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VÁŽENÍ CESTUJÍCÍ,
jsme rádi, že vám můžeme představit naší širokou paletu výrobků palubního prodeje Travel Sky Shop FLY & BUY  
na linkách provozovaných Smartwings a Českými aeroliniemi z Prahy. Nabídka je platná pro všechny lety s palubním 
prodejem FLY & BUY kromě spojů mezi Prahou a Soulem. 

Naše posádka vám na požádání ráda poskytne další informace.

Přejeme vám příjemný let. 

CENY
Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou v českých korunách (CZK) a v eurech (EUR). Ceny v CZK 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 prodeje Travel Sky Shop FLY & BUY – ALPHA FLIGHT a.s.. O aktuálním kurzu 
se prosím informujte u posádky. Jiné měny kromě CZK a EUR nejsou akceptovány. 

PLATBY
Přijímáme kreditní a debetní karty VISA nebo Mastercard. Z bezpečnostních důvodů je maximální výše nákupu  
hrazeného kartami omezena na 5000 Kč, nebo 200 EUR na osobu. Posádka je oprávněna při platbě kartou ověřit  
její náležitosti a požádat o předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu.

DOSTUPNOST ZBOŽÍ TRAVEL SKY SHOP FLY & BUY
Palubní prodej je nabízen na linkách provozovaných Smartwings a České aeroliniemi na odletech z Prahy. Z důvodů  
daňových omezení nemohou být na letech v rámci EU nabízeny cigarety a alkohol ze sortimentu FLY & BUY. Ostatní 
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 prodeje FLY & BUY na vašem letu se prosím informujte  
u posádky. Na letech z Prahy mimo EU je k dispozici plný sortiment prodeje FLY & BUY včetně cigaret a alkoholu,  
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. Alkoholické nápoje zakoupené v rámci nabídky FLY & BUY nelze  
konzumovat na palubě letadla. Naložení zboží palubního prodeje FLY & BUY na váš let nemůžeme garantovat  
a je podmíněno provozními podmínkami. 

OBJEDNÁVKY NA VÁŠ PŘÍŠTÍ LET
Zboží z katalogu Travel Sky Shop FLY & BUY si můžete rezervovat s předstihem on-line na stránkách Smartwings  
(www.smartwings.com/skyshop) a nechat si jej doručit přímo na váš let se servisem FLY & BUY. Vaši objednávku  
připraví poskytovatel služby, společnost ALPHA FLIGHT a.s. V pracovní dny prosím počítejte se 48 hodinami nutnými  
na její přípravu. Učiníte-li objednávku o víkendu nebo o svátcích, bude zpracována až následující pracovní den.  
Vybrané zboží vám bude na let připraveno za předpokladu jeho dostupnosti a možnosti naložení. Kupní smlouva  
je uzavírána až při prodeji zboží na palubě letadla. Cigarety a alkohol si můžete rezervovat pouze na lety z Prahy  
do zemí mimo Evropskou Unii.

REKLAMACE 
V případě reklamace se obracejte na dodavatele a prodejce palubního prodeje: ALPHA FLIGHT, a.s., K Letišti 1018/55,  
161 00 Praha 6, Česká Republika, email: prg_complaints@dnata.cz. 

VÍTEJTE V FLY & BUY

SLUCHÁTKA
s nákupem IFE: 1 EUR

samostatný prodej: 2 EUR

Více informací naleznete na stranách 120-123 palubního
magazínu mywings umístěného v kapse sedadla před vámi. 

Filmy TV pořady Publikace Hudba

Připojte se k serveru palubní zábavy (IFE)
a užijte si váš let

obrázek sluchátek  
je pouze ilustrativní
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DEAR PASSENGERS,
It is our pleasure to introduce our wide range of FLY & BUY Travel Sky Shop in-flight products offered on Smartwings  
and Czech Airlines-operated flights from Prague. The service is available on all flights featuring the FLY & BUY on-board 
sales, except flights between Prague and Seoul. 

Upon request, our crew will be happy to provide you with additional information.

We wish you a pleasant flight.

PRICES
All prices in this catalogue are listed in Czech Crowns (CZK) and Euros (EUR). Prices in CZK are fixed while the EUR quotes 
may vary based on the exchange rate set by the Travel Sky Shop FLY & BUY operator, i.e. ALPHA FLIGHT a.s. for the day of 
purchase. The final price in EUR will be calculated in-flight during your purchase. Please check the exact exchange rate 
with the crew. Currencies other than CZK and EUR are not accepted. 

PAYMENTS 
We accept VISA and Mastercard credit and debit cards. For security reasons, the maximum amount accepted for your 
in-flight purchases has been set at CZK 5,000 or EUR 200 per person. The crew is authorised to check the required card 
data and ask you to present your ID card or passport to finalise the purchase.    

TRAVEL SKY SHOP FLY & BUY GOODS AVAILABILITY
In-flight sales are offered on Smartwings and Czech Airlines-operated flights from Prague. Due to tax limitations, cigarettes  
and alcoholic products from the FLY & BUY offer cannot be sold on flights within the EU. All remaining products are  
offered on flights from Prague to most European destinations, including flights from selected destinations to Prague. Please 
check FLY & BUY product availability on your flight with the crew. The complete range of FLY & BUY products, including  
cigarettes and alcoholic products, is available for purchase on flights from Prague outside the EU, but not on return flights  
to Prague, due to customs and excise reasons. Goods offered under the FLY & BUY offer cannot be shipped to your address  
or purchased at the airport in Prague in the company’s office. Alcoholic products purchased under the FLY & BUY offer  
cannot be consumed aboard aircraft. We cannot guarantee that FLY & BUY goods will be available on your flight as their sale 
is subject to the conditions of operation. 

ORDERS FOR YOUR NEXT FLIGHT
You can reserve goods from the FLY & BUY Travel Sky Shop’s online catalogue in advance via the Smartwings website  
(www.smartwings.com/skyshop) and have your selection delivered aboard your flight under the FLY & BUY service.  
Your order will be processed by the Sky Shop service provider, ALPHA FLIGHT a.s.. On workdays, please allow 48 hours 
for your order to be prepared. If you make your reservation at the weekend or during bank holidays, the service provider 
will process it the next working day. The selected goods will be ready for pick-up aboard your flight provided they are  
available and can be loaded on to the aircraft. Purchase agreements are concluded at the time the goods are purchased  
in-flight. Cigarettes and alcoholic products may only be reserved for purchases on flights from Prague to non-EU countries.   

CLAIMS
Please address all claims to the Sky Shop service provider, ALPHA FLIGHT a.s., K Letišti 1018/55, Post Code: 161 00,  
Prague 6, Czech Republic, E-mail:  prg_complaints@dnata.cz.

WELCOME TO FLY & BUY

HEADPHONES
With IFE purchase: 1 EUR

Separate sale: 2 EUR

Movies TV Shows Publications Music Tracks

For more information, see pages 120-123 of the mywings
inflight magazine placed in the seat pocket in front of you. 

Inflight Entertainment (IFE)  
from the comfort of your mobile device

picture of headphones  
is illustrative only



PACO RABANNE 
PURE XS FOR HER
Eau de Parfum 50 ml12PAGE

STRÁNKA

LACOSTE 
L’HOMME
Eau de Toilette 50 ml7PAGE

STRÁNKA

SWAROVSKI 
CRYSTALDUST GOLD22PAGE

STRÁNKA

TOMMY HILFINGER
TIMELESS
Ladies´watch27PAGE

STRÁNKA

AVIATOR 
F-SERIES
Men’s watch25PAGE

STRÁNKA

PAUL HEWITT
PHREP ANCHOR BRACELET 
Black21PAGE

STRÁNKA
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AIRPLANE MODEL
SMARTWINGS
B-737/800
Scale 1:200

325 CZK / approx. 13,00 EUR

AIRPLANE MODEL
TRAVEL SERVICE
B-737/800
Scale 1:200

325 CZK / approx. 13,00 EUR

AIRPLANE MODEL
CZECH AIRLINES
A330-300
Scale 1:200

575 CZK / approx. 23,00 EUR

AIRPLANE MODEL
CZECH AIRLINES „95 YEARS”
A330-300
Scale 1:200

575 CZK / approx. 23,00 EUR
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BRANDED ITEMS PŘEDMĚTY S LOGEM



PACO RABANNE 
INVICTUS
Eau de Toilette 50 ml

1250 CZK / approx. 50,00 EUR

Inhale the scent of victory with Invictus, the new masculine perfume by Paco 
Rabanne. This sensually fresh scent sets a modern vision of virility. Invictus is 
an unexpected clash of worlds, powers, sensations, and values: a thrill of pure 
freshness top note face to the sensuality of a guaiac wood base note.

S vůní Invictus nového pánského parfému firmy Paco Rabanne vdechnete vůni 
vítězství. Smyslně svěží vůně parfému je zosobněním moderní vize mužnosti. 
Jde o nevšední střet různých světů, sil, smyslů a hodnot zanechávající neopako-
vatelný pocit svěžesti. Tóny zdůrazňující smyslnost jsou podpořené základem 
z guajakového dřeva.

GIORGIO ARMANI 
ARMANI CODE DUO SET (Code/Code Profumo)
Eau de Toilette 30 ml + Eau de Parfum 30 ml

1325 CZK / approx. 53,00 EUR

Armani Code is a modern fragrance and the newest interpretation of seduction 
for the contemporary man in the know. Let’s discover these seductive and in-
timate fragrances with that 30 ml exclusive duo pack. With that easy size for 
traveling, the magnetic power of man is revealed as you go. It is also a perfect 
set for multiple gifts.

Armani Code je moderní vůně a ztělesnění rutiny svádění muže orientujícího 
se ve své době. Objevte svůdné a intimní vůně v exkluzivním duo balení po 30 ml.  
Díky praktickému balení na cesty vás bude magnetická mužná přitažlivost  
provázet všude, kam zavítáte. Sadu můžete využít i jako dárek pro více lidí.

MEN’S FRAGRANCES / PARFÉMY PRO MUŽE MEN’S FRAGRANCES / PARFÉMY PRO MUŽE/6



LACOSTE 
L’HOMME
Eau de Toilette 50 ml

1200 CZK / approx. 48,00 EUR

Introducing L’Homme Lacoste. Created for the contemporary Lacoste Homme,  
inspired by the tenacity of the Lacoste Crocodile. A woody spicy scent that  
captures the inimitable heritage of René Lacoste, elegantly ignoring the rules 
and being free from convention. Elegance, tenacity & style.

Představujeme L’Homme od firmy Lacoste. Vytvořen pro současného Lacoste 
muže, inspirován houževnatostí Lacoste krokodýla. Dřevitá kořeněná vůně, kte-
rá zachycuje nenapodobitelný odkaz Reného Lacostea, elegantně nekonvenční 
a nesvázaná pravidly. Elegance, houževnatost a styl.

HUGO BOSS 
BOSS BOTTLED DUO SET (Bottled/Tonic)
Eau de Toilette 2 x 30 ml

1350 CZK / approx. 54,00 EUR

Discover the iconic Boss Bottled collection by Hugo Boss. Vibrant with fresh and 
sensuous notes, Boss Bottled exudes distinction, sophistication and pure joie de 
vivre. An inherently masculine fresh fragrance, Boss Bottled TONIC is an elegant 
composition of sophisti cated citruses and rich woody notes bringing a refreshing 
dimension to the classic fragrance. This set contains: 30ml BOSS Bottled Tonic 
Eau de Toilette, 30ml BOSS Bottled Eau de Toilette.

Objevte kultovní kolekci Boss Bottled od značky Hugo Boss. Vibrující, svěží,  
se smyslnými podtóny. Parfémy Boss Bottled vyzařují mimořádnost, sofisti-
kovanost a čistou radost ze života. Boss Bottled TONIC dodává díky elegantní  
kombinaci svěží vůně citrusů a sytých dřevitých tónů klasické vůni nový svěží  
rozměr. Duo Set Boss Bottled & Bottled Tonic (2 x 30 ml) exkluzivně na cesty.

21818_1_195x130_ratio-150_L-HOMME_LACOSTE_KV.indd   1 17/05/2019   15:52
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CAROLINA HERRERA 
GOOD GIRL 
Eau de Parfum 50 ml

1600 CZK / approx. 64,00 EUR

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!

Silná exploze tónů nočního hyacintu a zcela nový čichový vjem, kdy květinová či-
stota nočního hyacintu a jasmínu kontrastuje s intenzivní a tajemnou smyslností 
pražených tonkových bobů. Odhalte své lepší já prostřednictvím prozářeného 
nočního hyacintu a nejkvalitnějšího arabského jasmínu a nebojte se ukázat své 
horší já prostřednictvím vůně pražených tonkových bobů a kakaa, na kterých je 
snadné si vytvořit závislost. Vždyť být tím špatným je někdy tak dobré!

GIORGIO ARMANI 
SÌ 
Eau de Parfum 50 ml

1500 CZK / approx. 60,00 EUR

Giorgio Armani’s tribute to modern femininity, an irresistible combination of 
grace, strength and independent spirit. At once chic, voluptuous, intense, and 
soft, Sì lingers on the skin and enchants the senses. The distinguished and ele-
gant 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, passionate, loving, and vibrant woman.

Giorgio Armani vzdává hold moderní ženskosti, která je neodolatelnou kombi-
nací půvabu, síly a nezávislosti ducha. Vůně Si, která na pokožce dlouho zůstává 
a okouzluje naše smysly, je opravdu šik, svůdná a intenzivní. Výsledný výrazný  
a elegantní čichový vjem si pohrává s našimi emocemi zcela v duchu couture  
tradice značky Giorgio Armani. V parfému se objevují tóny nektaru černého  
rybízu, moderní vůně parfémů skupiny Chypre (tj. svrchní citrusové tóny, 
střední tóny pryskyřice a spodní tóny dubového mechu) a dřevěného pižma  
s nádechem frézie a růže stolisté. Nová vůně charakterizuje svobodomyslnou, 
vášnivou a milující ženu plnou života.

GIORGIO ARMANI 
SÌ PASSIONE
Eau de Parfum 50 ml

1550 CZK / approx. 62,00 EUR

Sì Passione by Giorgio Armani, is a heart-beating vision of modern femininity. 
Presented in the most elegant bottle, Sì Passione brings a captivating sensual 
floral juice in which warm base notes get faceted with fresh and floral accords. 
Arousing passionately the senses, it is the expression of absolute femininity.

Nová vůně značky Giorgio Armani, popustí uzdu vášni ženy Sì, která oplývá  
silou, ženskostí a volností. V jasně červené lakované lahvičce, vůně Sì Passion 
je ztělesněním emocí evokujících čistou vášeň. Smyslně ovocně-květinová 
vůně, ve které se zrcadlí jak křehkost, tak síla ženskosti.

LADIES’ FRAGRANCES / PARFÉMY PRO ŽENY LADIES’ FRAGRANCES / PARFÉMY PRO ŽENY/8 /9



L’Eau de Parfum
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LANCÔME 
LA VIE EST BELLE 
Eau de Parfum 50 ml

1350 CZK / approx. 54,00 EUR

Make your life even more beautiful with Lancôme’s new feminine Fragrance  
La vie est belle. Incarnated by Julia Roberts, La vie est belle is a universal  
declaration to the beauty of life. A unique olfactory signature perfume scent 
created by three of France’s leading perfumers, La vie est belle introduces  
a new olfactive language with precious ingredients.

S novým dámským parfémem La vie est belle od firmy Lancôme bude váš život  
ještě krásnější. Jde o ztělesnění Julie Roberts a univerzální deklaraci krásy  
života. Jedinečná charakteristická vůně tohoto parfému je společným dílem tří 
předních francouzských výrobců parfémů. Pomocí vzácných esencí nás vůně  
La vie est belle seznamuje s novou řečí čichových buněk. 

LANCÔME 
LA NUIT TRÉSOR 
Eau de Parfum 50 ml

1500 CZK / approx. 60,00 EUR

Lancôme introduces the first tasty aphrodisiac: sensual, elegant and feminine. 
La Nuit Trésor is a black rose designed like a rough diamond over a wild vanilla 
layer. A sexy and aphrodisiac fragrance.

Značka Lancôme představuje první afrodisiakum k nakousnutí: smyslné, ele-
gantní a ženské. Parfém La Nuit Trésor je černá růže navržená jako neopraco-
vaný diamant a podtržená vůní divoké vanilky.

LANCÔME 
LA COLLECTION DE PARFUMS 
Coffret

1125 CZK / approx. 45,00 EUR

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, kolekce parfému La Collection, obsahuje nejikoničtější vůně 
značky Lancôme, vkusně zabalené v dárkovém setu. Perfektní dárek pro přízni-
vce této značky. Sada obsahuje: Trésor Classique 7,5 ml, Trésor in Love 5 ml, 
Miracle 5 ml, Hypnose 5 ml & La vie est belle 4 ml.

L’Eau de Parfum

LVEB EDP 179x244.indd   1 21/05/2019   11:50
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YVES SAINT LAURENT 
BLACK OPIUM
Eau de Parfum 50 ml

1500 CZK / approx. 60,00 EUR

Yves Saint Laurent Fragrance - Black Opium: The shot of adrenalin of a gla-
morous yet impertinent heroin, always looking for more… Addictive? Definitely. 
The first coffee floral Black Opium, a unique composition where the electrifying 
energy of black coffee meets the assertive femininity of white flowers in a vi-
brant, sensual and addictive contrast of light and dark.

Černé opium, vůně značky Yves Saint Laurent, je dávkou adrenalinu, který vám 
dodá svůdný a zároveň zapovězený heroin. Také budete vždy chtít víc… Vytvo-
říte si na něm závislost? Rozhodně! První parfém s květinově kávovým aroma. 
Jeho jedinečné složení propojuje energii černé kávy s asertivní ženskostí bílých 
květů v pulzujícím, smyslném a návykovém kontrastu světla a tmy.

PACO RABANNE 
PURE XS FOR HER
Eau de Parfum 50 ml

1500 CZK / approx. 60,00 EUR

Pure XS for her. The new female fragrance from Paco Rabanne. A wild pro-
vocative floral oriental, with the electrifying Emily Ratajkowski. Having it all.  
In excess. Disarming allure, you can feel her sex-appeal. Just a hint of noncha-
lance. Bold and beautiful. Tonnes of talent. As intoxicating as it is intriguing. 
Pure XS for her captivates, accelerates and escalates the senses. The origin  
of obsession. Ylang-ylang for the raw, the untamed, the erotic. Next up, hot 
vanilla and an intriguing popcorn-note burst. Excess in its purest state.

Pure XS for her je nová dámská vůně značky Paco Rabanne. Divoká provokati-
vní květinová a orientální s elektrizujícím nábojem modelky Emily Ratajkowski. 
Má vše v hojné míře. Odzbrojující půvab a hmatatelný sexepíl. S lehkou dávkou 
nonšalance. Ryzí a nádherná s obrovskou dávkou talentu. Je stejně omamná 
jako půvabná. Vůně Pure XS for her si vás podmaní, zostří a zintenzivní smysly. 
Jde o původ posedlosti. Nektar ylang-ylang pro ryzí, nespoutané erotično. Po 
něm následuje vůně horké vanilky a fascinující záplava vůně popcornu. Hojnost 
ve své nejryzejší podobě.

LADIES’ FRAGRANCES / PARFÉMY PRO ŽENY LADIES’ FRAGRANCES / PARFÉMY PRO ŽENY/12 /13



HUGO BOSS 
BOSS DUO SET (Ma Vie/Nuit) 
Eau de Parfum 2 x 30 ml

1350 CZK / approx. 54,00 EUR

This set is inspired by the bestselling female lines of Hugo Boss. Ma Vie to be used during 
the day and Nuit during night. Created around a modern cactus flower accord, Boss 
Ma Vie Pour Femme is a fragrance inspired by the strong, feminine and independent 
women. Boss Nuit is an ultimately feminine and sensual fragrance with an unusual daz-
zling facet. The opening of the fragrance is tempting and radiant, just like a glass of 
champagne. Juicy white peach adds a lively, fizzy character with an enticing sweetness.

Sada inspirovaná nejprodávanějšími řadami dámských parfémů značky Hugo 
Boss. Parfém Ma Vie je určen pro denní nošení, parfém Nui se hodí pro večerní 
příležitosti. Základ vůně Boss Ma Vie Pour Femme, inspirované výraznou ženskostí 
a nezávislostí, tvoří moderní tóny květů kaktusů. Vůně Boss Nuit je bezkonkurenčně 
nejženštější a nejsmyslnější vůní s neobvykle přitažlivým charakterem. Zpočátku 
na vás bude vůně působit velmi okouzlujícím a pulzujícím dojmem podobným  
dojmu z prvního doušku šampaňského. Šťavnatá bílá broskev dodává parfému živý 
a pulzující charakter s lákavě sladkými podtóny.   

MICHAEL KORS
SEXY RUBY
Eau de Parfum 100 ml

1150 CZK / approx. 46,00 EUR

A jewel of a fragrance where fantasy meets femininity and a woman is her sexiest.  
A fragrance as brilliant as the jewel that inspired it. Michael Kors Sexy Ruby  
is a modern chypre scent that sparkles with sensuality. The temptation of juicy  
Raspberry gleams like a fiery ruby with the striking display of lush florals.  
The beguiling charm of Luscious Rose Petals invites you in, while intoxicating  
Indian Jasmine Sambac pulls you close. It’s enveloped by the sensual warmth  
of cashmere woods for a boldly addictive experience.

Klenot mezi vůněmi, ve kterém se fantazie snoubí s ženskostí a žena je díky 
němu nejsvůdnější. Vůně tak okouzlující, jako drahokam, kterým se její tvůrci 
inspirovali. Sexy Ruby od značky Michael Kors je moderní vůně parfémů skupi-
ny Chypre se svrchními citrusovými tóny, středními tóny pryskyřice a spodními 
tóny dubového mechu, která vyzařuje smyslnost. Pokušení šťavnaté maliny 
září jako ohňový rubín na pozadí výrazné plejády bujné záplavy květin. Svůd-
ný půvab přitažlivých růžových okvětních lístků vás pozve dál, zatímco si vás 
omamný indický jasmín Sambac přitahuje blíž a blíž. Vše je zahaleno do smysl-
ně hřejivých tónů kašmírového dřeva pro neskrývaně návykový zážitek.
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YVES SAINT LAURENT 
VOLUME EFFET FAUX CILS THE SHOCK
Mascara

600 CZK / approx. 24,00 EUR

The most volumizing mascara by Yves Saint Laurent. The Shock mascara coats 
each lash with maximum volume in just one stroke and without clumping. The 
hourglass shaped brush allows more of the exclusive Shock formula to grab 
hold of lashes. With brilliant, high intensity color, this longwear mascara will 
give you dramatic lashes that don’t smudge.

Řasenka Shock značky Yves Saint Laurent pro maximální objem. Jediným  
tahem docílíte maximální objem řas, které se neslepí. Díky kartáčku ve tvaru 
přesýpacích hodin se na řasách zachytí ještě větší množství řasenky s exklu-
zivním složením a intenzivní barvou. Vaše řasy budou výrazné, barva na nich 
dlouho vydrží, ale nerozmaže se.

YVES SAINT LAURENT 
TOUCHE ÉCLAT N°2
Illuminating pen

675 CZK / approx. 27,00 EUR

Instant highlighter. A take-anywhere pen-brush for adding a touch of light or ba-
nishing 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.

Korektor v tužce na cesty, který během okamžiku rozjasní vaši pleť, zesvětlí po-
třebná místa, skryje známky únavy a kruhy pod očima. Opticky sjednotí oblast 
brady, kontury kolem rtů či po stranách nosu. Pro všechny typy pleti. Nanáší se 
přímo na kůži nebo přes make-up a roztírá prsty pro efekt okamžitého rozjasnění 
pleti a pocit svěžesti.

N° 2 Luminous Ivory
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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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LANCÔME 
STAR BRONZER
Bronzing Brush

800 CZK / approx. 32,00 EUR

The perfect brush to illuminate your skin with a sunny touch and get an iride-
scent, radiant tanned effect with a simple gesture as if by magic! Face and body. 

Dokonalý tah štětcem, díky kterému bude vaše pleť rozjasněná jako po doteku  
slunečních paprsků. Získejte třpytivý, rozzářený a opálený efekt jediným  
kouzelným tahem. Vhodný jak na obličej, tak na tělo.

LANCÔME 
HYPNÔSE DOLL EYES
Mascara

550 CZK / approx. 22,00 EUR

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 cre-
ate 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.

S řasenkou značky Lancôme Hypnôse Doll Eyes se vaše řasy promění v řasy 
mrkací panenky. Budou rovnoměrně pokryté tenkou vrstvou maskary, pod 
kterou neztěžknou. Naopak, budou vypadat krásně, působit prodlouženým  
a odlehčeným dojmem. Naneste řasenku pomocí našeho kartáčku do špičky  
a sledujte, jak se pod jeho doteky oči doširoka otevírají a váš pohled  
se rozjasňuje.   

LANCÔME 
DUO LIPCARE ROUTINE
Lip set

1200 CZK / approx. 48,00 EUR

The perfect lip enhancer in a duo for a fresh & natural lip loo The Duo Lipcare 
Routine contains: L’Absolu Rouge La Base Rôsy for hydrating & color reviving 
lips and L’Absolu Gloss Rôsy Plump for a volume & cooling sensation.

Dva dokonalé zvýrazňovače rtů pro svěží a přirozený efekt. Balení obsahuje: 
hydratační a barvu rtů zvýrazňující L’Absolu Rouge La Base Rôsy a L’Absolu 
Gloss Rôsy Plump - lesk pro objem a chladivý dotek.

LANCÔME 
L’ABSOLU PETITE PALETTE
Make-up set

1050 CZK / approx. 42,00 EUR

Lancôme L’Absolu Petite Palette is your make-up essentials in one compact 
palette, easy to apply and ready to wear. L’Absolu Petite Palette is the perfect 
palette for travel and the perfect gift to share.

Sada značky Lancôme L’Absolu Petite Palette obsahuje všechny nezbytné po-
můcky pro dokonalý make-up v jednom kompaktním balení. Snadno se nanáší 
a jsou vždy po ruce. Barevná škála je ideální na cesty či jako dárek. 
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NUXE 
HUILE PRODIGIEUSE 
Multi-purpose dry oil 100 ml

625 CZK / approx. 25,00 EUR 

Huile Prodigieuse®, with its legendary fragrance and inimitable dry-oil texture is an  
original multi-purpose skincare product. As an all in one formula: skin is nourished,  
smoothed and evened; hair is soft and shiny. Contains 98% ingredients of natural  
origins. 100% botanical oils.

Huile Prodigieuse® s osobitou ikonickou vůní a nenapodobitelnou strukturou suchého  
oleje, bez silikonu a parabenu. Je obohacen vysoce výživným olejem Tsubaki, který  
výrazně zlepšuje kvalitu tohoto přípravku. Výrobek „vše v jednom“ vyživuje, regeneruje  
a zkrášluje pokožku a vlasy již od první aplikace.
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900 CZK / approx. 36,00 EUR 

These travel-perfect skincare essentials are ready to refine 
by day and restore by night wherever your journeys take 
you. The set cont.: Refining Moisture Cream 100 ml + Good  
Night Sleep Restoring Cream 50 ml.

Dokonalá cestovní sada péče o pleť vás ve dne zkrášluje  
a v noci o vás pečuje ať jste kdekoliv. Sada obsahuje:  
Hydratační krém o obsahu 100 ml + noční regenerační  
krém o obsahu 50 ml. 

500 CZK / approx. 20,00 EUR 

Powered by our superfruit blend, rich in antioxidants and vitamins, this ultra-fine mist leaves skin  
feeling reinvigorated and looking healthy. Refresh, set, go! This refreshing facial mist instantly awakens the 
skin with a soothing touch of hydration in an ultra-fine spray. Powered by our superfruit blend, rich in antioxi-
dants and vitamins, it leaves skin feeling reinvigorated and looking healthy. Mist in the morning, post-sweat, 
pre touch-up or before beauty sleep. Perfect for your on-the-go travel needs. Any occasion. Any situation.

Zázračná hydratační mlha s obsahem 100 ml. Díky síle naší superovocné směsi bohaté na antioxidanty  
a vitamíny budete mít po použití ultrajemné mlhy EIGHT HOUR pocit oživené a zdravě vypadající pokožky. 
Osvěžte se, připravte se a můžete vyrazit! Tato osvěžující obličejová mlha okamžitě probudí vaši pleť jemnými 
doteky uklidňující hydratace v ultra jemném spreji. Dopřejte svému obličeji chladivý dotek mlhy ve spreji ráno, 
poté co se zpotíte, předtím než se půjdete přepudrovat, ale i potom. Sbaleno na cesty, pro každou příležitost, 
pro každou situaci. 

200 CZK / approx. 8,00 EUR 

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

EIGHT HOUR  Ochranný vosk na rty s obsahem 13 ml. Dopřejte svým rtům mimořád-
nou ochranu a péči vosku Eight Hour® v cínové cestovní krabičce.
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Revlon Kiss™ Balm  
transforms your lips  

with natural fruit oils and 
sheer, juicy color- plus  

SPF 20. Smart, yummy, 
beautiful lips.   

Get 5 flavors in the  
Travel Retail Exclusive set. 

TRANSFORMULAS 
LIPVOLUME 
Lip volume balm

750 CZK / approx. 30,00 EUR

For instantly fuller lips, this innovative and award winning treatment serum  
stimulates collagen, boosting lip volume up to 40 per cent for a visible,  
plumper effect. Super hydrating, lips are smoothed and softened, leaving  
a flattering non-sticky glossy finish.

Ještě více našpulte rty díky tomuto inovativnímu lesku na rty. Prokazatelně  
výraznější a ohraničenější rty s balzámem Lip Volume, který je udrží hydratované  
a podpoří tvorbu přírodního kolagenu. Pro plné, krásně tvarované a ohraničené 
rty. Lip Volume nesmí chybět v kabelce žádné ženy. 

REVLON 
KISS BALM SPF 20 
Lip balm

1000 CZK / approx. 40,00 EUR

Revlon Kiss™ Balm transforms your lips with natural fruit oils and sheer, juicy 
color with SPF 20. Smart, yummy, beautiful lips. Get all 5 flavors in this Travel 
Retail Exclusive set.

Balzám Revlon Kiss™ vaše rty dokonale zvýrazní pomocí přírodních ovocných 
olejů a tenké vrstvy syté barvy s ochranným faktorem 20. Elegantní, krásné 
rty k nakousnutí. V této exkluzivní cestovní sadě Travel Retail Exclusive najdete  
5 příchutí.
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LIP SMACKERS 
COCA-COLA LIP BALM SET

300 CZK / approx. 12,00 EUR

The authentic taste of your favourite beverage flavours in lip balms that are 
as good for your lips as they taste. Fun and collectable tin box includes six 
Lip Smackers; Coca-Cola Classic, Coca-Cola Vanilla, Coca-Cola Cherry, Sprite, 
Fanta Orange and Fanta Strawberry. Travel refreshed with free sleeping mask 
that is included in the box. The perfect gift for all those who love lip balms.

Autentická chuť vašich oblíbených nápojů v balzámu na rty. Chutná stejně  
dobře, jako působí na rty. Zábavná sběratelská plechová krabička obsahuje 
šest příchutí: Coca-Cola Classic, Coca-Cola Vanilka, Coca-Cola Cherry, Sprite, 
Fanta Orange a Fanta jahoda. Sada: 6 x 4 g.

TANGLE TEEZER 
TANGLE TEEZER COMPACT STYLER DETANGLING HAIRBRUSH

350 CZK / approx. 14,00 EUR

Keep your hair style strand-perfect anytime, anywhere with this must have be-
auty tool. The Tangle Teezer tackles any holiday hair dramas. It’s 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 celebri-
ties and professional hairstylists and perfect for on-the-go styling.

Pro perfektní účes kdykoliv a kdekoliv. Kartáč Tangle Teezer se vypořádá  
se všemi záludnostmi, které vašim vlasům připraví pobyt na cestách. Jeho  
tajemství spočívá ve speciálně navržených trnech, které se ohnou přesně  
tolik, aby rozčesaly jakkoli pevně zacuchané vlasy do hladka a dodaly jim lesk. 
Zabrání lámání a třepení vlasů nebo jejich poškození. Pro všechny typy vlasů 
- jak mokré, tak suché. Tangle Teezer používají jak celebrity, tak profesionální 
stylisté. Je to dokonalý pomocník na cesty. 

C O M P A C T  S T Y L E R  D E T A N G L I N G  H A I R B R U S H

C L I C K - O N ,
C L I C K  O F F  C O V E R

The protective cover prevents the teeth 
from getting dirty and damanged

H A N D  L U G G A G E
H E R O

Fits comfortably into any bag

T W O  T I E R E D  T E E T H 
T E C H N O L O G Y

For speedy and gentle detangling 
results on wet and dry hair

5 0

5 0
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ÖGON
QUILTED ALUMINIUM WALLET
Rose gold

625 CZK / approx. 25,00 EUR

Elegant quilted wallet made in France. This light and strong wallet gives  
a super fast access and an optimum protection. Quick and easy access to your  
cards. Designed to open with one hand. For 10 cards and cash. Metal lock. 
RFID Safe: protection against demagnetization and electronic data theft.  
Lifetime warranty. 10,8 x 7,2  x 2 cm. 78g.

Elegantní peněženka s efektem prošívání vyrobená ve Francii. Lehká a pevná  
peněženka s kovovým uzávěrem, díky které máte ke svým věcem snadný  
a rychlý přístup a přitom jsou optimálně chráněny. Peněženku lze otevřít  
jednou rukou, vejde se do ní 10 karet + hotovost. Peněženka chrání karty  
před demagnetizací či krádeží dat. S doživotní zárukou. 
Rozměry: 10,8 x 7,2 x 2 cm; 78 g. 

ÖGON
SMART ALUMINIUM WALLET
Carbon Fibre Look

625 CZK / approx. 25,00 EUR

This light and strong wallet gives a super fast access and an optimum  
protection. Quick and easy access to your cards. Designed to open with one 
hand. 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.

Černá Elegantní peněženka s efektem prošívání vyrobená ve Francii. Lehká  
a pevná peněženka s kovovým uzávěrem, díky které máte ke svým věcem  
snadný a rychlý přístup a přitom jsou optimálně chráněny. Peněženku lze  
otevřít jednou rukou, vejde se do ní 10 karet + hotovost. Peněženka chrání  
karty před demagnetizací či krádeží dat. S doživotní zárukou. 
Rozměry:  10,8 x 7,2 x 2 cm; 78 g.  
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PAUL HEWITT
PHREP ANCHOR BRACELET 
Black

900 CZK / approx. 36,00 EUR

Perfect for sophisticated trend setters, this maritime “PHREP“ bracelet is  
a timeless classic masterpiece. A true incarnation of our Northern German  
legance and simplicity! The strap is made of black nylon and the black anchor 
of stainless steel. A match made in heaven!

Mořem inspirovaný PHREP náramek je ideální pro milovníky nových trendů  
a je nadčasovým klasickým mistrovským dílem. Pravá inkarnace severní 
německé elegance a jednoduchosti! Řemínek je z černého nylonu s černou  
kotvou z nerezové oceli. Kombinace vytvořená v ráji.

PAUL HEWITT 
PHREP ANCHOR BRACELET 
Gray/Rose gold

1125 CZK / approx. 45,00 EUR

Perfect for sophisticated trend setters, this maritime “PHREP“ bracelet is 
a timeless classic masterpiece. A true incarnation of our northern German  
elegance and simplicity! The strap is made of grey leather and the rose gold 
anchor of stainless steel. A match made in heaven!

PHREP náramek v námořnickém stylu je ideální pro milovníky nových trendů  
a je nadčasovým klasickým mistrovským dílem. Pravá inkarnace severní 
německé elegance a jednoduchosti! Řemínek je vyroben z šedé kůže s kotvou  
z růžové nerezové oceli. Kombinace vytvořená v ráji.
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SWAROVSKI 
SLAKE BRACELET
Multi-colored

1650 CZK / approx. 66,00 EUR

This legendary design shimmers in a gradation of dark crystal colors and cle-
ar crystal. The trendy design on a nude Alcantara® fabric wraps comfortably 
around your wrist for a twisted look The closure consists of two clear crystal 
buttons, allowing you to adjust the size 36/38 cm

Tento legendární design se třpytí ve stupních tmavých krystalů a čirého kři-
šťálu. Módní design na světle šedé látce Alcantara® se pohodlně  obtočí kolem 
zápěstí. Uzávěr se skládá ze dvou tlačítek s čirým krystalem, umožňuje nastavit 
velikost 36/38 cm.

SWAROVSKI 
CRYSTALDUST 
Gold

2125 CZK / approx. 85,00 EUR

A new signature design to equal Stardust and Slake, the irresistible Crystaldust 
Bangle is crafted using Swarovski’s Crystal Rock technique. It is lavishly en-
crusted with golden-toned crystals for unparalleled sparkle. Its on-trend spiral 
silhouette is versatile and expressive, whilst the gold PVD metal capped ends, 
embellished with crystals, finish its clean design perfectly. Slip on to your arm 
for instant glamour or layer with others for a high-octane look.

Nový designový rukopis Stardusta i Slakea, neodolatelný Crystaldust Bangle 
je vytvořen technikou Swarovski Crystal Rock. Je bohatě posetý zlatem a tóno-
vanými krystaly pro bezkonkurenční jiskru. Jeho trendy spirálová silueta je vše-
stranná a výrazná, zatímco zlaté PVD kovové krytky zakončené krystaly dokona-
le umocní čistý design. Navlékněte si náramek na ruku pro instantní efekt nebo  
i s dalšími pro vysoce oktanový vzhled.

SLAKE BRACELET, MULTI -COLORED
Add sparkle to your out fit with this must -have 

bracelet! Very comfortable to wear, it features 
a variety of crystal colors on nude Alcantara®. 

Combine it with other Slake creations for a trendy 
look. This bracelet can be adjusted using the two 

snap but tons on the closure (36/38 cm).

#FollowTheLight
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CRYSTAL BLUE® 
BRACELETS PEACE
Creme

325 CZK / approx. 13,00 EUR

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

Sportovní módní náramek s malými přívěsky a praktickou magnetickou  
sponou, délka: cca 20 cm.

PIERRE CARDIN 
THREE CRYSTAL BANGLES SET
Yellow gold/Rose gold/Rhodium

750 CZK / approx. 30,00 EUR

Three Glass Crystal Bangles in yellow gold, rose gold and rhodium plating. 
Hypoallergenic and presented in a compact gift box. One year international 
warranty.

Tři křišťálové náramky v barvách žlutého a růžového zlata, doplněné třetím  
v barvě stříbrného kovu. Hypoalergenní šperk je dodáván v dárkové krabičce,  
s mezinárodní zárukou na 1 rok.

CRYSTAL BLUE® 
BRACELETS PEACE
Black

325 CZK / approx. 13,00 EUR

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

Sportovní módní náramek s malými přívěsky a praktickou magnetickou  
sponou, délka: cca 20 cm.
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FESTINA
ALWAYS
FITS.

Gerard But le r

FESTINA 
F20271/5
Men’s watch

3500 CZK / approx. 140,00 EUR

Festina Gents elegant Chronograph. Solid 43.5 mm stainless steel case with 
blue perforated leather bracelet. Dark blue dial with indices. Luminescent 
hands. Chronometer & date functions. 5 ATM water resistant.

Festina elegantní pánský chronograf. Pevné 43,5 mm pouzdro hodinek je  
z nerezové oceli s modrým perforovaným koženým náramkem. Tmavomodrý 
ciferník s indexy. Luminiscenční ručičky. Funkce chronometr a datum. Vodo-
těsný do 5 ATM.festina.com

Watches since 1902

F O S S I L . C O M  / /  # F O S S I L S T Y L E

F S 4 7 3 5  G R A N T  W A T C H
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FOSSIL.COM // #FOSSILSTYLE
FS4735 GRANT WATCH
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FOSSIL 
GRANT CHRONOGRAPH
FS4735
Men’s watch

2975 CZK / approx. 119,00 EUR

Inspired by the simplicity of vintage timepieces, our Grant brown 
leather watch has a classic appeal. Roman numerals set against  
a cream dial make this an irresistibly stylish piece. This Grant watch also 
features a chronograph movement.

Naše hnědé kožené hodinky značky Grant, inspirované jednoduchostí  
klasických dobových hodinek, mají nadčasového ducha. Jsou neodo-
latelně stylové díky římským číslicím na ciferníku v krémové barvě.  
Hodinky Grant mají i vteřinovou ručičku.
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WITH TIME COMES EXCELLENCE
Aviation Inspired Watches. Since 1927.

AVIATOR 
F-SERIES
AVW79886G407
Men’s watch

3250 CZK / approx. 130,00 EUR 

Black embossed textured dial with rotating inner world-time bezel to enable 
the reading of the local time in 24 major world cities.  Three-step chronograph 
sub dials. Luminous hands and hour indices. Solid stainless steel 45 mm case 
with brushed satin finish and luxury mesh strap.  Water resistant 10 ATM.
Two-Year International Warranty.

Černý embosovaný texturovaný ciferník s rotující vnitřní fazetou pro odčítání 
místního času ve 24 metropolích světa. Tři sekundární ciferníky, světélkující  
ručičky a číselník. Pevné, 45 mm velké pouzdro strojku z nerezové oceli  
s povrchovou úpravou broušeného saténu a luxusním pleteným páskem.  
Voděodolné do 10 ATM.

AVIATOR 
F-SERIES
AVW9169G182
Men’s watch

3500 CZK / approx. 140,00 EUR 

Classic black chronograph dial with gold and red features. Complemented by 
a black leather strap and rose-gold coloured stainless-steel case. Perfect for 
any traveller with the world-time feature. Water resistant to 10 ATM. Two-year 
international warranty.

Klasický černý chronograf se zlatými a červenými prvky. Doplněn o černý  
kožený řemínek a pouzdro z nerezové oceli v barvě růžového zlata. S funkcí 
světového času je ideální pro cestovatele. Voděodolné do 10 ATM. Dvouletá 
mezinárodní záruka.
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Caroline Ventura, designer,
makes creative possible.

#MAKEITPOSSIBLE
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TOMMY HILFIGER
CASUAL LADIES WATCH
Ladies’ watch

3750 CZK / approx. 150,00 EUR 

Tommy Hilfiger Timeless traditions and heritage favorites are reimagined  
through a fresh, optimistic lens that’s sophisticated with a spirited Tommy twist.

Nadčasová tradice a nejoblíbenější charakteristické rysy značky Tommy  
Hilfiger se promítají do svěžího a optimisticky laděného ciferníku s ryze  
Hilfigerovým nábojem.

CRYSTAL BLUE
GLAMOUR SET
Ladies’ watch/necklace

700 CZK / approx. 28,00 EUR 

Lovely and of extraordinary design - the watch dial and the complimenting 
pendant awake associations of naturally grown crystallizations. Immerge into 
the magic of beauty! Colour: rosegold, black. Length of necklace: 80 cm.

Krásný, neobyčejný design – ciferník hodinek a přívěšek – vzbuzují asociaci 
přirozených krystalů. Ponořte se do magie krásy! Barva: růžová, černá. Délka 
náhrdelníku: 80 cm.

SECONDA
Ladies’ watch

1125 CZK / approx. 45,00 EUR 

This stylish ladies watch is brought to you from Sekonda. The round rose gold 
plated case is accompanied by a dusty pink lace pattern dial featuring rose gold 
batons. The coordinating pink strap completes the modern look. Guaranteed 
for 2 years.

Stylové dámské hodinky značky Seconda s růžovým zlatem, pozlaceným  
kulatým pouzdrem, pudrově růžovým ciferníkem s designem krajky a hranoly  
v barvě růžového zlata v místech pro číslice. Moderní vzhled dotváří pásek  
ve sladěné růžové barvě. S dvouletou zárukou.

HIPPIE CHIC
WATCH SET
Ladies’ watch/bracelet

625 CZK / approx. 25,00 EUR 

The simple round rose gold watch case is accompanied by a navy genuine le-
ather strap. The Painted Rosè collection includes Hippie Chic’s iconic stacking 
trend with the watch being accompanied with a stylish strap and rope bracelet, 
finished with rose gold beads. This includes an elegant rose gold-plated be-
aded bracelet, with beautiful disc and star charm. These look fantastic worn 
separately or stacked together to make more of a statement!

Dokonale kulaté pouzdro hodinek v barvě růžového zlata s koženým páskem 
v námořnické modré. Kolekce Painted Rosè propaguje ikonický trend vrstvení 
značky Hippie Chic, tentokrát kombinací hodinek, které jsou doplněny stylovým 
páskem a náramkem připomínajícím lano zakončeným korálky v barvě růžového 
zlata. Náramek je vkusně zdobený korálky z růžového zlata a přívěsky ve tvaru 
disku a hvězdy. Hodinky a náramek lze nosit jak samostatně, tak společně pro 
zdůraznění stylu.
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HARIBO 
Air-Parade
500g
Small colourful jelly
aeroplanes in 
six delicious flavours:
orange, lemon, 
strawberry, apple,
raspberry, bilberry.

www.haribo.com

M&M’S 
PEANUTS 
Arašídy
250g

100 CZK / approx. 4,00 EUR

HARIBO 
AIR–PARADE 
500g

100 CZK / approx. 4,00 EUR
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BEEFEATER 
GIN
0.5L PET

200 CZK / approx. 8,00 EUR

HAVANA CLUB
RUM
1L

400 CZK / approx. 16,00 EUR

FINLANDIA 
VODKA 
0.5L PET

200 CZK / approx. 8,00 EUR
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BALLANTINE’S 
SCOTCH WHISKY 
0.5L PET

200 CZK / approx. 8,00 EUR

JACK DANIEL’S
TENNESSEE WHISKEY
0.5L PET

325 CZK / approx. 13,00 EUR

TULLAMORE DEW 
IRISH WHISKEY 
0.5L PET

250 CZK / approx. 10,00 EUR
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WARNING OF THE MINISTRY OF HEALTH:
SMOKING CAUSES FATAL LUNG CANCER. 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE:

KOUŘENÍ ZPŮSOBUJE RAKOVINU.

PALL MALL 
BLUE 
200s

475 CZK / approx. 19,00 EUR

PALL MALL 
RED 
200s

475 CZK / approx. 19,00 EUR

MARLBORO 
RED 
200s

750 CZK / approx. 30,00 EUR

MARLBORO 
GOLD 
200s

750 CZK / approx. 30,00 EUR

L&M 
BLUE 
200s

550 CZK / approx. 22,00 EUR

L&M 
RED 
200s

550 CZK / approx. 22,00 EUR

LUCKY STRIKE  
RED 
200s

550 CZK / approx. 22,00 EUR
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