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Ust korale
Ambasadorka marki Natalie Portman po raz kolejny promuje nowy odcień kultowej
już szminki Diora. Jak zwykle w przypadku tej marki mamy do czynienia z brawurową kampanią. Natalie Portman wciela się w pewną siebie i seksowną imprezowiczkę,
a tłem jej radości był tym razem Paryż. W skład nawilżającej pomadki znajduje się
miedzy innymi ekstrakt z mango oraz kwas hialuronowy. W sprzedaży od 1 września.

Jesienno/zimowe
inspiracje Bobbi Brown
Świętując jubileusz 25-lecia, Bobbi Brown
przedstawia superluksusową kolekcję Wine
& Chocolate. Kolekcję inspirowaną dwoma
rzeczami, do których Bobbi ma słabość: ciemną czekoladą i czerwonym winem wyróżniają
wyjątkowe połączenia kolorystyczne – od
palet do makijażu oczu i mieniących się cieni do powiek poprzez róże, głębokie odcienie
pomadek i lakiery w przepięknych opakowaniach.
Kolekcja dostępna będzie od listopada w salonie
firmowym marki oraz perfumeriach Douglas.

Crème de la crème
Marka Dr Wirth wychodząc naprzeciw kobietom poszukującym kosmetyków które
nie będą je uczulały, opracowała receptury kremów pozbawionych substancji
konserwujących i zapachowych, równocześnie dając to, czego skóra najbardziej
potrzebuje. Serum Dr Wirth zapewnia korzystne działanie dostosowane do potrzeb
twojej skóry w celu wzmocnienia codziennej pielęgnacji oraz zwiększenia jej ochrony
przed wewnętrznymi i zewnętrznymi agresorami. Serum do codziennej pielęgnacji
zostało opracowane tak, aby zachować najważniejsze cechy młodej skóry: elastyczność,
miękkość i blask. Ekologiczny sok z aloesu gwarantuje skuteczną kurację intensywnie
nawilżającą. Ekologiczny hydrolat oczarowy chroni przed szkodliwym działaniem
wolnych rodników. Natomiast substancje czynne zawarte w ekstrakcie z arniki łatwo
przenikają przez naskórek i docierając do włosowatych naczynek krwionośnych
powodują ich obkurczenie oraz wzmocnienie ścianek.

Przywróć moc po hybrydzie!
Powrót do paznokci naturalnych po hybrydach to nie
lada wyzwanie dla niejednej kobiety, która podjęła taką
decyzję. Odżywki Nawilżającej (Protection Plus) można
używać w początkowej fazie pielęgnacji paznokci bardzo zniszczonych. Ma formę bezbarwnego lakieru
i przeznaczona jest do stosowania zarówno na, jak
i pod lakier kolorowy. Aplikowana codziennie,
pielęgnuje paznokcie, nawilża je oraz nabłyszcza
i zabezpiecza lakier kolorowy. Cena: 29 PLN.
Esencja młodości
Marka Environ specjalizująca się w pielęgnacji
anti aging, wprowadza na polski rynek,
nową luksusową serię – Youth EssentiA ®.
Linia charakteryzuje się wysoce efektywnym
połączeniem: witamin (szczególnie A i C),
antyoksydantów i niezbędnych peptydów, które
zapewnią skórze młody, promienny wygląd
oraz zniwelują jej wszelkie niedoskonałości.
Kosmeceutyki wskazane są dla każdego rodzaju
skóry i wieku. www.e-fontanna.pl

Czy znasz już terapię dotleniająco - nawilżającą
Hydrospheric Therapy? Opracowany przez
Arkana zabieg oparty jest na stymulacji
aquaporyn 3 – „kanałów wodnych” –
oraz nowej generacji niskocząsteczkowym
kwasie hialuronowym.
WYGODNA FORMUŁA
- SZYBKI DEMAKIJAŻ
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Bądź piękna z Chantarelle
Zadaniem linii kosmetyków z seriii
LA AQUA marki Chantarelle jest
dostarczenie natychmiastowego
nawilżenia, akumulacja rezerw wody
i ich utrzymanie oraz długoczasowa
poprawa mechanizmu prowadzącego
do utrzymania właściwego procesu
różnicowania się komórek naskórka.
Efektem tego jest ujędrnienie, wygładzenie zmarszczek i poprawa gęstości
skóry dzięki zwiększeniu produkcji włókien kolagenowych i elastylowych
oraz intensywne nawilżenie i wygładzenie skóry.

INTELIGENTNA
TERAPIA NAWILŻAJĄCA
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Super kondycja
twoich włosów!
Dzięki maskom Wax NaturClassic twoje włosy
zyskają piękny połysk oraz radykalnie zmniejszy się ich wypadanie, a fenomen henny zawartej w maskach sprawi, że zniszczone włosy
zostaną odbudowane w ciągu jednej kuracji.
Wolne od SLS i parabenów produkty zapewnią
bezpieczeństwo wrażliwej skórze głowy. Maski
Laboratorium Pilomax przez cały rok chronią
i pielęgnują twoje włosy. Maski Wax NaturClassic 240 ml / 22 PLN www.pilomax.pl

Zamaskowanie
Nie ma chyba nikogo, kto choć raz nie słyszał
o koreańskich kosmetykach i rytuałach
pielęgnacyjnych. Od wielu miesięcy ten trend
lansują najlepsze światowe magazyny
i przedstawiciele blogosfery. Koreanki słyną
z wyjątkowo pięknej i promiennie wyglądającej cery, a sekretem koreańskiego rytuału
piękna jest codzienna, kilkuetapowa pielęgnacja skóry twarzy, wykonana odpowiednio
dobranymi kosmetykami. Kultowe maski,
kremy, płyny oczyszczające i inne produkty
do skóry twarzy od września można kupić
wyłącznie w perfumeriach Sephora.

Zatrzymać czas
W wyniku wahań hormonalnych, stresu, działania niekorzystnych czynników zewnętrznych, takich jak dym papierosowy
czy zanieczyszczenia powietrza, coraz więcej kobiet posiada
cerę mieszaną. Występuje u nich problem nadmiaru sebum
w tzw. strefie T oraz rozszerzonych porów. Produkty do
pielęgnacji skóry przeciwzmarszczkowej, często o bogatej
konsystencji, mają tendencję do pogłębiania tych problemów...
Aby sprostać wymogom pielęgnacyjnym skóry mieszanej,
laboratorium marki NUXE opracowało nowy produkt Fluid
Merveillance® expert, który za pomocą jednego, prostego gestu
redukuje zmarszczki i ujędrnia skórę, równocześnie korygując
połysk cery oraz zwężając rozszerzone pory. Zawarte w nim
liliowiec i wyciąg z kory drzewa jedwabnego swoje działanie
koncentrują na trzech głównych białkach skóry, aby pomóc
w walce z widocznymi zmarszczkami i utratą jędrności.

Inteligentne nawilżenie to efekt synergistycznego
działania dwóch wyjątkowych substancji aktywnych.
Rozpoznają one potrzeby Twojej cery, zapewniając
jej jednocześnie odnowę w każdej warstwie.
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Kosmetyki Arkana dostępne w wybranych Gabinetach Kosmetycznych (adresy salonów na www.arkana.pl) oraz na www.sklep.arkana.pl

