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PREMIERY
I WYDARZENIA

MOŻESZ DŁUŻEJ
LOVELY LOVERS DELAY
SPRAY to preparat, który ma
kontrolować przedwczesny
wytrysk i wydłużać stosunek.
Guarana i kofeina, które znajdują się w składzie preparatu,
działają pobudzająco i dodają
energii. Pozostałe składniki,
m.in miłorząb japoński i olejek miętowy lekko znieczulają
członka, hamując wrażliwość
na bodźce, co jest najczęstszą
przyczyną przedwczesnego
wytrysku.
Cena: 59,99 zł
www.LovelyLovers.pl

PANATTA INSIDE to urządzenie, które może sprawdzić sie jako biurowa siłownia. Nadaje się do treningu personalnego, do ćwiczeń parami albo do treningu obwodowego. W zestawie są opcjonalne trzy wielofunkcyjne adaptery:
push bench, pull bench oraz step. Cena: 53 000 zł, www.panatta.pl

WSZYSTKO W JEDNYM

Cyber-shot™ RX10
0 to h
hybrydowy
b d
model
d l llustrzanki,
k k
który nie wymaga
noszenia wymiennych obiektywów. Obecny tu obiektyw Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 24 – 200 mm ma dużą zdolność rozdzielczą, kojarzoną raczej
z wymiennymi obiektywami do lustrzanek. Ponieważ minimalna odległość
od obiektu wynosi zaledwie 3 cm, aparat z powodzeniem posłuży także
do makrofotograﬁi.
Cena: 5798 zł, www.sony.com

OŚWIEĆ SIĘ

LEGENDARNA IKONA

MACTRONIC BLACK EYE MX532L-RC to nowa wersja popularnej latarki,
która generuje silniejszy niż w poprzedniej wersji strumień światła, teraz
o jasności 420 lumenów. Obudowa, wykonana z aluminium lotniczego, jest
odporna na urazy mechaniczne. Zestaw zawiera: wymienny akumulator
litowo-jonowy, ładowarkę sieciową i samochodową oraz ﬁltr rozpraszający
do szerszego oświetlenia. Cena: 199 zł

RAY-BAN AVIATOR SOLID GOLD to limitowana wersja okularów, po raz
pierwszy w historii stworzona z 18-karatowego złota! Połączona z mineralnymi soczewkami z polaryzacją chroni przed promieniami słonecznymi, blokując
jednocześnie światło odbite od śniegu czy asfaltu. Tylko 1200 par tego modelu
będzie dostępnych na całym świecie, w tym trzy w Polsce. Będzie można je
kupić w jednym salonie – Optique przy placu Trzech Krzyży w Warszawie. Jak
kupisz, podziel się z nami wrażeniami. Cena: 9999 zł

FOT. PRODUCENCI

Nie trać czasu na przeglądanie newsletterów.
Teraz będziesz na bieżąco.

