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BIANCA NUȚU TE ŢINE LA CURENT 
CU CELE MAI HOT PRODUSE ALE LUNII.
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Chanel
CC cream SPF 50, 317 lei. 

O singură aplicare și pielea 
ta se bucură de beneficii 

multiple. Disponibil în mai 
multe nuanțe, produsul 
corectează, netezește, 

hidratează și protejează 
pielea împtriva razelor 

UVA/UVB, dar și a poluării, 
asigurând o senzație unică 

de confort.

Kiehl’s
Loțiune pentru față Activated 
Sun Protector SPF 50, 120 lei. 

Cu o textură plăcută, 
deloc lipicioasă, asigură 

o protecție eficientă 
împortiva razelor UVA/UVB 

și a radicalilor liberi. 

one / beauty

Nivea
Ulei Protect & Bronze,  
SPF 30, 34,02 lei. 

Are o textură 
transparentă, ce se 
absoarbe rapid în 
piele și o formulă pe 
bază de extract din 
rădăcini de licorice, 
accelerează procesul 
natural de bronzare. 
Vei obține un bronz 
natural, irezistibil și 
de lungă durată, fără 
să îți pui în pericol 
sănătatea pielii.

Paese
Pudră hidratantă cu 

colagen, 93 lei. 

Asigură o acoperire 
puternică, pune 

în valoare nuanța 
tenului și ascunde 

imperfecțiunile. 

Jimmy Choo
Exotic, EDT 60 ml, 282 lei 

(Sephora). 

O aromă captivantă, 
care te cucerește 

cu note de șerbet 
de coacăze negre, 

grepfrut, Tiger 
orhidee și zmeură. 

Klorane
Șampon uscat cu urzică, 55 lei (Sensiblu). 

Ideal pentru păr gras, acesta 
reglează sebumul, înlocuind 
șampoanele lichide. Foarte 

practic, mai ales în vacanță sau în 
zilele aglomerate. 

Melkior
Fard de pleoape Orange, 27 lei. 

Dacă îți dorești un machiaj de 
inspirație tropicală într-o seară caldă 
sau, pur și simplu, vrei să-ți pui ochii și 
chipul bronzat în evidență, fardul nu 
trebuie să îți lipsească din beauty kit.

Apivita
Cremă nuanțatoare împotriva 
petelor, Suncare, SPF 50,  
103,99 lei (Sensiblu). 

Cu 77 % ingrediente 
naturale, protejează pielea 
împotriva foto-îmbătrânirii, 
estompează petele brune și 
o hidratează în profunzime. My elements

Beautin Collagen, 145,95 lei 
Disponibil în farmacii și pe 
www.vegis.ro. 

În lupta anti-aging, ai ne-
voie de acest produs nu-
tri-cosmetic pentru piele, 
îmbogățit cu colagen hi-
drolizat, acid hialuronic, vi-
taminele A,B,C și zinc. 
Îmbunătățește textura pielii, 
ameliorând totodată sănă-
tatea țesutului conjunctiv, a 
cartilajelor și a încheieturilor. 
În plus, are un gust delicios 
de căpșuni-vanilie sau man-
go-pepene galben. 
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