תקנון מבצע מאי  50% / 2022הנחה על המוצר השני  -סדרת סופרפוד
 .1עורך המבצע
המבצע נערך על ידי ברא צמחים בע"מ (להלן" :עורך המבצע" או "החברה").
 .2תקופת המבצע
המבצע יהיה בתוקף החל מיום ה 01/05/2022-ועד ליום  31/05/2021כולל (להלן" :תקופת המבצע") .עורך
המבצע יהיה רשאי להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
 .3עיקר הפעילות ומהות המבצע:
א .במסגרת המבצע ,יוצעו המוצרים הבאים במבצע קנה מוצר אחד וקבל את השני ב  50%הנחה (הזול
מביניהם) ,ברשת חנויות ברא צמחים ,בתי הטבע ובתי המרקחת ובחנות האונליין .החברה לא לוקחת
צד או אחריות על המבצעים השונים שיוצעו ע"י חברות שונות.
ב .ללא כפל מבצעים
ג .מוצרי המבצע:
תקף על כל המוצרים בחנות האונליין המסומנים בתוית המבצע
תיאור פריט
מורינגה אוליפרה אורגנית CAP 60

ארוניה ברי אורגנית  200גרם אבקה

מורינגה אוליפרה אורגני  200גרם

אבקת אסאי אורגנית  200גרם

עשב חיטה אורגני cap 60-

לוקומה אורגנית  200גרם

עשב חיטה אורגני 100 -גרם

אבקת מסקויט אורגנית  200גרם

עשב שעורה אורגני cap 60-

עלי מאצ'ה אורגנים  100גרם

עשב שעורה אורגני  100 -גרם

ארוניה ברי אורגנית  200גרם אבקה

מאקה פרמיום אורגנית CAP 60 -

אבקת אסאי אורגנית  200גרם

מאקה פרמיום אורגנית 200 -גר'
אבקת ספירולינה  200 5גרם
Spirulina 5 - 60 TAB
Spirulina 5+ -60 TAB
כלורלה  60כמוסות
כלורלה -אבקה  200גרם
אבקת סרפד אורגנית  200גרם
עלי מאצ'ה אורגנים CAP 60

 .4שונות
א .עורך המבצע שומר לעצמו הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להאריכו ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא
הודעה מוקדמת וללא מתן הודעה מראש .השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו.
ב .היה ותמצא אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר ,מכל מין וסוג ביחס למבצע,
תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה

תקנון מבצע מאי  20% 2022הנחה על מגוון מוצרי סדרת בריאות האישה
 .5עורך המבצע
המבצע נערך על ידי ברא צמחים בע"מ (להלן" :עורך המבצע" או "החברה").
 .6תקופת המבצע
המבצע יהיה בתוקף החל מיום ה 01/05/2022-ועד ליום  31/05/2021כולל (להלן" :תקופת המבצע") .עורך
המבצע יהיה רשאי להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
 .7עיקר הפעילות ומהות המבצע:
ד .במסגרת המבצע ,יוצעו המוצרים הבאים במבצע קנה מוצר וקבל  20%הנחה ברשת חנויות ברא צמחים,
בתי הטבע ובתי המרקחת ובחנות האונליין .החברה לא לוקחת צד או אחריות על המבצעים השונים
שיוצעו ע"י חברות שונות.
ה .ללא כפל מבצעים
ו .מוצרי המבצע:
תקף על המוצרים בחנות האונליין כל המוצרים בקטגוריות הנ"ל המסומנים בתוית המבצע:

ברא לייט TAB 60

ברא לייט  100מ"ל
כמוסות ג'ימנמה cap 60

 .8שונות
ג .עורך המבצע שומר לעצמו הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להאריכו ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא
הודעה מוקדמת וללא מתן הודעה מראש .השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו.
ד .היה ותמצא אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר ,מכל מין וסוג ביחס למבצע,
תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

