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Първият
незабравим мъж
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Малките чудеса

„Семейството“ на Idealia от Vichy се
увеличи с още един невероятен продукт –
Idealia BB

Н

ие, жените, винаги искаме всичко и го искаме веднага. Включително и когато става въпрос за кожата.
Дами от четири континента на възраст от 20 до
60 години единодушно определиха трите най-важни критерия за идеална кожа – гладка повърхност, равномерен тен
без пигментация и минимум бръчки. Преди година се
докоснахме до ново поколение грижа от Vichy Idealia, която въздейства и върху трите
критерия за идеална кожа. Малко покъсно се появи и крем-коректорът
против тъмни петна Idealia Pro.
Сега настъпи моментът да представим IDEALIA BB с първата по
рода си технология „анти-сиво“.

Но какво представлява тя?

Бляскаво
посрещане
63

Секс
48 Полиаморията

Прави кожата гладка и бляскава, благодарение на минерални
пигменти в розови нюанси. Едновременно с това я преобразява в дълбочина благодарение на добре познатата ни съставка от Idealia – комбуча – екстракт от чай, определян
като еликсир на младостта, който се бори с неравномерния тен на всички нива. Освен, че озарява, IDEALIA BB хидратира кожата за 24 часа, изглажда бръчките и защитава от
вредните UV лъчи. Така с едно нанасяне получавате идеален
тен. Веднага! Текстурата съчетава комфорта на крем със
свежестта на гел, топи се върху лицето ви и е устойчива
на омазняване (знаем лятото колко неприятно е лъщенето). Ароматът на чаени листа, бели цветя и мускус пък удвоява удоволствието от нанасянето. 
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по-добри резултати и
да подобрите тена на
кожата си, нанасяйте вечер от озаряващия
крем Idealia, а
сутрин IDEALIA
BB. Ако се
борите с неравномерна
пигментация,
използвайте
Idealia Pro
вечер и сутрин преди
IDEALIA BB.
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Иска мъж
като първия си
След няколкото сериозни връзки Райна съжалява
единствено за първата си любов. Певицата се
престраши да разкрие и сексуалните си тайни
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Втората съпруга на Петър Гюзелев му показала пътя към
вярата, която променя последните 17 години от живота му
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Зугарамурди почита
вещиците си вече
от векове

щиците

В Зугарамурди,
някъде между Испания и
Франция, живеят по-малко
от 300 души, които пазят
тайни и заклинания от
преди 400 години

В

земите на баските, там където се срещат днешна Испания и съвременна Франция,
времето е спряло. Зад гърба
на шумния Сан Себастиан,
сред древните хълмове и
гори живеят хора, които говорят странен език и ревностно съхраняват своите
вещици. На час път от атлантическото
крайбрежие и на два от легендарните винарни на Бордо, легендите и истинските
истории се преплитат, а планинците ревностно пазят своите земи и ги огласят
със странни празници и пиршества.

Малко преди да влезете от испанска
на френска територия срещу вас ще
блеснат бяло-червени къщи, разхвърляни
по яркозелен склон. Това е Зугарамурди
– селото на вещиците. Намира се на испанска територия, а целогодишно в него
живеят по-малко от 200 души. Заобиколено е с най-зелените пасища и сякаш
безкрайни гори. Това, с което Зугарамурди се слави обаче, са вещиците. Легендите разказват, че това е била традиционната им територия. На няколко минути пеш от селото, в гората се намират и
големите пещери, за които се разказва,
че били любимо място за вещерските
сборища. Историята допълва страховитите митове с истината за изгарянето на
16 местни жени, обявени за вещици през
ХVIII век. Днес традицията да се омилостивяват злите сили с жертвоприношения са се превърнали във вихрен кулинарен фестивал, който местните организират всяко лято. Ароматът на печените
агнета, билки и подправки се носи над
59
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се превърна в бляскава церемония
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