
='"iiiiiiiiiiiiiiio
iiiiiiiiiiiiiiiO
=00
=00
===:r<"l=
_Lr\
~o=00_..-===1'-iiiiiiiiiiiiiiil'--- o-



DÁRKOVÝ
POUKAZ

Zápisník milovnice knih

Autorka Ivana Stenzlová - mikro-
bioložka a odbornice na výživu -
podává vysvětlení funkčního me-
tabolismu a návod, jak dosáhnout
hormonální rovnováhy (jak jíst pro
zdravou hormonální odezvu), kte-
rá je základem trvalé štíhlosti
a opravdového zdraví. Propojuje
tradiční čínskou medicínu s po-
znatky moderní západní dietologie
a biologie. Přináší zároveň nový
způsob vaření, který je postaven na
přípravě pokrmů s harmonizačním
účinkem. Přes 60 originálních tzv.
pětielementových receptů pokrývá
všechna roční období a zahrnuje

., .,

Soutěž! .
Tři z vás, kteří sprá~ od~~

na otázku, jaký maximalnl počet knih
. ůžete zapsat do tohoto moderního

SI~řského deníku, získaji.dá~ový
set v podobě Zápisníku ~~I~I~
knih, obyčejné tužky ~ ~npl"3l~1

placky. Správné odpovědi posa\ejte
na soutez@Sedmicka.CZ.

Ať už zhltnete knihu za ve-
čer, nebo přečtete jednu
do roka, je pravděpodob-
né, že z ní spoustu věcí za-
pomenete: po týdnu jména

postav, po měsíci dáte
___ stěží dohromady děj. Na-~~~.ip;~iiir.. tož abyste z hlavy vydolo-

vali myšlenky, které vás in-
spirovaly. Odteď to ale

může být jinak. Na trhu je zápisník, který
vám pomůže mít přehled nad přečtenými
knihami, jejich postavami, knižními citáty a jinými zajímavostmi. Obsahuje
i rady, jak přečíst alespoň jednu knihu týdně, jak se naučit číst v cizím jazyce
a spoustu dalších. Tipy v něm najdou i vášnivé čtenářky, které nikdy nemají

čtení dost. Více na www.presco.cz
Cena: 299 Kč

DEJ TĚLU ŠANCI k přirozené rovnováze,
štíhlosti a zdravíli IOpouh;ru

chody od sní-
daně po veče-
ře, od polévek
po dezerty.
Nechybějí ani
základní re-
cepty na do-
mácí kváskový
chléb, rostlinná mléka či zdravé do-
mácí fermentované nápoje (kefíry)
a postupy pro fermentaci obilnin
a luštěnin.
Více na www.smartpress.cz

Cena: 499 Kč
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