
JĘDRNE C|AŁO NA DOBRANOC
Mlody wygląd to nie tylko twarz bez zmarszczek. To takźe sprężyste cialo. Wieczorem
masz więcej czasu, by o nie zadbać. Poświęć kilka minut na nalożenae regenerującego
balsamu i ujędrniający masaż. Efekty zobaczysz szybciej, niż ci się wydaie!

Natychmiast przywraca komfoń bardzo
suchej skórze według 96%* badanych

KWAS H|ALURoNoWY . MOCZNIK
HYDROMANlL . D-PANTINoL
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czas na starcie z celIulitem
Gdy śpisz, twój metabolizm zwalnia. Uzywaj

więc kosmetyków, które pobudzają komórki

do dzialania. W drogeriach i aptekach są juz

specjalne preparaty na cellulit do stosowania
na noc, Pięknie ujędrniają i wygladzają skó-
rę. Nakladaj je kazdego wieczora. a pierwsze

efekty zobaczysz już po kilku tygodniach.

1. Preparat
antycelIuIitoWy

na noc CeI|u S|im,

E|ancyl, 169 zll250
ml 2. Nocny

kOncentrat

antyce||uIitowy
Body Diet 24,

Soraya,
20zll200ml

NawiIżanie wieczorową porą
Codziennie po kąpieli smaruj się balsamem
do ciala, Wtedy dlugo będzie jędrne i glad-

kie. Możesz wybrać intensywnie nawilzają-
cy kosmetyk albo specjalny balsam dla
dojrzalych kobiet ze skladnikami odmladza-
jącymi, np. kwasami owocowymi, kolage-
nem czy koenzymem Ql0.

nawilżający na

noc, Dr lrena Eris,
85 zll200 ml

,1 
, Krem-

-maska do rąk
i paznokci,
Pe rfecta,
6 zli80 m|

2, Regenerująca
maska do stóp
ze skarpetkami,
Laura Conti,
16 zll50 m|

Ładne dlonie, vvypoczęte stopy
Przed tobą kilka godzin bez moczenia rąk

w wodzie. Nałóz więc na dlonie maseczkę
przeciwzmarszczkową i wsuń bawelniane

rękawiczki. Rano ręce będą idealnie gladkie.

Noc to tez naj|epsza pora na regenerację

stóp, W drogerii znĄdziesz spec,|alne masecz-

ki, niektóre mozna kupic w zestawie ze skar-
petkami. Poprawiają one wchlanianie kosme-

tyku i gwarantu ją, że nie zmarzniesz nawet

w chlodną jesienną noc.

Masaż na dobry sen
podczas nakładania balsamu na cellulit

głaszcz i ugniataj skórę, kierując się od

kolan ku pachwinom, Pośladki masuj

okrężnie. To pobudza krążenie i poprawia

skutecznośc kosmetyku. Jeśli wskoczysz
później pod cieplą koldrę, efekt będzie
jeszcze lepszy. Możesz też posmarować

ciało oliwką iużyć spe-
cjalnego silikonowego

masażera (Cellu-cup,

Sephora, 79 zl), klóry
dziala jak bańka chińska.
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1. Balsam do
ciala dla dojrzalej
skóry, Dove,

22zll200ml
2. Jedwabisty
balsam



NOCNA REGEN ERACJA WŁOSOW
Zniszczone i sianowate dodają lat tak samo jak wiotka skóra. l choć żadna z nas
nie wygląda rano jak po wizycie uftyziera, wbrew pozorom w czasie snu można
poprawic kondycję włosów Odżywić je, wzmocnić, dodać im blasku, a nawet lek-
ko wystylizowac. A więc do dziela!
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1 . Jedwabisty, l
eliksir Argan 0il,
Joanna, ]6 zil
30 ml2. olejek
arganOWy,
Eveline,
24z|350ml
3. Fluid
regeneruiący,

Syoss, 18 zll .,:
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Blask prosto zgwaazd
Gdy wlosy są matowe, suche i się roz-

dwajają, wieczorem warto nalozyć na nie
olejek lub specjalny odzywczy fluid. Roz-
czesz je, by produkt równomiernie się
rozlożyl, i idź spać. Rano będą zregene-
rowane i zdrowsze. Taka nocna kuracja
jest idealna dla cienkich włosów. Silnie
odzywcze produkty stosowane w ciągu
dnia mogą je nadmiernie obciążać, co
spraWia, że fryzura wygląda nieświezo.
Gdy nakladasz kosmetyk na noc, a rano
myjesz glowę, nie ryzykujesz takiego
efektu. Wosy są spręzyste i blyszczące,
a do tego świeze i puszyste.

Zanim polożysz się spać
O Wysusz wlosy Jeśli mylaś je wie-

czorem, nie idź do lózka z wilgotnymi,
Pod wplywem wody wlosy pęcznieją
i stają się podatne na uszkodzenia,
O Weź do ręki szczotkę Rozczesz
włosy przed pójściem spac, dzięki temu
rano nie będzie problemu z ich rozpIąta-

niem. Zaczynaj zawsze od końcówek.
OZapleó warkocz Jeśli masz dlugie
wlosy, zwiąż je przed snem. To zmniej-

szy ryzyko uszkodzeń. Mozesz zrobió
luźny warkocz albo kucyk. Używaj tylko
miękkiej gumki.

CZrób ślimaczki Dzięki temu bę-

dziesz miala rano piękne loki, Nakręcaj
na palec cienkie pasma wlosów i przy-
pinaj je klipsami przy skórze. Rano
rozwiń je i rozIrzep pa|cami.

Doping dla ospalych cebulek
Wypadanie wlosów pomagają zahamować
specjalne plastry nasączone skladnikami
pobudzającymi krązenie w skórze, Przykleja
się je na noc w okolicy owlosionej skóry glo-

wy, np. na skroni, czole lub karku. Swietnie
sprawdzają się też preparaty w sprayu lub
jednorazowych tubkach pobudzające wzrost
wlosów. po ich nalożeniu trzeba zrobłć deli-
katny masaż glowy. Wieczorem możesz
poświęcić na to więcej czasu.
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§eboradin'<Ę:.

1, Kuracja wzmacnialąca wtosy, Klorane,
140 złl 125 ml 2. Plastry przeciw wypadaniu,
Dermastic, 79 zll28 szI. 3. Serum do przerzedzonych
wlosów, SeboradI n, 7 5 z| 15 sĄ.
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Po 2 dniach stosowania:

SKÓRA GŁADKA
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Łagodzi uczucie ścią9nięcia
wedtug 92%* badanych

CERAMlDY . MOCZNIK . KoMPLEKS
W|TAMIN. MASŁO SHEA
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