DOVANOS dalyvaujančios

LOJALUMO PROGRAMOJE
5

10

kuponai

15

kuponų

LOJALUMO
PROGRAMOS TAISYKLĖS:

kuponų

• Nusipirkę prekių daugiau kaip už 7 EUR
(į sumą neįskaičiuojami vaistai ir kt. prekės,
kurias įsigyjate su kompensuojamuoju
receptu), gausite 1 dovanų kuponą
(vienas čekis – vienas dovanų kuponas).
• Surinkę 10, 15 ar 25 kuponų iš lojalumo
programoje dalyvaujančių prekių, galėsite
išsirinkti vieną pageidaujamą dovaną.
• Dovana į piniginį ekvivalentą
nekeičiama.

Pasirinktinai
1 pakuotė

Emili FITO žolelių
arbatos – vaikams ir
suaugusiesiems,

FITO DIURETICO tea 1,5g, N20
FITO KID tea 1,5g, N20
Arbatos

Verdin Gastro Tea
Green Tea, 20 maišelių

OPTIC TOTAL,

“Verdin Gastro Tea Green Tea” – unikalios
kompozicijos vaistažolių arbata virškinimui.
Sudėtyje esantys pipirinių mėtų lapai teigiamai
veikia virškinimo funkcijas, kalendrų lapai
padeda palaikyti normalią dujų pusiausvyrą
virškinimo trakte, paprastoji kiaulpienė
padeda palaikyti normalią kepenų funkciją.
„VERDIN“ – GERAS VIRŠKINIMO RECEPTAS.

Sudėtyje yra mėlynių uogų, liuteino, cinko ir
vitaminų: C, E, A.
Vartojimas: po 1 tabletę per dieną.

Arbata

15

Alsiroyal® Cistus PLUS
Infect Blocker,

Kremas su 10 proc. šlapalo skirtas
išsausėjusiai, suragėjusiai, trūkinėjančiai odai
prižiūrėti.

Medicinos priemonė

30 čiulpiamų pastilių

Apsauga nuo virusų ir bakterijų, siekiant
užkirsti kelią infekcijoms ir kvėpavimo takų
susirgimams ﬁziniu būdu. Cistus PLUS Infect
Blocker reaguliariai naudojamas:

Palaikyti natūralią burnos ir ryklės gleivinės
apsauginę funkciją nuo virusų ir bakterijų
ﬁziniu būdu.
Naudoti, pasireiškus pirmiesiems dirginimo
gerklėje požymiams.
Esant padidėjusiai infekcijos rizikai, siekiant
užkirsti kelią ir išvengti infekcinių ir
uždegiminių bet kokios kilmės kvėpavimo
takų susirgimų, ﬁziniu (mechaniniu) būdu
susidarant barjerui burnos ir ryklės srityje.

• Dovanų kuponas galioja 12 mėnesių.
Dovanų kiekis ribotas, vaistininkas
pasilieka sau teisę dovaną keisti į kitą
tokios pačios vertės dovaną.
• Pasibaigusio galiojimo, sugadintas ar
pamestas dovanų kuponas į naują
nekeičiamas.

30

kuponai

SENI Care kremas su
šlapalu 10%,100ml

Aktyvios sudedamosios dalys: 10 % šlapalo, linų
sėmenų biokompleksas, pantenolis, glicerinas,
pieno rūgštis, lanolinas, vitaminas E.
Naudojimas: Tepti ant nuvalytos ir nusausintos
odos, švelniai masažuoti, kol kremas įsigers.
Naudoti kasdien po du kartus. Netepti ant
pažeistos odos. Dermatologų patikrintas. Tinka
jautriai odai.

Maisto papildas

25

kuponų

Mažina epidermio pleiskanojimą, stabdo
odos ragėjimą;
Minkština, drėkina išsausėjusį epidermį;
Maitina odą ir aprūpina ją lipidais.

30 tablečių

• Dalyvauti bei atsiimti dovanas galėsite
Baltijos grupės vaistinėje – tereikės atėjus
į vaistinę atiduoti dovanų kuponus su
prisegtais kasos čekiais ir išsirinkti
dovaną. Dovanų kuponą galimą
panaudoti tik vieną kartą. Informaciją apie
lojalumo programoje dalyvaujančias
Baltijos grupės vaistines, kuriose galima
atsiimti dovanas, rasite internete
www.bvg.lt arba paskambinę
Tel.: Nr. +370 695 60 495.

30

kuponų

kuponų

Centrum A-Z
multivitaminai,
30 tablečių
Maisto papildas

Maisto papildas su vitaminais ir
mineralinėmis medžiagomis suaugusiems
žmonėms.
Energijos atpalaidavimas: B grupės vitaminai
(B1, B2, B6, B12) ir magnis padeda palaikyti
normalią energijos apykaitą.
Imunitetas: vitaminas A, vitaminas C, varis ir
cinkas padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą.
Normali oda: vitaminas A, cinkas, niacinas ir
biotinas padeda palaikyti normalią odos
būklę.
Aplinkos poveikis: vitaminas C, vitaminas E,
cinkas ir selenas padeda apsaugoti ląsteles
nuo oksidacinės pažaidos.

Lojalumo programos laikotarpis 2022 07 01 – 2022 12 31.
Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos
rekomenduojamos dozės. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Axanova Cool Gel,
125ml

Šaldomasis Axanova Cool gelis naudojamas
esant ūminiam patempimui, sumušimui,
sukurtas specialiai sportuojantiems, padeda
kaistant kojoms, padams.
Gelis gerai įsigeria, nepalieka riebios
plėvelės. Pagaminta Šveicarijoje.

