sdílená radost
SDÍLET MŮŽETE LEDACOS. SOUBORY V PÍSÍČKU, EXTERNÍ DISKY S KOMPLETNÍ
DISKOGRAFIÍ U2, STATUSY NA FACEBOOKU I TŘEBA OBRAZOVKY. SDÍLET LZE VŠAK
I USPOKOJENÍ Z TOHO, KDYŽ NĚKDO OBDARUJE VÁS – NEBO VY JEHO. VYBRALI JSME
NĚKOLIK LETNĚ BAREVNÝCH TIPŮ NA HŘEJIVÉ DÁRKY.

VICTORINOX SWISS
Podobně jako univerzální nůž by
měla být i pánská voda po holení
Unlimited Energy neustále po
ruce. Jistí to uzamykací karabina
připevněná na flakonu, díky níž
si vychutnáte osvěžující výbuchy
svěžesti kdekoli.
Cena 150 ml 1309 Kč.

LOUIS VUITTON
Stačí, abyste si nasadili tyto
elegantní retro „kočičí oči“
z dílny Marca Jacobse a vaše
tvář dostane zcela jiný výraz.
Za slunečními skly se snadno
skryje šelma na lovu.
Info o ceně v obchodě.

BALDININI
– ANASTASIA
Ne nadarmo dostala
kabelka italské firmy
s luxusní obuví a doplňky
od sudiček jméno „secret.“
Do její spodní části se
schová ledacos, třeba
balerínky nebo lodičky
k večerní toaletě.
Cena 21 100 Kč.

KONVICE STELTON
Barvy přesahující pozitivností
škálu duhy a samozřejmě filtr
na odstraňování nečistot mají
konvice na vodu dánské firmy
Stelton prodávané na adrese
www.luxurytable.cz. Milovníci
nadčasového funkčního
designu si tam jistě vyberou.
Cena 799 Kč.

YANKEE CANDLE
ANDLE
Nádech domácí krémové
rémové
zmrzliny z jahod navodí
dí nová
vůně „summer scoop“.
p“. Dáte
si kopeček, nebo dva?
a? Stačí
zapálit knot a můžete
e mlsat
s dětmi i bez nich až devadesát
vadesát
hodin. Cena cca 639 Kč
Kč.

LEPÍTKA KORES
Krásně barevné jsou i lepící
bločky společnosti Kores,
která letos oslavila dvacetileté
výročí. Mají tvar šipky, dialogové
bubliny, případně srdce, takže
někdy na ně nemusíte ani nic
psát… Stačí je pouze „lípnout“
na správné místo. Cena 54 Kč.

CITROËN ‘DS SOFA‘
Letos se do přehlídky bytového designu v Miláně po hlavě vrhly
i automobilky, z nichž vystupovaly do popředí značky Citroën,
Renault a Ford. Z dílny té první je futuristická kožená pohovka
evokující vizionářský model DS5. Neprodejná, zatím…
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MOËT ICE IMPERIAL
Břitká svěžest a aroma
tropického ovoce směřuje
do exotiky. Podává se na
kostkách ledu a chcete-li mít při
usrkávání nohy nahoře, běžte
do restaurace SOHO+, která
právě nabízí Bed Lounge menu.
Cena 1390 Kč.

PARKERPEARL LACQUER
Řada Ingenuity představuje novou generaci per s unikátním
typem náplně 5TH, kdy se hrot pera po pár slovech přizpůsobí
vašemu stylu psaní a klouže po papíře s lehkostí profesionální
baleríny. Jako byste ho svými slovy hladili… Cena 4033 Kč.

