Divine Elixir Samarite to serum, preparat
nawilżający, esencja i tonik w jednym. Dzięki bezolejowej formule może być stosowany
niezależnie od rodzaju cery. Receptura
oparta jest na 26 ekstraktach z najpotężniejszych ziół i na zaawansowanych biotechnologicznie składnikach. Dzięki nim elixir
natychmiastowo niweluje oznaki zmęczenia,
szarość i zaczerwienienia. Wyrównuje koloryt skóry, silnie liftinguje i nawilża, zwęża
pory i doskonale reguluje wydzielanie sebum. Można
z powodzeniem stosować go jako bazę pod makijaż.
www.samarite.eu.

Magia karnawału
Co roku bierzemy udział
w przebieranych imprezach
i barwnych dancingach z okazji
karnawału, a magiczne połączenie
koloru czerwonego i czarnego
to kwintesencja tego okresu.
Właśnie taką elegancką
i energiczną kompozycję barw
wśród obuwia i dodatków
znajdziesz w salonach Wojas
i na www.wojas.pl.

Romantyczny weekend
Magiczne, XVIII-wieczne pałacowe wnętrza, masaże w SPA,
a potem kolacja przy świecach, pełna smaku, aromatycznych
przypraw i afrodyzjaków. Dobry plan na Walentynki?
Pałac Żelechów Spa & Wellness zaprasza na weekend 15-16
lutego. Komfortowe pokoje i strefa SPA są stworzone do
błogiego wypoczynku i spędzenia niezapomnianych chwil
z ukochaną osobą. www.palaczelechow.eu

Fitness w domu
Bike Personal to nowy rower stacjonarny w ofercie
TECHNOGYM. 15-calowy ekran multimedialny
z opcją oglądania telewizji i korzystania z Internetu,
a także wirtualnym trenerem na życzenie, to tylko
niektóre możliwości tego ekskluzywnego roweru.
Urządzenie zostało zaprojektowane przez
słynnego, włoskiego architekta Antonia Citterio
z myślą o koneserach dobrego designu. Sprzęt
TECHNOGYM można zobaczyć w showroomie
marki przy Placu Trzech Krzyży 3 w Warszawie.
Więcej na www.technogympolska.pl

Tinharé – tęsknota za tropikalną wyspą

Dla małych łyżwiarzy

Egzotyczna i w dużej części niezamieszkana Tinharé to
wyspa, gdzie czas stoi w miejscu, a plaże z nieskazitelnym
piaskiem wydają się nie mieć końca. Nowy
zapach z linii Remarquable – Tinharé to
wspomnienie z podróży na tę brazylijską
wyspę. Słodycz soczystej czerwonej
mandarynki w nucie głowy przechodzi
w delikatną, kobiecą nutę serca o zapachu
jasnego drewna i jaśminu. Sercem zapachu
jest zmysłowa i uzależniająca wanilia.
Woda perfumowana Tinhare Le Couvent
des Minimes 100 ml/439 zł (Perfumerie
Douglas).

Lodowiska to ulubione miejsca zabaw wielu dzieci. Dlatego
marka Kinder Pingui zaopatruje je w sportowy sprzęt do nauki jazdy na łyżwach, m.in. w pingwiny-chodziki, kaski, łyżwy czy nakolanniki. Dodatkowo podczas ferii zimowych dla
łyżwiarzy przygotowano wyjątkową promocję! Po okazaniu
trzech opakowań po Kinder Pingui
będzie można uzyskać w kasie
bilet uprawniający do bezpłatnego wejścia na lodowisko dla
osoby dorosłej wraz z dzieckiem
do 18 lat. Liczba biletów ograniczona, szczegóły na
www.kinder.pl
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opracowanie: AGATA RUCIŃSKA I MARCIN BRYLSKI. ZdjĘcia: materiały prasowe.

Na miarę bogini

