
Blagodejno delujejo na 
zgornje dihalne poti.

Fitobimbi Fitobalm 
kapljice za prostor, 
30 ml

od
rojstva
dalje

Ob pomanjkanju 
tekočine zaradi 
diareje, bruhanja ali 
intenzivnega potenja.

Fitobimbi Rehidrato,
rehidracijska sol,
10 vrečk x 6,5 g

medo bimbi nagrajuje zvestobo
kako do darilnega izdelka po vaši izbiri?

11 vitaminov in 
rastlinskih izvlečkov.

Fitobimbi Vitamix,
peroralna suspenzija,
200 ml

od 1. 
leta

1. KUPITE 4 FITOBIMBI IZDELKE
V okenca vpišite podatke iz računov spletne trgovine Sanofarm, ki vsebujejo vsaj 1 Fitobimbi izdelek. Če kupite več Fitobimbi izdelkov v 
posameznem nakupu, ni potrebno izpolniti vseh vrstic. Ob nakupu akcijskih pakiranj z dvema ali več izdelki, se tak nakup šteje kot nakup 
enega izdelka. 

2. IZBERITE 1 IZDELEK GRATIS
Darilo izberete s klikom na polje ob enem izbranem izdelku. V kolikor neustrezno označite (nobenega ali več izdelkov hkrati), prejmete Fitobimbi 
Fitobalm kapljice za prostor, 30 ml. 

Datum računa:

3. IZPOLNITE SVOJE PODATKE

*Ime in priimek:

*Naslov, kraj in poštna številka:

*Elektronski naslov:

*Telefonska številka:

Polja označena z zvezdico so obvezna. Pomanjkljivo izpolnjenih podatkov in kartic, ki ne bodo ustrezale pravilom nagrajevanja, ne bomo upoštevali. Z 
oddajo privolitve dovolite, da podjetje Sanofarm d.o.o., kot upravljalec osebnih podatkov, posredovane osebne podatke obdeluje v skladu z vsakokrat 
veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Podjetje Sanofarm d.o.o. bo 
vaše posredovane podatke uporabljalo z namenom pošiljanja darila in za namene neposrednega trženja. Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi 
vašega soglasja za čas do preklica vašega soglasja. Odjavite se lahko na telefonski številki 05 66 32 440 ali na elektronskem naslovu info@sanofarm.si. 
Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. 

Sanofarm d.o.o., Industrijska c. 6r, 6310 Izola, www.sanofarm si

Za (redno) prebavo 
z zanjo dobrimi 
sestavinami: slive, 
mana, izvleček 
gozdnega slezovca 
in sok jabolk.

od 6. 
mesecev

Fitobimbi Isilax,
peroralna suspenzija,
200 ml

Izpolnjeno kartico zvestobe lahko sprintano pošljete na naslov Sanofarm d.o.o., Industrijska cesta 6r, 6310 Izola ali preko elektronske pošte na naslov 
info@sanofarm.si, najkasneje 3 mesece od datuma prvega nakupa. Na naveden naslov prejmete izbrano darilo, najkasneje v 1 tednu po prejemu pravilno 
izpolnjene kartice.

4. POŠLJITE NAM IZPOLNJENO KARTICO IN PREJMITE DARILO

Številka računa:

Datum računa: Številka računa:

Datum računa: Številka računa:

Datum računa: Številka računa:

*Z OZNAČITVIJO POLJA potrjujem sodelovanje in se strinjam s pravili in pogoji nagrajevanja. 

*Z OZNAČITVIJO POLJA potrjujem, da sem seznanjen z vpogledom v vsebino svojih računov.

Z OZNAČITVIJO POLJA dovoljujem obdelovanje osebnih podatkov za spodaj zapisan namen.

 

od 6. 
mesecev


	Check Box 13: Off
	Text Field 67: 
	Text Field 68: 
	Text Field 69: 
	Text Field 70: 
	Check Box 14: Off
	Check Box 15: Off
	Check Box 16: Off
	Text Field 71: 
	Text Field 72: 
	Text Field 73: 
	Text Field 74: 
	Text Field 75: 
	Text Field 76: 
	Text Field 77: 
	Text Field 78: 
	Check Box 17: Off
	Check Box 18: Off
	Check Box 19: Off


