
Exkluzivní nabídka Lavenda zdravotnické oděvy a 

obuv se slevou až 15 % pro zaměstnance, absolventy 

a studenty 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy:

Lavenda

Zveme Vás na návštěvu naší firemní prodejny LAVENDA ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY, kde si můžete 
v příjemném prostředí v centrum Prahy na Vinohradech pohodlně vyzkoušet a nakoupit z 
nejnovější kolekce zdravotnických oděvů a profesní obuvi značky ELDAN a limitovaných edicí 
halen a operačních čepiček s veselými obrázky značek CHEROKEE, DICKIES, HEARTSOUL, HAPPY 
CODE, INFINITY.

Kontakt

LAVENDA ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY
Korunní 1251/48
Praha 2 Vinohrady
tel. 222 963 103

Exclusive discount 15 % on medical clothing for staff and 

students of the First Faculty of Medicine of Charles University. You need 

only student´s card or staff card or ALUMNI card!

We would like to invite you to our LAVENDA HEALTH CLOTHES department store where you can 

comfortably try out and buy clothes from the latest range of ELDAN medical and professional 

footwear in a pleasant environment in the center of Prague in Vinohrady and a limited series of 

covers and surgical caps with cheerful pattern of brands CHEROKEE, DICKIES, HEARTSOUL, HAPPY 

CODE, INFINITY.

Při předložení studentského nebo zaměstnaneckého průkazů 1. lékařské fakulty UK získáte 
15% slevu na zakoupené zboží. Tato sleva se vztahuje nejen na nákup na prodejně ,  ale i na 
objednávky na našich internetových stránkách www.eldan.cz a www.lavenda.cz , pokud zvolíte 
osobní odběr zboží na prodejně, kde při úhradě zboží předložíte průkaz lékařské fakulty.

When you submit a student or employee card from the 1st Faculty of Medicine, you get a 15% 

discount on the purchased goods. This discount applies not only to shop purchases but also to 

orders placed on our web sites www.eldan.cz and www.lavenda.cz if you choose a personal 

purchase of goods at the shop, where you will submit the medical faculty card upon payment of the 

goods.

http://www.jazykovekurzypraha.cz/



