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 Anti-stress Mask 
od Mesoestetic 
(220 zł/100 ml) 

z postbiotykiem i wy-
ciągiem z kwiatu sza-
franu przywracającym 
równowagę mikrobio-

ty skóry będzie 
według dermatolog 

Carmen Vincent z ga-
binetu Dr Carmen 

Vincent najlepszym 
remedium na podraż-

nienia i nadmierną 
reaktywność skóry. 

 Absolutny must-have! 
Joanna Szendzielorz, 

CEO Laboratoires 
Vivacy Polska, ceni koją-
ce właściwości odświe-
żającej mgiełki Vivacy 
(60 zł/100 ml), która 
przyniesie ulgę nawet 
najbardziej wrażliwej 

lub podrażnionej skórze, 
mobilizując ją do podję-

cia mechanizmów 
naprawczych.

 
 Youth Body Se-

rum od iS Clinical 
(480 zł/200 ml) 
w formie mgiełki 
jest dla dermato-

log Kamili Padlew-
skiej z gabinetów 
Oricea jak najlep-
szy odmładzający 

koktajl. Wyciąg 
z niebieskich mi-
kroalg, korzenia 
lukrecji i witami-

na B3 tworzą 
na skórze ochron-

ny kokon, który 
ukoi ją po kąpieli 

słonecznej. 

 
 Niezastąpione 
combo w wersji 
pro: lekki krem 

koloryzujący Babor 
z SPF 20 (150 zł/

50 ml) z dodatkiem 
kojącego aloesu 

łagodnie pielęgnuje 
skórę, ujednolica jej 

odcień i chroni 
przed promienio-
waniem UV. Ko-

smetolog Agniesz-
ce Witkowskiej 

z Instytutu Kosme-
tycznego Babor 

wystarcza za cały 
letni pielęgnacyjny 

rytuał. 

Żeby uzyskać 
równomierną, po-
zbawioną smug 

opaleniznę, lekarz 
medycyny este-
tycznej Agniesz-
ka Nalewczyńska 
z kliniki Estebelle 

sięga po lekką 
mgiełkę 

St.Tropez 
(184 zł/200 ml), 
która dodatkowo 

nawilży skórę 
i zapewni jej 

ochronę antyok-
sydacyjną. 

KOSMETYCZKA W WERSJI DE LUXE
Zanim sięgniesz po nowości i pokusisz się o urodowe eksperymenty, sprawdź, 

bez jakich produktów nie potrafi ą obejść się nasi eksperci beauty. 

naprawczych.

 Niezastąpione 
combo w wersji 
pro: lekki krem 

koloryzujący 
z SPF 20 (150 zł/

50 ml) z dodatkiem 
kojącego aloesu 

łagodnie pielęgnuje 
skórę, ujednolica jej 

odcień i chroni 
przed promienio-
waniem UV. Ko-

smetolog Agniesz-
ce Witkowskiej 

z Instytutu Kosme-
tycznego Babor 

wystarcza za cały 
letni pielęgnacyjny 

 Niezastąpione 
combo w wersji 
pro: lekki krem 

Babor
z SPF 20 (150 zł/

50 ml) z dodatkiem 
kojącego aloesu 

łagodnie pielęgnuje 
skórę, ujednolica jej 

odcień i chroni 
przed promienio-
waniem UV. Ko-

smetolog Agniesz-
ce Witkowskiej 

z Instytutu Kosme-
tycznego Babor 

wystarcza za cały 
letni pielęgnacyjny 

równomierną, po-

opaleniznę, lekarz 

tycznej Agniesz-
ka Nalewczyńska 
z kliniki Estebelle 

która dodatkowo 

  uroda

log Kamili Padlew-

szy odmładzający 

na skórze ochron-
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