extra
soutěž

Také už jste
vyrazili na chalupu,
chatu a zahradu? Až
dáte po zimě záhonky
do pořádku, zasadíte
kytičky a zalijete truhlíky,
zvolte si další užitečnou
práci – luštěte naše
křížovky, ať můžete

VYHRÁT!

Chalupářská
volenka

5x balíček
ovocných bonbonů
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Léto v nedohlednu,
a vy sníte
o tropickém ráji?
Značka
Skittles
vám přináší novou limitovanou edici bonbonů
s ovocnou příchutí Skittles Tropical. Teď si můžete
exotiku vychutnat i v našich zeměpisných šířkách!
Novinka Tropical si vás podmaní pěti skvělými
příchutěmi – pomeranče, vodního melounu,
maracuji, ananasu a tropického punče. Limitovanou
edici Tropical bude zakoupíte až do srpna v 38g
balení za 9,90 Kč.
TAJ 16 401

5x balíček
vůní

4

Tekuté vůně SpringAir jsou
vysoce kvalitní produkty
v mechanických rozprašovačích, dostupné ve dvou
provedeních. Ultra Scent,
založené na alkoholové bázi,
zajistí dlouhotrvající účinek,
Odor Plus, založené na vodní
bázi, jsou jemnější a šetrnější
k životnímu prostředí. Všechny tekuté
přípravky provoní ovzduší a textilie.
Každou tekutou vůni lze kombinovat
s vůní do automatického osvěžovače
vzduchu, čímž docílíte jejího zintenzivnění. Více na www.vonavelogo.cz
TAJ 16 404

2x balíček
dentální
hygieny

6x balíček pro svěží
toaletu
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Díky revolučnímu dentálnímu
sněhu, unikátním mezizubním kartáčkům a speciálním
kartáčkům s uhlíkovou technologií budete mít výrazně
zářivější úsměv již po pár dnech používání. Dentální sníh a mezizubní kartáčky
se postarají o svěží dech a čištění hůře
dostupných míst, což ocení i majitelé rovnátek.
Klasické kartáčky s uhlíkovou technologií můžete
používat i bez pasty. Megasmile nabízí široké spektrum
produktů pečujících o běloskvoucí a zdravý chrup,
z nichž si vybere každý!
TAJ 16 402

Bref Blue Aktiv Fresh Flower
tuhý WC blok v unikátním tvaru
čtyř kuliček představuje ideální
řešení pro vaši toaletu – účinně
čistí, má dlouhotrvající vůni
a zabraňuje usazování vodního
kamene. Řada WC bloků Blue
Aktiv navíc využívá technologii
Blue Aktiv, díky které se voda při
splachování obarví namodro. Obsažené látky zůstanou
v toaletní míse účinné delší dobu a zajistí čištění i mezi
spláchnutími. Jarní svěžest do vašich domovů nyní
přináší nová varianta Bref Blue Aktiv Fresh Flower
s příjemnou květinovou vůni. Produkty do soutěže
TAJ 16 403
věnovala společnost Henkel.

3x speciální
krém na ruce

4x balíček dětské
kosmetiky
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Trápí vás pigmentové
skvrny na rukou?
Vyzkoušejte bělicí
a zpevňující krém
na ruce MINUS 417, který
zbaví pleť pigmentových
skvrn a rozjasní ji. Krém
zlepšuje elasticitu pokožky
a sjednocuje její odstín.
Navíc obsahuje ochranu
proti slunečním
paprskům. Více na
www.nuspring.cz
TAJ 16 405
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Robátko krém proti opruzeninám
je vhodný pro děti od kojeneckého
věku nebo pro dospělé s citlivou
pokožkou. Vytváří na pokožce jemný ochranný film, který ji chrání
proti vzniku opruzenin a plenkové
dermatitidě. Krém se rychle
vstřebává a dobře roztírá. Díky unikátní kombinaci přírodních složek,
konopného oleje a bambuckého
másla, získal osvědčení Certifikovaná přírodní bio
kosmetika, a je tak zárukou šetrného složení bez barviv,
parfemace a konzervantů. Těšit se můžete také na tři
konopné šampony a přípravek pro intimní hygienu
TAJ 16 406
rovněž z dětské řady Robátko.
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Jak vyhrát?

O jednotlivé výhry v soutěži Chalupářská volenka
lze hrát od 18. 4. do 29. 4.
2016. Vyluštěné tajenky
můžete odesílat formou
SMS – u každé z výher najdete kód, například u výhry pod č. 1 TAJ 16 401,
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 straně 55.
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