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“Olá!  Sou a Catarina Morazzo 
e estou aqui para vos falar do novo 
BioActivo LipoExit Xtra. O BioActivo 
LipoExit Xtra ajuda-me a manter a linha, 
mesmo durante os períodos em que ando 
muito ocupada, sem tempo para comer bem e 
fazer o exercício físico que devia. Recomendo 
sem hesitação o BioActivo LipoExit Xtra!“

BioActivo LipoExit Xtra contém uma mistura única da fibra FibrePrecise®, ácido 
ascórbico (Ascorbit™), extracto de alcachofra, crómio (ChromoPrecise) e pectinas.

BioActivo LipoExit Xtra 
é um novo suplemento, 
desenvolvido pela 
investigação da Pharma 
Nord, para a perda de 
peso e desintoxicação. 

Tel: 21 413 11 30 • www.lipoexit.pt

Junte os recibos de compra e cole os códigos de barra de 4 embalagens 
de BioActivo® LipoExit Xtra e envie, num envelope, para: Pharma Nord, R. 
Dr. António Loureiro Borges, nº9, 10º, 1495-131 Algés.

Nome:  

Morada:  

Código Postal:   Localidade:  

Telefone:  E-mail:  

Data de nascimento:  

Na compra de 5 embalagens de 
BioActivo® LipoExit Xtra oferecemos uma.

Mas, ESPECIALMENTE PARA SI, temos a oferta do 
primeiro código de barras

Compre 4 embalagens 
e receba uma grátis!

Não espere mais, experimente já e receba 
uma embalagem grátis!
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Oferta válida para embalagens adquiridas entre 01/02/2014 e 31/05/2014. A data limite para recepção do cupão com os códigos de barras e comprovativos 
de compra é 15/06/2014. Limitado a uma embalagem por participante. A embalagem de oferta de BioActivo LipoExit Xtra será enviada via CTT, para a morada 
indicada em cima, num prazo de 3 a 4 semanas após recepção do cartão.

Cole o código 
de barras aqui

Cole o código 
de barras aqui

Cole o código 
de barras aqui

Cole o código 
de barras aqui

✂

+ À venda em farmácias


