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Hoogstraten, 30 november 2018
Klantnummer: 05044327 508

Hartelijk welkom bij PHARMAXX
Geachte heer Test,
Bijgaand ontvangt u uw bestelde proefpakket van PHARMAXX met voldoende voor 30 dagen:
Pharmaxx Cranberries 30 tabletten in doordrukstrips
Pharmaxx Glucosamine 30 tabletten in doordrukstrips
Additionele (administratie) kosten op leveringen op factuur *
Hoeveelheid: voldoende voor 1 persoon

Overtuig uzelf: drie weken lang uitproberen

!

Neem de proef op de som en ervaar persoonlijk of HEALTH-SUPPORT van Pharmaxx ook uw
gezondheid kan bevorderen. Neem daartoe dagelijks één tablet Glucosamine-complex en één
capsule Cranberry-forte. We vragen wel wat geduld van u, want pas na ca. 2 weken dagelijks
gebruik zult u uw persoonlijk effect gaan bemerken. Wij nodigen u daarom beleefd uit:
lnvesteer die tijd voor uw gezondheid en extra welzijn !
Bent u overtuigd ? Dan hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Omstreeks 30 dagen
na de dagtekening van deze brief ontvangt u de volgende zending met voldoende voor 3 maanden.
En dat voor slechts € 15,00 per maand ((excl. € 4,95 verzendkosten, tot € 49,95) voor één persoon).
Bent u niet overtuigd dat onze supplementen uw weerstand en welzijn bevorderen dan is
één telefoontje of email voldoende om de volgende zending stop te zetten. Geef een dergelijke
reactie wel uiterlijk 23-12-2018 aan ons door. Na die datum kunnen we een vervolgzending niet meer
ongedaan maken. Voor nadere informatie kunt u altijd onze klantenservice in kantooruren bellen
onder telefoonnummer: 03 80872 85 (ma Vm vr van 10.00- 16.00 uur).

Artikelbijsluiters
Wilt u uitgebreide informatie ontvangen over de samenstelling en verdere bijzonderheden van onze
voedingsmiddelen supplementen? Dan venruijzen we u naar de bijsluiters die u kunt vinden op onze
website wrvw.pharmaxx.be . Ook op de verpakking vindt u (beknopt) nadere informatie over onze
producten. Wij adviseren u de dagelijkse voorgeschreven dosis strikt aan te houden.
Wij wensen u een goede gezondheid toe,
Met vriendelijke groeten,

Team PHARMAXX
Lees ook de aan de ommezijde vermelde verkoopvoonruaarden
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