wellness
Splnit si
svůj sen…

Proč nemít vlasy podle svých
představ? Vyrazte do pražského
salonu Yes VIP (od dubna
salon Yes také v Ostravě)
za profesionály metody Hairdreams
a žádejte dlouze zaplavující, hustou
hřívu s barvou a střihem přesně
podle vašeho přání. Spoje téměř
nerozeznáte, navíc nové vlasové
pramínky nejvyšší kvality nesou
záruku až 18 měsíců a jejich cena
začíná od 8000 Kč. Bližší informace
naleznete na www.yesvip.cz,
www.facebook.com/yesvip
Salon YES VIP,
Korunní 53, Praha 2;
Salon YES, Smetanovo
náměstí 7, Ostrava 1.

Párty, která nekončí

Představte si péči o vlasy, která dokonale vyjádří váš rychlý styl života, nezávislou duši naplněnou
kulturou a hudbou. Značka TIGI s řadou Rockaholic fascinuje nápadem, barvami a překypující
energií. Lehké sérum Shine Blaster, Rock Out, XXX Kč, je ideální hydratační a vyživující
doplněk pro rockové hvězdy, který dodá vlasům intenzivní lesk, zkrotí krepatění a urychlí vysoušení!

Mějte náskok!

Fangoterapie je ideální procedura pro kancelářské myši:
uleví vám od bolesti zad a nechá odplout nashromážděný stres.
Mezi nebem a zemí

Až zavítáte do italského regionu Veneto (Benátsko), projedete okouzlující deltou
řeky Pád, necháte za sebou malebná městečka a ochutnáte místní kulinářské
speciality, spočiňte v termálních lázních Abano Terme, chlubících se titulem
jednoho z nejstarších lázeňských měst pro fangoterapii (rašelinový termoobklad)
v Evropě. Léčivá voda vyvěrající z hloubky tří tisíc metrů a dosahující na povrchu
až 87 °C naplňuje 240 plaveckých bazénů. Doplňuje tak bohatou nabídku
masáží, vodní gymnastiky, inhalace i bahenní terapie. Více informací naleznete
na adrese www.veneto.to
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www.mladazena.cz

84 % Češek

hledá ztracené
sebevědomí pod
skalpelem.
34 % žen si jej
zvyšuje liposukcí,
33 % zvětšením
prsů a 18 %
jejich modelací.
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I přes přísnou dietu, silnou vůli a tvrdou dřinu
v posilovně se vám nedaří přemluvit zatvrzelé polštářky
na stehnech, bříšku a hýždích? Nechte bez bolesti
a námahy pracovat moderní přístroje. V novém
estetickém centru Bohyně zkombinuje odborný
personál vaše požadavky s neinvazivními metodami
zeštíhlení, jako je rozběhnutí lymfatického systému
a metabolismu, rozbourávání tukových zásob nebo
zpevnění a posílení svalů, díky nimž budete mít tělo
jako skutečná bohyně. U Rajské zahrady 12,
Praha 3-Žižkov, www.bohyne.cz

