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SANOFI, TÜM ENERJİSİYLE ELLE WEEKEND’TE YER ALDI!
Sanofi Tüketici Sağlığı, Enterogermina ve Pharmaton ile Elle Weekend
organizasyonunda yer alarak yaza keyifli bir başlangıç yaptı.
22 Mayıs 2017 / İstanbul: Sanofi, Tüketici Sağlığı alanında tüketici odaklı yaklaşımıyla ve bilimi
temel alan yeniliklerle, yaptığı bütün işlerin merkezine her zaman insanları yerleştiriyor. Tüketici
sağlığı alanında lider markalardan biri olan Sanofi, bu sene Bodrum’da Elle Dergisi’nin ev
sahipliğinde gerçekleşen Elle Weekend etkinliğine katıldı. Üç gün boyunca yaza damgasını
vuran etkinliklerin gerçekleştiği Elle Weekend’te Sanofi Tüketici Sağlığı; sindirim sisteminde
dengeyi sağlamaya yardımcı olan dünyanın 1 numaralı probiyotiği “Enterogermina” ve ‘Asla
Pes Etme’ sloganı ile fiziksel enerji ve zihinsel performansı arttırmaya yardımcı olan Pharmaton
markaları ile yer aldı.
2007 yılından beri Bodrum, Çeşme, Antalya gibi şehirlerin en gözde mekânlarında yapılan Elle
Weekend, bu sene Bodrum Kempinski Hotel’de 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlendi. Moda,
sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimleri bir araya getiren Elle Weekend, markaların farklı
aktivitelerine de ev sahipliği yaptı. Enterogermina ve Pharmaton markalarının düzenlediği
aktiviteler yoğun ilgi gördü. “Enterogermina ile Denge Sohbetleri’nde” Ayurvedik Yaşam
Eğitmeni Ebru Şinik, sindirim sisteminde dengenin yaşamda dengenin temeli olduğunu anlattı.
Etkinliği ilgiyle karşılayan katılımcılar, ayurvedik beden tiplerini keşfettiler, kendi beden tiplerine
uygun birebir tavsiyeler aldılar ve hayatlarında uygulayabilecekleri pratik tavsiyeleri dinlediler.
Pharmaton sponsorluğunda gerçekleşen Arda Turkmen ile Mixoloji Atolyesi'nde ise özel tarifler
ile sağlıklı içecekler hazırlandı. Yoğun ilgi gören aktivitede sağlıklı içecekler yapılırken renkli ve
eğlenceli anlar yaşandı.
Bu sene Özge Ulusoy, Büşra Develi, Pınar Altuğ, Yağmur Atacan, gibi ünlü isimlerin de
katılımıyla gerçekleşen Elle Weekend’te Sanofi Tüketici Sağlığı, farklı aktiviteleri ile
organizasyona renk katarken katılımcılar da keyifli bir hafta sonu geçirdi.
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