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VOJTĚCH
BERNATSKÝ
Děti jsou nejvíc

Krásné  
vlasy 
v létě

náš tip

PRAVIDLA
OPALOVÁNÍ:
Čarování 
s SPF faktorem

Letní 
OSVĚŽENÍ
4 super recepty 
na zdravé limonády

Magazín za 9,90 Kč ve vybraných prodejnách Teta drogerie. Nabídky platí od 10. 6. do 5. 7. 2021.

POMOZTE DĚTEM Koupí Teta magazínu přispíváte charitativnímu projektu Pomozte dětem.
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Nové výzvy 
A jednou z nich je tohle nové 
číslo magazínu TETA. Dostalo 
nový kabátek, a přesto v něm 
najdete svoje oblíbené rubriky. 
Je moje první, tak ať se vám líbí 
a dobře se vám čte.

Netradiční dárek
Až příště vyrazím na návštěvu za svou 
sestrou, vezmu s sebou netradiční dárek. 
Zdravou dobrotu pro její kočky Uhlu 

a Keisi. Lahodné 
mini fi letky s krůtou 
a zelenými fazolkami 
ve šťávě PURINA 
ONE jim budou 
určitě chutnat. A navíc 

prospějí funkčnímu metabolismu 
a vitalitě chlupatých mazlíčků. 

Nezabarvené prádlo
Taky vždycky čekáte, až se vám v koši 
na prádlo sejde alespoň pět kousků 
oblečení jedné barvy, aby se vám 
nezapraly? Od té doby, co jsem 
narazila na K2r prací ubrousky 
Colour Catcher, už čekat nemusím. 
Umožňují totiž prát různě barevné 
oblečení dohromady a přitom 
zachovat barvy zářivé, bez zašednutí. 

radost

Teta magazín je k dispozici ve všech nových duhových Tetách. Seznam těchto prodejen najdete na www.tetadrogerie.cz/prodejny. Klubové slevy a akce 
jsou určeny výhradně pro členy TETA klubu (členy s platnou kartou TETA klubu). TETA klub sleva na značku – max. 30 ks výrobků na zákazníka z každé 
klubové nabídky. TETA klub sleva na produkt – max. 6 ks výrobků na zákazníka z každé klubové nabídky. Akce se nevztahuje na zboží ve výprodeji označené 
v prodejně výprodejovou cenou. Nabídka platí do vyprodání zásob. Nabídka produktů se může v jednotlivých prodejnách lišit. Chyby a omyly v textu 
a vyobrazení vyhrazeny. Vydavatelský servis CZECH NEWS CENTER a. s. Fotografi e Shutterstock, pokud není u fotografi e uvedeno jinak. Titulní foto: archiv 
Vojtěcha Bernatského. Teta magazín číslo 6/2021 vychází 10. 6. 2021, periodicita 12x ročně, nejsou vydávány regionální mutace, místo vydávání Praha, 
evidenční číslo: MK ČR E 21373, vydavatel: Solvent ČR, s. r. o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, IČ: 25069497.
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