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ΟΜΟΡΦΙΑ
SEXY ΜΑΚΙΓΙΑΖ 

ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ
TΑ ΝΕΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ

Αισθησιακά φορέµατα, 
µοντέρνα αξεσουάρ, 

λαµπερά κοσµήµατα, δώρα

Do it yourself
ΟΙ TOP ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
Ι∆ΕΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΕΣ 
ΤΡΟΥΦΕΣ ΓΙΑ ΓΛΥΚΕΣ 
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Nail Bar Στο κέντρο της Γλυφάδας 
θα βρείτε ένα μικρό αλλά μαγικό χώρο 
όπου το μανικιούρ/πεντικιούρ γίνεται 
μια απολαυστική εμπειρία. Στο Pinelo 
χαιρόμαστε τις απόλυτα επαγγελματικές 
υπηρεσίες στο πιο χαλαρό και φιλικό 
περιβάλλον. Τηλ. 210-8949551

Μοναδικο Το Mavala Scientifique 
είναι ένα διεισδυτικό σκληρυντικό νυ-
χιών. Δίνει τη λύση στα λεπτά, μαλακά 
και αδύναμα νύχια που ξεφλουδίζουν 
και σπάνε καθώς η υδατώδης σύνθεσή 
του απορροφάται άμεσα από την πλάκα 
του νυχιού ενώνοντας τις στιβάδες της.

αγαπη παντού Τα Marks & Spencer 
είναι γεμάτα αυθεντικό στιλ και μοναδι-
κές προτάσεις για δώρα! Ανάμεσα στα 
άνετα κασμιρένια ρούχα, τα μοναδικά 
βραδινά κομμάτια και τα λαμπερά  
κοσμήματα και αξεσουάρ θα βρείτε την 
καλύτερη επιλογή για κάθε περίσταση.

νεανικο δερΜα Η La Roche-Posay 
υπόσχεται να μας προσφέρει τη λαμπε-
ρή επιδερμίδα που όλες ονειρευόμαστε 
με την αντιρυτιδική φροντίδα Redermic 
[R], ιδανική για γυναίκες με ευαίσθητο 
δέρμα, και τη Redermic [C] με υψηλή  
περιεκτικότητα σε βιταμίνη C.

εΜπνεύση Νέες χριστουγεννιάτικες 
δημιουργίες της Κωνσταντίνας Κόλλια 
έρχονται να καλωσορίσουν το νέο 
έτος. Πρωτότυπα σχέδια ζωγραφικής 
κατασκευασμένα με φαντασία αποτυ-
πώνονται σε κερί και καμβά και εισχω-
ρούν στη λίστα δώρων. konkollia.com

ShoppiNg Tο κατάστημά της εντός 
του Golden Hall επέλεξε η αλυσίδα  
καταστημάτων Καλογήρου για να λαν-
σάρει το νέο της concept που περιλαμ-
βάνει αποκλειστικά shops-in-shop των 
Tod’s, Hogan και Stuart Weitzman με 
ολοκληρωμένες συλλογές.

Naughty or Nice Για τα φετινά 
Χριστούγεννα η Intimissimi προτείνει 
την Intimissimi Christmas Collection με 
ιδιαίτερα must-have κομμάτια για τις 
γιορτινές μέρες και νύχτες. Εσώρουχα 
στα οποία κυριαρχούν το γοητευτικό 
κόκκινο και οι σέξι δαντέλες.

καλοσ σκοποσ Υπό την αιγίδα  
του Προγράμματος Ισχυροποίησης  
Γυναικών, η Benetton ξεκινά δύο προ-
γράμματα για το επίπεδο διαβίωσης 
των γυναικών που εργάζονται από το 
σπίτι ή στον τομέα Έτοιμου Ενδύματος 
στο Μπαγκλαντές και στο Πακιστάν.

ανανεωση  Στο κέντρο της πόλης, 
στο χώρο της Athens Cosmedica, η  
ιατρική και η αισθητική συνεργάζονται 
για να αναδείξουν τον καλύτερο εαυτό 
σας με προϊόντα και θεραπείες που θα 
ανανεώσουν εντυπωσιακά πρόσωπο 
και σώμα. Τηλ. 211-4099926

coffee time Με έμπνευση τα ατμο-
σφαιρικά café της Βιέννης η Nespresso 
προτείνει τρεις νέες εκλεκτές ποικιλίες 
espressο: τη Sachertorte, την 
Apfelstrudel και τη Linzer Torte. Θα  
διατίθενται για περιορισμένη περίοδο 
αλλά και σε γιορτινές συσκευασίες.

Βιτρινα  Η UGG® καλωσορίζει τη  
χειμερινή σεζόν ντύνοντας με τη νέα  
καμπάνια της το Αttica στο City Link.  
Η πανέμορφη ηθοποιός και μοντέλο 
Rosie Huntington-Whiteley πρωταγω-
νιστεί και παρουσιάζει το νέο σχέδιο 
της αγαπημένης UGG®, την Classic ΙΙ.

WiShliSt Για τις ημέρες των εορτών  
η αγαπημένη μας εταιρία καλλυντικών 
Avon μας προσφέρει μοναδικές ιδέες 
για δώρα. Τα Avon Christmas Packs εί-
ναι ολοκληρωμένες προτάσεις που πε-
ριλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα προϊό-
ντων για όλους. avon.gr
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