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25%

konečně VýVar

Ekologie
pro nejmenší

Čechů hodlá letos oslavit
svátek svatého Valentýna.
Další čtvrtina to zvažuje
a zbytek hodlá tuto oslavu
lásky ignorovat.

Bratři Váchovi založili Konečně vývar v roce 2013. Nápad vznikl
na dovolené ve Francii, kdy chtěli svým ženám uvařit a v receptu
stálo přidejte vývar. Ten samozřejmě neměli. Začali hledat všude
možně kde by mohli hotový vývar koupit, protože nechtěli používat
kostku masoxu, maggi apod. Zjistili, že na trhu se čerstvý vývar
nedá koupit, a tak se do toho vrhli sami. Konečně vývar se prodává
ve Sklizenu, na Rohlíku a v dalších farmářských obchodech.

Neotřelý vzhled, takzvané terazzo, je
u značky dětského nábytku EcoBirdy
dílem speciálního recyklovaného
materiálu z dosloužilých plastových
hraček. Každý kus nábytku je unikát
a navíc je i pro uživatele od útlého věku
inspirací, jak žít udržitelněji. Užijete
je v interiéru, ale vydrží i v exteriéru.
Prodává Wildmoon.cz

PLÁNOVAČE BOBO
Nedatované plánovače jsou nejnovějším produktem papírového
sortimentu firmy Bobo. V prodeji jsou v několika různých variantách
i velikostech, a to na den, týden nebo měsíc. Jsou vhodné
pro plánování pracovních povinností, volnočasových aktivit či
rodinných akcí.

Barvy roku pro radost a sílu

Každý rok vyhlašuje institut Pantone barvu pro nový rok, která se
následně zásadně objevuje i interiérových trendech a bytových
doplňcích. Pro letošní rok jde rovnou o barvy dvě, kterým to sluší
v kombinaci - nebojte se vyzkoušet žlutou a šedou. S výběrem
doplňků můžete začít třeba u Westwing.cz
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Sláva ženšenu
Korejský ženšen s jujuba je v kombinaci doslova
životabudič - pokud extrakty z těchto potravin užíváte
pravidelně. Najdete je v oblíbeném přípravku Kombe.
Od 669 Kč za 60 dávek, www.puredistrict.cz
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