
Kozaki damskie Graceland 
Cena: 159 zł, 

www.deichmann.com

Jakość  
w dobrej cenie

Kozaki, a zwłąszcza oficerki 
to absolutny "must have" 
tej jesieni i zimy. Mogą być 

płaskie lub na obcasie, w stylu 
motocyklowym, lub przypomina-
jące lata 70, najważniejsze by były 
miały wysoką cholewkę. Kozaki 
Deichmann mają wszystkie te cechy 
plus jeszcze jedną- dobrą cenę. 

PROMOCJE

Grupa wsparcia

Korygujące bazy pod makijaż z pigmentami HD, dostępne 
w 5 wersjach kolorystycznych, skutecznie maskują nie-
doskonałości i wyrównują koloryt skóry. Ekstrakt z lilii i 

kwas hialuronowy nawilżają i wygładzają skórę.  Każda z baz jest 
dedykowana innym problemom i wzbogacona w odpowiednie 
składniki. Dzięki bazie Twój makijaż będzie trwalszy.

Wspieraj  
amazonki

Limitowana edycja PINK 
RevitaLash® to coś znacznie 
więcej niż kosmetyk do rzęs - to 

realna pomoc dla wszystkich kobiet 
dotkniętych rakiem piersi. Firma prze-
znacza 10% z dochodu ze sprzedaży 
produktu dla amazonek na całym 
świecie, na badania nad rakiem oraz 
światowy cykl sympozjów, poświęco-
nych walce z nowotworem piersi. 

Narty i freestyle

Austriackie ośrodki narciarskie tu już nie tylko mekka 
zjazdowego narciarstwa, ale równiez miejsce dla 
miłośników zimowych sportów alternatywnych. 

Snowparki dla zaawansowanych to już standard. Na narciarzy 
i snowboardzistów czekają skocznie, gdzie mogą wykony-
wać akrobacje. Szczególnych wrażeń fani freeride’u mogą 
się spodziewać w tyrolskim Pitztal. Doświadczeni miejscowi 
przewodnicy z Freeride-Center Pitztal dokładnie wiedzą, 
gdzie można znaleźć zbocza z nienaruszoną pokrywą śnież-
ną. Vans-Penken-Park w dolinie rzeki Ziller to z kolei bez wąt-
pienia jeden z najlepszych parków freestyle’owych w Europie. 
To ogromny plac zabaw dla freestyle’owców, podzielony 
na sześć obszarów. Odpowiednią trasę znajdą tu dla siebie 
zarówno początkujący, jak i zawodowcy. Snowparki dla osób 
na wszystkich poziomach zaawansowania można znaleźć w 
Kitzsteinhorn. Od końca listopada do początku maja freeri-
derzy spotykają się tu w każdy poniedziałek u stóp lodowca, 
aby wziąć udział w tzw. Freeride-Monday, podczas którego 

szkoły narciarskie z 
Kaprun oferują warszta-
ty. W najdłuższej dolinie 
Vorarlbergu, po akroba-
cjach można się odprę-
żyć na leżakach w chill 
area. Zaawansowani 
oraz początkujący 
narciarze freestylowi 
znajdą również mnó-
stwo atrakcji w takich 
ośrodkach jak:  Play-
Station-Vita-Snowpark 
w Tyrolu, Freesports-
Arena Krippenstein 
na zboczach masywu 
Dachstein, a Kreischberg 
w Styrii jest przyjazny 
rodzinom z dziećmi.

RevitaLash®, który przyspiesza wzrost 
rzęs, wspiera również walkę z rakiem 

piersi. ww.revitalash.com.pl

Będziesz 
go kusić

BeMINE od Lovely 
Lovers to zapach, który 
został skomponowany 

po to, by kusić płeć przeciw-
ną. Najwyższa koncentracja 
i jakość składników użytych 
przy tworzeniu tej kwiatowo-
-owocowo-drzewnej kompo-
zycji tworzy uwodzicielską 
aurę pełną kobiecych wibra-
cji, elegancji i uroku. 

Inglot HD to bazy pod 
makijaż w różnych od-
cieniach i z różnymi 
skłądnikami.              

Lovely Lovers BeMINE 100ml 
Parfum Woman, to damskie per-
fumy, które zostały tak skompo-
nowane, by potęgować działanie 

feromonów. Cena: 229,90zł       
www.LovelyLovers.pl


