
Щасливі учасники та переможці діляться 
своїми враженнями від конкурсу 

«ЯСКРАВА ВЕСНА З ЛАКТОФОРОМ»

Работаю в аптеке фармацевтом 4 года. С Provisor club знакома 
пару месяцев и уже активно участвую во всех конкурсах и 
образовательной программе. Уже несколько раз выигрывала призы. 
Очень люблю линейку Гамма, Грипфлю, Тигофаст и Спазго. Хочу 
пожелать всем участникам конкурса - веры в себя, побед и побольше 
креативности. Компании спасибо за творческий подход и 
оригинальность!

Аптека Мед-Сервіс, м. Коростень
Борисевич Ольга

Аптека Подорожник, м. Волочиськ
Байда Марина

Дев'ять років в професії, з них п'ять років за першим столом. Вже 
чотири роки займаю посаду завідувача аптеки.

З продукцією компанії знайома дуже давно, рекомендую та 
навіть сама користуюся лінійкою Гамма, Грипфлю і Анантаваті.

 Про сайт знаю давно, спочатку проходила тільки тести, а потім 
спробувала свої сили в конкурсі місяця. І на цей раз перемогла. 
Дуже дякую Provisor Club за подарунок! 

Хочу побажати компанії Ananta Medicare ще більшого успіху, 
безперервного розвитку і звичайно нових препаратів . 

Provisor Club «Круче всех»!

Аптека ТОВ "Домінант- фарма", г. Сумы
Бузовская-Борисенко Светлана

О PROVISOR CLUB узнала от медицинского представителя, который 
пригласил участвовать в Образвательной программе и конкурсах. Уже 
изучила все продукты Ананта))), люблю и рекомендую чаще всего 
Анантавати и Сироп Алтейка Ананта. Сайт очень понравился своей 
креативностью, всегда можно узнавать что-то новое и получать 
призы))). Пожелания к сайту: больше интересных конкурсов! 
Пожелание коллегам: участвовать во всех конкурсах и программах 
Provisor club и выигрывать призы!) Компании Ананта процветания и 
развития во всех направлениях!)



Аптека "Дешевше.net", м. Тульчин 
Тимчик Яна

Кожного тижня прохожу тести, продивляюсь презентації, виконую всї 
умови щоб заробити бали. А відтепер ще і активний учасник конкурсів 
від PROVISOR CLUB! Улюблені продукти компанії Ананта – Гамма 
льодяники і Гамма сироп. А взагалі, я люблю всі продукти компанії і 
намагаюсь їх рекомендувати. Мені подобається якість препаратів 
компанії, особливо за те, що багато продуктів мають рослинну основу, 
що не тільки ефективно, а і безпечно для здоров'я. Хочу побажати сайту і 
компанії Ананта процвітання і побільше переможців!

ЧП "Конекс", г. Тульчин
Нарольская Диана

Фармацевтом працюю пів року. Улюблений препарат - 
Анантаваті, рекомендую його не тільки як заспокійливий засіб, а 
і для підвищення розумової активності. Нещодавно вирішила 
спробувати взяти участь у конкурсі від Лактофор і виграла! Це 
неймовірно! Щодо сайту, то мені подобається те, що тут можна 
не тільки грати, а і розвиватися як професіонал. PROVISOR CLUB - 
ви всі дуже великі молодці!

Аптека Фарм-экспресс, г. Славянск
Прийменко Любовь

Работаю за первым столом 2 года, в данный момент на должности 
заведующей аптеки. Приятно удивлена и рада подарку! В начале не 
верила, что можно что-то выиграть, используя только свой креатив и 
воображение. Буду и дальше сама участвовать, и других подключать! 
Нравится образовательная программа, она помогает в работе давать 
правильные рекомендации клиентам. Желаю компании и PROVISOR 
CLUB процветания! 

Аптека Низких Цен, г. Запорожье
Шепилова Светлана

Получила в подарок сумку. 
 Участвую в образовательной программе от Провизор Клаб 

вместе с дочерью, и очень рада такому ресурсу, т.к постоянно 
черпаю много полезной информации. 

Очень люблю препараты Лактофор, Анантавати, Интинова и с 
удовольствием их рекомендую.

Компании Ананта  и проекту Провизор Клаб желаю 
процветания,  роста и творческих идей.

рофоткаП  Лр ідиз в



Аптека Низких Цен, г. Днепр
Загинайло Елена

Я  у ж е  д а в н о  я в л я ю с ь  а к т и в н о й 
участницей PROVISOR CLUB.

Пишу стихи, прохожу тесты и участвую в 
конкурсах.

Спасибо компании Ананта за такую 
возможность!

Аптека Низких Цен, г.Полтава
Коросташова Анжела

За першим столом працюю 10 років, 
улюблений продукт компанії АНАНТА-
Лактофор. Про "Провізор Клаб" довідалась з 
Фейсбуку, проект дуже подобається, 
особливо конкурси.

Аптека Низких Цен, г. Сумы
Кущ Светлана

Уже не первый раз учавствую в конкурсе месяца и получаю подарки! 
Provisor club - это отличная возможность проявить себя и увидеть 
творчество коллег. Желаю всем весеннего тепла, оптимизма, высокой 
активности и вдохновения для участия во всех конкурсах и программах 
Provisor club. А также много побед!!!!

Аптека Подорожник,
м. Львів

Гулій Ольга

І Файболекс, і Лактофор ми всі любимо і 
стараємося рекомендувати.  Дякую 
компанії Ананта за такий подарунок і 
ч уд о в і  п р е п а р а т и .  Я  з  н и м  б уд у 
подорожувати і по світу, і по Україні. 

Мельник Яна
Аптека Низьких Цін,

м. Ужгород

Працюю за першим столом вже рік і  
майже півроку користуюся сайтом PROVISOR 
CLUВ, про який дізналася від своєї завідуючої. 
Була дуже здивована цікавою, простою та 
доступною формою подачі інформації. 
Завжди слідкую за новинами на сайті. Дякую 
вам за цікавий сайт!

рофоткП аЛр  из від 
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