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Jsme lékárnice. Náš mi-

krosvět je lékárna, pří-

pravna, tára a stovky 

přípravků čekajících na 

klienty, k nimž přistupu-

jeme s maximem odbor-

nosti a navýsost eticky, 

jak nám naše povolání 

velí. Působíme jako od-

borní prostředníci mezi 

pacienty a lékaři a za-

jišťujeme volbu vhodné 

a optimálně aplikované 

farmakoterapie; hraje-

me významnou roli při 

vyhodnocování medi-

kace v rámci primární 

péče. Jakou péči dopřá-

váme samy sobě, poté 

co za bílým mikrosvě-

tem zatáhneme roletu a 

obklopí nás domov plný 

barev života?

RELAX

Z á z r a čn é  s é r u m 
PAYOT ÉLIXIR IDÉAL pro dokonalou pleť
Nová generace péče o všechny typy pleti. Viditelně zlepšuje pleť a řeší:

• nepravidelnosti – sjednocuje barevný tón pokožky, eliminuje pigmentové nerovnosti

• vyhlazení – vrásky jsou vyhlazené, póry stažené

• rozzáření – pleť je díky antioxidantům projasněná

• Lehká sametová textura pro dokonalou, svěží a krásnější pokožku – jednoduše ideální.

• Balení  30 ml zakoupíte za doporučenou prodejní cenu  1320,- Kč.

Více na www.payot.com

erovnosti

še ideální.

Denní omlazující 
krém s růžovým olejem
Unikátní přípravky La Chèvre a Le Chaton produkuje česká společnost Kosmetika Capri podle 

vlastních originálních receptur. Jejich základem jsou vzácné složky kozího mléka, vhodně 

doplněné surovinami mořského původu a rostlinnými extrakty. Náročné klinické testování 

navíc potvrdilo vhodnost jejich použití i pro citlivou pleť a také pro alergiky, psoriatiky a atopiky. 

Například jemná emulze obsahuje olej ze semen růží a pupalky, které blahodárně působí na 

zklidnění a regeneraci pleti, dále kozí máslo, mléko i syrovátku a deriváty olivového oleje. Extrakt 

řasy Laminaria ochroleuca pomáhá pleť chránit před slunečním zářením. Deriváty aminokyselin 

účinně bojují proti stárnutí pleti. Buňky z jahod a vitamin E a C ochrání pleť před volnými radikály. 

Krém se výborně vstřebává a je vhodný pro všechny typy pleti včetně problematické a aknózní.

Doporučená MOC: 460,- Kč, www.lachevre.eu

inzerce

Zázrak oceánů
Esence Prodige des Océans od Thalgo
První mořská péče pro absolutní dokonalost s kyselinou 
hyaluronovou pro intenzivní hydrataci. Předává pleti 
61 biometrických 100% mořských živin nezbytných pro 
obnovu pleti. Účinná esence 
vylepšuje strukturu pleti, pročišťuje ji 
a vyhlazuje. Sjednocuje tón, viditelně 
oživuje, vypíná, zvyšuje elasticitu a 
obnovuje jas pleti. Biotechnologická 
aktivní látka adenosin aktivuje obnovu 
epidermu, snižuje syntézu melaninu a 
zvyšuje syntézu kožních bílkovin. Obsahuje 

15 minerálů, 7 vitamínů, 14 mastných 

kyselin, 3 glycidy a 21 aminokyselin.

Zakoupíte ve vybraných salonech 

nebo na www.sensualite.cz.

Vždy mě zajímalo, co červeného Italové popíjejí za drink.

Podává se to ve vinné sklence, ale víno to není? 

Až jeden nápis mi rozsvítil oči: „HAPPY HOURS SPRITZ“  

Tři věci: Prosecco, Aperitivo, Soda  a máte to!

+

ITALOVÉ MILUJÍ SPRITZ
doprava zdarma

Pot ebujete: 
5 díl  PROSECCO FRIZZANTE DOC “Romeo & Juliet” 
3 díly APERITIVO RED SPRIZT
2 díly SODA, PLÁTEK POMERAN E, LEDOBJEDNÁVKY:  Michaela Kašková objednavky@bevande.cz, www.bevande.cz, tel: 606550017, www.facebook.com/winegrappa
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