Vyplňte prosím své kontaktní údaje celé, včetně
emailu.
Děkujeme.

1. Věrnostní kartičku La Roche-Posay 2017 za období
březen–srpen 2017 získáte v partnerské lékárně*
v České republice nebo si ji můžete vytisknout na
facebookových stránkách La Roche-Posay ČR
a webových stránkách www.laroche-posay.cz.
2. Nárok na dárek vzniká zakoupením jakýchkoliv
přípravků od La Roche-Posay (nevztahuje se na
zvýhodněné nabídky) ve vámi vybrané jedné partnerské
lékárně* v celkové hodnotě alespoň 1 200 Kč.
3. Zaškrtněte dárek podle svého výběru a kategorii
odpovídající celkové hodnotě vašich nákupů
a odevzdejte věrnostní kartičku spolu se všemi
účtenkami v dané partnerské lékárně*.
4. Věrnostní kartička je platná pouze spolu
s příslušnými účtenkami. Dárek obdržíte po
odevzdání vyplněné věrnostní kartičky spolu
s účtenkami přímo v partnerské lékárně* od lékárnice nebo dermoporadkyně La Roche-Posay.
5. Platnost věrnostního programu je časově omezena do 31. 8. 2017. Přípravky musí být zakoupeny
a věrnostní kartička uplatněna v období platnosti
věrnostního programu.
6. Pravidla věrnostního programu La Roche-Posay
neplatí pro zaměstnance společnosti L'Oréal Česká
republika s.r.o. ani pro zaměstnance partnerských
lékáren La Roche-Posay.

Jméno: ....................................................................

* Seznam partnerských lékáren v ČR najdete na www.laroche-posay.cz

Podpis: ....................................................................

Adresa: .....................................................................

PRO LEPŠÍ ŽIVOT S CITLIVOU PLETÍ

1. Používali jste přípravky La Roche-Posay již dříve?
Ano
Ne
2. Odkud jste se dozvěděl/a o La Roche-Posay?
od dermatologa
od známého

V

E-mail: ....................................................................

od lékárníka
z tisku/internetu

2017

jiné

3. Jaký typ pleti máte?
...............................................................................................
4. Proč jste se rozhodli pro přípravky La Roche-Posay?
...............................................................................................
Svým podpisem výslovně souhlasím, že mnou výše uvedené osobní údaje
budou zpracovány společností L‘ORÉAL Česká republika s.r.o., IČ: 60491850,
Plzeňská 213/11, Praha 5, jako správcem a společnostmi OGILVY ONE, a.s.,
IČ: 25725831 a Inveo.cz, s.r.o., IČ: 28541669, jako zpracovateli v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů pro marketingové a obchodní účely včetně zasílání obchodních
sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Souhlas
poskytuji na dobu 10 let od jeho poskytnutí. Beru na vědomí, že poskytnutí
souhlasu je dobrovolné a že mám právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i právo požádat správce nebo zpracovatele
o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil závadný
stav, a další práva podle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. Dále mám právo
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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Pravidla věrnostního programu La Roche-Posay
1. 3. – 31. 8. 2017

P

RO

GR AM

Platí pouze v této partnerské lékárně

La Roche-Posay. Určeno dermatologii.

Zaškrtněte si SVŮJ DÁREK od La Roche-Posay*
1. za nákup od 1 200 Kč do 1 899 Kč
TERMÁLNÍ VODA
Z LA ROCHE-POSAY
se zklidňujícími a antioxidačními účinky
300 g
FYZIOLOGICKÁ ČISTICÍ
PĚNOVÁ VODA
pro všechny typy citlivé pleti
150 ml
HYDREANE
Hydratační péče pro citlivou pleť
40 ml – lehká textura
LIPIKAR SPRCHOVÝ GEL
Jemná hygiena pro celou rodinu
na každý den
200 ml
CICAPLAST BALZÁM B5
Multiobnovující balzám
na podrážděnou pokožku
100 ml
ANTHELIOS XL
Tyčinka na citlivé partie SPF 50+
9g

2. za nákup od 1 900 Kč
EFFACLAR
Adstringentní pleťové tonikum
200 ml
TOLERIANE ULTRA FLUID
Intenzivní zklidňující péče
40 ml
ROSALIAC CC
Sjednocující korekční krém
proti začervenání pleti
50 ml
HYDRAPHASE INTENZIVNÍ OČNÍ
Intenzivní hydratační péče proti
váčkům pod očima
15 ml
ONS
RESPECTISSIME MULTI–DIMENSIONS
Řasenka pro maximální objem,
deﬁnici a ochranu řas
7,4 ml
POSTHELIOS
Hydratační krém po opalování
200 ml

* Vybraný dárek musí odpovídat hodnotě zakoupených produktů v období platn osti věrnostního programu.

Přípravky každodenní péče pro všechny
typy pleti, včetně té nejcitlivější.
100% hypoalergenní přípravky nezpůsobující
komedony.
S termální vodou z La Roche-Posay,
se zklidňujícími a antioxidačními účinky.
Výsledky potvrzené klinickými studiemi
v reálných podmínkách.

č. dermokosmetická značka
doporučovaná dermatology
v České republice* *
** Studie Cegedim, květen–červen 2016, Česká republika,
90 dermatologů odpovídalo na otázku:
Kterou dermokosmetickou řadu (značku) přípravků
doporučujete svým pacientům celkově nejčastěji?
www.laroche-posay.cz

Pravidla Věrnostního programu Vichy 1. 3. – 31. 8. 2017

OBJEVTE VAŠI IDEÁLNÍ PÉČI
PURETÉ THERMALE
První krok k ideální pleti. Jemně
čistí a odličuje pleť, i tu citlivou.

AQUALIA THERMAL
Intenzivně hydratuje, osvěžuje
pleť a rozjasňuje vzhled
po celý den.

LIFTACTIV
Působí proti vráskám,
zpevňuje pleť a urychluje její
regeneraci.

SLOW ÂGE
Denní péče proti vznikajícím
vráskám a projevům stárnutí pleti.

NORMADERM
Řada přípravků působící proti
nedokonalostem pleti.

IDÉALIA
Dodává sílu a zářivý vzhled
pleti. Sjednocuje odstín a
redukuje první vrásky.

NEOVADIOL
Kompenzuje vlivy menopauzy
na pleť. Obnovuje hutnost,
zpevňuje kontury a hloubkově
vyživuje.

1. Věrnostní kartičku Vichy 2017 za období březen – srpen
2017 získáte v Partnerské lékárně nebo si ji můžete
vytisknout na www.vichy.cz nebo facebookových
stránkách VichyCR.
2. Nárok na dárek vzniká zakoupením jakýchkoliv přípravků
Vichy (nevztahuje se na zvýhodněné nabídky) v jedné
Partnerské lékárně v celkové hodnotě alespoň 1 500 Kč.
3. Zaškrtněte si dárek dle Vašeho výběru a kategorie
odpovídající celkové hodnotě Vašich nákupů a odevzdejte
věrnostní kartičku spolu se všemi účtenkami ve vámi
vybrané Partnerské lékárně.
4. Věrnostní kartička je platná pouze spolu s příslušnými
účtenkami. Váš dárek dostanete po odevzdání vyplněné
věrnostní kartičky spolu s účtenkami přímo v Partnerské
lékárně od lékárnice nebo od dermoporadkyně Vichy.
5. Platnost Věrnostního programu je časově omezená do
31. 8. 2017. V období platnosti programu musí být
přípravky zakoupeny a věrnostní kartička uplatněna.
6. Pravidla Věrnostního programu Vichy neplatí pro
zaměstnance společnosti L´Oréal Česká republika s.r.o.
ani zaměstnance Partnerských lékáren Vichy.

Prosíme o vyplnění následujících údajů. Děkujeme.
Jméno:
Příjmení:
E-mail*:

Vichy věrnostní
program 2017

Adresa:
Telefon:

Rok narození:

Svým podpisem výslovně souhlasím se zpracováním svých osobních údajů a s pravidly
soutěže. Úplné znění pravidel naleznete na www.vichy.cz

Podpis*:
*Povinné položky

PŘIDEJTE SE DO TÝMU VICHY!
ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU NOVINEK VICHY A ZÍSKEJTE JAKO PRVNÍ
INFORMACE O ZAJÍMAVÝCH NABÍDKÁCH.

Registrace na: www.vichy.cz

Razítko lékárny - platnost programu pouze zde

Zaškrtněte si VÁŠ IDEÁLNÍ DÁREK z kategorie rituálu péče o pleť *
1. kategorie – ČIŠTĚNÍ

2. kategorie – PÉČE

3. kategorie – PŘEMĚNA

PRÉMIOVÝ DÁREK

za nákup od 1 500 Kč do 2 499 Kč

za nákup od 2 500 Kč do 3 499 Kč

za nákup od 3 500 do 3 999 Kč

za nákup od 4 000 Kč

Odličovací mléko 3v1
Pureté Thermale
200 ml

Vyhlazující a rozjasňující
péče Idéalia – normální až
smíšená pleť
50 ml

Odličovací micelární
voda 3v1 Pureté Thermale
200 ml

Liftingová péče proti
vráskám Liftactiv Supreme
– normální až smíšená pleť
50 ml

Osvěžující čisticí gel
Pureté Thermale
200 ml

Pokroková remodelační
péče Neovadiol
Compensating Complex
– normální až smíšená pleť
50 ml

Dynamická hydratační
péče Aqualia Sérum
30 ml
Sérum s liftingovým
efektem na oči a řasy
Liftactiv Sérum 10
15 ml
Suchý olej pro obnovu
hutnosti pleti
Neovadiol Magistal Elixir
30 ml

*Vybraný dárek musí odpovídat hodnotě zakoupených přípravků v období platnosti věrnostního programu.

Denní péče Slow Age proti
vznikajícím projevům stárnutí pleti
50 ml

