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kolagen 
młodości 
dzięki niemu skóra pracuje tak, 
jakby nadal miała 25 lat.  
Nowy biostymulator kolagenu 
Linerase w naturalny sposób  
ją odżywia i nawilża. dzięki 
bioaktywności stymuluje 
produkcję nowych fibroblastów, 
które wytwarzają nowe włókna 
kolagenowe, przyczyniając się 
do poprawy kondycji skóry,  
a tym samym zapewniając 
młodszy wygląd.   
www.bdaesthetic.com

łagodNa 
Pajączki i rumień to towarzysze 
cery naczyniowej. Kuracja 
Rossatore Xpress pomoże 
łagodnie się ich pozbyć. a to 
dzięki zawartości cytryńca 
chińskiego, który posiada  
silne właściwości przeciwzapalne, 
redukuje zaczerwienienie skóry, 
uelastycznia włókna białkowe 
oraz działa silnie odżywczo. 

KoLoRowe RozwiązaNie
Już po kilkunastu dniach od wizyty  
u fryzjera zauważasz odrosty?  
dzięki pudrowemu korektorowi color 
wow Root cover Up, który idealnie 
maskuje siwe włosy, będziesz mieć 
problem z głowy. Kosmetyk trzyma się  
na włosach bardzo długo i jest odporny 
na ścieranie. color wow jest dostępny 
jest w sześciu kolorach: od platynowego 
blondu aż do głębokiej czerni. 
www.hair2go.pl

święto 
PoLsKieJ mody  
targi Polfash Bramee po raz 
kolejny odbyły się w galerii 
Kaskada w szczecinie  
i galerii Bałtyckiej w gdańsku. 
zakupom polskich marek  
i projektantów towarzyszyła 
strefa Porozmawiajmy  
o modzie, w której Joanna 
Horodyńska gościła m.in.: 
gosię Baczyńską, aretę 
szpurę, oraz znane z HB, 
ewelinę gralak i Karę Becker.  
www. polfashbramee.pl

KRóL wód 
Podstawą promiennego wyglądu jest odpowiednie nawilżanie. 

zapewni to zaawansowany intensive Hyaluronic cream francuskiej 
marki institut esthederm. to produkt na bazie stymulującej optymalne 
funkcjonowanie skóry wody Komórkowej (cellular water) oraz kwasu 

hialuronowego. dzięki wykorzystaniu jego trzech różnych form 
utrzymuje wodę w naskórku i stymuluje syntezę kwasu hialuronowego 
dla długotrwałego wypełnienia skóry. Regularne stosowanie intensive 

Hyaluronic cream zapewnia wygładzenie drobnych zmarszczek  
i zdrowy, promienny wygląd. www.esthederm.pl

PRzyJacieL KoBiety 
dyskomfort stref intymnych doskwiera 
większości kobiet – wynika z badań 
przeprowadzonych przez portal wirtualna 
Klinika i markę Neauvia organic. Peeling 
liftingująco-ujędrniający PQage Preparat 
Neauvia intense Rose stworzono,  
by zlikwidować wszelkiego rodzaju 
dolegliwości okolic intymnych kobiety.  
www.neauvia.pl 


