ЗА ПАЦИЕНТА

ЗА АПТЕКАТА

Настоящият талон ви дава правото да
получите безплатна опаковка Регулатпро
след цялостното му попълване и
предаване в аптека.
Изрежете и залепете баркодовете на
закупените от вас 5 опаковки Регулатпро
(независимо кои от посочените тук)
и представете попълнения талон в подобрите аптеки, за да получите 1 безплатна
опаковка Регулатпро по ваш избор.

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.

Акцията е валидна до 31.12. 2020г.

Моля, попълнете следната информация:

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

Име:..................................................................................
Град: .................................................................................
Тел: ....................................................................................
E-mail: ..............................................................................

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

Талон за отстъпка R00001

Печат на аптеката:

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

Задължително условие за валидност на талона
е попълването на всички полета, залепянето на
пет баркода от закупени опаковки на продукти
Регулатпро от пациента и попълнени данни и печат
на аптеката.
При възникнали въпроси, моля свържете се с нас на
office@vedrainternational.eu

Моля, изрежете и залепете
баркодовете на закупените от вас 5
опаковки Регулатпро
и представете попълнения талон в
по-добрите аптеки, за да получите 1
безплатна опаковка
Регулатпро по ваш избор.

Регулатпро Метаболик

Регулациус – специално за деца

При умора и отслабена
имунна система Регулатпро
е биоактивен концентрат със
специалната есенция
REGULATESSENZ®,
произведена по
патентован метод на каскадна
ферментация. Активните
компоненти в него са с ниско
молекулно тегло и лесно
могат да се резорбират
директно от организма.

При активно спортуващи,
“ burn out” синдром,
метаболитни и други
хронични състояния
Съдържа 85%
Регулатпро Био с
добавени витамини от
група В, цинк, магнезий,
хром, манган, витамин
С, витамин D и чист
портокалов сок.

Подобрена формула
за имунната система
на малките герои с
концентрираната
мощ на Регулатпро
Био и добавен
витамин C и сироп
от агаве.

• Подобрява производството на
енергия, възстановява и активира 		
всички процеси в клетките
• Подпомага регулацията на имунните
процеси
• Подходящ при простудни състояния
• Подкрепя алкално-киселинния 		
баланс

• Подпомага силно ензимния баланс
• Регулира ендокринната система
• Ускорява метаболизма
• Компенсира загубата на течности
след усилена физическа дейност и
спорт
• Поддържа ефективното 		
функциониране на черния дроб
• Подпомага редуциране на теглото

Регулациус спомага за:

Безценен помощник на
всяка майка в борбата с честото
боледуване!

ЗАЛЕПЕТЕ
ТУК!

• Регулиране на имунната система
• По-бързо възстановяване при остри
вирусни и бактериални инфекции
• Намаляване на чувството за умора
• Намаляване на оксидативния стрес
• Край на отсъствията!

ЗАЛЕПЕТЕ
ТУК!

ЗАЛЕПЕТЕ
ТУК!

ЗАЛЕПЕТЕ
ТУК!

Регулатпро не съдържа глутен,
алкохол, консерванти, лактоза
или генномодифицирани култури.
Концентратът е 100% веган.

ЗАЛЕПЕТЕ
ТУК!

Регулатпро Био

