KONKURRENCE
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SÆBEVÆRKSTEDET
– vejen til glade fødder

EKSKLUSIVT ARMBÅND
fra Christina Jewelry & Watches
Christina Hembos smykker bliver
fremstillet i sterlingsølv og i
hånden efter Christinas tegninger
og fås fra 99 kroner.
Ægte sølv, diamanter, rubiner,
safirer, ametyster og andre
glitrende ædelsten stråler dig i
møde. Alle de små kunstværker
fra CHRISTINA er i ægte materialer.

Denne pose er en gave til dine fødder. Trætte og
ømme fødder vil efter en anstrengende dag have
godt af lidt opmærksomhed. Et aromatisk og opkvikkende fodbad med håndhøstet salt fra Frankrig,
fulgt af en behandling med sæbe med knust
pimpsten og efterfølgende fodmassage med
fodbalsam, gør fødderne blødere og livet lettere.
Husk, at fødderne skal forkæles.

Vi bortlodder 3 sølvarmbånd med
charms i sterlingsølv og ægte
sort onyx og topaser hvert til
en værdi af 5.332 kr.
Se mere på
www.christinajewelry.com
Nærmeste forhandler
oplyses på tlf. 36 302 306.

Hvem har
designet armbåndet?
Sms dit svar SØK HEMBO
eller SØK SAMBO
til 1445 senest den 30.
september 2018.
Hver sms koster 10 kr.
+ alm. sms-takst.*

Vi bortlodder 10 poser hver til en værdi af 215 kr.

Ren
forkælelse
Vind præmier
for over

Inden det danske
efterår for alvor
sætter ind med
regn og rusk,
spreder vi lige
lidt glæde med
denne skønne
konkurrence.

30.000 kr.

Præmierne er sponseret af: DAHL CONNECT

Se mere på www.saebevaerkstedet.dk
Nærmeste forhandler oplyses på tlf. 60 71 93 45.

Hvad kan du
bl.a. vinde?
SØK BADESALT eller
SØK BADENYMFER
til 1445 senest den
30. september 2018.
Hver sms koster 10 kr.
+ alm. sms-takst.*

LUKSUSCHOKOLADE
fra Kgl. Hofleverandør
Sv. Michelsen
Lækker og unik dansk håndlavet chokolade siden
1933 – med de bedste råvarer. Som den første og
foreløbige eneste chokoladeproducent i Danmark er al
Sv. Michelsen chokolade handlet under det Internationale Fairtrade Kakaoprogram.
Hvor mange
gavekort bortlodder vi?
Sms dit svar SØK FEM
eller SØK TO til 1445
senest den 30. september
2018. Hver sms koster
10 kr. + alm.
sms-takst.*

Vi bortlodder 5 gavekort
a 500 kr.
Se mere på
www.svmichelsen.dk
For nærmeste
forhandler ring
39 20 85 00.

WEEKENDOPHOLD
for 2 personer
Nyd tre skønne dage med to overnatninger på et af Millings
dejlige hoteller et sted i Danmark.
Hotellet sørger for, at der bliver taget sig godt af jer under opholdet.
DAG 1: Eftermiddagskaffe og kage samt overnatning i
dobbeltværelse.
DAG 2: Stor morgenbuffet med lokale specialiteter.
Eftermiddagskaffe og kage. Lækker 3-retters menu eller
buffet (drikkevarer for egen regning) samt overnatning i dobbeltværelse.

Hvad hedder
hotellerne?
Sms dit svar SØK MILLING
eller SØK ÆLLING
til 1445 senest den
30. september 2018.
Hver sms koster 10 kr.
+ alm. sms-takst.*
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DAG 3: Stor morgenbuffet med
lokale specialiteter.
Vi bortlodder 3 ophold hvert
til en værdi af 2.550 kr.
Se mere på
www.millinghotels.dk

*Tjenesten udbydes af Aller Media, Havneholmen 33, 1561 København V, 72 34 20 00 (support alle hverdage
kl. 9-15). Ved deltagelse fraskrives fortrydelsesretten. For at deltage skal man være fyldt 18 år.

PRØV NOGET NYT!
En mikrodrik – waterdrop – alle de bedste ingredienser
komprimeret til en lille terning. Let transportabel, kræver
blot vand at dumpe den ned i. Et glas eller en flaske. Den
opløses hurtigt. Waterdrop har allerede taget flere lande
med storm. Den lille firkant er den første mikrodrik, der beriger dit vand med alt, du ønsker – og intet andet. Waterdrop
er en sukkerfri vitaminbooster – spækket med vitaminer og
smag. Waterdrop er resultatet af et ønske om et sundt og godt
alternativ til vand, når vandet skal smage af lidt mere.

Hvilken
form har waterdrops?
SØK TERNING eller
SØK RUNDE til 1445
senest den 30. september
2018. Hver sms koster
10 kr. + alm.
sms-takst.*

Vi bortlodder 10 pakker, bestående af fire pakker,
en af hver smag, hver til en værdi af 276 kr.
Se mere på www.waterdrop.com
Forhandles bl.a. hos alle Matas
– nærmeste forhandler oplyses på tlf. 23 49 45 94.
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