
Fotorám, čo nadchne
Snáď nič nie je krajšou a väčšou ozdobou 
domova ako rodinné fotografie, ktoré 
tak zastali v čase a zachytili neobyčajné 
momentky. Bola by škoda, aby zostali 
uložené len v počítači, prípadne skryté 
vo fotoalbume. Hrdo ich vystavte! Hoci 
aj v takomto neobyčajnom, no o to 
viac skvostnom fotoráme – hravom, 
bláznivom a tak trošku aj výstrednom. 
S touto originalitou iste zabodujete 
u každého, kto má zmysel pre humor.

Fotorám Kačacie nožičKy 
Horizont, 37,5 × 19 × 9,5 cm, na 
fotKu S rozmerom 13 × 18 cm, 33 €, 
Kare deSign, LigHtparK

Vo fotoráme 
krásne vyniknú 

aj odtlačky 
ručičiek alebo 

nožičiek vašich 
detí alebo ich 

prvé kresby.

Dámou aj v kuchyni
či už máte doma nadšenú 

pekárku alebo osobu, ktorej 
sa do varenia síce až tak 

nechce, no predsa celej rodine 
pravidelne pripravuje chutné 

jedlá, potešte a inšpirujte ju 
štýlovou zásterou.

KuchynsKá zástera, 
uniVerzáLna VeľKoSť, dĺžKa 

SuKne 45 cm, páSoVKa 5 cm, 
opaSoK 105 cm, uKončená 

VoLániKmi a SaténoVou 
LemoVKou, 49 €, cHicLoVeLy.SK

A domov rozkvitne vôňou...
Vždy mám veľkú radosť, keď môžem darovať čosi, čo bolo vyrobené priamo pre 

osobu, ktorú obdarúvam. mydlové kytičky presne takým darčekom sú. Sama som 
ich už párkrát darovala a každá žena, ktorá odo mňa túto voňavú kyticu dostala, 
sa jej potešila. Jedna si ju vystavila v chodbe, druhá priamo v kúpeľni a mydielka 

z nej postupne používa, svokra ju má na jedálenskom stole. a tá moja kytička? Stojí 
priamo na pracovnom stole s krásnou vôňou jazmínu.

mydlová Kytica, 
ručne odLieVané 
mydLoVé KVety 
rôznycH tVaroV, 
Vôní, farieB 
a VeľKoStí, 
VyráBané Vždy 
na žeLanie, cena 
u predaJcu, 
deLuxe SoapS

Maznáčik, čo zohreje
priznám sa, že nemať syna, 
asi len ťažko by mi v súvislosti 
s vianočnými darčekmi 
napadlo darovať termofor. 
dizajn tých pre deti je ale 
roztomilý, a tak si teplučkých 
maznáčikov, čo vyhrejú 
studenú posteľ, zamilujú isté aj 
vaši drobci. (a aj do postele ich 
večer dostanete ľahšie.)

termoFor Beary pinK, 
47 × 33 × 12 cm, 29,90 €, 

weStwing.SK
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nákupy

Kristína 
Falťanová
– redaktorka

„Každý, kto ma 
pozná, vie, že aj čo sa 
týka darčekov, mám 
pravidlá, ktorými sa pri 
výbere a obdarúvaní 
riadim. po prvé – ich 
nepárny počet. po 

druhé – pozorujem, čo si 
kto želá a potrebuje. po 
tretie – zásadne darčeky 
balím sama.“

Prebúdzanie ako  
pri východe slnka
túto skvelú vymoženosť mi v minulosti 
dal do pozornosti kamarát, ktorý 
každé ráno chodí behávať. presne si 
spomínam na jeho oduševnený výraz, 
keď mi opisoval, ako super sa mu 
s jeho novým budíkom, ktorý funguje 
na princípe stupňujúceho sa svetla 
simulujúceho brieždenie, a dokonca 
štebotu vtákov, ráno vstáva. Kto 
by sa nechcel do práce prebúdzať 
príjemnejšie?

svetelný budíK 
pHiLipS Hf3500/01, 

SimuLuJe VýcHod 
SLnKa 30 minút, 4 

Stupne oSVetLenia, 
zVuKoVý aLarm, 

55,77 €, mader.SK

Pomôže udržať zdravie celej rodiny
prekúrené domácnosti dávajú našim 
slizniciam poriadne zabrať. udržiavať 
správnu vlhkosť vzduchu v byte je preto 
prvý krok k tomu, aby sme aj počas 
jesenných a zimných mesiacov boli 
zdraví. no povedzte, môže darček s takým 
krásnym posolstvom, ako je zabezpečiť 
zdravie pre svojich milovaných, nepotešiť?

zvlhčovač vzduchu QLima H130, 
uLtrazVuKoVé zariadenie VytVára 
VySoKofreKVenčné ViBrácie, z Vody VytVorí 
„Studenú HmLu“, uVoľňuJe negatíVne ióny 
pre Viac oSViežuJúci VzducH, 18 × 18 × 30/46 
cm, oBJem 1,6 L, 51,20 €, cHyza.SK

Na romantickú atmosféru
pohľad na tancujúce plamienky je presne 
to, čo počas chladných večerov dotvorí 
doma príjemnú a pohodovú náladu. Vďaka 
tomuto darčeku bude relax vašich rodinných 
príslušníkov intenzívnejší, no a zohriať sa budú 
môcť nezávisle od štartu vykurovacej sezóny.

stolový bioKozub Leona, 
VariaBiLné umieStnenie 

V rámci prieStoru, 25 × 18 × 14 
cm, HmotnoSť 1,51 Kg, oBJem 

záSoBníKa 200 mL, čaS Horenia 
60 minút, tepeLná VýHreVnoSť 

1,6 Kw, 46 €, e-BioKrBy.SK

Dokonalý spoločník
predpokladám, že ak máte deti, aj vy sa doma na každom štvorcovom metri potkýnate 
o hračky. práve preto si myslím, že Ježiško môže tento rok priniesť darček aj z iného súdka. 
čo naň poviete, zmestí sa do detskej?

vaK oBLudöö V StredneJ VeľKoSti, 100 × 85 × 60 cm, 
VyStLaný mäKKým materiáLom, oBJem 400 L, doStupný 
V neónoVeJ, zeLeneJ a čerVeneJ farBe, 199,90 €, tuLi.SK
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