PRAVA POT
DO UREJENE
PREBAVE

Kapljice WAYA® in WAYA® D3 so edinstvene
• vsebujejo najbolj raziskano mlečnokislinsko bakterijo
Lactobacillus rhamnosus GG, ki je dokazano
učinkovita in varna za uporabo pri dojenčkih
in majhnih otrocih1, 2, 3
• ne vsebujejo alergenov (mleko, gluten, laktoza,
mlečne beljakovine, jajca, oreščki …)4
• narejene so na osnovi certificiranega koruznega olja5,
ki ni pridobljeno iz genetsko modificirane koruze

PREVERJENA KAKOVOST.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1. Status december 2018 2. Guarner et al: World Gastroenterology Organisation
Global Guidelines: probiotic and prebiotics. February 2017. 3. Papizadeh M et al.
Lactobacillus rhamnosus Gorbach-Goldin (GG): A Top Well-Researched Probiotic
Strain. J Med Bacteriol. 2016; 5 (5-6): 46-59 4. Arhiv Medis, Specifikacije
vhodnega materiala. 5. Arhiv Medis, Analizni certifikati, 2018
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• vitamin D3 v kapljicah WAYA® D3 je naravnega izvora4 ;
za boljšo absorpcijo vitamina D kapljice WAYA® D3 zaužijte
skupaj z obrokom, ki vsebuje maščobe

3+1
gratis

Kartica zvestobe

Čestitamo vam, da ste se pridružili
številnim staršem, ki so zadovoljni
z uporabo kapljic WAYA®.

Tukaj
pripnite
račune

• Kartico zvestobe lahko dobite na prodajnem mestu v lekarni,
pri pediatru oz. pri patronažni sestri ali pa na spletni strani
www.waya.si.
• Skrbno shranjujte račune za nakup kapljic WAYA®.
• Vsi trije računi morajo biti za kapljice WAYA®.
• Z nakupom treh izdelkov kapljic WAYA® (WAYA® 10 ml ali
WAYA® D3 10 ml) ste si prislužili četrti izdelek brezplačno.
• Ko zberete račune za troje kapljice, jih skupaj z izpolnjeno
kartico s svojimi podatki pošljite na naš naslov: Medis, d.o.o.,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »WAYA® nagrajuje«.
Brezplačen izdelek bomo poslali na vaš naslov.
• Kartica velja za nakupe v času od 1.3.2020 do 30.9.2020.
V tem času lahko v akciji sodelujete tudi
večkrat.
• Kartic brez priloženih računov
ne bomo upoštevali.
Ime in priimek starša ali skrbnika:
Naslov, poštna številka, kraj:
E-naslov:
Telefonska številka:

Rojstni datum otroka:

Navedite, kateri izdelek želite dobiti kot gratis:
• kapljice WAYA® 10 ml

• kapljice WAYA® D3 10 ml

Z lastnoročnim podpisom soglašam, da družba Medis d.o.o. in z njo povezane
družbe, ki predstavljajo skupne upravljavce mojih osebnih podatkov, moj spol,
ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, letnice rojstva mene in mojih otrok in podatke o mojih aktivnostih glede prejemanja e-novic (prejem in odprtje sporočila,
beleženje klikov na povezave v e-novicah) uporabljajo in obdelujejo za naslednje
namene, ki bodo nastali z uporabo kartice zvestobe, sodelovanjem v različnih akcijskih ponudbah, v nagradnih igrah, s komunikacijo preko navadne ali elektronske
pošte in s kliki na spletnih straneh izdelkov družbe Medis.

OZNAČITE (obvezno)
članstvo v klubu zvestobe WAYA®
pošiljanje Medisovih e-novic (z zdravstveno tematiko)
pošiljanje brezplačnih vzorcev
izvajanje trženjskih raziskav (pridobivanje mnenj o kvaliteti izdelkov
in storitev, potrebah po dodatnih izdelkih ali storitvah)
Seznanjen sem, da ne morem prejemati e-novic oz. prilagojenih e-novic, sodelovati v različnih akcijskih ponudbah, nagradnih igrah, trženjskih raziskavah,
prejemati brezplačne vzorce v kolikor soglasja ne podam, saj mi Medis d.o.o.
ne more zagotavljati storitve brez obdelave mojih podatkov. Seznanjen sem s
Politiko zasebnosti in s tem z naslednjim: s pravno podlago za obdelavo in obdobjem hrambe mojih osebnih podatkov; Seznanjen sem, da lahko upravljavec
moje osebne podatke posreduje tretjim osebam oz. povezanim družbam; Seznanjen sem s svojimi pravicami, povezanimi z obdelavo osebnih podatkov, še posebej z mojo pravico do preklica soglasja. Soglasje lahko prekličem kadarkoli na
gdpr@medis-health.com, brez negativnih posledic. Seznanjen sem z dejstvom, da
lahko Medis d.o.o. moje osebne podatke izvaža v tretje države, pri čemer je za
varnost mojih osebnih podatkov ustrezno poskrbljeno.
Politika zasebnosti: www.medis-health.com/data-protection

Rojstni datum:
Datum in podpis:

