S

rdcové

záležitosti
Iné, dobré, vyskúšané.
Niečo, čo si prosto
zaslúžite vedieť aj vy!

MAŤA
GRAFIČKA

Cez svoju dcéru si tak trochu plním
dievčenské sny. Dnešné deti už
nemusia nosiť kamaše, menčestráky
a pichľavé svetre. Majú na výber z
úžasného oblečenia, o ktorom sa nám
ani nesnívalo:) Teraz som objavila
stránku s dievčenskými vecami, kde kúpite dizajnérske značky,
ktoré inde na Slovensku nie sú. Milujem tie materiály, volániky,
tylové sukničky a nádherné farby:) www.olalagirls.com

ZUZKA
REDAKTORKA WEBU

GABIKA
REDAKTORKA BEAUTY

Moon Juice je vitamínový mix s vegánskym zložením, ktorý si
zamiešate do horúcej vody, mlieka alebo čaju. Rôzne zloženie s
rôznymi účinkami, obsahujú napríklad goji, stéviu, ginko, macu...
Pomôžu vám k lepšiemu spánku, sexu, nálade, kráse alebo
povzbudia koncentráciu. Beauty Dust, Moon Juice, od 12 €

TIMEA
VEDÚCA PUBLICISTIKY

MARTINA
Pripravila Martina Havranová Foto DSR

REDAKTORKA

Tak takto som si dopriala novú
rozžiarujúcu masku Colbert
MD:-) Bola to udalosť, lebo
som mala naštudované, že bio
celulózna Pani Maska obsahuje
vychytávky ako niacínamid,
extra panenský olivový olej, vitamín C, kyselina mliečna, a
pozooor, výťažok z vtáčích hniezd Salangany, ktorý veľmi frčí
v Číne! Výsledok zodpovedal mojim veľkým očakávaniam,
odporúčam pred dôležitými udalosťami (rozumej rande!!!), lebo
pleť vyhladí, preplieska a odstráni takú tú šedivosť, ktorú nám
spôsobujú starosti... www.colbertmd.sk

Vybrať darček pre
frajera nemusí
vždy znamenať
katastrofu. Z
tekutého a
destilovaného
síce nezmúdrie
ani sa z neho
nenaje, no ten dizajn a chuť stoja fakt za to.
Kreatívnym frajerkám odporúčam osloviť
milý personál firmy
www.s52.sk, ktorý vyrobí etiketu na mieru aj
pre toho najnáročnejšieho chlapa. Možnosť
doobjednať si závoj v tvare anjelských krídel
je už iba čerešnička:)

Aj veľkí muži
histórie mali svoje
veľké lásky. Ich
najkrajšie vyznanie
si teraz môžete
prečítať v knihe
Milostné dopisy
slavných mužů.
Kniha, ktorú na
dobrú noc čítala
Carrie pánovi
Božskému, sa
konečne dočkala
českého prekladu.
Niet väčšej dávky romantiky pred spaním.

www.martinus.sk
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