
MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ
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Článek pod záštitou odbornice a brandu Esthetic Medical v deníku s největším 
nákladem v ČR - Nedělní Blesk

ánit?

„Zaměřte se na správné suše-
ní vlasů po mytí. Vyhněte se vy-

soušení ručníkem. Třením totiž dochá-
zí k  poškození. Vhodné není ale ani vy-

soušení horkým vzduchem. Doporučuji po 
umytí z vlasů rukou dostat co nejvíce vody 
a následně je vyfoukat studeným vzduchem 
skoro dosucha. Zcela vyschnout by měly 
přirozeně. Musíte-li už z  časového důvodu 
sáhnout po teplém vzduchu, ujistěte se, 
že vzdálenost fénu od vlasů je minimál-

ně 15 cm,“ radí Kateřina Jůzlová. 

Jak vlasy Jak vlasy 
v zimě sušit?v zimě sušit?

11. února 2018  www.blesk.cz TÉMA 37

Inzeráty umístěné na této straně 
vycházejí v celostátním vydání.

Objednávka pro soukromou 
i komerční inzerci je k dispozici na

www.cncenter.cz
Odpovědi označené značkou 

zasílejte do 14 dnů  na adresu:
 Blesk, řádková inzerce
Komunardů 1584/42

 170 00 Praha 7
tel.: 225 977 323, fax: 225 977 609

Adresy inzerentů nesdělujeme.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, telefon: 225 977 323, fax: 225 977 609

Termíny uveřejnění:

Datum: Podpis:

 

SOUKROMÁ INZERCE

+

x

Obnos byl zaplacen: 
■ ■ ■

Jméno:
Příjmení:
Var. symbol:
Ulice, číslo:
PSČ, obec:
Telefon:

Rubriky:

Text mého inzerátu:
50 Kč
99 Kč

149 Kč
198 Kč
248 Kč
298 Kč
347 Kč

VZORŠ t ě ň a t a b í  g l  a b e z P  .  K   o d b ě r u   i  h n e
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■ zaměstnání - popt.
■ přílež. práce - popt.
■ byty - nabídka 
■ byty - poptávka
■ byty - výměna 

■ pronájem, pod. - popt.
■ nemovitosti - nabídka
■ nemovitosti - poptávka
■ sběratelství 
■ automobily - nabídka

■ automobily - poptávka
■ motocykly
■ přívěsy a karavany
■ přísluš. a náhr. díly
■ auto - moto - různé

■ ona hledá jeho
■ on hledá ji
■ ostatní seznámení
■ pozdravy a vzkazy
■ prodám

■ koupím 
■ zvířata
■ různé

Nezapomeňte v textu inzerátu uvést Vaši adresu, případně telefonní číslo.
Na tomto kuponu nelze prezentovat www stránky.
Můj inzerát zveřejněte pod značkou. Odpovědi si budu vyzvedávat. Poplatek za značku činí 30 Kč.
Můj inzerát zveřejněte pod značkou. Odpovědi mi zasílejte. Poplatek za značku činí 60 Kč.

Cena za otištění
(ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Příplatek za značku
(Příplatek činí 30 nebo 60 Kč)

Cena za jedno otištění

Počet opakování

Celková cena objednávky

nemovitosti - nab.
 Koupím pole, louky.T:739641944 

 NBK072979

byty - poptávka
 Jako rodinnou investici koupím dva 

byty v Praze a okolí. Seniora mohu nechat 
v bytě na dožití. Platba hotově. Vyřeším 
i exekuce nebo privatizaci na stavu ne-
záleží. Tel: 608471877  NBS073143

erotické služby !!!
pro starší 18 let !!!

 909232323 Rychlovka 23 Kč/m 
 NBK073139

 909260007 Mám podvazky 26Kč/m 
 NBK073154

koupím
 Koupím starožitnosti, nábytek i chro-

m.,obrazy, rámy, porcelán, kameninu, 
nádobí, sklo,hračky,asijské předměty, 
psací i šicí stroj, knihy, časopisy, vánoč. 
ozdoby a  jiné i zdánlivě bezcenné věci 
i veteš do 1970 vhodnou pro sběratele. 
Záruka solidního jednání. T:603559569 
 NBS073082

 Škoda 1000MB/100/110/120/110R/
Rapid - koupím jakékoliv nepoužité 
náhradní díly ke  karoserii, motoru, 
nápravám. Tel: 602271336 nebo mail: 
222@centrum.cz  NBS073100

 Housle, violu, violoncello, kontrabas 
poškozené. Telefon: 739907598 
 NBS073116

 Staré loutky tel. 604826798 
 NBS073147

 Staré vzduchovky T. 604826798 
 NBS073159

 Koupím hračky, obrazy, hodiny, kni-
hy, pohlednice, poštovní známky, ban-
kovky a  mince. Dále nábytek do  roku 
1970. Platba hotově tel. č. 722 907 510 
 NBS073164

 Koupím Just Nahrin pravidelně. Celá 
ČR. Tel.: 735 548 437  NBS073173

 Až 500.000 Kč i více, dám za sbírku 
starých mincí, bankovek, pohledů, me-
dailí, odznaků! Koupím i neuspořádanou 
sbírku a  jednotlivé kusy! Např. za zatlý 
kudát nabízím 10 až 400.000 Kč! Rád při-
jedu.T: 737 777 999  NBS073174

28
22

83
/6

3JEŠTĚ SI CHCI UŽÍT SEX. ZACHRÁNÍŠ DŮCHODKYNI JARKU (69)?ŽIVOT BYL NĚJAK MOC KRÁTKÝ!

Napiš SMS ve tvaru 78EPG a text na 909 15 50

-

-

E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna, pro starší 18 let, 1sms / max.50Kč, 1min / max.90Kč vč. DPH, max. délka hovoru 13 minut, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Samota není nic pro mě. Chci mít 
s kým trávit volné chvíle. Ozvi se mi na 
tel. 906701160. Anna, 78, Plzeň. kraj

Marta (66), Jihlava, se těší na se-
tkání s milým pánem z Vysočiny, který 
hledá nejen přátelství. Tel. 906 701 160!

Najde se tady pohodář s upřímným 
srdcem? Zavolej 906 70 11 60! Budu se 
na tebe těšit. Jana, 52, Liber. kraj

Erika, 68, od Kyjova. Hledá se kul-
turně zal. nekuřák, citlivý, romantický, 
společ. motorista. Tel. č. 906 70 11 60.
E.M.A.Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 1min/70Kč vč. DPH, 
max. délka hovoru 17 minut, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

VÁŽNÉ SE ZNÁMENÍ! Stačí zavolat na 
tel.: 906 70 11 60 a spojíme Vás!
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on hledá ji

BLESK.CZ/RYBYBLESK.CZ/RYBY
HRAJ ZDARMA NA



Článek pod záštitou brandu Lékařský dům v oblíbeném týdeníku 5 plus 2



Rada odborníka pod záštitou odborníce MUDr. Pavly Myslíkové a brandu Lékařský dům v 
oblíbeném časopisu Zdraví



Rada odborníka pod záštitou MUDr. Miloše Kravciva brandu Lékařský dům v oblíbeném 
časopisu Můj kousek štěstí



Proženy.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
nejčtenějším portálu 
pro ženy v ČR. 

https://www.prozeny.cz/clanek/tloustnuti-padani-vlasu-i-predcasne-vrasky-za-co-vsechno-muze-tato-zdanliva-banalita-41301


Ženy.akuálně.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu 
pro ženy.

https://zena.aktualne.cz/krasa/omlazeni-pleti-na-co-je-treba-setrit-a-co-vas-nezruinuje/r~cf2e4c9c0a4811e8bacfac1f6b220ee8/


Femina.cz
Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
portálu pro ženy 
patřícím do první 10 
nejčtenějších v ČR

     Odkaz na článek

https://www.femina.cz/kruhy-pod-ocima-nefrci-zbav-se-jich-jednou-provzdy/


Proženy.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský důmí na 
nejčtenějším portálu 
pro ženy v ČR. 

https://www.prozeny.cz/clanek/ztloustnete-po-pivu-nikoli-nejoblibenejsi-cesky-napoj-je-dietnejsi-nez-vino-41603


Blesk.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/522098/chripka-u-tehotnych-zen-muze-vest-az-k-potratu-gynekolozka-varuje-pred-rizikem.html


Doma.nova.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na portálu 
skupiny TV NOVA patřícím 
do první 10 nejčtenějších 
v ČR.

http://doma.nova.cz/clanek/krasaamoda/vse-co-skutecne-potrebujete-vedet-o-omlazeni-obliceje.html


Proženy.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
nejčtenějším portálu 
pro ženy v ČR. 

https://www.prozeny.cz/clanek/sedite-v-praci-tyhle-3-cviky-byste-meli-delat-po-navratu-domu-a-nebudou-vas-bolet-zada-41633


OnaDnes.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 3. 
nejčtenějším portálu 
pro ženy v ČR. 

https://ona.idnes.cz/pet-tipu-jak-se-ucinne-branit-chripce-dsc-/zdravi.aspx?c=A180205_132530_zdravi_pet


Proženy.blesk.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 4. 
nejčtenějším portálu 
pro ženy v ČR. 

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi-zdravi/353608/srazet-nebo-nesrazet-horecku-pri-jake-teplote-zacit-a-jak-na-to.html


Vitalia.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu.

https://www.vitalia.cz/clanky/praskle-koutky-banalita-nebo-pricina-vaznejsi-nemoci/


Chytrážena.cz

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu.

     Odkaz na článek

http://www.chytrazena.cz/zbavte-se-nejcastejsich-vad-na-krase-vobliceji-pory-zilky-akne--41246.html


Název titulu Ověřený prodaný náklady / čtenost online denně Formát

Blesk pro ženy 196890 Článek - Péče o vlasy

5 plus 2 800000 Článek - Klouby

Zdraví 14000 Rada odborníka - MUDr. Pavla Myslíková

Můj kousek štěstí 57000 Rada odborníka - MUDr. Miloš Kravciv

Blesk.cz 315870 Online článek - Chřipka

Prozeny.cz 444 094 Online článek - Ztloutstnete po pivu?

Prozeny.cz 444 094 Online článek - Sezení v práci 

Zena.aktualne.cz 68678 Online článek - Omlazení pleti

Onadnes.cz 199 681 Online článek - Jak se bránit chřipce

Prozeny.blesk.cz 136 318 Online článek - Srážet nebo nesrážet horečku?

Femina.cz 39 493 Online článek - Kruhy pod očima

Vitalia.cz 62 911 Online článek - Prasklé koutky

Chytrazena.cz 10 525 Online článek - Zbavte se nejčastějších vad v obličeji

Doma.nova.cz 17546 Online článek - Vše co potřebujete vědět o omlazení obličeje

Celkem 2610210




