ciekawostki

Najbrzydszy mebel świata
W jakim kraju są najbrzydsze meble na świecie? Wygląda na to, że w Polsce. W konkursie zorganizowanym przez firmę BoConcept internauci wybierali najbrzydszy mebel spośród różnych propozycji nadsyłanych przez uczestników z całego świata. Dominowały
meble wyraźnie wysłużone i zniszczone, o tradycyjnym wzornictwie z lat 70-80., choć nie
brakowało też współczesnych „mebli-koszmarków”. Okazało się, że kryterium brzydoty
jest uniwersalne: nie podobają się nam udziwnione formy mebli, nadmierne dekoracje,
jaskrawe, niepasujące do siebie kolory. W konkursie zwyciężył Polak i jego sofa.

Poduszka pod laptop
Wydawałoby się, że to kolejny dziwaczny wynalazek. Tymczasem może okazać się bardzo wygodnym rozwiązaniem, które zapewni stabilność przenośnego komputera trzymanego na kolanach. Sprawi też, że laptop nie będzie nas uwierał. Jak bowiem zapewnia
producent, poduszki są wykonane z najlepszych, naturalnych materiałów, a ich konstrukcja umożliwia chłodzenie i wentylację komputera.

Mówiące menu
Chcesz przeczytać menu, ale zapomniałeś wziąć ze sobą okularów? Nic nie szkodzi,
jeżeli trafiłeś do restauracji, która już korzysta z mówiącego menu. Na tym urządzeniu
za pomocą przycisków można wybrać jeden z kilku języków, a następnie kategorię dań.
Mówiące menu odczyta pełną listę serwowanych potraw.

Zawsze świeżo
Świeże zioła nadają potrawom niepowtarzalny aromat. Niestety, szybko więdną. Aby
temu zaradzić firma Prepara wprowadziła specjalne urządzenie, w którym świeże zioła
można przechowywać w lodówce nawet trzy tygodnie. Łodygi są zanurzone wodzie,
a gałązki osłania specjalna obudowa. Pojemnik jest na tyle płaski, że idealnie mieści
się na drzwiach lodówki. Kosztuje 30 dolarów.

W następnych numerach
Test kosmetyków do opalania

Mają chronić naszą skórę przed szkodliwym promieniowaniem. Ufamy
zapewnieniom producentów co do wysokości filtra przeciwsłonecznego.
Ale czy są one prawdziwe? Na to pytanie odpowiedzą wyniki testu.

Wielka woda

Produkcja wody butelkowanej to wielki biznes i… wielki sukces marketingu. Dlaczego? To proste: wystarczy uświadomić sobie, jak wielu z nas odnosi wrażenie,
że woda mineralna czy źródlana korzystnie wpływa na zdrowie…

Odchudzanie: radykalnie czy racjonalnie?

Jak rozpoznać, że tabletka na odchudzanie, po którą sięgamy to produkt godzien zaufania? Jak uniknąć podejrzanych preparatów, które mogą wyrządzić
nam więcej szkód niż pożytku?
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