
EXTRA TIPY

KOMEČNÍ TIP

Když je mimo provoz
Není to jen o partnerovi, potíže s erekcí 
může způsobit řada faktorů. Samy 
víme, co i nám může způsobit tře-
ba stres v práci. Žena by ale musela 
být světice, aby se jí taková situace 
nedotkla. Raději se zaměřte na to, 
jestli jde o náhodný „výpadek“, nebo 
opakující se situaci. Pomoci může lepší 
životospráva, odpočinek od práce či 
podpůrný prostředek jako je přírodní 
doplněk stravy Proerecta, který pomů-
že s lepší erekcí a zvýšením sexuální 
chutě u muže. Koupíte jej bez předpisu 
na www.proerecta.cz.
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Rodino, vyrážíme!
Bojujete s časem? Jídlo na cestu či piknik 
si můžete objednat v Bageterii Boulevard. 
Praktické rodinné balení Box 4 Family 
obsahuje 8 kusů baget (4 druhy), dvě 
porce pečených brambor Patatas a dvě 
domácí tatarské omáčky. Boxy jsou 
k mání ve třech variantách: odlehčená 
FIT BOX se studenými bagetami, MEAT 
BOX se zapečenými bagetami s teplým 
masem, či MIX BOX, kde najdete 
kombinaci baget studených a teplých.

Další informace na webu: 
www.bb.cz

Zdravý – a vždy 
po ruce!  
Vyzkoušejte zdravou 
alternativu 
ke klasickému 
pečivu. Trvanlivý 
žitný chléb Brick 
je ideální volba 
na svačiny do školy 
nebo na výlety či 
do práce. Skvěle se vejde 
do kabelky a báječně chutná. 
Jezte zdravě a chutně. Doporučená 
maloobchodní cena 375g balení je 18,90 Kč.

Další informace na webu: 
www.brick.cz

Sauna ve fotografii
Blahodárné účinky 
saunování jsou všeobecně 
známé. Svět „naháčů“ je 
tématem výstavy fotografií 
z domova i ze světa 
Sauna/Architektura požitku 
Paláci YMCA v centru 
Prahy v ulici Na Poříčí 12. 
Volně přístupná expozice 
v přízemí paláce, který 
letos slaví 90 let své 
existence, je tu otevřena 
až do 13. září. Ve stejný 
den se tu pro veřejnost 
slavnostně otevře nová 
finská sauna. 

Další informace na webu: 
www.palacymca.cz

Oblíbené lesky
Zaujaly vás lesklé kuchyně? Nová řada Dolti Collection nabízí třeba 
kuchyně Glam Face s metalickými lesky povrchu: hvězdný třpyt 
v odstínech karneol, jaspis, jantar a achát. Dobře se kombinují  
také s výrazným dekorem dřeva kuchyně Wood Point.  
(Cena 9 356 a 7 936 Kč/bm) 

Když je mop 
výjimečný!
Třásňový mop disponuje dvěma 
druhy třásní – ty bílé jsou ze 100% 
mikrovlákna, a tak zaručují snadný 
úklid a skvělou savost. Červené 
třásně zase podlahu zbaví jakékoli 
nečistoty, a to velmi šetrně díky 
abrazivnímu materiálu, ze kterého 
jsou vyrobeny. Trojúhelníkový 
tvar nástavce zajistí snadný úklid 
v rozích a teleskopickou tyč lze 
individuálně polohovat, jak  
právě potřebujete. 

Lehounký kbelík je pro lepší  
stabilitu a snazší manipulaci 
vybaven podélnou rukojetí.  
Ždímač po sešlápnutí  
pedálu vyždímá mop  
do poslední kapky  
a díky speciálnímu  
tvaru nenacáká…

Další informace  
na webu: 

shop.vileda.cz

ODVÁŽNÝ 
PODZIM
Dramatická fialová barva 
se objevuje na obuvi 
i kabelkách podzimní 
kolekce. Bude vynikat 
v kombinaci s bílou, 
šedou či černou. Ty, které 
touží po něčem opravdu 
výrazném, přidají sytě 
červenou! Tvary jdou 
do špičky, podpatky 
šplhají vzůru, křivky 
jsou ryze ženské… Tak 
si nadcházející sezonu 
představuje Humanic.

Další informace na webu: 
www.humanic.net/cz

Další informace na webu: 
www.oresi.cz


