
Cestujete? Pribaľte si so sebou aj TOTO!

(Obávate sa, že počas balenia sa na cesty niečo zabudnete? Nestíhate premýšľať nad tým, čo by ste 
asi mohli potrebovať? Ste tu teda správne!)

Vybrali sme si pre vás to 5 produktov, ktoré vám nesmú chýbať na žiadnej ceste! 

Cestovný vankúš

Vankúš na cestovanie je to najlepšie, čo si so sebou môžete na cesty vziať! Spravíte tým obrovský 
krok k zdravej krčnej chrbtici, pretože tá najviac trpí práve pri dlhodobom sedení ako je to napríklad 
pri šoférovaní.

Deka

EMI deka, ktorá nepúšťa vlákna ani farbu, je ideálnou spoločníčkou na dlhé cesty. Na dotyk je veľmi 
príjemná a rýchlo schnúca, čo na dovolenke určite oceníte. Výborne hreje, čiže si ju môžete 
vychutnať aj na dovolenke v horách, či na chate počas prežívania sviatkov.

Župan

Župan zo 100 % froté bavlny si jednoducho musíte vziať so sebou! Jeho vysokú savosť oceníte najmä 
počas pobytu na kúpalisku alebo pri mori. S týmto elegantným županom si užijete nádhernú 
dovolenku.

Uterák

Na letnú dovolenku potrebujete uterák a nie hocijaký. Bambusový uterák sa postará o to, aby ste si 
leto vychutnali bez nepríjemných pocitov. Je všeobecne známe, že počas letných mesiacov sa najviac 
rozmnožujú baktérie a vírusy. Preto dbajte o svoju pokožku a utierajte sa počas dovolenky do 
antibakteriálneho bambusového uteráka, ktorá sa vám za to odvďačí svojou krásou a zdravím. 

Osuška

Bavlnené osušky sú poslednou must-have potrebou, bez ktorej sa na žiadnej z dovoleniek 
nezaobídete. 100 % bavlna, z ktorej je táto osuška vyrobená, sa pýši svojou trvácnosťou, savosťou 
a hrejivosťou, takže si s ňou užijete kopec príjemných chvíľ aj počas zimných večerov.

Bonus!

Rovnako tak môžete na cestovanie použiť aj prehoz Elegant, ktorý využijete ako deku alebo vankúš. 
S týmto jedinečným prehozom si ušetrite kopec miesta v aute, či kufri.

(Veríme, že ste sa vďaka nám zbalili na cestu včas a dostatočne. Naše produkty vám vždy spríjemnia 
každú chvíľu, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate!)


