
OD 1. MÁJA DO 30. JÚNA 2023

ROZKVET VÝHODNÉHO NAKUPOVANIA.  
ROZDÁVAME DARČEKY K NÁKUPOM.

FRESHCLICK PRE 
MLADÚ PLEŤ
Kúpte si sadu produktov radu 
FreshClick: čistiacu penu na tvár 
+ aquagél na oči a tvár + telové 
mlieko SOD, a za 0,04 € získate 
tónujúci BB-základ na tvár z 
rovnakého radu.
61,30 € 44,54 €

COLLAGEN ACTIVE  
PRE MLADOSŤ PLETI
Kúpte si ľubovoľný produkt radu Collagen Active 
(okrem masiek) a za 0,04 € získate krištáľovú 
kolagénovú masku na očné viečka.

27,00 € 22,84 €*
* Maximálna cena sady. Cena sa môže pri výbere 
produktov líšiť.

PRE MLADISTVÚ  
A PRUŽNÚ PLEŤ
Kúpte si jeden produkt radu Charm 
Collection: krém-sérum na očné 
viečka na vrásky alebo pleťový krém 
„Koncentrát krásy“, a za 0,04 € získate 
pleťovú esenciu s kolagénom a 
morskými riasami.

52,50 € 38,54 €*
* Maximálna cena sady. Cena sa môže pri 
výbere produktov líšiť.

PRE 
PODČIARKNUTIE 
KRÁSY
Kúpte si ceruzku na pery 
a oči v odtieni 34 „Slate“ 
a za 0,04 € získate odtieň 
35 „Emerald“.
4,40 € 2,24 €

PRE PRESNÉ 
LINKY
Kúpte si ceruzku na 
pery a oči v odtieni 05 
„Mocha“ a za 0,04 € 
získate odtieň 25 „Terra 
Cotta“.
4,40 € 2,24 €
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Akcie platia do vypredania zásob. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu podmienok a platnosti akcií.
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KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ
Kúpte si sadu produktov Indické mango: 
šampón + sprchový gél, a za 0,04 € získate Spa 
rukavicu.
26,50 € 20,04 €

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ
Kúpte si dva produkty radu FreshClick: šampón 
pre hĺbkové čistenie vlasov + kondicionér na 
vlasy „Efekt bio-laminácie“, a za 0,04 € získate 
čistiacu zlatú zlupovaciu masku.
42,40 € 29,94 €

PRE SVIEŽU A JEMNÚ POKOŽKU
Kúpte si sadu produktov Hainan Tao s morskými 
riasami: bohatý telový krém + telovú soľ, a za 
0,04 € získate vodou rozpustnú masku na tvár 
„Perlový púder“.
29,00 € 22,84 €

PRE HEBKÉ PÄTY A RUKY
Kúpte si krém na nohy „Sezam a 
mätový olej“ + výživný krém na ruky 
s rakytníkom, a za 0,04 € získate soľný 
kúpeľ Master Herb podľa vlastného 
výberu: „Čajovníkový strom“ nebo 
„Levanduľu“.
7,20 € 5,44 €

STAROSTLIVOSŤ 
PRE MUŽOV
Kúpte si dva produkty  
so striebrom pre mužov: 
šampón + sprchový gél,  
a za 0,04 € získate krém  
na ruky.
23,70 € 19,84 €

PRO MUŽSKÚ VITALITU
Kúpte si kozmetický masážny olej 
„Tajomstvo cisárskych komnát“  
a za 0,04 € získate pánsku spodnú 
bielizeň s bodovou turmalínovou 
vrstvou (rozmer L alebo XXL).
91,30 € 59,34 €

PRE ŽENSKÚ VITALITU
Kúpte si sadu vložiek „Energia bylín“:  
denné menštruačné + nočné menštruačné,  
a za 1 Kč získate bylinnú zmes s angelikou čínskou 
a túžobníkom pre ženy*.
27,70 € 18,54 €

1+1=3 1+1=3 1+1=3

1+1=3

1+1=31+1=3

1=2

35719 25718
980155

27
00

5

27006 50116

32
62

0

32618 50224

4011644410
41320 alebo 41321

20150
30133

40129

30121 30132/01 alebo 30132/02

61
90

2,
 6

19
03

123913

*Upozornenie: nie je určené pre deti. Nevhodné pre tehotné a dojčiace 
ženy. Nevhodné pre osoby citlivé na salicyláty a osoby užívajúce liečivé 
prípravky proti zrážanlivosti krvi (napr. Warfarin). Nevhodné pri ochorení 
pečene a žlčníka, vysokom krvnom tlaku a obličkovej nedostatočnosti 
(sladkovka). Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. 
Uchovávať mimo dosahu detí. Výživový doplnok sa nesmie používať ako 
náhrada rozmanitej stravy. Individuálna neznášanlivosť zložiek produktu.



PRE ŠTÍHLOSŤ A SKVELÝ POCIT 
Kúpte si proteínový koktail podľa vlastného výberu: jahodový s inulínom 
alebo zmrzlinový s kolagénom, a za 0,04 € získate bylinnú zmes Taiga shield*.
47,00 € 37,04 €

PRE ŠTÍHLU POSTAVU
Kúpte si dve balenia proteínového koktailu s karobom  
a ľanovým semienkom a za 0,04 € získate tretie.
9,00 € 6,04 €

PRE UDRŽANIE AKTIVITY
Kúpte si doplnok stravy Geroproline* a za 0,04 € získate 
dve balenia bylinnej zmesi čierneho čaju a koreňa 
rozchodnice ružovej**.
63,40 € 45,04 €

PODPORA A REGENERÁCIA 
ORGANIZMU
Kúpte si doplnok stravy „Čaga s mumiom“*  
a za 0,04 € získate dve balenia bylinnej zmesi 
čierneho čaju a ryšavca šikmého**.
63,40 € 45,04 €

PRE PLNOHODNOTNÝ 
ODPOČINOK A ENERGIU
Kúpte si dve vrecúška nápoja s medovkou 
a srdcovníkom* a za 0,04 € získate jedno 
vrecúško tonika**.
7,50 € 5,04 €
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*Upozornenie: nie je určené pre deti. Nevhodné pre tehotné a dojčiace ženy. Nevhodné 
pri tuberkulóze, leukémii, kolagenóze (ochorení spojivového tkaniva), roztrúsenej skleróze, 
AIDS, HIV infekcii a ďalších imunitních ochoreniach. Nevhodné pre osoby citlivé na salicyláty 
a osoby užívajúce liečivé prípravky proti zrážanlivosti krvi (napr. Warfarín). Neprekračujte 
odporúčanú dennú dávku. Možná neznášanlivosť niektorých komponentov doplnku stravy. 
Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Uskladňovať mimo 
dosahu malých detí.

*Upozornenia: nevhodné pre deti. Nevhodné pre tehotné  
a dojčiace ženy. Prípravok môže znižovať zrážanlivosť krvi  
(Ginkgo biloba).  Možná neznášanlivosť niektorého komponentu 
doplnku stravy. Neprekračujte odporúčanú dávku. Výživové 
doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy. 
Uchovávať mimo dosahu detí.
**Upozornenie: nie je určené pre deti a mladistvých. 
Nevhodné pre tehotné a dojčiace ženy. Nepoužívajte v prípade 
precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku výživového doplnku. 
Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. 
Výživové doplňky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej 
stravy. Výživové doplnky sa musia uskladňovať mimo dosahu 
malých detí.

*Upozornenia: nevhodné pre deti. Nevhodné 
pre tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte 
odporúčanú dennú dávku. Výživový doplnok 
sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej 
stravy. Nepoužívajte v prípade precitlivenosti 
na ktorúkoľvek zložku výživového doplnku. 
Uchovávať mimo dosahu detí.
**Upozornenia: nie je určené deťom. Nevhodné 
pre tehotné a dojčiace ženy. Nevhodné pri 
vysokom krvnom tlaku. Nepoužívajte v prípade 
precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku výživového 
doplnku. Neprekračujte odporúčanú dennú 
dávku. Je možný výskyt neznášanlivosti k niektorej 
zložke výživového doplnku. Výživové doplnky sa 
nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy. 
Uskladňujte mimo dosahu malých detí. 

*Upozornenia: nie je určené pre deti a mladistvých. 
Nevhodné pre tehotné a dojčiace ženy. Odporúčaná 
denná dávka se nesmie presiahnuť. Pred použitím sa 
odporúča poradiť sa s lekárom. Možná individuálna 
neznášanlivosť niektorého z komponentov 
výživového doplnku. Výživové doplnky sa nesmú 
používať ako náhrada rozmanitej stravy. Uskladňovať 
mimo dosahu malých detí.
**Upozornenie: nie je určené pre deti a mladistvých. 
Nevhodné pre tehotné a dojčiace ženy. Možná 
neznášanlivosť jednotlivých zložiek produktu. 
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Doplnky 
stravy nie sú náhradou pestrej stravy. Uchovávať 
mimo dosahu detí.
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Produkt Cena, € Cena po 
zľave, €

ZĽ
A

V
A

 3
0% Denný krém na tvár Senzácia, 10 ml, kód: 10105 7,70 5,40

Gél pre intímnu starostlivosť s bylinnými extraktmi, 360 g,  
kód: 60149 12,90 9,00

ZĽ
A

V
A

 2
5%

Zlupovacia maska na tvár, 80 g
• Aloe, kód: 50201
• s extraktom z placenty, kód: 50202

7,90 5,90

Sada starostlivosti o ruky Hodvábna dokonalosť, 120 g + 150 g 
+ 80 g, kód: 43302 21,50 16,10

Leštiaci pilník na nechty, 1 ks, kód: 90200 9,00 6,80
ZĽ

A
V

A
 2

0%

Pleťové zmatňujúce papieriky Nežná ruža, 100 ks, kód: 180207 5,40 4,30

Krémová banánová polievka so zeleninou, 25 g, kód: 195464 2,80 2,20

Paradajková polievka s kokosom, s cukrom, 28 g, kód: 195465 2,80 2,20

Plátky koncentrovaného prípravku (detergentu) na pranie,  
42 ks, kód: 1480204 15,90 12,70

ZĽ
A

V
A

 1
5%

Spevňujúce sérum na riasy a obočie, 5 ml, kód: 80916 19,90 16,90

Regeneračný balzam po holení, 170 ml, kód: 10131 20,00 17,00

Pánsky krém na holenie, 150 ml, kód: 10130 15,40 13,10

Šampón- gél na telo a vlasy Baby Bambo, 250 g, kód: 20141 8,90 7,60

Parafínový krém na ruky so vzácnymi olejmi, 75 ml, kód: 40201 9,50 8,10

Umývací prostriedok na riad na báze plodov Mydlovníka,  
500 ml, kód: 144313 19,90 16,90

Obojstranná utierka na podlahu, 1 ks, kód: 980198 18,50 15,70

Utierka na riad, 1 ks, kód: 980199 6,00 5,10

Handrička na optiku a obrazovky, 1 ks, kód: 98898 3,50 3,00

TianDe znižuje ceny až o 30 %!
Od 1. mája do 30. júna 2023


