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na dovolenou
Bouřlivý a těžký rok se blíží ke konci. Snad nám situace brzy dovolí
uvolnit se a synchronizovat tělo i duši na zimní dovolené. Dovolená
v alpském Stubaitalu nabízí krásné zasněžené horské svahy a nespočet
zimních aktivit. Od lyžování, snowboardingu nebo freeridingu přes
běh na lyžích, zimní turistiku a turistiku na sněžnicích až po dobře
připravené sáňkařské dráhy. S maskoty BIG Family se zimní dovo-
lená stane velkým zážitkem i pro ty nejmenší. Více na www.stubai.at.

Jak na ÚZKOST
Neustálé obavy, kolotoč myšlenek, špatná koncent-
race, vnitřní neklid a napětí, nespavost, svalové na-
pětí, bušení srdce, bolesti na hrudi, bolesti hlavy,
bolesti zad, trávicí problémy? To mohou být pří-
znaky úzkosti. Hledáte-li efektivní, šetrné a zároveň
přírodní řešení, vyzkoušejte Lavekan. Lavekan
80 mg měkké tobolky je léčivý přípravek s obsahem
levandulové silice k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě
příbalovou informaci. Více na www.lavekan.cz.

OkamÏité
a pfiesné
bezdotykové
mûfiení teploty
Nový čelní bezkontaktní
teploměr FAMIDOC FDIR
– V22 je registrovaný
zdravotnický prostředek, kterým změříte
teplotu během jedné vteřiny. Bezkontaktní
teploměr jednoduše zaměříte na konkrétní
místo a výsledek znáte prakticky okamžitě.
Můžete tak měřit teplotu nejen členům ro-
diny, ale i zvířatům nebo zjistit teplotu vody
a jiných povrchů. Výsledky jsou opravdu
přesné. Senzor teplotu okamžitě naměří na
základě infračerveného záření, které vychází
z pokožky. Pořídíte ve zdravotnických potře-
bách nebo na www.celimed.cz.

Unikátní
nanovlákenný
RESPIRÁTOR
Brněnská firma Respilon oficiálně
startuje prodej očekávané revo-
luční novinky v ochraně dýcha-
cího ústrojí. Respirátor VK
RespiPro je unikátní nanovlá-
kenný respirátor se samosterili-
zační funkcí. Tu zajišťují dvě
vrstvy s akcelerovaným oxidem
mědi, který deaktivuje viry zachy-
cené v kvalitní certifikované na-
novlákenné membráně. Díky této
zcela unikátní dvojité bariéře lze
respirátor spolehlivě, bezpečně
a opakovaně používat až po
dobu jednoho týdne neboli
zhruba 30 hodin kumulativně. Re-
spirátor VK RespiPro je výsled-
kem spolupráce izraelských vědců
a vlastního vývojářského a desig-
nového týmu firmy Respilon.

Tip

Nejen
pod stromeãek!
Dárková sada Ziaja Lemon cake
s vůní citronového dortu k po-
choutkové péči o tělo (pěnové
mýdlo, krém na ruce a želé
do koupele). Doporučená
cena 259 Kč. K dostání na
www.ziajaprotebe.cz, nebo
v drogeriích DM. Dopřejte si
pochoutkovou péči o tělo
a zažijte zábavnou relaxaci!
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H˘bejte se!
Masážní emulze ALPA SPORT připraví
vaše svaly na zátěž, a pokud to přeže-
nete, pomohou od nechtěných ná-
sledků. Ať se chystáte vyběhnout, na
turistiku nebo do fitka, vyplatí se mít je
po ruce. Emulze Start krásně rozehřeje
svaly, připraví je na zátěž a výborně
zafunguje také na zatuhlé svalstvo.
Emulze Relax i ALPA SPORT gel uleví
od napětí nebo bolesti po zvýšené
námaze. Více na www.alpa.cz.

Nejen ãepice a svetry
NA HORY!
Nová kolekce FASHION české rodinné firmy Kama kolekce potěší
hlavně ženy. Užijte si nádherné pletené svetry, které se hodí
k džínám, kalhotám i sukni, pletené šaty, plédy i čepice jednoduchých
vzorů, které ladí v kombinaci s ostatními pletenými produkty.
Více na www.kama.cz.

Pro ZDRAVÉ srdce
LIVSANE Omega-3 rybí olej + Vitamin E je
doplnûk stravy ve formû tablet, kter˘ do-
dává organismu potfiebné vitaminy, mine-
rály a stopové prvky. Obsahuje mastné
kyseliny EPA a DEHA, které mají
pozitivní vliv pro rÛzné funkce v tûle,
napfiíklad srdce. Bez laktózy. Více na
www.benu.cz/livsane.

Nejti‰‰í sáãkov˘
VYSAVAâ
Ti, kdo mají rádi svůj klid, ocení vysavač

SENCOR SVC 9300BK 4A+AAA ECO POWER ,

který je vybaven technologií Superior Silence

pro extra tiché vysávání. Při úklidu nepřekročí

hodnotu hluku 59 dB a po podlaze jezdí díky

měkkým kolečkům

zcela neslyšně. Je

tak jedním z nejtiš-

ších vysavačů na

trhu. O čistotu již

vyčištěného vzdu-

chu se stará filtr

Clean Air HEPA

H13. Dostupný je

za cenu 4499 Kč.
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PRAKTICKÉ SÁâKY
na matefiské mléko
Značka LOVI představila novinku – sáčky k uchovávání
odsátého mateřského mléka Buddy Bear. Tento inovativní
výrobek chrání kvalitu mléka a zároveň umožní jeho delší
trvanlivost. Profilovaný tvar nálevky umožní snadné
odlévání a dvojitý těsný uzávěr sáček uzavře a zabrání
rozlití. Vhodné do lednice i mrazáku. V balení najdete 25 ks,
každý o objemu 200 ml. Více na www.lovibaby.com.
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