
"Сорбент-фортеця" захищає 

 
та від токсинів позбавляє!

Шановні колеги, щиро вітаємо вас з професійним святом – Днем фармацевтичного 
працівника! Ваша людяність та професійна допомога – є запорукою міцного здоров’я всієї 
нації. Даруючи свої знання, досвід та привітну посмішку кожному з відвідувачів, ви 

допомагаєте подолати будь-які перешкоди та зробити наше життя яскравим. Ми щиро 
дякуємо вам за вашу сумлінну працю та відданість і оголошуємо святковий Бліц-конкурс!

ЧималоЧимало ваших відвідувачів потребують швидкої та ефективної допомоги від інтоксикації. 
Саме в цих випадках дуже важливо мати поруч надійний та ефективний ентеросорбент, що 
здатен надійно захистити від токсинів, полегшити роботу органів детоксикації та запобігти 
ушкодженню ШКТ. СОРБЕНТ-А – ПОТУЖНА СОРБЦІЙНА СИЛА!, який, наче справжня фортеця, 
стоїть на варті нашого здоров’я .  
СОРБЕНСОРБЕНТ-А запрошує вас проявити свою креативність та професійну майстерність! 

Долучайтесь до Бліц-конкурсу, будуйте власноруч захисну споруду з використанням якомога 
більшої кількості упаковок  СОРБЕНТ-А та вигравайте цікаві та корисні призи.  Композиція може 
бути виконана у вигляді фортеці, щиту, стіни або будь-якого іншого бар’єру, що буде 
символізувати надійний захист від токсинів, та допоможе надати професійну допомогу при 
отруєннях та інтоксикаціях.
ДДо участі в конкурсі будуть прийматися роботи, де в побудові композиції використано не 

менше 2-х упаковок СОРБЕНТ-А (або від 40 саше). Тож, обирайте СОРБЕНТ-А, вмикайте свою 
фантазію, креатив і творіть! 

Умови
1. Створити захисну споруду з саше СОРБЕНТ-А
2. Кількість саше в споруді має бути не менше 2-х упаковок, тобто від 40 саше СОРБЕНТ-А
3.3. Фото виконаного завдання надсилайте на поштову скриньку  provisorclub@anantamedicare.com  або вайбер 
+380 (95) 477 87 84
4. Надсилаючи фото, не забувайте вказати своє прізвище та номер бейджу (з вашого Особистого кабінету на 
сайті)
5. Не забудьте перевірити коректність індивідуальних даних в «Особистому кабінеті» (контактний телефон, 
місто, відділення Нової Пошти, диплом)

Всі учасники, які виконають умови конкурсу, отримають подарункові набори, 
а 5 пера 5 переможців отримають електрочайники від СОРБЕНТ-А

 
Період проведення Бліц-конкурсу 

18.09 – 1.10.2020


