
PENTRU FARMACIEPENTRU FARMACIE

•   Ajută la reducerea durerii și a            
     riscului de infecție după 
     intervenții chirurgicale
•   Calmează pruritul de diferite     
     tipuri
•   Stimulează vindecarea rănilor
•   Accelerează regenerarea pielii
•   Hidratează țesuturile
•   Amelioreză leziunile greu 
      vindecabile
•   Favorizează vindecarea 
      hematoamelor

 

Theresienöl MED este un ser 
reparator cu extracte de plante cu 
proprietăți specifice:O condiție obligatorie pentru val-

abilitatea cuponului este comple-
tarea tuturor câmpurilor, aplicarea 
a 6 coduri de bare din ambalajele 
cumpărate ale produselor Ther-
esienöl MED® 15 ml 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 și să predați cuponul 
reprezentantului Vedra:

Numele farmacistului: .......................

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

Farm cie: ............................................

Adresă:.............................................

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

Tel: ..................................................

Ștampila farmaciei:

Acest cupon servește ca și document 
pentru rambursarea produsului gra-
tuit către farmacie.  
După prezentarea unui cupon com-
pletat de către pacient și predarea 
produsului gratuit, vă rugăm să tri-
miteți un e-mail cu numărul cuponu-
lui, adresa și contactele farmaciei la   
officero@vedrainternational.eu 
Veți fi contactat de un reprezentant 
al Vedra, care va specifica livrarea 
produsului rabat.

Cupon pentru
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Vă rugăm să tăiați și să lipiți codurile 
de bare ale celor 6 pachete de ther-
esienöl med® 15ml achiziționate de 
dvs. Și să prezentați cuponul comple-
tat în farmacii pentru a primi 1 cutie 
gratuită de Theresienöl med® 15ml.

PENTRU PACIENTPENTRU PACIENT PENTRU PACIENT

Participând la această promoție, 
sunteți de acord să furnizați datele 
dvs. personale către 
Vedra International SA Reprezen-
tanță, importatorul 
Theresienöl MED 15 ml 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 pro-
tecția datelor cu caracter personal.

Vă rugăm să completați ur-
mătoarele informații:

Nume: ........................................
...................................................

Oraș: ............................................

Tel.: ..............................................

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

Acest cupon vă oferă  dreptul să 
primiți gratuit o cutie de 
Theresienöl MED 15 ml după com-
pletarea și prezentarea  acestuia la 
o farmacie.
Vă rugăm să tăiați și să lipiți 
codurile de bare ale celor 6 am-
balaje de Theresienöl MED 15 ml 
achiziționate de dvs. și să prez-
entați cuponul completat în far-
macii pentru a primi 1 pachet gra-
tuit de Theresienöl MED 15 ml. 

Promoția este valabilă până la 
30.09.2021 


