Milí luštitelé,

přijměte pozvání

na naši zahradní
slavnost plnou zábavy
a napětí při pátrání
po správných
tajenkách.

Zahradní slavnost
6x 10 balíčků bonbonů
Škola je za dveřmi a na malé
školáky čekají nové
vědomosti. Doma
si je pak společně
můžete procvičovat zábavnou
a motivační formou
s bonbony Haribo
Bären-Schule
ve tvaru písmen
a číslic. V balíčku
najdete několik
příchutí – jahoda,
malina, pomeranč, citron a ananas.
Více na www.haribo.cz
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Krása poprsí závisí na tonizaci a napnutí
pokožky. Bio technologická emulze Fytofontana
Bustyceutical s liftingovou péčí se silným vyhlazujícím účinkem pro kožní tkáně poprsí zvyšuje jeho
pevnost. Přípravek obsahuje bakteriální filtrát bohatý
na stimulační a růstové faktory, dva druhy amfifilických peptidů a je obohacený o mandlový olej. Bio peptidy se takto podílejí
na restrukturalizaci a zpevnění
tkáně. Používání přípravku je
doporučené pro všechny věkové
kategorie, hlavně pro ženy po porodu a ženy ve zralém věku. Více
na www.f-cosmeceuticals.cz
TAJ 35 404

6x kosmetický
balíček
Svěřte svou pokožku do péče
kosmetiky Ziaja Pomerančové
máslo. Účinnou složku tvoří
pomerančové máslo s vysokou
nutriční hodnotou a obsahem
bioflavonoidů (polyfenolů). Kosmetika Ziaja Pomeranč zklidňuje
podráždění, vyživuje a chrání
před dehydratací. Účinně rovněž
působí proti projevům celulitidy
a zpevňuje pokožku. Těšit se
můžete na Ziaja sprchový
krém, tělové mléko, tělové
máslo, peeling a balzám na rty.
Více na www.ziaja.cz
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Soutěže se mohou
10x voucher zúčastnit
pouze osoby
starší 18 let!
v hodnotě
300 Kč do pivního klubu

TAJ 35 402

3x poukázka v hodnotě
1000 Kč na nákup 5

módních kousků

Chcete se cítit skvěle, dodržovat
dresscode, ale neinvestovat do kousků,
se kterými se budete muset velmi brzo
rozloučit? Nadčasový styl i bohémskou
eleganci, která rozjasní váš pracovní
šatník, najdete v podzimní kolekci
značky Stefanel. Kolekce kladoucí
důraz na zpracování materiálů a jejich
kombinace dokládá, že nic není nemožné. Vrstvit hedvábí s kašmírem lze stejně
jako merino kombinovat s džínovinou.
Ležérní Boho styl je důkazem toho,
že má smysl vracet se k tradici,
TAJ 35 405
vybírat si z ní to nejlepší.

Navštívte luxusní pivní klub Excelent Urban Pub
Koley na pražském Chodově. Městský styl restaurace s ojedinělými designérskými prvky je vizuální
kombinací industriální architektury se streetartovým
uměním a určitě vás zlákají i klasické české dobroty
připravené rukou šikovného šéfkuchaře Petra
Anderta. Více na www.urbanpub.cz TAJ 35 403

5x balíček
pro pleť s akné

6

CutisHelp zdravotní kosmetika vytvořila
speciální přípravky pro každodenní účinnou
péči o pleť s projevy akné. Kombinuje
známé protizánětlivé, antibakteriální
a regenerační vlastnosti bioaktivních látek
konopí setého s dalšími osvědčenými farmaceutickými složkami (retinol, kyselina
azelaová). Řada CutisHelp Akné obsahuje
tři produkty: konopný krém denní a noční a micelární vodu. CutisHelp zdravotní
kosmetika je používaná a doporučována
odbornými lékaři a najdete
ji výhradně v sítích lékáren.
Více na www.CutisHelp.com
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Jak vyhrát?

O jednotlivé výhry v soutěži Zahradní slavnost
lze hrát od 29. 8. do 9. 9.
2016. Vyluštěné tajenky
můžete odesílat formou
SMS – u každé z výher najdete kód, například u výhry pod č. 1 TAJ 35 401,
který odešlete na telefonní
číslo 900 12 07 spolu
s řešením příslušné
tajenky (cena jedné SMS
je 7 Kč včetně DPH, službu
poskytuje ATS, s. r. o.)
– nebo prostřednictvím
soutěžního kuponu
na www.prekvapeni.cz
nebo poštou. Více informací najdete na str. 55.
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