Krása novinky

Mléko
pro tělo
I když už pleť nevystavujete
slunci a spíš se choulíte
do huňatého svetru,
rozmazlujte se po každé
koupeli. Hydratační
a vyživující emulze pokožku
ochrání před vysycháním,
podrážděním a šupinkami,
které ji v chladnějších
dnech ohrožují.
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1. Krémové mléko s ureou
chrání pleť před vysušováním.
Intenzivní hydratační péče, Garnier, 110 Kč
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2. Emulze s hyaluronátem a vitaminy C a E

zadrží potřebnou vlhkost v pleti.

text: františka těšínská

Deep Comfort Body Lotion, Clinique, 850 Kč
3. Lehká nelepivá emulze zvláčňuje suchou pokožku.
Sof&Sensual, Avon, 149 Kč
4. Mléko s olivovým olejem, panthenolem
a vitaminem E posiluje obranyschopnost pokožky.

6

Nutri-Care Enja, Dermacol, 89 Kč
5. Mléko vyživuje i velmi suchou pokožku.
Intenzivní tělové mléko, Dove, 220 Kč
6. Olej z měsíčku lékařského a panthenol důkladně

vyživují a zklidňují suchou podrážděnou pokožku.
Tělové mléko pro okamžitou úlevu,
SOS, Nivea, 115 Kč
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7. Termální plankton, glycerin a olivový olej

jemně a dlouhodobě zvláčňují pleť.
Lait Corporel, Biotherm, 940 Kč

Síla

MOJE KOSMETIKA

estliže chcete spojit hydrataci
pokožky s léčbou proti
zánětům a bolesti, vyzkoušejte
Tělové mléko s kamenným
olejem (200 ml za 308 Kč). Olej
se těží z olejové břidlice nedaleko
rakouského jezera Achensee
a už více než 100 let se používá
k uzdravování pokožky a léčbě
bolestí. V lehkém tělovém mléku
jsou přimíchány navíc oleje z avokáda
a jojoby a také vitamin E, které vaši
pokožku dokonale zvláční a ochrání
před podrážděním vlivem sucha. Více
informací o kosmetice z kamenného
oleje najdete na www.kamenny-olej.cz

30 Ona Dnes

Jana Doležalová
Miss ČR a modelka

Oblíbený parfém
Deep Red od Hugo Boss
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KTEROU ZNAČKU MÁTE NEJRADĚJI?
Asi jako každá žena jsem jich už vyzkoušela
mnoho. Už dlouho používám dekorativní
kosmetiku Madina Milano. Má širokou škálu barev
a nalíčení vydrží celý den.

JAKÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ PARFÉM?
Preferuji lehčí vůně, které nejsou sladké a mají
spíše kořeněný charakter. Mezi mé favority patří
Deep Red od Hugo Boss.
KTERÝ PŘÍPRAVEK VÁS V POSLEDNÍ
DOBĚ NEJVÍCE NADCHL? V poslední době
nejvíce oceňuji cestovní balení kosmetiky.
Usnadňují mi život při mé práci, která je spojená
s cestováním a flexibilitou.
CO MÁTE STÁLE S SEBOU? Pokud jde
o kosmetiku, v kabelce mám vždy s sebou lesk na rty
Madina Milano a kapesní minibalení laku na vlasy.
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