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URODA: WROCŁAW
W poszukiwaniu polecanych 

adresów trafi liśmy do Centrum 
Dermatologii Estetycznej „Ba-
głaj” we Wrocławiu. Najpierw 

zachwyciło nas kameralne 
wnętrze, które skrywa napraw-

dę bogatą ofertę zabiegów. 
W menu znajduje się wszyst-
ko: od dermatologii estetycz-

nej po dermatochirurgię. 

RÓŻOWA JESIEŃ
Jedz smacznie, zdrowo i pomagaj 

innym. Wybierając Mission Wraps w limi-
towanym opakowaniu oznaczonym 

różową wstążką, wspierasz działania 
na rzecz walki z rakiem. 10% dochodu 

ze sprzedaży pysznych wrapów trafi  
do Stowarzyszenia „Amazonki”. Szcze-

góły na www.missionwraps.pl/pinktober.

PRYWATNA KAWIARNIA
Co powiesz na własną kawiarnię, która 
od rana będzie witać cię aromatycznym 
espresso albo dobrze spienionym cap-
puccino? Mamy już nawet nazwę: „Cafe 
Romantica”, bo tak nazywa się model 
supernowoczesnego ekspresu do kawy 
marki Nivona. Dzięki funkcji oszczędza-
nia prądu i możliwości personalizacji 
przepisów aż dla 9 osób na kawę bę-
dziesz umawiać się już tylko w domu. 

SKÓRA JAK KASZMIR
Na pewno wiesz, że zimą 

skóra potrafi  być nieprzyjem-
nie sucha, a na kolanach 
i łokciach czasami wręcz 
przypomina tarkę (brr!). 
By była miękka i gładka 

w dotyku jak prawdziwy kasz-
mir, stosuj przez cały sezon 
kosmetyki z dużą ilością gli-

ceryny. Jedno z największych 
stężeń tego składnika znaj-

dziesz w linii Cashmere Com-
fort od Dove DermaSpa. 

Marynarka, którą w chłodny dzień można śmiało 
pożyczyć od faceta i wyglądać, jakby była skrojona 
specjalnie dla nas, to marzenie niektórych z nas, 
które właśnie spełnia Guess. W sklepach pojawiła 
się świetna uniseksowa linia His & Hers, w której 
znajdziesz swetry, bluzy z kapturem, kurtki, 
bombery, spodnie dresowe, T-shirty, koszule 
i płaszcze. Z powodzeniem możesz dzielić je 
ze swoim partnerem (oczywiście tylko jeśli nosicie 
podobny rozmiar). Co ciekawe, na ubraniach nie 
znajdziesz logotypu Guess, który został usunięty 
dla zachowania neutralnego charakteru kolekcji.
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SKÓRA JAK KASZMIR

ESENCJA NAJWIĘKSZYCH WARTOŚCI
Lojalność, mądrość, troskliwość, godność, miłość... Jakie wartości 
są dla ciebie najważniejsze w życiu? Czym kierujesz się podczas 
podejmowania decyzji i jakie cechy najbardziej cenisz w innych 

ludziach? Nowa kolekcja PANDORA Essence pomoże ci to wyrazić 
dzięki symbolicznym koralikom. Wybrać odpowiednie dla siebie 

pomoże quiz, który możesz rozwiązać na www.pandora.net.
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