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ŽENSKÝ KÓD
Ústřední inspirací

pro vůni Eve Become
od Avon (EdP 50ml,
519Kč) bylo fascinující
zrození, růst a vývoj

motýla. Esenci dominuje
akord Butterfly Blossom,
který se také stále vyvíjí
a proměňuje a kombinuje
gardénii a pižmo. Dále
je doplňuje závan liči,
jablka, santalu a cedru.

MLÁDÍ
Kolagenové peptidy,
kyselina hyaluronová
a vitamin C povzbudí
tvorbu kolagenu, tedy
i pevnost a pružnost
pleti. Cucavé tablety,
Lemon Yavanky,
Yavanie, 1290Kč.

JAS
Zářivější, jemnější
a hladší povrch pleti
s glow efektem slibují
tobolky The Glow
od Oslo Skin Lab

(1356Kč) s kyselinou
hyaluronovou
a vitaminem C.

BALANC
Tobolky Absolu

Probioderme (D-Lab,
864Kč) kombinující
probiotika a vitamin
B2 se postarají

o rovnováhu pokožky,
zlepšení aknózní
a atopické pleti.

MÁ RÁD ČISTO
Zbavit pleť nečistot, uzamknout v ní hydrataci,
potlačit zánětlivé procesy, aktivovat kolagen,

a to aniž by na obličeji zůstal mastný film – to vše
zvládá odličovací olej z opuncieWhamisa Fresh

(1205Kč) se 100% přírodním složením.

ŠPIČKOVÍ
SPECIALISTÉ
Přípravky SkinCeuticals,
uznávané dermatology
a estetickými chirurgy
po celém světě, si konečně
našly cestu i do Česka.
Doporučují se jako

doplněk k estetickým
zákrokům či pro
každodenní domácí
péči a seženete je
například ve Face
Place Clinic
(faceplace.cz).

O KROK NAPŘED
Chcete-li naplno využít

účinnost séra nebo krému,
zařaďte před ně ještě

esenci. Výrazně totiž zlepší
vstřebávání aktivních látek
do pleti a ty tak mohou snáze
a intenzivněji plnit svůj úkol.
Pleťová esence, Fresh,

Iuvenio, 470Kč.

„Čištění pleti patří
k rituálu večer i ráno,
kdy je třeba zbavit se

zbytků noční kosmetiky
a toxinů vyplavených
během spánku.“

zapište siKRÁSA
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ZATOČTE
S NEDOKONALOSTMI PLETI

S NOVÝM CLEAR SKIN
BY ANNA BRANDEJS

Trápí vás rozšířené póry, černé tečky
nebo pupínky? Tento doplněk stravy

vám dodá potřebné vitaminy
a minerály pro hladkou

a zářivou pleť?

Cena: 1 190 Kč (balení na 2 měsíce)
www.annabrandejs.cz

ASKLEPION
Hledáte přirozené omlazení, které
neunikne vám ani vašemu okolí?

Vyzkoušejte v Asklepionu nejčistější
kyselinu hyaluronovou na trhu,

Profhilo. Jde o kombinaci dvou typů
čisté kyseliny hyaluronové, která
spojuje hlavní benefity výplňových
materiálů a mezoterapie. Kromě
obličeje je toto ošetření vhodné
i pro omlazení dekoltu, krku

či hřbetů rukou.
www.asklepion.cz

BISAKU
Není novinkou, že ty nejlepší zásnubní
i snubní prsteny naleznete v BISAKU.

Vznikají zde od prvního náčrtu
designéra přes dokonalé řemeslné
zpracování a své poslání pak završí
vaším slibem. Nechte se inspirovat

modelemViolino, který v sobě snoubí
jednoduchý kroužek s věčným

třpytemdiamantů.

www.bisaku.cz

IUVENIO CALM KRÉM
Objevte sílu beta-glukanů z hub
a kvasinek v anti-age krému Calm.
Odolnější pleť stárne pomaleji.

Českou hi-tech péči o pleť IUVENIO
zakoupíte na www.iuvenio.com.

APPLEWATCH SE
Přizpůsobitelné tréninky s pokročilejšími přehledy a ukazateli tě udrží v pohybu.

A přímo ze zápěstí si pouštěj hudbu, podcasty nebo audioknihy, ať máš pořád dost
motivace. Pořiď si Apple Watch SE už od 211Kč měsíčně se službou Easy Upgrade.

www.istyle.cz




