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Stars
историите
на звездите

Заспиват
спокойно
заедно
Нито Евгени Минчев,
нито Николай
Първанов – Китаеца,
не изпитват угризения от
решението си да споделят
живота си или поне част от
бъдещето си. Кроят планове
и се чувстват щастливи и
удовлетворени
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Звезди

З

дравейте - меко казва
в слушалката Стилиян
Петров, когато успяваме
да се свържем с него в
Лондон. Стан е изписан от
болница, но засега е в английската столица. След приветливия
поздрав по телефона обаче, той предпочита да запази мълчание. Разбираме го. След като преди няколко месеца смело разкри пред света тежкия
удар, с който го изненада съдбата,
сега българинът предпочита да бъде
оставен насаме с врага и да се концентрира върху битката с левкимията.
Халфът на Астън Вила вече не е в
болница и съвсем скоро ще има някаква яснота как върви лечението,
съобщи по-рано баща му. Стилиян
се чува със съотборниците си редовно, семейството му е неотлъчно до
него, с най-близките си той отбеляза
и рождения си ден на 5 юли. Информацията, макар и твърде пестелива, е
обнадеждаваща, надяват се близки и
не толкова близки до футболиста.  

„Роби Уилямс подкрепи Стилиян
Петров“, „Хиляди привърженици
на Астън вила написаха послания за
Стилиян Петров“. Мениджърът на
клуба, в който играе българинът, заяви в свое изказване надеждите си, че
всичко е наред с футболиста и увери,

Роби Уилямс
облече екип
на Стан и
така изрази
подкрепата
си към
футболиста

Светлина
по пътя
Хората не са забравили Стан, той обаче
предпочита засега да запази мълчание
какво се случва с него
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Звезди

Татко си
прибра
момиченцето

Бащата на Кейти – адвокат Мартин
Холмс, изрови томахавката и тръгна на война със
сциентолозите в името на дъщеря си и внучката си
Story
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Повече вода
за кож ата

Топ
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Запазените
марки на
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тренд
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Дарове от
водата
Утолете жаждата на своята
кожа! Тя винаги се нуждае от

хидратация, независимо от това какъв
тип е

К

огато навън времето
ви кара да се топите
под ярките лъчи на
слънцето, няма нищо
по-приятно от това да усетите свежи капчици вода по
кожата си. За целта е хубаво винаги да носите със себе
си тонизиращ спрей, който
няма нужда от попиване или
отмиване. А защо не любимата ни за лятото термална
вода. Така ще утолите своята жажда за свежест, а на
кожата си ще осигурите нуждата доза овлажняване.

Защо й е необходима?
Жителите на древен Египет били убедени, че козметичните средства не само
разкрасяват тялото, но и
укрепват здравето. А хидратацията е една от основните стъпки по пътя към
красива кожа. Всеки сезон и
по всяко време. Нещо, което
дамите понякога забравят.
Тя е също толкова важна и в
борбата с бръчките
и неслучайно една
от основните
С ЪВЕТ на
функции на всеки
н ет о
Нанас я два пъти anti-age крем е
т
ан
хидрат о подпомага
да хидратира. А
дневн улацията и
к
лятото?
В горер
и
за ц
ра
тонизи а.
щините
функцикожат
ята на мастните
и потните жлези в
кожата се ускорява, а това
води до загубата на два пъти
повече вода от обикновено.
Story
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Няма значение дали е мазна,
смесена или проблемна, нито
на каква възраст е. Всъщност
често козметичните продукти не са достатъчни, за да
може тя да получи необходимото количество влага, затова е важно да приемате и
много вода.

Подробно за дехидратацията
Тя често може да се получи в
стремежа ни да бъде премахнат мазния ефект по лицето,
както и при използването на
твърде агресивни продукти.
Какво се случва? Кожата губи
защитните си реакции, а оттам и нормалното ниво на
влажност. Миенето на лице с
вода също не решава проблема, напротив, може да причини именно дехидратация,
особено след вана или горещ
душ. А дехидратираната
кожа е по-уязвима от външните агресори и става много
чувствителна и лесно податлива на раздразнения. При
зряла възраст кожата също
става склонна към дехидратиране, загрубяване и поява
на бръчки по-рано, отколкото ни се иска. Тютюнопушенето, алкохолът и кофеинът
допълнително й вредят, защото намаляват способността на организма да задържа
вода и тя става много посуха. Затова се опитайте да
не ги превръщате в част от
навиците си.

Hydrationist на Estee Lauder помага
на кожата да устои на белезите на
преждевременното стареене. Доставя моментална влага, задържаща
се до 24 часа. (95 лв.)

Гел-крем Hydra Beauty на Chanel
с камелия и син джинджифил. Текстурата му се топи върху кожата,
за да я защити, хидратира и да
възвърне естествения й блясък.
HydraQuench Intensive Serum Bi-Phase
на Clarins осигурява интензивна
хидратираща грижа дори и за найдехидратираната кожа. Неговата
двуфазна текстура – водна и липидна е още по-фина, лека и чувствена,
за да осигури матов завършек и
усещане за комфорт на кожата.

Hydra-Dose HyperHydrating Rejuvenating
Cream на Relaxine
от Sephora. Изглажда
неравномерния тен,
намалява бръчките и
дълбоко хидратира сухата и опъната кожа.

Мултифункционален продукт NIVEA Visage
Q10 plus против бръчки, подходящ за
смесена кожа. Видимо намалява несъвършенствата и признаците на стареене. Лекият,
немазен и същевременно овлажняващ крем
интензивно хидратира кожата, свива порите и подхранва проблемните участъци. Q10
спомага за регенерирането на клетките и
действа като антиоксидант.
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Големите имена

Родена

с късмет
Една от най-красивите жени на
планетата, безобразно талантлива,
късметлийка в нещастието и нещастна
в любовта – Чарлийз Терон
продължава да покорява с лекота
публиката от екрана, обратно на
мъжките сърца в живота
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Lifestyle
стилът
на звездите

Повечето от
мебелите в дома
са реставрирани
антики като тази
вана в банята
Story
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Малко и чаровно

в Манхатън
Клое Севини продава кокетния си

апартамент с градина в Ню Йорк
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Посоки

Магията н
тропически
Story
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На тропическия остров
Гили улиците нямат
имена, котките се раждат
без опашки, а океанското
дъно разкрива цяла
непозната вселена

Н

арича се Гили Траванган и
се намира се между Индийския и Тихия океани.
Времето там отдавна е
спряло или никога не е
тръгвало. Никой не се интересува кой
ден от седмицата е. Красотата и безгрижието карат хиляди да се влюбват
в магическото островче, разположено
на час и половина със скоростна лодка от екзотичния Бали.
Гили Траванган е един от 17-те хиляди острова в Индонезия. Девствената му красота била нарушена от
туристи с раници чак през деветдесетте години на миналия век. И до
днес той не е особено познат на отпускарите и това му е помогнало да
запази чара си, докато крайбрежието
на големия му събрат Бали малко помалко се превръща в местен вариант
на Слънчев бряг. Райският кът е найголемият от три миниатюрни коралови сушинки с общото наименование
Гили, което на местния език сасак
означава малък.
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Party

Лили Иванова дари
Уорлик с широка
слънчева усмивка

къде бяха
звездите
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Посолството на САЩ отпразнува
националния си празник у нас с прием
с весел дрескод „Облечи се като американец“
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