Filadelfie

Květinový workshop
Podzimní věnec
Kdy: úterý, 4. října 2022, od 17:30 hod.
Kde: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Cena: 690 Kč/osoba. Kapacita: 5–10 osob.
Přijďte si vyrobit svůj přírodní podzimní věnec, který skvěle ozdobí vaše dveře
či domácnost. Pomůžeme vám s výrobou a poradíme a dáme tipy, jak věnec
dozdobit. V ceně kurzu jsou zahrnuté přírodniny potřebné k výrobě věnce (šípky,
šišky, vřesy, sušené trávy), proutěný korpus, floristický materiál a zapůjčení
pracovního nářadí. Vytvořený věnec si odnesete s sebou domů.
Kurz je vhodný i pro začátečníky. Platba za workshop na místě v hotovosti.
Rezervace na e-mailu: marika.duchonova@passerinvest.cz.

Květinový workshop.

Podzimní věnec

Květiny Romantika nabízí kurzy pro jednotlivce i skupiny jako součást
firemního teambuildingu. V průběhu roku dle aktuální sezóny nabízí
kromě vazby květiny i workshopy zaměřené na výrobu věnců, vánočních
a velikonočních dekorací, květinových boxů nebo květinových šperků.
Více na romantika-dekorace.cz.
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Bazar oblečení.
Alpha

Bazar oblečení
Bring and Buy
Kdy: čtvrtek, 6. října 2022, od 11:00 do 20:00 hod.
Kde: lobby budovy Alpha, Vyskočilova 1461/2a
V pořadí druhý bazárek dámské/dívčí módy a doplňků na Brumlovce proběhne
ve čtvrtek 6. října v lobby budovy Alpha. Bazaru se může zúčastnit každý, buď
jako návštěvník/nakupující, nebo jako prodávající.
Počet prodejních míst je omezen, pokud byste se rády připojily, prosíme
přihlaste se na e-mailu marika.duchonova@passerinvest.cz. Kabinky se zrcadly
budou zajištěné organizátorem akce. Platba pouze v hotovosti.

Pozor změna!

Bazar oblečení
Bring and buy
Fb
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Nové prostory
lobby budovy
Alpha

Duety.
Talkshow na Brumlovce

Budova Brumlovka

Duety

David Wittassek

Kdy: úterý, 11. října 2022, od 18:00 hod.
Kde: Coffee Perk, budova Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Viktorie Souček

Oblíbili jste si online talkshow Hovory z Brumlovky? Od října je rozšiřujeme
i o více osobní zážitek z přátelského prostředí kavárny Coffee Perk. Dovolte nás
pozvat na první živou diskuzi na vybrané téma pohledem odborníků ze dvou
světů, tedy toho ženského a mužského. Jaký mají pohled na daná témata?
Dochází ke shodě, nebo rozporu? Nenechte si ujít novou talkshow DUETY.
Tento měsíc: Velká architektura, aneb plánování města pohledem
venuše a marsu
Hosté: Viktorie Souček (Bogle Architects) a David Wittassek
(Qarta architektura)
Pořadem provází Eduard Forejt.

Tématem prvního setkání je:

Velká architektura, aneb plánování
města pohledem venuše a marsu

V případě zájmu o osobní účast se prosíme registrujte
na e-mailu: marika.duchonova@passerinvest.cz.
Záznam z talkshow bude dostupný na Youtube kanálu Brumlovka.
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Cestovatelský večer.
Filadelfie

Cestovatelský večer
Severní Vietnam,
hory a etnika
Kdy: středa, 12. října 2022, od 17:30 hod.
Kde: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Vydejte se s cestovatelem Julou Lukešem do rozmanitého Vietnamu. Projdeme
si nejen pohoří, horská údolí, rýžová políčka, dechberoucí mořské zátoky
s kuželovitými ostrůvky nebo malebné vesničky. Popovídáme si také o etnicky
pestrém a přátelském obyvatelstvu, vynikajícím jídle a zajímavé historii.

Severní Vietnam,
hory a etnika
Fb
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Food festival.
Náměstí Brumlovka

Food festival.

Podzimní polévkování
na Náměstí Brumlovka
Kdy: čtvrtek, 13. října 2022, od 11:00 do 15:00 hod.
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Srdečně vás zveme na festival polévek na Náměstí Brumlovka. Ochutnáte
nejen tradiční polévky jako bramboračka, dršťková či kulajda, ale také polévky
z celého světa. Během poledne bude připraven hudební program.

Podzimní
polévkování

na Náměstí Brumlovka
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Taneční.
Filadelfie

Taneční
na Brumlovce
Kdy: středa, 19. října 2022, od 19:00 hod., tančírna od 20:00 hod.
Kde: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Od října se s tanečními lekcemi přesouváme do sucha a tepla – obchodní pasáže
v budově Filadelfii, vinárny Sommellerie. Tentokráte si zatančíme kubánskou
RUMBU. Krátkou choreografii zvládne opravdu každý.
Lektorkou tanečních je Lenka Nora Návorková, mistryně ČR v latinskoamerických
tancích, vítězka StarDance 2018 a taneční partnerka Miraie Navrátila poslední
řady této oblíbené televizní soutěže.

Taneční
na Brumlovce
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Workshop.
Budova G

Running workshop
Kdy: středa, 19. října 2022, od 17:30 hod.
Kde: retailová jednotka Budova G, Michelská 58, vchod z ulice Baarova
Cena: 150 Kč, členové Balance Clubu Brumlovka a Benefit Klubu
Brumlovka ZDARMA
Pro všechny pokročilé i běžce začátečníky jsme ve spolupráci s Balance Clubem
Brumlovka, FTVS UK a sportovní značkou Puma připravili zajímavý workshop.
Teoretickou částí nás provede osobní trenér BCB a bývalý desetibojař Dominik
Špiláček a Jan Fehér z Katedry atletiky na UK FTVS. Ti nám v této části vysvětlí
správnou techniku, jednotlivé energetické systémy v závislosti na délce běžecké
trati nebo faktory ovlivňující rychlost běhu, poradí, jak rozvíjet vytrvalost.
Na teoretickou část navážeme i prakticky. Praktická část bude pod vedením
nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2,
díky kterým zjistíte, že právě podzim je ideálním obdobím pro běh a že se dá
skvěle běhat i zimě.

Running workshop

Během workshopu bude možné otestovat některé závodní běžecké boty Puma.
Kapacita workshopu limitována, v případě zájmu prosíme o potvrzení účasti na
e-mailu: marika.duchonova@passerinvest.cz. Platba na místě v hotovosti.
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Den zdraví.
Náměstí Brumlovka

Den zdraví
na Brumlovce
Kdy: úterý, 25. října 2022, od 10:30 do 16:00 hod.
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Dejte šanci svému zdraví! Ve spolupráci se společností Maranatha z.s.,
Společenským centrem Bethany a Křesťanskou SŠ, ZŠ a MŠ Elijáš pořádáme Den
zdraví na Brumlovce, kde bude možné podstoupit například:
• měření krevního tlaku • měření podkožního tuku • měření viscerálního tuku
• měření kosterní svaloviny • měření BMI • měření hmotnosti
• test životního stylu • individuální zdravotní poradenství
Všechny úkony jsou bezplatné. Program pro děti též zajištěn.
Více informací na maranatha.cz

Den zdraví
na Brumlovce
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Brumlovka

Hovory z Brumlovky
Kdy: středa, 26. října 2022, od 18:00 hod.
Kde: premiéra online na FB profilu Brumlovka
Hovory z Brumlovky je naše vlastní talkshow, do které si každý měsíc zveme
osobnosti, kteří dle nás mají co říct a svůj pracovní či osobní život mají nějak
spojený právě s Brumlovkou.
Tento měsíc: Oliver König, superbiky
Jediný český motocyklový jezdec ve FIM WORLD SUPERBIKE CHAMPIONSHIP
2022, který závodí za španělský tým Orelac Racing. Jako první jezdec historie
přeskočil třídu „velkých“ supersportů a z MS supersportů 300 ve svých 20
letech přesedlal přímo na superbiky. Pokud vás zajímá, jaká byla Oliverova cesta
k superbikům, jaké úspěchy má v kariéře za sebou, co to obnáší být
profesionálním motocyklovým jezdcem, jak vypadá příprava na závod, jak se
mu po vstupu do superbiků změnil jeho každodenní rytmus a jakým způsobem
specificky trénuje a regeneruje, nenechte si ujít tento díl Hovorů z Brumlovky.

Tento měsíc:

Rozhovorem provází Eduard Forejt.

Oliver König

Nestihli jste si pustit včas, nebo nemáte vlastní FB profil?
Sledujte díly Hovorů z Brumlovky i zpětně na Youtube.
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Sport.
Brumlovka

Pravidelné sportovní
aktivity
Říjen již slibuje nižší teploty, kdy se dá ale stále běhat venku, nicméně jógová
cvičení by nebyla úplně příjemná. Jógové lekce pro všechny proto přesouváme do
nových vnitřních prostor, s Jógou pro seniory se opět setkáme v letní sezoně 2023.

Běžecké lekce s Pumou
Kdy: každé úterý od 17:30 hod.
Kde: sraz v 17:20 hod. na recepci budovy Beta, Vyskočilova 1481/4
Běžecké lekce ve dvou skupinách pro začátečníky i již zkušené běžce vedou lektoři
a blogeři z running2.cz Soňa Hrabec Kotulová a Michal Hrabec.
Motivační výzva s Pumou – vyběhejte si nové obutí
Připomínáme, že se stále ještě můžete zapojit do výzvy Puma – za svou
účast na lekci získáte razítko, za 20 razítek nejnovější běžeckou obuv této
sportovní značky.

Jóga pro veřejnost – nové prostory
Kdy: každý čtvrtek od 7:00 hod.
Kde: retailová jednotka Budova G, Michelská 58, vchod z Baarovy ulice
Klasická lekce jógy pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií s Danielou
Bacíkovou. Nutná vlastní cvičební podložka. Rezervace není třeba.
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Hotel Monínec

Přednášky
Ježíš, naděje i pro
majetné a vlivné
Kdy: čtvrtek 6. – neděle 10. října 2022
Kde: hotel Monínec, Sedlec-Prčice
Rádi byste zjistili více o Bibli, knize, která přežila již několik století a stále obrací
stovky lidských životů? Letos připravuje organizace Maranatha z.s. již 8. ročník
biblických přednášek pro lidi z podnikatelského prostředí, které se budou konat
6.-9. října na hotelu Monínec.
Účast je možná po předchozím přihlášení se do 3. října na email
ester.miskejova@maranatha.cz.
Během prodlouženého víkendu posluchači uslyší 26 biblických přednášek na
nejklíčovější biblická témata a zazní také vyprávění životního příběhu Radima
Passera, hlavního řečníka, který provází posluchače všemi přednáškami. Témata
mají za cíl ukázat, že i v dnešním světě plném korupce, strachu, beznaděje,
nemocí, bolesti a válek existuje naděje. Je to naděje na získání vnitřního pokoje,
odpočinutí si, vzájemné hezké vztahy, a především naděje na věčný život plný
radosti. Naděje je tu pro každého.
Více informací o přednáškách ZDE.
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Budova Brumlovka

Beauty salon Lady Li
slavnostně otevřen
V pondělí 19. září 2022 byl v budově Brumlovka slavnostně otevřen salon
kadeřnických a kosmetických služeb Lady Li. V salonu je krása opravdu na
prvním místě, od kadeřnic budete odcházet s perfektním střihem a krásnou
a zářivou barvou dle nejnovějších trendů. Kromě péče o vlasy se v salonu na
Brumlovce postarají i o vaše nehty a pleť.
Kompletní nabídku služeb naleznete na IG (instagram.com/lady_li.prague/)

Ins

Filadelfie

Meera Design
Udržitelná móda již
brzy na Brumlovce
V přízemí budovy Filadelfie se můžete od konce října potěšit návštěvou
obchodu s autorskou designovou módou značky Meera Design. Jejím posláním
je zdůrazňovat přirozenou krásu žen prostřednictvím oblečení z přírodních
materiálů, její vizí je péče o zdraví planety Země.
Nepřekročitelným standardem značky Meera Design, která šije své produkty
výhradně v Česku, je materiál nejvyšší kvality. Veškeré oblečení je z biobavlny
vypěstované bez použití syntetických chemických a často toxických pesticidů,
herbicidů a hnojiv. Tkanina je šetrná i k nejcitlivější pokožce a má skvělé
vlastnosti – v létě chladí, v zimě zahřívá, je maximálně prodyšná, tedy zabraňuje
nadměrnému pocení a nemačká se.

Přijměte pozvání na slavnostní otevření Meera Design 30. 10. 2022
od 18:30 hod., registrace není třeba.
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Budova G

Upravená otevírací
doba Avatar VR Parku
Herna virtuální reality Avatar Park v Budově G změnila od září svou provozní dobu.
Pondělí–úterý ZAVŘENO
Středa–pátek 14:00–20:00 hod.
Pátek–neděle 10:00–20:00 hod.
Po předchozí dohodě je možné otevírací dobu prodloužit nebo otevřít
i v pondělí/úterý.

Během podzimních prázdnin 26.–27. října bude Park otevřen stejně jako
o víkendech, tzn. od 10:00 do 20:00 hod.

Vychutnejte si zážitek virtuální reality v herně Avatar Parku se zvýhodněním.
Happy hours: středa–pátek 14:00–16:00 hod., zvýhodnění 20 %
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Budova B

Už jste o tom slyšeli?

KITSTORE právě
naskladnil adventní
kalendáře!
Odpočítávání právě začíná!
Vychutnej si náležitě příchod svátků s adventními kalendáři LEGO® a dalšími
hravými vánočními dárky. Prostavějte se až do Štědrého dne! Děti si zamilují
čekat na Vánoce s tímto kalendářem, ve kterém každý den odkryjí sestavitelné
překvapení a adventní dárečky, které budou přinášet radost ještě dlouho potom.
Kalendáře na vás čekají v kamenné prodejně KITSTORE na Brumlovce nebo na
kitstore.cz.
• Adventní kalendář LEGO® 75340 Star Wars™ • Adventní kalendář LEGO®
76404 Harry Potter™ • Adventní kalendář 76231 Strážci Galaxie od LEGO®
Marvel Studios • Adventní kalendář 60352 LEGO® City • Adventní kalendář
41706 LEGO® Friends.
Nezapomeňte sledovat KITSTORE na Facebooku a Instagramu, kde již
brzy pro vás odhalíme skvělou akci
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Beta

Podzimní UGO
Očistný půst proběhne
v listopadu
Termín očisty: od 3., 8. a 10. listopadu 2022
Registrace: probíhá do 9. října 2022 na ugoocista.cz
Vyzkoušejte UGO Očistný půst! Odlehčete jídelníčku, usnadněte tělu regeneraci
a vytvořte prostor pro přirozený detox a s ním související příval energie. UGO Očista
byla sestavená tak, aby splňovala správnou kombinaci jak potřebných živin, tak
i pestrost a zajímavou chuť.
A co je vlastně UGO Očista? Jedná se o devítidenní program, který se skládá ze
tří dnů s lehkým jídelníčkem, tří dnů, během kterých se konzumují jen ovocné
a zeleninovo-ovocné šťávy a končí opět třemi dny s odlehčenou stravou. Klíčové
jsou tři „šťávové“ dny, během kterých dopřáváte organismu v podstatě jen
koncentrované zdraví a dáváte mu odpočinout od trávení a od mnoha nezdravých látek.
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Registrace
do 9. 10.

Alpha, Filadelfie

Podzimní menu
Puzzle Salads
Podzim už je tady a PuzzleSalads vám konečně může představit jejich podzimní
menu, které je nově v nabídce od 20. září.
Těšit se můžete kromě stálé nabídky na Hummus & Sweet Potato Salad, který
vás bude bavit spojením rozmanitých chutí, fety, sladkokyselým granátovým
jablkem, pikantními batáty a čerstvými bylinkami. Pro milovníky dýně je
připraven Pumpkin Butter Chicken bowl a nezapomněli ani na sezónní drink
v podobě jablečné limonády se skořicí a zázvorem, která je součástí
zvýhodněného menu.
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Delta

Turnovská pivnice
Brumlovka
Unikátní nabídka
řemeslných piv
Na konci září nově otevřená restaurace v budově Delta na Brumlovce nabízí unikátní
nabídku řemeslných piv, které lze ochutnat pouze v síti restaurací Turnovská
pivnice. Napít se piva z Měšťanského pivovaru Turnov, kde se tato piva vyrábějí,
má punc výjimečnosti. Pivovar vaří přesně takové množství piva, které pokryje
potřebu vlastních pivnic. Jen tak je zajištěn dohled nad nejvyšší kvalitou a garance
jedinečnosti u každé várky.
Názvy piv jsou spojeny s městem Turnov, které je srdcem Českého ráje. Základní
řadu piv tvoří 10° Turnovská desítka, 12° Turnovská dvanáctka světlá a 12°
Turnovská dvanáctka tmavá. Nejnovější z nabídky je svěží, příjemně hořká 8°
Turnovská osmička. Všechna piva jsou nepasterizovaná a nefiltrovaná a aby byla
nezaměnitelná, jsou výrazněji chmelená.
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Beta

Flat white naruby
„za“září v Costa
Coffee
Léto je pryč, ať žije podzim a s ním i nová podzimní nabídka od Costa Coffee.
Baristé budou kouzlit teplé i studené kávové nápoje, ve kterých nesmí chybět
javorový sirup nebo skořice či slaný karamel, chutě tak typické pro podzim.
Novinkou bude skořicový flat white, jehož příprava se od ostatních liší.
Vítězný drink soutěže Barista Signature Drink Costa Coffee se vyznačuje skořicí
sypanou přímo na kávu a až poté do ní přidanou mléčnou pěnou. Díky zvoleným
sirupům a pravé skořici je nápoj chuťově velmi výrazný a voňavý. Až ochutnáte,
pochopíte, proč je tento nápoj vítězným.
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Budova G

Catermat.com

Nejrychlejší a nejsnadnější způsob
pro zajištění office cateringu
Catermat.com, který sídlí v Budově G provozuje online objednávkový systém,
prostřednictvím kterého si rychle a pohodlně objednáte catering na vaši další akci.
Catermat.com dokáže velice rychle reagovat na váš požadavek. V pracovní dny do
17.00 hod. si objednáte a následující pracovní den máte občerstvení na stole!
Díky své rychlosti a tomu, že vše se připravuje až po objednání garantujeme
absolutní čerstvost a kvalitu. A protože Catermat.com se snaží jít cestou udržitelného
cateringu, tak veškeré obaly jsou kompostovatelné nebo recyklovatelného původu.
Catermat.com kromě jednoduchého office cateringu je schopen pro vás zajistit
téměř jakýkoliv druh akce na klíč včetně grilování, jak u vás na terase, tak i na
zahradě ve vnitrobloku Budovy G.
Pro přístup do objednávkového systému napište na catermat@catermat.com.
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Budova Brumlovka

Světový den zraku
v Lens Optic
Měření zdarma
Počet lidí s oční vadou neustále narůstá. Zrak se většinou zhoršuje postupně
nikoliv náhle, proto si změny nemusíte všimnout. Důležitá je prevence
a pravidelné kontroly. Přijďte na kontrolu zraku do Lens Optik. U příležitosti
světového dne zraku 13. října bude měření zdarma.
Nezapomeňte se však objednat. Tel. 605 858 859

Fb

Ins

lens-optik.cz

doplněk stravy

Rezidence Villas

Profesionální péče o Vaše zdraví.

AKCE 1 + 1 DÁREK

*

S Lékárnou LEMON
vás podzimní
nachlazení nezaskočí
Připravte se na churavé počasí, doplňte zásobu vitamínů pro prevenci nebo rozšiřte
svou domácí lékárničku o přípravky, které vám pomohou se dostat zpět do kondice.
Nyní s dárkem v podobě Imunit Akut pro maximální posílení imunity, ochranu buněk
a celkové povzbuzení organismu v hodnotě 170 Kč zdarma*.
Celou zvýhodněnou nabídku naleznete v citronovém e-shopu.

VÝBĚR Z AKČNÍ NABÍDKY OD 12. 9. DO 31. 10. 2022
HERBALMED PASTILKY Dr. Weiss

*DÁREK

v hodnotě

170,-

Husté složení, hustý výsledek!
150 tablet

• originální švýcarské bylinné pastilky
• lišejník islandský pomáhá při škrábání
v krku, suchém a dráždivém kašli

Rychlá a výrazná podpora hustoty a omezení
vypadávání vlasů díky vysoké dávce biotinu.

V AKCI TAKÉ:

Vlasové hnojivo 60 tablet za 359 Kč 420 Kč
Vlasové hnojivo sérum 50 ml za 225 Kč 262 Kč
Vlasové hnojivo šampon 150 ml za 229 Kč 270 Kč

HERBALMED PASTILKY Dr. Weiss - další druhy
za 115 Kč 139 Kč
HERBALMED Medical Antivirus Dr. Weiss 20 pastilek
k
za 115 Kč 139 Kč
(Zdravotnický prostředek)
Doplněk stravy. (1 pastilka/3,83 Kč)

139 Kč

-24 Kč
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Vlasové hnojivo tablety - doplněk stravy.
(150 tbl.: 1 tbl./4,13 Kč, 60 tbl.: 1 tbl./5,98 Kč).
Vlasové hnojivo sérum, šampon - kosmetika.

-116 Kč

735 Kč

619

VOLTAREN FORTE 20 mg/g
gel, 150 g

10 tablet

• analgetikum ve formě gelu s účinkem
proti bolesti až na 24 h při aplikaci
2x denně
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů

• lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku a uleví od bolesti
hlavy, kloubů a svalů provázející
chřipková onemocnění

45 Kč

ACYLPYRIN® + C 320 mg/200 mg šumivé tablety,
12 tablet za 85 Kč 105 Kč
ACYLPYRIN® 500 mg šumivé tablety,
15 tablet za 75 Kč 95 Kč

-10 Kč

35

ACYLPYRIN® 500 mg tablety / ACYLPYRIN® 500 mg šumivé tablety. Jedna tableta obsahuje 500 mg
kyseliny acetylsalicylové. Volně prodejné léky k vnitřnímu užití. Před použitím si přečtěte příbalovou
informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

V AKCI TAKÉ:

Voltaren léčivá náplast 140 mg,
5 ks za 309 Kč 399 Kč
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel
je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití.
-110
Obsahuje diclofenacum natricum.

400 ml

Vitamin D3:
• pro správné fungování imunitního systému
• přispívá k�udržení správné funkce svalů a kostí
• podporuje vstřebávání vápníku v�těle
• bez lepku a bez laktózy

• šetrná bylinná péče o ústní dutinu
• vhodné při zánětu dásní či parodontóze
• antibakteriální účinky díky extraktu ze 7 bylin,
bez chemických látek
• jedinečná bylinná chuť a vůně
• udržuje svěží dech

VIGANTOLVIT OSTEO, 30 tablet za 185 Kč 215 Kč
(1 tableta/6,17 Kč)

-40 Kč

499 Kč

Kč

389

-50 Kč
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HERBADENT ústní voda z bylin

VIGANTOLVIT D3 2000 I.U.

Doplněk stravy.
(1 tobolka/2,82 Kč)

TV

V AKCI TAKÉ:

ACYLPYRIN® 500 mg

V AKCI TAKÉ:

lekarnalemon.cz

VLASOVÉ HNOJIVO

Islandský lišejník + tymián + med + vitamin C
24+6 pastilek

60 tobolek

Ins

Imunit AKUT - Pro maximální
ální posílení imunity
imunity,
ochranu buněk a celkové povzbuzení organizmu
se selenem, vitaminem C a beta-glukany.

*Dárek k nákupu vybraných produktů; za 0,01 Kč; platí do 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob; při uplatnění klientské karty Lékáren LEMON; změny vyhrazeny.

V AKCI TAKÉ:

*Dárek k nákupu vybraných produktů Simply You Pharmaceuticals, a.s.
za 0,01 Kč při uplatnění klientské karty Lékáren LEMON.

v hodnotě 170 Kč

209 Kč

169

V AKCI TAKÉ:

HERBADENT roztok na dásně 25 ml za 139 Kč 179 Kč
HERBADENT bylinná zubní pasta s uoridem
100 g za 125 Kč 159 Kč
HERBADENT ORIGINAL ECO zubní kartáček
(různé druhy) za 55 Kč 75 Kč

199 Kč

PRAHA • OSTRAVA • ZLÍN • A DALŠÍ LÉKÁRNY PO CELÉ ČR
NOVĚ OTEVŘENO:
Lékárna PELHŘIMOV, U Slovanské lípy, Palackého 70, 393 01 Pelhřimov
Lékárna ZLÍN, Obchodní dům, náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín (otevíráme v říjnu 2022)
Obvyklá cena (označená přeškrtnutím) se může v jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené. Nabídka platí od 12. 9. do 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalový leták.
Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékářem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. Platí pro všechny produkty uvedené v akčním letáku.

Kompletní akční nabídku a seznam lékáren naleznete na našem novém e-shopu www.lekarnalemon.cz

Brumlovka

Kiss and Ride
na Brumlovce
Věděli jste, že všichni dodavatelé a doručovatelé zásilek mají i na placených
stáních místních parkovišť možnost zaparkovat na 15 minut zdarma a v klidu
vám tak předat očekávaný balíček či objednané zboží?
Není tak nutné blokovat stání na autobusových zastávkách, chodnících,
přechodech či blokovat vjezdy do garáží. Věříme, že takto společně zlepšíme
využití a provoz veřejných prostranství, děkujeme.

15 minut parking ZDARMA
kurýr • zásilková služba • dodavatelé • taxi • soukromý odvoz • carpooling
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brumlovka.cz

