
Regulamet Oficial al Programului 

,,Gianluca Mech,, 

Secțiunea 1. Organizatorul și informarea publicului 

’’Gianluca Mech’’ este un program ce oferă oamenilor posibilitatea de a beneficia de o consultare gratuită în 

scopul de a găsi kitul de dietă potrivit pentru a ajunge la greutatea ideală. Programul este organizat și desfășurat 

de AMOFARM SRL, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr.62, IDNO 1002600040737, 

reprezentată prin directorul general Natalia Sturza, care activează în baza Statutului (denumită în continuare 

,,Organizatorul,,). Toți participanții care vor participa în program sunt obligați să respecte termenii și condițiile 

Regulamentului Oficial, care vor fi menționate mai jos. 

Regulamenul Oficial al Programului ,,Gianluca Mech,, stă la dispoziția fiecărei persoane care dorește să 

participle sau deja participă în program și este afișat public pe pagina oficială a programului  

https://felicia.md/ro/page/tisanoreica/, pentru mai multe detalii sau neclarități vă puteți adresa la numărul 

de telefon al liniei fierbinte Felicia: (022) 323333. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba 

prezentul regulament, urmând ca toate modificările inițiate să intre în vigoare numai după prezentarea acestor 

modificări în mod public. 

Secțiunea 2. Zona de Desfășurare a Programului 

Programul se va desfășura în 6 farmacii din țară, personaele instruite pot să consulte oamenii și îi pot ajuta în 

alegerea dietei potrivite pentru a obține rezultatul dorit și pentru ai ajuta să treacă la un mod sănătos de viață.  

Doritorii se pot înregistra gratuit în Program în mediul online pe pagina https://felicia.md/ro/page/tisanoreica/, 

dar și direct în farmaciile participante în program. 

Adresa farmaciilor în care se desfășoară programul ,,Gianluca Mech,,: 

 Pușkin, 28 – ( F3) 

 Calea Orheiului, 107 – (F6) 

 Kiev, 11 – (F9) 

 Dacia, 21/6 – (F27) 

 Cuza-Vodă, 44 – (F31) 

 Calea Ieșilor, 16/6 – (F62) 

Secțiunea 3. Durata Programului 

Programul ,,Gianluca Mech,, are o perioadă nedeterminată. În momentul încetării programului se va face un 

anunț public în mediul online cât și în farmaciile participante. 

 

Secțiunea 4. Condiții de participare și mecanismul de înscriere 

Pot beneficia de consultare gratuită toate persoanele ce parcurg următorii pași de înscriere online: 

 

 

în Program 

 

 

 

 

Accesezi: 

https://felicia.md/ro/page/t

isanoreica/  

Click pe : 
Înscrie-te Gratuit 

 

Urmezi toți pașii de 

înscriere 

Aștepți sunetul consultantului 

tău personal pentru a înregistra 

o consultație 

https://felicia.md/ro/page/tisanoreica/
https://felicia.md/ro/page/tisanoreica/


După înregistrarea online, clientul va fi contactat de consultantul Tisanoreica din farmacia selectată pentru a 

programa o întâlnire.  

În contextul înregistrării online, în momentul achiziției oricărui kit de dietă, clientul pprimește pe Card Frmos 

1000 de petale bonus.  

Secțiunea 5. Funcționarea ,,Gianluca Mech,, 

Detaliile programului și Regulamentul Oficial al Programului sunt disponibile pe pagina oficială a programului  

https://felicia.md/ro/page/tisanoreica/ cât și în farmaciile participante în program. În cazul unor întrebări 

suplimentare puteți contacta numărul de telefon al liniei fierbinte Felicia: (022) 323333, în intervalul de timp 

09:00 - 18:00. 

În cazul în care pacientul nu a prezentat consultantului toată informația despre sănătatea sa la moment sau în 

cazul reacțiilor adverse din cauza informației neveridice, consultantul nu își ia răspundere asupra lui. 

 

Secțiunea 6. Regulamentul Oficial  

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la program pe pagina 

oficială https://felicia.md/ro/page/tisanoreica/. Prin participarea la acest program, toți participanții care s-au 

înscris la consultare sunt de acord să respecte și să se conformeze termenilor și condițiilor Regulamentului 

Oficial. 

Secțiunea 7. Litigii 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezentul Program ,,Gianluca Mech,, se vor 

rezolva pe cale amiabilă, sau în instanță conform legislației în vigoare. 
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