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Pohyb je můj relax 
POMOZTE DĚTEM Koupí Teta magazínu přispíváte charitativnímu projektu Pomozte dětem.
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Dopřeju si porci zdraví
Je to takový doping vitaminu C a B 
a k tomu pořádná dávka kolagenu, který 
působí proti vráskám. Takže takový 
zázračný koktejl pro tělo i pleť. 

Nedám dopustit 
na voňavé prádlo
Celý život miluji vůni čistě vypraného 
prádla. Mám ráda jemné aviváže, ale 
v poslední době jsem si zamilovala 
parfémy do pračky. Ideálně s nějakou 
jemnou, nevtíravou vůní. Jejich výhodou 
je, že se dají použít téměř na každé prádlo. 
I na to sportovní. 

Užiju si fresh vlasy
Patřím k lidem, kteří si myjí vlasy 
docela často. Není nad to, mít v nich 
svěží vítr. Občas se ale při brzkém 
vstávání stane, že chybí čas, a tak 
ke slovu přijde suchý šampon. 
Vyzkoušela jsem jich mnoho, ale stále 
se vracím k tomu nejobyčejnějšímu. 

Mořský kolagen + vitamin C + 
vitamin B3, 30 kapslí, Allnature
*doplněk stravy

Parfém do 
pračky, 400 ml, 
BLUE WASH 

Suchý šampon, 
30 g, Amica Alpa

Na co se těším 
v novém roce?

Stejně jako mám ráda Vánoce, mám ráda i Nový rok. 
Člověk je na startu a záleží jen na něm, jak dny nového 
roku uchopí a jak se k nim postaví. Vykročte pravou 
nohou, a ať se vám v novém roce daří. Ať je plný energie, 
vůní a neopakovatelných okamžiků. A do čeho se 
pustím já?
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