Nákupy proti podzimní depresi
Praha, 2. září 2013 – Opakuje se to každý rok – dny se zkracují, rána a večery jsou čím dál
chladnější, lidé s deštníky spěchají šedými ulicemi, aby dohnali prázdninové resty. Bonami.cz
doporučuje postavit se podzimu čelem a vyzbrojit se pomocníky, díky kterým
bude toto období daleko příjemnější. Inspirujte se několika tipy z naší
„antidepresivní výbavy“.
Ručně vyráběná designová světýlka Cable & Cotton připomínají barevná
klubka vlny, která rozzáří váš byt a náladu bez ohledu na to, jaké počasí panuje
venku. Kromě toho nabízí spoustu možností, jak je do interiéru zakomponovat
– můžete je pověsit, položit, omotat… Koupí světýlek navíc podpoříte komunitu
žen, která je vyrábí. A co zahřeje u srdce víc než dobrý skutek?
Cena na Bonami.cz: 629 Kč (fotky)
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dekorovat bílý porcelán originálním způsobem: slovy.
Ranní káva v hrníčku s nápisem Love příjemně nastartuje i
ten nejšedivější den. Stejně tak můžete své pocity a
náladu vyjádřit pomocí talířků, konviček a spousty dalšího
nádobí.
Cena na Bonami.cz: 339 Kč (fotky)

Není nic lepšího, než si po dni
stráveném v propršených ulicích prohřát tělo v horké sprše a pak se
zabalit do heboučkého županu s romantickým vzorem, jako je
například ten, který designérka značky PIP studio Catharina příznačně
nazvala Birds in Paradise.
Cena na Bonami.cz: 2 099 Kč (fotky)

I deštivý podzimní večer si můžete opravdu užít. Zkuste se zamotat
do hřejivé deky, uvařit si hrnek dobrého čaje a vytvořit útulnou
atmosférou pomocí měkkého světla plápolajících plamínků. Trojice
ručně vyráběných svíček z kolekce Cashmere Collection od
české značky Meadows nejen že nádherně vypadá, ale i
elegantně voní. Perfektně se hodí také jako luxusní dárek.
Cena na Bonami.cz: 1 490 Kč (fotky)

Němečtí designéři 58products dobře vědí, že pochmurnou
náladu nejlépe zažene úsměv. Aby se úsměv ze světa
nevytrácel, rozhodli se vtisknout ho pro jistotu i do mističek a
hrníčků. Na výběr je ale hned několik výrazů, takže pokud máte
zrovna náladu pod psa a nechcete se o tom bavit, můžete to
okolí decentně naznačit právě výběrem nádobí. S miskami a
hrníčky, které se umí tvářit, se prostě nudit nebudete.
Cena na Bonami.cz: od 379 Kč (fotky)
Fotogalerii pro média najdete zde, průběžně sem doplňujeme
nekrásnější fotky z Bonami.cz, které jsou k dispozici v tiskové kvalitě ;)
http://www.flickr.com/photos/98365660@N07/sets
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