VÁNOČNÍ NADÍLKA 2017
1. 12. – 22. 12. 2017

Vážení zákazníci,
přejeme Vám krásné Vánoce plné klidu a pohody, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém
roce 2018 a hlavně pevné zdraví!
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám zachovávali v roce 2017. Na měsíc prosinec jsme pro Vás připravili
speciální vánoční nadílku:

sleva

10 %

ZDARMA

na kompletní sortiment

*

set 2× ozdobná stuha
+ 2× rozeta
ke každému nákupu!**

* Sleva 10 % se vztahuje pouze na produkty MedPharma dle aktuálního
přiloženého produktového ceníku (mimo akční komplety, již zlevněné
zboží a zboží ve výprodeji).

NAVÍC ZÍSKEJTE BONUS
při objednávce nad

1 200 Kč

1× vánoční
kolekce ORION**

při objednávce nad
při objednávce nad

1 600 Kč

Napařovací žehlička
Sencor SSI 2027BL**

2 000 Kč

Filtrační konvice
BRITA Aluna**

Fotografie bonusů mohou být ilustrační.

Bezplatná zákaznická linka:  800 174 632

VÝHODNÁ NABÍDKA
„3 za 2“

Echinacea 100 mg

Jablečný ocet

+ vitamin C + zinek
doplněk stravy
100 tablet + 7 zdarma

Multivitamin
s minerály, 30 složek

+ vitamin C + vláknina + chrom
doplněk stravy
100 tablet + 7 zdarma

Akční cena za 3 ks:

354 Kč

doplněk stravy
100 tablet + 7 zdarma

Akční cena za 3 ks:

350 Kč

Běžná cena za 3 ks:
531 Kč

Akční cena za 3 ks:

272 Kč

Běžná cena za 3 ks:
525 Kč

UŠETŘÍTE 177 Kč!

Vitamin C 500 mg s šípky

Běžná cena za 3 ks:
408 Kč

UŠETŘÍTE 175 Kč!

UŠETŘÍTE 136 Kč!

s postupným uvolňováním
doplněk stravy
100 tablet + 7 zdarma

Akční cena za 3 ks:

232 Kč

Běžná cena za 3 ks:
348 Kč

UŠETŘÍTE 116 Kč!

Rybí olej 1000 mg
EPA + DHA
doplněk stravy
100 tobolek + 7 zdarma

Akční cena za 3 ks:

360 Kč

Běžná cena za 3 ks:
540 Kč

UŠETŘÍTE 180 Kč!

Pokud nevyužijete akci „3 ks za cenu 2 ks“, vztahuje se na všechny výše uvedené produkty sleva 10 %. Ceny s 10% slevou jsou uvedeny v přiloženém akčním ceníku.
Hodnotu výše uvedených produktů lze i při využití akce „3 ks za cenu 2 ks“ započítat pro získání některého z bonusů (viz přední strana letáčku).

Akční cena za 1 ks:

42 Kč

NOVINKY ZA SKVĚLÉ
CENY!

Běžná cena: 47 Kč

Akční cena za 1 ks:

40 Kč

Běžná cena: 44 Kč

Akční cena za 1 ks:

Akční cena za 1 ks:

Běžná cena: 34 Kč

Běžná cena: 30 Kč

31 Kč

Thiamin 50 mg

doplněk stravy s obsahem vitaminu

27 Kč

Pyridoxin 20 mg

B1

doplněk stravy s obsahem vitaminu

B6

60 tablet + 7 zdarma nebo 30 tablet + 7 zdarma

60 tablet + 7 zdarma nebo 30 tablet + 7 zdarma

Vitamin B1 přispívá k normální činnosti nervové soustavy a psychické
činnosti. Podporuje normální funkci srdce. Přípravek je určený pro
dospělé a děti od 15 let. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy.

Vitamin B6 přispívá k normální činnosti nervové soustavy a psychické
činnosti. Podporuje normální funkci imunitního systému a přispívá ke
snížení míry únavy a vyčerpání. Přípravek je určený pro dospělé a děti
od 3 let. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy.

Služby
• zdarma dárkově zabalíme
na vyžádání zboží přesahující
hodnotu 400 Kč
• skladem téměř všechny produkty
• rychlé doručení do 1–2 pracovních dnů

Doprava

Objednávky, dotazy

• již od 49 Kč
(při platbě převodem nebo kartou)
• 69 Kč při platbě na dobírku
• zdarma při nákupu nad 1 000 Kč

• bezplatná linka: 800 174 632
Po–Pá: 0800–1600 hodin
(poté k dispozici záznamník)

• osobní odběr na adrese:
Sivice 510, 664 07 Pozořice

www.medpharma.cz

objednavky@medpharma.cz

Bonusy lze dle hodnoty Vaší objednávky libovolně kombinovat. ** Reklamní a propagační předmět, změna vyhrazena. Na reklamní a propagační předmět není právní nárok. Platí do vydání zásob.
Druh vánoční kolekce se může lišit dle aktuální skladové dostupnosti. Tiskové chyby v letáku vyhrazeny. V letáku mohou být použity ilustrační obrázky.

