Krásné
sexy tělo

H&Bsoutěž

do plesových šatů
Pro krásně vytvarované tělo nejen do
plesových šatů nabízí společnost Aries
formující kalhotky nebo formující
punčochové kalhoty FORMVEL.
FORMVEL díky speciálně
navrženému sedu s vysokým
podílem Lycry® tvaruje
problémové partie ženského
těla – zeštíhluje pas, stahuje
bříško a boky, zvedá zadeček
a zpevňuje horní část stehen.
Výsledek je okamžitý
a opravdu viditelný, navíc je
cesta za krásnější postavou
až svůdně rychlá.
Anticelulitické mikrokapsle
Skintex® s kofeinem,
výtažkem z mořských řas,
retinolem a vitaminem E navíc
podporují přirozené odbourávání
podkožního tuku.
Relaxační a podpůrné účinky
u punčochových kalhot
napomáhají vitalizaci nohou
během celého dne.
Vplujte do plesové sezóny
se sexy postavou.
Více informací na bezplatné
lince 800 111 595
nebo na webu:
www.aries.eu

Soutěžní
otázka:
Jak slabé/silné jsou
punčochové kalhoty
FORMVEL?
a) 15 DEN
b) 20 DEN
c) 30 DEN
Dva vylosovaní výherci
získají tělové a černé
formující punčochové
kalhoty FORMVEL ve
vybrané velikosti

LOTUS

& SCIENCE
Záchranář unavené pleti
Německá kosmetická značka BIODROGA INSTITUT
doplnila svoji luxusní řadu Lotus & Science o další
vysoce účinný produkt – Anti - Age koncentrát
Smart Rescue.Tato novinka je zaměřena na
unavenou a ochablou pleť s viditelnými vráskami.
Stejně jako pro celou řadu i pro koncentrát Smart
Rescue je charakteristická hlavní účinná látka – extrakt
lotosového květu.
Odenek lotosu indického, posvátné květiny hinduistů
a buddhistů, obsahuje vysoké množství asparaginu
a vitamínu C, který chrání pleť před volnými radikály
a sjednocuje její tón. Extrakt z květů lotosu pokožku
čistí, vyživuje a rozjasňuje.
Dokonale sestavený kokteil vysoce účinných látek
zajišťuje pro pleť optimální hydrataci ve všech vrstvách
pokožky. Podporuje tvorbu kolagenových vláken,
zlepšuje elasticitu pokožky a zjemňuje linie a vrásky.
Anti - Age koncentrát Smart Rescue se používá
jako sérum na vyčištěnou pleť obličeje, krku a dekoltu.
Lze ho aplikovat i samostatně bez použití následné
péče.
www.biodroga.cz

Soutěžní otázka:

Jaká je hlavní účinná látka řady Lotus & Science
a Smart Rescue Anti Age koncentrátu?
a) Extrakt dračího ovoce
b) Extrakt lotosového květu
c) Extrakt z kořene lékořice
Dva vylosovaní výherci se mohou těšit na novinku z řady
LOTUS & SCIENCE

Odpovědi na obě soutěžní otázky (i samostatně) posílejte do naší redakce (poštou či mailem na adresu: soutez@hairandbeauty.cz) nejpozději do 15. února 2013



