Kudlanka

SOUTÄšÅ½ "S MARTINOU" - I.
StÅ™eda, 23 listopad 2011

Tentokrát máme soutÄ›Å¾ z oboru "voÅˆavého" - Drogerie Martina s.r.o. je síÅ¥ prodejen parfumerie, drogerie, barev-lakÅ¯.
Na trhu jiÅ¾ pÅ¯sobí od roku 1991 a kromÄ› internetového obchodu má 18 kamenných obchodÅ¯ v deseti mÄ›stech.

Nabízí &scaron;iroký sortiment parfumerie, dekorativní, pleÅ¥ové a vlasové kosmetiky, drogerie, nátÄ›rových hmot a
technické chemie - celkový sortiment zahrnuje více neÅ¾ 30 000 poloÅ¾ek, nabízí slevy aÅ¾ 50 % a poskytují výhodné ceny pr
velkoodbÄ›ratele.
Sprchové gely RADOX nabízí pestrou Å™adu výrobkÅ¯ pro kaÅ¾dého. Jedním z výrobkÅ¯ Å™ady Milk &
RADOX Milk & Magnolia. Tento mléÄ•ný sprchový gel s magnolií a levandulí peÄ•uje starostlivÄ› o va&scaron;i pokoÅ¾ku. Spoje
výtaÅ¾kÅ¯ magnólie a levandule dává dohromady ideální základ pro skvÄ›lou relaxaci a navození pocitu harmonie a
uvolnÄ›ní. PÅ™íjemná vÅ¯nÄ› navíc nabízí okouzlující záÅ¾itek jako pÅ™i procházce rozkvetlou zahradou&hellip;
Víte, Å¾
pojmenování levandule pochází z latinského slova pro mytí, protoÅ¾e Å˜ímané tuto bylinku velice Ä•asto vyuÅ¾ívali pro relaxac
v parfémované lázni? VÄ›Å™ili také, Å¾e výtaÅ¾ky z levandule pomáhají oÄ•istit ducha i tÄ›lo. Dnes je levandule vyuÅ¾ívána
zejména k léÄ•bÄ› únavy &ndash; napomáhá zklidnÄ›ní a dobrému spánku.
Tento výrobek je nyní nabízen v akÄ•ním
listopadovém letáku obchodu Drogerie Martina a soutÄ›Å¾ní otázka smÄ›Å™uje na nÄ›j. UrÄ•íte, za jakou cenu je tento produkt
nabízen?
Ve&scaron;keré informace naleznete na webových stránkách www.DrogerieMartina.cz

ÄŒekají vás tÅ™i otázky, které - pokud si prohlédnete vý&scaron;e uvedené stránky Drogerie Martina - nebude problém
správnÄ› urÄ•it a svou odpovÄ›Ä• odeslat na adresu: daniela @ kudlanka.cz A protoÅ¾e nastává Ä•as dárkÅ¯ - Ä•as vánoÄ•ní, j
dárky velice pÄ›kné - jen se podívejte:

1. cena: BRAUN Silk épil 5 Xelle 5280 rÅ¯Å¾ový epilátor v cenÄ› 1700 KÄ• 2. cena: ta&scaron;ka pÅ™es rameno Ä•erveno
3. cena: triÄ•ko se sluníÄ•ky Gabriella Salvete soutÄ›Å¾ konÄ•í 5. prosince tr. vÄ•etnÄ›
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