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Pláž, párty, drinky, kamaráti, cestovanie, jedlo, móda, barbecue, pohoda, láska, voda, 
nohy v piesku, slnko. Všetky tieto atribúty sa nám spájajú s najobľúbenejším obdobím 
roka, s letom. Každý rok si hovoríte, že toto leto bude špeciálne a užijete si ho na 110 

percent, ale ani sa nenazdáte a je preč. Nechceme vás však poučovať o tom, ako si máte 
zariadiť leto. Ponúkneme vám tipy na to, aké kúsky nesmú vo vašom letnom „balíčku“ 

chýbať, aby ste sa cítili fresh a šik, od hlavy až po päty!

Nebudeme si klamať, v 
lete mejkap potrebujeme, 

hlavne na večerné 
   párty. My sme našli 
    tento skvelý, ľahký 

a okamžite pris-
pôsobiteľný vašej 

pleti. 
PUPA, ďakujeme!

Pamätáte si, ako vám 
vaše mamy robieva-
li zapletané chvostíky, 
keď ste boli malé? Táto 
móda sa vracia, na-
pokon, ako všetko ostatné. Na Youtube nájdete plno 
inšpirácií a návodov, ako si tieto prekrásne kreá-
cie urobiť doma. Najlepšie na tom je, že sa hodia na 
bežné aj večerné nosenie. Pozrite sa, ako ich nosia 
známe osobnosti zo sveta šoubiznisu.

Plavky, šaty, overaly. Týchto kúskov nikdy 
nemáme dosť, však, dámy? Nám sa páčia 
najmä jemné farby a ľahučké materiály. V 
jednoduchosti je predsa krása a v horúcich 
dňoch sa chceme cítiť sviežo a voľne. Či 
ste už romantička, alebo skôr športový 
typ, určite si prídete na svoje, keďže túto 
sezónu sú hlavnými motívmi kvety, čipky 
a nášivky. 

Sharon Stone sa stala celosvetovo známou doslova cez noc, 
a to vďaka povestnému prehodeniu nohy cez nohu v kul-
tovom filme Základný inštinkt. Bola vtedy nádherná, ta-
jomná, sexi chladná a vášnivá zároveň. Stala sa symbolom 
ženskej krásy, a aj keď rok vzniku spomínanej snímky sa 
datuje už do minulého storočia (!!), Sharon Stone rovnako 
ako kedysi aj dnes púta pozornosť svojím zjavom. Nielenže 
je v skvelej forme, ale aj jej pleť doslova žiari. Tajomstvom 
pružnosti a krásy jej pleti je však výsledkom inovatívneho 
ošetrenia RESTYLANE SKINBOOSTER.

Prípravky Restylane Skinboosters prinášajú úplne nový 
prístup k výžive kože. Sú vyvinuté špeciálne tak, aby bola 
zabezpečená jej hĺbková hydratácia, čo sa prejaví dlhotr-
vajúcim zvlhčením a pozitívnymi zmenami na jej povr-
chu. Ošetrenie spočíva v podaní viacerých veľmi tenkých 
injekcií do vybranej oblasti kože s cieľom postupne zlepšiť 
jej kvalitu a dopriať pokožke zdravý jas. Výsledky môžu 
byť viditeľné už po jedinom ošetrení, no na dosiahnutie 
optimálnych výsledkov sa odporúča absolvovať základný 
cyklus, ktorý pozostáva z 3 sedení s odstupom 2-4 týždňov. 
Odhaľte tajomstvo dlhodobej hĺbkovej hydratácie kože.

www.envyklinika.sk, www.vedakrasy.sk

Pre krásu sa trpí. Túto vetu si opaku-
jeme vždy, keď kráčame v našich  
krásnych, dokonalých a neodola-
teľných lodičkách, ktoré sú všetko, 

len nie pohodlné. Keďže sme však 
ženy, zvládame aj takéto maličkosti. Pas-

telové a výrazné farby sa na leto dokonalo 
hodia. Na svoje si prídu aj dámy, ktoré mi-
lujú pohodlie a nosia sandále bez podpät-
ku alebo čoraz obľúbenejšie „espadrillky“. 

Ak sú vašimi srdcovkami do-
plnky, ste tu správne. Pestro-
farebný náhrdelník, štýlové 
slnečné okuliare, prstienky, 
náramky. Všetky tieto doplnky 
dokážu nádherne oživiť aj jed-
noduché tričká, tielka a šaty, 
ktoré v lete tak rady nosíme. 


