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 Vôňa nadčasovej klasiky 
Temperamentná, zároveň 
však nadčasovo elegantná, 
taká je kvetinovo-ovocno-
zelená Toaletná voda Eclat 
Femme Weekend. Šumivé 
a radostné vrchné tóny sú 
zmesou šťavnatého bergamotu, 
farebných ríbezlí a broskýň 
z viníc Provensalska. Jemný 
a rafinovaný buket v srdci vône 
iskrí sviežou zelenou miazgou, 
jemnými fréziami a hlbokými 
medovými tónmi ruže stolistej. 
V hlave vône  vás potešia 
neodbytné a zmyselné akordy 
pižma a drevín.

SI PrEDPLATNÉ NA ROK ZA 19,68 € ToALETNú voDu oD orIfLAmE

OBJEDNAJTE ZÍSKATE ZADARMO

oBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ NA roK ZA 549 Kč

TÁTo PoNuKA PLATÍ Do 27. 5. 2015 (DÁTum PrIPÍSANIA vAŠEJ PLATBY NA účET). 
oBJEDNÁvAJTE mAILom NA PREDPLATNE@SLPOSTA.SK, S uvEDENÍm mENA A ADrESY, ALEBo vYPLŇTE oBJEDNÁvACÍ 
formuLÁr NA WWW.VERSAMEDIA.SK, SEKCIA „PREDPLATNÉ“. PrEDPLATNÉ SI mÔŽETE oBJEDNAŤ AJ formou SmS 

NA čÍSLE 7005 v TvArE: PrED_mAm_KoNTAKTNÉ úDAJE. (CENA SPÄTNEJ SmS JE 0,20 € S DPH.)

Zaplatíte  
LEN 19,68 €

•
obdržíte  
DARČEK

v hodnote   
27,90 €

• 
Poštovné  
a balné

ZADARMO

v hodnote  
27,90 €

Darček získa každý predplatiteľ, ktorý si objedná a uhradí ročné predplatné do 27.5. 2015 (rozhoduje dátum pripísania platby na účet Slovenskej pošty, a.s.). Na základe tejto 
úhrady vydavateľstvo Versa Media pošle darček všetkým predplatiteľom do 2 mesiacov od dátumu úhrady. Akcia platí do vyčerpania zásob a nevzťahuje sa na predplatné do 
zahraničia. V prípade vyčerpania zásob si Versa Media vyhradzuje právo na zmenu darčeka. V prípade neprevzatia nie je Versa Media povinná zasielať darček opätovne. Odoslaním 
údajov dáva predplatiteľ spoločnosti Versa Media, s. r. o., súhlas na spracovanie poskytnutých údajov na marketingové účely, a to aj prostredníctvom iných subjektov. Tento súhlas 
je možné kedykoľvek písomne odvolať. Predplatiteľ, ktorý neuhradí predplatné do dátumu splatnosti prvej vystavenej faktúry, stráca nárok na vecnú cenu (darček) k predplatnému. 

Viac informácií na www.oriflame.sk

www.maminka.sk    Máj 2015    111

www. 
maminka 

.sk

viac       info   
nájdete na


