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SOS dla skóry

Pielęgnacja

Niezwykłe wydarzenia,
imprezy, akcje i nowości,
o których będzie głośno

ulubionym aromatem Olejki do ciała Nivea

łączą w sobie to, co najlepsze. Pielęgnację naturalnymi olejkami z wygodną
aplikacją balsamu i pięknym
zapachem, co jest
rozkoszą dla zmysłów.
Cena 17,99 zł/200 ml

Kasia Zielińska

Premiera warszawska

Ambasadorka marki
Aneta Kręglicka
i Przemysław Waszczuk,
CEO Exotic Car Club.

Bohaterka kampanii
Magdalena Frąckowiak.

Miejsce wydarzenia? Warszawa, Reduta Banku
Polskiego. Pretekst? Premiera kolekcji Badura
Icons. Projektantka? Ambasadorka marki Badura,
Aneta Kręglicka. Efekt? Oryginalne, nowoczesne,
nawiązujące do lat 70., wykonane z najwyższą
starannością i dbałością o detale czółenka,
sandały oraz mokasyny z błękitnymi podeszwami
(nawiązującymi do koloru oczu ambasadorki
marki ) i inicjałami projektantki. Przybyli goście:
projektantka i ambasadorka marki Aneta Kręglicka, bohaterka kampanii Badury Magdalena
Frąckowiak oraz m.in. Katarzyna Zielińska, Natalia
Siwiec, Kamilla Baar oraz Marieta Żukowska.
Partnerzy wydarzenia: marki Mincer Pharma,
Exotic Car Club i Cointreau.

Chcesz się
wzruszyć?

To pewne! Pokochasz markę
Lilou, bo dzięki niej będziesz
mogła stworzyć coś, co stanie
się twoim ukochanym talizmanem. Zacznij od wybrania
ulubionego napisu lub rysunku
swojego lub dziecka i zamów
w salonie Lilou lub na stronie
www.lilou.pl wygrawerowanie
go na biżuterii.

czas
pokaże

Minimalistyczny
design to modny
trend w najnowszych modelach
zegarków. Kolekcja
Esprit zachwyci cię
delikatnymi, okrągłymi kształtami,
mieniącymi się
fakturami tarcz czy
pasków i pastelowymi kolorami.
zegarkiesprit.pl
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Polska premiera Huawei P10!

20 marca odbyła się polska premiera smartfona Huawei P10.
W evencie zorganizowanym w warszawskim Forcie Sokolnickiego
udział wzięli m.in. ambasador marki – Robert Lewandowski oraz
plejada polskich gwiazd: Piotr Stramowski, Marcelina Zawadzka,
Karolina Pisarek, Karolina Gilon i Patryk Grudowicz. Prezentowany
Huawei P10 został wyposażony w podwójny aparat opracowany
we współpracy z firmą Leica, zapewniający doskonałą jakość
zdjęć portretowych oraz selfie. Podczas premiery można było na
własne oczy przekonać się, jak wspaniałe zdjęcia robi ten smartfon. W ministudiu fotograficznym Jacek Poremba robił gościom
portrety i używał Huawei P10 zamiast profesjonalnego aparatu.
Imprezę poprowadziła Anna Wendzikowska. O oprawę muzyczną
zadbał Wojtek Mazolewski Quintet.
www.huaweipolska.pl

Przeznaczony jest do każdego
rodzaju skóry wymagającej
głębokiego nawilżenia
i wygładzenia. Łatwo się go
rozprowadza, bardzo szybko
się wchłania. Silnie rewitalizujący balsam do ciała, La Luxe
Paris, 12,99 zł / 200 ml

#ChronSwojaSkore

Pod tym hasłem marka La Roche-Posay zorganizowała warsztaty
dotyczące profilaktyki nowotworów skóry. Uczestnicy
warsztatów mieli okazję zapoznać się z obrazowaniem
zmodyfikowaną kamerą UV widzącą poniżej progu
widzialnego dla ludzkiego oka i oglądać twarze modelek zabezpieczone gamą Anthelios marki La Roche-Posay. Hitem okazała się mgiełka Antehlios XL,
którą można aplikować na makijaż!

wzmacnia
efekt Lato 2017 stawia

na naturalność. I takie mają
być nasze fryzury. Włosy, jakby
muśnięte słońcem, i ułożone tak,
jakby wiatr uczestniczył
w ich modelowaniu. A to wymaga utrwalenia. Lakier HOT SHOT,
38,90 zł/500 ml

Wart nagrody

com

Rusz po Róż

idealny dla ciebie
Rozświetla i nadaje rumieńców. Kremowa konsystencja
zapewnia precyzyjną aplikację. Cera wygląda na gładką
i delikatną. Nierówności zostają wygładzone, a cera jest
świeża i promienna.
Hypoalergiczny róż rozświetlający, Bell, 17,99 zł

zmieniaj się

w spa Medi-spa
Hotelu Biały Kamień
w Świeradowie-Zdroju
wprowadziło innowacyjny,
bezbolesny zabieg urządzeniem Exilis, w znacznym
stopniu redukujący tkankę
tłuszczową i cellulit, jak
również modelujący sylwetkę. Zabiegowi możemy
poddać zarówno ciało, jak
i twarz. www.bialykamien.

Od lewej: dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska – dermatolog, Prezes
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, prowadzi VIVA-DERM; Artur Pindel, Prezes BD Aesthetic; dr Kinga Nicer – dermatolog, wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych,
Filippo Olivieri Lucarelli – President & C.E.O. SWISS4MED SA).

Modelka
projektuje

Kostiumy Natalya Toporowa szyte
są ręcznie z najwyższej jakości
Lycry Premium. Wszystkie elementy
ozdobne są starannie wyszukiwane
i dobierane, tak by nie uczulały
i nie powodowały dyskomfortu
podczas noszenia. Do kupienia
w sklepie
online na
www.natalya
toporova.pl

Aby do lata

22 marca 2017 roku w warszawskim apartamencie Miłość odbyła się prezentacja kolekcji
Summer 2017 marki Top Secret. Na wydarzeniu pojawili się styliści, dziennikarze oraz blogerzy związani ze światem mody i lifestyle’u.
Zdecydowanym hitem okazały się zwiewne
printowane sukienki, biała linia w stylu boho,
lniany komplet, kolekcja w odcieniach błękitu
czy odsłaniające ramiona bluzki,
będące perfekcyjnym miksem stylu
i komfortu z nutą nonszalancji.

Nowej generacji ateloKOLAGEN
LINERASE to przełomowy zabieg
w gabinetach medycyny estetycznej
w aspekcie odmładzania oraz regeneracji skóry. Jest to obecnie jedyny
wyróżniony prestiżową nagrodą
Perła Dermatologii Estetycznej ateloKOLAGEN typu I w formie iniekcji,
przeznaczony do najdelikatniejszych
okolic twarzy i całego ciała.

Bezpieczne
opalanie

Zapewnia skuteczną
ochronę przed promieniowaniem słonecznym i jego skutkami:
podrażnieniami, powstawaniem przebarwień i poparzeniami
skóry. Dobrze się rozprowadza i nie pozostawia tłustej warstwy.
Wodoodporny balsam,
Soraya, 21,99 zł/150 ml

dobrze dba

Oczyszczający żel do
mycia twarzy z aktywnym
węglem polecany jest do
skóry narażonej na zanieczyszczone miejskie powietrze oraz ze skłonnością do błyszczenia.
Pomaga zredukować niedoskonałości, poprawia
wygląd i kondycję skóry.
Eveline, ok. 15,99 zł/150 ml
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