ЗА ОМНИ-БИОТИК 6

ЗА ПАЦИЕНТА

ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА
Универсален
синбиотик
за чревно
здраве
Подпомага терапията
при хронична кандидоза
и бактериална вагиноза
Особено подходящ:
• За силна и здрава имунна система
• При метаболитни нарушения
• При хронична кандидоза и
бактериална вагиноза
• При хронични състояния в
гастроентерологията
• След химиотерапия
• За детоксикация
• При запек

Настоящият талон ви дава правото
да получите безплатна опаковка
Omni-Biotic 6® след цялостното му
попълване и предаване в аптека.
Моля, изрежете и залепете баркодовете
на закупените от вас 5 опаковки OmniBiotic 6® и представете попълнения талон
в по-добрите аптеки, за да получите 1
безплатна опаковка Omni-Biotic 6®.
Моля, попълнете следната информация:
Име: ............................................................................
Град: ............................................................................
Тел: ............................................................................
Е-mail: ........................................................................
Включвайки се в настоящата промоция, вие
се съгласявате да предоставите своите
лични данни на Ведра Интернешънъл АД,
вносител на Omni-Biotic 6® в България, и
на негови подизпълнители във връзка с
текущата акция и с представянето на
нови промоции за продукта. Участниците
имат право да поискат промяна,
изтриване или коригиране на техните
лични данни в съответствие със Закона за
защита на личните данни.

Моля, изрежете и залепете баркодовете на закупените от вас 5 опаковки
Omni-Biotic 6® и представете попълнения талон в по-добрите аптеки, за да получите
1 безплатна опаковка Omni-Biotic 6®. Срок на акцията: до 31.12.2020
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Този талон ще послужи и като документ
за възстановяване на предоставената
опаковка към аптеката.
При представяне на попълнен талон
от пациент и предаване на безплатна
опаковка към него, моля изпратете e-mail
с номера на талона, адреса и контактите на
аптеката на office@vedrainternational.eu.
С вас ще се свърже представител на Ведра, с
който ще уточните доставката на рабатната
опаковка.
Моля, попълнете следната информация
и предайте талона на представителя на
Ведра:
Име на фармацевта: ..............................................
...........................................................................................
Аптека: ..........................................................................
Адрес: ...........................................................................
Тел: ..................................................................................
Печат на аптеката
Задължително условие за валидност
на талона е попълването на всички
полета, залепянето на 5 баркода от
закупени опаковки на продукти
Omni-Biotic 6® от пациента и
попълнени данни и печат на
аптеката. При възникнали въпроси,
моля
свържете
се
с
нас
на
office@vedrainternational.eu

