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PREMIERY  
I WYDARZENIA  
NIE TRAĆ CZASU NA PRZEGLĄDANIE  
NEWSLETTERÓW. TERAZ BĘDZIESZ  
NA BIEŻĄCO.
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WIĘŹ ZE ŚWIATEM SPORTU

BeMINE od LOVELY LOVERS prezentuje dwie nowości. Męskie, kuszące 
zapachy skomponowano we Francji w oparciu o formułę ILM (Intense 
Love Molecules). Jak na prawdziwe perfumy przystało, DESTINY i ENIG-
MA są bardzo trwałe, ale nieprzytłaczające. Sukcesywnie uwalniające się 
feromony zapachowe ułatwiają wywarcie pozytywnego pierwszego wra-
żenia i pozostają głęboko w pamięci. Zapachy idealnie podkreślają cechy 
osobowości mężczyzny typu alfa. 
Cena: LL BeMINE ENIGMA MAN – 89,90 zł (15 ml),  
LL BeMINE DESTINY – 134,90 zł (50 ml);
bemine.com.pl

STWORZONE, BY KUSIĆ FEROMONAMI

Tissot Supersport Chrono 
to symbol więzi, którą Tissot  
nawiązał ze światem sportu. 
Koperta zegarka, o imponującej 
średnicy 45,5 mm, wykonana jest 
ze stali szlachetnej z czarnym 
PVD i oferuje klasę szczelności 
10 barów (100 metrów). Odporne 
na zarysowania szafirowe szkło, 
indeksy pokryte Super-Lumino-
va®, skala tachymetryczna na 
pier ścieniu, zabezpieczona przed 
uszkodzeniami koronka i duże 
przyciski chronografu – wszyst-
kie te detale nadają modelowi Su-
persport charakteru i przycią gają 
spojrzenia fanów sporto wych 
chronografów.
Cena: 1800 zł; 
tissotwatches.com

Magazyn Men’s Health objął swoim patronatem IV Międzynarodowy Fe-
stiwal Zegarów i Zegarków „It’s All About Watches”. Dwudniowy festiwal 
jest największą tego typu imprezą w tej części Europy. Odbędzie się  
26 września w Instytucie Europejskim w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262. 
Wystawiać się będą nie tylko zegarkowe marki premium, ale również ko-
lekcjonerzy. Zaplanowane są także prelekcje tematyczne. Organizatorem 
festiwalu jest Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa.

WYSTAWA I TARGI KOLEKCJONERÓW

DO SKÓRY TWARZY I POD OCZY

Aloesove Serum do twarzy jest lek-
kie i szybko się wchłania. Zawiera 
skoncentrowany kompleks wycią-
gów roślinnych, który wraz z kwasem 
hialuronowym, alantoiną i proteinami 
owsa odpowiadają za silnie nawil-
żenie i regenerację skóry wrażliwej, 
odwodnionej, wymagającej odżywie-
nia i odnowy. Kompleks naturalnych 
olejków eterycznych wspomaga nor-
malizację pracy gruczołów łojowych 
i działa łagodząco. I choć wydaje Ci 
się to niemęskie, powinieneś stoso-
wać łagodzący kremem pod oczy 
– wybierz ten od Sylveco. Chaber, 
bławatek i świetlik łąkowy zapew-
niają skórze wokół oczu długotrwałą 
ochronę i ukojenie.  
Cena: serum 33 zł (30 ml), 
krem pod oczy 36 zł (30 ml); 
sylveco.pl

Ten chronograf jest klasą samą  
w sobie. Certina wykorzystała całe 
swoje ponad 130-letnie doświad-
czenie w sztuce tworzenia szwaj-
carskich zegarków, aby opracować 
ten wyjątkowy czasomierz. Kla-
syczny w każdym calu, a zarazem 
ogromnie innowacyjny, elegancki 
zegarek Certina DS Chronograph 
Automatic nawiązuje swoją stylisty-
ką do modelu z późnych lat 40.  
Jednak wewnątrz jest zasilany 
przez najnowocześniejszą, sili-
konową sprężynę włosową. Dla 
pierwszej tego typu sprężyny w ze-
garkach Certina nie sposób byłoby 
znaleźć bardziej niezwykłej oprawy.
Cena: 8790 zł; 
certina.pl

KLASA SAMA W SOBIE


