
DOVANOS dalyvaujančios

LOJALUMO PROGRAMOJE

10
kuponų

15
kuponų

15
kuponų

30
kuponų

LOJALUMO 
PROGRAMOS TAISYKLĖS:

• 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.

• 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.

• 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.

URIAGE lūpų 
pieštukas, 4g 
Kasdienei suskilusių ir sausų lūpų priežiūrai. 
Padeda nuraminti bei atstatyti pažeistą lūpų 
odą bei palaikyti normalią lūpų odos būklę, 
maitina ir minkština sausas, šerpetojančias 
lūpas.

VISADA ŠVELNIOS LŪPOS

URIAGE BABY 
drėkininamasis 
kremas, 40 ml
Lengvos tekstūros kremas intensyviai drėkina 
kūdikių odą ir saugo ją nuo išsausėjimo. 
Kremo sudėtyje esantis natūralių 
komponentų kompleksas bei augaliniai 
skvalenai sukuria apsauginę odos plėvelę ir 
užtikrina ilgalaikį odos drėkinimą bei 
maitinimą. 

ŠVELNUS RŪPESTIS MAŽYLIŲ ODA

Lojalumo programos laikotarpis 2023 01 01 – 2023 06 30.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos 
rekomenduojamos dozės. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

SENI Care balzamas 
kūnui, 200 ml
Balzamas skirtas skirtas kasdienei sausos odos 
priežiūrai.
Intensyviai maitina odą, efektyviai ir greitai 
atkuria odos lipidinį sluoksnį, atstato  
elastingumą;
Mažina odos šiurkštumą ir perteklinį 
pleiskanojimą;
Ramina odą ir mažina niežulį.
Aktyvios sudedamosios dalys: kakavos sviestas, 
taukmedžių sviestas, rapsų aliejus, auksinių 
palmių aliejus, alyvuogių aliejus, 
linų sėmenų biokompleksas, pantenolis, 
vaistinių medetkų ekstraktas, glicerinas.
Dermatologų patikrintas. Tinka jautriai odai.
Naudojimas. Tepti ant nuvalytos ir nusausintos 
odos. Švelniai paskirstyti ir palikti įsigerti.

10
kuponų

AMBIO GERKLEI, 
citrinų skonio,
20 čiulpiamųjų tablečių
Maisto papildas

Vaistinių svilarožių ir vaistinių šalavijų 
ekstraktai padeda palaikyti normalią 
kvėpavimo sistemos funkciją.
Pipirinių mėtų ekstraktas padeda palaikyti 
normalią imuninės sistemos būklę.

AMBIO NERVŲ 
SISTEMAI,
15 kramtomųjų tablečių
Maisto papildas

Valerijonų šaknų ekstraktas padeda 
atsipalaiduoti ir palaikyti gerą psichologinę 
būseną streso metu.
Melisų žolės ekstraktas padeda palaikyti 
gerą nuotaiką ir normalią miego kokybę.
Ženšenių šaknų ekstraktas padeda palaikyti 
pažintines funkcijas ir atmintį.
Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo 
jausmą ir nuovargį.

10
kuponų

FITO HEPATO tea 1,5g N20
FITO GRIP tea 1,5g N20
Emili FITO žolelių – gerai jūsų savijautai

Amediplus Šildantis 
arklių balzamas, 250 ml
TINKAMAS MASAŽUI
ŠILDO IR GAIVINA
DRĖKINA IR STANDINA ODĄ

Skirtas išoriniam naudojimui.
Balzamą įtrinti į odą ir leisti įsigerti.

Pasirinktinai
1 pakuotė

25
kuponai


