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Tetszik

A titkos háború
hagyatéka
Laoszban
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Egyszerű
hátradőlni a
szépségbe - interjú
Hőrich Nóra Lilivel

A bőr a lélek palástja, következésképpen a testet öltött öntudat. Ha megpillantunk
valakit vagy találkozunk valakivel, az első dolog, amit észreveszünk rajta a bőre. Az
első benyomást rólunk és életkorunkról ez közvetíti mások felé - érdemes tehát
megfelelő gondját viselnünk.

Karcsúság
mindenáron
Kampányláz Hogyan adja el
magát a divat?

Az öregedés természetes és mindenkit érintő
folyamat, naponta halljuk és olvashatjuk az
erről szóló híreket és trendeket a médián
keresztül. Mára az európai lakosság fele 40
évesnél idősebb az Euromonitor adatai
szerint. Az idő előrehaladtál azonban nem
csupán az életkorunkat jelentő szám
növekszik, hanem bőrünk állapota és
szerkezete is változásokon megy
keresztül. 30 éves kor felett a bőrben lévő
kollagén és elasztin mennyisége csökken, és
megjelennek arcunkon az első barázdák és
ráncok.

HIRDETÉS

Az ageLOC® Tru Face® Essence Ultra
segítségével vértezze fel bőrét mindazzal az
erővel, amire szüksége van a rugalmasság és
a feszesség megőrzéséhez! Ez a bámulatos
termék az Ön szolgálatába állítja a
tudományt, és már mintegy 8 hét alatt
garantáltan fiatalosabb külsejű, rugalmasabb
bőrt eredményez. Egyik klinikai tanulmány
szerint a tesztalanyok több mint 55%-a
jelentett pozitív változást a szem környéki
általános feszesség tekintetében –
mindössze egyetlen hét alatt. A 12. hét
végére impozáns 80%-ra emelkedett az ezen
területeket érintő pozitív változás a
tesztalanyok beszámolója szerint.*

KÖVESS MINKET!

Az Ethocyn® erejét kiaknázó Nu Skin® formula, a feszesség specialistája a forradalmi ageLOC®
tudomány szakértelmét felhasználva az öregedés feszességgel kapcsolatos forrását veszi
célba. Legyen a múlté a kevésbé kontúros bőr: lépjen helyébe a feszesebb, fiatalosabb megjelenésű
arcbőr az ageLOC® Tru Face® Essence Ultra közbenjárásával!
További információk: www.nuskin.com
* ageLOC Tru Face Essence Ultra Clinical Bulletin – Study conducted by Nu Skin, Provo, 2014
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Szálljon szembe a
gravitációval! (x)
Rugalmasabb és fiatalosabb
bőr a Nu Skin újdonságával ...
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backstage
ELLE Fashion Show: a divat ünnepe
Több mint 3000 látogató volt kíváncsi a
divatbemutatókra ...

Tetszik Regisztrálj, hogy megnézd, mi tetszik az ismerőseidnek.

szépség
Legyél te az idei Miss Balaton by
Cosmopolitan nyertese! (X )
Az első helyezett nyereménye egy tűzpiros
Toyota Aygo lesz ...
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