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MORAVA GRAPHIC  
Jak se tým mladých kluků dostal díky 

pracovitosti k celoevropským zakázkám

KIKAFE  
Kde začal příběh 

s vůní kávy?



ZAMILUJTE SE DO SVÉ PLETI

Opalujete se rádi? Chcete, aby byla vaše pokožka zdravá, 
stárla pomalu a aby opálení bylo intenzivní a vydrželo 
dlouho? S tím vám pomůže francouzská kosmetika Institut 
Esthederm – naučí totiž vaši pokožku správně fungovat. 

„Aby bylo možné využívat pozitivních účinků slunečního 
záření a přitom si udržet mladistvou plet', vyvinuly výzkumné 
laboratoře Institut Esthederm opalovací péči s cílem 
maximalizovat opálení a nastartovat přirozené mechanismy 
obrany kožních buněk proti nepříznivému záření. Institut 
Esthederm přemýšlí nejen o tom, co se během slunění děje 
s povrchem pokožky, ale i o vrstvách pod ní. Jejich opalovací 
řada obsahuje patent UVinCELLIUM, který kolem buňky 
vytváří jakýsi ,polštář‘, kterým ji chrání před negativními vlivy 
slunečního záření. Další patent podporující rovnoměrné 
zlatavé opálení je ADAPTASUN – ten dokáže aktivovat 
melanin, který opálení každou sezonu zintenzivní. Institut 
Esthederm pracuje ve třech rovinách ochrany na povrchu 
(UV filtry), pod povrchem (UVinCELLIUM) a současně 
kůži stimuluje k samoochraně (ADAPTASUN),“ vysvětluje 
Natálie Žambochová, majitelka studia Face Institut. 

FACE INSTITUT NATÁLIE ŽAMBOCHOVÉ,  
WWW.FACEINSTITUT.CZ
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O TOM, ŽE MÁJ JE LÁSKY ČAS, ASI NEMUSÍME POLEMIZOVAT. TENTO 
ROK SE ALE ZKUSTE ZAMILOVAT DO SEBE! A VĚŘTE TOMU, ŽE 

VEŠKERÁ LÁSKA, KTEROU SI VĚNUJETE, SE VÁM VRÁTÍ...

ZAMILUJTE SE

ZAMILUJTE SE DO VOLNÉ NOHY

Ať už na volné noze jste nebo o ní sníte, tuhle knihu zkrátka musíte 
mít ve své knihovně. Tedy, spíš její místo tipujeme na noční stolek či 
někde poblíž, abyste ji měli neustále po ruce. Je to studnice informací 
a zkušeností, které potřebujete pro svůj úspěch a růst. Autorem 
je známý podnikatel, konzultant a zakladatel úspěšného portálu 
NAVOLNENOZE.CZ Robert Vlach, který je na volné noze už 17 let. 

NA VOLNÉ NOZE, ROBERT VLACH, JAN MELVIL PUBLISHING, WWW.MELVIL.CZ, 699 Kč

připravila: Zuzana Zbořilová

SUCHÝ OPALOVACÍ OLEJ NA 
PODPOROU OPÁLENÍ, INSTITUT 
ESTHEDERM, 1580 Kč

72



ZAMILUJTE SE DO SVÝCH VLASŮ

Zkuste se na chvíli zastavit a dopřát svým 
vlasům relax! V Art Hair Design studiu pro vás 
připravili rituál „Herbs & Clay Peeling“. Jedná 
se o 100% organickou salónní péči z přírodních 
bylin a amazonského růžového jílu. Podle fáze 
měsíce se přimíchává jeden ze tří esenciálních 
olejů. Tato úžasná směs má za úkol jemně 
očistit pokožku a vlas od všech chemických 
toxinů a odstranit stres – vlasy a pokožka tak 
mohou získat potřebnou vitalitu a energii.

Ale vaše vlasy zde budou jako v bavlnce i při 
všech ostatních procedurách: „U nás ve studiu 
pracujeme výhradně s barvami bez amoniaku 
(používáme barvu INOA od značky L'Oréal 
Professionnel) a můžete vyzkoušet i čistě přírodní 
tónovací barvy Hnectar od Oway – ty obsahují 
jen přírodní složky jako nektar z biodynamické 
bezinky, nektar z papamielu, z yerba maté či 
bavlníku. Velmi oblíbené jsou také účinné léčebné 
produkty od Kérastase – pomáhají hlavně při 
problematikách kůže jako lupy, vypadávání vlasů, 
maštění nebo citlivá pokožka,“ prozrazuje Petra 
Kubalčíková, majitelka studia Art Hair Design 
a dodává: „Přemýšleli jste o svých vlasech jako 
o živém orgánu? Vlasy vám péči s dobrými 
produkty oplatí tím, že budou krásné a zdravé.“

Do Art Hair Design studia jste zváni na bezplatné 
poradenství se speciální diagnostickou 
kamerou – kadeřníci vám na míru poradí, 
jaké produkty byste měli používat dle 
vašeho aktuálního stavu vlasu i pokožky. 

STUDIO ART HAIR DESIGN, WWW.ARTHAIRDESIGN.CZ
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ZAMILUJTE SE 
DO ZDRAVÍ!

Grepová jadérka jsou v léčitelství 
ještě dítětem. Zatímco jiné 
byliny využívá přírodní medicína 
stovky let, u jadérek je tato doba poměrně 
krátká, Dr. Jacob Harich  je objevil teprve v roce 
1980. Nositel Einsteinovy ceny, doktor, fyzik 
a současně náruživý zahrádkář, si jako první 
všiml odolnosti semínek proti plísním a hnilobě 
na zahradnickém kompostu. A díky tomu je 
podrobil rozsáhlému bádání s překvapujícím 
výsledkem.Výzkum potvrdil silné antibiotické 
schopnosti a zařadil jadérka mezi významná 
přírodní antibiotika. Grepová jadérka účinně 
působí proti plísním, bakteriím i jednobuněčným 
parazitům. Obsahují bioflavonoidy, které coby 
silný antioxidant podporují přirozený detox 
organismu, posilují trávení a zvyšují imunitu. 

EXTRAKT Z GREPOVÝCH JADER, SALOOS, WWW.
SALOOS.CZ, 154 Kč

PRODUKTY OWAY 
I KÉRASTASE 
ZAKOUPÍTE VE 
STUDIU ART HAIR 
DESIGN
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