APARAT WIELU MOŻLIWOŚCI

Wiko VIEW to absolutna nowość na rynku smartfonów.
Natychmiast pokochają go zwolennicy dużych ekranów
18:9! Smartfon wyróżnia się doskonałą jakością obrazu,
zobaczymy więc na nim więcej treści podczas przeglądania
internetu, oglądania filmów czy grania w gry. VIEW to
również profesjonalista w dziedzinie fotografii. Wbudowany
aparat został wyposażony w flesz z miękkim światłem,
aparat zredukuje też smugi i efekt flary. Udoskonalono
też w nim funkcję stabilizacji obrazu. Smartfon posiada
czytnik linii papilarnych.
Więcej na wikomobile.com, sugerowana cena 749 zł

K OMF OR T O WA
Z IM A Z T HE RMO

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Najlepsza ochrona
przed mrozem
i wiatrem to bielizna
termoaktywna marki
BRUBECK z kolekcji THERMO. Chroni
przed wychłodzeniem
w takim samym stopniu, jak przed przegrzaniem. Utrzymuje
optymalną temperaturę ciała dzięki użyciu biodegradowalnej
przędzy NILIT HEAT,
powstałej z węgla
kawowego. Dzięki
niej naturalne ciepło wytwarzane przez
organizm podczas
aktywności zostanie
utrzymane na dłużej
i zagwarantuje komfort nawet w niskich
temperaturach.
Więcej na
www.brubeck.pl,
cena: ok. 139 zł

P ROF E S JON A L IS TA OD IMP RE Z

Agencja eventowa MONOMO kompleksowo zajmuje
się organizacją konferencji, gali, targów oraz promocją
nowych produktów. Projektujemy, planujemy, wykonujemy.
Jesteśmy grupą ludzi z pasją, energią i doświadczeniem.
Eventy tworzymy i spinamy w całość, dzięki naszym
profesjonalnym event managerom, podwykonawcom
od multimediów, techniki oraz scenografii. Służymy
pomocą i pomysłami na każdym etapie organizowanego
wydarzenia.
Więcej na www.monomo.pl lub na Facebooku
www.facebook.com/monomoevents/

C Z A S N A DO S K ON A Ł O Ś Ć

Kolekcja zegarków ROAMER
VANGUARD CHRONO II to propozycja dla mężczyzn nietuzinkowych, ceniących jakość i precyzję wykonania. Wszystkie modele zostały wyposażone w wysokiej klasy kwarcowe szwajcarskie mechanizmy, gwarantujące dokładność i niezawodność.
Kopertę o średnicy 42 mm pokryto odpornym na zarysowania szafirowym szkłem z powłoką antyrefleksyjną, zapewniając wieloletnią
trwałość i nieskazitelny wygląd.
Cena: 1490 zł

U W OD Z ICIE L S K IE Z A PA C H Y

Perfumy MAGNETIFICO
w końcu dostępne w Polsce!
Wszystkie linie zapachowe Pheromone Selection,
Seduction, Allure oraz Secret
Scent o ponad 15% poziomie zaperfumowania są wzbogacone feromonową formułą
AT-SC-R, która pozwala zwiększyć zainteresowanie wśród
kobiet, oddziałując na kobiece
zmysły i podświadomość.
Więcej na www.magnetifico.pl,
cena: 100 ml/189,90 zł
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