ВСИЧКО на ПОКАЗ

Готови ли сте за най-голямото лятно предизвикателство - да разголите крака си? Съвършенството
им се постига трудно, но с няколко полезни съвета можете да извършите чудеса. Само изпълнявайте
стриктно и дори най-късите шорти от последната колекция на Chloe няма да ви се опрат...
АКО МОЖЕШЕ
ДА ГОВОРИ

Бамбуково мляко, коктейл от
цитрусови плодове и цвят от
портокал - това съдържа
новият лосион на Nivea,
който ще направи кожата на
краката ви гладка и неустоима.
Happy Time овлажнява чудесно,
но освен това снабдява с енергия
и тонус и тялото, и сетивата.
Уникалният аромат на продукта
впечатлява още преди нанасяне
и гарантира добро настроение през целия ден. Ако кожата ви можеше да говори, със сигурност би споделила колко е щастлива...

ПРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ

Времето на късите поли и сандалите дойде, а с него и задължителното посещение при козметичката. Краката трябва да са
в повече от перфектна форма, защото толкова актуалните в
момента миниатюрни шорти ще разкрият всичките им
предимства, но и недостатъци. Професионалистите от салон Ladies’ Point са се погрижили да изваят фигурата ви с най-новите си услуги - класически масажи и антицелулитни процедури за тяло. Студиото за разкрасяване ще се погрижи и за педикюра, а ако ви остане време може да си направите прическа или пък да изпиете чаша ароматно кафе в уютната обстановка на салона.

ДОМАШЕН КОЗМЕТИК

адифената кожа и добрата форма са
необходими условия за красиви крака,
но има един фактор, който може да
провали всички добри намерения окосмяването. Лазерната епилация е
единственият начин този проблем да
изчезне завинаги. Rio, един от найголемите производители на продукти
за лични грижи, превръща скъпата козметична процедура
в лесно и евтино домашно занимание. Предложението
звучи примамливо, защото квалифициран специалист
или предварително записване няма да са нужни.
Иновационният апарат е напълно безопасен, а ефективността
му става видима само след шест сеанса.

K

СТЪПКА ПО СТЪПКА

Ясно е, че краката искат постоянни грижи, но дори красотата остава на заден план, когато стане въпрос за здравословни проблеми.
Разширените вени са често срещана болест, която има далеч по-неприятни последици от естетическите, ако не се вземат мерки срещу
нея. Някои от стъпките, които е необходимо да се спазват са логични - спортуване и елиминиране на излишните килограми. Сред
другите начини за превенция са обувките на подходяща височина, всекидневният масаж, предпазването от претопляне и хладкият душ.
Трябва да се внимава и с твърде тесните панталони, корсети и колани, съветват специалистите. Още информация на: www.servier.bg
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