 



Výdej biologické léčby  
(centrové léčby, na žádanky)               

v budově S2, 1. patro – oddělení zásob 
v pracovní dny pouze v čase 7-15:30 
nemocniční lékárna, tel. 543 182 169 

Branka z ulice 
Hybešova otevřena 

Lékárna u vjezdu z 
Mendlova náměstí  
před vrátnicí vpravo 
7 – 18 hodin 

Lékárna Hansenova budova 
vstup z chodby v budově A    vlevo od 

hlavního vchodu z ul. Pekařská 

7 – 17 hodin 
Hlavní vchod 

    Lékárny pro veřejnost ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně 

Vstup z ulice 
Leitnerova 

Lékárna u vchodu 
Hybešova v provozu  
7 – 17 hodin 

Výdejna zdravotnických  
potřeb  
OTEVÍRACÍ DOBA ROZŠÍŘENA 

07:00 – 17:00 



Lékárny Fakultní nemocnice u sv. Anny 

• Lékárna budova S, vchod z Hybešovy ulice – široký sortiment bezlepkových potravin, 
tel. 543 182 164 

• Lékárna u vjezdu z Mendlova náměstí – široký sortiment kosmetiky 

      AVENE, BIODERMA, VICHY, LA ROCHE, EUCERIN, tel. 543 181 135 

• Lékárna Hansenova budova, vchod z Pekařské ulice -  široký sortiment kosmetiky 

       BIODERMA, VICHY, LA ROCHE, EUCERIN, RYOR tel. 543 182 173 

• Výdejna zdravotnických potřeb – tonometry, oxymetry, kompresivní punčochy, 
bezkontaktní teploměry, elektrické zubní kartáčky, zubní sprcha Waterpik ultra a další, 
tel.543 182 107  
 

 

Nemocniční lékárna www.fnusa.cz 



EUCERIN 

Nemocniční lékárna www.fnusa.cz        facebook.com/fnusa.icrc/ 

EUCERIN 

 

SLEVA 20% NA CELÝ SORTIMENT 

 
AKCE PLATÍ DO 28.2. 2023 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. 

AKCE SE NEVZTAHUJE NA ZVÝHODNĚNÁ BALENÍ A ZLEVNĚNÉ 
PRODUKTY. 

 
Kosmetický přípravek. 



EUCERIN  
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EUCERIN 
 

SLEVA 30% NA PŘÍPRAVKY  
AtopiControl, UreaRepair Plus, 

Lip Care, Aquaphore 
 

AKCE PLATÍ DO 28.2. 2023 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. 

AKCE SE NEVZTAHUJE NA ZVÝHODNĚNÁ BALENÍ A ZLEVNĚNÉ PRODUKTY. 

 
Kosmetický přípravek. 



LA ROCHE -POSAY 
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LA ROCHE POSAY  
  

SLEVA  -150 Kč  
PŘI NÁKUPU PRODUKTŮ Z ŘAD 

 LIPIKAR, EFFACLAR, CICAPLAST 
a TOLERIANE NAD 690 Kč. 

 

AKCE PLATÍ do 12. 3.  2023  NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. 

Akce se nevztahuje na zvýhodněná balení a zlevněné 
produkty. 

Kosmetický přípravek. 

Nabídka platí v lékárně u Mendlova náměstí a v Hansenově budově. 



VICHY 
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AKCE 2+1 ZDARMA  
na celé portfolio.  

PŘI NÁKUPU  3 PRODUKTŮ NEJLEVNĚJŠÍ  
PRODUKT ZDARMA. 

AKCE PLATÍ do 28.2.  2023 

Akce se nevztahuje na zvýhodněná balení a zlevněné 
produkty. 

Kosmetický přípravek. 

Nabídka platí v lékárně u Mendlova náměstí a v Hansenově budově . 



LA ROCHE POSAY 
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LA ROCHE POSAY  
 séra proti vráskám 

SLEVA  -150 Kč 
 

PŘI NÁKUPU SÉR NAD 890 Kč. 

 

AKCE PLATÍ DO 28. 2. 2023 

Akce se nevztahuje na zvýhodněná balení a zlevněné 
produkty. 

Kosmetický přípravek. 

Nabídka platí v lékárně u Mendlova náměstí a v Hansenově budově . 



Valetol  300 mg/150 mg/50 mg  24 tablet 
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Cena 96,-  
• Analgetický účinek nastupuje za 30 minut po podání 

a trvá několik hodin. 

• je vhodný pouze pro krátkodobou léčbu dospělých a 
dospívajících od 15 let. 

• Užívá se při bolesti hlavy, zubů, migréně a bolestivé 
menstruaci. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s obsahem Propyphenazonum 300 mg, Paracetamolum 150 mg, Coffeinum 50 mg v 1 tabletě k vnitřnímu užití. 
 
 



 
Muconasal Plus nosní sprej 10 ml 
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Cena 101,-  
 

• Snižuje otok zduřelé nosní sliznice a zprůchodňuje nos u 
běžných nachlazení i alergické rýmy u dospělých, 
dospívajících a dětí od 6 let. 

• Po podání přípravku se účinek projeví během 5 minut a 
přetrvává zpravidla 8 až 10 hodin. 

• Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe 
nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s obsahem ramazolini hydrochloridum 1,18 mg v 1 ml roztoku. 



Walmark Marťánci Multivitamin tbl.50+50 
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Cena 345,-  
• Limitovaná edice dvou doplňků stravy ve formě cucavých a 

želatinových tablet. 

• Marťánci Gummy Podzim-zima obsahují doporučené množství 
důležitých vitaminů a minerálů v denní dávce, jsou 
obohaceny extraktem z rakytníku a mají příchuť jahody, 
maliny, maracuji a pomeranče. 

• Marťánci s Imunactivem obsahují doporučené množství 
důležitých vitaminů a minerálů v denní dávce a jsou  
jsou obohaceny o beta glukan, vitamin C a zinek (Imunactiv 
komplex). 

 
 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  
Doplněk stravy. Užívání doplňku stravy nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 
 



Medpharma Vitamin C 500mg  s šípky 107 tbl. 
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Cena 105,-  
• doplněk stravy s obsahem 500mg vitaminu C ve formě 

tablet s postupným uvolňováním. 

• Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému, k 
normální tvorbě kolagenu pro normální funkci zubů, kostí, 
kůže. 

• Není vhodný pro děti do 10 let. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  
Doplněk stravy. Užívání doplňku stravy nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 
 



OCUVITE LUTEIN FORTE 60 + 30 Tbl. 
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Cena 410,-  
• doplněk stravy, který pomáhá k udržení normálního stavu 

zraku 

• obsahuje karotenoidy lutein a zeaxanthin, které jsou 
přirozenou součástí oční sítnice 

• selen, zinek a vitaminy C a E pomáhají chránit buňky před 
oxidačním poškozením 

• zinek pomáhá k udržení dobrého zraku 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  
Doplněk stravy. Užívání doplňku stravy nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 
 



RECUGEL oční gel 10 g. 
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Cena 120,-  
• Viskozní roztok s dexpanthenolem pro zlepšení zvlhčení 

povrchu očí. 

• Po vyjmutí cizího tělíska z oka. 

• Při pálení očí nebo při jejich únavě. 

• Na podrážděnou rohovku po nošení kontaktních čoček. 

• Aplikuje se jako oční kapky do spojivkového vaku. 

Zdravotnické prostředky. 
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném  použití 
 



 
 

Hyal-Drop multi oční kapky 10 ml 
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Cena 189,-  
• Oční kapky určené ke zvlhčení očního povrchu i 

kontaktních čoček. 

• Neobsahují konzervační látky, jsou vhodné i pro citlivé oči. 

• Poskytují okamžitou úlevu podrážděným a unaveným očím. 

•  Přirozeně zvlhčují a pomáhají při příznacích suchého oka. 

• Použitelnost kapek až 6 měsíců po otevření díky 
patentovanému uzávěru. 

 
Zdravotnické prostředky. 
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném  použití 
 



VÝPRODEJ ČTECÍCH BRÝLÍ V LÉKÁRNĚ U MENDLOVA NÁMĚSTÍ 
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AKCE sleva 30%  
 

NA VYBRANÉ DRUHY ČTECÍCH 
DIOPTRICKÝCH BRÝLÍ.  

 
Nabídka platí do vyprodání zásob. 

Zdravotnické prostředky. 
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném  použití 

Nabídka platí v lékárně u Mendlova náměstí .  



TEPE mezizubní kartáčky 
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CENA   

Dentální hygiena. 
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném  použití. 

Nabídka platí v prodejně zdravotnických pomůcek.  



 
GUM PAROEX CHX 0,12% ústní voda 300 ml 
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Cena 150 Kč. 
• působí proti tvorbě zubního plaku u dásní postižených 

zánětem nebo krvácením. Je vhodná před a po 
chirurgických zákrocích v ústech, extrakci zubu nebo 
umístění. 

• Nepálí, neštípe a nedráždí dásně. 

• Redukuje tvorbu zubního plaku. 

• Vhodná pro krátkodobou péči 

 

 

 

 

  

 

Dentální hygiena. 
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném  použití. 

Nabídka platí v prodejně zdravotnických pomůcek.  



 
 

Meridol Zubní pasta 75 ml 
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Cena 105 Kč. 
• Odstraňuje zubní plak, zabraňuje jeho usazování a 

chrání proti tvorbě zubního kazu.  

• Pomáhá při zklidnění zánětu dásní a dále snižuje jejich 
krvácivost. 

• Doporučuje se používat už při prvních příznacích 
onemocnění dásní, při jejich zarudnutí, otocích, 
bolestivosti či krvácení. 
 

 

 

  

 

Dentální hygiena. 
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném  použití. 

Nabídka platí v prodejně zdravotnických pomůcek.  



 
TLAKOMĚRY značek HARTMANN a OMRON  
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Cena od 1250 Kč. 

 
  
 

Zdravotnické prostředky. 
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném  použití. Obrázky mají pouze ilustrativní charakter. 

Nabídka platí v prodejně zdravotnických pomůcek.  



 
ZDRAVOTNÍ OBUV  
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Obuv Medistyle ceny od 680 Kč. 
 
Obuv Santé ceny od 350 Kč. 
 

V nabídce také obuv značky PEON a obuv pro 
diabetiky. 

 

  

Zdravotnické prostředky. 
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném  použití. Obrázky mají pouze ilustrativní charakter. 

Nabídka platí v prodejně zdravotnických pomůcek.  



Sortiment bezlepkových potravin 

Pouze v nemocniční lékárně FNUSA při vchodu z Hybešovy ulice 
   

• Z bezlepkového sortimentu v naší nabídce vybíráme: 

• Cereální kaše Nominal a Nutrikaše 

• Mouky na pečení, vaření 

• Směsi na pečení chleba 

• Těstoviny – kukuřičné, rýžové, cizrnové 

• Sušenky, müsli a jiné bezlepkové dobroty 

  

Možnost objednání dalších bezlepkových výrobků dle aktuální nabídky dodavatele 
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