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TIPY — SLADKÝ ŽIVOT

Y&T
Y&T Luxury Property nabízí designérské a stavební poradenství při nákupu
jak dokončených, tak i rozestavěných
bytových jednotek ve stavu „shall &
core“ v centru Prahy. Do portfolia jsou
zařazené jen nemovitosti, které vykazují pro zákazníka vyšší potenciál
zhodnocení a přidané hodnoty. Společnost se také věnuje developerské
činnosti, její poslední projekt „Art Rezidence u Divadla“ byl v září 2013 zařazen The New York Times do „Great
Homes and Destinations“.
VICE NA WWW.YTPI.CZ A WWW.ARTREZIDENCEUDIVADLA.CZ

ALO diamonds
V pekelném nitru Země zrozené,
do kamene zakleté, uměním brusu
zušlechtěné, námi do zlata oděné
a znovu světlem probuzené. Vzbuzují touhu a nelze jim odolat. Takové
jsou diamantové šperky české značky
ALO diamonds, umělecká díla a jedinečné
skvosty vyráběné podle unikátních návrhů,
jež vznikají v klenotnické dílně pod rukama skutečných zlatnických mistrů, kteří následují originální
koncept vytvořený zakladatelem této značky, panem Alojzem
Ryšavým. Seznamte se, prohřejte je teplem svého těla a nechte se
obdivovat spolu s nimi.
WWW.ALO.CZ

Skinguard

Život fotografky

Pánská pokožka je v mnoha ohledech speciﬁcká. Je
silnější, pružná a více pórovitá. Kvůli častému holení
se navíc velmi rychle poškozuje. Důsledkem toho
potom často dochází k nepříjemnému podráždění
a muži pak často trpí na pupínky nebo loupající se
kůži. Těmto problémům lze předejít používáním
BIO přírodního oleje Skinguard ze zeleného čaje,
který je specializován právě na péči o pleť po holení. Díky účinným látkám pokožku dokonale dezinﬁkuje a zklidní. Při pravidelném užívání dojde
k odstranění všech nedokonalostí a pleť zůstane
svěží a plná života.

Zuzana Mináčová patří k nejvýznamnějším fotografkám působícím v České republice a na Slovensku. Narodila se v Bratislavě v roce 1931, žije
v Praze. Vystavuje po celém světě, její fotograﬁe hvězd jsou legendární. Je průkopnicí moderní
slovenské a české fotograﬁe, duší „nové vlny“,
ale také dvorní fotografkou a portrétistkou všech
hvězdných hostů MFF Karlovy Vary i dalších ﬁlmových festivalů. Zuzana Mináčová odhaluje
tajemství své tvorby, principy, které mohou inspirovat všechny, kdo mají zájem o fotograﬁi. Její
příběhy vás nadchnou, pobaví i vezmou za srdce.

VÍCE NA WWW.SKINGUARD.CZ

K DOSTÁNÍ VE VŠECH DOBRÝCH KNIHKUPECTVÍCH
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