Wyniki konkursu marki Veroval „Wygraj zdrowie – Twoje zdrowie w Twoich rękach”
W dniu 31.01.2020 komisja konkursowa, w składzie: Maria Kaczmarek, Patrycja Wędzel, Julita
Grzeszczyk, wyłoniła laureatkę oraz zwycięzców konkursu marki Veroval „Wygraj zdrowie – Twoje
zdrowie w Twoich rękach”. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy wygranych i
życzymy dużo zdrowia w tym nowym roku!

Poniżej lista nagrodzonych osób:
Nagroda główna:
1x Tydzień w Hotelu*** Żywiecki Medical SPA
(6 nocy w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem, obiadem i kolacją, voucher o wartości 200 złotych na
dowolne zabiegi SPA)
Laureatka:
Beata Skorzanek
Praca konkursowa:
„Moje zdrowie w moich rękach jest,
więc dbam o nie niezmiennie,
przez cały rok codziennie!

Gdy wiosna na łące kwiatami rozkwita,
Firma Hartmann produktami Veroval nas wita.
Dla mamy i taty, dla babci i dziadka,
nawet ciśnienie z Veroval Wrist mierzy sąsiadka!

Latem, gdy pora urlopu tuż, tuż,
mama chce być szczupła i fit na już!
Waga Veroval, ruch i dieta zdrowa,
i już cała rodzina na wyjazd gotowa.

Jesienią gdy szaro i zimno na dworze,
katar murowany, każdy nie w humorze.
Na szczęście termometr Veroval pod ręką mamy,
i jeśli gorączka, od razu po niego sięgamy!

Zimą, gdy tata spędza czas na kanapie
i coraz częściej zadyszka go łapie,
Tylko Veroval EKG, Veroval Compact
oraz stała kontrola lekarza,
bo problem z sercem i ciśnieniem
w każdym wieku się zdarza.

Hartmann dotrzymuje nam kroku,
365 dni w roku!”

Nagroda I stopnia:
5x inteligentna opaska do dokładnej analizy ruchu Veroval aktywność
Zwycięzcy:
1) Jolanta Kołodziejczyk
Praca konkursowa:
„Moje zdrowie w moich rękach jest, a chcę się cieszyć nim długo, latami! Zaczynam więc od diety
bawiącej się warzywami! Gdy pogoda dopisuje samochód śpi w garażu, codzienne spacery z
psem…ot! Dla kurażu :) Wnuki motywują mnie do przełamania bezczynności, do ruszenia z miejsca,
do aktywności! Rutyna już nigdy dopaść mnie nie zdoła, bo razem z nimi stawiam jej czoła :) Staram
się czerpać z życia garściami, cieszyć się rodziną, uśmiechem, drobnostkami. Zmian dokonałam na
zdrowe, lepsze, smaczniejsze, by sto lat lub dłużej biło moje serce! Regularność badań to także
priorytet człowieka. Ważna jest świadomość, że zła niespodzianka na niego nie czeka. Prowadzę
dzienniczek, wartości wpisuję. Ciśnienie tętnicze cyklicznie kontroluję. Wiarygodną informację da
najlepsze urządzenie pomiarowe, więc Veroval uruchamiam, podwijam rękaw i mam kontrolę!”
2) Katarzyna Badora
Praca konkursowa:
„Moje zdrowie w moich rękach jest, dlatego VEROVAL zawsze przy mnie jest, bo VEROVAL
świadomie wybrałam, jemu zaufałam, na co dzień go stosuję i w ten sposób z najwyższą jakością
zdrowie swoje monitoruję. Prosto, czytelnie i zawsze rzetelnie, bo VEROVAL to marka, która nie
zawodzi i właśnie o to chodzi!”
3) Paweł Izykowski
Praca konkursowa:
„Moje zdrowie w moich rękach jest, trzymając rękę na pulsie, poczuję się fest! Nie kopnę w
kalendarz za młodu - nie wpadnę w konwulsje, nie sprawie rodzinie zawodu. Nie poznam geriatry i
kardiologa, z Veroval poczuję ducha młodego boga. Motyle połaskoczą mnie w serduszku - zamiast
zgagi miętę poczuję w brzuszku. Nie będę mieć nic wspólnego z piernikiem i tetrykami, będę szaleć z

moimi wnuczkami. Będę ich towarzyszem w podróży przez życie nie tylko w przedszkolu, ale i na
maturze - będę przy nich, gdy zaczną pracę w biurze. Veroval będzie mieć na mnie baczenie, zmierzy
temperaturę i ciśnienie! Będę wiedzieć czy skacze jak morskie fale, czy kształtem przypomina
sinusoide i farfale. Czy pora już na badania, czy lekarz ma coś do gadania. Czy warto martwić się
zawczasu, czy może lepiej pojechać na wycieczkę z rodziną do lasu. By na luzie iść przez świat, z
Verovalem jestem za pan brat! Po zdrowie jednym klikiem, Veroval moim bzikiem!”
4) Jacek Łukasik
Praca konkursowa:
„Moje zdrowie w moich rękach jest nie lada wyzwaniem, a jednocześnie moim codziennym
zadaniem, bo ode mnie zależy mój wygląd i waga, a w zdrowym stylu bycia wskazana jest rozwaga,
kontroluję więc temperaturę, wagę i ciśnienie, od lat jestem zdrowy i tego nie zmienię, przestrzegam
więc zasad zdrowego żywienia, a moje ciało każdy sport docenia, dlatego zasługuję na długie i zdrowe
życie, żyję z Veroval®, a efekty widzicie!”
5) Jakub Trawczyński
Praca konkursowa:
„Moje zdrowie w moich rękach jest... tak od dziś brzmi mój manifest. Lata lecą, stres w nadmiarze,
więc i Tobie dziś przekaże. Czas pomyśleć dziś o sobie, jedno ma się przecież zdrowie. Pilnuj higieny,
zdrowo się odżywiaj, trenuj gimnastykę, w domu zaś przeprowadzaj fachową diagnostykę. Diagnoza?
Bez uczelnianej wiedzy ? W domu i samemu? Nie jesteś sam, są ludzie z HARTMANN, pomogą
zdrowiu Twemu, Sprzętu mają bez liku, nieocenione doświadczenie, więc i Twojemu zdrowiu
polecam to zabezpieczenie.”

Nagroda II stopnia:
Pakiet diagnostyczny dla całej rodziny – w każdym pakiecie 3 testy domowe Veroval do szybkiego
wykrycia: niedoboru żelaza, nietolerancji glutenu, krwi utajonej w kale.
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