VIND SOMMERFORKÆLELSE
Få glade fødder med
Sæbeværkstedet
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.
Værdi 215 kr.
www.saebevaerkstedet.dk nærmeste forhandler på
tlf. nr. 60 71 93 45

Sommer er tid til forkælelse og skønne
stunder og på BILLED-BLADET hylder vi
sommeren med herlige forkælelsespakker. Deltag i sommerforkælelses-konkurrencen og bliv
en af de fem heldige
vindere, der hver får
en skøn præmiepakke
bestående af smykke,
hotelophold, chokolade-forkælelse, luksus
olivenolier og forkælelse
for fødderne.

Sv. Michelsen chokolade
Skøn dansk håndlavet chokolade fra Kgl.
Hofleverandør Sv. Michelsen med de bedste
råvarer og så ovenikøbet fairtrade.
Gavekort á 300 kr.
www.svmichelsen.dk - nærmeste forhandler på tlf. nr. 39 20 85 00
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Hotel overnatning
for to
Luksus olivenolier
fra ”Olive by i & K”
5 x luksus olivenolier fra ægteparret
bag Baresso caféerne, der har fundet
den bedste olivenolie ”Olive by i &
K” i Italien.
Værdi 399 kr. www.
olivebyiandk.com nærmeste forhandler
på tlf.
nr. 7199 8875

Smukt sølvarmbånd
CHRISTINA sølvarmbånd med sterlingsølv charms og
ægte sort onyx og topaser.
Christinas smykker bliver fremstillet i sterlingsølv
og i hånden efter Christina Hembos tegninger.
Ægte sølv, diamanter, rubiner, safirer, ametyster og
andre glitrende ædelsten stråler dig i møde.
Værdi 5.332 kr.
www.christinajewelry.com - nærmeste forhandler på tlf.: 36 30 23 06

Nyd tre skønne dage med to overnatninger
på et weekendophold på et af Millings dejlige hoteller - et sted i Danmark.
Dag 1: Eftermiddagskaffe & kage + overnatning i dobbeltværelse.
Dag 2: Stor morgenbuffet med lokale
specialiteter - Eftermiddagskaffe & kage
Lækker 3-retters menu eller buffet (drikkevarer for egen regning) + overnatning i
dobbeltværelse.
Dag 3: Stor morgenbuffet med lokale specialiteter.
Værdi 2.550 kr.
www.millinghotels.dk

Sådan deltager
du i konkurrencen
Svar på spørgsmålet og
send en sms
Hvad hylder vi med denne
konkurrence?
Sms dit svar…
BBK SOMMER eller
BBK VINTER til 1445
Vi skal have dit svar senest
31. august.
Hver sms koster 10 kr.*

* Vi skal have dit svar senest 15. august. Vinder får direkte besked. Tjenesten udbydes af Aller Media, Havneholmen 33, 1561 København V. Kundeservice: 72 34 20 00 (mandag torsdag: 09:00 - 15:00 og fredag: 09:00 - 14:30). Ved deltagelse fraskrives fortrydelsesretten. For at deltage skal man være fyldt 18 år. Præmierne er sponsoreret af Dahl Connect.

