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KOSZYK NA ZAKUPY DO RZECZY
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KOSZYK NA ZAKUPY DO RZECZY

DLA PRZYSZŁYCH MAM 
W okresie ciąży i zaraz po 
niej niezwykle istotna jest 
odpowiednia pielęgnacja. 

Naturalne kosmetyki Organic 
Mama, poza delikatnością 

i bezpieczeństwem, rozwiązują 
problemy pielęgnacyjne, 

z którymi borykają się kobiety 
w ciąży i mamy, takie jak: 

swędzenie skóry, rozstępy, 
wypadające włosy, bolące sutki. 

Kosmetyki są już dostępne  
na stronie: www.4organic.pl. 

MUSUJĄCA KĄPIEL
Kule do kąpieli Oh!Tomi to 
połączenie oleju z awokado, 

oleju z nasion słonecznika 
i sody oczyszczonej – nawilżają 

i wygładzają skórę. A zapachy  
to czyste szaleństwo! Na przykład 
Aliens World pachnie cytrusami, 

konwaliami i piżmem, a Bunny 
Planet ma piękny pomarańczowo-
waniliowy aromat. Musująca kula 

do kąpieli Oh!Tomi 19,90 zł.  
www.nutridome.pl

RECEPTA NA SUCHE WŁOSY? 
Zna ją marka fryzjerska Mila Pro. Water Shine 

to ich  nawilżająca linia z serii specjalistycznych 
kosmetyków BE ECO, opartych na zasadach 

PEH BALANCE, czyli zachowaniu równowagi 
pomiędzy proteinami, emolientami 

i humektantami.  Ich odpowiednie połączenie 
przywraca włosom nawilżenie,  

blask i naturalną objętość.  
Więcej informacji na www.milapro.eu/behome.

NATURALNIE NIEZWYKŁE
Nowa seria kosmetyków  

do pielęgnacji twarzy YOPE 
to naturalny w swej prostocie 

codzienny rytuał piękna dla każdej 
kobiety. Skuteczność ich działania 

płynie z wyjątkowej mocy roślin. 
Unikalne składniki z najdalszych 

zakątków świata przywracają 
równowagę skóry, wygładzają 

ją, a także chronią przed stresem 
i zanieczyszczeniami.

 Krem na noc Moon Spa z lipidami 
i bakuchiolem 50 ml/99,99 zł.

KAMPANIA W ŚWIATOWYM STYLU
Odgłosy ptaków, powiew wiatru i w oddali szum 

morza… Najnowsza kampania MOLTON przywołuje 
obrazy z odległej podróży. Modelka w porcie skąpana 

w ciepłym świetle zachodzącego słońca. Piękna scenografia 
autorstwa  Michała Zomera idelanie buduje klimat.  

Po raz kolejny autorką zdjęć jest Marta Sinior, fotografka 
i Marketing Manager Molton. To ona stoi za zmianą 

wizerunku marki, jaki obserwujemy od kilku sezonów.  
 www.molton.pl

POBUDKA DLA SKÓRY
Nowa rozświetlająca seria do 

pielęgnacji twarzy Neutrogena® 
Bright Boost awiera unikalny 
składnik – neoglukozaminę. 

Jest to aminocukier, który działa 
jak budzik dla skóry, zwiększając 

10-krotnie działanie komórek 
powierzchniowych. W efekcie 

skóra jest wygładzona,  bardziej 
rozświetlona i wygląda zdrowiej. 
NEUTROGENAS® Bright Boost, 

w cenie od 29,99 zł.


