
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

1+1 cu 50% reducere la produsele Naturalis selectionate 

1. Organizatorul campaniei 

Campania promoţională „1+1 cu 50% reducere la produsele Naturalis 
selectionate" denumită în cele ce urmează "Campania" sau "Campania 
promoţională" este organizată de Societatea CATENA MANAGEMENT S.R.L. cu 
sediul social în Bucureşti, Şos. Chitilei, nr. 60, Corp 1-C30, biroul nr.7, etaj 1, 
sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/13740/2003, CIF RO 15814902, reprezentată prin 
Administrator, Chirculescu Mihai-Sorin, denumită în continuare "Organizator". 

Regulamentul Oficial ("Regulamentul") este întocmit şi va fi disponibil în mod gratuit 
la solicitarea oricărui participant 

Campania se desfăşoară cu respectarea prezentului Regulament care este 
obligatoriu pentru toţi participanţii.  

 

2. Durata Campaniei şi aria de desfasurare 

Campania demarează la data de 01.06.2021 şi se încheie la data 30.06.2021 
(denumită în continuare “Durata”), în conformitate cu termenii şi conditiile prevăzute 
în prezentul Regulament. Campania se desfăşoară pe teritoriul Romaniei, în toate 
farmaciile care funcționează sub brandul Catena. 

 

3. Produse participante 

Produsele participante la aceasta Campanie sunt următoarele: 

Denumire Produs Producator Campanie 
 Pret  

amanunt   

Naturalis Ca+D3 Forte x 30cpr. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

24.50  

Naturalis OsteoSuport Forte x 30 compr. film. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

26.50  

Naturalis Ca+Mg+Zn x 20cpr. film. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

11.90  

Naturalis ArtroSuport Forte x 60 caps. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

60.90  

Naturalis ArtroSuport gel emulsionat  x 100 g FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

35.90  

Naturalis CarcelRelax x 30 compr. film. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

17.90  

Naturalis CarcelRelax Crema x 100 ml FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

29.90  



Naturalis HepatoSuport x 30 caps. NOU FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

24.90  

Naturalis HepatoSuport x 30 caps. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

24.90  

Naturalis Cardiovita x 30 caps. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

16.50  

Naturalis Omega 3 forte 1000mg x 30cps.gelat. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

23.90  

Naturalis Gingko biloba 40mg x 20cps. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

12.90  

Naturalis CardioSuport x 30 caps. gel. moi FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

49.90  

Naturalis Omega 3-6-9 vegetal x 30 caps. moi FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

26.50  

Naturalis Cardioforte x 20cpr. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

19.50  

Naturalis Vitamina D3 2000 UI x 30 cpr. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

18.90  

Naturalis ViroProtect Rapid x 10 plicuri FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

19.90  

Naturalis SinuStop x 30 compr. film. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

25.90  

Naturalis Vitamina C 180mg x 20cps. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
                 

6.40  

Naturalis Bronhosuport  adulti x 100 ml FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

22.90  

Naturalis Bronhosuport - 7 plante + miere x 100 
ml FILDAS 

1+50% reducere la al doilea 
produs. Se pot mixa 

               
24.90  

Naturalis Calcifix sirop x 200 ml FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

23.90  

Naturalis Imunovit gummy x 30 jeleuri FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

19.90  

Naturalis Vitamina C 1000 mg + Zinc x 20 
compr. eff. FILDAS 

1+50% reducere la al doilea 
produs. Se pot mixa 

               
18.90  

Naturalis Multivitamine si minerale x 20 compr. 
eff. FILDAS 

1+50% reducere la al doilea 
produs. Se pot mixa 

               
18.90  

Naturalis Ca+Mg+Zn + Vit. D x 20 compr. eff. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

18.90  

Naturalis Mg+ Vit. B6 x 20 compr. eff. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

18.90  

Naturalis Ca + Vit. D x 20 compr. eff. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

18.90  

Naturalis Diolex x 30 compr. film. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

24.90  

Naturalis Vitamina E 100mg x 30cp. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

11.90  

Naturalis VenoSuport x 30 compr. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

16.90  

Naturalis Diolex Gel x 100ml FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

34.90  

Naturalis LaxaNatur x 20cps. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

14.00  

Naturalis Gastrocalmin x 30 cpr. mast FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

14.00  

Naturalis Carboment x 30 caps FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

13.50  



Naturalis Efi-Digest x 20cpr. film. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

12.50  

Naturalis FibroProtect x 20 plic FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

25.50  

Naturalis BilActiv Anghinare x 30 compr. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

16.50  

Naturalis Bil-ex x 20cps. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

12.50  

Naturalis Somncontrol x 20 cpr. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

23.90  

Naturalis Strescontrol x 20cpr. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

20.90  

Naturalis Mg+ vit.B6 x 50cpr. film FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

18.50  

Naturalis UroSuport Forte x 14 caps. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

27.90  

Naturalis Rehidrafort aroma portocale x 10 
plicuri x 5 g pulb. pt. sol. buvabila FILDAS 

1+50% reducere la al doilea 
produs. Se pot mixa 

               
16.00  

Naturalis Glucosuport x 30 caps. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

25.00  

Naturalis Potent Forte 500mg x 60cps. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

50.90  

Naturalis Kiloslim Gold x 30 caps. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

57.90  

Naturalis LipidoSlim x 30 caps. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

32.90  

Naturalis ApetitSlim x 30 caps. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

29.90  

Naturalis Calciu lactic  x 50 compr. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

10.90  

Naturalis Septocalmin forte x 24 pastile FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

18.90  

Naturalis ImunoSuport Forte x  30 tb. FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

20.90  

Naturalis Vitamina D3 Forte x 40 comp FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

16.90  

Naturalis Septocalmin Islandica  x 24 pastile FILDAS 
1+50% reducere la al doilea 

produs. Se pot mixa 
               

17.90  

 

4. Dreptul la participare 

Campania se adresează persoanelor fizice, cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul 
în România, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în 
cele ce urmează "Participanţi"). 

Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor 
Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la această 
Campanie implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului 
Regulament.  

 



5. Mecanismul Campaniei  

Participarea la Campanie se va face în mod voluntar prin achiziţionarea de către 
Participant a unui produs din tabelul de mai sus. La achiziționarea unui produs din 
tabelul de mai sus, Participantul primeşte al doilea produs cu o reducere de 50%, din 
preţul întreg al produsului, conform specificatiilor din tabel. Reducerea se aplica 
pentru produsul cu pretul cel mai mic. În cazul în care Participantul refuză 
reducerea, Participantului nu i se va oferi contravaloarea acestuia în bani. 

Promotia este valabilă pentru orice participant (nu trebuie să fie posesor de card de 
fidelitate). În cazul posesorilor de carduri de fidelitate Catena, promoția nu se 
cumulează cu reducerea de card, sau cu alte reduceri sau promoții existente. 

6. Litigii  

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la prezenta Campanie se 
vor rezolva pe cale amiabila. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi 
solutionate de instantele judecătoresti romane competente. 

 

7. Regulamentul Campaniei 

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte şi să 
se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament.  

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, prin 
întocmirea unui act aditional, urmand ca orice modificare să fie adusă la cunostința 
publicului în toate farmaciile care funcționează sub brandul Catena. 

Regulamentul Campaniei este întocmit în confirmitate cu legile din România.  

Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe baza unei solicitări scrise 
transmise la adresa: București, Şos. Chitilei, nr.60, sector 1. 

 

 

Prezentul regulament a fost redactat și semnat în 2 exemplare, astăzi, 31.05.2021. 

 

ORGANIZATORUL 
Catena Management S.R.L. 
Administrator 

Chirculescu Mihai-Sorin 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8E
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8E
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%82

