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Dünyanın en hızlı adamı
UsalnBolt ...
Bolt'a insan deyip dememek
arasında kararsız kalsak da, bütün
yarışıarını yüzümüzde hayranlık
ve şok karışımı bir ifadeyle
izliyoruz. Bolt yarışırken o kadar
rahat ki bilmeyen onun tavırlarına
bakıp, dünya rekoru için değil de
sabah sporu için koştuğunu
düşünebilir, Acaba ona özel
tasarlanmış Puma YAAM
ayakkabıları giysek, 100 metreyi
biz kaç saniyede koşardık?

Philips AquaLlght'la
rahatlamak._

Ne yazık ki düzenli olarak
spa'ya gitme zamanımız
olmuyor, Tam bu acıya nasıl
katlanırız diye kara kara
düşünürken, Philips
imdadımıza yetişti. Suyun

rahatlatıcı ve dinlendirici etkisini
artıran dekoratif Aqualight
ışıklarını banyo, havuz hatta su
dolu vazolarda bile kullanabilirsiniz,
Mum ışığının sıcaklığını eve taşıyan
bu minik mucizelerle artık hepimiz
çok daha huzurluyuz..

Eastpak'le öğrenclllk ylllanmlZl
hatırlamak ...
Öğrenciyken en sevmediğimiz ay

okulların açıldığı Eylül'dü
Şimdi çantalarını sırtlayıp
okula giden öğrencilere
gülmekle kalmıyor; aynı
zamanda Eastpak'in yeni
sezonda çıkarttığı çantaları
kullanarak bu işten bir de-

karlı çıkryoruz,

Sıyahkoltuk'a oturmak ...
Kafayı en az bizim kadar
teknolojiyle bozmuş iki eleman
Serkan Ayan ve Burak Aydoğan'ın
dijital yayıncılık projesi olan www,
slyahkoltuk.cornu sıkça takip
ederek, güncel ürün lansmanlarını
canlı olarak izleyebilir ve teknoloji
sektöründen haberdar olabilirsiniz,
Hatta biz bu yazıyı yazarken onlar
kaç gün süreceği belli olmayan bir
canlı yayın rekor denemesine
girişrnişlerdi..
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Saçınız seyreliyor mu?
Artık tam olarak ne zaman kel kalacağınızı
hesoplovobilirslnlz. www.baldness-calculator.co.uk
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Marin Bikes Indian Fire Trail
2199 c i www.yasminsports.com

Eğer saate karşı yarışıyorsanız, süreceğiniz bisikletin de tamamen sizin rahatınız ve
yararınız için tasarlanmış olması gerekir, Marin Bikes Türkiye takımının 2009 dağ bisikleti
yarışıarında tercih ettiği modelolan Indian Fire Trail de, tam olarak rahatınız ve keyfiniz için
üretilmiş. Üstün teknik özellikleriyle öne çıkan model, aynı zamanda sağlamlığıyla dikkat

çekiyor, Engebeli arazide bisiklete binmeyi seviyorsanız, Fire Trail sizin için en ideal yol
arkadaşı olabilir, Onun sağlamlığı ve hafifliği, gövdesinde kullanılan alüminyumdan

kaynaklanıyor, Vites aksamıysa, güvenilir Shimano parçalarından oluşuyor,

Marin Bikes Kentfield
409 c i www.yasminsports.com

Eğer amacınız ağaçlardan değil de üzerinize doğru gelen kamyonlardan kaçmaksa, Marin
Bikes'ın alüminyum gövde yapısı nedeniyle, hafifliğiyle ünlü Kentfield modeli, aradığınız

bisiklet olabilir, Shimano vites ve arka aktarıcıları, yüksekliği ayarlanabilir gidonu ve
700cc lastikleriyle şehir içi ve dışı sürüş için tasarlanan bu model sayesinde, gözünüz

arkada kalmadan kendinizi yollara vurabilirsiniz, Belki de uzun zamandır arkadaşlarınızia
planladığınız keyifli bisiklet yolculuğunun zamanı gelmiştir, ne dersiniz?


