COSMOPROMOCJA

MIKSUJ
DO WOLI

Biżuterię Melano możesz
zaprojektować sama.
Najpierw wybierz
wymarzone oczko, potem
dobierz do niego odpowiednią obrączkę.
Powstałe pierścionki też
możesz ze sobą łączyć.

IŚĆ W STRONĘ ZDROWIA

Cel jest słuszny, więc wywołuje mnóstwo emocji.
11. Bieg po Nowe życie odbył się w przepięknym
Parku Górczewska na warszawskim Bemowie.
Z kijami do nordic walking szli znani aktorzy
i dziennikarze, m.in. Przemysław Sadowski,
Małgorzata Potocka i Marta Kuligowska, a także
osoby po przeszczepach narządów z Polskiego
Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji i przedstawiciele partnerów wydarzenia oraz mediów.

KUSZĄCE
PERFUMY

Perfumy MAGNETIFICO
Pheromone Selection, Seduction,
Allure oraz Secret Scent wzbogacone są formułą AT-SC-R. Dzięki
niej zapach mocniej oddziałuje
na podświadomość mężczyzn,
www.magnetifico.pl, Pheromone
Selection woman
– 174,90 zł/50 ml

ZAMIAST
BIŻUTERII

Model Essentials Rock
zachwyca klasyczną elegancją. Zaskakuje design paska,
który zdobią metalowe
ogniwa. Dzięki temu zegarek
staje się biżuteryjnym dodatkiem. Esprit, w zależności
od modelu, ok. 480 zł.

LOKI? TO PROSTE!

Wszystko za sprawą innowacyjnego, inteligentnego systemu układania loków. Nowa lokówka
automatyczna Philips StyleCare BHB876 to
skuteczne narzędzie, które pozwala stylizować
włosy błyskawicznie i w prosty sposób. Piękne
loki będziesz mogła zrobić bez problemu nawet
z tyłu głowy, philips.pl, 539 zł

LETNI PRINT

PODRÓŻ W CZASIE

MOŻNA JECHAĆ

Amerykańska elektryczna deskorolka
RAZOR HOVERTRAX 2.0 z pewnością podbije
serce twojego dziecka i twoje, bo jest bezpieczna w użytkowaniu. Baterie wystarczają
na 60 minut ciągłej jazdy. Maksymalna
szybkość: 13 km/h.
www.razorpolska.pl, 2499 zł
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W strefie The Designer Gallery w warszawskiej Galerii Mokotów otwarto wystawę poświęconą Polskiej Fotografii
Mody z lat 50., 60., 70. i 80. Pod tytułem
„Powiększenie” zebrano prace najwybitniejszych polskich fotografów, którzy
wspólnie tworzyli historię polskiej
mody m.in.: Tadeusza Rolke, Andrzeja
Wiernickiego oraz Janusza Sobolewskiego.
Mocnym punktem ekspozycji są fotografie
cenionego na świecie fotoreportera
– Chrisa Niedenthala. Otwarcie uatrakcyjnił pokaz współczesnej mody. Wystawę
można odwiedzać do kwietnia 2018 r.

Każdy pomysł jest dobry, by
powspominać czy przywołać lato. Jednym z nich jest
dodanie do codziennego
outfitu letniego elementu,
np. wzoru w pszczółki
w złotym, słonecznym kolorze. Taki zabieg proponuje
marka Prima Moda.
Czarne botki
na wygodnym
słupkowym
obcasie są
wykonane
z wysokiej
jakości
materiału.

weGAńSkIe
kOSMeTykI

Szampon i odżywka pięknie
pachną, nawilżają i zwiększają
objętość włosów, chronią kolor,
przynoszą długotrwały efekt
i najważniejsze, są z naturalnych wegańskich składników.
Bez siarczanów i parabenów.
Wisienką na torcie jest mydełko o zapachu świeżej letniej
bryzy. Zestaw Maria Nila
Pure Volume, 204 zł,
www.hair2go

OdżywIONA
I zAdbANA

zestaw marki eau thermale Avène
to krem odżywczy do twarzy i krem
kojący pod oczy. Krem odżywczy
(50 ml) został przygotowany
na bazie roślinnych składników.
chroni skórę przed szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi. Krem
pod oczy (10 ml) łagodzi podrażnienia, usuwa opuchliznę i nawilża.
zestaw w kuferku eAu tHeRMAle
AvÈNe, od 99 zł

NIeSkOńCzeNIe

PIękNe

POłączeNie KOlORóW sReBRNeGO
i złOtA WyDAWAłOBy się
Nie NAjlePszyM POMysłeM?
A jeDNAK już OD jAKieGOś czAsu
PROjeKtANci GO stOsują.
i, jAK WiDAć, z DOBRyM sKutKieM.

FIT dLA PAr

to tytuł poradnika
tomasza choińskiego. ten znany, ceniony
i lubiany trener, współpracownik ewy chodakowskiej, przygotował dwa 30-dniowe plany
treningowe dla par początkujących i średniozaawansowanych. to właśnie dzięki tym
ćwiczeniom w dwa miesiące można poprawić
kondycję i sylwetkę. Partnera może oczywiście
zastąpić koleżanka :) Ale jest pewne. trening
to znakomita okazja, by umocnić więź z drugą
osobą i świetnie się bawić. „fit dla par”,
Wydawnictwo Buchmann, cena 44,99 zł

Calvin Klein
Supple:
cienka bransoleta
359 zł,
szeroka bransoleta
449 zł,
pierścionek 269 zł,
kolczyki 309 zł

TOwArzySzkA
NA wIeCzór

Dyskretnie elegancka, z najwyższej
jakości materiałów, bez zbędnych
ozdobników i w klasycznej,
zawsze modnej czerni. luksusowego charakteru torebkom
marki Obag dodaje łańcuszek,
na którym zostały zawieszone,
www.obagstore.pl

GOTOwA NA bAL

Przygotowania
do karnawału zdecydowanie ułatwia nam marka
Mary Kay. Podczas konferencji zorganizowanej
w balowej sali Pałacu Kultury i Nauki pod hasłem
Maskarada zaprezentowała swoją nowość, Biocelulozową Maskę timeWise Repair. Dzięki zawartości
ekstraktu ze znieczulecznika (roślinny botoks)
maska relaksuje i doskonale wygładza skórę.
Najnowszą maseczkę prezentują Natalia zgorzelska, ewa Kudlińska-Pyrz Dyrektor Generalna,
Anna Kłosowicz i Ola sokołowska.

KOleKcję cAlviN KleiN suPPle
WyRóżNiA jeDeN PROsty tRiK:
zestAWieNie MAtOWeGO złOtA
z Błyszczącą stAlą.
OBie fAKtuRy PięKNie się
suPłAją i „POWstAje”
zNAK NiesKOŃczONOści.

www.calvinklein.com
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