
Další informace 
na webu: 

www.oresi.cz

AKTUÁLNÍ 
TRENDY:  
Šedé a černé 
kuchyně
Řada kuchyní Dolti 
Collection od Oresi 
reaguje na módní trendy 
a nabízí kromě jiného v linii 
Velvet Star šedé a černé 
supermaty. Benefitem 
povrchu je úprava proti 
otiskům prstů.  
(Cena 8 840 Kč/bm). 

Aby vaše postelové 
hrátky neskončily dříve, 
než začaly, zkuste 
svému partnerovi koupit 
přírodní tabletky 
Proerecta. Účinek se 
dostaví už do hodiny 
po užití a zlepší erekci 
i sexuální chuť. Nakoupit 
můžete i diskrétně 
na www.proerecta.cz. 
Jedno balení vám vysta-
čí až na 12 „čísel“.

Postelové hrátky

VL31_TK33_PROERECTA_100x66mm.indd   1 12.07.18   13:32

EXTRA TIPY

INZERCE

 na.

P
řip

ra
vi

la
 T

e
re

za
 L

o
k

a
jíč

k
o

vá
S

ní
m

ky
 a

rc
h

iv

Další informace na webu: 
www.ziaja.cz

INSPIRACE PŘÍRODNÍMI RITUÁLY
Přírodní rituály krásy žen z celého světa  
inspirovaly vznik řady Dove Nourishing  
Secrets, nyní rozšířené o tělová mléka ve  
spreji a krémy na ruce. Jejich kokosová  
varianta vychází z ajurvédské medicíny,  
která po tisíciletí využívá léčivé vlastnosti  
kokosového oleje, mléka nebo dužniny.  

Avokádo bylo zase  
oblíbené už u Mayů  
z Guatemaly  
na vlasy i pokožku. 

        Další informace  
        na webu: 
www.unilever.cz

Nealko 
bublinky
Rotkäppchen Désalcoolisé 
Blanc je svěží ovocná 
varianta oblíbeného 
německého sektu pro 
všechny, kteří se chtějí 
nebo musí obejít bez 
alkoholu. Jemná žlutá 
barva, vůně sušeného 
ovoce a chuť připomínající 
zralá jablka a hroznovou 
šťávu – tak chutná šumivé 
potěšení. Můžete je použít 
také k přípravě koktejlů, 
třeba letní sangrie… 
K dostání od 139 Kč.

Další informace 
na webu: 

www.rotkaeppchen.cz

Takový 
dělávala 
babička…
Hustý poctivý sirup 
se 73% podílem 
přírodní ovocné 
složky – malinové 
šťávy a hruškového 
pyré – nejen krásně 
voní, ale je také velmi 
zdravý (maliny totiž 
obsahují vysoký podíl 

vlákniny a vitaminu C a mají 
antioxidační účinky). Je vyráběn 
studenou cestou – tj. není 
pasterován, díky čemuž si dokáže 
zachovat veškeré hodnotné 
látky. Neobsahuje umělá barviva 
a sladidla, a tak z něj bez obav 
můžete připravovat domácí 
limonádu pro děti. A pro dospělé 
třeba osvěžující malinový kir.

Další informace na webu: 
www.manufaktura.cz

Arganové pohlazení 
Horké slunečné léto je velmi náročné 
pro naši pokožku, která může být 
vysušená a podrážděná. Dopřejte jí 
proto pleťový krém a tělové máslo 
s arganovým olejem, bohatým 
na přírodní vitaminy E a A a na velmi 
cenné nenasycené mastné kyseliny 
s antioxidačními účinky. 

KŘUPNĚTE SI!
Nesmažené křupky Cheetos 
Mix-Ups obsahují tři různé tvary 
a příchutě, takže si každý najde 
tu svou. Navíc jsou k dostání 
hned ve dvou variantách. 

Prý léčí lásku… a chutná!
Lékořice! Blahodárné účinky na naše zdraví se 
skrývají především v jejím kořeni. Většina z nás si 
jistě okamžitě vybaví černou cukrovinku s názvem 
pendrek, která má natolik specifickou chuť, že 
jí někteří lidé doslova propadli. Není tedy divu, 
že je již mnoho let jednou z nejprodávanějších 
cukrovinek značky Pedro, která lékořici nabízí 
i v neméně populární podobě bonbonů v cukrovém 
kabátku nebo jako sladké čtverečky, které jsou 
lékořicí jen decentně proloženy.  


