Najdi rozdílů
Otestovali
jsme pro Vás 5 věcí,
které Vám zpříjemní zimu
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Stan Extreme
Fighter 3-4 7490
7 490,- Kč

Stan Extreme Fighter
S modelem Fighter si můžete bez starostí vyrazit třeba na
expedici, vysokohorskou turistiku, nebo náročný treking a můžete
si být jisti, že Vás nezklame. Tento stan má několik předností, které
se budou určitě v boji s nepřízní počasí hodit. Skvělou stabilitu
v silném větru zajistí lehká a pevná vnější konstrukce a kolíky
k ukotvení. Vysokou odolnost proti vnějším vlivům, prodyšnost
a pohodlí pak zaručují kvalitní materiály, z nichž jsou vyrobeny oba
pláště stanu a podlážka. Jako plus jistě také oceníte jeho velikost,
která pojme tři až čtyři osoby.
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Odšťavňovač
Tefal ZN655H66
cena k doptání na prodejně

VELKÝ
test
Samsung Galaxy S8
cena k doptání
na prodejně

Mobil co fotí výborně i za tmy
Se Samsung Galaxy S8 budou vaše snímky vypadat výborně
ve dne i v noci, v šeru i za ostrého světla. Díky zdokonalenému fotoaparátu jednoduše vyfotíte, cokoliv spatříte.
Umožní vám to 12 Mpx zadní fotoaparát s Dual Pixel
senzorem, optikou se světelností f/1,7 a 1,4 µm pixely. Když
navíc aktivujte režim Pro, budete moci upravit řadu
manuálních nastavení fotoaparátu pro ten nejdokonalejší
výsledek. Vysoce výkonný je i 8 Mpx přední
fotoaparát vybavený autofokusem a disponující
technologií multi-frame image processing. S ním vyfotíte ta
nejostřejší a nejveselejší selﬁe.

Dobrý pomocník proti zimním nachlazením
Máte rádi čerstvě vymačkanou ovocnou nebo zeleninovou šťávu? Chcete být zdraví a dopřát si
často a v pohodlí domova porci vitamínů? Za nás zvítězil odšťavňovač Tefal ZN655H66 s extra velkou
plnicí trubicí, která pojme celé plody, například jablka. Odšťavňovač má k dispozici dvě rychlosti pro
měkké a tvrdé ovoce a zeleninu. Konstrukce přístroje je robustní a kvalitní, díky tomu je
odšťavňovač stabilnější a méně hlučný.
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Hydratační šampon
Teplotními rozdíly dostávají často
zabrat, se správným výběrem produktů
na vlasy naleznete v Kadeřnictví Madman.
Za nás se osvědčil hydratační šampon pro
všechny typy vlasů, který posiluje, dodává
vitalitu a obnovuje texturu vlasů.

hydratační šampón
Revlon
cena k doptání
na prodejně

vesta pro psy
DIANA LUX
tyrkysová
od 599,- Kč

Vesta Diana Lux pro Vašeho chlupáče
Podšívka je z měkkého a příjemného froté, které zabraňuje
zacuchávání srsti pejska. Střih vesty je navržen tak, aby chránil
všechny důležité partie těla psa. Psí vesta je anatomicky
tvarovaná a psa tak neomezuje ve volném a přirozeném
pohybu. Za krkem je otvor pro připnutí vodítka psa k obojku.
Tento obleček má všité poutko pro snadnější pověšení a
sušení. Oblékání zimní vesty je velmi snadné a rychlé, vesta se
zapíná na suché zipy. Prošívaná kolekce zimních oblečků
DIANA LUX je absolutní novinkou na našem trhu.

Změna cen vyhrazena. Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu.
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