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Madame Figaro ΟΜΟΡΦΙΑ 
)SA SHOPPING 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
EenxepPpios σημαίνει ανανέωοη και νέα ξεκινήματα με τα καινούργια, 

πρακτικά προϊόντα ομορφιάς. 

Ε. Πού θπ βρω 
βερνίκια ανθεκτικά 
και οε μεγάλη 
ποικιλία χρωμάτων; 

A. Για τέλειο μανικιούρ, 
με ποιοτικές, ανθεκτικές 
συνθέσεις και ζωηρά 
χρώματα, δοκίμασε τα 
βερνίκια Seventeen. 
Ga βρεις όλες τις 
αποχρώσεις, από 
κλασικά κόκκινα και 
πολ ροζ μέχρι έντονα 
φούξια ή εκκεντρικά 
μπλε, και θα πετύχεις 
τέλεια εφαρμογή με 
μια κίνηση, χάρη στη 
σύνθεση αλλά και στο 
μοναδικό τους βουρτσάκι. 

Στη Seventeen 
βρίσκεις ακόμη βερνίκια 

για ολοκληρωμένη 
περιποίηση: για νύχια 
που σπάνε και ξεφλουδίζουν, 

για κάλυψη των 
δυσχρωμιών, καθώς και 
κλασικά σκληρυντικά. 
Έτσι θα μπορείς να 
έχεις όμορφα και 
συγχρόνως γερά νύχια. 

Ε. Ισχύει ότι συχνά 
τα καλλυντικά 
ευρείας διανομής 
είναι εξίοου καλά 
και αποτελεσματικά 
με αυτά της 
επιλεκτικής; 

A. Φυσικά, αφού χρησιμοποιούν 
τις ίδιες συνθέσεις 

και τεχνολογίες. 
Στο κανάλι της ευρείας 
διανομής υπάρχουν 
εταιρείες με μεγάλη 
ιστορία και διαδρομή 
στο χώρο των καλλυντικών, 

με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τη 
L'Oreal Pans, η οποία 
πρόσφατα γιόρτασε 
τα 100 χρόνια σπα τη 
γέννηση της. Η σταδιοδρομία 

της άρχισε ως 
L'Oreal Parfumerie, με 
διάσημα προϊόντα όπως 
η λακ Elnett και η κρέμα 
περιποίησης προσώπου 
Plenrtude.To 1997 μετονομάζεται 

οε L'Oreal 
Paris και κατακτά σιγά 
σιγά την πρώτη θέση 
στον τομέα της ομορφιάς 

παγκοσμίως. Τα προϊόντα 
της απευθύνονται 

σε όλες τις γυναίκες, με 
το χαρακτηριστικό σλόγκαν 

«γιατί μου αξίζει». 
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Ε. Υπάρχει κάποιο 
σύγχρονο και 
πρακτικό βιβλίο 
με συμβουλές και 
ουνταγές ομορφιάς; 

A Πρόσφατα κυκλοφόρησε 
το πρώτο βιβλίο 

της αισθητικού Δήμητρας 
Γουλά Τα Ελιξίρια 

Ομορφιάς σπα τις εκδόσεις 
Διόπτρα. Στο βιβλιο 

η έμπειρη αισθητικός 
παρουσιάζει τις δικές 
της συνταγές ομορφιάς 
και ευεξίας, βασισμένες 
οε φυσικές πρώτες 
ύλες, και πραγματεύεται 
όλους τους τομείς της 
σύγχρονης αισθητικής, 
ενώ παράλληλα γνωστές 
προσωπικότητες του 
θεάματος και των 
τεχνών αποκαλύπτουν 
τα προσωπικά τους 
μυστικά φροντίδας. 
Πρόκειται για ένα βιβλίο 
ευχάριστο και κατανοητό, 

από το οποίο μπορείς 
να μάθεις πολλά και 

να τα εφαρμόζεις στην 
καθημερινή σου ζωή. 
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Ε. Πώς μπορώ 
να έχω απαλή 
επιδερμίδα, χωρίς 
τριχοφυΐα, όλο το 
χρόνο; 

A Η αποτρίχωση είναι 
απλή υπόθεση χάρη 
στη σειρά H.Ogel και το 
δραστικό της συστατικό 
BioAlpha Τα προϊόντα 
H.Ogel προσφέρουν 
μόνιμη αποτρίχωση οε 
πρόσωπο και σώμα, ενώ 
παράλληλα περιποιούνται 

το δέρμα αυξάνοντας 
το κολλαγόνο, την 

ελαστίνη και την αντιγηραντικη 
ουσία DHEA. 

Είναι καλλυντικά φυτικά 
και απολύτως αοφαλή, 
που εφαρμόζονται 
καθημερινά αντικαθιστώντας 

τις κρέμες ημέρας 
και νύχτας. Διατίθενται 
στα φαρμακεία και στα 
καταστήματα Hondos 
Center, όπου θα βρεις 
και ειδικές προσφορές. 
Αποκλειστική διάθεση: 
ΙΝΠΑΑΕ.,τηλ 
2310951709, 
www.inpa-gr.com. 

Ε. Πού μπορώ να 
αναζητήσω μια 
κρέμα ειδικά για το 
δικό μου δέρμα; 

A. Οι εταιρείες καλλυντικών 
δεν μπορούν 

να δημιουργήσουν ένα 
ξεχωριστό προϊόν για 
την κάθε γυναίκα. Η 
εταιρεία Skin Mood, 
ωστόσο, πραγματοποιεί 
in vivo μετρήσεις συγκεκριμένων 

παραμέτρων 
και χαρακτηριστικών του 
δέρματος, που θεωρεί 
απαραίτητες για να πετύχει 

την ιδανική συνταγή 
για κάθε επιδερμίδα. Στη 
συνέχεια δημιουργεί 
μια κρέμα με βασικό 
συστατικό το σύμπλόκο 
Skin Mood Complex, 
που διεγείρει την κυτταρική 

ανάπτυξη, αλλά και 
όλα τα συστατικά που 
έχει ανάγκη η δική σου 
επιδερμίδα για να είναι 
υγιής και όμορφη. Για να 
δοκιμάσεις το μοναδικό 
αυτό σύστημα επισκέψου 

το κατάστημα Skin 
Mood, Κολοκοτρώνη 
9-11, Κηφισιά, τηλ 
210 8015485, ή το 
www.skinmood.com. 
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