Z OSTATNIEJ CHWILI
Piękne adresy
Terapia światłem

GDZIE: Klinika Bieńkowscy,
ul. Cicha 17, Bydgoszcz
bienkowscyclinic.pl

Więcej niż lifting

DIRK BIKKEMBERGS

W Klinice Dr Beata Dethloff
zapisz się na mezoterapię
z kolagenem Linerase.
Ten zabieg najlepiej napina
skórę bez dodania objętości.
Teraz uzupełniono go
o piling z kwasem glikolowym i cytrynowym,
GDZIE: Klinika Dr Beata
który dodatkowo wygładza Dethloff, ul. Nowogrodzka 21,
Warszawa drbeatadethloff.pl
skórę i zmniejsza pory.

ZDJĘCIA IMAXTREE, SERWIS PRASOWY

W klinice Esteticmed znajdziesz wszystkie najnowsze
i najskuteczniejsze zabiegi
odmładzające skórę. W tym
lampę LED LPL, która
zmniejsza przebarwienia,
zmarszczki i ujędrnia skórę.

W wersji high-tech

Oczyszczający
żel węglowy
Bielenda,
14 zł

1. JAK JEDWAB Gładka skóra bez
wrastających włosków nawet do ośmiu
tygodni? To możliwe dzięki urządzeniu
Lumea Prestige do domowej depilacji IPL.
Nadaje się nawet do wrażliwych okolic
bikini i twarzy. Philips, od 2019 zł
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2. ALTERNATYWA DLA LIFTINGU Może zastąpić operacje plastyczne. Zabieg
Hydradermie Lift Cellulare Energy marki Guinot stymuluje pracę mięśni
i aktywność biologiczną komórek. Skutecznie wygładza zmarszczki,
napina skórę czoła, konturu powiek, liftinguje policzki i szyję. Działa jak
sesja bodybuildingu, dając impuls do wznowienia pracy mięśni, dzięki
czemu unosi i wypełnia rysy twarzy, nadając jej młodzieńczy wygląd.

Nawilżająco-łagodzący
Aquagel do twarzy
Bielenda, 14 zł

DIRK BIKKEMBERGS

Guinot, 280 zł guinot.pl

Męska sprawa
Dobra wiadomość dla panów – koniec z zaskórnikami czy nieprzyjemnym uczuciem ściągniętej skóry.
W nowej linii Only for Man znalazły się kosmetyki
z aktywnym węglem, które matują i działają na skórę jak detoks. Z kolei te z kwasem hialuronowym
łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia.

DO ZADAŃ SPECJALNYCH
WITAMINOWY ZASTRZYK

Płatki z aktywną
witaminą C, które
wystarczy zwilżyć
wodą i dodać
ulubione serum. Efekt
– gładka, świeża
i promienna cera.
Mary Kay, 109 zł

HIT W PŁACIE

Liftingująca maska
z kolagenem wygładza,
nawilża i zatrzymuje
wodę w naskórku.
A do tego dopasowuje
się do kształtu twarzy.
Bielenda, 8 zł
Bielenda

EKSPRESOWY DETOKS

Minimum wysiłku
i czasu (wystarczy
nałożyć ją na minutę),
maksymalny efekt – tak
w skrócie można opisać maskę
z białą glinką z serii Urban Skin.
Nivea, 16,99 zł
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