Woonplaats:

Ik ben klaar met sparen en ontvang voor
1 streepjescode:
Sam’s laatste verrassing*

Leeftijd kind:
J a, informeer mij via onderstaand
e-mail adres over Opticlude

Vul je gegevens hiernaast in en scheur de
strook langs de stippellijn af. Stuur de strook
samen met de streepjescode van de verpak
king 3M™ Opticlude™ oogpleisters in een
envelop zonder postzegel naar:
3M Nederland B.V., Afd. Skin Health,
Antwoordnummer 10059, 2300 VB Leiden
*Aankruisen wat van toepassing is.
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Wij wensen je veel plezier
droomwenskalender!

met Sam’s

Spaar voor Sam’s
verrassingskalender!

Spaar nú met
de Opticlude™
oogpleisters voor de vrolijke, gekleurde
droom
wenskalender van Sam het hondje. Op
deze
zogenaamde plakkalender plaats je iedere
dag je oogpleister op een luikje en kun
je als
verrassing erachter zien welke droom
Sam
beleef t. Iedere dag weer een andere droom
!
Wil je deze droomwenskalender van Sam
ontvangen, stuur dan 2 streepjescodes
van
2 doosjes samen met deze bon in. Doe
je al mee
met de Kinderspeelplaats stickeractie
? Gebruik
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Op de voorkant van dit boekje zie je
alvast
een paar leuke avonturen van Sam staan
.
Benieuwd naar deze plakkalender?
Vul vanda ag nog de bon in!

MS-0005-1716-7

Postcode:

Aan de Kinderspeelplaats stickeractie doe ik:
niet mee*
w
 el mee* met dezelfde streepjescodes. De
bon van de Kinderspeelplaatsactie heb ik
bijgesloten

Adres:

Wat moet je doen?

Hierlangs afscheuren

Naam:

Ik start met sparen en ontvang voor
2 streepjescodes:
de droomwenskalender van Sam het hondje*
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Sam’s droomwenskalender!

