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ИНФО

Арома 
ЦРВЕНЕ рибизлеУ овом периоду године, уснама је потребна богата нега и хидратација. За све који уз то желе неку воћну арому и заводљиву црвену нијансу на усна-ма, Labello представља нови Lip Butter Red, богату формула-цију са ши бутером и бадемовим уљем.

У НАСТАВКУ ПРИЧЕ О SÌ 
ПАРФЕМСКОЈ ВОДИ, GIORGIO 
ARMANI ПРЕДСТАВЉА SÌ LE 
PARFUM, ВИБРАНТНИ И 
СЕНЗУАЛНИ МИРИС. ПОТПУНО 
ИСТАНЧАНО, ОН НОСИ АКОРД 
ЦРНЕ РИБИЗЛЕ КОЈА СЕ СУСРЕЋЕ 
СА УСИЈАНОШЋУ ЋИЛИБАРА У 
КОНТРАСТУ СЕНКЕ И СВЕТЛА. 
ЊИХОВА ЗАНОСНОСТ ДОДАТНО 
ЈЕ ПОЈАЧАНА ЕСЕНЦИЈОМ 
БЕРГАМОТА ПОПУТ СВЕТЛУЦАВЕ 
ОДЕ ИТАЛИЈИ, МАТИЦИ БРЕНДА 
GIORGIO  ARMANI. 
НЕРАЗМЕТЉИВА А ЛУКСУЗНА, 
БОЧИЦА ОДАЈЕ ПРИЗНАЊЕ 
ПАРФИМЕРСКОМ МАЈСТОРСТВУ 
И ЊЕГОВИМ ДРАГОЦЕНИМ 
БОЧИЦАМА ИЗ НЕКИХ ДАВНИХ 
ВРЕМЕНА. ИСКРИВЉЕНЕ ЛИНИЈЕ 
УРЕЗАНЕ СУ У ДЕБЕЛО СТАКЛО 
СВЕТЛУЦАВЕ ЧИСТОЋЕ КОЈА 
ОТКРИВА ДЕЛИКАТНУ НИЈАНСУ 
ТЕЧНОСТИ 
ПУДЕРАСТОЋИЛИБАРСКЕ РОЗЕ 
БОЈЕ.

     НОВА 

сензуалност

Снага
минерала 

Нови Nuxe Body 
дезодоранс са 

дуготрајним деловањем, 
својом чаробном 

комбинацијом два 
стопостотна природна 

минерална пудера сребра 
и алуминијума осигурава 

дуготрајну заштиту од 
непријатних мириса и 

помаже у смањењу 
знојења. Његова врло 

нежна формула 
прилагођена је свим 

типовима коже, а заносан 
мирис чини га једноставно 

неодољивим.

ЛИДЕР У ПОДМЛАЂИВАЊУ 
Venus Freeze је апарат који је до сада показао најбоље резултате у нехируршком 

затезању и лифтингу доњег дела лица, подбратка и врата. Посебно је ефикасан у 
затезању коже стомака, унутрашњих страна надлактица и бутина, уз топљење 

масних наслага. Намењен је свима 
који желе да се на неинвазиван и 

безболан начин подмладе и затегну. 
У САД-у је 2013. проглашен 

третманом године, а у његову 
ефектну технологију, која комбинује 

радио-таласе и магнетно поље, 
увериле су се и светске звезде 
попут Опре Винфри и Бијонсе 

Ноулс. Код нас је доступан у центру 
за естетску дерматологију Skin 

centar (www.skincentar.rs).

Без испуцалих
 врхова

Лоше навике, као и претерана 
употреба хемијских препарата, 
негативно утичу на изглед наше 
косе. Како онда одржати косу 

здравом, а уједно сачувати и њену 
дужину? Split Ender PRO је револу-
ционарни апарат који скида само 
испуцали део косе, не скраћујући 

њену дужину. Лакши је за употребу 
од маказа, коса се прво опере, 

осуши, а затим прамен по прамен 
ставља у апарат и на тај начин 

одстрањује се вишак испуцалих 
власи. Овај третман посебан је из 
више разлога, а најбитније је то да 

је коса здрава, мека и глатка на 
додир. Препоручује се понављање 

на сваких 60 до 90 дана. Нова 
димензија шишања доступна је и 
код нас, у Aloxxi салону лепоте на 

Теразијама.
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