ko s m et i k a

Pánové, jen pro vás!

Zárukou elegantního a pěstěného vzhledu je pravidelná a důkladná
péče o pokožku. Americká přírodní kosmetika Pevonia Botanica
nabízí mužům speciálně upravenou řadu obsahující kaviár pro
potřeby pánské pleti. Ostatně právě tuto značku si oblíbili i herci jako
Matthew McConaughey, Hugh Jackman a Keanu Reeves, který nedá
dopustit na kaviárový balzám.

Moschino
– Forever Sailing

Cena: k doptání v obchodě
www.pevoniaeshop.cz

Zbrusu nová pánská
vůně značky Moschino
– mimořádně svěží,
plná čistého adrenalinu
a vášně pro sport. Vůně
stvořená pro aktivního,
dobrodružného muže.

Cena: 1349 Kč za 50 ml
www.fann.cz

Vyberte si svou vůni léta
Evody je více než jen jméno

Tato svěží a pikantní vůně vám na mysl přináší
exotické a santalové dřevo. Vůně je zároveň
tajemná, exkluzivní a přitom moderní.
Cena: 2250 Kč za 50 ml
www.fann.cz

Jemná a šetrná,
přesto plná síly

Péče o nohy

Nová značka přírodní kosmetiky NATURE
slibuje podíl čistě přírodních složek
minimálně 90%. Samozřejmostí je absence
chemických složek, jako jsou parabeny,
minerální látky či další ropné produkty.
Kromě šetrnosti a jemnosti složení dbá značka
kosmetiky NATURE také na výrobní postupy,
správné pěstování rostlin a recyklaci obalů.

je během letních měsíců nezbytná.
Díky inovativním výrobkům
a relaxačním vůním přípravků z řady La
Source Foot Spa si můžete užít luxusní
lázeňský zážitek v pohodlí domova.

Cena: 560 Kč
www.crabtree-evelyn.cz

Cena krému: 379 Kč • www.marionnaud.cz
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INZERCE

napsali a nafotili Prodejci

Vůně pro nezapomenutelné noci

Parfém Or Noir je fascinující vůně. Napoprvé ucítíte nádherný
závan květů pomerančovníku smíchaný s podtóny čerstvého ovoce,
jablek, hrušek a broskví. V druhém plánu se vám vkrade do mysli
vůně frézií a jasmínu. Ale v třetím plánu rozezní ta nejtajnější
zákoutí vaší duše neodolatelná vůně pižma, kokosu a ambry.
Cena: k doptání v obchodě
www.baldinini.cz

Na cesty
i do kabelky

se skvěle hodí cestovní
parfém Rituals
obsahující osvěžující
výtažky citronové trávy
a pomerančového květu.
Cena: 479 Kč za 20 ml
www.rituals.cz
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