q vánoce

15+1 vánočních tipů
pro originálního ježíška

Po čem (nejen) ženy touží

‰ Prsten
zamilované naděje

k
TOP tip na dárey
kámen lásk

Q Modrá je barva naděje a nádherný topaz navíc ve
tvaru srdce. Krásné dílo! Unikátní designový prsten
z dílny Diamonds International Corporation má bílé
14karátové zlato, osázené diamanty o celkové váze
0,65 ct. Tímto nevšedním klenotem originálně
vyjádříte city dámě svého srdce, a to
nejen pod vánočním stromečkem.
70 000 Kč
Ježíšek: Diamonds International Corporation, Široká 15/124,
Praha 1, tel.: 222 313 469,
www.dic.as

‰ „Nikdo
nepozná,
že je máte!“
Q Pokud váš partner až dodnes váhal s korekcí zubů z obavy o svůj
vzhled či bolest, bude zajištěním tohoto novinkového dárku nadšen.
Systém zámků Incognito od společnosti 3M Unitek
se navrhuje a vyrábí na míru konkrétní potřeby, což
zaručuje pohodlí a komfort po celou dobu léčby.
Tato rovnátka jsou téměř
neviditelná, individuální
přístup zefektivňuje
a zpohodlňuje cestu
ke krásnému úsměvu.
Od 39 000 Kč
Ježíšek: 3M Česko,
Vyskočilova 1, Praha 4,
tel.: 261 380 357,
www.neviditelnarovnatka.cz

‰ Kabelka
světových hvězd
Q Když může ďábel nosit Pradu, pak nemůže
překvapit, že nová City kabelka této značky je
v pekelnické barvě! Vepřová kůže v retro stylu
se hodí ke každému elegantnímu kostýmku či
prostě jen k džínovému outfitu, ať už v byznys
stylu nebo cestou na nákup. Ne nadarmo už
tento ďábelsky rudý skvost zdobí paži herečky
Penélope Cruz a modelky Mirandy Kerr.
Cena na vyžádání
Ježíšek: Prada, Pařížská 16, Praha 1,
tel.: 221 890 380
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Â Panorama
v pracovně

Vánoce 2009

Q Pracuje váš partner až přespříliš, přitom si
stýská, že by se tak rád zahleděl do přírody
a uklidnil tak unavené nervy i oči? Splňte mu
jeho přání, aniž by se při procházkách musel
stresovat tím, že něco zamešká v zaměstnání.
Může být stále v kanceláři, ale s nádherným
výhledem, který je mu nejmilejší...
Jak je to možné? Miroslav Caban, horolezec,
cestovatel a fotograf v jedné osobě, se dnes
zabývá těmito krásnými doplňky do interiérů.
Jedinečná panoramata pořídil na svých cestách po nejhezčích místech planety. Obrazy
vám může vyrobit v libovolném rozměru až do
velikosti 2,5 metru v té nejvyšší kvalitě. Nepoznáte, že nejste na horském hřebeni... Navíc
můžete darovat kousek z limitované série.
Ježíšek: e-mail caban@indepa.cz,
www.caban.cz

‰ Dvacet
drahokamů
pro gentlemana
Q Hodinky pravého gentlemana jsou tady!
Prvotřídní švýcarský strojek, safírový kryt, vlastní
design české společnosti Diamonds International
Corporation a 20 diamantů briliantového brusu
v řemeslně dokonalé souhře a eleganci. Na ruce
je pohodlně udrží světlý či tmavý kožený řemínek.
55 930 Kč
Ježíšek: Diamonds International Corporation,
Široká 15, Praha 1, tel.: 222 313 469, www.dic.as

Â Balíčky pohody
pro krásnou pleť
a postavu

Q Pánové, usnadněte své dražší polovičce
boj s každoročním novoročním předsevzetím!
Ošetření na supermoderním radiofrekvenčním přístroji Accent poskytuje kontrolovanou
tepelnou terapii pro vytvarování těla, redukci
tuku a celulitidy a vyhlazení vrásek. Je pohodlné, rychlé, bezbolestné, nevznikají po něm
žádné rány ani jizvy a není třeba anestezie.
Zakoupit můžete jak jednotlivá ošetření, tak
zvýhodněné balíčky. Top Class doporučuje
FACE BALÍČEK (4 kompletní ošetření obličeje za 9000 Kč), nebo BODY BALÍČEK
(9 ošetření – bříško, zadeček a stehna – za
28 000 Kč). Její tělo udělá radost i vám!
Ježíšek: Blue Orange,
Tupolevova 676, Praha 9,
www.blueorange.cz

Darujte zážitky!

‰ Lázeňská
romance pro dva
Q Vánoční dárek může posloužit nejen obdarovanému, ale i dárci. Dokonce posílit vztah.
Třídenní balíček vás může zavést například
do Mariánských Lázní, v jejichž centru stojí
čtyřhvězdičkový apartmánový hotel, pouhých
300 metrů od lázeňské kolonády. Kompletní
modernizací vzniklo deset apartmánů a dva
dvoulůžkové pokoje. Dvoulůžkový pokoj najdete v každém apartmá, stejně jako obývací
pokoj, kuchyňský kout a koupelnu s vanou.
Ženy potěší fén, muže satelitní TV a telefon
s připojením na fax a internet.
Pár minut chůze je vzdálen mateřský hotel,
kde využijete lázeňské i průvodcovské služby.
Uspokojí vás krytý bazén, jakož i zázemí hotelové restaurace a kavárny. Balíček zahrnuje
ubytování s polopenzí, čtyřchodovou večeři,
perličkovou koupel i saunu pro dva.
Ježíšek: zákaznická linka: 530 33 44 55,
e-mail zakaznicke.centrum@uzijsito.cz,
hot-line: 774 727 802
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Â TOP autovosk světa

Q Je váš partner pyšný na svůj Rolls-Royce,
Mercedes-Benz či Lamborghini, nebo se ke
svému plechovému mazlíčku aspoň tak chová?
Pak mu pod stromečkem přispějte převratným
systémem péče o automobil, který je navržen
a ručně vyráběn ve Švýcarsku tak, aby byl tou
nejkvalitnější produktovou řadou autokosmetiky
na světě. Značku Swissvax vyvíjí rodina Anwanderových od roku 1930 a skládá se ze dvou
hlavních součástí: čisticího oleje, který připraví
a oživí povrch, a následného vosku dle konkrétního vozu. Esenciální oleje z avokáda, vanilky,
kokosu, pomerančů, ořechů, banánu, které
naleznete ve voscích, vytváří úžasně aromatickou vůni, všechno pak završuje vysoký obsah
čistého brazilského karnaubského vosku, což je
nejčistější, nejtvrdší a nejprůhlednější přírodní
vosk na světě. Tyto exkluzivní přípravky se velmi
lehce aplikují a nezanechávají žádné bílé zbytky
vosku na gumách nebo hranách karoserie.
Zatímco běžné vosky obsahují 3 % až 5 % karnaubského vosku, Swissvax 30 % až 60 %.
Produkty přitom pořídíte už od 1790 Kč!
Ježíšek: Swissvax ČR, Plzeňská 486, Králův
Dvůr, tel.: 737 666 644, www.swissvax.cz

Ê‡ Bodyguard
pro notebook i záda

Q Musí si váš partner vzít práci i na dovolenou
= notebook na hory? Pak máme super dárek!
Batohy a brašny Boblbe-e se díky designově
unikátnímu pojetí hodí do města i na sport
(motorka, kolo, lyže, snowboard). Výjimečné
jsou tím, že dokonale ochrání nejen notebook
ukrytý v batohu, ale skořepinovou částí, která
je z téhož materiálu jako motocyklové helmy,
především záda svého majitele. Batohy lze
různě přestavovat a doplňovat o spoustu zajímavých doplňků. Ukázkovou prodejnu najdete
v prostorách centra Blue Orange v pražských
Letňanech, kompletní nabídku v e-shopu.
Ceny batohů začínají na 3280 Kč.
Ježíšek: Blue Orange, Tupolevova 676,
Praha 9, www.boblbee.cz

‰ „Diamantový
hřbet ruky“

Q Guess znamená v překladu „hádej“, a tak
dceři položte hádanku: Kolik let slaví Guess?
Pokud se ve své oblíbené značce vyzná, odpověď
bude znít 25. Proto vznikla výroční třpytivá edice,
nabitá leskem a kouzlem. Hodinky Clearly Guess
a Mini Triangle jsou ideální „pilulkou“ pro všechny
módní šílence při honbě za novým bonbonkem na
zápěstí. Až si je rozbalí pod stromečkem, zaručeně
výskne a vezme si je na divokou silvestrovskou party
k chic disco šatičkám nebo elegantním koktejlkám.
3490 Kč
Ježíšek: Details, Václavské nám. 55, Praha 1,
tel.: 221 425 180, www.details.cz

Â Půjčte mu
superauto jeho snů!

Q Pronájem luxusního sportovního vozu jako
dárek? Proč ne! Například Ferrari může být
jeho na celou hodinu ani ne za 13 000 Kč.
Adresa? Dream-Cars! Půjčovna aut snů.
Nenachází se v nebi, ale opravdu na zemi!
Ježíšek: tel.: 733 540 540,
www.dream-cars.cz
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Â Zlaté
odpočítání půlnoci

Q Než přijde Silvestr, ať se partner náležitě
vyzbrojí. Přesnost okamžiku bude zaručena.
Tři zlaté sčítače doplňuje datumové okno na
pozici 4. Pod černě metalizovaným safírovým
sklem obíhají dvě hlavní zlaté ručky a dlouhá
vteřinka, quartzový strojek Rado Ceramica
Chronographu Black & Gold pohání, jak říká
název, rovněž chronograf. Pouzdro, řemínek
i korunka jsou z nepoškrabatelné high-tech
keramiky, tedy hypoalergeního materiálu!
56 500 Kč
Ježíšek: Altman CZ, Václavské nám. 28,
Praha 1. Prešovská 2, Plzeň, www.altman.cz

‰ Košile v zimním kouzle

Q Znáte to, dámy. Málokterý muž je ochoten si sám
koupit košili. Ty od značky camel active ale každému
dokonale sednou. Přijďte mu vybrat tu jeho ze zimní
kolekce luxusních košil pro opravdové gentlemany.
Cena košil se pohybuje od 1670 Kč do 1950 Kč.
Ježíšek: www.camelactive-wear.cz

‡ Espressí
dvojčata

Q Oblíbili jste si espresso
– oba? Pak partnera mazaně
obdarujte vůbec prvním domácím automatickým kávovarem
na espresso se dvěma hlavami.
Nespresso CitiZ&Co umí připravit dva šálky kávy najednou!
Už si nemusíte házet korunou,
kdo si lahodný mok dá první!
8490 Kč
Ježíšek: Nespresso Boutique, Pařížská 10, Praha 1

Â Průkaz
nového
McQueena

Q Model Monaco značky
TAG Heuer jako vůbec
první automatický chronograf na světě zdobil
ruku Steva McQueena
v kultovním snímku o automobilovém závodě Le Mans.
Svou autentičností a originalitou si film i tyto hodinky získaly
srdce nejednoho odvážného
muže, jenž by alespoň ve svých
snech rád nahradil hereckou
legendu. Dejte mu tu možnost!
115 900 Kč
Ježíšek: Altman CZ,
Václavské nám. 28, Praha 1,
nebo Prešovská 2, Plzeň,
www.altman.cz

Dárek
pro dítě

Vánoční menu

‰ Pomůžete najít oříšek?

Q Vzpomínáte na příběhy čtyř hrdinů Doby ledové?
Veverku Scrata, která má stálé potíže při hledání
oříšků, mamuta samotáře Mannyho, zmatkářského
lenochoda Sida a šavlozubého tygra Diega, který
se pyšní odvahou? Kreslený film Ice age 3, tolik
zbožňovaný dětmi, může ožít i pod vaším vánočním
stromečkem. Český výrobce her a hraček EFKO
přináší pod vánoční stromeček novou licenční řadu
– puzzle (154 Kč), kvarteto (115 Kč), ale i domino
či magnetky (100 Kč). Děti od 10 let také ohromně
pobaví společenská hra Blábol, jejímž cílem je skládat gramaticky správné věty ze slovních kartiček.
Ježíšek: www.efko.cz

