
AKČNÍ NABÍDKA Z NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY 09-10/2022 

• Vitamíny a přípravky na posílení imunity 

• Multivitamíny na celý rok 

• Výhodná balení přípravků a akční ceny 

• Široký sortiment léčebné kosmetiky 

 

 

PLATÍ OD 1. 9. DO 31. 10. 2022 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. 

Některé nabídky jsou časově omezeny pouze do 30. 9. 2022. 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 



AVÈNE 
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AVÈNE 
SLEVA  -200 Kč 

 
Při nákupu přípravků AVÈNE nad 590 Kč. 

 

AKCE PLATÍ OD 1. 9. – 30. 9. 2022 

Akce se nevztahuje na zvýhodněná  balení a  
zlevněné produkty. 

Kosmetický přípravek. 

Nabídka platí v lékárně u Mendlova náměstí. 



BIODERMA 
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Bioderma 
AKCE 2+1 zdarma 

Při nákupu 3 produktů získáte nejlevnější 
produkt zdarma. 

 

AKCE PLATÍ od 1.9. – 30.9. 2022 

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  ANTHELIOS 
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LA ROCHE POSAY  ANTHELIOS 

SLEVA  -150 Kč 

 
NA  PRODUKTY  ŘADY ANTHELIOS. 

 

AKCE PLATÍ od 1.9. – 30.9. 2022 

Akce se nevztahuje na zvýhodněná balení a 
zlevněné produkty. 

Kosmetický přípravek. 

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



KLORANE 
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KLORANE    
SLEVA  -100 Kč 

Při nákupu přípravků Klorane nad 250 Kč. 

Vztahuje se i na výrobky Klorane Bebé. 

 

AKCE PLATÍ od 1. 9. – 31. 10. 2022. 

Akce se nevztahuje na zvýhodněná balení a zlevněné produkty. 

 

 

Nabídka platí v lékárně u Mendlova náměstí.  

Kosmetický přípravek. 



BIODERMA PIGMENTBIO 
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Bioderma 
SLEVA  -150 Kč 

 
Při nákupu přípravků Pigmentbio 

nad 490 Kč. 
 

AKCE PLATÍ OD 1. 9. – 31. 10. 2022 

Akce se nevztahuje na zvýhodněná balení a 
zlevněné produkty. 

Kosmetický přípravek. 

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



EUCERIN 
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EUCERIN 
 

SLEVA  20% 
NA CELÝ SORTIMENT 

 
 AKCE PLATÍ OD 19. 9. - 31. 10. 2022  

NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. 

Akce se nevztahuje na zvýhodněná balení. 
Kosmetický přípravek. 



EUCERIN SUN 
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EUCERIN SUN 
AKCE 1+1 ZDARMA 

  
Při nákupu 2 produktů Eucerin SUN 

získáte levnější z nich zdarma. 

 
AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. 

Akce se nevztahuje na zvýhodněná balení a 
zlevněné produkty. 

Kosmetický přípravek. 



CONDROSULF 400MG  tvrdé tobolky 180 
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Cena 990,-  
• Léčivý přípravek s obsahem chondroitin sulfátu, určený k léčbě 

degenerativních onemocnění kloubů, zejména osteoartrózy kolenního 
nebo kyčelního kloubu mírného až středního stupně, a artrózy kloubů 
prstů.  

• Chondroitinsulfát potlačuje aktivitu enzymů, které poškozují 
chrupavku, podporuje látkovou výměnu v chrupavce a zlepšuje 
mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky. 

• Přípravek je určen pro dospělé pacienty 

• Doporučené dávkování: 
• Zahajovací léčba po dobu 2 týdnů: 2krát denně 2 tvrdé 

tobolky. 
• Udržovací léčba po dobu 2 až 3 měsíců: 1krát denně 2 tvrdé 

tobolky. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu  užití,  s obsahem  chondroitini natrii sulfas 400 mg v 1 tvrdé tobolce. 



MUCONASAL  Plus nosní sprej 10ml 
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Cena 101,-  
 

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

• Po podání přípravku Muconasal Plus se účinek projeví 
během 5 minut a přetrvává zpravidla až 8-10 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 tramazolini hydrochloridum 1,18 mg v 1 ml nosního spreje (roztoku).. 



 
Celaskon Červený pomeranč 500 mg 30 šumivých tablet 
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Cena 144,-  
 

• Přípravek Celaskon červený pomeranč se užívá k posílení 
odolnosti organismu při infekčních onemocněních jako je 
chřipka a nachlazení. 

• Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště dýchacích cest, 
dále jako podpůrný prostředek při zdlouhavém hojení ran a 
zlomenin. 

• Pokrývá zvýšenou potřebu vitamínu C v organismu ve 
stresových situacích. 

• Posiluje imunitní systém, snižuje možnost onemocnění 
nachlazením.  

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s obsahem Acidum  ascorbicum 500 mg v 1 šumivé tabletě. 



FEMIBION 1 Plánování a 1. trimestr 28 tbl. 
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Cena 317 ,- 
• Doplněk stravy s obsahem  vitamínu D3 a folátů a dalších pečlivě 

vybraných látek: 9 vitaminů ( vitamíny skupiny B, vitamin C a E), jód 
a dále  selen, cholin a železo. 

• Podpora v období plánování těhotenství  a v jeho rané fázi do 12. 
týdne, jako doplněk k pestré stravě. 

• Zdrojem folátů v přípravku je kyselina listová a Metafolin®, 
Metafolin® je biologicky aktivní a přímo dostupná forma folátu, tzv. 
„aktivní folát“, který tělo využije lépe než obyčejnou kyselinu 
listovou. Dostatek folátů je důležitý pro správný vývoj miminka. 

• Doporučené užívání: jedna tableta společně s jídlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



REVITANERV STRONG tbl.30 
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Cena 405 ,- 
• Revitanerv Strong je doplněk stravy pro dospělé, který obsahuje 

kyselinu alfa-lipoovou, extrakt z Ginkgo biloby, vitamin B1, B2, 
B3, B6, kyselinu pantothenovou, vitamin E a selen. 

• Niacin přispívá k normální činnosti nervové soustavy. 

• Ginkgo biloba přispívá k normální činnosti nervové soustavy. 

• Vitamin B6 přispívá k normální funkci imunitního systému a k 
normální činnosti nervové soustavy. 

• Doporučená dávka je 1 tobolka 1x denně, nejlépe během 
hlavního jídla. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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



Magne B6 Forte 50 tablet 
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Cena 177 ,- 
• Magne B6 Forte obsahuje kombinaci hořčík a vitamínu B6, které 

přispívají: 

• ke snížení míry únavy a vyčerpání, 

• k normálnímu energetickému metabolismu 

• k normální činnosti nervové soustavy 

• k normální psychické činnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Hyal-Drop  multi  oční kapky 10ml 
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Cena 176,-
• Oční kapky s obsahem hyaluronátu sodného. 

• Přirozená a okamžitá úleva pro unavené oči. 

• Bez konzervačních látek - vhodné i pro citlivé oči. 

• Velmi dobrá snášenlivost a bezpečnost i při dlouhodobém 
užívání. 

• Vhodný pro nositele kontaktních čoček. 

• Použitelné 6 měsíců po otevření. 

Zdravotnický prostředek. 
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném  použití.  



TEPE mezizubní kartáčky 
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AKCE  

10+1 zdarma

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

Nabídka platí v prodejně zdravotnických pomůcek.  



KOSMETIKA KNEIPP 
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KNEIPP 
 Péče o chodidla 

 

Cena od 188 Kč. 

Kosmetický přípravek. 

Nabídka platí v prodejně zdravotnických pomůcek.  



TENA  LADY inkontinenční pomůcky 
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AKCE 1+50% navíc  
 

Cena od 125 Kč. 
Nabídka platí do vyprodání 

zásob. 

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

Nabídka platí v prodejně zdravotnických pomůcek . 



 

 Zubní pasta SWISSDENT EXTREME 100ml + zubní kartáček zdarma 
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Cena 340,-  
 

• Šetrně bělí nadměrně zabarvené zuby. 

• Pomáhá odstraňovat barevné pigmenty 
od kávy, čaje, vína i kouření. 

• Výrazná mentolová příchuť. 

• Velmi nízká abrazivita. 

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

Nabídka platí v prodejně zdravotnických pomůcek . 



MOLICARE inkontinenční pomůcky 1+1 zdarma 
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AKCE 1+1 zdarma 

 
MoliCare Lady 0,5 kapky 28 ks cena 115,-  

MoliCare Lady 1,5 kapky  14 s  cena  80,- 

MoliCare Lady 2 kapky 14 ks    cena  80,- 

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

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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