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ИНФО

Представљамо вам парфем који 
је настао као сећање на једну 
ноћ. Наиме, Канађанка Денис 
Боле, власница познатог блога 
o парфемима, срела је на једној 
промоцији чувеног парфимера 
Бертрана Душафора и исприча-
ла му да би волела да недавни 
сусрет са згодним Шпанцем у 
Севиљи преточи у мирисну успо-
мену. Бертран је пажљиво саслу-
шао њену причу и за „niche“ 
бренд L’ARTISAN PARFUMEUR 
(познат по томе што уметницима 
дозвољава потпуну креативност) 
компоновао је овај парфем.
„Seville a l’Aube“ (Севиља у 
зору) носи наранџин цвет од 
отварања до саме завршнице 
парфема. Азахар, како на југу 
Шпаније зову цвет наранџе, у 
овом парфему је свеприсутан. 
Најпре као лак и лепршав, зелен 
и свеж, обогаћен зачинима, да 
би потом прешао у мешавину 
јасмина и пчелињег воска, а 
на крају попримио тамне ноте, 
обложене тамјаном и лавандом 
из Севиље.
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БУДИ ЛЕПА
Недавно је на домаћем виртуелном небу освануо један нови козме-
тички блог. Ауторка Љиљана Грујић, новинарка и PR консултант, 
назвала га је „Буди лепа“ (www.budilepa.com). Ту можете пронаћи 
најновије вести везане за промоције нових козметичких препарата и 
парфема код нас, наравно с личним освртом ауторке, која има три-
наестогодишње искуство из области лепоте и неге. 
„Овај блог посвећен је особама које имају реална очекивања од ко-
зметике. Неозбиљно је причати о брисању бора и елиминацији целу-
лита – оставимо то маркетингу“, каже Љиљана Грујић. 

Мирис воћа
Нови сјај за усне „Deborah Milano" Glossissimo је 
раскошна формула, која усне чини светлуцавим, 
свиленкасто меким и баршунасто глатким. Има 
мирис црвеног воћа и предивну кремасту текстуру. 
У понуди је девет нијанси, између осталих „bubble 
rose”, „strawberry kiss”, „shocking fuchsia”. Таман да 
још коју недељу задржите лето на својим уснама!

SHISEIDO Sun Aging Protection 
Cream 50+ је крема лагане, 
нелепљиве текстуре која штити 
кожу од УВ зрака пружајући 
јој потпуну негу, која је кључ за 
очување здраве и лепе коже. 
Специјалне формуле омогућа-
вају ефикасну заштиту, исто-
времено остављајући на кожи 
осећај пријатности. Биљни 
комплекс Profense Cel штити 
кожу од фактора који изази-
вају настанак бора, тамних 
пега и флека на кожи.

Заштита 
о којој 
маштате


