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Ak si predplatíte jeden z uvedených titu-
lov do 31. marca 2015, budete zaradený 
do žrebovania o atraktívne ceny. Pri 
objednávke oboch titulov 2-krát. Žrebo-
vanie sa uskutoční do 30. apríla 2015 
a následne do konca mája 2014 budú 
odoslané výhry.

Ako si môžete 
objednať PREDPLATNÉ?
úhradou poštovej poukážky na ktorejkoľ-
vek slovenskej pošte, pričom platíte len 
hodnotu predplatného na rok 2015, t. j. 
10 Eur alebo 6 Eur podľa vybraného titu-
lu, alebo telefonicky na číslach 02/5441 
8091, 02/4524 8213, 02/5441 8102, 
faxom 02/5441 9906, 02/5441 8958, 
02/5244 4096, alebo e-mailom 
predplatne@slposta.sk

Predplatiteľská súťaž 
mesačníka Beauty & Woman  
a LIEK na rok 2015
VýškA pREdplAtného nA Rok 
pRi BEAuty & WoMAn jE 10 EuR 
A pRi liEku 6 EuR zA 10 VýtlAčkoV. 
pRi kAždoM titulE ušEtRítE 4 EuRá.

Súprava výrobkov 
dentálnej hygieny 
elmex s aminfluori-
dom proti zubnému 
kazu pre celú 
rodinu na jeden 
rok (3x)

Prírodné vitamíny Jamieson 
(Vitamín C s postupným uvoľ-
ňovaním, multivitamín Super 
Vita-Vim, Vitamín D

3, Omega-3 
Select, Selén s betakaroténom 
a vitamínmi C a E) proti chrípke 
a prechladnutiu, na posilnenie 
imunity a pre vitalitu (5x)  

Toastovač Orava ST-100 AB. (2x) 
Sušička potravín Orava SU-102. (1x) 
Automatická rotačná kulma na kučery 
Orava K-230. (1x)  
Elektrická vyhrievacia prikrývka 
Orava EB-160. (1x)  
Automatický speňovač mlieka 
Orava MF 400. (1x)
www.orava.eu

Autolekárnička INTERPHARM z lekárne, 
s obsahom základného zdravotníckeho 

materiálu na ošetrenie zranení (2x)

Balíček liečebnej kozme-
tiky Medi z Mŕtveho mora 

s výťažkami rastlín na 
aktívnu hydratáciu pleti 
a proti vráskam (Denný 

krém, nočný krém, pleťo-
vý krém na očné vrásky) 

vyrábanej modernou tech-
nológiou – emulgáciou 
pri zníženom tlaku bez 
prístupu vzduchu (3x)

Prípravky prestížnej maďarskej kozmetiky Helia-D na 
starostlivosť o zrelú pleť a na regeneráciu vlasov (3x)

Digitálny tlakomer microlife BP A 150 Afib so 
selektívnou identifikáciou atriálnej fibrilácie (1x)

Darčekové balenie kozmetiky AA Age 
Technology s mikrolipidovým systémom 
na účinnú starostlivosť o citlivú a na aler-
gie náchylnú pleť pre ženy vo veku 40+  
s multiregeneračným efrektom (3x) 

Kozmetické prípravky 
s minerálmi z Mŕtveho 
mora Kawar s vysokým 
hydratačným efektom 
(soľ z Mŕtveho mora, 
čierne bahno z Mŕtveho 
mora, telové mlieko 
a bahenná omladzujú-
ca maska) (3x)

Bezdotykový digitálny infrateplomer 
microlife NC 150, ktorý umožňuje merať  
teplotu dieťaťa aj počas spánku (1x) 69 Eur

39 Eur

1 balenie á 64,20 Eur

1 balenie 11,10 Eur

1 balenie á 22,35 Eur

1 balenie 99 Eur

1 balenie á  39,10 Eur

1 ks 10,40 Eur

1 balenie 15,90 Eur
 34,90 Eur

42 Eur

60 Eur

44,90 Eur
12,90 Eur
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