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Drogi
Pacjencie

Z myślą o Tobie powstał program profilaktyczno-  
edukacyjny „TA APTEKA TO ZDROWIE I OPIEKA”, któ-
rego celem jest promowanie zdrowego trybu życia. 
Adresatem programu jest każdy, bez względu na 
wiek. Jeśli dbasz o to, co najcenniejsze, ten program 
jest właśnie dla Ciebie. Serdecznie zapraszamy.

dbamy o to, co najcenniejsze Informacje o programie / katalog nagród programu „TA APTEKA TO ZDROWIE I OPIEKA”

Jest wiele powodów, dla których warto przyłączyć się do programu 
i używać karty “TA APTEKA TO ZDROWIE I OPIEKA”

jesteś wśród najlepszych - stając się uczestnikiem programu, wybierasz najwyższą 
jakość leków, oryginalny produkt oraz opiekę farmaceutyczną

jesteś wśród wybranych - jako uczestnik programu będziesz mógł korzystać z badań 
profilaktycznych oraz testów diagnostycznych 

otrzymujesz punkty za każdy zakup - punkty możesz zbierać za każdym razem, kiedy 
kupujesz w Aptece

dostajesz nagrody takie jak lubisz - w katalogu nagród znajdziesz bardzo duży wybór 
produktów, które możesz otrzymać za zebrane punkty

Zasady działania programu:
- zgłaszasz w Aptece chęć przystąpienia do programu
- odbierasz bezpłatną kartę stałego pacjenta wraz z katalogiem nagród
- robisz zakupy
- zbierasz punkty
- otrzymujesz nagrody

Aby odebrać nagrodę, wystarczy uzbierać odpowiednią liczbę punktów wymaganą 
do odbioru nagród, okazać kartę stałego pacjenta podczas wizyty w Aptece, w której 
farmaceuta wymieni punkty na wskazaną nagrodę.
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Badania
profilaktyczne
Zdrowie jest naszym najcenniejszym skarbem. 
Szkoda tylko, że doceniamy je niejednokrotnie 
wtedy, kiedy jest już za późno. Tymczasem w do-
bie dzisiejszych osiągnięć i możliwości współcze-
snej medycyny większość chorób jest uleczalna.  
Warunek: jak najwcześniejsze  postawienie diagnozy  
i podjęcie leczenia, które gwarantuje powrót do peł-
nego zdrowia.

dbamy o to, co najcenniejsze

Lista placówek realizujących 
badania dostępna  
jest na stronie  
www.zdrowieiopieka.pl

134
pkt.

174
pkt.

152
pkt.

76
pkt.

136
pkt.

184
pkt.

174
pkt.

Skierowanie
Pakiet podstawowych 

badań profilaktycznych: 
poziom cukru, poziom 
cholesterolu, badanie 
moczu, badanie krwi

Nr kat. K01

Skierowanie
Badanie tarczycy TSH 

dla kobiet

Nr kat. K02

Skierowanie
Badanie hormonów dla 
kobiet Estradiol E2

Nr kat. K04

Skierowanie
Badanie krwi  
utajonej w kale

Nr kat. K06

Skierowanie
Badanie dla chorych na cukrzycę: 
Fosfataza Alkaliczna PAL  
i Gammaglutamylotranspeptydaza 
GGTP

Nr kat. K07

Skierowanie
Badanie wątroby: 
przeciwciała anty-HBS dla 
pacjentów po szczepieniu 
przeciw wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B

Nr kat. K05

Skierowanie
Badanie gruczołu 
prostaty PSA  
dla mężczyzn

Nr kat. K03

Zapraszamy wszystkich 
Państwa na badania 
profilaktyczne!

Profilaktyka należy do bardzo rozbudo-
wanych dziedzin medycyny.
Badania profilaktyczne przeprowadza 
się w celu jak najwcześniejszego wy-
krycia ewentualnych objawów danej 
choroby. Dzięki postępom współczesnej 
diagnostyki medycznej nasz organizm 
ma przed nami coraz mniej tajemnic.
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REGuLARNIE SPRAWDZAJ 
cZy mASZ cIśNIENIE W NORmIE!

142
pkt.

178
pkt.

Test zalecany dla osób 
z dolegliwościami 
żołądkowo-jelitowymi
Diago-HP szybki test do wykrywania 
zakażenia bakterią Helicobacter pylori

Nr kat. N11

83
pkt.

Termometr elektroniczny 
T01 Diagnostic 

Nr kat. N08

25
pkt.

Kasetka do leków 
jednodniowa, 3 dawkowania 

(rano, południe, wieczór)
Producent: EL-cOmP

Nr kat. N09

644
pkt.

ciśnieniomierz pełny 
automat. HL888cA
ciśnieniomierz naramienny, 

automatyczny, duży i czytelny 
wyświetlacz, 99 pamięci

Nr kat. N10

133
pkt.

Test pomocny  
w diagnozowaniu  
raka jelita grubego
HemoActive domowy test do wykrywania 
krwi utajonej w kale
5 szt.

Nr kat. N12

188
pkt.

Test pomocny  
w diagnozowaniu raka prostaty
DIAGOPSA test do wykrywania markeru 
nowotworowego gruczołu prostaty - antygenu PSA

Nr kat. N13

Test polecany kobietom,  
które chcą zajść w ciążę
Test owulacyjny LH Witam – pomaga  
wybrać najlepszy dzień do zajścia w ciążę
5 szt. w zestawie

Nr kat. N14

Testy diagnostyczne do 
samodzielnego wykonania  
w domu.
Jak otrzymać test 
diagnostyczny?

Dokonaj zakupów w aptece realizującej  
program “TA APTEKA TO ZDROWIE  
I OPIEKA”. Zbierz odpowiednią ilość  
punktów i wymień punkty na dowolny  
test diagnostyczny z naszej oferty.
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Domowe laboratorium / katalog nagród programu „TA APTEKA TO ZDROWIE I OPIEKA”

Domowe 
laboratorium
Do niedawna, w celu wykonania badań laborato-
ryjnych konieczne było zgłoszenie się do punktu 
pobrań w laboratorium lub przychodni. Dzisiaj nie-
które z tych badań można wykonać samodzielnie  
w zaciszu domowym, dzięki dostępnym różnorodnym  
testom diagnostycznym. Wykonanie testu jest proste,  
a otrzymany wynik badania pomoże Ci zdiagnozować 
chorobę.

dbamy o to, co najcenniejsze



561
pkt.

87
pkt.

Dezodorant  
dla kobiet 
Rexona 150 ml

Nr kat. N16

118
pkt.

Dezodorant  
dla mężczyzn  

Adidas 150 ml

Nr kat. N17

Elektroniczna waga 
łazienkowa Elesko
Nr kat. N15

258
pkt.

mata do jogi
Nr kat. N20

368
pkt.

Kijki do Nordic Walking
Kijki aluminiowe, zakończone utwardzoną stalą.  

Długość: 115 cm-140 cm 
po złożeniu 85 cm. Wyposażone w wewnętrzny system 
amortyzujący, zwiększający bezpieczeństwo stawów. 

W komplecie pokrowiec oraz płyta z filmem instruktażowym (DVD)

Nr kat. N21

135
pkt.

Piłka nożna
Nr kat. N19135

pkt.

Piłka siatkowa
Nr kat. N18

Zdrowie, 
piękno, relaks

Piękny wygląd oraz dobre samopoczucie to 
gwarancja zadowolenia każdego z nas. W naszym 
katalogu znajdą Państwo wiele nagród, dzięki 
którym łatwiej dbać o zdrowie i urodę każdego 
dnia.

dbamy o to, co najcenniejsze

TWOJA WAGA  
POD PEłNą KONTROLą!

ZAPAcH 
śWIEżOścI!

SPORT TO ZDROWIE!

WycISZ SIę I ZRELAKSuJ!
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85
pkt.

Lano – krem 
na dzień/noc 
Ziaja 50 ml

Nr kat. N27

93
pkt.

Krem aktywnie 
wygładzający 
na dzień 
Ziaja 50 ml

Nr kat. N30

107
pkt.

Lano – balsam
Ziaja 400 ml

Nr kat. N28

93
pkt.

Krem redukujący 
przebarwienia 
na noc 
Ziaja 50 ml

Nr kat. N31

54
pkt.

Nawilżający płyn  
do higieny intymnej 
Ziaja 200 ml

Nr kat. N29

81
pkt.

Krem 
wygładzający  
pod oczy
Ziaja 15 ml 

Nr kat. N32

47
pkt.

Szampon Palmolive 
200 ml (różne rodzaje)

Nr kat. N22

63
pkt.

mydło w płynie  
z dozownikiem 
Palmolive 300 ml (różne rodzaje)

Nr kat. N23

68
pkt.

żel pod prysznic 
Palmolive
250 ml (różne rodzaje)

Nr kat. N24 10
pkt.

mydło Arko  
100 g

Nr kat. N26

89
pkt.

Pasta do zębów przeciw 
paradontozie 
Lacalut 75 ml

Nr kat. N25

KuRAcJA NAWILżAJącA:

KuRAcJA PRZEcIWZmARSZcZKOWA:

ZDROWE ZęBy TO PODSTAWA!

ZIAJA mED KLINIKA ZDROWEJ SKóRy!
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mENOPAuZA 
POD KONTROLą!

WIęKSZA ODPORNOśĆ!

GWARANcJA LEPSZEGO 
SAmOPOcZucIA!

117
pkt.

173
pkt.

98
pkt.

201
pkt.

79
pkt.

175
pkt.

212
pkt.

103
pkt.

178
pkt.

Plaster w sprayu
Akutol 60 ml spray 

Wyrób medyczny
Producent: AVEFLOR

Nr kat. N38

Kidabion syrop
(smak: pomarańcza) 200 ml
Suplement diety
Producent: mERcK

Nr kat. N36

Oliwka 
pielęgnacyjna  
Nivea 200 ml

Nr kat. N33

Femiflavon 
x 30 tabl.
Suplement diety
Producent: FAVEA

Nr kat. N39

Tran z witaminami  
i kwasami Omega 3 
550 mg x 60 kaps.
Suplement diety
Producent: BIOTTER

Nr kat. N37

Witaminy  
dla dziecka
Kidabion kapsułki do ssania 
(smak: pomarańcza, czarna 
porzeczka) 30 szt.
Suplement diety
Producent: mERcK

Nr kat. N35

Beta Glukan Plus 
x 30 tabl.
Suplement diety
Producent: FAVEA

Nr kat. N41

chusteczki oczyszczające  
do twarzy i ciała niemowląt 
Penaten 56 szt.

Nr kat. N34

magnolia  
x 30 tabl.
Suplement diety
Producent: FAVEA

Nr kat. N40
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87
pkt.

65
pkt.

94
pkt.

79
pkt.

170
pkt.

65
pkt.

489
pkt.

Omega 3 
1000 mg x 60 kaps.
Suplement diety 
Producent: OLImP

Nr kat. N42

capivit A+E forte system 
30 kaps.
Preparat regenerujący włosy, skórę  
i paznokcie. Suplement diety
Producent: GlaxoSmithKline

Nr kat. N46

Vita-min Plus 
Preparat witaminowo-

 mineralny x 30 kaps.
Producent: OLImP

Nr kat. N43

magnez  z witaminą B6  
Forte x 50 tabl. Preparat polecany 

 w okresie nasilonej pracy 
umysłowej oraz intensywnego 

wysiłku fizycznego. 
Suplement diety

Producent: BIOTTER

Nr kat. N47

PRODuKT mIESIącA
Co miesiąc inny. 

Szczegóły w Aptece – zapytaj farmaceutę.

compeed plaster na 
opryszczkę  

x 15 szt.
Producent: Johnson&Johnson

Nr kat. N48

Listerine 250 ml
Płyn do płukania jamy ustnej 

Producent: 
Johnson&Johnson

Nr kat. N44
BIO-c.L.A.  
z zieloną herbatą  
x 90 kaps. środek wspomagający 
odchudzanie
Suplement diety
Producent: Pharma Nord

Nr kat. N45

35
pkt.

calcium c 
16 tabl. musujących
(smak pomarańczy, maliny, cytryny)
Preparat stanowi uzupełnienie 
codziennej diety w wapń i wit. c.
Suplement diety
Producent: Polfa łódź

Nr kat. N49

1918
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Filtr do wody Brita Aluna XL 3,5 l
Nr kat. N50

Filtr do wody Brita 
Aluna cool 2,4 l

Nr kat. N51

Wkład wymienny Brita maxtra  
1 szt. (do filtrów: Aluna XL i Aluna cool)

Nr kat. N52

581
pkt.

644
pkt.

561
pkt.

774
pkt.

451
pkt.

Krajalnica Elesko
do chleba
Nr kat. N53

żelazko Elesko
ceramiczna stopa, nawilżacz parowy, 
funkcja Anti-Drip (przeciw kapaniu)
moc: 2200 W

Nr kat. N55

czajnik elektryczny 
Zelmer 1,7 l
trójstopniowy system zabezpieczeń, 
filtr zatrzymujący osady

Nr kat. N57

mikser + blender Elesko
Nr kat. N54

Toster Elesko
obudowa ze stali 
nierdzewnej, funkcja 
rozmrażania, wyświetlacz 
cyfrowy, szufladka 
na okruchy

Nr kat. N56

Suszarka do włosów  
Zelmer 1200 W

trójstopniowa regulacja nawiewu, 
składana rączka, chromowana 

głowica suszarki

Nr kat. N58

Nasz dom / katalog nagród programu „TA APTEKA TO ZDROWIE I OPIEKA”

Nasz dom

Nasze zdrowie w dużej mierze zależy od tego,  
w jakich warunkach mieszkamy. Mieszkaj zdrowo  
i wymieniaj punkty na produkty, które pozytywnie 
wpłyną na Twoje zdrowie i komfort psychiczny. 506

pkt.

145
pkt.

337
pkt.

337
pkt.

dbamy o to, co najcenniejsze

ZDROWA WODA W TWOIm DOmu!
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350
pkt.

34
pkt.

24
pkt.

54
pkt.

100
pkt.

22
pkt.

414
pkt.

68
pkt.

58
pkt.

31
pkt.

71
pkt.

Patelnia 
Tefal 26 cm

Nr kat. N59

Proszek do prania
Vizir do białego lub  
do kolorów 400 g

Nr kat. N65

Płyn do naczyń 
Ludwik 500 g 
(różne rodzaje)

Nr kat. N61

Aerozol 
Brise 300 ml

odświeża i nadaje zapach

Nr kat. N67

Płyn do drewna 
Pronto 750 ml

Nr kat. N63

Domestos Wc 
zapas 40 g

Nr kat. N69

Patelnia do naleśników 
Tefal 25 cm

Nr kat. N60

Płyn do płukania 
tkanin 

Perwoll 1 l

Nr kat. N66

Płyn do szyb 
Ajax 750 ml

Nr kat. N62
Domestos Wc  
koszyk 40 g

Nr kat. N68

Spray przeciw kurzowi 
Pronto 250 ml

Nr kat. N64

cZySTy DOm!

1

ZAPAcH śWIEżOścI!
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521
pkt.

423
pkt.

376
pkt.

103
pkt.

387
pkt.

368
pkt.

81
pkt.

423
pkt.

78
pkt.

Pościel z satyny 
bawełnianej 
160 x 200 cm  
+ 2 poszewki 70 x 80 cm

Nr kat. N70

Zestaw kart
dwie talie + 6 kostek  
w praktycznym 
drewnianym pudełku

Nr kat. N75

Ręczniki haftowane 
100% bawełna 3 szt.
(1 szt. 70 cm x 140 cm,  
1 szt. 50 cm x 100 cm,  
1 szt. 30 cm x 50 cm)

Nr kat. N72

Parasol
wymiar: 103 x 90 cm
kolor: czerwony
materiał nylon

Nr kat. N77

Zestaw do kawy
2 kubki, 2 serwetki,  

obrączki na serwetkę,  
2 mieszadełka

Nr kat. N74

Koc 
150 x 200 cm  

100% włókno akrylowe

Nr kat. N71

Kubek 
termoizolacyjny 
poj. 0,4 l

Nr kat. N76

Zestaw  
do herbaty 
dwie filiżanki + dzbanek

Nr kat. N73 Kubek porcelanowy  
+ łyżeczka, różne kolory

Nr kat. N78
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POmALuJ SWóJ śWIAT!

497
pkt.

100
pkt.

103
pkt.

Pościel dla dzieci 
(100% bawełna) 160 x 200 cm  

+ 1 poszewka 70 x 80 cm
(różne wzory)

Nr kat. N79

Poduszka 
z maskotką 
(100% poliester)  

33 x 32 cm

Nr kat. N81

Poduszka dla dzieci 
,,Hannah montana’’ 
(100% poliester) 
40 x 40 cm

Nr kat. N80

76
pkt.

Farby szkolne 
plakatowe 12 kolorów 

20 ml

Nr kat. N82

Dziecięcy
kącik rozmaitości

Z myślą o najmłodszych pacjentach Apteki 
przygotowaliśmy ofertę bezpiecznych, kolorowych  
i ciekawych prezentów. Wśród nagród znajdą 
Państwo oryginalne i niepowtarzalne upominki 
dla swoich pociech. Dzięki nim, u każdego dziecka 
pojawi się uśmiech na twarzy.

dbamy o to, co najcenniejsze

śNIJ KOLOROWO!
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11
pkt.

112
pkt.

110
pkt.

188
pkt.

212
pkt.

Długopis w kształcie 
strzykawki
Nr kat. N85

Stojak na szczoteczkę 
do zębów z klepsydrą 
odmierzającą czas mycia zębów

Nr kat. N86

ciastokreacja 
zestaw 5 kubków z masy 
plastycznej o gramaturze 140 g

Nr kat. N84

Ręcznik Disney –  
Kubuś Puchatek  
(100% bawełna) 75 x 150 cm

Nr kat. N88
ciastokreacja bar 

zestaw 4 małych kubków masy 
plastycznej, 4 foremki ze wzorami 

produktów spożywczych, 
1 wyciskarka, 1 gofrownica,  

1 tacka, 1 kubeczek, 1 puchar  
do lodów.

Nr kat. N83 42
pkt.

Opaska odblaskowa 
samozaciskowa  
dla dzieci
Nr kat. N87

czepek kąpielowy 
rybka (silikon) Kolor: niebieski, zielony, różowy

Nr kat. N8960
pkt.

RADOśĆ ZABAWy!

2928
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Bony zakupowe
i rabatowe

Klientom Apteki oferujemy bony zakupowe  
o wartości 20 zł do realizacji w Aptece lub gabinecie 
stomatologicznym. Dodatkowo oferujemy Państwu 
bon rabatowy 7% do realizacji w Aptece.

dbamy o to, co najcenniejsze

134
pkt.

134
pkt.

134
pkt.

Bon zakupowy 20 zł 
na zakupy w Aptece* 

Nr kat. N90

Bon rabatowy 7% 
na zakupy w Aptece* 

Nr kat. N91

Regulamin programu „TA APTEKA TO ZDROWIE I OPIEKA”

I. Definicje, postanowienia ogólne
1. Organizator - Salus International Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Pułaskiego 9
3 Apteka – Apteka, która prowadzi program i wydała Klientowi kartę do zbierania punktów.
4. Uczestnik –  pełnoletni Klient Apteki. 
5. Katalog – zestawienie nagród oferowanych Uczestnikom.
6. Karta – karta papierowa lub plastikowa,  na której Uczestnik gromadzi punkty w programie.
7. Niniejszy regulamin określa warunki i  zasady uczestnictwa Klientów Aptek w programie „Ta Apteka to Zdrowie i Opieka”. 
8. Korzystanie przez Uczestnika (lub inne osoby przez niego upoważnione) z karty jest traktowane jako zaakceptowanie regulaminu.
9. Program jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednio oznakowanej Aptece.
10. Naruszenie przez Uczestnika jakiegokolwiek punktu regulaminu może skutkować cofnięciem mu wszystkich uprawnień z tytułu udziału w programie.
11. Wizerunki nagród w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości.

II. Warunki przystąpienia do programu
Do programu może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu w Aptece za min. 3 zł  
i spełni inne wymagania określone przez Aptekę.

III. Zasady działania programu
1. Kartą może posługiwać się Uczestnik, jak również osoby przez niego upoważnione. W każdym przypadku domniemywa się, że osoba okazująca kartę jest Uczestnikiem  

programu i w związku z tym związana jest postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik otrzymuje punkty i ma prawo do odbioru nagród tylko i wyłącznie w Aptece, która wydała kartę.
3. Dzięki karcie, Uczestnik dokonując zakupów w Aptece, otrzymuje punkty, które może potem wymienić na nagrody z katalogu.
4. Warunkiem otrzymania punktów przez Uczestnika jest okazanie karty bezpośrednio przed dokonaniem zakupów w Aptece. 
5. Karta jest ważna nie dłużej niż do dnia zakończenia programu.
6. Apteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem karty. Ryzyko związane z utratą lub zniszczeniem karty obciąża 

Uczestnika.

IV. Gromadzenie punktów 
1. Uczestnik gromadzi punkty przez dokonywanie zakupów w Aptece prowadzącej program. Za każde 3 zł wydane na towary pełnopłatne Uczestnik otrzymuje 1 punkt.
2. Zapis otrzymanych punktów następuje przy zapłacie za zakupy w Aptece wyłącznie na karcie Uczestnika dokonującego transakcji. Warunkiem zapisania punktów jest okazanie 

karty bezpośrednio przed dokonaniem zakupów w Aptece. 
3. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące ilości zgromadzonych punktów Uczestnik zobowiązany jest zgłaszać w Aptece.

V. Wymiana punktów na nagrody
1. Uczestnik lub osoba przez niego upoważniona, realizują uprawnienia wynikające ze zgromadzonych punktów w ten sposób, że zgromadzone przez Uczestnika na karcie punkty 

mogą być wymieniane przez Uczestnika na nagrody wskazane przez Organizatora w katalogu.
2. Po wyborze wskazanej nagrody Uczestnik przekazuje pracownikowi Apteki kartę, a ten dokonując jej odczytu, odejmuje stosowną ilość punktów według przelicznika zawartego 

w katalogu.
3. W przypadku jeśli wybrana nagroda jest dostępna w Aptece, może zostać odebrana bezpośrednio po dokonaniu zakupów, w innym wypadku Uczestnik umawia się na jej 

odbiór z pracownikiem Apteki w terminie późniejszym.
4. W sytuacji braku możliwości dostarczenia Uczestnikowi nagrody przez Aptekę, z przyczyn niezależnych od Apteki i Organizatora, Aptece przysługuje prawo zastąpienia nagrody 

inną, o takich samych lub zbliżonych parametrach i wartości.
5. W razie rezygnacji Uczestnika z wybranej nagrody, po odjęciu punktów z karty, odjęte punkty nie ulegają przywróceniu. Nie dotyczy to sytuacji, w której nagroda jest wadliwa 

lub uszkodzona. 
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania i/lub wycofania z katalogu poszczególnych nagród oraz do wymiany punktów na nagrody nieznajdujące się w katalogu.
7. W sytuacji wzrostu cen nagród, Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany punktacji nagród.
8. Katalog nie jest ofertą handlową i Organizator nie gwarantuje stałej dostępności oferowanych w nim nagród.

VI. Reklamacje
1. Jeżeli nagroda ma wady stwierdzone w chwili odbioru, Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie  zgłosić w Aptece reklamację w formie pisemnej. 
2. W przypadku uznania przez Organizatora zasadności zgłoszonej reklamacji, wadliwa nagroda będzie podlegała wymianie na nową  bez wad lub w miarę możliwości, na inną 

nagrodę o tej samej wartości punktowej lub o zbliżonych parametrach i wartości. 

VII. Postanowienia końcowe
1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie na zasadach określonych w punkcie 3.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu i katalogu w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. O wszelkich zmianach warunków i zasad programu Uczestnicy zostaną powiadomieni w Aptekach z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych w Aptece 

oraz na stronie www.zdrowieiopieka.pl.

Organizatorem projektu wsparcia marketingowego „TA APTEKA TO ZDROWIE I OPIEKA” jest Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, tel.: +48 (32) 788 00 45, www.salusint.com.pl

Bon zakupowy 20 zł 
do realizacji w gabinecie 
stomatologicznym  

Nr kat. N92

dbamy o to, co najcenniejsze
*dotyczy produktów wydawanych 
w Aptece bez recepty
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Apteka realizująca projekt:


