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The Super Elixir 
Svetová novinka konečne na Slovensku! Elixír mladosti a 
krásy, ktorý pijú hviezdy svetového showbiznizu, je výživový 
doplnok s maximálnym podielom vitamínov, stopových prvkov, 
omega 3 a minerálov. Bol vytvorený austrálskou expertkou na 
výživu Simone Laubscher spolu s bývalou, dnes už 53-ročnou 
modelkou Elle Macpherson. Obsahuje zmes 45 kľúčových 
ingrediencií, ktoré spomaľujú starnutie, dodávajú energiu, 
zmierňujú stres, posilňujú imunitu a pri dodržiavaní správnej 
životosprávy pomáhajú pri chudnutí. V súčasnosti na trhu 
nemá super elixír konkurenciu, nakoľko iné výživové doplnky 
sa vo väčšine prípadov vyrábajú synteticky. Táto zelená zmes sa 
však získava so superpotravín bez tepelnej úpravy tak, aby ich 
telo dokázalo ľahko absorbovať a spracovať. The Super Elixir 
a veľa ďalších produktov môžete kúpiť na www.cclinic.sk 

   Flaska - láska   
   na prvý dúšok
 Najnovšie štúdie 
dokazujú, že molekula 
vodíka H2 je extrémne 
silným antioxidantom, 
ktorý spomaľuje proces 
starnutia, podporuje cievny 
systém a dodáva telu viac 
energie. Takouto modernou 
zásobárňou antioxidantov je 
FLASKA, ktorá má v sebe 
zabudovaný generátor 
vodíka. Ten klasickú vodu 
obohatí o zázračnú molekulu 
vodíka, stačí iba stlačiť 
gombík a po pár minútach 
vypiť. Rozpustený vodík 
je veľmi silný antioxidant, 
ktorý prenikne do bunky a 
neutralizuje voľné radikály. 
Flaska poteší aj milovníkov 
cvičenia vo fitness centrách. 
Počas fyzickej aktivity 
pocítite príliv energie, zvýšite 
svoju výkonnosť a urýchlite 
regeneráciu. Vodíkovú vodu 
si vďaka prenosnej fľaške 
môžete vychutnať kdekoľvek. 

   Káva tak, ako ju ľúbite
Či už vás každé všedné ráno rozhýbe čierna káva, alebo si radšej   
 vychutnáte krémové cappuccino počas víkendu, nový kávovar  
Lattissima One od NESPRESSO vám ponúkne dokonalú a jednoduchú 
cestu, ako si tieto nápoje ľahko a rýchlo pripravíte. Kávovar má iba jedno   
 tlačidlo pre prípravu obľúbenej kávy či mliečnej receptúry. Jednoducho 
naplňte špeciálne navrhnutú nádobku na mlieko po správnu úroveň 
podľa vami zvolenej receptúry, stlačte tlačidlo a kávovar sám našľahá 
čerstvú mliečnu penu priamo do pripravenej šálky. Lattissima One má 
moderný povrch, ktorý kombinuje lesklé a matné materiály a je dostupný 
vo dvoch sofistikovaných farbách: Silky White a Mocha Brown. 
Nový kávovar Nespresso Lattissima One dostane v Nespresso Boutique 
 v Eurovea Bratislava a online: www.nespresso.sk za predajnú cenu 249 E.

 Ozeta   
 a modrotlačiar  
 Matej Rabada
Tradičná slovenská  
značka Ozeta dokazuje už 
takmer 80 rokov, že kráča  
s dobou. Najnovšie reaguje 
na folklórny trend, ktorý na 
Slovensku práve zažíva 
boom. Značka v spolupráci 
s modrotlačiarom Matejom 
Rabadom pripravila unikátnu 
limitovanú kolekciu ručne 
a v každom kroku na 
Slovensku vyrábaných 
doplnkov, určenú pre pánov, 
otcov, synov, manželov, 
snúbencov... V krásnom 
drevenom balení nájdete 
vreckovku, pánsku kravatu, 
pánskeho motýlika 
i chlapčenského motýlika. 
Modrotlačiar Matej Rabada: 
„Myšlienka spojiť modrotlač 
so značkou Ozeta ma 

absolútne nadchla, okrem iného aj pre presah modrotlače do pánskej 
módy. Modrotlač bola totiž v minulosti charakteristická pre dámsku módu 
a interiérové doplnky.” Na výrobu limitovanej edície bol vybraný vzor  
z depozitu Oravského múzea, pôvod ktorého siaha až do roku 1860.


