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DÁMY A PÁNOVÉ,
Travel Sky Shop nabízí bohatou možnost výběru kvalitního a značkového zboží za výtečné ceny. Naše posádka Vám 
ochotně poradí s výběrem, a to přímo v pohodlí Vašeho sedadla. Rádi bychom Vás informovali o skutečnosti, že na 
letech, které jsou operovány mimo území EU, není z celních důvodů palubní prodej Sky Shop nabízen na zpátečních 
letech. Z daňových důvodů na letech operovaných v rámci EU nenabízíme k prodeji alkoholické nápoje a cigarety ze 
sortimentu Sky Shop. Nicméně celý sortiment Sky Shop parfémů, kosmetiky a malých dárků je Vám plně k dispozici.  
Vezměte, prosím, v úvahu, že zásoby zboží Sky Shop na palubě letadla jsou omezeny váhou a úložným prostorem. 
Proto, prosím, přijměte naši omluvu, pokud Vámi vybrané zboží nebude výjimečně na letu k dispozici.  

Děkujeme Vám za pochopení.
Peter Šujan
Obchodní ředitel Travel Service a.s.

CENY
Ceny uvedené v tomto katalogu jsou v českých korunách a EUR. Ceny v českých korunách jsou pevné, zatímco ceny  
v EUR jsou pouze orientační. Přesná částka Vám bude vypočtena při nákupu přímo na palubě letadla, a to podle  
aktuálního kurzu poskytovatele Sky Shop – ALPHA FLIGHT a.s. O aktuálním kurzu se, prosím, informujte u posádky.  
V případě reklamace se obracejte na dodavatele a prodejce palubního prodeje: ALPHA FLIGHT, a.s.,  
prg_complaints@dnata.cz. 
Přijímáme kreditní a debitní karty do maximalní výše 5000,00 CZK, nebo 200,00 EUR na osobu.

DOSTUPNOST ZBOŽÍ SKY SHOP
Palubní prodej je nabízen pouze na palubách letadel Travel Service/SmartWings na odletech z Prahy. Lety v rámci EU: 
z důvodů daňových omezení nemohou být na letech v rámci EU nabízeny cigarety a alkohol ze sortimentu Sky Shop. 
Zbývající produkty jsou k dispozici na letech z Prahy do většiny evropských destinací. Tento sortiment je možné zakoupit 
i na letech z vybraných destinací zpět do Prahy. O dostupnosti Sky Shop na Vašem letu se prosím informujte u posádky. 
Lety z Prahy mimo EU: na letech mimo EU je k dispozici plný sortiment Sky Shop včetně cigaret a alkoholu, nicméně na 
zpátečních letech do Prahy není prodej z celních a daňových důvodů nabízen. Zboží nelze zasílat poštou, ani zakoupit 
na letišti v Praze na adrese společnosti. Přijměte, prosím, naši omluvu, pakliže nebude Sky Shop naložen na Váš let  
z kapacitních nebo provozních důvodů.

OBJEDNÁVKY NA PŘÍŠTÍ LET S LETECKOU  
SPOLEČNOSTÍ TRAVEL SERVICE
Zboží z katalogu Sky Shop je možné rezervovat pouze na Váš odlet z Prahy na internetových stránkách Travel Service: 
http://www.travelservice.aero/palubni-sky-shop/. Taková rezervace není nákupem v e-shopu a není závazná. Rezervace 
může být provedena pouze na lety se servisem Sky Shop. Vybrané zboží Vám bude na let připraveno za předpokladu 
jeho dostupnosti a možnosti naložení, a Vy si ho během letu můžete zakoupit. Vaše rezervace bude automaticky  
předána poskytovateli služby Sky Shop a nebude Vám potvrzena. Cigarety a alkohol je možné rezervovat pouze na 
odlety z Prahy do zemí mimo EU.

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME
Zboží je nutné si rezervovat nejpozději 48 hodin před odletem (objednávky obdržené o víkendech a o svátcích budou 
zpracovány až následující pracovní den).

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ LET.

VÍTEJTE
V TRAVEL SKY SHOP
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LADIES AND GENTLEMEN,
Travel Sky Shop offers a wide range of high quality branded products for outstanding prices. Our crew would be delighted  
to help you with your purchase from the comfort of your seat. We would like to inform you that, for customs reasons,  
Travel Sky Shop products cannot be offered on return flights from destinations outside the European Union. For tax  
reasons, we unfortunately cannot offer you spirits or cigarettes on flights operated within the European Union. However, 
an assortment of perfumes, cosmetics and gifts is fully available for you. Please note that storage on board the aircraft  
is limited by weight and space. Therefore, please kindly accept our apology in the event that the product you have chosen 
is not available on your flight. Thank you for your kind understanding.

Yours sincerely,
Peter Šujan
Commercial Director of Travel Service

PRICES
Prices stated in this magazine are in both, CZK (Czech Crowns) and in EUR. CZK prices are fixed, whereas EUR prices  
are approximate and the exact EUR amount will be calculated on board the aircraft based on the exchange rate of the 
Sky Shop service provider – ALPHA FLIGHT a.s. – valid at the time of purchase. Information concerning the current 
exchange rate can be obtained from the cabin crew. In the case of a complaint, please contact the supplier and in-flight 
shop vendor: ALPHA FLIGHT, a.s., prg_complaints@dnata.cz. 
We accept credit and debit cards for a maximum spend per customer of 5000,00 CZK or approx 200,00 EUR.

AVAILABILITY OF SKY SHOP PRODUCTS 
Sky Shop products are only offered on board the aircraft of Travel Service/SmartWings flights departing from Prague. 
Intra-European flights: For tax reasons, cigarettes and spirits cannot be offered on flights within the EU. The rest of Sky 
Shop products is available on flights from Prague to other EU destinations. This assortment of Sky Shop products is also 
available on return flights from selected EU destinations to Prague. Information concerning Sky Shop availability on your 
flight can be obtained from the cabin crew. Flights from Prague to destinations outside the EU: A full Sky Shop assort-
ment, including cigarettes and spirits, is available on flights departing from Prague to destinations outside the EU.  
However, for customs reasons, it is not possible to purchase any goods on the return flight from outside the EU to Prague. 
It is not possible to send any Sky Shop products by post, or to purchase any Sky Shop item at the address of the company 
at Prague Airport. Should your favourite Sky Shop product not be supplied on board due to space limitations or operatio-
nal reasons, please be so kind and accept our sincere apologies.

ORDERS FOR YOUR NEXT FLIGHT  
WITH TRAVEL SERVICE
It is possible to order products in advance from Sky Shop Magazine for your flight departing from Prague via the web site  
service: http://www.travelservice.aero/palubni-sky-shop/. Such an advance purchase does not constitute an E-shop pur-
chase, and is exempt from any obligations pertaining thereto. Advance purchases can only be made on flights with the Sky 
Shop service. The chosen goods will be prepared for you on board, subject to space and product availability, and you can 
complete the purchase during the flight. Your advance order will be automatically forwarded to our service provider and will 
not be confirmed to you. Cigarettes and spirits are only available on flights from Prague to destinations outside the EU.

WE TAKE YOUR ORDERS
The goods must be ordered at least 48 hours prior to departure (orders received during weekends and holidays will be 
processed on the next working day).

WE WISH YOU A PLEASANT FLIGHT.

WELCOME
 TO TRAVEL SKY SHOP

TS_sky&buy_Summer_2018.indd   3 07.05.2018   19:36



FLY 
& BUY

05
SKY BAR

06-07
BRAND NEW 

NOVÉ

08-17
FRAGRANCES 
PARFÉMY

18-23
COSMETICS 

KOSMETIKA

24-33
ACCESSORIES 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

34
TOYS 

HRAČKY

35
SWEETS 

CUKROVINKY

36-39
SPIRITS 

LIHOVINY 

40-43
TOBACCO 

TABÁK

SUMMER 2018 – WINTER 2019

TS_sky&buy_Summer_2018.indd   4 07.05.2018   19:36



5

SKY BAR

MARTINI BIANCO 5 CL
FINLANDIA VODKA 5 CL
CAMPARI BITTER 4 CL
GORDON’S DRY GIN 5 CL
JACK DANIEL’S BLACK LABEL 5 CL
BALLANTINE’S 5 CL
JAMESON 5 CL

SKY BAR
KAŽDÝ / EACH 
CZK 110 / € 4,60
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NOVÉ!

AVIATOR
GENTS WATCH
Strana / Page 29

CZK 3850,00
approx. € 160,40

YVES SAINT LAURENT 
Y 
Eau de Toilette 60 ml
Strana / Page 11

CZK 1380,00
approx. € 57,50

GIORGIO ARMANI 
MINIATURES COFFRET
Strana / Page 15

CZK 1150,00
approx. € 47,90

NEW ITEMS   FOR YOU!
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SEKONDA
WOMEN’S WATCH
Strana / Page 27

CZK 750,00
approx. € 31,30

CAROLINA HERRERA 
GOOD GIRL 
Eau de Parfum 50 ml
Strana / Page 13

CZK 1650,00
approx. € 68,80

GUERLAIN 
LES MÉTÉORITES 
Powder N° 03 Medium 25 g
Strana / Page 20

CZK 1050,00
approx. € 43,80

NEW ITEMS   FOR YOU!
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GUERLAIN 
MON GUERLAIN 
Eau de Parfum 50 ml

CZK 1650,00
approx. € 68,80

Mon Guerlain, the new fresh oriental fragrance, bringing together Guerlain’s  
living legacy of craftsmanship, quality and expertise with the values, ideals  
and aspirations of modern femininity.

Mon Guerlain, nová svěží orientální vůně, která spojuje řemeslnou práci,  
kvalitu a odbornost mistra Guerlaina společně s hodnotami, ideály a touhami  
moderní ženy.

LANCÔME 
LA VIE EST BELLE 
Eau de Toilette 50 ml

CZK 1200,00
approx. € 50,00

Discover the new Eau de Toilette by Lancôme revealing the first tasty magnolia. 
The flower of beautiful days brings freshness, luminosity and a spring-spirit deli-
cacy to the fragrance. Composed with the solar heat of the most noble  ingre-
dients: Magnolia essence, Jasmine Sambac, Orange blossom absolutes, Vanilla 
and Patchouli essence. An invitation to experience moments of sheer joy, La vie 
est belle L’Eau de Toilette leaves an irresistible memory of sun-infused delights.

La vie est belle je vůně svobody a štěstí. Oslavuje krásu života. Okouzlí vás 
ušlechtilými a přírodními ingrediencemi. Patří k nim kosatec královský, jasmín 
sambac, květy pomerančovníku hořkého a esence pačuli, které jsou obaleny 
jemnými lahodnými tóny.

LANCÔME 
LA COLLECTION DE PARFUM COFFRET

CZK 1100,00
approx. € 45,80

Our bestseller La Collection features Lancôme’s most iconic fragrances finely 
packed in a coffret. The perfect gift for collectors. The Coffret contains Trésor 
Classique 7,5 ml, Trésor in Love 5 ml, Miracle 5 ml, Hypnose 5 ml & La vie est  
belle 4 ml.

Náš bestseller La Collection Lancôme obsahuje nejvíce ikonické vůně značky 
Lancôme, které jsou zabalené v dárkovém balení. Perfektní dárek pro sběratele. 
Sada obsahuje tyto miniatury: Trésor Classique 7,5 ml, Trésor in Love 5 ml, 
Miracle 5 ml, Hypnose 5 ml & La vie est belle 4 ml.
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Exclusive
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YVES SAINT LAURENT 
MON PARIS 
Eau de Parfum 50 ml

CZK 1650,00
approx. € 68,80

The new feminine fragrance by Yves Saint Laurent invites to lose senses in an 
upside down Paris. Between passion and freedom, the fragrance blends the 
sensuality of the finest musk with a hypnotic Datura accord and the intensity 
of exceptional Patchouli. MON PARIS, the vertiginous trail of intense love for 
burning lovers who live and love madly. Peony accord - White musk - Datura 
accord - Patchouli essence

Mon Paris je osobitá, neotřelá, stvořená pro moderní ženu. Vůně ztělesňující 
lásku, vášeň a atmosféru Paříže, nejromantičtějšího města na světě.  
Sladká ovocná vůně v sobě snoubí tóny hrušky, bergamotu, maliny a jahody.  
V květinovém středu se rozvíjí jasmín, pivoňka, durman a pomerančové květy. 
V parfému Mon Paris však dominuje základ, který obsahuje afrodiziaka pačuli, 
ambroxanu a pižma.

CHLOÉ 
CHLOÉ
Eau de Parfum 50 ml

CZK 1500,00
approx. € 62,50

This rose blooms with confidence and individuality, free from the usual codes.  
She is the original Chloé girl – warm, playful and seductive. Chloé Eau de Parfum 
is our signature scent. Combined with magnolias and generous peonies, it is both 
honey-like and powdery on the skin. Cheeky, free and sophisticated, it vibrates 
with a woody tone, a touch of ambergris and a sheen of cedar scent.

Neobyčejná růže, zářivá, svěží a plná půvabu. Tak jedinečná, že se stala charak-
teristickou pro tuto značku. Chloé je nabitá nespoutaností, hravostí a smyslností. 
Vyjadřuje cit pro styl dokonalé ženy milující módu, eleganci a nápaditost. 
Je kombinací magnólie a pivoňky s nádechem ambry a leskem cedrové vůně. 

YVES SAINT LAURENT 
Y 
Eau de Toilette 60 ml

CZK 1380,00
approx. € 57,50

Creative. Doer. Accomplished. Y, the new fragrance for men from Yves Saint  
Laurent. The scent of freedom to dream, dare & live to be accomplished. Y,  
the new fragrance for men from Yves Saint Laurent is the embodiment of these 
words. Y is not the story of a man but of a men’s generation: creative and doers 
they dare to follow their passions and intuitions; to ask themselves the right 
questions & create their own path to self-accomplishment. The bottle is sharp 
& minimalist in its construction but keeps a strong creative signature with the 
surprising Y notch on the back. The Eau de Toilette represents the dual persona-
lity of those men: clear & bright on the top notes while strong & sensual on the 
heart & base notes. A white & dark masculine fougere, Y is the scent of freedom 
to dream, dare & live to be accomplished. Everything starts with a why. #Thats Y

Y, nová vůně pro muže od Yves Saint Laurent.  Je to svěže aromatická vůně 
pro mladé muže, kteří se nebojí své kreativity a chtějí světu ukázat, co umí. 
Je to vůně celé generace, kreativních mužů činu, kteří mají odvahu oddávat 
se vášním a jednat dle intuicí. Eau de Toilette představuje duální osobnost 
mužů: jasná mysl na jedné straně, spojená se silnou smyslností na straně 
druhé. Esenciální složky této svěží vůně tvoří aldehydy, bergamot a zázvor. 
Srdce k nim přidává aromatické tóny šalvěje, pelargónie a fialkových lístků. 
Základ vůně je pevný, ale nikoli těžký: pravá ambra, kadidlo, jedlová pryskyřice, 
cedrové dřevo a pižmo.

FO
R

 W
O

M
E

N
P

R
O

 Ž
E

N
Y

FO
R

 M
E

N
P

R
O

 M
U

ŽE

FO
R

 W
O

M
E

N
P

R
O

 Ž
E

N
Y

TS_sky&buy_Summer_2018.indd   11 07.05.2018   19:37



FRAGRANCES / PARFÉMY

TS_sky&buy_Summer_2018.indd   12 07.05.2018   19:37



FRAGRANCES / PARFÉMY

13

PACO RABANNE 
LADY MILLION PRIVÉ 
Eau de Parfum 50 ml

CZK 1500,00
approx. € 62,50

Lady Million Privé Eau de Parfum opens a new chapter. More intimate and 
stunningly feminine, its fruity-oriental trail is that of a flirtatious enchantress 
more elusive than ever.  A juicy raspberry top note… A floral heart illuminated 
by sun-kissed vanilla … And the ultimate addiction of cocoa bean on a pulsating 
patchouli-honey background.

Lady Million Privé Eau de Parfum je inspirována extravagancí, zlatem  
a bohatstvím vůně. Orientálně-květinová vůně má neodolatelné kouzlo  
s hlubokými a smyslnými vonnými tóny.  Otevírá se nádhernými pomerančovými 
květy a dřevitými akordy. Kouzelné ingredience, vanilky a maliny tvoří srdce 
vůně, položeného na zlatém podstavci z pačuli, kakaa a medu. 

CAROLINA HERRERA 
GOOD GIRL 
Eau de Parfum 50 ml

CZK 1650,00
approx. € 68,80

A vertiginous explosion of Tuberose Tonka; an innovative olfactory creation,  
where the floral brightness of tuberose and jasmine contrast with the intense 
and mysterious sensuality of roasted Tonka beans. Reveal your good side  
through the luminous facet of tuberose and the best quality Sambac Jasmine. 
Dare your bad side through addictive notes of roasted Tonka beans and Cocoa. 
It’s so good to be bad!

Good Girl vzdává hold silným ženám a jejich radosti ze života a vyzývá k tomu  
být tou, kterou chceme být a přijímat všechny role, po kterých toužíme. Kombi-
nace santalového dřeva, květů jasmínu a ylang ylang, která dodává na půvabu  
a posiluje ženskost. Promlouvají i další vrstvy: krystalizované boby tonka 
obtékají a halí vůni do sladké textury.

PACO RABANNE 
1 MILLION PRIVÉ 
Eau de Parfum 100 ml

CZK 1500,00
approx. € 62,50

1 Million Privé Eau de Parfum opens a new chapter. More intimate and insolently 
powerful, its woody-oriental trail is the reflection of a serial seducer more elusive 
than ever.  An ardent apple-cinnamon duo… A pulsating patchouli-myrrh accord… 
And the ultimate addiction of smoky tonka bean undertones.

Orientální vůně s dozvukem dřevitých akordů. Vůně 1 Million Privé je plná  
kontrastů. Úvodní tóny nabízejí svěží vůni jablka se skořicí. Intenzivní akordy  
tabáku spolu s myrhou tvoří srdce parfému. Složení uzavírá vůně pačuli a tonky.
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GIORGIO ARMANI 
CODE 
Profumo Eau de Parfum 60 ml

CZK 1450,00
approx. €60,40

With Armani Code Profumo, the first parfum of Armani Code, the iconic scent 
of seduction now reaches incandescence. This woody ambery fragrance built 
around Tonka Bean Absolute and intensified by Styrax essence, runs hot on the 
skin. It is the perfect scent of attraction for modern conquerors, both mysterious 
and swaggering.

Armani Code Profumo, první parfém s kultovní vůní Armani Code, nabízí ještě 
účinnější zbraň pro svádění. Tato dřevitá vůně s tóny ambry, jejíž základ tvoří  
tonkové boby a jejíž charakter podtrhuje esence sturače, se na kůži doslova 
rozhoří. Dokonalá podmanivá vůně pro moderní dobyvatele, kteří chtějí působit 
záhadně a sebejistě.

GIORGIO ARMANI 
SÌ 
Eau de Parfum 50 ml

CZK 1500,00
approx. €62,50

Giorgio Armani’s tribute to modern femininity, an irresistible combination of grace, 
strength and independent spirit. At once chic, voluptuous, intense, and soft, Sì lin-
gers on the skin and enchants the senses. The distinguished and elegant olfactory 
result plays on emotion, true to the Giorgio Armani couture spirit. The perfume 
combines 3 notes: blackcurrant nectar, modern chypre, and blond wood musk 
with touches of freesia and May rose. This new fragrance reveals a free, passiona-
te, loving, and vibrant woman.

Vzdává hold půvabům moderní ženy, přirozené kráse a pocitu svobody. Vůně je 
velmi intenzivní, smysly omamující. Její charisma a elegance působí na okolí jako 
magnet. Vůně v sobě ukrývá něhu, emoce, smyslnost i bezstarostnost. Odhaluje 
svobodnou, vášnivou, život milující  ženu.

GIORGIO ARMANI 
MINIATURES COFFRET

CZK 1150,00
approx. € 47,90

Presented in an exclusive value set with a 75ml body lotion, Sì EDP is a tribute  
to modern femininity. The sensual Chypre scent lingers on the skin and enchants 
the senses, revealing a passionate strong woman.

Sì EDP je poctou moderní ženskosti. Smyslná vůně chypre přetrvává na kůži  
a okouzluje smysly a odhaluje vášnivou silnou ženu. Exkluzivně prodáváno 
společně s 75ml tělovým mlékem.

VERSACE 
BRIGHT CRYSTAL 
Eau de Toilette 50 ml

CZK 1400,00
approx. € 58,30

A precious jewel of timeless elegance characterized by sheer sensuality, crystal 
tranparency, luminous brightness. A fresh and floral scent, where iced freshness 
meets the delicate beauty of peony, magnolia and lotus flowers. For a confident, 
feminine and sensual woman.

Vzácný klenot nadčasové elegance charakterizovaný naprostou smyslností, 
krystalovou průhledností a světelnou jasností. Svěží  květinová vůně, ve které 
se studené a  čerstvé setkává s jemnou krásou pivoňky, magnólie a lotosových 
květů. Skvěle se hodící vůně pro sebevědomou, jemnou a smyslnou ženu.
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VERSACE 
WOMAN 
Eau de Parfum 100 ml

CZK 780,00
approx. € 32,50

The Versace Woman has individuality, intelligence and inner confidence, which 
reflects on the outside. This is a fragrance to emphasize a woman’s femininity,  
a modern woman who is determined, free and at the same time very sensual.  
A perfect blend of fashion and fragrance, a magical instrument of seduction,  
and pleasure.

Versace Woman poodhaluje samotnou podstatu ženské krásy. Moderní, jiskřivá 
květinová vůně s dřevitými tóny vás zahalí do závoje, který je protkaný nitkami 
elegance a šarmu. Snadno se proměníte v femme fatale, které žádný muž  
neodolá. Tato vůně zdůrazňuje atributy moderní ženy, která je odhodlaná,  
svobodná a zároveň velmi smyslná. Dokonalá směsice vůní, kouzelný nástroj  
pro svůdnost a potěšení.

CALVIN KLEIN 
ETERNITY MOMENT
Eau de Parfum 50 ml

CZK 680,00
approx. € 28,30

Inspired by the natural Beauty of sea shells glistening in the sand on a warm 
summer day; washed up by the waves they lie in the sun waiting to be found.

Vůně inspirovaná přirozenou krásou mušlí lesknoucích se v prohřátém  
písku; vlny je vyplavily na pláž a teď na letním slunku čekají, až je někdo  
najde a zvedne.

CALVIN KLEIN 
SHEER BEAUTY 
Eau de Toilette 50 ml

CZK 550,00
approx. € 22,90

Sheer Beauty is all about a natural Beauty  
without the need for artifice. Bare-skinned  
and pure, she captivates and enchants.

Sheer Beaty, to je přirozená krása.  
Čirá, průzračná vůně, která zaujme a okouzlí  
Vaše okolí.

VYSOKÁ KVALITA
HIGH VALUE    LOW PRICES

FO
R

 W
O

M
E

N
P

R
O

 Ž
E

N
Y

TS_sky&buy_Summer_2018.indd   16 07.05.2018   19:37



LOW PRICES / NÍZKÉ CENY

17

CALVIN KLEIN 
CK FREE 
Eau de Toilette 100 ml

CZK 680,00
approx. € 28,30

A light & fresh scent for the confident, casual and independent man who wants  
to live free and has nothing to prove. Experience the ultimate freedom.

Lehká, svěží vůně pro sebevědomé a nezávislé muže, kteří chtějí žít naplno  
a kteří nemusejí nikomu nic dokazovat. Zažijte pocit nekonečné svobody.

PACO RABANNE 
PACO 
Eau de Toilette 100 ml

CZK 550,00
approx. € 22,90

Paco is a fresh and invigorating fragrance that is unlike any other. It is modern, 
young, accessible and universal. For women as for men. And it smells good!

Paco je svěží vůně nesrovnatelná s žádnou jinou. Jedinečná vůně jak pro 
muže, tak pro ženy. Módní a stylová.

BOSS HUGO 
DARK BLUE 
Eau de Toilette 75 ml

CZK 700,00
approx. € 29,20

Hugo Dark Blue is for men who want to experiment and push the boundaries 
of pleasure and seduction.

Hugo Dark Blue je pro muže, kteří rádi experimentují. Neodolatelná vůně, 
která láká k hravosti a svádění.

LACOSTE 
ESSENTIAL 
Eau de Toilette 75 ml

CZK 550,00
approx. € 22,90

Lacoste Essential is about freedom to play & enjoy life.

Lacoste Essential, vůně svobody a radosti ze života.

NÍZKÉ CENY
HIGH VALUE    LOW PRICES
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YVES SAINT LAURENT 
MASCARA VOLUME EFFET
FAUX CILS N°1 Black

CZK 690,00
approx. € 28,30

Mascara Volume Effet Faux Cils. Intense look without a hint of an artifice.  
The most emblematic of YSL false lash effects. An exclusive combination  
of a soft bristled brush and a cream formula incredibly intensifies the look. 
Improved formula. Does not dry out.

Maskara Volume Effet Faux Cils se postará o efekt umělých řas: husté natočené 
řasy a ultra okouzlující pohled. Exkluzivní kombinace měkkého kartáčovitého 
štětce a řasenka krémové konzistence  neuvěřitelně zesiluje vzhled řas.  
Vylepšená receptura. Nezasychá.

YVES SAINT LAURENT 
TOUCHE ÉCLAT N°2

CZK 750,00
approx. € 31,30

Instant highlighter. A take-anywhere pen-brush  
for adding a touch of light or banishing shadows 
and signs of fatigue from the eye area, the hollow  
of the chin, the contour of the lips and the sides  
of the nose. All skin types. Apply on bare skin  
or over make-up, then blend with the fingertips  
for instant radiance and freshness.

Okamžitý rozjasňovač. Tento krycí korektor můžete 
mít stále u sebe pro přidání světelného efektu 
nebo rozjasnění pleti při sebemenší známce únavy  
v oblasti očí, brady, rtů a nosu. Je vhodný pro 
všechny typy pleti. Aplikujte na holou pokožku 
nebo na make-up, rozetřete pomocí prstů pro 
docílení rozjasnění pleti a svěžesti.

N° 2 Luminous Ivory
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LANCÔME 
STAR BRONZER INTENSE
Magic Brush No.01

CZK 790,00
approx. € 32,90

The perfect brush to illuminate your skin with a sunny touch. Enhance your natural 
skin color and get an iridescent, radiant tanned effect with a simple gesture as if 
by magic. Face and body.

Rozjasněte svou pleť dotekem slunce. Zvýrazněte přirozenou barvu své pleti  
a jednoduše získejte zářivý efekt. Vhodné pro tvář i tělo.

LANCÔME 
HYPNÔSE DOLL EYES 
Mascara N° 01 black

CZK 550,00
approx. € 22,90

Watch lashes turn into a doll-eyed look with Lancôme’s Hypnôse Doll Eyes.  
Evenly coats lashes without weighing them down. A must-have Mascara to 
create beautiful lashes that look extended and lifted. Sweep on using our cone 
shaped brush and watch your eyes transform into a dazzling wide-eyed look.

Řasenka Lancôme Hypnôse Doll Eyes vytváří dojem  mrkající panenky.  
Zvětší objem, prodlouží řasy, nadzvedne je a oddělí  jednotlivé řasy bez  
zatížení. Unikátní kuželovitý tvar kartáčku spolu s nylonovými štětinkami  
zajišťují snadnou aplikaci a snadné nanášení řasenky i do obtížně dostupných 
míst včetně spodních řas.

STAR BRONZER

�e perfect brush to illuminate your skin with a sunny 
touch. Enhance your natural skin color and get an iridescent, 
radiant tanned e�ect with a simple gesture as if by magic! 

Face and body.

�e perfect brush to illuminate your skin with a sunny touch. 
Enhance your natural skin color and get an iridescent, radiant 
tanned e�ect with a simple gesture as if by magic! Face and 

body.

HYPNÔSE DOLL EYES

A must-have mascara to create beautiful lashes that look 
extended and lifted. Watch your eyes turn into a doll-eyed 

look with perfect separated lashes. 

A must-have mascara to create beautiful lashes that look 
extended and lifted. Watch your eyes turn into a doll-eyed look 

with perfect separated lashes. 
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GUERLAIN 
TERRACOTTA 
Light Powder N° 03 Natural Warm 10 g

CZK 990,00
approx. € 41,30

Guerlain reinvents the subtle natural-looking tan with Terracotta Light, the  
new powder that wakes up the skin’s glow in three seconds. This light powder  
features a unique blend of sun-kissed tones enhanced with vibrant colors to 
reveal the healthy-looking glow and radiance of every skin tone. The powder 
contains a cocktail of active ingredients to help the skin feel energized, protect 
it against free radicals and pollution and preserve its natural hydration ensuring 
long-lasting comfort. A radiant complexion, glowing and translucent, that gives 
a natural looking sun-kissed healthy-looking glow all year round. Terracotta 
Light powder is available in 6 shades, one for every skin tone.

Guerlain přináší přirozeně vypadající opálení s Terracotta Light, novým pudrem, 
který probouzí záři pokožky za tři sekundy. Lehký a dlouhotrvající pudr pro 
sluncem políbený zdravý vzhled. Dotek slunečních paprsků vykouzlí přirozené 
opálení na každém odstínu pleti. Pudr obsahuje jedinečnou směs aktivních 
látek, které chrání pleť před volnými radikály a znečištěním. Pomáhá pleti 
zachovat svou přirozenou hydrataci. Terracotta Light Powder je k dispozici  
v 6 odstínech, jeden pro každý tón pleti. Jemná vůně pudru je složená z vanilky, 
ylang ylang a pomerančových květů.

GUERLAIN 
LES METEORITES 
Base Primer Revived Pink 30 g

CZK 1250,00
approx. € 52,10

All the „light” expertise of Météorites in an anti-dullness base with magical  
correcting and perfecting pearls. Suspended in a cool gel with unrivalled water, 
the pearls transform on contact with the skin into an illuminating base that  
gives the complexion a natural matt look and evens out imperfections  
for instant radiance.

Perličková báze zdokonaluje a rozjasňuje pokožku a připravuje ji na nanesení 
make-upu. Jemný gel, v němž jsou perličky ponořené, rozjasní a vyhladí vaši 
pokožku bezprostředně před aplikací make-upu. Gel uchovává perličky čerstvé 
až do samotného okamžiku aplikace.

GUERLAIN 
LES METEORITES 
Powder N° 03 Medium 25 g

CZK 1050,00
approx. € 43,80

Created in 1987, the Météorites pearls by Guerlain are the mythic finishing  
powder. This constellation of pearls illuminates the complexion with an  
incomparable radiance and lights up the face in an exceptional manner  
thanks to its fine and transparent texture.

V roce 1987 Guerlain vyvinul  pudr, který v podobě vícebarevných malých perel 
s jemnou texturou a překrásnou vůní fialek nabídl absolutní rozjasnění jakékoli 
pleti. Pleť je zářivější, působí rovnoměrně a harmonicky a získává přirozený jas 
– pro dokonalou úpravu.
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OPI GO 
NUDES SET

CZK 450,00
approx. € 18,80

When you go, Go Nudes! Whatever your destination is – beach or mountain, 
city or small town – you can always Go Nudes with this trendy set. Included 
are 6 mini bottles in the ideal travel size, perfect for carry-on! OPI presents our 
5 best-selling nudes shades (Step Right Up!, Bubble Bath, Passion, Tickle My 
France-Y, and Dulce de Leche) plus RapiDry Quick-Dry Top Coat, a fast-drying 
coat of shine and protection to nails, perfect for quick touchups to your  
manicure between flights. Providing quick-drying & high-shine lacquers,  
OPI is the #1 salon brand worldwide.

Ať už je vaše cílová destinace jakákoli – pláž, nebo hora, město, nebo městečko 
- můžete vždy cestovat s touto trendovou sadou. Obsahuje 6 mini lahviček  
v ideální velikosti, perfektní pro cestování! OPI představuje 5 nejprodávanějších 
odstínů laků (Step Right Up !, Bubble Bath, Passion, Tickle My France-Y  
a Dulce de Leche) včetně rychloschnoucího laku RapiDry Quick-Dry Top Coat, 
který dodá zářivý vzhled a ochranu nehtům. Ideální pro rychlé nalakování mezi 
lety. Díky rychloschnoucí funkci a vysokému lesku je OPI světovou značkou # 1.

L’ORÉAL 
PARIS FATALE 
Mascara Set

CZK 550,00
approx. € 22,90

Indecent volume, obsessive killer look. Lashes have never been so dangerous,  
so fatale. The millionizer volume pulp brush delivers the right amount of formula 
and defines lashes on full length. Lashes are densified in one easy swipe. Finish 
your killer look with Super Liner Ultra Precision. Release the fatale woman inside 
you! The set cont.: 2x Volume Million Lashes Fatale + Superliner Ultra Precision.

Nadměrný objem řas s vražedným pohledem. Kartáček natáčí řasy po celé 
délce. Dokončete svůj vražedný vzhled pomocí nástroje Super Liner Ultra 
Precision. Uvolněte femme fatale uvnitř vás! Sada obsahuje: 2x Volume Million 
Lashes Fatale + Superliner Ultra Precision.

NUXE 
HUILE PRODIGIEUSE 
Multi-purpose dry oil New Formula 100 ml

CZK 650,00
approx. € 27,10

Huile Prodigieuse®, with its iconic fragrance and inimitable dry-oil texture, 
silicone and paraben free, is enriched with highly nourishing Tsubaki oil, for an 
enhanced formula. An all-in-one product that nourishes, repairs and beautifies 
skin and hair from first application. Bottle endowed with screwable cap.

Huile Prodigieuse®, s osobitou ikonickou vůní a nenapodobitelnou strukturou 
suchého oleje, bez silikonu a parabenu. Huile Prodigieuse® je obohacen  
vysoce výživným olejem Tsubaki, který výrazně zlepšuje kvalitu tohoto oleje. 
Výrobek „vše v jednom” vyživuje, opravuje a zkrášluje pokožku a vlasy již  
od první aplikace.

L’ORÉAL 
PARIS COLOR RICHE LA PALETTE NUDE SET

CZK 475,00
approx. € 19,80

1001 ways to wear nude. Choose, mix and create among a palette of 10 nude 
shades specifically chosen by our make-up designers. Pigments & mixed  
pearlescent are skillfully selected to offer intense and nude. Color Riche  
La Palette Nude Set cont.: 10 shades in fine graded colours (each 0,7 g)  
(Travel Retail Exclusive)

Vybírejte a promíchejte z palety 10 odstínů, které konkrétně vybrali naši 
návrháři make-upu. Pigmenty a perleti  jsou dovedně vybrány tak, aby nabízely 
intenzivní odstíny. Barva Riche La Palette Nude Set: 10 odstínů v jemně odstu-
pňovaných barvách (každý 0,7 g) (Travel Retail Exclusive).

TRAVEL
Exclusive

TRAVEL
Exclusive

TS_sky&buy_Summer_2018.indd   21 07.05.2018   19:38



COSMETICS / KOSMETIKA

22

ELIZABETH ARDEN 
8-HOUR 
Lip Protectant Tin 1

CZK 200,00
approx. € 8,30

Treat your skin to the super-protective, lip-caring benefits of Eight Hour® Cream 
Lip Protectant in a travel-ready tin.

Pečujte o své rty super ochranným balzámem Eight Hour® Cream Lip Protec-
tant, v ideálním balení na cesty.

ELIZABETH ARDEN 
VISIBLE DIFFERENCE 
Refining Moisture Cream Complex 100 ml

CZK 450,00
approx. € 18,80

This classic formula cushions skin with moisture and provides an occlusive 
barrier to prevent moisture loss. Seeing is Believing. Tests show a significant 
reduction in the appearance of fine dryness lines and a dramatic improvement  
in skin’s appearance. Dermatologically, allergically and clinically tested.

Tento krém s klasickým složením pleť spolehlivě hydratuje a vytváří ochran-
nou vrstvu, jež brání jejímu vysušování. Přesvědčte se na vlastní kůži. Testy 
potvrzují významné zjemnění drobných vrásek způsobených suchostí pleti  
a výrazné zlepšení celkového vzhledu pleti. Dermatologicky, alergologicky  
a klinicky testováno.

EOS 
LIP BALM SET

CZK 300,00
approx. € 12,50

An absolute must have - new eosTM travel exclusive set with two all-natural, 
organic lip balms! The set features the exclusive travel variant Active Fresh  
Grapefruit and Visibly Pure Softness lip balms. Eos lip balms ensure smooth  
and beautiful lips during travels. A true delight for your lips!

Nový eosTM exkluzivní cestovní set s dvěma přírodními, organickými  
balzámy na rty! Sada zahrnuje variantu se svěží ovocnou příchutí Active  
Fresh Grapefruit a Visibly Pure Softness. Eos balzámy na rty zajišťují hladké  
a krásné rty. Hýčkejte své rty!

TRAVEL
Exclusive

TRAVEL
Exclusive

TRAVEL
Exclusive
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TRANSFORMULAS 
LIPVOLUME 
10 ml

CZK 700,00
approx. € 29,20

Pucker up your pout with this innovative gloss-balm. Proven to plump and 
define the appearance of your lips, LipVolume locks in moisture stimulating lips 
and boosting the natural collagen. For a sculpted, curvaceous and defined lip, 
LipVolume is every woman’s handbag must-have.

Inovativní lesklý balzám přidávající Vašim rtům na přitažlivosti. LipVolume dodá 
rtům plnost a lesk a zároveň a posiluje tvorbu přirozeného kolagenu. LipVolume 
je absolutní nutností každé ženy, která touží mít krásně vytvarované rty.

TRANSFORMULAS 
REGROW PLUS 
Brow Revival

CZK 700,00
approx. € 29,20

Transformulas BrowRegrow can replenish and revitalise hairgrowth for a 
thicker, fuller and more defined eyebrow. Transform weak, sparse eyebrows into 
healthier, beautiful brows with regular daily use. Rich in botanical extracts and 
peptides, to strengthen and condition, this unique serum will help to reactivate 
hair growth and stimulate keratin genes, improving the look of your eyebrow and 
resulting in an instant lift and awakening of the face.

Transformulas BrowRegrow  pomáhá oživit růst obočí. Získáte tak silnější,  
plnější a vytvarované obočí. Pravidelným každodenním užíváním Transformu-
las BrowRegrow přeměníte slabé, řídké obočí na zdravější a krásné. Přípravek 
bohatý na botanické výtažky a peptidy. Toto jedinečné sérum pomáhá znovu 
aktivovat růst a stimulovat keratinové geny, zároveň posiluje a zlepšuje vzhled 
vašeho obočí. Výsledkem je okamžité rozzáření a probuzení obličeje.

LIP SMACKERS DISNEY’S 
FROZEN LIP BALM SET (TIN BOX)

CZK 300,00
approx. € 12,50

Inspired from Disney’s movie „Frozen”, Lip Smacker offers beautiful shine  
and sweet flavour to your lips. Collect your favourite characters Anna, Elsa,  
Olaf, Sven and Kristof in an adorable tin box. The perfect gift for all those who 
love lip balms. Suitable for ages 6+. Disney’s Frozen Tin Lip Balm Set cont.:  
6 Lip Smackers (each 4 g)

Inspirován Disneyho filmem „Ledové království”, balzám nabízí krásný lesk  
a sladkou chuť na rty. Sbírejte své oblíbené postavy Anna, Elsa, Olaf, Sven  
a Kristof v rozkošné plechové krabičce. Perfektní dárek vhodný pro děti  
od 6 let. (6 x 4g)

LIP SMACKERS 
COCA-COLA LIP BALM SET

CZK 300,00
approx. € 12,50

The authentic taste of your favourite beverage flavours in lip balms that are  
as good for your lips as they taste. Designed around the classic Coca-Cola  
can, this fun and collectable tin box includes six Lip Smackers Coca-Cola Classic, 
Coca-Cola Vanilla, Coca-Cola Cherry, Sprite, Fanta Orange and Fanta  
Strawberry. The perfect gift for all those who loves lip balms. Coca Cola Tin  
Lip Balm Set cont.: 6x4g

Autentická chuť vaší oblíbené vůně nápojů v balzámů na rty, které jsou stejně  
dobré pro vaše rty, jak chutnají. Navrženo kolem klasické Coca-Coly, veselá, 
sběratelská plechová krabička obsahuje šest balzámů: Coca-Cola Classic, 
Coca-Cola Vanilka, Coca-Cola Cherry, Sprite, Fanta Orange a Fanta jahoda. 
Sada: 6 x 4g
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CRYSTAL BLUE® 
BRACELETS PEACE

CZK 330,00
approx. € 13,80

Sportive fashion bracelets with little pendants and a convenient magnet clasp, 
length: approx.20 cm.

Módní náramek ve sportovním duchu s drobnými přívěsky a praktickým  
magnetickým zapínáním. Délka: přibl. 20 cm. 

CRYSTAL BLUE® 
BRACELETS PEACE

CZK 330,00
approx. € 13,80

Sportive fashion bracelets with little pendants and a convenient magnet clasp, 
length: approx.20 cm.

Módní náramek ve sportovním duchu s drobnými přívěsky a praktickým 
magnetickým zapínáním. Délka: přibl. 20 cm. 

CRYSTAL BLUE® 
BLUE
girls’ bracelet

CZK 380,00
approx. € 15,80

Crystal blue® Children’s Bracelet Set Fantasy
Here is a great way to string letters to words you like to show and wear on your 
bracelet! Bracelets in pink, light blue and white, 22 cm long. 25 letters, 2 hearts, 
2 stars, 1 horseshoe. Warning: not for children under 3 years.
Small parts - choking hazard!

Crystal blue® dětský náramek Fantasy
Zde je skvělý způsob, jak spojit písmena v slova, která chcete zobrazit a nosit 
na svém náramku! Náramky v růžové, světle modré a bílé, 22 cm dlouhé.  
25 písmen, 2 srdce, 2 hvězdičky, 1 podkova. 
Upozornění: nevhodné pro děti do 3 let. Malé díly – nebezpečí udušení!
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FINN & TAYLOR
MEN’S BRACELET
brown

CZK 490,00
approx. € 20,40

Handmade in 100% real leather, this round plaited bracelet is the perfect  
accessory for any man who likes a style statement. The magnetic fastening 
makes it easy to wear, and gives an additional dimension to this style.

Ručně vyrobený splétaný pánský náramek ze 100% kůže je nepostradatelný 
doplněk muže, který má styl. Magnetické zapínání usnadňuje jeho zapínání  
a dodává tomuto náramku další rozměr.
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BUCKLEY
COSTUME
ladies bracelet, material: zinc, colour: rhodium/rosegold/gold

CZK 750,00
approx. € 31,30

A trio of metallic mesh bracelets in rose gold, silver and gold tone which stretch 
to fit any wrist size. The silver tone bracelet is finished with a sparkling crystal 
heart charm. Presented with gift bags in a Buckley London gift box.

Souprava tří kovových náramků z oček v barvě růžového zlata, stříbra a zlata,  
které se podle potřeby roztáhnou a přizpůsobí každému zápěstí. Stříbrný  
náramek zdobí třpytivý přívěsek ve tvaru srdce. Šperky se prodávají s dárkovými 
váčky v dárkové krabičce s logem Buckley London.
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SEKONDA
WOMEN’S WATCH

CZK 750,00
approx. € 31,30

This stylish ladies watch from Sekonda features a rose gold plated case, silver 
coloured sunray dial with roman numerals and batons.  A coordinating strap 
perfects this contemporary time piece. Guaranteed for 2 years.

Stylové dámské hodinky značky Sekonda jsou opatřeny růžově zlaceným pouz-
drem, stříbrným barevným slunečním displejem s římskými číslicemi  
a ručičkami. Záruka 2 roky.

SEKONDA
WOMEN’S WATCH

CZK 1250,00
approx. € 52,10

This elegant ladies rose gold coloured stone set case watch is brought to you 
from Sekonda.  It is enhanced with a rose coloured dial set with batons and  
a matching beige strap. 2 year guarantee.

Tyto elegantní dámské růžovo-zlaté hodinky s kamínky Vám přináší značka  
Sekonda. S vylepšeným růžovým ciferníkem a béžovým renínkem.  
2 roky záruka.

SEKONDA
SEKONDA LADIES ROSE GOLD PLATED WATCH
women’s watch

CZK 750,00
approx. € 31,30

This contemporary ladies watch is brought to you from Sekonda. It features  
a rose gold plated case, dark blue sunray dial with rose gold coloured batons 
and dark blue strap strap. This watch is guaranteed for 2 years.

Sekonda vám přináší tyto moderní dámské hodinky. Jsou opatřeny pouzdrem 
v růžovo-zlaté barvě, tmavě modrými slunečními ciferníky s růžovo-zlatými 
ručičkami a tmavě modrým řemínkem. Záruka 2 roky. 
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ROTARY
MEN’S WATCH
dial: black, case: stainless steel, strap: leather/brown

CZK 3850,00
approx. € 160,40

Rotary Aquaspeed Chronograph watch – this stylish watch features a stainless 
steel case, black chronograph dial with date window and a slide rule which can 
perform simple mathematical functions such as fuel burn, wind correction and 
time en route.  Comes complete with interchangeable brown leather and black 
rubber straps.  Waterproof, supplied with a Rotary Lifetime Guarantee.

Rotary Aquaspeed Chronograph Watch - tyto stylové hodinky jsou opatřeny 
pouzdrem z nerezové oceli, černým chronografem s datumovkou a matematic-
kými funkcemi, které mohou provádět jednoduché matematické výpočty, jako je 
spalování paliva, korekce větru a čas na cestě. Dodává se s vyměnitelnými řemínky 
v hnědé a černé kůži. Voděodolný, dodávaný s doživotní zárukou Rotary.

FESTINA
RETRO
men’s watch, dial: blue, case: stainless steel, strap: leather/blue

CZK 2250,00
approx. € 93,80

Classic Gents’ Multifunction watch with 43 mm stainless steel case and leather 
strap. Blue dial with applied rosegold index. Hands filled with luminous white 
- well readable in the dark. Indicates date, day and 24 hours.  5 ATM water-re-
sistant.

Multifunkční pánské hodinky s pouzdrem z nerezové oceli o průměru 43 mm  
a koženým řemínkem. Modrý ciferník se svítícími ručičkami, 24 hodinový řežim  
a datumovka. Vodotěsné do 5 ATM.

HIPPIE CHIC
LADIES SET

CZK 650,00
approx. € 27,10

A quirky and feminine handmade watch and bracelet with a bohemian vibe. 
Made with genuine leather straps adorned with wooden beads and charms.

Sada hodinek a náramků Hippie Chic Boho. Originální, žensky působící ručně 
vyrobené hodiny s náramkem v bohémském stylu. S řemínky z pravé kůže  
zdobenými dřevěnými korálky a přívěsky.
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AVIATOR
GENTS WATCH
dial: black, case: stainless steel, strap: leather/black

CZK 3850,00
approx. € 160,40

Time to experience with this Gents Aviator World Time watch. Classic black dial 
with unique red crown protector and red features. Complimented by a black 
leather strap and stainless steel case. Perfect for any traveller with the world 
time feature. Water resistant to 5 ATM and comes with a two year international 
warranty

Klasický černý ciferník s jedinečným červeným chráničem koruny a červenými 
prvky. Dodáváno s koženým  páskem černé barvy a pouzdrem z nerezové oceli. 
Ideální pro všechny cestovatele s funkcí světového času. Voděodolný až  
do 50 metrů. Dvouletá mezinárodní záruka. 

AVIATOR
GENTS WATCH
dial: black, case: stainless steel, strap: leather/brown

CZK 3850,00
approx. € 160,40

Aviator Gents World Time Pilot watch solid stainless steel case with black ion 
plating. Black chronograph dial with calendar luminous hands and hour indices. 
Rotating inner world time bezel. Integrated brown leather strap. Water resistant 
to 10 ATM. Two year international warranty.

Pánské hodinky Aviator Gents World Time Pilot s pouzdrem z pevné nerezové 
oceli s černým iontovým pokovením. Černý ciferník s chronografem, kalen-
dářem a svítícími ručičkami a hodinovými značkami. Otočný vnitřní rámeček 
s časovými pásmy. Připevněný řemínek z hnědé kůže. Vodotěsné do 10 ATM. 
Dvouletá mezinárodní záruka.
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T R U E  S T Y L E
U N E X P E C T E D  V A L U E

www.granite.se

Granite Sonnenbrille. Elegante und modische 
Sonnenbrille mit braunen Gläsern, 100% UV-Schutz.

Granite eyewear, unique, contemporary and 
stylish sunwear brand. Brown plastic frame with 

gold & pearls details. Brown lens with 100% UV protection. 

Granite_Heinemann_210x267+5mmmm.indd   1 2018-05-03   09:26:48
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POLAROID KIDS
KIDS’ SUNGLASSES

CZK 590,00
approx. € 24,60

Polaroid sunglasses are the perfect way to shield eyes from harmful 
UV rays whilst staying a step ahead of the fashion curve. Polaroid 
sunglasses come with a certificate of authenticity.

Polaroidové sluneční brýle jsou ideální způsob, jak chránit oči  
před škodlivými ultrafialovými paprsky, zatímco zůstáváte krok před 
módní křivkou. Sluneční brýle Polaroid mají certifikát pravosti.

GRANITE
P7
ladies sunglasses, frame: plastic/brown

CZK 630,00
approx. € 26,30

Granite Eyewear, unique, contemporary and stylish sunwear brand for strong 
personalities. Brown plastic frame with gold details, gradient brown lens with 
100% UV protection.

Granite originální, moderní a stylová značka brýlí pro silné osobnosti.  
Elegantní model s hnědými plastovými obroučkami a zlatými detaily.  
Hnědá skla s tónovacím přechodem poskytující 100% UV ochranu.

PRIMETTA
ROUTE 66
men’s sunglasses, frame: metal/black, lenses: grey

CZK 550,00
approx. € 22,90

ROUTE 66-sunglasses at it’s best. “Feel the freedom” on the motherroad and 
everywhere. Feel save with 100% UV-protection.

Sluneční brýle ROUTE 66 – nejlepší nabídka. Pociťte svobodu se 100% UV 
ochranou na cestách.
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TANGLE TEEZER 
COMPACT STYLER HAIR BRUSH IN BLACK/PINK

CZK 350,00
approx. € 14,60

Tangle Teezer Compact Styler - your hand luggage luxury: Keep your hair style 
strand-perfect anytime, anywhere with this must have beauty tool. The Tangle 
Teezer tackles any holiday hair dramas. Its secret lies in the specially designed 
bristles which flex just the right amount to detangle, smooth and add shine  
to the hair’s cuticle, reducing hair breakage, splitting and damage. Use on wet  
or dry hair, suitable for any hair type. Loved by celebrities and professional  
hairstylists and perfect for on-the-go styling – don’t leave home without it!

Kompaktní kartáč Tangle Teezer – luxus do příručního zavazadla. Udržujte 
svůj účes v perfektním stavu kdykoli a kdekoli - s tímto doplňkem, který prostě 
musíte mít. Kartáč Tangle Teezer si poradí s veškerými problémy, které mohou 
vlasy potkat během dovolené. Jeho tajemství spočívá ve speciálně rozvržených  
štětinách, které se ohnou právě tak, aby rozčesaly a vyhladily vlasovou kutikulu  
a dodaly jí lesk, čímž snižují riziko lámání, třepení a poškození vlasů. Používejte 
na mokré i suché vlasy, je vhodný pro všechny typy vlasů. Milují ho celebrity 
i profesionální kadeřníci a je skvělý pro udržování účesu na cestách – neod-
cházejte bez něj z domu!

CESTOVNÍ POTŘEBY 
TRAVEL  ES SENTIALS
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PREMIER PORTFOLIO
GOGGLES 
silicon strap/black, lenses: polycarbonate

CZK 380,00
approx. € 15,80

Silicone black strap, anti-fog, UV protected and clear view polycarbonate lenses. 
Complete with case, adjustable nose bridge, ear plugs and a 1 year international 
guarantee.

Plavecké brýle s černým silikonovým řemínkem, polykarbonátová sklíčka  
s úpravou proti zamlžování a UV ochranou. Sada s pouzdrem, páskem  
upravujícím velikost nosní spojky a ucpávkami uší. S roční mezinárodní zárukou.

LA TWEEZ
TWEEZER

CZK 450,00
approx. € 18,80

Pro Illuminating Tweezers  made with Crystallized ™ Swarovski Elements
Illuminating Tweezers  are a revolutionary new concept in perfecting tweezing. 
The ultra bright LED light Illuminates your eyebrows. Perfect for both at home  
and on the go, the chic compact carrying case has a built in magnifying mirror. 
Battery included.

Pinzeta Pro Illuminating Tweezers s Crystallized ™ Swarovski Elements.  
Illuminating Tweezers má revoluční novou koncepci perfektní pinzety. Velmi  
jasné světlo LED osvětlí Vaše obočí. Skvělá na doma i na cesty, v kompaktní 
kazetou se zabudovaným zvětšujícím zrcadlem. Baterie je součástí dodávky.
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PROTECT YOUR CARDS !

www.ogon.fr

This light and strong wallet gives a super fast access and an optimum protection. For 
10 cards and cash. RFID Safe: protection against demagnetization and electronic data 
theft. Lifetime warranty. 11 x 7,4 x 2,1 cm. 70g.

This light and strong wallet gives a super fast access and an optimum protection. 
For 10 cards and cash. RFID Safe: protection against demagnetization and 
electronic data theft. Lifetime warranty. 11 x 7,4 x 2,1 cm. 70g.

ÖGON DESIGNS
Smart Aluminium Wallet/Carbon Fiber Look

CZK XXX
approx. € XX

BREO
EAR PHONES

CZK 350,00
approx. € 14,60

Breo Buds are the perfect companion for your audio devices. 
These new earphones have improved sound quality (Frequency 
Response: 20-20kHz), a durable cable and a contemporary 
metallic look. 

Breo Buds jsou dokonalým společníkem pro vaše audio zařízení.  
Tato nová sluchátka mají vylepšenou kvalitu zvuku (frekvenční  
odezva: 20-20kHz), odolný kabel a moderní metalický vzhled.

TRAVEL  ES SENTIALS

ÖGON DESIGNS
SMART ALUMINIUM WALLET 

CZK 630,00
approx. € 23,60 

This light and strong wallet gives a super fast access and an optimum protection. For 10 
cards and cash. RFID Safe: protection against demagnetization and electronic data thft. 
Lifetime warranty. 11 x 7,1 x 2,1 cm. 70g.

Tato lehká a silná peněženka poskytuje velmi rychlý přístup a optimální ochranu. Pro 10 karet  
a hotovost. RFID Safe: ochrana před demagnetizací a zcizením elektronických dat.
Doživotní záruka. 11 x 7,1 x 2,1 cm. 70g.
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TOYS / HRAČKY

DISNEY’S WORLD 
FROZEN MINIATURES COFFRET

CZK 390,00
approx. € 16,30

Frozen is a funny, entertaining movie with incredible animation where Anna 
must convince her sister, the Queen, to bring summer back after she uses magic 
powers to freeze the kingdom. Experience now what it means to be frozen with 
our new fragrance „Frozen”. Enter the fabulous world of Anna and her sister 
Elsa. Frozen Miniatures Coffret cont.: 4x Eau de Toilette (each 7 ml)  
(Travel Retail Exclusive)

Ledové království je zábavný film s neuvěřitelnou animací, kde Anna musí 
přesvědčit svou sestru, královnu, aby přinesla léto zpět poté, co využije magické 
moci zmrazit království. Zažijte teď, jaké to je být zmrazeni naší novou vůni 
„Frozen”. Vstupte do báječného světa Anny a její sestry Elsy. Coffret obsahuje: 
4x toaletní vodu (každá 7 ml)

ENGINO
LINE: 8 IN 1 
Aviation Model Set, 
8 models in 1 set
8 modelů v sadě

CZK 280,00
approx. € 11,70

AIRPLANE MODELS
TRAVEL SERVICE / SMARTWINGS
Travel Service B-737/800
SmartWings B-737/500

CZK 310,00
approx. € 12,90

PREMIER PORTFOLIO
FIRETRUCKS

CZK 380,00
approx. € 15,80

An exclusive collection of some well known fire trucks. A great value gift!

Exkluzivní sada nejznámějších hasičských aut. Krásný dárek!

TRAVEL
Exclusive
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SWEETS / CUKROVINKY

RITTER 
SPORT MINI MIX
150g

CZK 100,00
approx. € 4,20

M&M’S 
FAMILY BAG PEANUT 
250g

CZK 100,00
approx. € 4,20

HARIBO 
AIR PARADE 
500g

CZK 100,00
approx. € 4,20

TRAVEL
Exclusive
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JIM BEAM 
BOURBON 
0.5L PET

CZK 200,00
approx. € 8,30

BALLANTINE’S 
SCOTCH WHISKY 
0.5L PET

CZK 200,00
approx. € 8,30

TULLAMORE DEW 
IRISH WHISKEY 
0.5L PET

CZK 250,00
approx. € 10,40

PRODUCTS SHOWN  ON THIS PAGE ARE NOT AVAILABLE  ON FLIGHTS  WITHIN THE EU.
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A L W A Y S  A R R I V E 
I N T E R E S T I N G

s i x  r o w  b a r l e y

p u r e  g l a c i a l  s p r i n g  w a t e r

m a k e  t h e  v o d k a  l e s s  o r d i n a r y

Live Magnificently. Drink Responsibly.   www.responsibledrinking.eu  |  © 2016 Brown-Forman Finland Ltd., Helsinki, Finland.

FINLANDIA 
VODKA 
0.5L PET

CZK 200,00
approx. € 8,00
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PRODUCTS SHOWN  ON THIS PAGE ARE NOT AVAILABLE  ON FLIGHTS  WITHIN THE EU.

METAXA 5*
BRANDY
0.5L PET

CZK 230,00
approx. € 9,60

BECHEROVKA CARLSBAD
DIGESTIF
0.5L

CZK 200,00
approx. € 8,30

RASPUTIN 
VODKA
1L

CZK 150,00
approx. € 6,30

BEEFEATER 
GIN
0.5L PET

CZK 200,00
approx. € 8,30
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LUCKY STRIKE  
RED 
200s

CZK 500,00
approx. € 20,80

PRODUCTS SHOWN  ON THIS PAGE ARE NOT AVAILABLE  ON FLIGHTS  WITHIN THE EU.
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PRODUCTS SHOWN  ON THIS PAGE ARE NOT AVAILABLE  ON FLIGHTS  WITHIN THE EU.

PALL MALL 
BLUE BC 
200s

CZK 450,00
approx. € 18,80

PALL MALL 
RED 200S 
BC TPD2

CZK 450,00
approx. € 18,80
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PRODUCTS SHOWN  ON THIS PAGE ARE NOT AVAILABLE  ON FLIGHTS  WITHIN THE EU.

MARLBORO 
RED 
200s

CZK 720,00
approx. € 30,00

MARLBORO 
GOLD 
200s

CZK 720,00
approx. € 30,00

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE:
KOUŘENÍ ZPUSOBŮJE RAKOVINU.

L&M 
BLUE LABEL 
200s

CZK 550,00
approx. € 22,90

L&M 
RED LABEL 
200s

CZK 550,00
approx. € 22,90
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SMOKING KILLS

DAVIDOFF 
GOLD SLIMS
200s

CZK 720,00
approx. € 30,00

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE:
KOUŘENÍ ZPUSOBŮJE RAKOVINU.

PRODUCTS SHOWN  ON THIS PAGE 
ARE NOT AVAILABLE  ON FLIGHTS  WITHIN THE EU.
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