NÁKUPNÍ TIPY
Baby Annabell® miluje vodu! Jakmile se dotkne vody, začne
hýbat rukama a nohama. Když ji maminka položí na hladinu
a rukou jí podpírá záda, vznáší se na vodě. Během koupání
Baby Annabell® nadšeně žvatlá.
„Baby Annabell® se učí plavat“
nosí slušivé plavky se
sukénkou, a aby se
ve vodě mohla cachtat
i bez maminčiny pomoci,
přináší si s sebou i růžová
nafukovací ramínka.
Doporučená
maloobchodní cena:
1699 Kč
Více informací najdete na
www.baby-annabell.cz

HOLÍNKY DEMAR

Co podpoří u dětí učení, dodá
jim veselou mysl a schopnost
soustředit se? Látky z přírodních
zdrojů ve formě vitamínů
s ovocnou příchutí! Základní živiny
pro dětský organismus zajistí duo
lahodných vitamínů Jamieson Omega-3 Kids želatinové pastilky
s příchutí tropického ovoce či
jahod pro bystrou mysl a Vitamín
D3 Kids na cucání s jahodovou
příchutí pro zdravý růst kostí
i posílení imunity. Zdravá výživa
společně s dostatkem spánku
a pohybu zaručí dobrou kondici
a pohodu při nástupu do školy.

BABYSLIFE
NÁPOJ PRO MAMINKY
Výživový doplněk stravy ve formě
nápoje s obsahem kyseliny listové
a dalších vitamínů, vápníku, hořčíku,
železa a jódu. BabysLife nápoj pro
nastávající maminky byl vyvinut
speciálně jako doplněk životně
důležitých látek v době těhotenství
a vývoje plodu.
Snadné a pohodlné užívání ve formě
nápoje.
www.babyslife.cz
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Veselé holínky z kvalitního PVC materiálu by vašim dětem
neměly chybět. Botky do deště jsou odolné a modely
s hřejivou vložkou můžou děti nosit navíc i celou sezónu.
Mají protiskluzovou podrážku a reﬂexní prvek na patě pro
lepší viditelnost a bezpečnost vašich dětí.
Velký výběr holinek a oblečení do deště najdete na
www.prodeti.cz

DUO PRO ZDRAVÝ
NÁSTUP DO ŠKOLY
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BABY ANNABELL® SE UČÍ PLAVAT
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KONEČNĚ DĚTSKÝ WELLNESS V LÁZNÍCH
Nevzdychejte v lázních, že vám chybí děti. Vezměte je
s sebou! Lázeňský wellness program pro děti, který
nabízejí hotel Imperial a moderní Spa Resort Sanssouci
v Karlových Varech, je zaměřený na dobrý start jejich
životních návyků, v případě
zdravotních komplikací jim
procedury uleví a konzultace
s nutriční terapeutkou mohou být
prvním krokem v boji s nadváhou.
Je šestidenní, určený dětem
od 4 do 14 let. Každý den si
v doprovodu rodičů vyzkoušejí
jednu proceduru zvolenou
po konzultaci s lékařem.
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
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IQejce – vejce s vysokým obsahem
jódu patentovaná a na vlastní kůži
ověřená maminkou, které během
těhotenství tělo hlásilo sníženou
funkci štítné žlázy – chyběl jód!
Už žádné tablety a mořské ryby
bůhví odkud, stačí IQejce od slepic
zobajících mořskou řasu. Cesta
k tomuto vzácnému prvku, vašemu
zdraví a zdraví vašich dětí ještě
nikdy nebyla jednodušší!
www.IQejce.cz

www.maminka.cz
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