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Aspect
întinerit al pielii
Un somn mai
bun

Fără bufeuri

Sănătatea
oaselor

cu adaos de
vitamina B2
și B7

Conține
cu adaos de
ingredientul
vitamina D3 și
patentat DT56a, calciu
semințe de in și
vitamina B6

Produsele din gama Femarelle® sunt unice!
Produsele din gama Femarelle® sunt unice!
Toate produsele din gama Femarelle® conțin
ingredientul inovator brevetat DT56A, obținut ca
derivat din soia fermentată. Nu este un hormon și
are un mecanism de acțiune ca modulator selectiv
al receptorilor de estrogen (SERM) - ameliorează
simptomele menopauzei și îmbunătățește sănătatea
oaselor fără a avea efecte adverse asupra țesuturile
mamare și uterine. Nu afectează profilul hormonal
general, nu provoacă formarea de trombi, ceea ce îl
face extrem de sigur.

Cupon pentru reducere
Vă rugăm să tăiați și să lipiți codurile de bare ale celor
5 ambalaje de Femarelle® achiziționate de dvs. și să
prezentați cuponul completat în farmacii pentru a
primi 1 pachet gratuit de Femarelle® la alegere.
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PENTRU PACIENT
Acest cupon vă oferă dreptul să primiți gratuit
o cutie de Femarelle® după completarea și
prezentarea sa la o farmacie.
Tăiați și lipiți codurile de bare ale celor 5 ambalaje
de Femarelle®Rejuvenate /albastru/, Recharge
/roz/ sau Unstoppable /orange/ achiziționate de
dvs. și prezentați cuponul completat în farmacii
pentru a primi 1 pachet Femarelle® la alegere.

PENTRU FARMACIE
Acest cupon servește ca și document pentru
rambursarea produsului gratuit către farmacie. După prezentarea unui cupon completat
de către un pacient și predarea către acesta a produsului gratuit, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu
numărul cuponului, adresa și contactele farmaciei la officero@vedrainternational.eu
Veți fi contactat de un reprezentant al Vedra, care va
specifica livrarea ambalajului cu rabat.

Promoția este valabilă până la 30.09.2021

E-mail: ..............................................................................

Vă rugăm să completați următoarele informații
și să predați cuponul reprezentantului Vedra:
Numele farmacistului: ...............................................
Farmacie: ........................................................................
Adresă: ..........................................................................
Tel.: ....................................................................................
Ștampila farmaciei:

Participând la această promoție, sunteți de acord să
furnizați datele dvs. personale către Vedra International SA
Reprezentanță, importatorul Femarelle® în România și
către subcontractanții săi în legătură cu promoția actuală
și prezentarea de noi promoții despre produs. Participanții
au dreptul de a solicita modificarea, ștergerea sau
corectarea datelor lor personale în conformitate cu Legea
privind protecția datelor cu caracter personal.

O condiție obligatorie pentru valabilitatea cuponului
este completarea tuturor câmpurilor, aplicarea a 5
coduri de bare din ambalajele cumpărate ale produselor
Femarelle® de către pacient, completarea datelor și
ștampila farmaciei.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la
officero@vedrainternational.eu

Vă rugăm să completați următoarele
informații:
Nume: .............................................................................
Oraș: .................................................................................
Tel.: ....................................................................................

