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Tipy pro vás

Technické specifikace dodávaných daT

 Žádáme o dodání fota samostatného produktu + text 200–300 znaků včetně mezer.

 V tomto speciálním projektu nejsou používána loga (pouze na výrobcích).

 Grafická úprava a font písma je zcela na vydavatelství, klient korekturuje text + použití správného fota.

 Rozlišení obrázků musí být 300 dpi.

 Klientovi je umožněno korekturovat grafický návrh dvakrát. Poté bude otištěna poslední verze inzerce.

 Data přijímáme na e-mailovou adresu inzeraty@burda.cz, uložená na FTP, nebo na CD. 

ukázka inzerce

Vaše pleť si zaslouží 
i něco navíc
Balea pleťová 
maska Peach 
Nougat 
s výtažkem 
z broskví, 
mandlovým olejem 
a vůní nugátu 
v limitované 
edici poskytne 
Vaší pleti extra 
dávku regenerační 
péče. Složení 
s provitamínem 
B5 pleť zhydratuje 
a rozzáří. 
Ošetřující 
beauty rituál 
vám zpříjemní 
jemná vůně. Nezapomínejte svou pleť 
rozmazlovat!

Balea pleťová maska Peach Nougat, 
16 ml, 12,90 Kč

K dostání v prodejnách dm a na 
www.dm.cz.

Stop zubnímu kazu!

elmex® Gelée dentální gel (25g) je 
léčivý přípravek k použití v dutině ústní.
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Zničila vám zima 
vlasy?

Probuďte své vlasy do krásy a dodejte jim 
výživu, kterou s nástupem jara potřebují. 
Speciálně upravený komplex vitamínů 
a minerálních látek Bloom Hair se postará 
o vaši korunu krásy během celého roku. 
Nyní můžete mít Bloom Hair vitamínky 
o 10 % levněji s kódem SVETZENY10.

www.bloomhair.cz

Zpevnění 
a rozzáření 
pokožky

Obsahuje šest 
antioxidantů, 
které stimulují 
tvorbu kolagenu. 
Podporuje zpevnění 
struktury pokožky 
a zároveň jí dodává 
potřebnou dávku 
hydratace.

TimeWise Body™ 
Targeted-Action® 
Tonizující tělové 
mléko

Cena: 790 Kč

Vyzkoušejte krmivo 
Yoggies  

Yoggies B.A.R.F. je syrová potrava 
vyrobená z kvalitního masa z farem v ČR, 
Německu, Belgii a Holandsku. Obsahuje 
probiotika pro podporu zdraví každého 
psa a také kloubní výživu pro zdravý vývoj 
pohybového aparátu. Spolu s přílohou 
BARF+ je to dokonalá kompletní syrová 
potrava pro psy.

www.eshop.yoggies.cz

Cry Baby Cry ve 
Švandově divadle slaví 
250. reprízu

Komedie dámské šatny Švandova divadla 
o tom, jak se hledá návod na štěstí v dnes 
tak populárním kurzu life coachingu 
s Klárou Cibulkovou, Kristýnou Frejovou 
nebo Petrou Hřebíčkovou. Může nás 
ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být 
šťastný? To je otázka. 
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