JAK SE LÉČÍ
DINOSAUŘI
Pohádka s omalovánkou

Pohádka, co Vám budeme vyprávět, je stará miliony let.
Na Zemi nežili lidé, jen zvířata,
příroda byla krásná a bohatá.
Voda i vzduch byly čisté jako z křišťálu,
a vůbec, byl tu klid, život šel pomalu.
Nebyly tady žádné viry a bacily,
co by ta veliká zvířata zlobily.
V hlubinách přírody léčivá voda,
která nám i dneska zdravíčko dodá.

Dovolte abychom Vám představili Vaše kamarády. Jsou to malí
dinosauři DINO a DINA, o které se pečlivě stará maminka
MAMDINKA a táta TATADIN. Jejich praprapradědeček žil v době
před přibližně 60 miliony lety. Byl veliký jako dům a žil v krystalicky
čisté přírodě, kde voda ani vzduch nebyly ničím znečišťovány. Člověk,
který se o ty škodlivé nečistoty později přičinil, ještě v té době na
Zemi nežil.
Naši malí dinosauří kamarádi přicházejí do stejného světa, ve kterém
žiješ i Ty. A tak musí stejně jako Ty občas bojovat proti virům a bacilům,
proti kašli, rýmě, nachlazení a bolení v krku. Na pomoc jim přichází
Vincentka, přírodní minerální voda z léčivého zdroje z Luhačovic,
krásného moravského lázeňského města. Ta voda se zrodila v hlubinách
přírody asi ve stejné době jako žil pradědeček dinosaurus.
Voda Vincentka se čerpá z hlubin přírody dodnes. Vyrábí se

VAŠE VINCENTKA

z ní mnoho dalších věcí jako zubní pasta, nosní spreje, pastilky nebo
sirupy, které nás pomáhají léčit a nejenom nás, ale také naše malé
kamarády.

TATADIN:
Nevíš čípak je to vina,
že tu ležím jak zdechlina.
Modré nebe, slunce pálí,
a já se jak čuník válím,
padla na mne únava,
jak se nad ní vyhrává?

MAMDINKA:
Vincentku pij vodu skvělou,
dodá tělu jód a soli,
navíc plno minerálů.
Těžko tě pak něco skolí,
budeš pak mít dosti síly,
abys byl zas první v cíli.

DINA:
Jsem nějaká nachlazená,
pokašlávám, těžko dýchám,
chraptím, trochu ztrácím hlas.
K tomu navíc občas kýchám.
Co s tím rychle udělat,
ať si s dětmi můžu hrát?

MAMDINKA:
Vincentkové pastilky,
ovocné či z bylinek.
To je na tvůj nos i pusu
velká dobrota a lék.
Rozpustí se pěkně v puse,
jak bonbon se cumlají
budeš dýchat, mluvit, zpívat.
Navíc skvěle chutnají.

DINO:
Něco v krku zlobí, škrábe,
navíc kašlu celý den.
Asi do mě skočil bacil,
nevím jak ho vyhnat ven.

MAMDINKA:
Vincentka má na to lék,
dělají jej z bylinek.
Je to sirup slaďounký,
léčivý a chutná skvěle
má chuť mateřídoušky
a taky jitrocele.

TATADIN:
Špatně dýchám, to mi vadí,
suchý, oteklý mám nos.
Možná že to bude tím,
že jsem v zimě chodil bos.

MAMDINKA:
Táto, to se občas stává,
když se obout zapomeneš.
Děravá je tvoje hlava,
pořád se za něčím ženeš.
Naštěstí mám na Tvůj problém
od Vincentky nosní sprej.
Pomůže ti dozajista,
za chvíli ti bude hej.

DINA:
Mám malinký nosánek,
jakpak do něj dostat lék?

MAMDINKA:
Na malinké nosánky,
Vincentka nám pamatuje.
Junior sprej to je lék,
pro tvůj malý nosánek.
Zapůsobí na to tata
na nejmenší batolata.

DINO:
Bolí hlava, špatně je mi,
mám ucpané dutiny.
Musíme s tím něco dělat,
za chvíli jsou prázdniny.

MAMDINKA:
Vincentka Nasalis problém nám vyřeší.
Dutiny propláchne šikovná konvička,
trápení zmizí a to tě potěší,
bolet už nebude nos ani hlavička.

DINO:
Zdravé dásně, pěkné zuby,
tím bych se rád vždycky chlubil.
Co dělat, aby ty zuby,
jednou nevypadly z huby?

MAMDINKA:
Zubní pasta od Vincentky,
ví, jak o ně pečovat.
Můžeš vycenit své zoubky,
s velkou chutí všechno žrát.

DINA:
Řekni mi mé zrcadlo,
kdo je v zemi zdejší,
i na celém světě,
ze všech nejkrásnější?

MAMDINKA:
Budeš to ty, milá DINo
jenom používat začni,
na ruce i obličej,
VINCENTKU krém hydratační.

VINCENTKA je přírodní produkt vyrobený na základě
nekontaminované suroviny, která se získává ze zemského nitra.
Doporučuje se nejen po nosních operacích, ale i při běžných
nachlazeních.
Produkty VINCENTKA žádejte v lékárnách.
www.vincentka.cz

