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Nová bezdrátová
SLUCHÁTKA
Začátkem října uvedla firma Bose na náš
trh dvoje nová absolutně bezdrátová slu-
chátka typu špunty. První, Bose Quiet-
Comfort Earbuds, jsou první sluchátka
tohoto typu od Bose s technologií aktiv-
ního odrušení okolních ruchů (ANC).
Druhá novinka nese označení Bose Sport
Earbuds a jedná se o sluchátka optimali-
zovaná pro sportovní využití.

DùTSKÉ BOTY na atletiku
Boty RUN SUPPORT na suchý zip pro děti na tréninky za každého počasí. Tato zpev-
ňující lehká obuv je vhodná na začátky s atletikou ve škole i v oddílu. Je uzpůsobena
dětské noze a zajišťuje pohodlí při běhu, skoku i hodu. Podešev nezanechává barevné
šmouhy. Dostupná v několika barevných variantách. Více na www.decathlon.cz.

Rychlý a kvalitní
ÚKLID
Raycop Omni Air UV+ je tyčový bezdrátový
vysavač pro komplexní úklid domácnosti od
podlahy až po postele. Má ergonomický tvar,
ultralehký design a vysávání bez kabelu
umožňuje svobodu pohybu při každodenním
úklidu hladkých podlah, koberců či schodiště.
Díky funkci UV je také vhodný pro čištění
matrací a lůžkovin od virů, bakterií a roz-
točů. Více na www.raycop.cz.

VITAMINY pro dûti
Cucavé pastilky Forever Kids chutnají jako oblíbená
dětská pochoutka lipo, navíc obsahují důležité vitaminy,
minerální látky a fytonutrienty z přírodních zdrojů.
Důležitou složkou je železo, které hraje podstatnou roli
při krvetvorbě, podpoře imunity a rozvoji mozku.

novinky a tipy

NOSNÍ SPREJ
s mofiskou
vodou
Exkluzivně v Benu si
můžete nově koupit
LIVSANE Mořskou
vodu ve spreji. Je
vhodná pro inten-
zivní čištění, propla-
chování nosu a pro
zvlhčování nosní sliz-
nice. Ideální pomoc-
ník zejména v období
nachlazení a alergií.
Zdravotnický
prostředek.
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JAK UDRÎET
CHLEBA déle

ãerstv˘?
Díky moderním textilním technolo-

giím může být pytlík na chleba
funkční stejně jako trička nebo

bundy. A právě takový je wrapáček,
který je vybavený speciální vnitřní
textilií s nánosováním s protiplísňo-

vou úpravou. Snadno se udržuje
a může se prát. Na výběr je mnoho
vzorů a velikostí. Mít déle čerstvý

chleba stojí za to. Více na
www.wrapup.cz.

ZaÏijte VODOPÁD IONTÒ i u vás doma
Čerstvý vzduch, který cítíte po bouřce
nebo u vodopádů, má pozitivní efekt
na naše zdraví a psychiku právě díky
vysokému množství záporně nabitých
iontů. „Kvůli snaze zvýšit koncentraci
záporně nabitých iontů vyvinul BAU-
MIT vysoce paropropustnou mine-
rální barvu Baumit IonitColor, která
je schopna díky svému unikátnímu
složení vytvářet záporné vzdušné
ionty. Ionizované částice vzduchu
totiž na sebe vážou prach a pyl, který
posléze padá k zemi, čímž přispívají
ke zdravějšímu vnitřnímu ovzduší,“ říká Tomáš Korecký, produktový manager společnosti
Baumit. Aplikace barvy je jednoduchá, může být použita na vápenocementové, vápenné či
hliněné omítky a také na všechny běžné původní nátěry.

Na r˘mu
a NACHLAZENÍ
Alpa Francovka s hřebíčkem uvolní
dýchací cesty a zmírní bolesti v krku.
K ozdravné inhalaci po-
stačí pár kapek Francovky
rozpuštěných v horké
vodě. Zatímco mentol
krásně uvolní dýchací cesty,
hřebíček potlačí zánět
a posílí vaši odolnost. Zře-
děnou Francovku můžete
použít také ke kloktání při
bolestech v krku. Hřebí-
ček je totiž přírodní
anestetikum, takže
zmírní bolest a řezání
v krku. Zejména
v zimě pak zkuste
Alpu použít také
do koupele.
Více na www.alpa.cz.

TRÁPÍ VÁS
zácpa
a hemoroidy?
Vyzkoušejte ColonFit Plus, který
nabízí kombinaci 100%
rostlinných látek pečujících
o střeva. Dopřejte si jemnou
vlákninu z osemení jitrocele
vejčitého (psyllium) obohacenou
o prebiotikum (inulin), sedm
unikátních probiotických kmenů
a směs trávicích enzymů a bylin.
Je vhodný i pro diabetiky
a celiaky. Neobsahuje žádné
chemické složky, příchuti, sladidla
ani geneticky modifikované
suroviny. Dostupný je ve formě
prášku i kapslí. Více informací na
www.colonfit.cz.

Pro krásné
VLASY

Saténový šampon z řady Kozí mléko od
firmy Ziaja na vlasy suché, poškozené

a bez lesku s komplexem složek kozího
mléka. Obsahuje keratin a proteiny
kozího mléka, které obnovují vlasy

v místech, kde jsou poškozeny.
Zkombinovat jej můžete s krémovým
kondicionérem na vlasy, který chrání

konečky před roztřepením a zanechává
vlasy jemné a hladké.

Více na www.ziajaprotebe.cz
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