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NIE TRAĆ CZASU NA PRZEGLĄDANIE
NEWSLETTERÓW. TERAZ BĘDZIESZ
NA BIEŻĄCO.

Certina DS-8 Moon Phase to coś
więcej niż elegancki zegarek z wypolerowaną na wysoki połysk stalową kopertą. Tarcza w kolorze
srebrnym, wykończona szlifem słonecznym, stanowi tło dla wyświetlacza faz Księżyca, znajdującego
się na godzinie szóstej. Złocistego
połysku nadają mu wykonane z różowego złota wskazówki i indeksy,
które dzięki powłoce SuperLumiNova pozostają czytelne w ciemnościach, nawet gdy Księżyc jest
w nowiu. Dopełnienie stanowi pasek z brązowej skóry z tłoczeniami
na wzór skóry krokodyla.
Cena: 1940 zł
certina.com

SŁODYCZ BEZ KARY

ODŚWIEŻONE LEGENDY

Aksamitne kremy Mixitella, składające się z prażonych gorącym powietrzem orzeszków i belgijskiej czekolady, to świetny pomysł na
przekąskę. Tym bardziej że posłodzono je nie białym cukrem, lecz
mniej kalorycznym słodzikiem – maltitolem. Mixitella smakuje wybornie nabierana łyżeczką, ale sprawdzi się też jako dodatek do pieczywa, naleśników, smoothie lub jogurtu. Dobra wiadomość dla tych,
którzy nie lubią się z glutenem. W tych kremach nie ma drania.
Cena: 25,49 zł
mixit.pl

W najnowszej serii butów
piłkarskich Exhibit Pack
Adidas pokazuje kolejną odsłonę 4 legendarnych modeli: Predator 19+, COPA 19+,
NEMEZIZ 18+ 360 AGILITY
oraz X18+. Zaktualizowana
linia kolorystyczna wszystkich najważniejszych sylwetek marki to tym razem
intensywne i bardzo wyraziste barwy. Te zaawansowane technicznie, nowoczesne
dzieła sztuki pomogą Ci
dać z siebie wszystko na
murawie.
adidas.pl/pilka_nozna

WYJDŹ Z TWARZĄ

IKONA LAT 90.

Chcesz czy nie, twarz jako
pierwsza wystawia świadectwo o Tobie. Warto zadbać,
by po każdym goleniu nie wyglądała jak przetarta pumeksem. Produkty Nimue Man są
ukierunkowane na osiągnięcie rezultatów w zwalczaniu
konkretnych dolegliwości.
Pielęgnacyjny krem do codziennego stosowania Nimue
Hydro Balance zdecydowanie
polepsza stan skóry oraz zapobiega podrażnieniom skóry spowodowanym goleniem.
Cena: 237 zł

Ikoniczna linia Levi’s Engineered
Jeans z lat 90. powraca po dwudziestu latach we współczesnej odsłonie. Levi’s Engineered
Jeans zadebiutowały w 1999 roku, z miejsca osiągając olbrzymi
sukces. Dzięki idealnemu dopasowaniu i progresywnemu stylowi stały się legendą streetwearu
przełomu wieków. Koncepcyjne
podejście do designu, zainspirowane potrzebą jeszcze większego komfortu i swobody ruchu,
uzyskano dzięki technologii tkania
3D i skręceniu szwów zewnętrznych. Reedycję poznasz po czerwonej naszywce z logotypem
i stylizowanych szlufkach.
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