
Capsule pentru păr Merz 
Spezial 

 O combinație de vitamine       
      și minerale care susțin  
      pigmentul părului
 Asigură creșterea părului  
      mai gros și mai strălucitor
  Pentru mai multă densitate   

        și mai mult volum

Merz Spezial Mousse 
Hyaluron  
 Hidratare imediată    
 Piele mai netedă și mai  

      mătăsoasă
 Previne apariția     

      prematură a ridurilor fine
  

Merz Spezial Mousse Colagen 
  Îmbunătățește       

       elasticitatea pielii 
            Netezește ridurile

 Efect de lifting imediat

Merz Spezial Drajeuri

 Piele proaspătă

 Păr sănătos, frumos și  
      strălucitor
 Unghii frumoase și  
      sănătoase

Câștigați cu gama 
MERZ SPEZIAL - un produs la 

alegere.

PROIECT „EU SUNT 
SPECIALĂ” 

Acest cupon servește ca și docu-
ment pentru rambursarea produ-
sului gratuit către farmacie.  După 
prezentarea unui cupon completat 
de către client și predarea produsului 
gratuit către acesta, vă rugăm să tri-
miteți un e-mail cu numărul cuponu-
lui, adresa și contactele farmaciei la 
officero@vedrainternational.eu 
Veți fi contactat de un reprezentant al 
Vedra, care va specifica livrarea produ-
sului rabat.

Vă rugăm să completați următoarele 
informații și să predați cuponul reprez-
entantului Vedra:
Numele farmacistului:
...................................................................
Farmacie: .................................................
Adresă: .....................................................
Tel.: ............................................................
Ștampila farmaciei:

O condiție obligatorie pentru 
valabilitatea cuponului este completarea 
tuturor câmpurilor, aplicarea a șase 
coduri de bare din ambalajele cumpărate 
ale produselor MERZ SPEZIAL de către 
client cu datele completate și ștampila 
farmaciei. Dacă aveți întrebări, vă rugăm 
să ne contactați la 
officero@vedrainternational.eu

PENTRU FARMACIE



Acest cupon vă oferă dreptul să 
primiți gratuit un produs MERZ 
SPEZIAL după completarea și 
prezentarea sa la o farmacie. 
Tăiați și lipiți codurile de bare ale celor 
6 ambalaje din gama MERZ SPEZIAL 
achiziționate de dvs. și prezentați 
cuponul completat în farmacii pentru 
a primi 1 pachet gratuit de MERZ 
SPEZIAL la alegere. 
Promoția este valabilă până la  30.09.2021  
Vă rugăm să completați următoarele 
informații:
Nume:....................................................
Oraș: ......................................................
Tel: .........................................................
E-mail: ...................................................

Participând la această promoție, sunteți 
de acord să furnizați datele dvs. personale 
către Vedra International SA Reprezentanță, 
importatorul MERZ SPEZIAL în România 
și către subcontractanții săi în legătură cu 
promoția actuală și prezentarea de noi 
promoții despre produs. Participanții au 
dreptul de a solicita modificarea, ștergerea 
sau corectarea datelor lor personale în 
conformitate cu Legea privind protecția 
datelor cu caracter personal.

PROIECT „EU SUNT SPECIALĂ”
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