
23. května 2013 SERVIS4

CESTOVÁNÍ PRÁVO DOMÁCNOSTLÁSKA & VZTAHY MÓDAZDRAVÍ

INZERCE

●

největší síť
second handů

●

16x v ČR
●

pravidelné výprodeje
„VŠE ZA 10 KČ“

●

Více na
www.profi-sh.cz

www.facebook.com/profi second hand

Nejkvalitn jší textil
         z Velké Británie a USA

Rozvážíme zboží po celé RRoozzvážžíme zzzboží ppo celé R
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Velkoobchodní eshop s dodáním do 24 hodin
95 % sortimentu skladem
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důvodů,
proč chodit

nakupovat do
second handu

pár kaček
       PRAHA (ida) – Se-
cond handy neboli »se-
káče« se vyrojily hned 
po revoluci a množily se 
jako houby po dešti. Malé 
hadrárny postupem času 
zmizely a nahradily je ře-
tězce second handů, kte-
ré už mají určitou úroveň. 
Narazíte zde na výprodej 
tipu »vše za dvacku«, ale 
i na značkové zboží. 
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Móda za

A že můžete z obnošeného 
šatstva chytnout nějaké bre-
berky? To jsou fámy. „Zá-
kazníci mohou být naprosto 
klidní, žádné riziko kožního 
onemocnění nehrozí, protože 
oblečení se dezinfikuje,“ vy-
světluje Jakub Pýcha ze spo-
lečnosti Profi Second Hand 
a dodává: „Největší riziko je 
vypěstování si závislosti na 
second handech. Musíte cho-
dit neustále, aby vám něco 
neuteklo, protože zboží je 
doplňováno průběžně, konají 
se různé slevové akce apod.“

žlutá 
tunika:
240 Kč

legíny: 
30 Kč bílé

lodičky:
250 Kč

legíny: 
30 Kč

tunika 
George: 
180 Kč

zelený 
svetr:
160 Kč

košile 
Vintage:
210 Kč

tričko 
Hugo Boss:

190 Kč

džíny 
Ecko:

320 Kč

boty 
Adio:

210 Kč

1. Ušetříte tisíce korun.
2. Můžete narazit na unikátní 

kousek světoznámé značky.

3. Zažijete euforii, když objevíte 

módní tuniku za 50 korun.

4. Máte originál, ve kterém nikoho 

nepotkáte.
5. Na jednom místě najdete 

obrovský mix značek, materiálů 

a věcí, které jsou nadčasové.

Tip pro vás: Pátrejte po 
šátcích, kabelkách, páscích a 

bižuterii. Můžete objevit i tašky 

opravdu drahé značky.

Praktická rada: Přestože zboží 

prochází dezinfekcí, přece jen je raději 

vyperte. Odstraníte tím typický odér, který 

pochází právě z chemického čištění.

zlatá 
kabela 

Max Mara:
150 Kč

červený 
svetřík 

Marks Spencer:
200 Kč

černé 
lodičky:
210 Kč
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Eva = celkem 620 KčKlára = celkem 830 Kč Ronald = celkem 930 Kč

Co vás čeká v »sekáči«

zelený 
svetr:
160 Kč
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