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Informacja prasowa 

 

 

„Polsko – nie zgrzytaj!” w Arkadach Wrocławskich  

25 lutego 

 

Arkady Wrocławskie zapraszają do udziału w prozdrowotnej akcji, w ramach 

której będzie można bezpłatnie przebadać staw skroniowo-żuchwowy. „Polsko  

– nie zgrzytaj!” zorganizowana zostanie w najbliższą sobotę w godzinach od 

10:00 do 18:00.  

 

 

4 marca w Arkadach Wrocławskich zorganizowana zostanie ogólnopolska akcja pt.„Skonsultuj z 

farmaceutą... Nadciśnienie tętnicze”. Jej głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej 

w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych oraz promocja zdrowego stylu życia. W tym dniu 

wszyscy chętni będą mogli zmierzyć poziom cukru we krwi, ciśnienie tętnicze oraz skład masy ciała. 

Będzie też okazja, by zapytać studentów farmacji o niepożądane działania leków. - Zapraszamy 

wszystkich do skorzystania z podstawowych badań profilaktycznych, które powinniśmy w miarę 

regularnie wykonywać. Tym bardziej, że przeprowadzane będą one bezpłatnie, bez kolejek i 

wcześniejszych zapisów – mówi  Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu w Arkadach 

Wrocławskich. 

Organizatorem sobotnich badań w Arkadach Wrocławskich jest Polskie Towarzystwo 

Studentów Farmacji, które poprzez szereg działań edukacyjno-rofilaktycznych chce 

zwiększyć zaufanie społeczeństwa do zawodu farmaceuty oraz promować opiekę 

farmaceutyczną.  Prozdrowotna akcja odbędzie na poziomie 0 Centrum od godz. 

11:00 do godz. 17:00. 



 

  

 

 

 

Kontakt dla mediów:  

Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu, Arkady Wrocławskie SA, tel. 71 79 77 603, 

e-mail: dorota.zmiejko@lcc.pl 

Monika Dubec, tel. 728 877 055, e-mail: monika@brandera.pl  

 

 

 

O CH Arkady Wrocławskie: 

CH Arkady Wrocławskie zlokalizowane jest w ścisłym centrum Wrocławia. Na 3 poziomach galerii 

znajduje się 110 sklepów i punktów usługowych. Do dyspozycji klientów przygotowanych jest 1 100 

miejsc parkingowych. W Centrum znajduje się też nowoczesne centrum rekreacyjne „Fitness 

Academy” oraz 10-salowe kino Multikino. Największą atrakcją Centrum jest ogromne akwarium 

z rekinem i egzotycznymi rybami: 12 metrów wysokości, 8,5 metra długości, 3.5 metra szerokości 

oraz waga 200 ton - oto dane akwarium. 

Więcej informacji na http://www.arkadywroclawskie.pl. 

 

 

 


