koszyk na zakupy

DO RZECZY

MASECZKA JAK DESER
Twoja skóra łatwo się czerwieni i ulega
podrażnieniom? Wypróbuj maskę PURLÉS
147. Naturalna kompilacja składników
aktywnych wycisza nadreaktywną
skórę, łagodzi zaczerwienia, regeneruje
i wzmacnia barierę ochronną. Olej Babassu
zawiera bogactwo kwasów nienasyconych,
które przywracają naskórkowi miękkość.
Ekstrakt z korzenia prawoślazu działa
przeciwzapalnie. Kocanka włoska
wzmacnia naczynka krwionośne. Do
tego maska ma słodki zapach i przyjemną
konsystencję musu.
Maska-Mus do Skóry
Naczyniowej 147 PURLÉS 55 ml/101 zł.

BRWI Z EFEKTEM OMBRE
Eyebar przygotował niezbędnik
urodowy, czyli wakacyjny pakiet
trzech zabiegów, które powinnaś
wykonać przed urlopem. Jeden
z nich to Eyebar System HD –
zabieg gwarantujący mocno
podkreślone i nasycone brwi.
Do koloryzacji brwi stosowana
jest specjalna mieszanka henny
pudrowej oraz farby z dodatkiem
Chroma Complex i wosku pszczelego. Takie
połączenie maksymalnie wydłuża i wzmacnia lśniący
efekt, a odpowiednia technika nakładania mieszanki
daje naturalny, cieniowany efekt – ombre. Makijaż
utrzymuje się do czterech tygodni.
Cena od 58 zł z kartą Eyebar www.eyebar.pl

WAKACJE W SPA
Pałac Żelechów to doskonałe miejsce na
wypoczynek z dala od zgiełku miasta. Hotelowa
strefa SPA & Wellness to prawdziwy skarb
ukryty w pałacowych wnętrzach – unikatowe
miejsce terapii i wodnego relaksu. Hotelowe Spa
wyposażone jest w najnowocześniejsze rozwiązania
technologiczne, podobne wyposażenie można spotkać
w siedmiogwiazdkowych hotelach w Dubaju czy na
największym liniowcu świata Queen Mary II.
www.palaczelechow.eu

POCZUJ SIĘ LEKKO
Dla dobrego samopoczucia warto czasem uzupełnić
dietę w składniki poprawiające trawienie. Zwłaszcza gdy
zależy nam na prawidłowym funkcjonowaniu układu
pokarmowego po spożyciu obfitego posiłku. Suplement
diety Travisto, dzięki wyciągowi z mięty pieprzowej
owoców kopru
wspomaga
trawienie tłuszczów
i eliminację
nadmiaru gazów.
Cena ok. 18,73 zł
(30 tabletek).
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KOJĄCY DOTYK
Wakacyjne słońce w zbyt dużej dawce może być
niebezpieczne dla skóry. W sytuacjach wymagających
jej schłodzenia, złagodzenia bólu lub zmniejszenia
obrzęku warto zastosować żel Entil Oparzenia, który
dodatkowo nawilża skórę i wspomaga jej regenerację.
Poza tym to bezpieczny preparat dla całej rodziny
– bez ograniczeń
wiekowych.
Entil Oparzenia,
wyrób medyczny CE
2274
www.entil.pl

