O FIRMIE
OVER ZOO to polska marka stworzona z myślą o wiernych psach i mruczących kotach. Dobro Państwa przyjaciół jest dla nas priorytetem,
dlatego do produkcji preparatów wykorzystujemy najwyższej jakości surowce - zarówno ekologiczne ekstrakty, jak i innowacyjne nanocząsteczkowe koloidy. Nasze produkty cieszą się dużym zaufaniem wśród Właścicieli zwierząt domowych, Hodowców, profesjonalnych
Groomerów i Lekarzy Weterynarii.
Dla naszych Klientów przygotowaliśmy ofertę składającą się z sześciu linii produktowych:
- PIELĘGNACJA, OTOCZENIE, OCHRONA i FRUTTI POWER to preparaty dostępne dla sklepów i hurtowni zoologicznych, salonów pielęgnacji zwierząt.
- DOGS PREMIUM to linia przeznaczona dla profesjonalnych Groomerów, Hodowców, którzy potrzebują specjalistycznych preparatów
do pielęgnacji psów wystawowych. Produkty DOGS PREMIUM można nabyć w salonach pielęgnacji zwierząt, sklepach i hurtowniach
zoologicznych.
- VET-LINE to produkty pomagające utrzymać zwierzęta w zdrowiu. Artykuły te dostępne są tylko w gabinetach weterynaryjnych.
Jako firma troszczymy się o zwierzęta, wspieramy organizacje działające na ich rzecz. Pomagamy schroniskom dla bezdomnych zwierząt,
sponsorujemy wystawy psów rasowych oraz kluby psich sportów.
Więcej wiadomości o tym co aktualnie dzieję się w naszej firmie znajdziecie Państwo na stronie internetowej w zakładce Aktualności
oraz na FaceBooku.
Rok 2013 przyniósł dla nas duże zmiany. Jak już Państwo zauważyli zmieniliśmy logo i szatę graficzną. Przez pewien czas będzie można
spotkać produkty OVER ZOO w dwóch rodzajach szaty graficznej.
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JEDWAB
Jedwab należy do włókien pochodzenia zwierzęcego. Za jego produkcje odpowiedzialne są larwy jedwabnika morwowego. Historia jedwabiu sięga 3000 lat p.n.e.
kiedy to, jak głosi legenda, żona cesarza Chin znalazła szkodnika, który niszczył
liście morwy białej. Przypadkowo kokon z jedwabnikiem wpadł jej do wrzątku.
Z kokonu udało się wyciągnąć delikatną i błyszczącą nić, którą następnie cesarzowa
zwinęła na szpulkę. Historia produkcji jedwabiu była jedną z najpilniej strzeżonych
tajemnic. Za jej zdradzenie groziła kara śmierci. Przez wiele wieków jedwab był
cenniejszy niż złoto.
W dzisiejszych czasach jedwab, a w zasadzie białka, z których jest zbudowany wykorzystuje się w produkcji ekskluzywnych kosmetyków. Produkty bogate w proteiny
jedwabiu mają właściwości nawilżające oraz wzmacniające. Dzięki zastosowaniu
białek jedwabiu w szamponach i odżywkach włos staje się łatwy do układania,
nie elektryzuje się, zyskuje zdrowy wygląd i jedwabisty połysk. Ponieważ jedwab
należy do surowców naturalnych nie powoduje on podrażnień nawet bardzo
delikatnej skóry.
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szampon Do wrażliwej skóry
Luksusowy szampon przeznaczony dla
psów o wrażliwej skórze.
Zawiera tak znakomite składniki jak proteiny jedwabiu oraz olej migdałowy tłoczony na zimno. Proteiny jedwabiu zatrzymują wodę na
powierzchni włosa sprawiając, że staje się on łatwiejszy do układania,
nie elektryzuje się i zyskuje zdrowy, lśniący wygląd. Olej ze słodkich
migdałów zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe o właściwościach
emoliencyjnych, odpowiadające za odbudowę równowagi lipidowej
skóry. Składnik ten doskonale nawilża i wzmacnia naskórek. Szampon polecany jest dla psów dorosłych o wrażliwej skórze, a także dla
szczeniąt.
Produkt nie zawiera soli (sodium chloride) i barwników, dzięki czemu
nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt.
Sposób użycia
Na mokrą sierść nałożyć szampon. Do pierwszego mycia zaleca się
rozcieńczenie szamponu w stosunku 1: 10 z wodą. Następnie należy wmasować szampon w sierść psa i po chwili dokładnie spłukać
szampon. Do drugiego mycia zaleca się rozcieńczenie 1:5 lub użycie
koncentratu. Po uzyskaniu piany należy odczekać min. 5 minut i obficie
spłukać sierść.
Skład
substancje powierzchniowo czynne, proteiny jedwabiu, olej ze słodkich
migdałów, emolient, substancja zapachowa, konserwant, woda
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Do długiej sierści

Szampon

Luksusowy szampon przeznaczony dla
psów o długiej sierści.
Zawiera tak znakomite składniki jak proteiny jedwabiu oraz olej
arganowy, zwany płynnym złotem Maroka.
Proteiny jedwabiu zatrzymują wodę na powierzchni włosa sprawiając,
że staje się on łatwiejszy do układania, nie elektryzuje się i zyskuje
zdrowy, lśniący wygląd. Olej arganowy jest bogaty w nienasycone
kwasy tłuszczowe oraz witaminę E. Bardzo korzystnie wpływa na
skórę, odbudowując jej warstwę hydrolipidową, a dodatkowo wzmacnia
włos i stymuluje jego wzrost.
Szampon nie zawiera soli (sodium chloride) oraz barwników, dzięki
czemu nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt.
Sposób użycia
Na mokrą sierść nałożyć szampon. Do pierwszego mycia zaleca się
rozcieńczenie szamponu w stosunku 1: 10 z wodą. Następnie należy wmasować szampon w sierść psa i po chwili dokładnie spłukać
szampon. Do drugiego mycia zaleca się rozcieńczenie 1:5 lub użycie
koncentratu. Po uzyskaniu piany należy odczekać min. 5 minut i obficie
spłukać sierść. Po kąpieli wskazane jest nałożenie odżywki na sierść.
Skład
substancje powierzchniowo czynne, proteiny jedwabiu, olej arganowy,
emolient, substancja zapachowa, konserwant, woda
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ODŻYWKA Do długiej sierści
Luksusowa odżywka przeznaczona dla
psów o długiej sierści.
Zawiera najszlachetniejsze składniki takie jak proteiny jedwabiu oraz
olej arganowy, zwany płynnym złotem Maroka.
Proteiny jedwabiu zatrzymują wodę na powierzchni włosa sprawiając,
że staje się on łatwiejszy do układania, nie elektryzuje się i zyskuje
zdrowy, lśniący wygląd. Olej arganowy jest bogaty w nienasycone
kwasy tłuszczowe oraz witaminę E. Chroni sierść przed szkodliwym
promieniowanie UV, które niszczy włos, powoduje jego przesuszenie
i płowienie.
Po użyciu odżywki sierść staje się łatwa do rozczesania, dobrze się
układa i jest błyszcząca. Odżywka nie zawiera barwników, dzięki czemu
może być używana u psów o wrażliwej skórze.
Sposób użycia
Nałożyć odżywkę na mokrą sierść, zwracając uwagę na miejsca , gdzie
sierść najszybciej się niszczy (łapy, brzuch, końcówki). Pozostawić odżywkę na sierści psa na kilka minut, po czym dokładnie spłukać. Dla
uzyskania najlepszego efektu polecamy DOGS PREMIUM Shampoo
do sierści długiej.
Skład
proteiny jedwabiu, olej arganowy, substancje kondycjonujące, emolienty, emulgator, substancja zapachowa, konserwant, woda .
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Do przesuszonej sierści

SZAMPON

Luksusowy szampon przeznaczony dla
psów, których sierść jest zniszczona
i przesuszona.
Zawiera tak znakomite składniki jak proteiny jedwabiu, proteiny pszenicy oraz ekstrakt z miodu, pozyskiwany z ekologicznych upraw.
Proteiny jedwabiu zatrzymują wodę na powierzchni włosa sprawiając,
że staje się on łatwiejszy do układania, nie elektryzuje się i zyskuje
zdrowy, lśniący wygląd. Proteiny pszenicy regenerują sierść, a także
zapobiegają jej łamliwości. Ekstrakt z miodu ekologicznego posiada
silne właściwości nawilżające i odżywiające. Dodatkowo chroni włos
przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.
Szampon nie zawiera soli (sodium chloride) i barwników, dzięki czemu
nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt.
Sposób użycia
Na mokrą sierść nałożyć szampon. Do pierwszego mycia zaleca się
rozcieńczenie szamponu w stosunku 1: 10 z wodą. Następnie należy wmasować szampon w sierść psa i po chwili dokładnie spłukać
szampon. Do drugiego mycia zaleca się rozcieńczenie 1:5 lub użycie
koncentratu. Po uzyskaniu piany należy odczekać min. 5 minut i obficie
spłukać sierść. Po kąpieli wskazane jest nałożenie odżywki na sierść.
Skład
substancje powierzchniowo czynne, proteiny jedwabiu, proteiny pszenicy, *ekstrakt z miodu, emolient, substancja zapachowa, konserwant,
woda. * ekstrakt ekologiczny
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ODŻYWKA Do przesuszonej sierści
Luksusowa odżywka przeznaczona dla
psów o długiej i półdługiej sierści.
Zawiera najszlachetniejsze składniki takie jak proteiny jedwabiu
i pszenicy oraz ekstrakt z miodu, pozyskiwany z ekologicznych
upraw. Białka jedwabiu zatrzymują wodę na powierzchni włosa sprawiając, że staje się on łatwiejszy do układania, nie elektryzuje się i zyskuje zdrowy, lśniący wygląd. Proteiny pszenicy zapobiegają łamliwości
włosa oraz wzmacniają jego strukturę.
Po użyciu odżywki sierść staje się łatwa do rozczesania, dobrze się
układa i jest błyszcząca. Odżywka nie zawiera barwników, dzięki czemu
może być używana u psów o wrażliwej skórze.
Sposób użycia
Nałożyć odżywkę na mokrą sierść, zwracając uwagę na miejsca , gdzie
sierść najszybciej się niszczy (łapy, brzuch, końcówki). Pozostawić odżywkę na sierści psa na kilka minut, po czym dokładnie spłukać. Dla
uzyskania najlepszego efektu polecamy DOGS PREMIUM Shampoo
do sierści przesuszonej.
Skład
proteiny jedwabiu, proteiny pszenicy, ekstrakt z miodu*, substancje
kondycjonujące, emolienty, emulgator, substancja zapachowa, konserwant, woda *ekstrakt ekologiczny
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Do jasnej sierści

SZAMPON

Luksusowy szampon przeznaczony dla
psów o jasnej sierści.
Zawiera tak znakomite składniki jak proteiny jedwabiu, wyciąg
z bursztynu oraz ekologiczny ekstrakt z cytryny. Proteiny jedwabiu
zatrzymują wodę na powierzchni włosa sprawiając, że staje się on
łatwiejszy do układania, nie elektryzuje się i zyskuje zdrowy, lśniący
wygląd. Bursztyn zwany jest inaczej „morskim złotem”. Od wielu wieków
przypisywano mu właściwości magiczne i lecznicze. Wyciąg z bursztynu
wzmacnia cebulki włosowe oraz chroni przed szkodliwym działaniem
promieni UV. Ekologiczny ekstrakt z cytryny pomaga utrzymać jasny
kolor sierści. Dodatkowo witamina C i flawonoidy chronią włos przed
procesem utleniania.
Szampon nie zawiera soli (sodium chloride) i barwników, dzięki czemu
nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt.
Sposób użycia
Na mokrą sierść nałożyć szampon. Do pierwszego mycia zaleca się
rozcieńczenie szamponu w stosunku 1: 10 z wodą. Następnie należy wmasować szampon w sierść psa i po chwili dokładnie spłukać
szampon. Do drugiego mycia zaleca się rozcieńczenie 1:5 lub użycie
koncentratu. Po uzyskaniu piany należy odczekać min. 5 minut i obficie
spłukać sierść. Po kąpieli wskazane jest nałożenie odżywki na sierść.
Skład
substancje powierzchniowo czynne, proteiny jedwabiu, ekstrakt
z bursztynu, ekstrakt z cytryny*, emolient, substancja zapachowa,
konserwant, woda. * ekstrakt ekologiczny
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ODŻYWKA Do jasnej sierści
LuksusowA odżywka przeznaczona dla
psów o jasnej sierści.
Zawiera wysokiej jakości składniki jak proteiny jedwabiu, wyciąg
z bursztynu oraz ekologiczny ekstrakt z cytryny. Proteiny jedwabiu
zatrzymują wodę na powierzchni włosa sprawiając, że staje się on
łatwiejszy do układania, nie elektryzuje się i zyskuje zdrowy, lśniący wygląd. Bursztyn nazywany jest „morskim złotem”. Jego wyciąg wzmacnia
cebulki włosowe oraz chroni przed szkodliwym działaniem promieni
UV. Ekologiczny ekstrakt z cytryny pomaga utrzymać jasny kolor sierści.
Dodatkowo witamina C i flawonoidy chronią włos przed procesem
utleniania.
Po użyciu odżywki sierść staje się łatwa do rozczesania, dobrze się
układa i jest błyszcząca. Odżywka nie zawiera barwników, dzięki czemu
może być używana u psów o wrażliwej skórze.
Sposób użycia
Nałożyć odżywkę na mokrą sierść, zwracając uwagę na miejsca , gdzie
sierść najszybciej się niszczy (łapy, brzuch, końcówki). Pozostawić odżywkę na sierści psa na kilka minut, po czym dokładnie spłukać. Dla
uzyskania najlepszego efektu polecamy DOGS PREMIUM Shampoo
do sierści jasnej.
Skład
proteiny jedwabiu, ekstrakt z bursztynu, ekstrakt z cytryny*, substancje
kondycjonujące, emolienty, emulgator, substancja zapachowa, konserwant, woda *ekstrakt ekologiczny
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Dla Yorkshire Terrier

SZAMPON

Luksusowy szampon idealny do
delikatnego włosa Yorkshire Terrierów.
Zawiera najszlachetniejsze składniki takie jak proteiny jedwabiu, olej
arganowy oraz ekstrakt z miodu ekologicznego. Proteiny jedwabiu
zatrzymują wodę na powierzchni włosa sprawiając, że staje się on
łatwiejszy do układania, nie elektryzuje się i zyskuje zdrowy, lśniący
wygląd. Olej arganowy jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe
oraz witaminę E. Chroni przed szkodliwym promieniowanie UV, które
niszczy włos, powoduje jego przesuszenie i płowienie. Ekstrakt z miodu
ekologicznego posiada silne właściwości nawilżające i odżywiające. Dodatkowo miód wspomaga wytwarzanie naturalnej bariery
ochronnej na skórze, uniemożliwiającej rozwój bakterii.
Szampon nie zawiera soli (sodium chloride) oraz barwników, dzięki
czemu nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt.
Sposób użycia
Na mokrą sierść nałożyć szampon. Do pierwszego mycia zaleca się
rozcieńczenie szamponu w stosunku 1: 10 z wodą. Następnie należy wmasować szampon w sierść psa i po chwili dokładnie spłukać
szampon. Do drugiego mycia zaleca się rozcieńczenie 1:5 lub użycie
koncentratu. Po uzyskaniu piany należy odczekać min. 5 minut i obficie
spłukać sierść. Po kąpieli wskazane jest nałożenie odżywki na sierść.
Skład
substancje powierzchniowo czynne, proteiny jedwabiu, ekstrakt
z miodu*, olej arganowy, emolient, substancja zapachowa, konserwant,
woda *ekstrakt ekologiczny
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ODŻYWKA Dla Yorkshire Terrier
LuksusowA odżywka specjalnie skomponowana na potrzeby włosa Yorkshire Terrierów.
Bogata w najszlachetniejsze składniki takie jak proteiny jedwabiu, olej
arganowy oraz ekstrakt z miodu ekologicznego. Białka jedwabiu zatrzymują wodę na powierzchni włosa sprawiając, że staje się on łatwiejszy do układania, nie elektryzuje się i zyskuje zdrowy, lśniący wygląd.
Olej arganowy jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe oraz
witaminę E. Wzmacnia włos i stymuluje jego wzrost. Chroni również
przed szkodliwym promieniowanie UV, które niszczy włos, powoduje jego
przesuszenie i płowienie. Ekstrakt z miodu ekologicznego posiada silne
właściwości nawilżające i odżywcze. Dodatkowo miód wspomaga wytwarzanie naturalnej bariery ochronnej na skórze, uniemożliwiającej
rozwój bakterii.
Po użyciu odżywki sierść staje się łatwa do rozczesania, dobrze się układa
i jest błyszcząca. Odżywka nie zawiera barwników, dzięki czemu może być
używana u psów o wrażliwej skórze.
Sposób użycia
Nałożyć odżywkę na mokrą sierść, zwracając uwagę na miejsca , gdzie włos
najszybciej się niszczy (łapy, brzuch, końcówki). Pozostawić odżywkę na
włosie psa na kilka minut, po czym dokładnie spłukać. Dla uzyskania najlepszego efektu polecamy DOGS PREMIUM Shampoo dla Yorkshire Terrier.
Skład
proteiny jedwabiu, ekstrakt z miodu*, olej arganowy, substancje kondycjonujące, emolienty, emulgator, substancja zapachowa, konserwant,
woda *ekstrakt ekologiczny
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Do ciemnej sierści

SZAMPON

Luksusowy szampon przeznaczony dla
psów o ciemnej sierści.
Zawiera tak znakomite składniki jak proteiny jedwabiu, ekstrakt
z henny oraz ekologiczny ekstrakt z kawy. Proteiny jedwabiu zatrzymują wodę na powierzchni włosa sprawiając, że staje się on łatwiejszy
do układania, nie elektryzuje się i zyskuje zdrowy, lśniący wygląd.
Ekstakt z henny w naturalny sposób intensyfikuje ciemny kolor
sierści, a dodatkowo działa pielęgnacyjnie. Ekologiczny ekstrakt z kawy
otrzymywany jest z palonych nasion Coffea arabica. Pobudza on wzrost
sierści, a także chroni kolor przed płowieniem.
Szampon nie zawiera soli (sodium chloride) i barwników, dzięki czemu
nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt.
Sposób użycia
Na mokrą sierść nałożyć szampon. Do pierwszego mycia zaleca się
rozcieńczenie szamponu w stosunku 1: 10 z wodą. Następnie należy wmasować szampon w sierść psa i po chwili dokładnie spłukać
szampon. Do drugiego mycia zaleca się rozcieńczenie 1:5 lub użycie
koncentratu. Po uzyskaniu piany należy odczekać min. 5 minut i obficie
spłukać sierść.
Skład
substancje powierzchniowo czynne, proteiny jedwabiu, ekstrakt
z kawy*, ekstrakt z henny, emolient, substancja zapachowa, konserwant, woda *ekstrakt ekologiczny
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SZAMPON Do krótkiej sierści
Luksusowy szampon przeznaczony dla
psów o krótkiej sierści.
Zawiera tak znakomite składniki jak proteiny jedwabiu, wyciąg
z aloesu oraz ekologiczny ekstrakt z zielonej herbaty. Proteiny jedwabiu zatrzymują wodę na powierzchni włosa sprawiając, że staje się
on łatwiejszy do układania, nie elektryzuje się i zyskuje zdrowy, lśniący
wygląd. Wyciąg z aloesu działa ochronnie na skórę oraz łagodzi
ewentualne podrażnienia. Dodatkowo składnik ten wzmacnia włos
i pobudza jego wzrost. Ekologiczny ekstrakt z zielonej herbaty wzmacnia i pielęgnuje sierść, dzięki czemu pozostaje ona mocna i lśniąca.
Szampon nie zawiera soli (sodium chloride) i barwników, dzięki czemu
nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt.
Sposób użycia
Na mokrą sierść nałożyć szampon. Do pierwszego mycia zaleca się
rozcieńczenie szamponu w stosunku 1: 10 z wodą. Następnie należy wmasować szampon w sierść psa i po chwili dokładnie spłukać
szampon. Do drugiego mycia zaleca się rozcieńczenie 1:5 lub użycie
koncentratu. Po uzyskaniu piany należy odczekać min. 5 minut i obficie
spłukać sierść.
Skład
substancje powierzchniowo czynne, proteiny jedwabiu, ekstrakt
z zielonej herbaty*, sok z aloesu, emolient, substancja zapachowa,
konserwant, woda *ekstrakt ekologiczny
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Płyn do oczu

EYE LIQUID

Delikatny płyn do oczu służący do
codziennej pielęgnacji.
Doskonale wypłukuje zanieczyszczenia z worka spojówkowego, wspomagając ochronę okolic oka przed ewentualnym
stanem zapalnym. Ziołowe dodatki takie jak: sok z aloesu
oraz koszyczek rumianku łagodzą ewentualne podrażnienia
oraz skutki alergii.
Sposób użycia
Do każdego oka wkropić 1-3 kropli płynu. Po chwili usunąć resztki płynu
i zanieczyszczenia przecierając oko lekko zwilżonym wacikiem. Zabieg
powtarzać w zależności potrzeb.
Skład
woda demineralizowana, glikol propylenowy, Matricaria chamomilla,
Aloe Vera Gel*, regulator kwasowości, konserwanty spożywcze *ekstrakt ekologiczny
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EAR LIQUID Płyn do uszu
Delikatny płyn do czyszczenia kanału słuchowego zwierząt.
Dzięki specjalnie dobranym składnikom doskonale usuwa
zalegającą woskowinę uszną. Dodatek koszyczków kwiatowych rumianku łagodzi podrażnienia, działa nawilżająco
i wzmacniająco na skórę ucha. Żel z aloesu znany jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych i regenerujących. Preparat
może być stosowany profilaktycznie w celu zapobiegania
i łagodzenia stanów zapalnych uszu.
Sposób użycia
Do kanału słuchowego wlać od 3 do 15 kropli w zależności od wielkości
zwierzęcia. Masować podstawę ucha przez około minutę. Następnie
pozwolić zwierzęciu na swobodne wytrzepanie resztek płynu z uszu.
Na koniec należy przetrzeć wacikiem ucho zewnętrzne z resztek woskowiny. Profilaktycznie należy stosować płyn raz w tygodniu.
Skład
woda, glikol propylenowy, emulgator, Calendula Officinalis, Aloe Vara
Gel * *ekstrakt ekologiczny
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OVER PARTNER
Misją firmy Over Group jest wprowadzanie najwyższej jakości narzędzi oraz programów wspierających współpracę z naszymi Klientami. Do tej
pory poszczególne narzędzia i programy działały niezależnie od siebie, wraz z początkiem 2013 roku postanowiliśmy połączyć je w system Over
Partner.
Over Partner to program partnerski firmy Over Group i powstał, by połączyć korzyści płynące z wykorzystania pojedynczych narzędzi
udostępnianych przez naszą firmę, w uzupełniający się pakiet. Dzięki uczestnictwu w kolejnych poziomach programu Over Partner, zyskasz
znacznie więcej niż
w przypadku ograniczenia się do jego pojedynczych elementów. Poznaj korzyści i możliwości płynące ze stałego partnerstwa z Over Group!
Uzyskanie statusu Partnera Over niesie za sobą szereg korzyści. W zależności od uzyskanego poziomu, Partnerom będą przysługiwały specjalne przywileje, np.:
- atrakcyjne promocje dedykowane tylko dla
Partnerów Over Group,
- dostęp do ofert limitowanych,
- pierwszeństwo uczestnictwa w eventach
organizowanych przez Over Group,
- wpis na naszej stronie internetowej, informujący
o statusie Partnera,
- certyfikat świadczący o statusie Partnera.
Program Over Partner to korzystne biznesowo
rozwiązania, stały dostęp do najlepszych ofert oraz
bliska, partnerska relacja z Over Group.
Zostań Parterem Over Group i pozwól nam pokazać,
jak bardzo jesteś dla nas ważny.
O szczegóły systemu OverPartner zapytaj
Przedstawiciela Handlowego Over Zoo

Twój Over (Panel Klienta)

Zakupy cykliczne/
Umowy dystrybutorskie
cyklicznych. / Program umów
z dystrybutorem.

CashBack
Okresowe promocje
premiowaniu Klientów za
polecenie produktówOver
znajomym, rodzinie.

atrakcyjnych warunków
przy kolejnym zamówieniu
tego samego produktu
.

Over Plus/

punkty.

Podział Przedstawicieli Handlowych:
- województwa Małopolskie, Świętokrzyskie, Śląskie tel. 664713214
- województwa Dolnośląskie, Opolskie, Wielkopolskie, Lubuskie –
tel. 662271100
- województwa Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie
– tel. 606758258
- województwa Mazowieckie, Łódzkie, Podlaskie – tel. 694 414 700
- województwa Podkarpackie, Lubelskie - tel. 795 184 680
- województwo Zachodniopomorskie - tel. 728 878 978

Podział Key Account Manager:
- województwa Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie,
Wielkopolskie, Lubuskie, Dolnośląskie – tel. 728 878 978
- województwa Opolskie, Śląskie, Małopolskie, Łódzkie
– tel. 664 114 737
- województwa Podkarpackie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Mazowieckie,
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie – tel. 795 184 680

