Hydratační šampon pro
suché vlasy Enrich od Wella
Professional s hedvábným
výtažkem dokáže probudit
k životu i suché vlasy a dodá
jim hebkost.

Přírodní kosmetika Rolland
vám svými 14 produkty umožní
docílit účesu, aniž byste za to
museli zaplatit zdravím své
vlasové pokožky a vlasů.
Tip: Glamshine Cloud
– „mráček glamour lesku“.
Vyhlazující olej ve spreji
vlas rozzáří a potáhne ho
ochranným filmem.

Omlazující péče proti vráskám
od L’Oréal Paris Revitalift
Laser Renew je doposud jedinou
řadou, jejíž výsledky při obnovení
mladistvého vzhledu pleti jsou
srovnávané s účinky frakčního
laseru, používaného v estetické
dermatologii. Doplňuje ji Revitalift
Laser Noční krém pro urychlení
a posílení přirozené obnovy pleti
i během spánku.

Seznámit se s kosmetikou Le Chaton
znamená vyzkoušet minimálně dva jejich
produkty. Sérum s vysoce účinnými peptidy
s argirelinem je bezpečnou náhradou botoxu;
jeho cílem je uvolnit mimické svaly, nikoli je
paralyzovat. Hydratační emulze Fontaine 24h
obsahuje přírodní čerstvé buňky kiwi. Více
informací o kosmetice Le Chaton naleznete
na: www.lachevre.cz

S novou řadou Elseve Fibralogy od L’Oréal
Paris zaujmete získaným objemem vlasů.
Za efekt může molekula Filloxane, která vyplňuje
vlasové vlákno. Celý pečující proces můžete
navíc posílit kombinací balzámu či masky
s posilujícím Fibralogy boosterem. Stačí v dlani
smíchat stejné množství balzámu nebo masky
a boosteru a nanést na vlasy jako obvykle.

Hydratační micelární voda
české přírodní kosmetiky RYOR
ošetří i citlivou pleť. Odstraňí
nečistoty, odlíčí též oční make-up.
Obsahuje regenerační arginin
a kyselinu hyaluronovou.

Nový nutri-kofeinový
komplex v podobě
přípravků Plantur 21
má zachránit slabé vlasy
a předejít nadměrnému
vypadávání. Vitaminy
(niacin, biotin) a minerály
(vápník, horčík) se díky
speciální technologii
vstřebávají přímo
do vlasových kořínků.

Alcina nezaspala a její nová generace
přípravků pro vlasový styling přichází
ve čtyřech řadách. Najdete v nich vše
potřebné – od laků, tužidel, pěn, gelů
a vosků až po termosprej či lesk na vlasy.
Tip: Fénovací sprej dodá i jemným vlasům
lehkost, objem a elastické zpevnění.

TIGI Catwalk Your Highness je
objemový šampon pro jemné vlasy
bez života, zamezuje vymývání
barvy a může se pochlubit
antistatickými polymery, díky kterým
spolehlivě předchází poletování vlasů
kolem hlavy.

připravila: marie hejlová, Foto: archiv

Clinique vyslal mezi ženy
Superdefense SPF 20 Daily
Defense Moisturizer s antioxidanty
a celodenní hydratací.
Vyhlazující řada
s výtažkem
ze zrnek ibišku jedlého
(šampon, kondicionér
a sérum) od Yves
Rocher zkrotí
i neposlušné vlasy.

Pleť nic netají

Chraňte vlasy
zdraví & krása

Kosmetická řada Flow-tox sází na
nejúčinnější látky, které současný kosmetický průmysl zná. Seznámíte se s nimi
na internetových stránkách flowtox.cz.
Na celý obličej se ráno a večer aplikuje
Flowcreme 24/7. Jak napovídá číslo
v názvu, krém bude pracovat pro vaši
krásu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Obsahuje kyselinu hyaluronovou,
ceramidy, vitaminy, extrakty z aloe vera
a další látky. Prodlužuje účinky krému
Daily Flow Agent.

Emulze Capture the Light
od Vita Liberata
s ochranným faktorem
SPF 25 rozjasní partie, které
si zvolíte. Ať už jsou to lícní
kosti, paže nebo dekolt.
Více na: www.vitaliberata.cz.

Než půjdete
ven

zdraví & krása

Tužka Hyaluronic Lip Contour od Dermacolu obohacená
o kyselinu hyaluronovou rty neviditelně orámuje
a po nanesení na celou plochu je současně vyhladí, zvětší
a dokonale připraví na aplikaci rtěnky.

Nová speciální kolekce
Artdeco Shine Couture
si vás podmaní blýskavými
efekty. Pudrová tvářenka
s perlovými pigmenty Glam
Couture Baked Powder
je vhodná pro všechny tóny pleti. Využijete ji
i na ramena, paže či nohy. Obsahuje pečující látky
jako je magnézium nebo extrakty křemene. Plné
třpytivých pigmentů jsou i laky na nehty Ceramic Nail
Laquer. K dostání exkluzivně v parfumeriích Douglas
a na: www.artdecoshop.cz

Kosmetika Yves Rocher
zatraktivní vaši tvář díky extra
tvarující řasence obohacené
o zpevňující rostlinný výtažek.
Kartáček má svůj zásobník,
takže aplikaci nemusíte
přerušovat novým namáčením.
Mono pudrové oční stíny jsou
obohacené o rýžový výtažek,
kryjí dle intenzity nanesení
a dobře drží.

Řasenka Irresistible
Sexy od Avonu zahustí
a prodlouží řasy do krásy.

Novinky z řady Glorious Glitter od Alciny
umožňují vytvořit dramatické a výrazné líčení.
Glamour lip pencil 3 v 1 se chová jako pečující
balzám, pigmentovaná rtěnka a lesk v jednom!
Vysouvací forma tužky je praktická do každé
kabelky. Hloubku pohledu zintenzivní
nalepovací řasy. Lze je použít opakovaně
a efekt působí přirozeně.

krása a styl
Růžovým krémem Rosa
Canina a Exkluzivní
pleťovou vodou růžovou
od Nobilis Tilia potěšíte
zralou a citlivou pleť.
Ta zapomene na stárnutí
a vy si užijete vůni
harmonizující psychiku.

Malá tajemství

Victorinox Swiss Army nabízí
pravou sílu přírody v dámském
parfému Mystique Forest – úchvatné
vůni lesů a rozkvetlých luk. Zelený
flakon navozuje pocit klidu a svobody.
Samotné složení parfému, zahrnující
fíkové listy, rajčata, citron, kardamom,
květy magnolie, vetiver a dub, rozvíjí
ve spojení se sametovým mechem
smyslnost a tajemnou ženskost.
Pokožka v podpaží patří
k z nejcitlivějším na celém těle
a je velmi náchylná k podráždění.
Garnier představil NEO – novou
řadu deodorantů s obsahem
dry creamu. Kombinace
antiperspiračních látek a pečujícího
krému okamžitě zasychá,
nezanechává skvrny a chrání vaši
pokožku až po dobu 48 hodin.

Unikátní Směs éterických olejů od značky Nobilis Tilia
pro rok 2014 je vytvořena speciálně tak, aby pomohla zvládnout
celý nadcházející rok v pohodě a harmonii. Směs pomáhá svobodně,
otevřeně komunikovat, podporuje vitalitu, optimismus a sebevědomí,
v neposlední řadě je pomocníkem k propojování protikladů
a sjednocování postojů či názorů.
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Zpevňující tělový krém Nivea
Pure & Naturals spoléhá
na arganový olej a výtažky
z plodu lopuchu. Efekt
pozorujete již za dva týdny.

Zrcátko patří již od dob vzniku pudřenek
k nejpoužívanějším doplňkům dámské
kabelky. Pokud je ještě ozdobené kameny
Swarovski, ráda se s ním pochlubíte kdekoli
ve společnosti. Zrcátko má dvě zrcadla –
jedno klasické a druhé zvětšovací. K dostání
za 1492 Kč v internetovém obchodě:
Modnidoplnky.cz.

