NASZ WYBÓR

W domowej apteczce
Alfa & Omega Junior zapewnia sprawne działanie centralnego układu nerwowego, buduje
odporność, wpływa na zdolności intelektualne.
Pomaga budować mocne kości i zęby. Dla dzieci
od 3. roku życia. NutroPharma; 19,50 zŁ/30 kaps.
www.nutropharma.pl
Ecomer zawiera olej z wątroby rekina grenlandzkiego, moblilizujący system odpornościowy do
obrony przed infekcją lub szybkiego jej zwalczenia,
jeśli się pojawi. Natumin Pharma; ok. 35 zł/60 kaps.,
ok. 65 zł/120 kaps. www.krotex.pl

Z marzeń o wakacjach
Z ciastem w gośći
Wyjeżdżając do najbliższych zabierzmy ze sobą pyszne
wypieki. Transportując je w pojemnikach z serii Perła Stołowa
firmy Tupperware, mających specjalny system mocowania,
przewieziemy je bezpiecznie. Pojemniki na tort (134,90 zł)
oraz ciasto (129,90 zł) są wykonane z półprzeźroczystego
tworzywa, a elegancki design pozwala serwować smakołyki
bezpośrednio z tac. www.tupperware.pl

Jeśli pociąga cię egzotyka, podróże w nieznane,
miasta pełne życia, wypróbuj nowe produkty
Pachnącej Szafy z serii Podróże z Zapachem. Trzy
zapachy, z trzech różnych stron świata – Zanzibaru,
Orientu i Paryża zostały zamknięte w świeczkach,
dyfuzerach, wodach do prasowania, saszetkach
do szafy i samochodu oraz w perfumach
do pomieszczeń. www.pachnacaszafa.pl

najmniejszY

Na deszcz i śniegową pluchę
Firma Branq wie, jak utrzymać mieszkanie w idealnym porządku. Produkuje trwałe, przemyślane i ładne przedmioty z tworzywa sztucznego. Ostatnio w ofercie pojawiły się praktyczne podstawki pod obuwie,
które ochronią podłogę przed zabrudzeniami, wodą i sniegiem zbierającym się pod podeszwami. Bardzo przydatne podczas jesiennych
słot jak i zimowych śniegów. Podkładka ociekacz
duża (na zdj.), wym.: ok. 75x38 cm, 12,50 zł;
mała, wym.: ok. 50x40 cm, 10,50 zł.
www.branq.eu
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kuchnia zorganizowana
Firma Rejs jest wyspecjalizowanym producentem elementów
z drutu, stali i aluminium, będących częścią wyposażenia nowoczesnej kuchni czy garderoby, m.in. systemy relingowe, organizery
na pokrywki, szulady-kosze na prowadnicach, cargo. Innowacyjne
rozwiązania, doskonała jakość i nowoczesne wzornictwo poprawiają komfort ich codziennego użytkowania. www.rejs.eu

Steruje światłem
Plafoniera z czujnikiem ruchu firmy GTV służy
do automatycznego sterowania oświetleniem
w pomieszczeniach. Urządzenie odznacza się
szerokim polem wykrywania ruchu (nawet przez
drzwi, szyby i cienkie ściany). Gdy ktoś pojawi
się w zasięgu działania, czujnik automatycznie
włącza obwód elektryczny. Urządzenie odróżnia
dzień od nocy. gtv.com.pl
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Ekspres do kawy Ena Micro 9 One Touch
marki Jura to najmniejszy ekspres na
świecie z funkcją One Touch. Choć jest
o 11% mniejszy niż standardowe modele
z serii Jura Ena, sprosta wyzwaniom
nawet najbardziej wymagających kawoszy.
Cappuccino, latte, a także dwie kawy czarne można zaprogramować według
własnego przepisu (wybrac ilość wody,
moc kawy, temperaturę zaparzania, czas
poboru mleka), tak aby ulubiona kawa
zawsze smakowała i wyglądała tak samo.
www.jura-ekspresy.pl

