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VALENTÍN
v darčekovom balení

Darčeky pre tých, ktorých máte radi.

Porcelánová ikonická sviečka 
Fornasetti spája unikátny 

dizajn talianskeho umelca 
so zmyselnou prémiovou 

vôňou, 170 eur, DIAGRAM 
CONCEPT STORE Bratislava

Prsteň ALO diamonds 
v tvare srdca z bieleho zlata 

s rubínom a bielymi briliantmi, 
4540 eur

Náušnice z bieleho 
a ružového zlata s briliantmi 

Capolavoro / HALADA, 
2950 eur

Ručne viazaný náramok s morskou  
perlou z kolekcie Urban značky  
GELLNER / HALADA, 213 eur

Sviatok lásky je za dverami a rozmýšľate, čím by ste svojho partnera či partnerku obdarovali? Osláviť sviatok lásky môžete 
aj so všetkými, ktorých máte radi. Ukážte svojim blízkym, ako veľa pre vás znamenajú. Vaši partneri, priatelia, rodičia aj 
súrodenci, tí všetci si zaslúžia vedieť, ako vám na nich záleží. Vyjadriť lásku možno slovom, pozornosťou, zamilovanou 
valentínkou alebo originálnym darom. Ak neviete, aký darček vybrať, aj v tomto vám môžeme pomôcť. Tu je niekoľko 

inšpirácií na kozmetiku, šperky, ale aj iné originálne drobnosti, ktoré potešia.

Náušnice SKVOST so  
Swarowského kryštálmi, ručná výroba,  

www.skvostjewellery.com, 109 eur

Nová orientálno-kvetinová dámska 
vôňa Jimmy Choo I Want Choo, s tónmi 
mandarínkovej šťavy, broskyne, vanilky, 

živice, ľalie a jazmínu. 

Extra jemný 100 percentný prírodný 
perlový prášok Just Pearls je vyrobený 

z pravých sladkovodných perál. 
Eliminuje tvorbu kožného mazu, má silné 
protizápalové účinky, napomáha hojeniu 
fibroplastov, ktoré produkujú kolagén – 
ďalší dôležitý prvok pre mladú a sviežu 
pleť. Dlhodobým používaním sa zvyšuje 
produkcia kolagénu v pokožke, www.

justpearls.sk, 31,99 eura
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BVLGARI Man Glacial Essence 
svieža pánska drevitá a energická 

parfumovaná voda, 70,80 
eura/60 ml, FAnn parfumérie

ALOve náhrdelník 
„LOVE“ z ružového zlata 

s briliantom, 287 eur

Publikácia CIPÁR&LOGO.ETC od 
Vladislava Rostoku pre milovníkov 
výtvarného umenia a grafického 
dizajnu. Zachytáva celoživotné dielo 
Miroslova Cipára, legendárneho 
grafického dizajnéra a autora 
ikonických logotypov, symbolov, 
napríklad SNG, BHS, BIB či GMB, 
99 eur. Dostupná dvojjazyčne 
(v slovenčine a angličtine) a aj 
v limitovanom vydaní s dvoma 
signovanými grafickými listami 
Miroslava Cipára, 199 eur  
www.slovart.sk

Ručne vyrábaná darčeková 
kolekcia Kampotského korenia 

DUOMILL s akáciovým mlynčekom 
s dvoma mechanizmami mletia, 
ktoré sú vhodné na dve korenia 
alebo korenie a soľ. Súprava 
obsahuje 3 x 50 g bieleho, 

čierneho a červeného korenia, 
112 eur 

Brošňa SKVOST so Swarowského 
kryštálmi a korálikmi Miyuki,  
www.skvostjewellery.com, 190 eur

Náramok  
zo žltého zlata  

s diamantmi Roberto  
Coin / HALADA, 5180 eur

Parfum L’Erbolario Lillà Lillà 
s vôňou orgovánu, neroli 

oleja, labdanu, ambry 
a cédra, 41,50 eura, 

www.erbolario.sk

Unisex vegánsky parfum Mihan 
Guilty Story s vôňou tabaku, 

bergamotu, santalového dreva, 
vanilky, kašmíru, šafranu 

a škorice, 180 eur, DIAGRAM 
CONCEPT STORE Bratislava

Huawei Watch Fit ponúkajú 
funkcie inteligentných 

hodiniek vrátane dotykového 
displeja a množstva 

tréningových režimov. 
Hodinky obsahujú aj 12 

animovaných tréningových 
kurzov a 44 ukážok držania 

tela, 119 eur
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Zvodný, dráždivý a vášnivý unisex 
parfum Pigmentarium Erotikon, 

inšpirovaný rovnomenným prvým 
erotickým filmom na svete. Pohladí 
vás gurmánskymi tónmi čokolády, 

zázvoru, ružového korenia, vanilky 
a púdru. Erotický náboj umocňuje 

magická ambra, pižmo, pačuli 
a santal, 150 eur,  

www.pigmentarium.com


