
4  Báječná Žena

INŠPIRUJTE SA: Dobré tipy a vychytávky do kabelky, kúpeľne či na nočný stolík

Žiarivé ako slnko
Poznáte tri ženské zbrane, ktoré 

upútajú pozornosť okolia? Iskrivý 
pohľad, zvodná postava a žiarivý 
účes. Ak vám k dokonalosti chýba 
už len perfektný vzhľad vlasov, vy
skúšajte nový rad Gliss Kur Million 
Gloss. Vďaka špeciálnej receptúre 
s koncentrovaným elixírom pre lesk 
preniká hlboko do štruktúry vlasov 

a obnovuje ju. Inovatívna 
technológia obalí 
vlasy neviditeľným 
filmom, ktorý odráža 
ich oslnivú krásu ako 
zrkadlo.

Šampón Gliss 
Kur Million Gloss,  
odporúčaná 
cena za 250 ml: 
3,35 €, ošetrujúci 
olej Gliss Kur Mil
ion Gloss Crystal 
Oil, 75 ml: 8,99 €

SEXI bronzová
Hľadáte samoopaľovací prípra

vok, ktorý vás ešte pred dovolenkou 
opáli na celé tri týždne a je pritom 
organický a ekologický? Írska 
Vita Liberata 
obsahuje až 80 
percent prírod
ných látok, je 
bez zápachu, 
ihneď zasychá 
a vďaka 
kyseline 
hyalurónovej aj 
hydratuje. 

Odporúčaná 
cena: 29,90 €

Milujete pohyb?
Celý deň sa nezastavíte 

a nebaví vás stále si strážiť svoje 
podpazušie? Štyridsaťosem
hodinový antiperspirant 
Long Lasting Protection 
od Rexony nielenže 
stopne pot, ale zároveň 
obsahuje technológiu 
s mikrokapsulami, ktoré sa 
usadia na povrchu kože 
a pri každom pohybe sa 
prelomia a vypustia vôňu. 
Takže, čím viac sa hýbete, 
tým krajšie voniate. 
K dispozícii máte sprej, 
guľôčku aj tuhý stick. 

Odporúčaná cena 
za sprej: 2,79 €

Novinky

Nosíte kontaktné šošovky, ale 

už popoludní vás režú a štípu oči? 

Vyskúšajte jednodňové hypergélové 

šošovky Biotrue ONEday od Bausch 

+ Lomb. Poskytnú vašim očiam po 

celý deň ostré a jasné videnie a tiež 

dostatok kyslíka aj vlhkosti, aby sa 

uchovali zdravé, bez podráždenia či 

začervenania. 
Orientačná cena za balenie  

na 30 dní: 18,50 €

Hľadám domov

Harry

Pr
ip

ra
vi

la
 re

da
kc

ia
, f

ot
o 

RO
BO

 H
U

BA
Č

, p
ro

fim
ed

ia
.sk

/C
O

RB
IS

, a
rc

hí
v 

fir
ie

m
, a

rc
hí

vKomfort pre oči
Harry je pekný, asi dvoj-

ročný kríženec. Spočiatku 
bol veľmi bojazlivý, keď sa 
k nemu niekto priblížil, zaliezol 
do búdy a vôbec odtiaľ ne-
chcel vyjsť. Nevedel ani chodiť 
na vôdzke. Dnes je z neho 
milý, prítulný psík, ktorý má 
rád prechádzky a pohladenie. 
Pri kontakte s inými psami nie 
sú žiadne problémy. Harry je 
vhodný dovnútra aj na dvor. Je 
očkovaný, odčervený a čipova-
ný. Netrpezlivo čaká na nový 
domov v Karanténnej stanici 
v Liptovskom Mikuláši, kontakt: 
0948 894 700.

V sobotu 7. júna sa Bratislava 
už po šiestykrát zahalí do ružo-
vej farby v rámci charitatívneho 
podujatia AVON Pochod proti ra-
kovine prsníka. Boj proti tejto zá-
kernej chorobe podporia známe 
tváre projektu spolu so svetozná-

TiP nA TEnTO TÝŽdEŇ mou topmodelkou Danielou 
Peštovou a nebude chýbať 
ani redakcia Báječnej Ženy. 
Pochod povedie historickým 
centrom Bratislavy a bez 
problémov ho zvládnete aj 
s celou rodinou a detským 
kočíkom. Príďte podporiť 
dobrú vec!

Pridajte sa k nám!




