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NA ŁADNĄ POGODĘ czekaliśmy naprawdę długo.

STREFA LUKSUSU

must have

Szampon Water
Shine, Be Eco,
ok. 45 zł

By bezpiecznie cieszyć się słońcem, pamiętaj
o regularnym nakładaniu kremów z SPF 30 lub
SPF 50. Stosuj je codziennie, bo promieniowanie
słoneczne dociera do skóry nawet przez szyby!
Wybierając filtry, zwracaj uwagę na te ze
składnikami nawilżającymi i przeciwstarzeniowymi, np. olejkiem z dzikiej róży, D-pantenolem
lub ekstraktem z aceroli.

Marzą ci się mocno błyszczące włosy? Wypróbuj szampon Water
Shine Be Eco. Ma w składzie wodę różaną oraz olejki makadamia
i z owoców dzikiej róży, które dodają kosmykom świetlistości
i wyraźnie je wygładzają, dzięki czemu włosy lepiej odbijają światło.

Lily
Collins

Balsam
słoneczny
SPF 50, Derma,
59,99 zł

Nawilżająco-regenerująca
emulsja do opalania
SPF 50, Dax Sun,
32,99 zł

Krem ochronny
i przeciwstarzeniowy
essence Day Veil
SPF 30, Sensai,
ok. 500 zł

Naturalny odżywczy
krem przeciw rozstępom
Organic Mama, 4organic,
16,99 zł

Ciążowe
S.O.S.

Siła sióstr

Prawdziwa kobieca
przyjaźń jest silna i głęboka,
tak jak inspirowany nią
zapach Green Jasmine
z serii Sisterland od United
Colors of Benetton.
Uwaga, kompozycja
nut jaśminu, gruszki,
pomarańczy, wanilii i piżma
– uzależnia.
Sisterland Green Jasmine,
United Colors of Benetton,
ok. 120 zł, EDT

Naturalny
olejek
przeciw
rozstępom
Organic
Mama,
4organic,
23,99 zł

Krem do
opalania twarzy
SPF 30, Grown
Alchemist, 165 zł

Brązujący sztyft Giordani
Gold, Oriflame, 64,90 zł

Oczekiwanie na
dziecko to wyjątkowy
czas, nie zawsze jednak
bezproblemowy.
Z rozstępami,
swędzeniem
skóry i bolącymi
sutkami poradzisz
sobie z naturalnymi,
hipoalergicznymi
kosmetykami Organic
Mama od 4organic.

Japoński olejek
do ciała przeciw
rozstępom
i cellulitowi
Tsubaki Slim
Body, Yoskine,
39,99 zł

Ciało bogini

O gładkie ciało zawsze
warto walczyć. Kosmetyki
Yoskine z linii Tsubaki Slim
Body bogate są w kofeinę,
olej z nasion kamelii
japońskiej i witaminy, dzięki
czemu ujędrniają skórę oraz
redukują rozstępy i cellulit.
Wygraną masz w kieszeni.

Japońska
endermologia
Tsubaki Slim
Body, Yoskine,
39,99 zł

Ale kwas!

To trio z kwasami AHA
świetnie złuszcza naskórek
i oczyszcza cerę. Peeling
Soraya dodatkowo ją
nawilża, a ten z Neutrogeny
rozświetla. Produkt L’Biotica
jest natomiast wyjątkowo
delikatny i sprawdzi się
u osób z wrażliwą cerą.
Delikatny peeling z kwasami AHA
Kombucha, Soraya, ok. 20 zł Peeling
Bright Boost, Neutrogena, ok. 30 zł
Peeling kwasy AHA Eclat, L’Biotica,
PARTY. ŻYCIE GWIAZD
ok. 20 zł
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