
Galerie
Šantovka

Oceníme
vaši věrnost

Sbírejte body
a získejte skvělé ceny

Zdravý životní styl... 
Detoxikace 
organismu...

Rozvoj osobnosti...
Relaxace...



Exkluzivní nabídka pro věrné 
zákazníky Galerie Šantovka
Pravidla

•  Za každých 500 Kč nákupu v jednom obchodě získá zákazník 
 1 bod (mimo Albert), seznam obchodů najdete na webových   
 stránkách www.galeriesantovka.cz.

•  Body zákazník získá v iNFOCENTrU proti předložené účtence.   
 Účtenka nesmí být staršího data vydání než 2. 1. 2017.

•  Produkty je možné koupit za zvýhodněné ceny pouze s 3, 4, 5,  
 nebo 6 nasbíranými body. 

•  V infocentru zákazník předloží kartičku s příslušným počtem   
 bodů. Zde získá buď produkt za sníženou akční cenu, nebo poukaz  
 na produkt z věrnostního programu za sníženou akční cenu.
 Na základě poukazu si produkt zákazník vyzvedne u jednoho 
 z partnerů věrnostního programu.

Věrnost vám přináší změnu...
Zdravý životní styl, detoxikace organismu, rozvoj osobnosti,  
relaxace… To vše vám přináší nový věrnostní program Galerie Šantovka! 

Získejte zajímavé produkty se slevou až 66 % a udělejte něco pro sebe 
nebo své blízké. Sbírejte věrnostní body, nalepte je do věrnostní karty 
a přijďte si pro své odměny za věrnost. 

Tak nakupujte, 
sbírejte věrnostní 
body, nalepte je do 

věrnostní karty a přijďte 
si pro své odměny za 

věrnost. 

Zdravý životní styl

Pořadatelem akce je GalEriE ŠaNTOvKa, 

Polská 1, 779 00 Olomouc. 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nabízené 

druhy výrobků, změnit pravidla této akce či akci zrušit. 

Právo na koupi produktů podle pravidel této akce nelze 

vymáhat právní cestou ani nelze po pořadateli místo 

nich vymáhat finanční hotovost. 

Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

*Běžná cena je doporučována partnery věrnostního programu.

Úplná pravidla jsou uveřejněna na www.galeriesantovka.cz.

Detoxikace organismu

Rozvoj osobnosti

Relaxace

Akce trvá od 27. 1. 2017 do 30. 4. 2017 
nebo do vyčerpání zásob jednotlivých produktů ve věrnostním 
programu podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
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Kuchyňská váha 
ETa Popi 

Tyrkysová             

Digitální kuchyňská váha ETA Popi zváží 
až 5 kg v jednotkách, které si sami zvolíte, 
a to buď v g, kg, lb nebo oz. 
Odnímatelná nerezová nádoba má objem 
2 litry. Váha má také užitečnou funkci 
TARE pro odečtení hmotnosti nádoby 
nebo pro postupné dovažování. Díky 
přehlednému, modře podsvícenému LCD  
a dotykovému ovládání se s ní snadno 
pracuje. Užitečné je také automatické  
vypínání po 15 vteřinách nečinnosti, indi-
kátor přetížení i slabé baterie. 
ETA na tento produkt nabízí prodlouže-
nou záruku 3 roky.

Stolní mixér 
ETa activmix

Bílá-růžová/350 W/19000 ot./min.

Mixér a přenosná láhev v jednom! 
Ideální pro přípravu čerstvých ovocných, 
proteinových nápojů, mléčných koktejlů, 
míchaných alko/nealko nápojů, smoo-
thies, na drcení ledu, na přípravu salsa 
omáček, dětských přesnídávek apod. 
Součástí balení jsou dvě láhve vyrobené 
z odolného Tritanu (BPA free) o objemu 
0,6 l a 0,4 l a neoprenový termoobal na 
láhev 0,6 l pro udržení teploty nápojů.

výrobník sodové vody 
ETa Frizanto

Zelená

Připravte si skvělé domácí limonády za 
30 sekund. Nádobu naplníte vodou, vlo-
žíte do sodovkovače a párkrát zmáčknete 
tlačítko. Během chvilky připravíte perli-
vou vodu, kterou můžete poté obohatit 
o ochucené sirupy, džusy, bylinky, ovoce 
nebo zeleninu. Stiskem tlačítka si vytvoříte 
jemně, středně nebo silně sycenou sodu. 
Součástí je uzavíratelná plastová láhev  
o objemu 0,9l (BPA free). S bombičkou 
CO2 (není součást balení) si snadno při-
pravíte až 85 l šumivého nápoje.

Začněte žít zdravěji a lépe...  
S jedním z kuchyňských pomocníků značky ETA se slevou 

až 60 % vám to půjde samo! Ke stolnímu mixéru 
ActivMix si nezapomeňte koupit knížku plnou 

nápadů a rad na přípravu ovocných 
a zeleninových smoothie. Nechte se 

inspirovat lehkou kuchyní Zdeňka 
Pohlreicha nebo si zajděte 
do Zdrawomlsu na čerstvé 

obědové menu nebo 
chutné smoothie!

Zdravý životní styl 

499
Kč

jen

+5
bodů

BĚŽNÁ CENA*

999 Kč

50 %
sleva

649
Kč

jen

239
Kč
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+5
bodů

+6
bodů

BĚŽNÁ CENA*

1499 Kč

BĚŽNÁ CENA*

599 Kč

57 %
sleva

60 %
sleva
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lehká kuchyně
Zdeněk Pohlreich
 
„Celý život jsem na dietě a vlastně ne-
vím, na jaké. Mám nadváhu prolínající se  
s obezitou a strašnou chuť s tím něco 
udělat. Nejde ale o dietu, která jednou 
skončí, jde o způsob, jak to vyřešit z grun-
tu. Lehká kuchyně je o tom, jak vařit zdra-
vě (raději bych řekl rozumně) a se zacho-
váním toho, co mě na gastronomii nejvíce 
vzrušuje a proč ji mám rád, – skvělé chuti 
a prezentace jídla! Tyto pokrmy mohou 
chutnat báječně a vypadat lákavě, a navíc 
se po nich nesvalíte na gauč, ale budete 
se cítit lehce!“ 
Zdeněk Pohlreich

Fruit cake 375 g + ovocná šťáva 0,3 l

Zdravý oběd nabitý energií a vitamíny, 
který se skládá z kuliček sušeného ovoce, 
řeckého jogurtu a vrstvy čerstvého ovoce. 
Všechno pak spláchnete šťávou z vámi 
vybraného ovoce. 

Poukaz na 200 Kč
ve Zdrawomlsu

Vybírejte z velkého množství smoothies, 
zdravých ovocných obědů, svačinek,  
dezertů a RAW dezertů, zmrzliny nebo 
také výborné kávy. Nově v nabídce také 
snídaňové smoothies s proteinem.

Smoothie book 2
životní styl nabitý vitamíny
Kateřina Enders 

Smothie book 2 Kateřiny Endersové je 
rozšířen o 100 stran. Kniha plná receptů 
na smoothie a tentokrát i ovocné a zeleni-
nové šťávy volně navazuje na první díl – je 
doplněná o nové suroviny a nápady, jak 
kombinovat ovoce a zeleninu s oříšky, se-
mínky, oleji a dalšími ingrediencemi.

Smoothie 1+1 0,5 l
ve Zdrawomlsu

Dejte si jakékoliv smoothie z naší nabíd-
ky nebo si sami zvolte kombinaci ovoce 
přímo sobě na míru. Koktejl nadupaný  
vitamíny.  

Zdravé obědové menu ve Zdrawomlsu

279
Kč

jen
69

Kč

jen

79
Kč

jen
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Kč

jen
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Kč

jen
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+5
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+5
bodů
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body

BĚŽNÁ CENA*

399 Kč

BĚŽNÁ CENA*

144 Kč

BĚŽNÁ CENA*

178 Kč

BĚŽNÁ CENA*

200 Kč

BĚŽNÁ CENA*

349 Kč

30 %
sleva

52 %
sleva

56 %
sleva

51 %
sleva

34 %
sleva
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Připravte se na jarní detox... Vitamíny a doplňky od společnosti 
ViTAlAND pomohou udržet energii a vitalitu vašeho organismu. 
Zpomalte a připravte si skvělý detoxikační čaj Kusmi Tea 
z přefiltrované vody konvicí Brita Aluna od společnosti 
Potten & Pannen – Staněk. Konvice Brita zredukuje ve vodě 
přítomnost těžkých kovů a odfiltruje nejen chlór a vápník, 
které negativně ovlivňují vnímání chuti v nápojích, ale také 
pesticidy používané v zemědělství. 

Detoxikace organismu

Obsahuje komplex bakterií 
Lactobacillus a Bifidobac-
terium, které jsou základní 
složkou střevní mikroflóry. 
Je složen z osmi druhů 
bakterií v maximální denní 
dávce. Vhodný doplněk  
v období užívání antibiotik.

Chlorella 150 tbl.

Obsahuje výtažek sladkovodní řasy Chlo-
rella pyrenoidosa, která má příznivý vliv 
na játra a zajišťuje očištění organismu. 
Také příznivě ovlivňuje střevní mikroflóru 
a podporuje normální funkci střeva. 
Navíc působí jako antioxidant.

vitamín C 1000 mg 60 tbl.

Obsahuje vysokou koncentraci vitamínu C.  
Vitamin C přispívá k udržení obranyschop-
nosti organismu a správné funkci imunitní-
ho systému během fyzické zátěže i po ní.  
Přispívá k pravidelné tvorbě kolagenu 
pro normální funkci kostí, chrupavek, 
cév, dásní a zubů. Podporuje vstřebávání  
železa přijímaného stravou.

vitamín C 600 mg 60 tbl.

Obsahuje vitamín C s postupným uvolňová-
ním v průběhu dne. Vitamín C přispívá k udr-
žení obranyschopnosti organismu a správné 
funkci imunitního systému během fyzické 
zátěže i po ní, také podporuje vstřebávání 
železa přijímaného stravou.

B-Complex antistress 60 tbl.

Obsahuje komplex vitamínů B a C. Vita-
míny B udržují energii a vitalitu organismu, 
napomáhají ke správné funkci nervového 
systému a přispívají ke zdraví vlasů, kůže  
a sliznic. Vitamín C ovlivňuje tvorbu kolagenu 
pro kvalitu pokožky, kostí, chrupavek, zubů, 
dásní, cév a s vitamínem B6, B12 přispívá  
k přirozené činnosti imunitního systému.

Kusmi Tea Blue detox 125 g

Tato přírodní a nesmírně lahodná směs 
spojuje vše, co milujeme: základ tvoří ze-
lený čaj, maté, rooibos a chuť ananasu  
směsi dodává podmanivé kouzlo karib-
ských ostrovů. Nechte jej vylouhovat, se 
zavřenýma očima ochutnejte jeden doušek  
a nechte se unést…

Filtrační konvice 
Brita aluna Cool memo

• bílá, objem 1,4  l přefiltrované vody
• digitální ukazatel Memo – upozornění 
 na výměnu patrony
• systém FlowControl – zajišťění optimální  
 doby filtrace 
• lepší chuť a výraznější aroma čaje a kávy
• ochrana spotřebičů před vodním kamenem
• filtrační patrona součástí balení

lactobacillus 8 90 tbl.               
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35 %
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36 %
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BĚŽNÁ CENA*

309 Kč

BĚŽNÁ CENA*

139 Kč

BĚŽNÁ CENA*

309 Kč

BĚŽNÁ CENA*

419 Kč

BĚŽNÁ CENA*

545 Kč

BĚŽNÁ CENA*

204 Kč
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Rozvoj osobnosti
Rozvíjejte nejen své znalosti... 
Nechte se inspirovat světovými 
bestsellery Zázračný úklid a Čistý 
jako clean, které vám poradí 
jednoduché metody k tomu, jak 
zlepšit kvalitu svého života na mnoha 
úrovních. Své děti potěšte unikátním 
vzdělávacím konceptem Kouzelné čtení, 
kde se zábavnou a poutavou formou dozví 
spoustu zajímavých a užitečných informací. 

Kouzelné čtení
Hra „Cesta kolem světa“

• Od 10 let pro 1 a více hráčů
• Zeměpisná hra nabitá informacemi 
 a kvízy z edice Kouzelné čtení
• Provede vás napříč celým světem a své  
 znalosti si můžete ověřit pomocí 
 3 různých her, které jsou rozděleny do  
 více úrovní obtížnosti. Hrát mohou 
 dohromady děti i dospělí
• Perfektní doplněk k výuce zeměpisu
• Elektronická Albi tužka – není součástí hry

Kouzelné čtení
anglický obrázkový slovník

• Od 4 let pro 1 a více hráčů
• Interaktivní slovník, pomocí kterého se  
 děti zábavnou formou učí základní   
 anglická slovíčka a jednoduché věty
• Rozdělen do 11 tematických kapitol,  
 které obsahují přes 1000 anglických  
 slovíček
• Elektronická Albi tužka – není součástí hry

Zázračný úklid
Marie Kondo 

Poznejte originální umění, díky němuž se 
spolehlivě zbavíte nepořádku a náležitě si 
uspořádáte věci. Tato přesvědčivá knížka 
se právem stala bestsellerem po celém 
světě. Proměňte svůj domov pomocí au-
torčiny inspirativní metody v trvale uklizené 
prostředí. Změníte tak svůj život – získáte 
větší sebejistotu, budete úspěšnější a mož-
ná i konečně zatočíte s přebytečnými kily.  
A především načerpáte energii k tomu, 
abyste žili podle svých představ.

Čistý jako clean
Alejandro Junger 

Naše životy jsou plné stresu a shonu, což 
má negativní vliv nejen na psychickou  
pohodu, ale i na celý náš organismus. Tuto 
smutnou pravdu na vlastním těle zjistil  
i americký lékař Alejandro Junger, který na 
čas musel opustit zaměstnání a řešit závaž-
né zdravotní problémy. Vyléčil se díky jedi-
nečné očistné kúře, kterou lze velmi snadno 
zakomponovat do moderního života. Jeho 
metoda pomáhá s detoxikací organismu, 
má omlazující účinky a pomůže se zbavit 
přebytečných kil.

Kouzelné čtení
Hra Na farmě

• Od 4 let pro 1 a více hráčů
• Interaktivní mluvící hra z edice Kouzelné čtení
• Součástí 67 komponentů, ze kterých postavíte  
 malý statek i se zahradou
• Elektronická Albi tužka – není součástí hry
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BĚŽNÁ CENA*

449 Kč

BĚŽNÁ CENA*

699 Kč

BĚŽNÁ CENA*

249 Kč

BĚŽNÁ CENA*

299 Kč

BĚŽNÁ CENA*

999 Kč



NabídkaNabídka

Nezapomeňte relaxovat… 
Relaxujte aktivně s celou rodinou 

na bobové dráze v Hlubočkách nebo 
na motokárách v Kart Areně Olomouc. 

Čištění kabátů po zimě nechte 
na profesionálech – čistírně oděvů 5ásec. 

Během nakupování si odpočiňte 
na kávě a dortíku v kavárně Factory 

a po náročném dni relaxujte doma při vůni 
prémiových svíček Heart & Home. 

Relaxace 

Espresso nebo čaj 
& Míša dort

Po nákupech si zarelaxujte u kávy 
nebo čaje s dortem Míša 
v kavárně Factory.

Celodenní permanentka na lyžování

Ski areál Hlubočky 

Nachází se na rozhraní Nízkého Jeseníku, Oderských vrchů a Hané asi 10 km od města  
Olomouc v nadmořské výšce 300 až 400 m. 
Je vybaven výkonným systémem výroby technického sněhu, třemi vleky a lyžařským kobercem 
s celkovou odbavovací kapacitou 3400 os./hod. 
Všech 5 sjezdovek o celkové délce 1650  m je zasněžovaných a dvě jsou osvětlené pro  
večerní lyžování. Areál je vhodný pro všechny kategorie lyžařů, pro carvingové lyžování  
a zvlášť je areál velmi vhodný pro rodiny s dětmi.
V areálu je k dispozici lyžařská a snowboardová škola, půjčovna vybavení, občerstvení,  
ohřívárna – herna pro děti, parkoviště pro 350 aut přímo u vleků.
Více na: www.skiarealhlubocky.cz

Poukaz na jízdu na 10 min. Poukaz na 5 jízd

Kart arena Olomouc – motokáry

Přijďte si vyzkoušet jedinečnou závodní dráhu a stylový Sportbar. Dráha je krytá, dvou-
patrová a plná zatáček. Poskytuje tak množství prostoru pro manévrování a opravdové 
motokárové závodění. adrenalinový svět lamborghini Kart arena vás uchvátí tak, že 
nebudete chtít odejít!
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Selfie tyč GoGEN 5
Teleskopická, bluetooth, černá

ALU teleskopický selfie držák s délkou až 
75 cm, bluetooth spouští pro telefony do 
úhlopříčky 6“, fotoaparáty a kamery. Sou-
částí je i tripod stativ, poutko na zavěšení 
a protiskluzová rukojeť.

luxusní vonné svíčky Heart & Home – velké

• Popínavá růže
• Skořicové koření

luxusní vonné svíčky Heart & Home – střední

• Sladké třešně
• Francouzská vanilka
• Lázeňská koupel

luxusní svíčky Heart & Home

• Jedná se o prémiové svíčky z přírodní směsi sójového vosku, díky kterému jsou 
 tyto svíčky šetrnější a přívětivější k životnímu prostředí. 
• Hoří při nižších teplotách, takže vydrží svítit delší dobu, až 70 hodin.
• Aromatizovaný sójový vosk provoní váš domov, i když svíčka nehoří. 
• Sklenice se dá použít jako elegantní dóza nebo dekorace.  
• Unikátní kovové víčko je možné použít pro zhasínání svíčky. 

Powerbanka pro dobíjení 
Černá/tmavě šedá

• Kompatibilní s většinou chytrých telefonů, 
 tabletů a fotoaparátů 
• Indikátor kapacity baterie 
• Kapacita baterie – 4000 mAh
• Micro USB kabel součástí balení

deník malého poseroutky 
Staré dobré časy
Jeff Kinney
 
Za starých časů se žilo líp. 
Nebo ne? 
Tohle je otázka, kterou si Greg Heffley 
klade, když se jeho město rozhodne dob-
rovolně odpojit od elektřiny. Moderní spo-
lečnost má přece své výhody a Greg není 
stvořený pro staromódní život. Přijde na 
to, jak tohle celé zvládnout? Nebo je život 
jak ze staré školy pro kluka, jako je Greg, 
fakt už moc velké sousto?
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Čistírna

Speciální hloubkové 
čištění technologií aquaSec

Kabát flaušový, vlněný, 
kašmírový – krátký, dlouhý nebo tříčtvrteční

Čistírna

Chemické čištění

Kabát flaušový, vlněný, 
kašmírový – krátký, dlouhý nebo tříčtvrteční
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hloubkové

čištění
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55 %
sleva

50 %
sleva

BĚŽNÁ CENA*

219 Kč

BĚŽNÁ CENA*

296 Kč

Chemické 

čištění


