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המעמד האוניברסלי המתכוונן לרכב ישרת 
אתכם אם אין לכם היכן להניח את הטלפון, 

ה–GPS, מחשב כף היד ועוד צעצועים חשובים 
אחרים. הוא מתאים את עצמו לגודל המכשיר, 

נתפס על השמשה באופן יציב באמצעות ואקום 
וכולל זרוע מתכווננת להתאמת זווית רצויה 

 לנוחיות התקנה קלה ומהירה.
 getit.co.il .כמה? 29 ש"ח

החורף עדיין כאן ואפשר לנצל אותו לבילוי 
זוגי או משפחתי חמים בין כותלי הבית ומול 
המרקע. מכל הפופקורן שלפניכם הוא אוצר 
של ממש לשדרוג האווירה, בתנאי שיש לכם 
500 גרם גרעיני תירס, שמן וסיר אחד גדול, 
או לחלופין שקית ענקית של פופקורן מוכן. 

במקרה שלנו לא מדובר בקרטון פופקורן 
הנמכר במחיר מושחת בבתי הקולנוע אלא 
בדלי פלסטיק רב שימושי המספיק ל–3-2 

 אנשים, בקוטר 24 ס"מ ובגובה 21 ס"מ.
gommick.co.il .כמה? 29 ש"ח 

הדקורציה והעיצוב מגיעים גם לאביזרי 
האמבטיה, והפעם קבלו מכונת כביסה קטנה 

שהיא למעשה קופסה לאבקת כביסה. היתרון 
הגדול שלה הוא בנפח האחסון הגדול )כמעט 

חמישה ליטרים( כך שלא תצטרכו למלא אותה 
לעתים קרובות. וחוץ מזה, אם היא תנעים ולו 

במעט את המשימה המעצבנת שאנחנו נאלצים 
 לבצע בערך פעם ביום, נגיד לה שאפו.

לבחירתכם חמישה דגמים שונים בעיצובים 
 מקוריים.

gimmick.co.il .כמה? 39.90 ש"ח

קלמרים. תמיד הייתה לי חולשה אליהם. 
כשהייתי ילדה, הייתי אוספת אותם 

בהתלהבות ובקצב שילדים אחרים בכיתה 
אספו גוגואים. כשראיתי את OVETTO, סדרת 
קלמרי עבודה צבעוניים ומעוצבים לגדולים 

 ,FABRIANO BOUTIQUE מבית המותג האיטלקי
הבנתי שאפשר להמשיך עם תחביבים גם 

 כשגדלים. בהתאמה כמובן.
מדובר בקלמר קומפקטי וצבעוני עשוי פשתן, 

שמכיל חמישה תאי אחסון קטנים ותא נוסף 
הנרכס בעזרת רוכסן ומגיע מאובזר עם שני 

עפרונות, שני עטים, סרגל, זוג מחקים ומחדד 
כפול. אם אתם מסוג האנשים שכל חייהם 

כולל היומן ו"פנקס המחשבות" נכנסים 
אצלם לאייפון, השאירו אותו בחנות. אבל אם 

גם אתם כמוני, עדיין משתמשים במכשירי 
כתיבה ובעיקר אם אתם גרפיקאים ואדריכלים 

והעיפרון הוא חברכם הטוב — המוצר שווה 
 השקעה, למרות המחיר הלא אטרקטיבי.

כמה? 350 ש"ח
להשיג בלעדית בפיטרו, הסדנא 13 חולון 

pitaro.co.il

יזמית האופנה מירונה קורן, בעלת חברת 
הייבוא MADEO המביאה מותגי יוקרה ירוקים 

לישראל, שומרת בסדרת תיקי ה"אקו שיק" 
לאורך כל הדרך על האג'נדה הירוקה. התיקים 

 ,PVC ,עשויים לשוניות פחיות ממוחזרות
שלטי חוצות, שקיות ניילון, גזרי מגזינים 

ועטיפות מוצרים. אתם אל תספרו לה על 
כמויות הכוסות החד פעמיות שמתחסלות אצלי 
במטבח, ואני, מצדי, אולי אלך לקנות לי איזה 

 תיק ממוחזר. אתם יודעים, בשביל המצפון.
 madeo.co.il .כמה?  2,399-39 ש"ח 

בפייסבוק: MADEO אקו–שיק

לפנק, לפנק, לפנק

איך שקלמר מסתובב

אקולוגי
קופסת ענק לאבקת כביסה, מעמד מתכוונן לכל מחשב ואייפון ודלי פופקורן רב שימושי.

קבלו את הגאדג'טים שעשו לנו את השבוע, בפחות מ–40 שקל

חשבתם שקלמרים מתאימים רק לתלמידים ביסודי? תחשבו שוב

זה נשמע יפני 
אבל זה בכלל 

צרפתי

למרות שחנוכה לגמרי מאחורינו, 
אפשר עוד ליהנות מנרות ריחניים, 
והפעם בטיפול פנים מבית "יונקה 

פריז": מדובר בטרנד די חדש — עיסוי 
בנר AMBRE המבוסס על 100% 

רכיבים טבעיים. מתברר שלא רק 
מסאז' חמים בגב עשוי להרגיע אתכם 

ולהפיג מתחים, גם טיפול רב–חושי 
בפנים עשוי לעשות את העבודה, 

אם רק תתמסרו וכמובן תשקיעו לא 
רק את מחיר הטיפול אלא גם שעה 

 מזמנכם לשם כך. 
מרכיבי הנר, הנמס לשמן חמים ונעים, 

הם חמאת שיאה מרככת, משקמת 
ומזינה, שהיא המרכיב העיקרי, שמן 

אנדירובה שגם הוא מרכך, מרגיע 
ובעיקר מונע גירויים, חמאת מנגו 
העשירה בויטמין E, נוגדת חמצון 
ומעכבת הזדקנות העור ושמנים 

אתריים של ורדים ופצ'ולי. בטיפולי 
היונקה מרכיב הריח חשוב עד כדי כך 
שהמטפלים עושים את קבלת הפנים 
כשהם מאפשרים הרחה והיכרות עם 

 הריחות מיד עם פתיחת הטיפול. 
למי שחווה בעבר טיפולי אנטי 

אייג'ינג בנוסח "בשביל להיות יפה 
צריך לסבול", ליונקה בהחלט יש 

בשורה, כי בטיפול הזה מדובר בפינוק 
 נטו, וזה כבר משהו.

כמה? 349-299 ש"ח. 09-7456220
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