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Podzimní čtení v KnihoBudkách
Literární nadšenci si mohou podzimní večery zpříjemnit nějakou pěknou knížkou
z KnihoBudek v jednom z parků BB Centra. Bezplatně si vybrat některou z vystavených
knih a zapůjčit si ji k přečtení domů může úplně každý. Stejně tak může kdokoliv již přečtené
či nepotřebné knížky do KnihoBudky donést pro další čtenáře. A jelikož nám KnihoBudky
potvrzují, že v těchto dnech je po literatuře zvýšená poptávka, budeme rádi, když knihy,
na které se vám doma třeba jen práší, najdou své vděčné čtenáře právě v těchto
miniknihovnách.

Baarův park, park Brumlovka
www.bbcentrum.cz

UNIQUE láká na nový jídelní lístek,
bonusové karty i hudební večery
Restaurant UNIQUE pro vás s nadcházejícím podzimem připravil několik novinek. Hlavní
změnou je zbrusu nový jídelní lístek, ze kterého si vybere nejen milovník české klasické
kuchyně, ale i fanoušek čerstvých ryb či pečlivě připravených steaků.
Pro stálé hosty připravili v restauraci pozornost v podobě bonusových karet, díky kterým
máte možnost získat oběd zdarma. Dalším lákadlem jsou pravidelné hudební večery
(na své si přijdou především milovníci jazzu) i tematické večeře či degustace vín.
Již 26. října vás restaurace UNIQUE zve na pětichodové degustační menu spojené
s ochutnávkou italských vín a 14. listopadu pak na další Jazzový večer.

Budova DELTA
www.unique-restaurant.cz

MOCNÁ SÍLA

CITRUSŮ
JIŽ BRZY

V UGO

Před nachlazením ochrání citrusy
z UGA
UGO přichází s novou sezónou se čtyřmi zdravými nápoji spolehlivě fungujícími proti všem
bacilům:
drink s avokádem a kiwi osvěžuje limeta a říz mu dodává osvědčený lék na zimní
neduhy – zázvor a špetka spiruliny,
oblíbený drink zimních měsíců – kombinace mandarinky, chilli, manga a jablka,
nadupaný vitaminem C je i třetí drink sezónní nabídky – pomeranč, citron a tropický ananas,
poslední sezónní nápoj citrusy neobsahuje, to však neznamená, že by byl méně zdravý.
Slaďounká hruška vyniká v kombinaci s červenou řepou a jablkem.
K drinku si navíc můžete dát i wrap a zahnat bacily, hlad i žízeň najednou.
To vše najdete na UGO baru od 14.11.
Budova BETA
www.ugo.cz
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Bomton doporučuje (nejen) produkty
pro péči o vlasy
V luxusním salónu Bomton můžete kromě střihu a barvy vlasů vyzkoušet například
narovnávání vlasů BioIonic Agave nebo se nechat rozmazlovat při pedikúře či manikúře.
Kvalitní péči můžete svým vlasům dopřát i v podobě olejíčků od Sachajuan, Moroccanoil
nebo speciálního produktu Volume Powder pro matný vzhled.

Budova BRUMLOVKA
www.bomton.cz

UROSANTÉ podporuje MOVEMBER
Blíží se listopad, měsíc boje proti rakovině prostaty.
UROSANTÉ se zapojuje do charitativního projektu MOVEMBER a zve muže na preventivní
urologické vyšetření.
Objednat se můžete na telefonu 733 640 218 nebo e-mailem recepce@urosante.cz.
Vyšetření je zdarma.
Residence BB Centrum
www.urosante.cz

Zastavte se v O2 HUB Café na podzimní
nabídku latté
Přijďte se v podzimní plískanici a sychravé ranní mlze zahřát kávovými speciály. Prémiová
káva s bohatou mléčnou pěnou v moderním prostoru O2 HUB Café od listopadu bude vonět
po čerstvě dopečeném perníku, dýňovém koláči a právě pečených kaštanech…
Kavárna v budově GAMMA je otevřena veřejnosti denně:
Po–Čt: 8.00–18.00 hod.
Pá: 8.00–16.00 hod.

Budova GAMMA
www.perfectcanteen.cz/O2
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Prevence neduhů s dm:
DAS gesunde PLUS
Tato dm značka zahrnuje mnoho produktů pomáhajících při prevenci různých onemocnění,
která nás v podzimním období dokáží pěkně potrápit. DAS gesunde PLUS zahrnuje široké
portfolio produktů od doplňků stravy, vitaminů až po různé minerální látky. Sportovci jistě
ocení bílkovinnové i energetické produkty mnoha příchutí, které jim pomohou k ještě lepším
výkonům. Milovníci relaxace a kvalitních čajů zase potěší bohatý výběr čajových směsí.

Budova FILADELFIE
www.dm-drogeriemarkt.cz

Autogramiáda charitativního
kalendáře Česká krása 2018 přesunuta
na úterý 24. října
Jedinečný projekt, který podporuje Nadační fond Hanky Kynychové a Česká krajina o.p.s. se
uskuteční v úterý 24. října mezi 11:30–13:00 hod. v prodejně šperků JK Jitka Kudláčková
v budově FILADELFIE. Buďte mezi prvními, kteří exkluzivní kalendář získají, podpoří tak
dobrou věc a navíc budou mít možnost získat i podpisy hlavních aktérek celého projektu,
kterými jsou Jitka Kudláčková, Hanka Kynychová a Gabriela Lašková.

Budova FILADELFIE
www.jk.cz
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