Wrocław, 28.02.2018 r.

„Skonsultuj z farmaceutą … Nadciśnienie” i „Polsko - nie zgrzytaj”,
czyli bezpłatne badania i konsultacje w Arkadach Wrocławskich
3 marca
Pomiar poziomu cukru, skład masy ciała oraz badanie stawu skroniowo-żuchwowego - to tylko
niektóre z badań, jakie bezpłatnie będzie można wykonać 3 marca w Arkadach Wrocławskich.
Badania oraz porady organizuje Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji oraz Polskie Towarzystwo
Studentów Stomatologii.
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W najbliższą sobotę 3 marca w Arkadach Wrocławskich zorganizowane zostaną bezpłatne badania
i konsultacje medyczne. Odbędą się one w ramach dwóch akcji prozdrowotnych, tj.: „Skonsultuj
z farmaceutą … Nadciśnienie” i „Polsko - nie zgrzytaj”. Uczestnicząc w nich każdy chętny będzie mógł
m.in.: zmierzyć poziom ciśnienia tętniczego, glukozy oraz skład masy ciała, zapytać o niepożądane
działania leków. Będzie też okazja, by wykonać badania stawów skroniowo-żuchwowych oraz
skorzystać z porad z zakresu układu stomatognatycznego. Dodatkowo dla dzieci przygotowany
zostanie specjalny kącik, w którym będą mogły poznać pracę lekarzy „od kuchni”.
- Na profilaktyczne badania i porady zdrowotne zawsze jest dobra pora. Tym bardziej jeżeli można je
wykonać bez rejestracji i wcześniejszych zapisów. Dlatego wszystkich chętnych zapraszamy do udziału
w naszych sobotnich akcjach prozdrowotnych z szeroką ofertą bezpłatnych badań i konsultacji,
z których z pewnością każdy wybierze coś dla siebie - mówi Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu
Arkad Wrocławskich.
Bezpłatne badania oraz porady odbędą się na poziomie 0 Arkad Wrocławskich. Akcja „Skonsultuj
z farmaceutą… Nadciśnienie” rozpocznie się 3 marca o godzinie 11:00 i potrwa do godziny 17:00. Jej
organizatorem jest Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji. Natomiast akcja Polskiego Towarzystwa
Studentów Stomatologii - „Polsko - nie zgrzytaj” odbędzie się w godzinach od 10:00 do 18:00.

Kontakt dla mediów:
Monika Dubec, tel. 728 877 055, e-mail: monika@brandera.pl
Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu, Arkady Wrocławskie SA, tel. 71 79 77 603,
e-mail: dorota.zmiejko@lcc.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”, supermarket Piotr i Paweł oraz
pierwsze we Wrocławiu OH KINO będące połączeniem najlepszych cech multipleksu z charakterystycznymi
elementami dawnej kinematografii. 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.
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