ЗА АПТЕКАТА
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.
Задължително
условие
за валидност на талона
е попълването на всички
полета,
залепянето
на
6 баркода от закупени
опаковки
на
продукти
Theresienöl MED® 15ml от
пациента
и
попълнени
данни
и
печат
на
аптеката.
При възникнали въпроси,
моля свържете се с нас на
office@vedrainternational.eu

ЗА АПТЕКАТА

Моля,
попълнете
следната
информация и предайте талона
на представител на Ведра:

Талон за отстъпка
000001

Име на фармацевта: ......................
.........................................................
Аптека..............................................
Адрес: .............................................
.........................................................
Тел: ..................................................
Печат на аптеката

Терезиенойл МЕД е билково масло
със специфични свойства:
• Способства за намаляване на
болката и риска от инфектиране
след оперативни интервенции
• Успокоява сърбеж от
различен тип
• Стимулира зарастването на
наранявания
• Ускорява възстановяването
на кожата
• Хидратира тъканите
• Повлиява трудно заздравяващи
дефекти на кожата
• Благоприятства разнасянето на
кръвонасядания

Тел: ..............................................
Е-mail: .........................................

ЗАЛЕПЕТЕ ТУК!

Град: ............................................

Включвайки се в настоящата
промоция, вие се съгласявате
да предоставите своите
лични данни на Ведра
Интернешънъл АД, вносител на Theresienöl MED®
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.

ЗАЛЕПЕТЕ ТУК!

..................................................

ЗА ПАЦИЕНТА

ЗАЛЕПЕТЕ ТУК!

Име: ..........................................

ЗАЛЕПЕТЕ ТУК!

Моля, изрежете и залепете
баркодовете на закупените от вас
6 опаковки Theresienöl MED® 15ml
и представете попълнения талон
в по-добрите аптеки, за да
получите 1 безплатна опаковка
Theresienöl MED® 15ml.

Моля, попълнете следната
информация:

ЗАЛЕПЕТЕ ТУК!

Настоящият талон ви дава
правото да получите безплатна
опаковка Theresienöl MED® 15ml
след цялостното му попълване
и предаване в аптека.
Моля, изрежете и залепете баркодовете на закупените от вас
6 опаковки Theresienöl MED® 15ml
и представете попълнения
талон в по-добрите аптеки, за
да получите 1 безплатна
опаковка Theresienöl MED® 15ml.
Акцията е валидна до 31.12.2020г.

ЗА ПАЦИЕНТА

ЗАЛЕПЕТЕ ТУК!

ЗА ПАЦИЕНТА

