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POMOZTE DĚTEM Koupí Teta magazínu přispíváte charitativnímu projektu Pomozte dětem.
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Ať jsou krásné, voňavé, plné pohody a smíchu.
Všem dětem, ať mají stále ty jiskřičky v očích 
a úsměv na rtech.
A vám, všem čtenářům magazínu Teta, přeji 
šťastné a veselé a do nového roku hodně 
zdraví a energie a také spoustu zajímavého 
a příjemného čtení. 

Se synem postavím 
betlém a budeme si 
povídat, jak to vlastně 
bylo s tím Ježíškem.

Zapálím si svíčku s vůní borovice, 
abych provoněla celý byt.

co bych si přála 
letos k Vánocům?

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: Teta 
drogerie. Teta magazín číslo 12/2021 vychází 25. 11. 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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Moje adventní tipy:

Nejen děti mohou mít 
svůj adventní kalendář.
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