Simonetta Zalová

Kozmetika
ORIFLAME uvádza tri nové rady vlasovej starostlivosti

Šestica lakov na nechty Le Vernis Longue
Tenue od CHANEL na vás zaútočí
elektrizujúcimi farbami a zrkadlovým
leskom. Vyberte si z odtieňov tmavá
fialová, fuchsiová, denim modrá, neónová
ružová, fialovo-modrá a čokoládová.
Pre dlhotrvajúci efekt na farebný lak
naneste ešte jednu gélovú vrstvu.

HairX, ktoré ponúkajú riešenia najčastejších problémov vlasov.
Pokroková vlasová kozmetika kombinuje cielene pôsobiace
ingrediencie a komplex účinných rastlinných živín, získaný zo sójových
zŕn a oleja zo semien požlta farbiarskeho. Rad HairX Advanced Care
Volume Fix dodá vlasom dlhotrvajúci objem a silu. Navyše obsahuje
ceramidový komplex, ktorý pomáha uzamkýnať vo vlasoch vlahu
a proteíny, vďaka čomu sú vlasy lesklejšie, hladšie a pružnejšie.

Na rozdiel od iných
tekutých liniek na
trhu využíva novinka

REVLON

ColorStay Exactify
Liquid Liner namiesto
tradičnej plstenej
špičky patentovaný
aplikátor v tvare
kolieska. Pri aplikácii
nad líniu rias sa
koliesko zľahka
posúva, pričom si
udržuje kontakt
s pleťou a vytvára
dokonale presnú
linku s minimálnym
úsilím a perfektným
výsledkom.

Čistý luxus pre vašu pleť - Miracle Serum
Firm & Hydrate značky JUVENA
zbavuje pleť známok stresu a vypĺňa jemné linky
a vrásky. Extrakt mikro rias zlepšuje pružnosť
pleti a chráni kolagénové vlákna v spojivovom
tkanive. Jemné, zlatisté čiastočky opticky
rozplývajú mimické linky a vrásky, pričom pleť
zahaľujú do delikátneho mladistvého jasu.

Toaletná vôňa La Panthère od CARTIER
v žene prebúdza animálne inštinkty a priam
živočíšnu prirodzenosť. V centre tejto kvetinovej
vône sa rozvíja omamná biela gardénia
na pozadí zmyselných akordov pižma.

Nový krém DECLARÉ Couperose
Solution sľubuje až 55 % redukciu
začervenania pleti. Aktívna zložka
Anti-Couperose sa získava z kôry
citrusových plodov a šupky paradajok.
Viditeľne redukuje zápaly a alergické
reakcie a spolu s kľúčovým komplexom
src-complex značky redukuje citlivosť
pleti a posilňuje jej obranyschopnosť.

Na krátke šprinty alebo dlhý beh
potrebujete antiperspirant, ktorý by
zodpovedal vašej maximálnej energii. Nový
antiperspirant Adipower od ADIDAS
vás podporí i vo vrcholných stupňoch
vášho výkonu vďaka chytrej technológii
Body Response. Aktivovaná telesným
teplom sa vám prispôsobuje uvoľňovaním
vône v reakcii na zvýšenú telesnú teplotu
spôsobenú trením tela pri pohybe.

Journey, parfumová voda od

MARY KAY, je ľahká,

Americká značka RMS BEAUTY
obsahuje len bio, raw a organické zložky
(napríklad raw kokos, kakao, bambucké
maslo či bio certifikované oleje), spracúvané
pri minimálnej teplote, aby všetky ich
enzýmy, vitamíny, minerály a antioxidanty
zostali nepoškodené. Aj lesky na pery
a líčka Lip2Cheek s vysokým podielom
minerálnych pigmentov obsahujú organické
prísady, ktoré pleť vyživujú a hydratujú.

čistá kvetinová vôňa, s ktorou
je každý deň dobrodružnou
cestou za neopakovateľnými
zážitkami. Cesta vône sa
otvára nádhernou sviežosťou
ľadovej mäty a lekna. Pokračuje
odvážnymi tónmi divokej frézie
a šťavnatých marhúľ, odhaľujúc
esenciu drevitých akcentov,
ktoré prenesú vašu náladu na
pokojné morské pobrežie.

Coach
Floral

P

Chceli sme vytvoriť pozitívnu a povzbudivú vôňu.
Je inšpirovaná našou ikonickou čajovou ružou
a evokuje ľahkosť nadchádzajúcej jari a leta.
Stuart Vevers, kreatívny riaditeľ Coach

Predstavte si seba na lúke plnej lúčnych kvetov
v slnečný letný deň. Máte na sebe šaty s kvetinovou
potlačou, vedľa vás leží kabelka Coach s motívom
Tea Rose. Práve tá sa stala inšpiráciou pre novú
vôňu Coach Floral. Vôňu otvára spŕška citrusov
s prchavým ružovým korením a žiarivou
ananásovou dreňou. Srdce odhaľuje buket
kvetov - čajovej ruže, jazmínu Sambac a gardénie.
Po ňom nastupuje elegantný základ, zložený
z krémových drevín, esencie pačuli a pižma.
Oválny flakón vône vzdáva poctu dizajnovým
kódom Coach. Uzáver odkazuje na originálny
zámok, ktorý Coach používa na uzatváranie
kabeliek od roku 1954, kým motív koňa a koča - symbol bohatej
remeselnej histórie - je vygravírovaný uprostred skleného
flakónu. Finálnu ozdobu tvorí visiaci štítok ako odkaz na štítky
zdobiace všetky kabelky Coach, tentoraz v tvare čajovej ruže.
Chcete aj vy vyhrať jednu z desiatich vôní
COACH Floral? Ak áno, potom nám do konca
apríla zašlite na adresu redakcie alebo na mailovú
adresu miau@mediage.sk odpoveď na otázku:

Aké dva symboly
charakterizujú značku Coach?
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