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SPECIÁLNÍ INZERTNÍ PROJEKT

Vánoce plné radosti



Péče proti pigmentovým skvrnám 
Eucerin Anti-Pigment 

denní krém SPF 30 a noční krém s obsahem 
thiamidolu redukují pigmentové skvrny 

a zabraňují jejich opakovanému výskytu. Pro 
sjednocený tón a zářivý vzhled pleti. (speciální 

vánoční cena 1489 Kč, www.eucerin.cz)

Základní péče pro zralou pleť
Darujte své pleti péči, kterou si opravdu zaslouží. 

S vánočními balíčky od Vichy. Zdraví patří i pokožce. 
(www.vichy.cz)

BÝT JEDINEČNÁ CHCE  
KAŽDÁ Z NÁS.

Krásnější
 pleť bez zákroků? 
Anti-age set od české 

značky IUVENIO 
obsahuje vše, co 

k tomu potřebujete. 
Účinné pro každý typ 

pleti. (2630 Kč,  
www.iuvenio.com)

Krása pocházející z přírody  
Udělejte radost každé ženě, která hledá 

komplexní denní a noční péči. Tato dárková sada 
obsahuje kosmetiku vhodnou pro pleť v každém 

věku. (1084 Kč, www.nobilis.cz)

RenoHyal pro citlivou  
pleť s kyselinou  

hyaluronovou a Matrixylem
 Sada obsahuje denní, noční a oční krém 

se 100% nízkomolekulární kyselinou 
hyaluronovou, vitaminem C a Matrixylem. 

Pleť bude po použití intenzivně 
hydratovaná, omlazená a revitalizovaná.

(1845 Kč, www.syncare.cz)

Přirozený jas 
Rozjasňující  
super sérum  

s vitaminem C 
od Garnier 

pomáhá snížit 
viditelnost pig-

mentových skvrn 
a podporuje 

tvorbu kolagenu. 
Je obohacené 

o výtažek z citro-
nu, který je znám 
pro své rozjasňu-

jící účinky. 
(299,90 Kč, 

www.notino.cz) 

Geniální 
pomocník 

na omlazení pleti  
Bioaktivní Retinol 

sérum Saloos® 
s přírodními retinoly 
dle klinické studie 

minimalizuje vrásky 
až o 57 %. Redukuje 
pigmentové skvrny 

a sjednocuje tón pleti. 
(www.saloos.cz) 

Když vás trápí vrásky  
a citlivá pleť 

Kosmetická sada péče proti vráskám 
NovAge Skinrelief od Oriflame pleť 

vyživí, ochrání a zredukuje její citlivost.  
(www.oriflame.cz)

KRÁSY
Tajemství



Oribe kolekce Gold Lust
Must have pro vaše krásné a zdravé vlasy 
je tato luxusní vlasová péče Gold Lust. 

V sadě najdete Repair & Restore šampon, 
kondicionér a vyživující vlasový olej.  
(2965 Kč, www.bomtonbeauty.cz)

CHUŤ OBJEVOVAT NOVÉ  
MÁME V  GENECH.

Skutečná krása pochází zevnitř
Doplněk stravy Mivolis Beauty 

Kollagen s příchutí granátového jablka 
a jasmínu obsahuje kolagenové peptidy 
VERISOL®, které přispívají k mladistvé 

pleti a jejímu zářivému vzhledu.  
(499 Kč, 500 ml, k dostání 

v prodejnách dm a na dm.cz) 

Rozzářené oční okolí 
Oční sérum Revitalift Filler s kyseli-

nou hyaluronovou a kofeinem je první 
od L’Oréal Paris. Hydratuje a vyplňuje 

oční okolí, zároveň díky obsahu kofeinu 
redukuje tmavé kruhy a váčky pod očima.  

(449 Kč, www.notino.cz)  

Péče pro zralou pleť 
Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 

denní (SPF 15) a noční krém zlepšují 
pružnost pleti, vyplňují hluboké vrásky 
a navracejí jí zářivý sjednocený vzhled. 

(speciální vánoční cena 1559 Kč,  
www.eucerin.cz)

Zdravější  
životní styl

Ochutnejte výjimečná 
veganská latte,  

oceněná zlatou medailí 
„Superior taste award“  
na soutěži v Bruselu.  

(ceny od 246 Kč,  
www.healthlink.cz)

Balancing oil 
serum

Sérum obsahuje 
účinnou 

kombinaci CBD, 
přírodních 
rostlinných 

olejů a skvalanu, 
která zvyšuje 

hydrataci, jemnost 
a pružnost 
pokožky. 
(990 Kč,  

www.cbdstar.cz)

ŽIVOT
Trendy

Ideální vánoční dárek 
Ochutnávkový set Microdrinků s kvalitní 
designovou lahví z nerezu představuje 
udržitelný pitný režim od waterdrop®. 

(1248 Kč, www.waterdrop.cz)

Získejte krásnější pleť 
Oblíbené produkty české značky 

IUVENIO najdete také v dárkovém 
setu. Darujte péči o pleť, která 

přináší viditelné výsledky.  
Veganské složení.  

(1610 Kč, www.iuvenio.com)



Milujete detektivky?
První díl atmosférické detektivní 

série ze švédského pobřeží. 
Případ záhadně zmizelé 

učitelky doporučuje autorka 
podcastu Opravdové zločiny 
Lucie Bechynková. Vydalo 
nakladatelství Kniha Zlín.  

(549 Kč, www.albatrosmedia.cz) ABY BYLY CHVÍLE VOLNA 
CO NEJPŘÍJEMNĚJŠÍ.
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Nadělte cestu vlakem
Vánoční vouchery Českých drah udělají 

pod stromečkem radost. Vouchery 
v hodnotách 100, 200, 500 a 1000 Kč 

jsou platné celý rok a snadno je pořídíte 
on-line i v pokladnách ČD. 

Herečka
Duch 20. let, herecké osudy 

a období protektorátu. To vše se 
prolíná v románu Jany Poncarové 

o životním příběhu prvorepublikové 
herečky Jarmily Horákové. 

Vydalo nakladatelství MOTTO. 
(449 Kč, www.albatrosmedia.cz)

Svěží novinka!  
Mentos žvýkačky 
s vitaminy jsou 

obohacené o vita-
miny B

6
, C a B

12
, 

které přispívají 
k normální 

funkci imunitního 
systému. Nechte 
se zlákat inten-
zivní a osvěžující 

příchutí šťavnatých 
citrusů! 

(26,90 Kč,  
www.mentos.cz) 

Dárek,  
který zpomalí 

stárnutí 
Anti-age krém 

CALM od české 
značky IUVENIO 

obsahuje 
betaglukany 

posilující odolnost 
pleti.  

(670 Kč,  
www.iuvenio.com)

R. JELÍNEK  
Elixír z bezového květu

Jemný likér výborné, osvěžující chuti. 
Perfektní je v kombinaci s tonikem, 

citronem a ledem.  
(279 Kč, www.eshop.rjelinek.cz)  

Brněnské Vánoce
Jsou druhé nejlepší Vánoce na světě! 
Hned po těch vašich doma. Špičková 
gastronomie, stylové dárky, kulturní 

program – to vše od 25. 11. do 23. 12.  
(www.brnenskevanoce.cz)

Perfektní dárek
Věnujte povznášející výhry  

až 5 MILIONŮ s losem  
Perfektní dárek v dárkové obálce 

a s minimální výhrou 200 Kč.  
(cena losu 400 Kč, losy.korunka.eu)

CESTY


