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Sunar complex 2 od uk. 6. mesíce veku

Sunar complex 3 od uk. 12. mesíce veku

Sunar complex 2

Sunar complex 3 Sunar complex 3 – banán Sunar complex 3 – vanilka

www.sunar .cz

Sunar complex obsahuje mléčný tuk, který je významným 
zdrojem energie a je důležitý také pro vstřebávání vitaminů 

rozpustných v tucích.



Sunar complex 4 od uk. 24. mesíce veku

Sunar complex 5 od uk. 36. mesíce veku

Sunar complex 4 Sunar complex 4 – jahoda

Sunar complex 5

Pro optimální a vyváženou stravu 
obsahující vitaminy a minerální látky 
podávejte Sunar complex co nejdéle.

Vitaminy A, C a D přispívají 
k normální funkci imunitního 
systému. Vápník a vitamin D 
jsou potřebné pro normální růst 
a vývoj kostí u dětí.



                            

AKCE 5+1 ZDARMA
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NYNÍ ZA NÁKUP CELKEM 
5 VAŠICH OBLÍBENÝCH 

MLÉK SUNAR

1 MLÉKO NAVÍC 
ZDARMA

1.  Kupte 5× libovolné mléko Sunar complex 
od ukončeného 6. měsíce věku.

2.  Vložte do hrací karty účtenku za každý nákup 
Sunar complex.

3.  Za každý koupený výrobek si dejte v Sunar lékárně 
označit tuto kartičku razítkem.

4.  Sbírejte razítka do prázdných políček.
5.  Za 5 razítek získáte mléko zdarma.
6.  Kartičku s razítky a vloženými účtenkami odevzdejte 

v Sunar lékárně výměnou za mléko Sunar zdarma.

Akce platí v Sunar lékárnách. Za každé jedno balení 
Sunar complex od ukončeného 6. měsíce věku získáte 1 razítko. 

Výrobek zdarma není možné vymáhat soudní cestou.
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