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MC FLASH 

∆ελτίο ειδήσεων για καταναλώτριες 

1. Βραβεία Οι καλύτερες δηµιουργίες του Triumph Inspiration Award παρουσιάστηκαν σε ένα φαντασµαγορικό σόου. 
Την πρώτη θέση έλαβε n Βρετανίδα Σιαν Γουάιτφουτ ενώ π δηµιουργία της Ελληνίδας Ελένης Χατζηπαυλή εισέπραξε τα 
θετικά σχόλια της επιτροπής, triumph.com 2. Πρώτη σειρά Αισθησιακή, σοφιστικέ αλλά και ρετρό, n χειµερινή συλλογή της 
Intimissimi παρουσιάστηκε οε ένα εντυπωσιακό fashion show που παρακολούθησε από την πρώτη σειρά n Ολίβια Παλέρµο. 
intimissimi.gr 3. ∆ιά χειρόβ Κυρ Ένα ηµερολόγιο για το 2013 που αντιµετωπίζει µε χιούµορ την καθηµερινότητα εν µέσω 
οικονοµικής κρίσης µε την υπογραφή του γνωστού γελοιογράφου Κυρ -κατά κόοµον Ιωάννη Κυριακόπουλου- κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις ∆ιόπτρα, dioptra.gr 4. Είναι γούρι Μια πεταλούδα επέλεξε για γούρι του 2013 ο οίκος κοσµηµάτων 
Lalaounis, σύµβολο της εσωτερικής µεταµόρφωσης αλλά και της προοπτικής να ανοίξουµε τα φτερά µας προς την ευτυχία. 
lalaounis.gr 5. Νέεε αφίξειε Οι κορυφαίες επωνυµίες σε γυναικεία και ανδρικά παπούτσια βρίσκονται στο νέο κατάστηµα 
Sandy's στο εµπορικό κέντρο River West και θα σας ξεναγήσουν στις νέες τάσεις της σεζόν, sandys.gr 6. Για πριγκίπισσεε 
Μια υπέροχη capsule συλλογή εσωρούχων παρουσιάζει π Tezenis µε έµπνευση την Γκρέις Κέλι. Μεοοφόρια, σλιπ αλλά και σετ 
που διατίθεται σε balconette, push-up, brazilian και σλιπ. tezenis.it 7. Μανία Η νέα σοκολάτα Sweet & Balance της Γιώτης µας 
προσφέρει ολπ την απόλαυση της σοκολάτας µε µόνο 84 θερµίδες. ∆ιατίθεται σε σοκολάτα γάλακτος αλλά και bitter, giotis.gr 
8. Mas πάει Η νέα σειρά εσωρούχων Flatter Me των Marks & Spencer είναι αισθησιακή και µοντέρνα ενώ ταυτόχρονα 
φροντίζει να καλύπτει τα «αδύνατα» σηµεία µας. 9. Ελιξήριο Εντυπωσιακά αποτελέσµατα σε δύο µόνο εβδοµάδες υπόσχονται 
τα επαναστατικά Jabu'she Anti-Wrinkle και Eye Lift Serum µειώνοντας τις ρυτίδες και αυξάνοντας την ελαστικότητα της 
επιδερµίδας. Αποκλειστική διάθεση ΙΝΠΑΑΕ, inpa-gr.com 
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