reklāmas projekts

Uzplauksti

pavasarī!
Skaistumam un
labsajūtai.

Zaļo kafijas pupiņu
ekstrakts Green Coffee
Kombinēts augu ekstraktu un hroma
komplekss – dabisks svara kontroles
palīgs.
Guaranas sēklu ekstrakts veicina tauku
vielmaiņu, kas savukārt palīdz kontrolēt
ķermeņa svaru. Guarana un kafija satur
kofeīnu un palīdz uzturēt fizisko un
garīgo vitalitāti. Hroms palīdz nodrošināt normālu makroelementu vielmaiņu,
kā arī palīdz uzturēt normālu glikozes
līmeni asinīs. Guaranas sēklu, zaļās kafijas
pupiņu ekstrakti un hroms papildina cits
cita iedarbību, un šī kombinācija nodrošina efektīvāku preparāta iedarbību. Lieto
1–2 kapsulas dienā. Jautā aptiekās, īpaši
izdevīgs vitamini.lv
Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu
un sabalansētu uzturu.

Jaunības krēms
lūpu zonai Institut
Esthederm –
Cyclo System
Cyclo System ir Institut Esthederm Paris
atjaunojoša ādas kopšanas līnija nobriedušai, hormonālā līdzsvara traucējumu
un bioloģiskā novecošanās procesa
novājinātai ādai, kas izpaužas kā grumbas,
sausums, blīvuma, tvirtuma un mirdzuma
zudums. Aktīvo vielu kompleksa sastāvā ir
fitoestrogēni, kas kompensē hormonālās
darbības radītās izmaiņas un atjauno
jauneklīgas ādas funkcijas. Uzklāj no rīta
un vakarā attīrītai, sausai ādai uz lūpām
un līnijām mutes zonā. Lielisks pamats
dekoratīvajai kosmētikai. Rezultāti – lūpu
kontūras ir atjaunotas, grumbas un smalkās līnijas ir izlīdzinātas.
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Jauns aromāts
vīriešiem –
Mr. Burberry
Roku krēms alessandro
International
Aromāts iedvesmu smēlies no
Burberry leģendārā melnā trenča un
Londonas. Mr. Burberry ir juteklisks
zāļu-koksnes kategorijas tualetes
ūdens, kurā britu parfimērijas klasika
saplūdusi ar pārsteidzošām un negaidītām sastāvdaļām. Modernais, izsmalcinātais un jutekliskais aromāts atveras ar
spirdzinošu un pikantu greipfrūtu, kas
pamata notī saplūst ar pavedinošo, zemes toņos ieturēto vetīveru un dūmoto
gvajaka koksni. Maksā 92,00 EUR (100
ml), Douglas.
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Pateicoties sastāvā esošajam E vitamīnam, roku
krēms efektīvi mitrina ādu un uzlabo ādas spēju
saglabāt mitrumu. Tam piemīt arī antioksidanta
īpašības. alessandro International roku krēmi pieejami ar diviem dažādiem aromātiem – avene un
melone, kivi un plūškoka augļi. Pateicoties skaistajam iepakojumam kristāla bundžā, kas ievietota
kartona kārbā, produkts piemērots dāvanai. Pavasara kolekcija radīta par godu Mātes dienai, un
pieejama limitētā daudzumā. Tilpums 200 ml.
Produkti nopērkami Baltic Cosmetics LV salonveikalā, u/v Stockmann un labākajos Latvijas salonos.
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