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ENERGIA NA CELÝ DEŇ

Ovocná tyčinka
JETBAR
— 3 kusy tyčiniek
— výber rôznych príchutí 

podľa dostupnosti

3x 42g 8x darčekový poukaz

— mrazom sušené jahody
— vďaka uzatvárateľnému obalu 

zostanú čerstvé a chrumkavé

125g 10x darčekový poukaz

ZDRAVÁ SLADKOSŤ

Lyofilizované jahody 
XXL

ZBIERAJTE POUKÁŽKY A ODMEŇTE SA  

DARČEKMI Z NAŠEJ PONUKY 2023

2023 2023

Vážení zákazníci, 
za nákup vybraných tovarov od Lambda Life môžete aj v roku 2023 získať 
praktické darčeky. Za každý nákup od 30,- euro bez DPH zrealizovaný 
do 31.12.2023 Vám zašleme darčekové poukážky, ktoré si môžete 
behom roka vymeniť za darčeky z našej ponuky. Veríme, že aj tento rok 
Vás darčeky od Lambda Life potešia. 

l Darčeková akcia sa nevzťahuje 
na produkty Sigma-Genosys, 
na spotrebný materiál 
k úpravniam vody Millipore, 
na tovar zakúpený cez 
Rámcové dohody a cez EKS 
ani na produkty z časovo 
ohraničených špeciálnych 
cenových ponúk.

l Na darčeky nemá nárok 
odberateľ, u ktorého evidujeme 
neuhradené faktúry 
po splatnosti.

l V prípade nedostupnosti 
darčekových predmetov z našej 
ponuky si vyhradzujeme právo 
vybrať náhradný tovar 
podobného typu, pokiaľ je 
možné, po dohode 
so zákazníkom.

l Obrázky v ponuke majú len 
ilustratívny charakter.

l V prípade zmien súvisiacich 
so zmluvnými distribútorskými 
dohodami si vyhradzujeme 
právo darčekovú akciu zmeniť 
alebo pozastaviť.

l Poukážky je možné vymeniť 
za darčeky do 31.1.2024.

Pri každej objednávke v hodnote od 30 € bez DPH dostanete 
od nás elektronické darčekové poukážky, ktoré môžete následne 
vymeniť za darčeky z našej ponuky. Poukážky Vám zašleme 
pri potvrdení objednávky e-mailom vo forme elektronického 
darčekového kupónu. Ak si vyberiete darček z našej ponuky 
a máte dostatočné množstvo poukážok, kontaktujte nás 
na info@lambda.sk a my Vám vybraný darček pošleme.

1 bod - za nákup v hodnote 
minimálne 30,- € bez DPH
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XX 

A NA NÁKUP FILTRAČNÉHO A SPOTREBNÉHO MATERIÁLU 
OD VÝROBCOV:

Authorized Distributor

DARČEKOVÁ AKCIA SA VZŤAHUJE NA NÁKUP PRODUKTOV 
OD NASLEDUJÚCICH VÝROBCOV:

1 bod - za nákup v hodnote 
minimálne 30,- € bez DPH
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PRE ZDRAVÉ KĹBY

ZÁPISNÍK NA STENU

HEBKÉ RUKY A NOHY

ESENCIE PRE MYSEĽ

ŠIKOVNÝ POMOCNÍK

Geloren 
ACTIVE

Biela magnetická 
tabuľa 

Nature 
Condition

doTERRA Starter 
Trio Kit

Samsonite 
ruksak 

— doplnok stravy na kĺby v podobe 
želé tabliet s vysokým obsahom 
vyživujúcich látok 

— príchuť červeného pomaranča
— balenie 90 kusov/1 mesiac

— magnetická tabuľa na stenu
— 600 x 450 mm
— modrý rám

— prírodný ochranný krém na ruky 
 + na nohy 

— intenzívne ošetrujúca terapia 
 pre ruky

— dokonalý balzam pre namáhanú 
 pokožku chodidiel

— trio esenciálnych olejov 
citrón, mäta pieporná 
a levanduľa 

— v darčekovej krabičke

— batoh vhodný pre notebook 
(max 34x24x2,4 cm)

— objem batohu 17 l
— modrá alebo čierna farba

2x 75ml

3x 5ml

25x darčekový poukaz

50x darčekový poukaz

15x darčekový poukaz

40x darčekový poukaz

100x darčekový poukaz

— kvalitný fén na vlasy 
s ionizátorom

— sada obsahuje difuzér 
a koncentrátor

— studený vzduch
— 2 rýchlosti, 3 teploty

— výroba perlivej vody 
— nastaviteľná miera perlivosti
— odolná plastová fľaša 
— bombička CO  až na 80 l perlivej 2

vody

— balík 280 utierok
— vhodné do laboratórií 

aj pre domácnosť
— optimálne pre jemné povrchy, 

sklo, časti prístrojov
— nezanechávajú šmuhy a zvyšky 

textílie na povrchoch

— difuzér s objemom 150 ml
— 2, 6 a 12 hodinový interval 

nastavenia 
— voliteľné LED svetlo
— veľmi jemná hmla obsiahne 

2až 30 m   
   

— výkon 800 W
— objem 13l
— priemer otočného 

taniera: 28 cm
— hmotnosť 13 kg

30x darčekový poukaz

70x darčekový poukaz

20x darčekový poukaz

50x darčekový poukaz

120x darčekový poukaz

UPRAVENÉ VLASY

KONIEC ZÁLOHOVANIA

UNIVERZÁLNY POMOCNÍK 

ROZVONIA CELÚ MIESTNOSŤ

ZOHREJE VŠETKO

Fén na vlasy 
Remington 

Soda
Stream

Jednorazové utierky 
Kimwipes 

doTERRA 
Petal Diffuser

Mikrovlnná rúra 
Samsung 
MS23F301TAS
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