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půvabná čtenářka

Na kávu 

s kamarádkou

před proměnou
„Po těžké nemoci si 
připadám sešlá a potře-
buju se dát dohromady,“ 
říká Nikola (37), 
která prodělala rakovinu 
prsu a nyní opět touží 
vypadat k světu.

 Rty dobře ošetří 
a zároveň zvýrazní rtěnka 
v růžovovínovém odstínu, 
blízkém přirozené barvě 
Nikoliných rtů. Rozjasní je 
kapka krémového, pečujícího 
lesku v barvě rtěnky.

 Vizážistka zvýraznila oči 
tón v tónu s jejich barvou 
a přidala trochu bronzu 
na rozjasnění.

 Líčka Nikole poprášila 
trochou bronzeru, který skvěle 
oživí a rozzáří pleť. Je neutrální 
volbou pro každý den.

 Díky drobné štíhlé postavě si Nikola může 
dovolit téměř cokoliv. Slušivá elegance jí 
po dlouhé době opět vrací sebedůvěru. 

po proměně
 Ve vypasované  
sukni v délce 
ke kolenům vynikne 
Nikolina štíhlá postava. 
V bílé košili doplněné 
masivním černým 
šperkem a fialovým 
sakem působí Nikola 
sebevědomě.
Sako, 1299 Kč; košile, 
699 Kč; sukně, 899 Kč; 
černý šperk, 499 Kč, vše 
Lindex; kabelka, 699 Kč, 
Reserved; boty, 599 Kč.

po proměně
Zvířecí vzory  
jsou trendovou  
záležitosti letošní  
sezony. Legíny 
s grafickým vzorem  
ladí s kabátem.  
Mikina má volný 
pohodlný střih  
s efektním lemováním.
Kabát, 999 Kč, Lindex; legíny, 
529 Kč, New Yorker; mikina 
srdce, 699 Kč, Reserved; 
náramky, od 169 Kč; 
náušnice, 199 Kč; řetízky, 
od 199 Kč, vše Reserved; 
kabelka, 599 Kč, Lindex; 
boty, 549 Kč, Deichmann.

Léčba rakoviny prsu se podepíše 
také na zevnějšku. U čtenářky 
Nikoly se nám  podařilo stopy 
nepříznivého osudu vymazat.
Připravila: Ladislava Protivanská
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Do společnosti

Pleť vysušenou po chemoterapii 
musí Nikola důsledně hydrato-
vat. O přirozený jas se postarají  
bronzové kuličky. 

Holka   jako lusk

Hezky nalíčená

Odborník Katky
Markéta Feigel, 
oficiální vizážistka 
značky Avon

Jde to bez make-upu
Nikola má křehkou pleť. Po na-
nesení hydratačního krému, který 
je nejdůležitější součástí ranního 
rituálu, jsem lehce zakryla kruhy 
pod očima krémovým korektorem 
a aplikovala ho místně dle potřeby 
na drobnější nedostatky, ten jsem 
dobře rozetřela do ztracena. Takto 
je možné pleť lehce sjednotit bez 
použití make-upu.

Krok za krokem ke kráse

KDe NaKoupíte: na avoncosmetics.cz, v síti parfumerií Fann, Deichmann, 
Lindex, New Yorker, Reserved – vše oC Chodov, Roztylská 19, praha 4

iNzerce

Jak se  
žije ženám 
s rakovinou 
prsu

Avon pomáhá
seriál nA pokrAčování  

Příště: Poslední díl 
seriálu na téma správné stravování a pohyb

Užitečné odkazy
■ Bezplatná Avon 
linka proti rakovině 
prsu: 800 180 880 
■ Webové stránky:  
www.zdravaprsa.cz  
■ Sdružení pacientek  
s rakovinou prsu:  
www.mammahelp.cz

Korektor dokonale kryje 
tmavé kruhy pod očima, 
Mavala, 495 Kč.

 Bronzové tónovací perly 
jemně zbarví  a rozjasní pleť, 
avon, 379 Kč.

 Lehký hydratační krém 
obnovuje a rozjasňuje pleť, 
anew Reversalist, avon, 
330 Kč.


