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Tipy pro vás

Technické specifikace dodávaných daT

 Žádáme o dodání fota samostatného produktu + text 200–300 znaků včetně mezer.

 V tomto speciálním projektu nejsou používána loga (pouze na výrobcích).

 Grafická úprava a font písma je zcela na vydavatelství, klient korekturuje text + použití správného fota.

 Rozlišení obrázků musí být 300 dpi.

 Klientovi je umožněno korekturovat grafický návrh dvakrát. Poté bude otištěna poslední verze inzerce.

 Data přijímáme na e-mailovou adresu inzeraty@burda.cz, uložená na FTP, nebo na CD. 

ukázka inzerce

NAUČTE SE ZDRAVĚ 
JÍST

Pomůže vám Rohlík! Spustil totiž seriál 
o zdravé výživě s nutričními terapeutkami 
z Ne hladu, ve kterém vás odnaučí zažité 
stravovací mýty. Zjistíte, že nemusíte hladovět 
nebo dělat kompromisy a vyzkoušíte si zdravé 
recepty i vzorové jídelníčky.

BEZLEPKOVÁ KUCHAŘKA

Objevte novinku z edice kuchařek Apetit. 

Trpíte Vy nebo Vaše blízké okolí intolerancí 
na lepek? Máte v oblibě jídla, po kterých 
se nebudete cítit těžce? Pak je naše nová 
kuchařka ideálním pomocníkem! Najdete v ní 
přes 100 receptů a tipů na skvělá jídla, ve 
kterých není ani stopy po běžných obilninách. 
Všechny recepty jsme pro vás uvařili, 
ochutnali a vyladili v kuchyni časopisu Apetit, 
na kterou je spoleh. 

V prodeji od 24. února na 
eshop.apetitonline.cz

SALUS FLORADIX® 

MAGNESIUM

Normální činnost psychiky i nervové soustavy 
podporuje hořčík. V náročnějším období 
se proto hodí tekutý doplněk stravy Salus 

Floradix® Magnesium, který obsahuje dobře 
vstřebatelnou formu hořčíku, a navíc další tělu 
prospěšné látky. Patří k nim směs ovocných 
koncentrátů například z ananasu, hrušek, 
manga či meruněk a výtažky z heřmánkového 
květu, plodu fenyklu, listu špenátu a dalších 
bylin. Doporučená maloobchodní cena činí 
329 Kč za balení 250 ml. 

Více na www.floradix-zelezo.cz. 

Doplněk stravy nenahrazuje pestrou a vyváženou 

stravu.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ 
PROMĚNY

Kniha Nejzajímavější proměny z produkce 
časopisu Marianne Bydlení, vám přináší 
přehled a inspiraci toho nejlepšího 
v proměnách obývacích pokojů, kuchyní, 
ložnic, předsíní, zahradních domků a altánů. 
Průvodci jsou interiéroví designéři, kteří vyřeší 
i zapeklité situace. Stačí se jen odhodlat ke 
změně!

K objednání na obchod.burda.cz

CYRANO Z BERGERACU 
VE ŠVANDOVĚ DIVADLE

Příběh jednoho z nejznámějších milostných 
trojúhelníků uvádí Švandovo divadlo v novém 
přebásnění Martina Crimpa jako jedno 
z prvních divadel od jeho světové premiéry 
v londýnském Playhouse Theatre. Adaptace 
zachovává motivy původního díla, ale opouští 
alexandrín a k divákovi promlouvá vášnivou 
poezií dnešní doby.

BURDA BEST OF

Speciální vydání časopisu Burda best of 
je tentokrát zaměřeno na topy a halenky. 
Šestnáct nejoblíbenějších střihů k využití 
pro všední den v práci, nebo během vašeho 
volna. Každý vámi vytvořený kus je originál, 
který vám bude dělat radost!

Již nyní k objednání na 
burdabestof.predplatsi.cz
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