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slevy až do výše 45%

Magazín 
Jaro 2019



22. 3. 2019 / 9:00 – 20:00
SLEVY až do výše ��% 

AKCE
centra Tyhle nákupy se vám budou líbit! Zlevněné kosmetika, oblečení, elektronika, hračky, nebo třeba 

obuv. Slevové kupónky naleznete na zadní straně magazínu, ve stojanech na pasáži nákupního 
centra, nebo na webu www.geckoliberec.cz.

Den slev 

Nechte se zdarma vyfotit ve fotokoutku a odneste si s sebou domů 
pěknou vzpomínku na Den matek. Pro děti budou navíc připraveny 
kreativní dílničky. 

Den matek 
– 11. 5. 2019 / 13:00 – 16:00

Velikonoční vajíčka jsou symbolem Velikonoc jako beránek nebo 
pomlázka. Navštivte Géčko v sobotu 13. dubna a namalujte si 
s námi velikonoční vajíčka různými technikami, vyrobte si ozdoby 
z drátků a korálků a ze dřeva velikonoční zvířátka.

Velikonoční dílničky 
– 13. 4. 2019 / 13:00 – 16:00

Jsme rádi, že je o celkovou proměnu vizáže stále větší zájem 
a nebojíte se nám svěřit do rukou  Z toho důvodu se už 
chystáme na Letní proměnu. Opět vybereme jednu z Vás, která 
si s námi projde kadeřnickými službami, líčením a po-
radenstvím v oblasti oblečení. Možnost zasílání přihlášek bude 
od 22.  4.  do  9.  5.  2019. Více informací naleznete včas na 
našem webu www.geckoliberec.cz nebo na našem Facebooku. 

Letní proměna

Nechte seNechte se

ZDARMAZDARMA
vyfotit ve vyfotit ve 

fotokoutku
fotokoutku
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ZA AUTORY
Knihkupectví

Dobrovský
ROZHOVOR 
S JANEM CIMICKÝM

Pane doktore, tento rozhovor by se 
měl točit především kolem vaší 
literární činnosti. Nicméně vzhledem 
k tomu, že se u vás psaní prolíná 
s profesí psychiatra, nejprve se 
zeptám – byl jste nejprve psychiatrem 
a následně spisovatelem, nebo tomu 
bylo naopak?
Psát jsem začal mnohem dřív, než jsem 
vystudoval medicínu! Básničky a povídky 
píšu asi od sedmé třídy a ještě mne to 
nepustilo. Dnes se to ovšem všechno 
prolíná a psaní je vítaným doplňkem mé 
profese, psychiatrie. Při psaní mohu jako 
spisovatel činit doslova zázraky, což jako 
lékař neumím. A to mi dodává sílu zpětně 
i v té profesi medicínské, abych mohl 
rekreovat síly.

Když se podíváte zpět, ovlivnila váš život 
nějaká konkrétní kniha? Resp. je nějaká 
kniha, která vás provází životem jako 
nejdůležitější?
Takových knížek je víc, rozhodně mezi ně 
patří například Bídníci Viktora Huga, 
Malý princ Saint-Exupéryho a Bubáci pro 
všední den Karla Michala. Ale stejně tak 
třeba sbírka Slova Jacquese Préverta nebo 
Maminka Jaroslava Seiferta. Po každé 
z těchto knih sahám v jiné situaci. I podle 
nálady. A velice mám rád i „vědecké“ verše 
Miroslava Holuba. A pochopitelně i žertíky 
v básničkách kamaráda Jirky Žáčka.

Vaše l iterární činnost je vel ice 
rozmanitá, nicméně dominují pře-
devším detektivky. Máte tedy k žánru 
detektivky vřelejší vztah než k jiným? 
Proč tomu tak je?
Jako kluk jsem poznal knížky Agathy Christie, 
Simenona, Gardnera a dalších, četl je s ba-
terkou pod peřinou, ráno jsem šel do školy 
se zarudlýma očima a hrozně jsem si přál 
umět napsat napínavý příběh, který by 
čtenář nemohl odložit a musel ho v jednom 

tahu dočíst do konce, tak jako já tehdy. 
A protože mužský je obvykle nepoučitelný 
a nikdy nedospěje, tak se o to snažím pořád 
a věřím, že se mi to snad jednou povede.

Jde vám psaní rychle od ruky? Dá se 
o nějakém vašem díle říci, že jste se 
s ním poněkud trápil?
Trápím se vždycky a je to takový paradox: 
když se pustím do příběhu, odvíjí se a já se 
těším, až ho dotáhnu rychle do konce, jenže 
když se ke konci nezadržitelně blížím, je mi to 
líto a zažívám protichůdné pocity. Chtěl bych 
to mít už z „krku“ a zároveň bych to rád ještě 
pozdržel, aby to neskončilo. Je to přímo 
ideální situace pro psychiatra!

V srpnu loňského roku vám vyšla v na-
kladatelství Baronet kniha Ostrov 
smrti. Příběh o ostrovu Bangba je 
vlastně obrazem dnešní společnosti. 
Vidíte v dnešním světě vládnoucí 
psychopaty, kterých je třeba se 
obávat?
Obávám se, že dnešní svět umožňuje 
snadno páchání zla a často i zlo a nepravost 
oslavuje. Nelze spoléhat, že špatné je 
odhaleno a potrestáno. Je deprimující, 

k d y ž 
se ne lze dovolat 
spravedlnosti!  Vím, že svět sice nelze 
napravit, ale je třeba na to poukazovat. 
Ukazovat, co by všechno mohlo být. To je 
vlastně i úkolem spisovatele. I o to jsem se 
snažil v tomhle příběhu.

V minulých dnech vám v nakla-
datelství Baronet vyšla nejnovější 
kniha Běh na dlouhou trať. Co nám 
o ní můžete říci? Je v něčem jiná 
než ostatní?
Ovšem, každá kniha je samorost a je 
v něčem jiná, každá vznikala v jiném 
rozpoložení, jiným stylem tvorby. Já 
neumím vyprávět o svých příbězích. 
Myslím, že je potřeba, aby si je čtenář 
přečetl a udělal si úsudek sám. Neumím ani 
mluvit o tom, co zrovna píšu, dokonce se 
trochu bojím, že bych to pak už nedokázal 
napsat tak, jak bych chtěl.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví 
a spoustu výborných knížek.
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VALENTÝNSKÁ
proměna

Vítězkou Valentýnské proměny se stala paní Helena 
(40 let) a náš plán byl jasný – dopřát jí pohádkový den 

plný odpočinku. Dostali jsme úplně volnou ruku a tak jsme 
čtyřicetiletou maminku čtyř dětí omladili o pár let a dodali jsme 

jí ženský šmrnc.  

� / JARO ���� Změna cen vyhrazena. Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu.

A jak samotná proměna probíhala?
Začali jsme v kadeřnickém salonu Madman, kde kadeřnice zvolila výraznou tmavě měděnou barvu 
s přechodem v délkách do světle měděného odstínu a vlasy zkrátila na mikádo. Vlasy byly upraveny do 
volného provlnění za pomocí fénu s uhlazenou patkou. Paní Hela má přirozeně vlnité vlasy, takže 
úprava tohoto účesu zabere pouze pár minut. 

Po proměně vlasů jsme vyrazili do prodejny Yves Rocher, kde Hele 
nejprve vizážistka Anička upravila tvar obočí, odlíčila ji micelárním 
gelem a poté nanesla denní krém proti vráskám z řady ANTI-AGE 
GLOBAL. Dále byla aplikována lehká podkladová báze a roz-
jasňující make-up s projasňující tužkou na kruhy pod očima. Nakonec bylo celé líčení pleti 
zafixováno jemným pudrem a obličej byl zvýrazněn tvářenkou. Oči nalíčila vizážistka růžovo-béžovými stíny 
a celé líčení očí dokončila pomocí regenerační řasenky pro objem řas. Zmatňující rtěnka v červeném odstínu 
byla už jen pomyslnou tečkou.

Další zastávkou byla prodejna spodního prádla Triola, kde 
byla Hela přeměřená poradkyní Zuzkou pro zjištění 
správné velikosti podprsenky a následně jí bylo 
doporučeno několik střihů, které by jí mohly správně 
sedět. Hela byla z padnoucího prádla nadšená a rovnou si 
odnesla dva padnoucí kousky domů. 

Nakonec jsme vyrazili do prodejny C&A. Prvnímu outfitu 
vévodilo pruhované tričko s černou vestou a růžovými 
kalhoty. V tomto outfitu se Hela cítila moc dobře a ves-
tičku si nakonec i odnesla domů. Další outfity již ladila 
vedoucí prodejny Marie více elegantně, aby si Hela také 

vyzkoušela jiný styl oblékání, než obvykle nosí. 
Jsme rádi, že jsme Helu inspirovali a i zde si vybrala 
pár nových kousků do svého šatníku   

Paní Helena 
před proměnou.

1.
outfit
z  C&A

2.
outfit
z  C&A

�.
outfit
z  C&A

...návštěva v Triole

...líčení v Yves Rocher.

Kosmetická 
inspirace: ANTI-ÂGE GLOBAL 

Denní péče proti vráskám 
50ml

990,- Kč

 PURE CALMILLE
Odličovací 

micelární olej 
150ml

319,- Kč

Maska s aktivním uhlím, 
cena k doptání 
v kadeřnictví



DÁMSKÁ
móda
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1. riflová bunda, GATE, 998,- Kč
 GATE, 448,- Kč2. dámská mikina,
 C&A, 550,- Kč3. dámské kalhoty,

 C&A, 150,- Kč4. dámské sluneční brýle,
 KLENOTY AURUM, 7 990,- Kč5. dámské hodinky SWAROVSKI,
 GATE, 798,- Kč6. dámské tenisky, 1. dámské šaty, LAURA MÓDA, 1 590,- Kč

 LAURA MÓDA, 1 990,- Kč2. dámský kabát,
 C&A, 598,- Kč3. kabelka,
 TRIOLA, 1 199,- Kč4. podprsenka,

kalhotky, TRIOLA, 399,- Kč
 CCC, 699,- Kč5. dámské lodičky,

1. dámská halenka, C&A, 398,- Kč
 C&A, 598,- Kč2. dámský svetr,
 C&A, 698,- Kč3. dámské kalhoty,

 C&A, 550,- Kč4. kabelka,
 CCC, 699,- Kč5. dámská obuv,

1
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1. dámská bunda, C&A, 798,- Kč
 C&A, 998,- Kč2. dámské šaty,

KLENOTY AURUM, 6 990,- Kč3. dámské hodinky SWAROVSKI, 
 C&A, 598,- Kč4. ,kabelka

 TRIOLA, 1 099,- Kč5. ,podprsenka
 TRIOLA, 399,- Kčkalhotky,

 CCC, 899,- Kč6. ,dámská obuv Lasocki
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PÁNSKÁ
móda
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1. pánské džíny, Lee Cooper, 1 099,- Kč
 Fantazim, 2 599,- Kč2. pánská bunda,

 Fantazim, 990,- Kč3. košile,
 Fantazim, 790,- Kčvestička,

 CCC, 599,- Kč4. pánská taška Lasocki casual for men,
 Klenoty Aurum, 3 690,- Kč5. pánské hodinky Festina,

 CCC, 699,- Kč6. polobotky Ottimo ,

1. pánská bunda, Lee Cooper, 2 399,- Kč
 Lee Cooper, 899,- Kč2. pánský svetr,

 Fokus Optik, cena k doptání na prodejně3. pánské dioptrické brýle,
 Lee Cooper, 1 799,- Kč4. ,pánské džíny
 Lee Cooper, 999,- Kč5. ,pánská košile

 Klenoty Aurum, 5 970,- Kč6.  Tommy Hilfiger,pánské hodinky

1. pánský oblek, CiAO di MaxTara, cena k doptání na prodejně
 CCC, 1 199,- Kč2. polobotky Lasocki , tmavě modré,

2
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1. pánské kalhoty, Lee Cooper, 1 499,- Kč
 Fantazim, 2 999,- Kč2. sako,

 Fantazim, 799,- Kčpolo triko,
 CCC, 599,- Kč3. modrá pánská taška Lanetti ,
 CCC, 349,- Kč4. modrý pánský pásek Lasocki,

 CCC, 1 299,- Kč5. polobotky Lasocki,

�
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�
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SPORT
s Géčkem
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Za sportovními výkony

2

3

1

4

Na procházky 
s vaším čtyřnohým
kamarádem

Aktivně 
a bez zaváhání

Pro maximální
výkon

Pro celou 
rodinu

veškeré zboží 
naleznete 
v prodejně 
SAM 73

1. pánská bunda, GATE, 798,- Kč
 GATE, 698,- Kč2. pánské kalhoty,

 Simba, od 246,- Kč3. vodítko  RD - White Spots on Red,
 Simba, 272,- Kč4. GiGwi Flying Tug létající talíř - červený,

 GATE, 698,- Kč5. pánské tenisky,

1. dámské legíny adidas Performance, adidas, 1 149,- Kč
 adidas, 1 149,- Kč2. dámská mikina adidas Performance,

 adidas, 1 149,- Kč3. taška adidas Performance,
 adidas, 249,- Kč4. ,potítko adidas Performance

 adidas, 3 899,- Kč5. ,dámské běžecké boty adidas Performance

1. láhev adidas Performance, adidas, 169,- Kč
 adidas, 999,- Kč2. dámská sportovní podprsenka  adidas Performance,

 adidas, 649,- Kč3. dámské tričko adidas Performance,
 adidas, 999,- Kč4. ,legíny adidas Performance

 adidas, 329,- Kč5. ,pytel na záda adidas Performance
 adidas, 3 699,- Kč6. ,dámské tenisové boty adidas Performance
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DĚTSKÉ
tipy

� / JARO ���� Změna cen vyhrazena. Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu.

Slimy
Užijte si bezva zábavu s tím slizem. 
Díky originální švýcarské receptuře je sliz 
bezpečný a zdravotně nezávadný. Má 
příjemný zápach a konzistenci, která 
vám umožní spoustu zábavy. Můžete ho 
natahovat, roztahovat do tenké blány, 
mačkat nebo vytvářet legrační prdivé 
zvuky. Pokud do něj vložíte kuličku, která 
je součástí balení, začne kulička blikat 
a vydávat zvuky. Vyžaduje 2 × 1.5V LR41 
baterie, jsou součástí balení. Vhodné 
pro děti od 3 let.

Stikboti
Novinka! Stikboti Monsters. Sbírejte 
nové figurky a vytvářejte bláznivé animace. Doma, 
venku. Prostě kdekoliv. Stáhněte si aplikaci a staňte se 
filmaři, scénáristy a režiséry. Sbírejte figurky, postavte 
je do různých pozic a vytvářejte své vlastní krátké 
filmy. Pro děti od 4 let.

Bořek z lesa
Jednoho dne najde divoké prasátko Bořek v lese mořskou 
ulitu. Nikdy neviděl nic tak pozoruhodného. Nastraží 
ouška a v ulitě to zašumí. Začenichá a mušlička ho okouzlí 
svou vůní. Voní po něčem, co nezná. Kaneček se vydává 
na dalekou dobrodružnou cestu do neznáma, začne se 
mu ale stýskat po rodině a přátelích, kteří zůstali v lese. 
Poetický obrázkový příběh o síle přátelství, o stesku po 
domově a překonávání překážek. A v neposlední řadě 
i o tom, že každý má své sny a touží po tom, co nemá.

 Amerigo a Magalhães
Proč se Amerika jmenuje Amerika a ne Kolumbie podle svého objevitele? Italský mořeplavec Amerigo Vespucci 
ji neobjevil, a nebyl ani tím, kdo jako první překročil Panamskou šíji a spatřil Tichý oceán, aby dokázal, že jde 
o nový kontinent. Zúčastnil se několika výprav do Nového světa, ale nevedl je. Ovšem psal o nich. Ale jen díky 
souhře mnoha neuvěřitelných náhod a omylů, které jsou samy o sobě fascinující příběhem, jenž nemá v historii 
obdoby, dostal nový kontinent jeho jméno.

Vombat Jirka je statečný
Nová pozorování  vombatů 
v Austrálii vedla k zajímavým 
vědeckým objevům. Například 
způsob, jakým se vombat vyrov-
nává s krajní situací a svým nepřítelem, vedl au-
torku Evu Papouškovou k napsání druhého 
vombatího příběhu – tentokrát o nebezpečí. A to 
si pište, že má dobrý konec. Liška Vilhelmína, která 
plánovala sežrat celou vombatí rodinku, neslavně 
ostrouhá způsobem, jakým se to ve skutečnosti 
děje i v moudré přírodě.

Floraly
Jsou tak krásné. A nádherně voní. Schovávají se 
do své sukýnky, ale když na vás vykouknou, 
zamilujete si je. To jsou Floraly girls, květinové 
víly s opravdovými vlásky a sladkou vůní.

ULTRA plastelína
ULTRA Plastelína je 
unikátní hmota s výji-
mečnými fyzikálními vlast-
nostmi. Skvěle se tvaruje, natahuje jako žvýkačka, skáče jako 
hopík, trhá jako papír, funguje jako skvělá antistresová po-
můcka. Můžete si vybrat ze 6 barevných kombinací různých 
vůní . Tato Ultraplastelína navíc obsahuje polystyrenové ku-
ličky, které při hnětení vydávají příjemný praskavý zvuk. 
Pro děti od 3 let.

Bořek z lesa 
Yvonne Herganneová

249,- Kč

Vombat Jirka je statečný 
Eva Papoušková

249,- Kč

Zweig Stefan - Amerigo a Magalhães
329,- Kč

 tenisky SPRANDI
499,- Kč

 dívčí tenisky
499,- Kč

Floraly
249,90 Kč

ULTRA plastelína, 50g
139,90 Kč

Slimy
199,90 Kč

Stikboti
139,90 Kč



Najdi 6 rozdílů ZÁBAVA
pro děti
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Pomůžeš 
motýlkovi
najít cestu 
ke kytičce?

Spoj body
v obrázku 
a můžeš si
ho vybarvit.



SNÍDÁME
s dm 

Kaše, která zasytí

Přísady
● 50g ovesných vloček
● 1 čajová lžička chia semínek
● 100g ovoce dle chuti
● kokosové chipsy, mandle, med na ozdobení
● sůl

�� / JARO ���� Změna cen vyhrazena. Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu.

Což takhle dát si...puding 
z chia semínek?

Přísady
● 2 polévkové lžíce chia semínek
● 125 ml mandlového nápoje
● med, ořechy, ovoce dle chuti

V misce smíchejte chia semínka s mandlovým mlékem a během prvních 
15 minut občas promíchejte. Poté nechte pudink 2 hodiny stát v lednici. Můžete 
jej ponechat v této podobě nebo dochutit ovocem, ořechy nebo medem.

Tip: pudink z chia je možné lehce obměňovat a s receptem experimentovat. 
Mandlové mléko můžete vyměnit za kokosové či ovesné, dobře chutná i pokud 
je připravené z ovocné šťávy. Med můžete nahradit např. agávovým sirupem. 

Do hrnce s 475 ml vody ponořte ovesné vločky a 1 čajovou 
lžičku chia semínek, přidejte špetku soli a 100 g 
nakrájeného ovoce dle chuti. Nechte vařit cca 5 minut. 
Hotovou kaši dejte do misky a ozdobte kokosovými 
chipsy, mandlemi a medem.  

Příprava:

Příprava:

dmBio
chia semínka, 300 g
89,90 Kč

dmBio
 mango kousky 

100 g,
74,90 Kč

dmBio
banánové plátky 

150 g
37,90 Kč

dmBio
lesní med

350 g
119,- Kč

dmBio
kokosové plátky, 100 g

29,90 Kč

dmBio
ovesné vločky malé

500 g
29,90 Kč

dmBio
para ořechy, 200 g

109,- Kč



Vyplňte správně soutěžní sudoku, pošlete nám na e-mail 
ncgeckoliberec@reflecta.cz čísla ze zeleně zvýrazněných 
polí a vyhrajte poukaz na nákupy v Géčku v hodnotě 500 Kč. 
Výherce poukazů vylosujeme 17. 4. 2019 a kontaktujeme je na 
e-mail, ze kterého nám bude správná odpověď doručena. 
Soutěž trvá do 15. 4. 2019.

SUDOKU SOUTĚŽ

OBCHODY 
V GÉČKU

JARO ���� / ��
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Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

SLEVA

na vše
20%

·Sleva se nevztahuje na Lego, kočárky, 
autosedačky a na jejich doplňky 
a na položky označené hvězdičkou. 
Slevy a akce nelze sčítat.

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 

SLEVA

10% NA CELÝ NÁKUP
Sleva neplatí na dárkové poukázky.

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

SLEVA

20% NA VYBRANÝ
SORTIMENT

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

SLEVA

30%
NA VYBRANÉ ZBOŽÍ

15%
DODATEČNÁ SLEVA 
NA CELÝ NÁKUP 
(sleva se nevztahuje na modely 
označené jako SPECIAL PRICE)

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

SLEVA

40%

NA � KOSMETICKÝ 
PRODUKT
+ NAVÍC DÁREK při nákupu nad 450 Kč 
krém na ruce Plaisir Nature 30ml dle 
výběru.  Nabídka se nevztahuje na 
produkty označené zeleným bodem. 
Slevy a nabídky se nekumulují.

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

Výjimkou jsou učebnice, 
již zlevněné zboží 
a dárkové poukazy.

SLEVA

na vše
20%

DEN 
SLEV

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

SLEVA

40%
NA VEŠKERÝ
NEZLEVNĚNÝ 
SORTIMENT
Z MOC

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

SLEVA

10% NA CELÝ 
SORTIMENT

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

SLEVA

20% NA VŠE
NEZLEVNĚNÉ

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

SLEVA

20% NA CELÝ NÁKUP

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

SLEVA

10% NA VŠE
NEZLEVNĚNÉ

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

SLEVA

20%
NA PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRO MOBILNÍ 
TELEFONY

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. Kupon předložte na pokladně.
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

�� 
VÍCE

BODŮ

NA VÝROBKY 
dm ZNAČKY
Kupon nelze uplatnit na nákup  dárkové 
karty. Dle zákona č. 40/1995 Sb., 
O regulaci reklamy, nelze uplatnit 
na počáteční kojeneckou mléčnou výživu.

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

SLEVA

30%
NA VEŠKERÉ 
NEZLEVNĚNÉ DÁMSKÉ 
HALENKY A ŠATY

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

��% 

��%

na kávovary, kuchyňské roboty, 
malé kuchyňské spotřebiče včetně 
mixérů, na vysavače, žehličky a 
produkty péče o tělo a vlasy

��% na televize

na pračky, sušičky, chladničky, 
mrazáky, myčky, sporáky, mikrovlnky, 
vestavné spotřebiče a odsavače

SLEVA

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

SLEVA
20%
NA CELÝ SORTIMENT 

40%
NA OCELOVÉ ŠPERKY 

Platí 22. 3. 2019 od 9:00 do 20:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

NA JEDEN 
LIBOVOLNÝ KUSSLEVA

25% Kupón není možné kombinovat 
s jinou slevovou akcí. 
Neplatí na nákup dárkové karty. 
Nevztahuje se na předcházející nákupy.

Platí 22. 3. 2019 od 10:00 do 18:00 pouze 
v NC Géčko Liberec. 
Sleva 15 % se vztahuje i na zlevněné zboží. 

TRIOLA STYLING DAY
15% na celý nákup  

SLEVA

15% Celý styling je ZDARMA, tak přijďte spolu 
s Vaší kamarádkou, známou, či příbuznou 
od 10 do 18 hodin na naši prodejnu a zaru-
číme Vám, že se budete cítit jako princezny.

welcome drink a služby vizážistky zdarma

DEN 
SLEV slevy až do výše 45%

22. 3. 2019
 9:00 – 20:00

MAGAZÍN NC GÉČKO, Liberec, 3/2018, čtvrtletník, vychází 11. 3. 2019, místo vydání Liberec, číslo 
periodického tisku MK ČR E 22553, vydává NC Géčko Liberec s. r. o., Holandská 878/2,
639 00 Brno – Štýřice, IČ: 04744764.


