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Čevlji Mephisto za še tako zahtevna stopala
V središču Ljubljane, na Slovenski cesti 46, boste našli širok izbor čevljev
francoske blagovne znamke z dolgoletno tradicijo Mephisto. Čevlji
so v celoti iz najkakovostnejšega usnja, imajo patentiran zračni vložek
in podplat iz naravnega kavčuka. S svojo inovativno izdelavo varr
omogočajo zdrav in lahkoten
korak brez bolečin. Izdelujejo
jih v Franciji. Vaši najboljši
spremljevalci za vse priložnosti.
Več na www.udobnicevlii.si
ali (01)320 44 33.

Prašek Rehidrato - da otrok ne dehidrira
Zaščitite otroka pred dehidracijo
na naraven način. Pri bruhanju,
driski ali povečanem potenju
je treba otroškemu organizmu
nadomestiti izgubljene elektrolite
in minerale. Prašek Rehidrato
iz naravne lekarne Fitobimbi
imajo otroci radi, kerje dobrega
pomarančnega okusa. Vsebuje
kombinacijo soli, glukoze in
maltodekstrina za pravilno
razmerje elektrolitov in za vnos
energije. Za otroke od 6. meseca
naprej. Brez glutena in barvil.
Več na www.sanofarm.si.

Priprave na 1 0. dm tek za ženske
Zadnjo soboto v maju bodo dm tekačice spet preplavile ljubljanski park
Tivoli. Nekatere se pripravljajo na brezplačnih organiziranih skupnih
pripravah s tekaškimi strokovnjaki, druge individualno. Vsem pa je skupno
to, da bodo 30. maja
tekle na 10. dm teku za
ženske. Do 23. maja so
na voljo tudi ugodne
prijave, več o teku in
številni nasveti pa na
www.tekzazenske.si.

Več energije za pomladne dni
Po letu dni znanstvenih raziskav in študij na Fakulteti za farmacijo Univerze
v Ljubljani in po osupljivih ugotovitvah, kako raznovrstne in za človeka
koristne polifenole hrani les bele jelke, je luč sveta ugledal prvi slovenski

izdelek. Belinal® superior združuje
sinergijo naravnih polifenolov in
vitamina C iz acerole.

1 00% naravni izvleček zmanjšuje
utrujenost, povečuje vzdržljivost,
prebudi imunski sistem in
celostno regenerira telo.
Na voljo v lekarnah,
specializiranih trgovinah in
na www.belinal.com.

Najlepši letni čas s kolekcijo Jones
Vstopite v vroče poletje z izjemnimi modnimi kombinacijami, primernimi
za koktajl zabave, poslovna druženja, poletni dopust ali kratke izlete
Tropicalsea- divja
zelena, intenzivna modra
in enostavna bela so
barve najnovejše poletne
kolekcije Jones, ki jo
odlikujejo odlične tkanine
in izvrstna izdelava.
Več na
www.iones-fashion.com.

Gel Oraflogo za vse težave v ustih
Izjemna sestava gela Oraflogo je adut za učinkovito pomoč pri zdravljenju
gingivitisa, parodontoze, aft in razjed (operativni posegi, neprilegajoče
se zobne proteze, ortodontski aparati). Takoj blaži bolečino in učinkovito
pomirja ustno sluznico. Zmanjša krvavitve zaradi vnetja dlesni. Vsebuje

naravne aktivne sestavine
devetih rastlin in
hialuronsko kislino

v visoki koncentraciji.
Gel Oraflogo poiščite
na policah lekarn.
Več na: 080 50 02 in
http://si.oraflogo.com/.

Okusne maline in sirotkine beljakovine
Beljakovinski smuti navdušuje s kremasto strukturo. Je že
pripravljen za uporabo in v priročnem pakiranju. Odličen
okus mu dajo maline in sirotkine beljakovine, ki veljajo
za popolne, najbolj kakovostne in z najvišjo biološko
vrednostjo, saj vsebujejo vse esencialne aminokisline. Je
brez konzervansov, aspartama, acesulfama in saharina. V
beljakovinskih ploščicah so mlečne in sojine beljakovine;
ploščica s pomarančo, čokolado in medom jih vsebuje

1 6 g, nova ploščica z okusom banane, čokolade, medu in
krispijevpa kar 18 g. Ploščici ne vsebujeta konzervansov in
sta vir prehranske vlaknine. Več na www.medex.si.

Prečistite svoja jetra
Nepravilna prehrana, alkohol, tobak,
zdravila močno izčrpavajo delovanje jeter
in povzročajo njihove bolezni. Pozitiven
učinek izvlečkov pegastega badlja je znan
že zelo dolgo, vendar vsi izvlečki niso
enako učinkoviti. Samo SiliFit vsebuje
najbolj učinkovit izvleček silibin, povezan s
fosfolipidi, ki tudi izboljšujejo funkcijo jeter.
Tak pripravek ima 4,6-krat boljši izkoristek
v telesu v primerjavi z običajnimi izvlečki
pegastega badlja. Zato izberite SiliFit- samo 1 kapsula na dan za normalno
delovanje jeter. Na voljo v lekarnah in na
www.naturamedica.si, info 03/56 30 022,
040/214 620.
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TorekDržava: Slovenija

Doseg: 265.000

Stran: 76

Površina: 336 cm2 1 / 1


