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Dana Morávková fotila
kalendář pro Pevonii
– podívejte se, jak jí to slušelo!
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Známá herečka Dana Morávková připravovala spolu s fotografkou Alžbětou
Jungrovou kalendář pro americkou přírodní kosmetiku Pevonia Botanica.
Fotografování na kalendář byla premiéra pro Danu, dříve žádný kalendář nefotila,

Gisele Bündchen se ve Vogue předvádí
jako „Perfect girl“!
Víte, že až 29 % všech šatů, kostýmů a
kabátů, které nosí anglická královna
Alžběta, jsou modré?
Louis Vuitton miluje cirkus: Dlouholetá
tradice se nyní stala tématem jeho
svátečních výloh!
Zemřel snílek v roláku a džínsech
– odešel Steve Jobs, zakladatel životního
stylu „Apple“!

stejně jako značka Pevonia. Kalendář se bude křtít v listopadu a stálé klientky jej
získají jako vánoční dárek. Vy se teď podívejte na snímky z focení kalendáře.
Daně Morávkové to skutečně slušelo.

MÓDA DOPORUČUJE

Špičkové Samoopalování
Víte co používají hollywoodské hvězdy za samoopalovací kosmetiku?
www.lepsikosmetika.cz

Pravidelné e-maily s informacemi o slevách,
o soutěžích, módních trendech a akcích.

Vlož svůj e-mail a získej řadu výhod!

Souhlasím s pravidly

Odeslat >>

| MÓDNÍ
PŘE HLÍDKY

Přestože Dana Morávková fotila kalendář poprvé, spolupráce s Alžbětou Jungrovou

| DOPLŇKY A
ŠPE RKY

ovšem premiérou nebyla. Dana s fotografkou již tvoří sehraný tým. Obě si společnou práci
pochvalují. „S Danou pracuji moc ráda, focení si opravdu užíváme. Vždy si rozumíme,

| VLASY A
ÚČE SY

Dana Morávková fotila kalendář pro
Pevonii – podívejte se, jak jí to slušelo!

nemáme problém při vybírání fotografií a shodneme se i na výběru lokací a stylizaci.
Dobře se známe, což vše usnadňuje,“ říká Alžběta Jungrová.

DNES NEJČTENĚJŠÍ
Marc Jacobs kouzlil s pruhy a vykouzlil
kolekci, která kandiduje na nejlepší New
York Fashion Weeku pro jaro 2013
Prague Fashion Weekend dnes
odstartuje maraton 26 samostatných
přehlídek českých návrhářů,
zahraničních hostů a luxusních značek

|
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Jason Wu se inspiroval fotografem
Helmutem Newtonem a pro jaro 2013
představil monochromaticky svůdnou
kolekci

| MÓDNÍ
BOTY A
OBUV

Nová kolekce CCC boty neobouvá pouze
dámy a pány, ale zdobí nožky také dětem

| MÓDNÍ
IKONA

Doprovodný program Prague Fashion
Weekend 2012
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MÓDA

Dana Morávková fotila kalendář pro
Pevonii – podívejte se, jak jí to slušelo!

| NÁKUPY

ŽIJTE S MÓDOU

| DŮM A
ZAHRADA

Nebojte se poslat nám tip!
Víte co se právě děje na módní scéně? Pracujete v
módním, textilním či oděvním průmyslu? Pošlete nám
své informace a tipy na články. Vaše tipy se mohou
dostat nejen na náš český web Moda.cz, ale také na
slovenskou mutaci našeho magazínu Moda.sk. Pište
na moda@moda.cz.

| STYLOVÁ
TE CHNIKA
| ZDRAVÉ
MLSÁNÍ

Tip pro mladé módní tvůrce
Studujete nebo jste právě vyšli ze školy a baví vás
navrhovat oděvy, obuv nebo módní doplňky? Pošlete
nám svůj profesní životopis, kresby a fotografie vašich
modelů. Rádi vás představíme na stránkách našeho
magazínu Moda.cz. Neváhejte a využijte svoji šanci!
Vstupte s naší pomocí do světa módy!

V.I.P. SEKCE
DESSUE.cz
Značkové oblečení
Přidat Moda.cz
Mezi oblíbené stránky
Nastavit Moda.cz
jako domovskou stránku

Najdi na Moda.cz

Oblíbená herečka je tváří americké přírodní kosmetiky Pevonia Botanica již přes rok.
Příprava kalendáře byla pro Danu především vybočením z natáčení a také z tréninků a
přípravy na podzimní Stardance. „Prožili jsme všichni úžasné dva dny, celý tým byl skvělý,
s Alžbětou je vždycky velká pohoda. Jediné, co nás trochu zlobilo, bylo počasí. Moc se
těším na výsledek,“ dodává Dana Morávková.
Fotografovalo se v pražských ulicích a v nádherném interiéru hotelu Josef od architektky
Evy Jiřičné. Styling měl na starost Martin Brumerčík. Líčení ve stylu Itálie 60. let obstarala
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Najdete nás na Facebooku

Krásné Kalhotky a
Tanga

Moda.cz

Pohodlné, kvalitní a krásná
tanga a kalhotky za hříšně
výhodné ceny!

To se mi líbí
Moda.cz se líbí 5,471 lidem.

www.RajPradla.cz/Kalhotky-a-T…

Vytiskneme váš
kalendář.
Navrhněte si přes web
vlastní roční fotokalendář již
za 290 Kč.
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www.darkypotisk.cz

Mel boty
Stylové boty s neotřelým
designem. Mel by Melissa
již od 600 Kč
www.mustwear.cz/mel-boty/da…

Oriflame, registrace
Kupujte výhodně kosmetiku
Oriflame. Buďte krásná a
vydělejte si.
www.oriflame24.cz

Šárulka ŠťastnáKateřina

Dominika

Kosmetické potřeby
Velký výběr kosmetického
vybavení a dalšího
příslušenství pro salóny.
Kosmetik-Shop.cz

Plugin pro sociální síť Facebook

Kosmetika Pevonia Botanica je složena z nejčistších přírodních ingrediencí. Jejich účinek
je umocněn zpracováním, které využívá nejmodernější vědecké a technické poznatky.
Výsledkem této spolupráce jsou unikátní produkty, které přináší viditelné výsledky. Značka
nabízí produkty rozdělené do několika řad. Od základních, jako je ošetření suché, citlivé a
mastné pokožky, až po řadu přípravků, které řeší specifické problémy pokožky
dermatologického charakteru, jako je akné a rosacea. Výrazně je zastoupena řada péče o
pleť žen nad padesát let s vysokým podílem kaviárového extraktu. Ten spolu s DNA
z lososa, mořským kolagenem, mořským elastinem, kyselinou hyaluronovou a escutoxem
neboli rostlinnou náhradou Botoxu staví kosmetiku Pevonia Botanica na výjimečné místo
mezi kosmetickými značkami. Salónní péče nabízí celou řadu ošetření obličeje i těla podle
potřeb a věku.

Zdroj obrázků: Salón Pevonia Botanica, poskytl Mediareport

To se mi líbí

Poslat

Buďte první mezi svými přáteli, kterým se to líbí.

Přidat komentář...
Okomentovat pomocí...
Plugin pro sociální síť Facebook

Zhubnul jsem 28 kilo
Poradili mi 3 triky dietologických poraden. Dost se mi ulevilo.
www.Proc-Nehubnu.cz
Hubnutí pro muže
S námi se naučíte stravovat tak, abyste spalovali tuky a nehladověli
www.hubnutispodporou.cz
Nový IQ test Čechů 2012.
Otestujte si Vaše IQ ihned! V novém moderním testu.
www.IqTest2012.cz
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