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TODOS OS DIAS

Sorvete sabor
álcool em gel?
Artesane gelateria cria sabor
que leva menta, limão, cachaça
e rum na composição
Álcool em gel. Este é o novo sabor criado pela Artesane
Gelateria para alertar os clientes sobre a importância de
tomar cuidado redobrado nesta época de coronavírus.
Criativo, o gelato é uma mistura refrescante de menta,
limão, cachaça e rum. Além disso, a iguaria auxilia no
fortalecimento da imunidade, pois possui vitamina C,
antioxidantes, caroteno e potássio. Por lá, membros
do Clube+ OVALE têm desconto de 20% na conta final,
todos os dias. O espaço fica na r. Prudente Meireles de
Moraes 281, Vila Adyana, São José dos Campos.
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Medicação com desconto

Acessórios para celular

Para prevenir o contágio e a
disseminação de doenças, lavar bem
as mãos com sabão e evitar contato
físico são práticas essenciais.
No entanto, também podemos
contar com um forte aliado: o
álcool em gel 70%. Membros
do Clube+ OVALE na Droga
Bella, têm desconto de 40% nos
medicamentos genéricos, 20%
nos de referência; e 10% em
produtos de perfumaria. Confira
a unidade mais perto de você no
site www.clubeovale.com.brn

Indispensável no dia a dia, o
celular muitas vezes abriga uma
enorme quantidade de fungos
e bactérias, segundo a pesquisa
da Devry Metrocamp. E, para
que fiquemos protegidos, que tal
colocar uma capinha de celular?
Na Control Cell, membros do
Clube+ OVALE têm desconto
de 30% nas capas e películas, e
15% em produtos eletrônicos.
Só não vale esquecer de tirá-la
eventualmente do aparelho para
lavar com bastante água e sabão!n
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Entrega: rápida, saudável e saborosa

20%

30%

Quer fugir do fast food e ter comida de verdade
entregue em casa? O Atteliê do Sabor é o lugar
certo! A casa oferece uma linha composta
por refeições de baixas calorias, sem glúten,
lactose e conservantes. Além disso, o espaço
também prepara um cardápio personalizado
para pessoas com diversas patologias tais
como celíacos, portadores de hipolactose,
diabéticos, hipertensos. Membros do Clube+
OVALE têm desconto de 20% nas compras e
frete grátis em pedidos acima de R$100.
A casa fica na r. Comendador João
Lopes 240, Centro de Caçapava.
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A saúde está ok?
Manter-se saudável requer além de boa
alimentação e atividades físicas, conhecer
o corpo e entender suas necessidades.
Por isso, o hábito de fazer exames
periodicamente é essencial, uma vez que é
possível detectar alterações no organismo
antes mesmo que qualquer problema
possa se manifestar. O laboratório
Sabin é referência no país em medicina
diagnóstica. Nele, membros do Clube+
OVALE têm desconto de 30% nos serviços
de exame. Confira a unidade mais perto de
você no site www.clubeovale.com.br.
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