
Darček získa každý predplatiteľ, ktorý si objedná a uhradí ročné predplatné do 3. 9. 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. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami 
uvedenými na stránkach www.versamedia.sk. Predplatiteľ, ktorý neuhradí predplatné do dátumu splatnosti prvej vystavenej faktúry, stráca nárok na vecnú cenu (darček) k predplatnému.

www.nivea.sk

MyslíMe na prevenciU

9 771336 709004 0 7

Klinika:

07-08/2015 l 1,50 €

Na dovolenku i späť v zdraví po porade s lekárom • Ktoré lieky potrebujete mať  
na cestách pri sebe? • Od odretého lakťa k polytraumám • Pohyb predĺži diabetikovi život

lékárničku
Ako vybaviť univerzálnu 

Nový seriál
Koľko soli jete?

Cestovná 
medicína

Koža je v lete
témou číslo jeden

Šport jedine
s bezpečnou výbavou

Maliny
pomáhajú pri horúčke

Bez potenia
by sme neprežili

lékárničku
Nový seriál

Koža je v lete

Šport jedine

Maliny

Bez potenia

Cestovná 
medicína

Zaplatíte 
len 14,96 EUR.

•
Obdržíte darček 

v hodnote 31,50 EUR.

•
Poštovné a balné 

zadarmo.

TáTo ponuka plaTí do  3. 9. 2015 (dáTum pripísania 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_mZ_kontaktne UdaJe. (cena späTnej sms je 0,20 € s dpH.)

Objednajte 
Si PREDPlATNé NA ROk lEN ZA 14,96 EUR bAlíčEk DEkORATíVNEj kOZMETiky maRy kay

A DOSTANETE daRČeK 

v hodnote  
31,50 eUr

maRy kay® NoURiShiNE PlUS™  
lESk Na PERy, 4,5 ml
Cena 15,50 €
Dodáva maximálny lesk a okamžitú hydratáciu, 
ktorá zanechá pery pružné. Obsahuje bohatý 
komplex antioxidantov a rastlinných výťažkov, 
ktoré vyhladzujú, chránia a starajú o vaše pery.   

www.marykay.sk 

maRy kay® laSh lovE™ 
maSkaRa So SRdiEčkami, 8 g
Cena 16,00 €
lash love™ Maskara v špeciálnej limitovanej 
edícii inšpirovanej mottom „Objavte svet,  
ktorý milujete“. Zamilujete si aj to, čo dokáže. 
Dodáva plnší, natočený a hustejší vzhľad. 


