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Продуктите от линията Femarelle® са уникални!

Всички продукти от линията Femarelle® съдържат 
иновативната патентована съставка DT56A, 
получена като дериват от ферментирала соя. Тя 
не е хормон и има механизъм на действие като 
Селективен Модулатор на Естрогенните Рецептори 
(SERM) – облекчава менопаузалните симптоми 
и подобрява здравето на костите без да има 
неблагоприятни ефекти върху тъканите на гърдата 
и матката. Не влияе на общия хормонален профил, 
не предизвиква образуване на тромби, което го 
прави изключително безопасен. 

Талон за отстъпка 
Моля, изрежете и залепете баркодовете на 

закупените от вас 6 опаковки Femarelle®  
и представете попълнения талон в по-добрите 

аптеки, за да получите 1 безплатна опаковка  
Femarelle® по ваш избор.
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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 
три баркода от закупени опаковки на продукти  
Femarelle® от пациента и попълнени данни и 
печат на аптеката. 
При възникнали въпроси, моля свържете се с 
нас на office@vedrainternational.eu

Настоящият талон ви дава правото да 
получите безплатна опаковка Femarelle® 
след цялостното му попълване и предаване 
в аптека.  Изрежете и залепете баркодовете 
на закупените от вас 6 опаковки Femarelle®  
Rejuvenate /син/, Recharge /розов/ или 
Unstoppable /оранжев/ и представете 
попълнения талон в по-добрите аптеки, за да 
получите 1 безплатна опаковка Femarelle® 
по ваш избор. 

Моля, попълнете следната информация:

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

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

Тел: ....................................................................................

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

Срок на акцията: до 31.12.2021
Включвайки се в настоящата промоция, вие се 
съгласявате да предоставите своите лични данни 
на Ведра Интернешънъл АД, вносител на Femarelle® 
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. 

ЗА АПТЕКАТАЗА ПАЦИЕНТА


