ABCDderm, dětskáá pokožka
pokkožka
Peri-oral • krém 40 ml
Change • krém 75 g
Ubrousky • vlhčené ubrouskyy 60 kss
Hydratant • mléko 200 ml

ABCDerm, dětská pokožka
Hydrabio, dehydratovaná pokožka
Sensibio, citlivá pokožka
Učíme pokožku žít podle její biologie.

Node, ošetření vlasů
Fluide • šampón 200 ml
DS+ anti-récidive • šampón
ón 125 ml
P • šampón 200 ml
G • šampón 200 ml

VYBÍRÁM SI PRODUKT:
T:

KARTA ZÁKAZNÍKA

Photoderm, sluneční ochrana
MAX Krém SPF 50+ • krém 40
0 ml
MAX Ultra-fluid SPF 50+ • ultra-fluid
-fluid 40ml
ací krém 40 ml
MAX Tónovací SPF 50+ • tónovací
AR SPF 50+ • krém 30 ml
AKN SPF 30 • sprej 100 ml
Anti-Age SPF 30 • krém 30 ml
MAX Tyčinka na rty SPF 50+ • tyčinka
yčinka 8 g
0m
After Sun • tělové mléko 500
mll
Autobronzant • sprej 150 ml

JAK DLOUHO POUŽÍVÁTE PRODUKTY
BIODERMA?
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Svým podpisem potvrzuji, že dobrovolně poskytuji své přesné a pravdivé osobní údaje, a souhlasím se
zařazením údajů do databáze společnosti LABORATOIRE BIODERMA CZECH REPUBLIC, s.r.o., jakožto
správce a jejich následným zpracováním prostřednícím zpracovatele pro marketingové účely, tj.
nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i
zasílaní obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to
na dobu do odvolání souhlasu, s tím že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Beru na
vědomí, že mám práva dle par. 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je
dobrovolné, že svůj souhlas můžu kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat, že mám právo přístupu
k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě
pochybností o dodržování práv správcem, se můžu na správce obrátit a případné se s podnětem můžu
obrátit i přímo na Úřad pro ochranu údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

KOLIK PRODUKTŮ BIODERMA
SI V PRŮMĚRU ROČNĚ ZAKOUPÍTE?
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Podpis a datum

Sébium, mastná pokožka

1

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ:
LABORATOIRE BIODERMA CZECH REPUBLIC s.r.o.,
Areál ZD Bořetice, Bořetice 445, 69108 Bořetice

ODKUD ZNÁTE BIODERMU?
Od dermatologa
Z lékárny
Z inzerce v tisku a časopisech
Jiné zdroje

zakoupených produktů
BIODERMA.

Do uvedených řádků
dopište název zakoupeného produktu.

Telefon
JAKÝ TYP POKOŽKY MÁTE?
Normální
Suchá
Smíšená
Mastná
Velmi suchá
Citlivá

Photoderm, sluneční ochrana

Atoderm, suchá pokožka
kožkka
PO Zinc • krém 100 ml
PP Baume • balzám 200
0 ml
Krém • tělový krém 200
0 ml
Mléko • mléko 200 ml
Moussant • pěnivý gel 200 m
ml
0 ml
Krém na ruce • krém 50
Mycí kostka • kostka 150g
50g
Tyčinka na rty • tyčinka 4 g
Balzám na rty • balzám 15 ml
m

6

Pokud nám v době platnosti karty zašlete na adresu Kartu
zákazníka spolu s originálními účtenkami (ne kopiemi) o zakoupení 6 produktů Bioderma nad 250 kč, zašleme Vám
1 produkt dle Vašeho výběru zdarma. Matricium bude započítáno za 2 produkty. Vámi vybraný produkt získáte jen po
zaslání kompletně vyplněné a podepsané karty zákazníka. Produkt Vám doručíme do 30 dnů. Tato nabídka neplatí
pro zaměstnance společnosti Bioderma, zaměstnance lékáren
a jejich rodinné příslušníky.

Email

Atoderm, suchá pokožka

Sensibio, citlivá pokožka
Légere • krém 40 ml
Riche • krém 40 ml
m
H2O • pleťová voda 250 ml
Mléko • pleťové mléko 250
0 ml
AR • krém 40 ml
Maska • maska 75 ml
Oční gel • gel-krém 15 ml
Forte • krém 40 ml
DS+ Krém • krém 40 ml
DS+ Moussant • pěnivý gell 200
2 ml
Dermální voda • sprej 150 ml
Déo Anti-transpirant • roll-on
on 50
0 ml
Déo Anti-transpirant • sprej
ej 150
0 ml
Déo Deodorant • roll-on 50
0 ml

Sébium, mastná pokožkaa
AKN Fluid • fluid 30 ml
AI • krém 15 ml
Pore Refiner • sérum 30 ml
Moussant • pěnivý gel 200 ml
H2O • pleťová voda 250 ml
Peelingový gel • peeling 100
0 ml
MAT • fluid 40 ml
Hydra • krém 40 ml
MAT Tónovací • tónovací fluid
uid 40
0 ml
Město

Nodé, ošetření vlasů

Matricium, Matriciane,
ne,
PSČ

White Objective, pigmentové skvrny

péče proti stárnutí pokožky
Sérum • 30 ml
Multi-Défense • 30 ml
Rides - 30 ml
Fermeté - 30 ml
do (rok+1)

Cicabio, reparace pokožky

White Objective, pigmentové
mentovvé skvrny
ny
Krém na ruce • krém 50 ml
H2O • pleťová voda 200 ml
Pero • aplikační pero 5 ml

od data

Datum narození
Adresa

PLATNOST KARTY:

Hydrabio, dehydratovaná
ná pokožka
po
okožka
Légere • krém 40 ml
Riche • krém 40 ml
Mléko • pleťové mléko 250 ml
H2O • pleťová voda 250 ml
Peelingový krém • peeling 75 mll

Příjmení

Jméno

Matricium, Matriciane,

INFORMACE O VÁS

Dovolujeme si Vám nabídnout 1 produkt značky Bioderma
zdarma v případě, že si v období jednoho roku od prvního
nákupu zakoupíte 6 produktů v cenové hodnotě nad 250 kč
značky Bioderma pouze v kamenné lékárně. Akce neplatí na
nákup produktů v e-shopu ani v internetové lékárně.

péče proti stárnutí pokožky

PRAVIDLA
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www.bioderma.com

YOU

