
Vyzkoušejte nové produkty kvalitní české
dekorativní kosmetiky DERMACOL.

Veganská řada Naturally Perfect od Miss Sporty 
Oblíbená značka kosmetiky zařazuje do své nabídky
i produkty s veganským a cruelty-free složením.
Přijďte je vyzkoušet.

Řasenka Thrill 
Seeker dodá 
šokující objem
a neuvěřitelně 
řasy prodlouží. 
Jsou jemné, 
hladké a silnější.

Sérum 
na rozší-
řené póry 
zjemní
a vyhla-
dí pleť, 
redukuje 
projevy 
akné.

Liftingové 
sérum
proti 
vráskám 
hydratuje, 
vyhlazuje 
a zpevňuje 
zralou pleť.

Peelingové 
obnovující 
sérum
redukuje 
pigmentové 
skvrny
a jizvy po 
akné. 

Dámská parfé-
movaná a pánská
toaletní voda
Calvin Klein
Dámská vůně potěší 
orientálně-květino-
vou vůní. Pánská 
vůně je tvořena 
dřevitou vůní 
s pikantními tóny 
koření. 

Minerální pudr Mozaika zmatní, zakryje a sjednotí
nedostatky pleti. Navíc je bez parabenů, minerálních
olejů či mikroplastů.

Přírodní pudrová tvářenka
dopřeje svěží a přirozenou barvu, 
která vydrží po celý dlouhý den.

Nová generace ultra tenkých tužek
na obočí Micro Styler vykreslí i extra jemné 
obočí, které je pak výrazné a vypadá přirozeně. 

F****** 
High Shine 
lesky na rty
dají vašim 
rtům šťávu a 
lesk. Vytvořte
si hollywood-
ský efekt rtů.

Voděodolné 
řasenky
Naturally 
Perfect
Volume
dodají řasám 
objem dle
vašeho přání.
Vyberte varian-
tu zahuštění
- od jemného
až po extrémní.

Toaletní vody Revolution
Představujeme novou kolekci 
vůní od Revolution Beauty. 
Ponořte se do luxusu
s osobitým kouzlem ukrytým 
v každé lahvičce.

Korektory 
Naturally 
Perfect
s lehkým slože-
ním umožňují 
vrstvení a různé 
intenzity krytí, 
navíc hydratují. 

Pudry 
Naturally 
Perfect 
pro svěží 
a přirozeně 
rozjasněný 
look.

Nenechte si ujít 
nové barvy
veganských laků
Kind&Free.

Laky na nehty Super Gel 
s patentovanou technologií, 
pro unikátní barvu a lesk. 
Vydrží až 14 dní.

Vyberte si nejvhodnější
sérum pro vaši pleť.
Ellie je kvalitní česká
kosmetika za super cenu.

Laky na nehty 1 Min to Shine
jsou suché do 1 minuty, nanesené 
jedním tahem. Super laky, se kterými 
zazáříte.

Automatická tužka Micro Eyeliner je voděodolná, 
zajistí precizní linku, která vydrží až 20 h.

One Shock od 
Calvin Klein - 
dámská a pánská 
toaletní voda
Vůně pro ženy je 
okázale orientální
a květinová. Pánská 
One Shock snoubí 
orientálně-kořenité 
tóny.

Parfémovaná 
voda Escada 
Celebrate
Dámská vůně
složená z esencí
energického 
zázvoru s něžnými 
tóny růže, která 
na závěr okouzlí 
sladkou skořicí
a vanilkou.

Love
Sexy vůně s kombinací
mandarinky, pivoňky, 
osmanthusu a růžového 
pepře, kterou si zamilujete.

Revolutionary
Svůdná, květinová, ženská 
vůně se základem vanilky,
po níž následují ovocné,
pačuli a dřevité podtóny.

Timeless
Ovocně-květinová vůně
s dřevitými a jemně kořeněnými 
podtóny s nádechem růže.

Floral
Intenzivní, květinová
a sladká vůně ideální pro 
každý den.
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BIO křupky rozšiřují
výrobky Sunar
BIO křupky jsou vyrobené
z kukuřičné krupice a celozrnné
ovesné mouky nebo z cereálií
s obsahem celozrnné mouky.

Trvalá hydratace s novinkou DermaX Pro od 
značky Head & Shoulders
Šampony, kondicionery a vlasové krémy DermaX Pro 
posilují přirozenou kožní bariéru a obnovují rovnováhu 
pokožky hlavy. Receptura je obohacena o pečující 
složky: aktivní aloe, výtažek z kaktusu, vitamín E.

Česká
značka
v Tetě
Nové ovocné kapsičky 
připravované šetrně 
v páře. 100% přírodní, 
bezlepkové, vhodné 
pro vegany. Neobsahují 
žádné škodlivé látky.

Dětské sprchové gely
s oblíbenými
kreslenými hrdiny
Tlapková patrola, Ledové 
království nebo Mimoni - 
potěšte děti sprchovými 
gely a šampony v jednom, 
které je umyjí od hlavy
až po paty. Na tělo i vlasy.

Prémiová a BIO pokračovací
mléka Kendamil
Přináší to nejlepší z přírody. Vyrábí se 
z kravského mléka, které je podobné
mateřskému mléku. Mléka poskytnou 
dítěti všechny potřebné živiny, vitamí-
ny, minerály a bílkoviny.

Pánský holící strojek 4ward 
s náhradními hlavicemi 1+20
Tříbřitý holicí strojek
s výměnou komfortní hlavicí, 
která je výkyvná. Flexibilní břity 
se přizpůsobí tvaru pokožky. 
Obsahuje organický lubrikační 
pásek s extraktem z aloe vera 
a vitamínem E.

Dámské holící strojky 
Gillette Venus
Navržené pro citlivou 
ženskou pokožku. Můžete 
si vybrat mezi strojkem se 
třemi nebo pěti břity. Oba 
kopírují křivky těla a mají 
zvlhčující pásek.
Nově dostupná také 
pohotová holítka.

Řada Strength
posiluje přiroze-
nou kožní bariéru 
a obnovuje přiro-
zenou rovnováhu 
pokožky hlavy.

Šampon a kondicioner 
Silky & Glowing na 
poškozené vlasy udělá
z vašich suchých či
namáhaných vlasů
hedvábně hebké vlasy.

Fialový šampon Strength
& Anti-Brassiness s biotinem
a hydrolyzovaným hedvábným 
proteinem na melírované vlasy. 

Šampon a balzám Oat 
Delicacy od Botanic 
Therapy
Zklidněte podrážděnou 
pokožku hlavy s produkty 
Oat Delicacy. 

Neviditelné suché 
šampony Fructis
Okamžitě absorbují 
mastnotu a dodávají 
vlasům objem.

Welafl ex suché
šampony 10v1
Dodají vašim unaveným 
vlasům dlouhotrvající péči, 
svěžest a vůni. Vstřebávají 
mastnotu, jsou jemné
k pokožce i vlasům. 

Nová kolekce
Pantene Pro-V Miracles
s vysoce výživným
složením

Řada Repair
obnovuje přiro-
zenou rovnováhu 
vaší pokožky 
hlavy. Předchází 
až o 100 % vidi-
telným lupům.

Fructis Hair Food 
s kakaovým máslem - pro 
vyživení dlouhých vlasů 
a jejich hydrataci.

Gliss maska Color & 
Care oživí vaši blednoucí 
blond barvu mezi barve-
ními až na 6 umytí. 

 Nature Box
 regenerující   
avokádová maska 
4v1 s bambuckým 
máslem.

Syoss vlasová maska 
s keratinem vyhlazuje 
vlasová vlákna, působí proti 
krepatění. Obsahuje mod-
rý lotos proti lámajícím se 
vlasům.

Řada Hydration
hydratuje suchou 
pokožku hlavy 
a tím i předchází 
vysoušení a tvor-
bě odlupků kůže.  

Řada Soothe
zklidňuje suchou 
pokožku hlavy
a předchází
vzniku lupů.

Mléčná pokračovací
výživa BEBA
OPTIPRO od Nestlé
Dětská mléčná výživa všech spokojených 
miminek obohacená o vitamíny, minerální 
látky a navíc o probiotika a optimalizovanou 
bílkovinu. OPTIPRO® je speciální proces 
k získání směsi bílkovin s cílem přiblížit se 
mateřskému mléku.
•  B-LACTIS bakterie podobné těm, které 
jsou v trávicím traktu kojených dětí

•  podpora imunity
•  bez palmového oleje

  z plnotučného mléka
  bez palmového oleje
  bez rybího tuku, sóji, GMO
  na e-shopu Teta drogerie
  k dispozici také kozí mléko

Kojení je pro vaše miminko to nejlepší. Kojeneckou 
výživu podávejte po konzultaci s lékařem. Způsob
použití a další informace naleznete na obale.
Potravina pro zvláštní výživu.

Kojení je pro vaše miminko to nejlepší

Samozřejmě, že je pro vaše miminko kojení to nejlepší.
V případech, kdy to není možné, můžete v Tetě pořídit
pokračovací kojeneckou výživu značek Nutrilon, BEBA,
HIPP, Sunar, Hami, Bebivita, Kendamil.

z kukuřičné krupice a celozrnné

Potravina pro zvláštní výživu.
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maskách

Novinky 
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Velký výběr
produktů pro děti

Prémiová a BIO pokračovací

Přináší to nejlepší z přírody. Vyrábí se 
z kravského mléka, které je podobné
mateřskému mléku. Mléka poskytnou 
dítěti všechny potřebné živiny, vitamí-

Pánské a dámské
holení

Cereální křupky mají být pouze součástí pestré a vyvážené stravy. Potravina pro 
zvláštní výživu. Způsob použití a další informace na obale.


