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Fashion Ομορφιά Ευεξία Shopping Σπίτι Συνταγές Gossip Αστρολογία Παντρεύομαι
Καλλυντικά
Τα βασικά για τις πασχαλινές διακοπές
| Σώμα
Coiffure

Προετοιμαστείτε κατάλληλα για την πασχαλινή σας απόδραση
χρησιμοποιώντας και βάζοντας στις αποσκευές σας προϊόντα που
περιποιούνται και ομορφαίνουν το σώμα σας αφήνοντας μια επιδερμίδα,
λεία, βελούδινη, μπρούτζινη, σφριγηλή και λαμπερή. Εμείς σας δίνουμε
ιδέες ώστε να κάνετε focus στα σημεία που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία
σε μια προσεγμένη και ελκυστική εμφάνιση. Ξεκινήστε τη σεζόν ΆνοιξηΚαλοκαίρι, χρησιμοποιώντας αντηλιακό υψηλής προστασίας (Biotherm Lait
Solaire SPF 50) ένα καλό self-tan (Lancaster ή Jane Irelade) και ένα
εξειδικευμένο self-tan για τα πόδια (Lancôme Flash Bronzer).

Αμαρτίες που αποτελούν
εγκλήματα για την επιδερμίδα
σας

Αν έχετε ήδη ένα γλυκό χρωματάκι στην επιδερμίδα σας, προχωρήστε σε
αντηλιακό προϊόν μεσαίας προστασίας (Korres με γιαούρτι SPF 20 ή
Environ Sun Care SPF 15 ή Clinique σε body spray SPF 25) και σε κάθε
περίπτωση πάρτε μαζί σας ένα stick προστασίας για τα μάτια και τα χείλη
(Lancaster Sun Beauty Stick).

Άρωμα Μητέρας…

Η τεχνολογία στη διάγνωση
του καρκίνου του μαστού

Για τέλεια αποτριχωμένη επιδερμίδα θα σας χρειαστούν ταινίες με
κρύο κερί (Veet Suprem’ Essence) και για επιδερμίδα προστατευμένη και
ανακουφισμένη από τα τσιμπήματα των εντόμων πάρτε μαζί σας τα νέα
spray (Korres με μελισσόχορτο και γαλάκτωμα με μύρτιλο και σιτρονέλα).

Φρεσκάρισμα για τις
πολυάσχολες

∆ημιουργήστε το δικό σας
οπλοστάσιο για τέλειο
μανικιούρ!

Για ομορφιά από την κορυφή μέχρι τα νύχια θέλετε συλλεκτικές,
ανοιξιάτικες αποχρώσεις βερνικιών για τα νύχια (Korres Nail Colors), μια
οδοντόκρεμα για φρέσκια αναπνοή (Colgate MaxFresh Night) και ένα
αποσμητικό για 48ωρη προστασία (Rexona Natural Minerals).

Ξεκινήστε επίσης να χρησιμοποιείτε προϊόντα σμίλευσης του
σώματος και μάλιστα συστηματικά. Πάρτε μαζί σας στις διακοπές προϊόντα
κατά της κυτταρίτιδας (Biotherm Celluli Laser – Intensive Night,
Slim.Code, Size.Code) και κατά της χαλάρωσης και του τοπικού πάχους
(Garnier Bodytonic).
Επιμέλεια: Ελένη Σενδόνα
∆είτε επίσης: Περιποίηση νυχιών!
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