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Bezpłatne badania w Arkadach Wrocławskich
„Skonsultuj z farmaceutą … Cukrzyca”
25 listopada
Zwiększenie świadomości społecznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym oraz promowanie
zdrowego stylu życia - to główny cel akcji „Skonsultuj z farmaceutą … Cukrzyca”. Akcji, w ramach
której w Arkadach Wrocławskich zorganizowane zostaną bezpłatne badania i porady medyczne.
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W najbliższą sobotę w Arkadach Wrocławskich każdy chętny będzie mógł skorzystać z bezpłatnych
badań oraz porad medycznych. 25 listopada przy specjalnie zaaranżowanych stoiskach będzie można
m.in.: zmierzyć poziom cukru we krwi, skład masy ciała oraz ciśnienie tętnicze. Będzie to także okazja,
by zapytać o niepożądane działania leków oraz codzienną dietę, również w kontekście cukrzycy. Nie
zabraknie też kącika dla dzieci. - Zachęcam wszystkich, by znaleźli chwilę czasu i skorzystali
z profilaktycznych badań i porad medycznych. To nic nie kosztuje, nie trzeba też się wcześniej
zapisywać - mówi mówi Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu Arkad Wrocławskich.
Badania oraz porady, w ramach ogólnopolskiej akcji „Skonsultuj z farmaceutą … Cukrzyca”, odbędą się
25 października na poziomie -1 Centrum w godzinach 11.00 - 17.00. Inicjatorem akcji jest Polskie
Towarzystwo Studentów Farmacji.

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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