
PRO 
PLAVCE 

I PLAVČÍKY
První kolekce ilustrova-

ných věciček Bazény 
od našich oblíbenců 

Tomski & Polanski je na 
světě. Tradiční plakáty, 

tentokrát z prostředí 
plováren, jsou doplně-

né praktickými taškami, 
krásnými keramickými 

hrnky, sešity a nechybě-
jí ani trička. 

www.illustrationshop.cz

NEMLÉČNÉ 
NOVINKY 
Známá veganská značka 
Nemléko si pro vás připravila 
spoustu překvapení. Kromě 
oblíbených ochucených mlíček si 
můžete pochutnat také na ne-
mléčné zmrzlině nebo pomazán-
kovém másle, což je mandlový 
krém a alternativa smetanového 
(ne)sýru. 
www.nemleko.cz

červen 2020

DESIGN 
DELI

ZDRAVÉ JÍDLO A DROBNOSTI, KTERÉ ZVELEBÍ 
VAŠE DOMOVY. PŘIPRAVTE SE S CHUTÍ 

NA LÉTO S ELLE.

FERMENTOVÁNO 
Produkty značky Bacilli jsou 

oslavou přírody a fermentace. 
Zkuste třeba veganské kimchi 
s hlubokou umami chutí v bio 

kvalitě. Novinkou je bio fermento-
vaná limonáda Fizzy Ginger. Je 

plná čerstvě vymačkané šťávy 
z citronů a zázvoru.

JINÝ ŽIVOT
Vtiskněte doplňkům do bytu 
i na stůl novou duši. Předměty 
z nabídky e-shopu Tabule už 
většinou patřily do jiných životů, 
teď by mohly být součástí toho 
vašeho. Každý kus je jedinečný, 
kvalitní a kombinovatelný. 
www.e-tabule.cz

NÁVRAT 
LEGENDY 
Motorola odhaluje 
evoluci ikonického 

skládacího mobilního 
telefonu. Model razr je 
úplně prvním vyklápě-

cím smartphonem 
s flexibilním displejem, 

který se dokáže celý 
složit, a okamžitě tak 

přináší známý, ale 
zcela jedinečný 

zážitek.
www.lenovo.com
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