
Designové novinky  
v JK Jitka Kudláčková
V novém roce si pro Vás v prodejně JK Jitka Kudláčková nachystali excelentní 
designové prsteny,  které  jsou  navrhovány  i  vyráběny  ve  zlatnické  dílně 
propojené  přímo  s  reprezentativní  prodejnou  v  obchodní  pasáži  budovy 
FILADELFIE.

Prsteny  jsou  vhodné  jako  zásnubní,  ale  také  třeba  jako  dar  ženě  za 
narození miminka  či  k  jiným  významným  životním  událostem.  Na  první 
pohled  tyto prsteny  jako zásnubní možná nevypadají, protože z pohledu 
klasiky se nejčastěji za zásnubní prsten považuje ten s bílým diamantem  
a  v  bílém  zlatě.  Svět  JK  ale  nabízí  i  jiný  pohled  na  klasické  šperky…  
barevnější  a  zajímavější.  Prozkoumejte  řady  RADOST, DIVA  nebo 
TOLERANCE,  kde  mimo  bílých  diamantů  jsou  ve  svém  středu  prsteny 
osázeny rubínem, safírem, akvamarínem a růžový diamantem.
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Zima už Vás nebaví? 
Přijďte se zahřát do 
Costa Coffee!
Navlékli  jste si dva svetry, šálu a vlněné ponožky, ale stále  je Vám zima? 
Lepší,  než  lézt  v  lednu  za  kamna,  bude,  když  navštívíte  kavárnu  Costa 
Coffee  a  zahřejte se zevnitř.  Energii  v  novém  roce  doplníte  mrkvovým 
dortem  v  krémovém  „kožichu“  či  café  latte  s mandlovým  sirupem nebo 
dalšími novinkami v zimní nabídce kaváren.

Mrkvový dort v krémovém „kožichu“
V jednoduchosti je krása. Piškotové těsto s mrkví a rozinkami střídají vrstvy 
smetanového krému. 

Novinka: Mandlové latte
Dát si dobré latte není žádný oříšek, zvlášť když chutná po mandlích.  

Cukrová kroketka přímo do pusy
Sladký  start  do  nového  dne,  který  je  tak  akorát  velký,  že  jej  nemusíte 
okusovat, ale rovnou s ním do pusy.

Budova BETA
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Balance Club 
Brumlovka: Ať Vaše 
předsevzetí nekončí 
v lednu
Balance Club Brumlovka nabízí komplexní zázemí a služby, které pomohou 
vyplnit  Vaše  předsevzetí  v  rámci  aktivního  životního  stylu.  Využívat 
můžete fitness vybavené stroji značky Technogym, skupinové lekce, bazén, 
relaxační  zónu,  terasu  se  saunami  a  venkovní  vířivkou,  osobní  tréninky, 
masáže,  Fyzio Care a výživové poradenství. 

Zaměstnanci společností v BB Centru mají v Balance Clubu Brumlovka 
zvýhodněné podmínky členství.  Pro  více  informací  kontaktujte  naše 
Klientské centrum +420 234 749  810  nebo info@balanceclub.cz.

Budova BRUMLOVKA
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Radka Chvalova 
Beauty Studio: 
Přivítejte nový 
rok s precizně 
upravenými nehty
Ne  nadarmo  se  říká,  že  upravené  nehty  jsou  naší  vizitkou.  Vyzkoušejte 
služby studia Radka Chvalova Beauty Studio a dopřejte si manikúru nebo 
pedikúru  prvotřídními  gelovými  laky  řady  Gel  FX.  Laky  jsou  veganské  
a  veškeré  produkty  Orly  nejsou  testované  na  zvířatech  a  neobsahují 
škodlivé  látky. Zároveň gelové  laky Gel FX obsahují antioxidační vitamíny 
A a E, které vám pomohou získat zdravé nehty. Provitamin B5 pak bude 
mezitím  chránit  strukturu  nehtu.  Vaše  nehty  budou  tedy  nejen  hezky 
upravené, ale zároveň pevnější, delší a odolnější.

Budova FILADELFIE
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Novinka na klinice 
UROSANTÉ 
Nově klinika Urosanté nabízí svým zákazníkům jedinečný doplněk stravy 
„M Fertil“,  který  napomáhá  zlepšit  reprodukční  zdraví  mužů,  zvyšuje 
kvalitu spermií a zároveň pomáhá kvalitnímu sexuálnímu prožitku. 

Jedná se o novinku nejen v Urosanté, ale i v celé ČR.

Residence BB Centrum
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