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NA ZIMNÉ VEČERY
Nemusia byť ani dlhé, ani nudné, práve naopak. Stačí skúsiť tieto novinky. 

DOPING V PLECHOVKE 
Energiou do nového roka vás dobije aj novinka Vinea 
Kumšt muštu s morušou čiernou. Obsahuje 35 percent 
ovocnej zložky, ktorá je kombináciou šťavy z červeného 
hrozna a skutočnej šťavy z moruše. Mimochodom, ovo-
cie sa pestuje na Slovensku, bez farbív, aróm či pridané-
ho cukru aj bez konzervantov. Moruša dáva limitovanej 
novinke sladkokyslú chuť, tak si pripite na zdravie a na 
energiu. 

VLASY AKO 
KRÁĽOVNÁ
Začiatkom roka je to bežné. Že vaše vla-
sy sú bez lesku, vysušené, a keď si dáte 
dolu zimnú čiapku, pripomínajú skôr 
kus slamy. Ak je to aj váš prípad, po-
trebujete prvú pomoc. Elixír re-Hair+ 
ELIXIR podporuje rast vlasov, zahustí 
ich, posilní a  výživu zacieli až k  vla-
sovým folikulám. Tým minimalizuje 
vypadávanie, znižuje sklon k  lámavos-

ti a zároveň podporuje tvorbu keratínu. Výsledok? Bohatá 
a žiarivá hriva, ktorou oslníte ako kráľovná. Za 49 eur kúpite 
na www.sayyes.sk

LÍČENIE AKO 
OD PROFESIONÁLA
Zvládnete ho hravo pomocou štetcov, 
ktoré sa postarajú o  dokonalý look. 
Štetec D51 je vhodný na roztieranie 
mejkapu, ten s  číslom D55 si pora-
dí s púdrom, zatiaľ čo číslo 81 krásne 
rozotiera očné tiene po celom viečku. 
Štetec D83 nanáša tiene do vnútorného 
kútika oka alebo pod líniu spodných 
rias a s číslom 82 odtiene očných tie-
ňov zjednotíte do prirodzených pre-

chodov. Už viete, čo stačí na líčenie ako od profíka? Šikov-
né ruky a správne štetce Dermacol. Kúpite za 26,90 €. 

SOS PRE LUPINY 
A SUCHÚ POKOŽKU
Zima a sucho trápia aj pokožku hlavy. Ak je príliš suchá, 
žľazy na to reagujú zvýšenou produkciou mazu. Mazom 
sa živí kvasinková huba Malassezia, ktorá poškodzuje po-
kožku, uniká z nej vlhkosť, čo vyvoláva svrbenie, suchosť 
a lupiny. Vlasová kozmetika DERMAxPRO Head 
& Shoulders obsahuje účinnú látku piroktón olamín, 
ktorá eliminuje Malasseziu a dodá vlasom hydratáciu. 

Šampón čistí pokož-
ku hlavy a dopĺňa 
vlhkosť, kondicio-
néry obsahujú vyži-
vujúci krém a líniu 
produktov dopĺňa 
výživný balzam 
s kyselinou hyaluró-
novou, vitamínom 
E a aktívnou aloou. 
Ponúka sieť predajní 
dm drogerie markt 
alebo e-shop 
www.mojadm.sk.

VÔŇA POMARANČOV
K chladným mesiacom neodmysliteľne patrí. Má horký, ľahko 
kvetinový nádych a osvieži, uvoľní, povznáša aj upokojí. Zmierňuje 
stres, nervozitu, napätie, smútok a prináša nádej aj radosť. Hlavným 
účinkom sú však silné protikŕčové vlastnosti, pretože uľavuje pri 
žalúdočných problémoch či pálení záhy. Vedia to aj v Nobilis Tilia, 
kde pomaranč tvorí súčasť mnohých produktov, necháte sa 
rozmaznať telovým krémom neroli, masážnym olejom alebo 
si vôňou urobíte radosť v difúzore?
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