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Tipy a NOViNKy

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

První BIO zubní pasta 

od jednoho z největších 

globálních specialistů na 

zubní péči.

Značka G·U·M, proslulá zubní 

kosmetikou specializovaná 

také na závažnou či unikátní 

problematiku zubní péče, 

představila také vlastní 

produkt splňující požadavky 

efektivní přírodní řešení.

Certifikovaná organická 

každodenní péče G·U·M BIO 

Fresh Mint s aloe a příchutí 

čerstvé máty. 

Cena 159,–

Prodává Profimed.

G·U·M BIO FRESH MINT

ŠTĚDRÝ DEN  
S POTTEN & PANNEN – STANĚK
Porcelánový talíř na sváteční pečivo a vánoční 
cukroví potěší vaše oči, rozjasní duši, 
případně doplní vaše starší vánoční 
kolekce a díky svému mimořádně 
zdařilému provedení zcela jistě 
navodí i tu správnou sváteční 
atmosféru nejen na Štědrý den. 
Navíc se jedná o opravdu hezký 
dárek pro všechny, kteří milují 
vánoční svátky. Autorkou námětu 
je česká výtvarnice a ilustrátorka 
Renáta Fučíková, která i tento 
rok navrhovala vánoční kolekci pro 
značku Rosenthal. 

Cena 665,– 

www.pottenpannen.cz

Vyrobené z recyklátu, pro zpracování 
kuchyňského odpadu!

Chcete zodpovědně nakládat 
s kuchyňským odpadem? Rádi 

byste v bytě kompostovali, ale na 
žížaly si netroufáte? Pak oceníte 

Bokashi – za pomoci speciální směsi 
mikroorganismů přemění odpad na 
fermentovanou hmotu, která vašim 

rostlinám dodá sílu.  Bokashi nádoba 
od společnosti Plastia je vyrobená ze 
100% recyklátu podle návrhu českých 
designérů v Novém Veselí na Vysočině. 

Lokální a bezodpadová. 

MOC: 1999 Kč
www.plastia.eu

PRVNÍ ČESKÉ 
BOKASHI

PODPOŘTE 
IMUNITU 
EXTRAKTEM 
Z LÍPY
Flora Natura Lípa malolistá přispívá 
k obranyschopnosti organismu. 

Lípa se užívá pravidelně na podporu 
dobrého trávení, prospívá normální 
funkci metabolismu glukózy. 
Podporuje zdraví slinivky břišní i jater. 
Lipový čaj je tradičním doplňkem při 
chřipkách a nachlazeních horních 
cest dýchacích.

Cena: 339 Kč

www.milujubio.cz

Někomu se může zdát, že na pořízení vánočních dekorací je ještě brzy, ale opak je 
pravdou. Právě období před začátkem adventu je tím nejlepším časem, kdy začít 

přemýšlet o dárcích a způsobu nazdobení domova. V Mountfieldu naleznete více jak 
1 000 druhů nádherných vánočních dekorací za skvělé ceny pro sváteční výzdobu 

interiéru i venkovních prostor. V nabídce jsou klasické i netradiční ozdoby na 
stromeček všech velikostí a barev, světelné LED řetězy a figurky, dekorativní vánoční 
plyšáci, věnce a stromečky, vonné svíčky nebo lucerny. Podle svého vkusu si vybere 

opravdu každý. Více informací na www.mountfield.cz.

STYLOVÉ VÁNOCE Z MOUNTFIELDU

BYDLÍME V ZAHRADĚ
V knize, kterou připravil 
autorský kolektiv časopisu 
Naše krásná zahrada 
ve spolupráci s devíti 
renomovanými českými 
zahradními architekty, 
se dočtete, jak by vaše 
zahrada měla vypadat, 
aby vám v ní bylo dobře. 
Poradíme vám, jak (a kde) 
si nejlépe zařídit terasu 
a zahradu sezení, jak by 
měla vypadat venkovní 
kuchyň, hřiště pro děti 
nebo bazén... A také jak 
se schovat před sluncem, 
hlukem a pohledy z okolí, 
a jak se vyvarovat 

zbytečných chyb a ušetřit si práci. Zkrátka všechno důležité, abyste si svou zahradu 
mohli užívat. Jak, to už víte nejlíp sami... Seženete na: eshop.apetitonline.cz
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