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REVlTALAsH
Z okazji prem ery nowej Iinii
kosmetyków l powstania Fun-
dacji Plaza AngeIs poświęconej
pamięci Amazonki Gay|e Brin-
kenhoff oo Dolsni przylechała jej

córka - Darlel Sidney, To wła-
śnie dIa Gayle doktor Brinken-
hoff stworzyi p erwszą odżywkę
RevitaLash, Teraż do rodZiny
produktów dolaczają preparaty
Z trycholoqicZnej nir do włosów
i skóry glowv ReGenesis by
ReVitaLash, Wykorzystu]ą znane
molekuły doktola BrinkenhOffa
chroniore 0alerIe.n tecrnoIoqii
BioPeptin comp eXl

www.revitalash.com, pI

WWW,pIazanet, pI

cosmoprOmOcJa

0RlcEA
NAGRODzONA
Laureatem prestiżowej

nagrody Luksusowa marka
roku została 0ricea, Gabine-
ty Dermatol0gli Estetycznej
i Medycyny Anti-Aging,
znanej i cenionej derma-
tolog Kamili Padlewskiei.
Gabinety oferują zabieqi
medycyny estetycznej
i przeciwstarzeniowej:

laseroterapię, okulistykę,
podologię, a także pełną

diagnostykę m,in. z zakresu
wypadania wlosów.
www.oricea.com
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NlEPOWTAMALNA
Sama możesz proIektować swoje

pierścionki czy bransoletki! Skolzystaj
Z Wyjątkowej biżuterii holenderskiej marki
Melano. Dzięki wymiennym elementom
możesz tworzyć nieoqraniczoną liczbę' kombinacji.
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B3at6 Łapińska i Kamila
pa d lewska

PREMIEM EMAN|
W Warszawie odbyła się premiera wegańskiej marki makijażowej
EMANI, która dopiero w tym roku pojawiła się na rynku polskim.
Gościem specjalnym była twórczyni marki - Michelle Doan. Dzięki
jej pasji i determinacji powstały kosmetyki w 1 00% wegańskie. W ich
składzie znajdują się naturalne składniki pochodzenia roślinnego, cafko-
wicie bezpieczne nawet dla najbardziej wrażliwejskóry. Nie zawierają
petrochemikaliów, sztucznych barwników, parabenów, glutenu,
talku ani wypełniaczy,

Msrcin Włodzimierski, Brand Manaqer marki EMANl, Michelle DOan,
założycielka marki, Monika Król, PR Manager i Msrta Zemlel,
specjalista ds. msrketingu.
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WALENTVKl
W PAŁAcu
|\4agicżny XVllI-Wieczny palac to idealna
sceneria na romantyczną kolację przy
muzyce na żywo. Przekonaj się samal
W walentynkowy weekend odwiedź z uko-
chanym Palac Zelechów SPA & Wellness,
spędzony tu czas będzie ucztą dla Wszyst-
kimch zmysłów, a komfortowe pokoje
oraz Unikatowa strefa SPA zapewnią
przyjemny relaks,
www.pa lacze Iechow.eu
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