říjnové radosti
Září víno vaří, říjen víno pijem. a kdyby vám bylo vinobraní
málo, máme tu dvě strany plné lákadel. neodolatelná říjnová
pokušení vybírala naše produkční eliška.

LAHODNÁ CHUŤ DĚTSTVÍ

pouze ovoce
a vláknina
Nutrend právě představil tyčinku snů a vy, coby moderní a aktivní žena byste její existenci rozhodně neměla
nechat bez povšimnutí. Proč? Považte, že obsahuje více
než padesát procent ovoce, vysoký obsah vlákniny a je
zcela bez lepku, bez laktózy a bez konzervantů! Více
informací na www.nutrend.cz

BACK TO BLACK
Černá je klasika, která z módy nevychází. V kurzu je i letos a záleží jen
na vás, zda si na nohy obujete elegantní kotníčková „perka“, nebo nízké
šněrovací polobotky. Kombinace hladké a lakované kůže dodá vašim
krokům noblesu a ty vás spolehlivě donesou, kam si zamanete.

Máte rádi podzimní atmosféru, kdy sluníčko ještě prokukuje mezi mraky, příroda hýří barvami, vzduchem poletuje listí a vy si můžete s ratolestmi užít tradiční pouštění
draků nebo výrobu kaštanových zvířátek? Až se půjdete
brouzdat spadaným listím, přibalte do kapsy stylovou
svačinku. Ledové kaštany mají totiž hned dvě nové příchutě. V limitované edici najdete v kvalitní hořké čokoládě s lahodou mléčnou náplní kousky karamelizovaných
vlašských ořechů a pro velký úspěch se vrací i limitovaná edice Extra hořkých Ledových kaštanů s oříškovo-čokoládovou náplní.
Cena 12 Kč.

Polobotky z hladké kůže, Humanic Vagabond, 2 299 Kč; Kotníčkové
boty z lakované kůže, Humanic Pat Calvin, 2 399 Kč.
Další inspiraci najdete na www.humanic.net/cz, kde je k dispozici také
praktická služba Store Pick-up, která umožňuje rezervovat zboží on-line
a následně jej vyzvednout na pobočce.

vzpruha pro pleť v Sokolovně
Svěřte se do péče kosmetického
Průhonice

salonu La Prairie v Sokolovně Průhonice a sledujte, jak je
vaše pokožka mladší, pružnější
a zářivější. Na legendární kosmetické přípravky La Prairie nedají
dopustit takové hvězdy jako je
Angelina Jolie či Madonna. Není
důvod, proč byste nemohla zkusit
jejich blahodárné účinky i vy. Náš
tip: ošetření Swiss Cellular Anti-Aging Facial, 90 minut, 2 790 Kč,
které aktivně oddaluje důsledky
předčasného stárnutí, zlepšuje
strukturu pokožky a napomáhá
obnovovat její povrch. Více na
www.sokolovnapruhonice.cz

bouře v hodinkách
Klasické, elegantní a přesto osobité – nové hodinky Elorna z kolekce STORM nezklamou žádnou ženu, která ráda sahá po osvědčené
klasice a přitom chce projevit svou jedinečnost. Unikátní design
osmiúhelníku s vyvýšením broušeným sklem, jemný vzhled a útlé,
kovové pouzdro předurčují Elornu k tomu, aby se stala jednou
z nejženštějších ozdob nové kolekce. Více na www.stormwatches.cz

Kmenové buňky
Naprostou novinkou americké přírodní
kosmetické značky Pevonia Botanica je
exkluzivní řada přípravků proti stárnutí
Stem Cells Phyto-Elite, která je určená
pro zralou pleť s výraznými známkami
stárnutí. Přípravky jsou obohaceny
o kmenové buňky rostlin kostivalu a argánie. Ty společně s přídavky retinolu,
kolagenu, elastinu, kyseliny hyaluronové
a vitaminu C přinášejí kompletní řešení
všech projevů stárnutí. Pleť je díky
nim plnější, hladší, pružnější,
hydratovaná, zářivější
a mladistvá.
V řadě najdete vše pro
dokonalou komplexní
péči. Pěnivý čisticí
přípravek, 700 Kč,
intenzivní sérum,
2 490 Kč a intenzivní krém, 2 550 Kč.
Více informací na
www.pevoniaeshop.
cz
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Květinový rituál RÓZIN SEN
v Lázních Mšené
jste na dietě?

Fakt, že si hlídáte příjem cukru rozhodně neznamená, že byste měla šidit své chuťové
pohárky. Světlo na konci tunelu ukazují proteinové tyčinky Low Carb Protein Bar 30.
Obsahují totiž třicet procent bílkovin a pouze pět procent cukru. To vše ve čtyřech
lahodných příchutích čokoláda, nugát, pistácie a mango. Více na www.nutrend.cz

REVITALIZACE PLETI

Vyzkoušejte dokonalé působení aromaterapeutické směsi esenciálních
olejů, která dodává pocit optimismu a radosti ze života. Regenerační
a revitalizační rituál plný uklidňujících vůní zahajuje masáž bylinnými
razítky, následuje zábal se zeleným čajem a čínská masáž hlavy. Pomocí
teplého oleje a techniky bylinné pytlíčkové masáže se uvolní do kůže
aromatické látky a léčivé esence. Po skončení rituálu dochází k uvolnění, harmonizaci a detoxikaci celého těla. Rózin sen je vhodný pro ženy
i muže a podporuje psychický klid. Více lázeňských rituálů naleznete
na www.msene.cz

Povadlá pleť, vrásky, pigmentace, rozšířené póry,
nejednotná barva. Ale také jizvičky, strie nebo hrubá
textura pleti. Krémy a séra zvládnou dost, když jim však
docházejí síly, přichází ke slovu neinvazivní ošetření pod
dohledem estetických specialistů. Pokud výčet neduhů
v úvodu dělá vrásky i vám, doporučujeme zkusit frakční
radiofrekvenci přístrojem eMatrix. „Kromě omlazení
a velmi žádaného neinvazivního liftingu obličeje máme
dobré zkušenosti i s korekcí pooperačních jizev
a zejména strií. Ty byly dosud jen velmi těžko řešitelným
estetickým problémem,“ uvádí MUDr. Bedřichová
z kliniky Laser Esthetic.
Více na www.laseresthetic.cz.
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