BEAUTY

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΝΑΤΑΚΗ

MAY BEE! (MAY BE NOT!)
Το κορίτσι του Μάη έχει και καρδιά που την αγάπη χωράει (παρά τις αβάσιμες κατηγορίες!) και όλα τα νέα
προϊόντα. Και μάλιστα ανά κατηγορία! Not guilty!
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Στα 20 όλα είναι απλά υπέροχα.
Εκμεταλλευτείτε τις γνώσεις
μας πριν γίνετε 30. Γιατί το μόνο
που θα προσπαθείτε να κάνετε
τότε θα είναι να πείσετε τις
20άρες για το αυτονόητο.
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1 Ένας αρκεί για να κάνει τη διαφορά και το CK one είναι το
άρωμά του. Φορέστε το και αισθανθείτε την άνοιξη να σας
πλημμυρίζει χάρη στις νότες από περγαμόντο, κάρδαμο,
μανταρίνι, φρέζια και λεβάντα. Μετά κρατήστε το απίθανο
μπουκάλι για ενθύμιο.
2 Η MAC ξυπνάει τη ρομαντική μας πλευρά με τη νέα σειρά
μακιγιάζ Rose Romance. Μία από τις τέσσερις απίθανες
αποχρώσεις στην παλέτα των σκιών θα βρει σίγουρα σύμμαχο στο βερνίκι νυχιών.
3 Η Jean d’ Archel φροντίζει την ευπαθή περιοχή των
ματιών και προτείνει το Energy Eye Balm ειδικά για ξηρές
επιδερμίδες. Εκμεταλλευτείτε τα ευεργετικά του συστατικά και δώστε λάμψη στα κουρασμένα μάτια.
4 Το πρώτο κραγιόν με βασιλικό πολτό και λάδι σιλικόνης
λάμπει σαν διαμάντι στα χείλη των κοριτσιών. Δοκιμάστε
μία από τις 12 αποχρώσεις του Color Riche Shine Gelée της
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L΄Oreal και αισθανθείτε σταρ για ακόμα μια φορά.

5 Κάθε look στον κόσμο των hairstyles πρέπει να είναι
εξίσου μοναδικό και εμπνευσμένο! Η MARLIES MÖLLER
beauty haircare κάνει σαφείς τις προθέσεις της και παρουσιάζει το Essential Creative Fibre Gum για το styling των
μαλλιών σας.

6 Νιώστε καθαρή, βελούδινη και μυρωδάτη την επιδερμίδα σας χάρη στον Floral Cleansing Foam, τον νέο βιολογικό αφρό καθαρισμού της Sanoflore. Με ανθόνερο από
μελισσόχορτο και αιθέρια έλαια από τριανταφυλλόξυλο.
Το νέο αγαπημένο σας προϊόν!
6 Και η ευαίσθητη επιδερμίδα χρειάζεται ένα προϊόν απολέπισης που να μπορεί να είναι εξίσου ήπιο και αποτελεσματικό. Η ιδανική λύση έρχεται από την La Roche-Posay
και είναι η μία και μόνη Physiological Ultra Fine Scrub.
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Εξίσου κομψά και σαν τάση
μόδα, αλλά και σε στυλ, τα 30
διεκδικούν τη χρυσή δεκαετία
στη ζωή μιας γυναίκας. Αρκεί
να βάλετε τα δυνατά μας. Εσείς.
Γιατί εμείς σας προτείνουμε τις
καλύτερες λύσεις.
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1 Χαρίστε στο δέρμα σας τέλεια υφή με τη βοήθεια
του Success Future Regenerating Toner της Guerlain. Με
σύσταση που λειαίνει το δέρμα από την πρώτη κιόλας
εφαρμογή και συστέλλει τους πόρους, βοηθάει την επιδερμίδα να δείχνει ακόμη πιο νεανική.
2 Ο καθαρισμός ελευθερώνει το δέρμα από τις επιβλαβείς
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επιδράσεις του περιβάλλοντος και γι’ αυτό είναι απαραίτητος. Προσωρινά όμως, του στερεί και τη φυσική του προστασία. Για αυτό και το Cell Culture Face Cleansing της SBT
αναλαμβάνει τον ρόλο αυτόν χάρη στην τζελ υφή του.

3 Η Apivita ενθουσιάζει τους πιστούς των προϊόντων της
με το Wine Elixir το αντιρυτιδικό και επανορθωτικό λάδι για
το πρόσωπο με σταφύλι και ελιά. Δοκιμάστε το και θα το
λατρέψετε!

4 When you think heat, think South Beach. Ο προορισμός
των celebrities, των αστέρων του κινηματογράφου και όλων
όσων πατάνε το κόκκινο χαλί. Φυσικά με το αντίστοιχο βερ-
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νίκι. Από την νέα εμπνευσμένη σειρά της O.P.I.

5 Απαλλαγείτε από τους ενοχλητικούς μαύρους κύκλους
και το οίδημα στην περιοχή των ματιών και νιώστε όμορφη
κάθε μέρα με τo επαναστατικό προϊόν Murad Moisture Silk
Eye Gel. Εφαρμόστε το στην περιοχή των ματιών με απαλές
κυκλικές κινήσεις, κάθε μέρα μετά τον καθαρισμό και την
τόνωση.
6 Η Mineral Eye Shadow της BABOR είναι η νέα ελαφριά,
μεταξένια σκιά ματιών με 70% συστατικά από αγνά ορυκτά μέταλλα, που σέβεται την ισορροπία της επιδερμίδας,
χωρίς παραφινέλαια, paraben ή αρώματα.
7 Αστραφτερό, μεταξένιο και αισθησιακό, το Femme l’eau
fraîche της BOSS είναι συνώνυμο με την απόλυτη θηλυκότητα. Ένα ντελικάτο μίγμα από μανταρίνι και βατόμουρα
που συνδυάζονται με τις νότες λευκών ανθών θα σας αγκαλιάσει αμέσως μόλις το φορέσετε για πρώτη φορά.
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Η generation H δίνει έμφαση στις επιθυμίες της, ανταλλάσσει τους πρωινούς καφέδες με βραδινά πολύχρωμα
κοκτέιλ και είναι απενοχοποιημένη από
υποχρεώσεις και στεγανά. Αν τα 40
είναι πράγματι όπως τα περιγράφουν
5
βιαζόμαστε να τα φτάσουμε.
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1 Η νέα παλέτα από κραγιόν και lip gloss της YSL διαθέτει μαγικές
ικανότητες! Επιλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα και σαγηνεύστε με
χείλη όλο υποσχέσεις, χωρίς καν να πείτε λέξη!

2 Το ολοκαίνουριο, πρωτοποριακό Almost Bronzer της Clinique,
περιλαμβάνει ευρέου φάσματος αντηλιακή προστασία SPF 15. Με
μία ανοιχτή και μία πιο σκούρη απόχρωση bronzer δίπλα-δίπλα στο
ίδιο compact, ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να αποκτήσετε ακριβώς
την απόχρωση που θέλετε.

3 Λατρεύουμε όλες τις εκδοχές τις Silver Rain. Όταν μάλιστα πρόκειται για το Silver Rain Sheer Mist με νότες από τραγανό πράσινο
μήλο και ζουμερό δαμάσκηνο οι αισθήσεις απογειώνονται!
4 Η Silhouette GOLD της Schwarzkopf Professional είναι η πρώτη
σειρά styling με αόρατο κράτημα ειδικά για ώριμα και εύθραυστα
μαλλιά. Με βασικά συστατικά την αντιοξειδωτική Βιταμίνη Ε, αλλά
και τη Βιταμίνη Β3, ενισχύει τη φυσική αντοχή της τρίχας και προσφέρει μεγαλύτερη ελαστικότητα στα εύθραυστα μαλλιά.
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5 Η Masque Splendide της περίφημης Annick Goutal αφήνει το
πρόσωπο πολύ πιο ξεκούραστο απ΄ ότι το παρέλαβε. Απλώστε
την στο πρόσωπο και αφήστε να ενεργήσει για 15 μόλις λεπτά. Αν
θέλετε πιο δραστικά αποτελέσματα, εφαρμόστε την πριν τον ύπνο
χωρίς να την αφαιρέσετε.
6 Η σειρά Materia Herba είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας
της Κορρές με ένα από τα πιο εξελιγμένα εργαστήρια της Ελβετίας. Εμείς επιλέγουμε την ενυδατική κρέμα και σας την παρουσιάζουμε.

7 Η Συλλογή Μακιγιάζ Bronze Goddess της Estēe Lauder επιστρέφει για το καλοκαίρι του 2009 με νέα ηλιόλουστα χρώματα για τα
χείλη, το πρόσωπο και τα νύχια, που ακτινοβολούν την καυτή καλοκαιρινή λάμψη και αναγγέλλουν καλύτερα τον ερχομό του καλοκαιριού. Επειδή μας είναι αδύνατον να διαλέξουμε το αφήνουμε
σε σας!
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Όταν παίζεις τη ζωή σου 50-50 πρέπει να ‛χεις
τους όρους με το μέρος σου. Έτσι δεν είναι;
Και να το δικό σου γήπεδο.
1 Η Sweet Lime and Cedar της Jo Malone θα σας ξετρελάνει με την φρεσκάδα της. Ψεκάστε στον αέρα και περάστε
μέσα από το σύννεφο του αρώματος για αποτέλεσμα που
διαρκεί.
2 Για βάση με ματ τελείωμα εμπιστευτείτε το Matt Touch
Compact της YSL. Η βελούδινη υφή του είναι σίγουρο πως
θα σας ανταμείψει για την επιλογή.

3 Το Harmony Blush της DIOR αναλαμβάνει να δώσει στα
μάγουλά σας το χρώμα που χρειάζονται. Το αν θα σας τα
φιλήσουν είναι μια εύκολη υπόθεση που περνάει τώρα πια
απ το δικό σας χέρι!
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4 Το μακιγιάζ Jane Iredale, The Skin Care Makeup, είναι
μοναδικό και πρωτοπόρο στο είδος του χάρη στα προϊόντα

5
©

6
©

του που είναι υποαλλεργικά, αντιφλεγμονώδη, ανθεκτικά
στο νερό και προσφέρουν θεαματικά ανάλαφρη κάλυψη
και αντηλιακή προστασία.

5 Η Mature Skin της Lancaster προσφέρει αντηλιακή προστασία, ενώ παράλληλα σέβεται την ταλαιπωρημένη επιδερμίδα των ματιών και των χειλιών.
6 Με κύριο γνώμονα τον σεβασμό στην ποιότητα των
προϊόντων και την αποτελεσματικότητα των συνθέσεών
της η Kiehl’s δίνει τον καλύτερό της εαυτό. Δοκιμάστε το
Olive Fruit Oil Nourishing Conditioner και θα καταλάβετε τι
εννοούμε.

7 Το Energy Serum της Jean d Arcel τονώνει την επιδερμίδα και ενυδατώνει το ξηρό και ταλαιπωρημένο δέρμα.

