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PREBERI TUDI...

ELLEBERE

Takšne kopalke bomo nosile v 2018 (vzorci, barve,
modeli)
Zgornji del, 17,99 EUR

3

Preverite, kakšne izzive vam prinaša luna v tem
tednu! (napoved med 23.4. in 29.4.)
Začetek tedna bo prinesel presežek energije, kar pa se bo proti koncu
spremenilo. Preverite, na k...
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Kreme za sončenje, ki so nas prepričale
V senci kozmetičnih senčnikov, če se soncu le ne morete upreti. Kateri so
nas najbolj prepričali?
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Jokanje med gledanjem �lmov nakazuje na
posebno osebnostno lastnost!
Ste med tistimi, ki točijo solze med gledanjem �lmov?

2

Horoskop: Kako vaš znak vpliva na vaše seksualno
življenje?
Preverite, kako se to, kar ste po horoskopu, odraža, ko skočite med rjuhe.
1



Inovativno: nad gubice s čebeljim
strupom

Ali ste vedeli, da čebelji strup velja za najdražji pridelek čebel, saj 1
gram čebeljega strupa na svetovnem trgu stane kar 1200 dolarjev!

    
Promocijsko sporočilo, 9. 6. 2016

Z njim je zdravil že Hipokrat

Obstajajo zapisi, v katerih se da razbrati, da so čebelji strup z namenom
zdravljenja ljudi, uporabljali že pred našim štetjem. Hipokrat (5. do 4. stoletje
p.n.š.) v svojih delih opisuje predvsem zdravljenje revmatičnih obolenj.

Danes se čebelji strup, s pomočjo metode apipunktura, uporablja za
zdravljenje najrazličnejših bolezni kot so: multipla skleroza, artritis, astma in
kronični bronhitis, visok krvni pritisk (pomaga pri zniževanju) in drugih.

Pri odvzemu strupa čebele ne umrejo! Postopek si lahko ogledaš v
zgornjem posnetku.

Recite gubicam adijo!

ApiLift unisex inovativna krema za vse vrste kože s čebeljim strupom, bo vidno
zgladila vse vaše gube in zmanjšala njihovo izražanje.

Preprečuje in upočasnjuje znake staranja, deluje antioksidativno, vzpodbuja
celični metabolizem in pospešuje nastanek kolagena. Kožo vlaži, hrani, in
neguje. Kombinirano delovanje Retinola in vitamina E, koži povrne napetost
in naravni sijaj.

Skrivnost čebeljega strup : Intenzivno spodbuja regeneracijo kože ter
pospeši sintezo kolagena in elastana.

Skupaj s prijateljicami izkoristi super priložnost, kjer ti ob nakupu dveh
ApiLift unisex krem tretjo podarijo!

V videu poglej mnenje strokovnjakinje glede kreme ApiLift in čebeljega
strupa, ki ga ta krema vsebuje.

Apilift  čebelji strup  glajenje gubic  krema proti gubam

    
Promocijsko sporočilo, 9. 6. 2016

Z revolucionarno

kremo s čebeljim

strupom nad

prve gube

Pomladite svojo

kožo s tem

fantastičnim

trikom!

Apiterapija Revolucionarni

organski izdelek

v kozmetični

industriji: Maska

s čebeljim

strupom

Skrite nevarnosti
naših stanovanj

Video z malim
Bosancem si je v
dveh dneh ogledalo
skoraj milijon ljudi
in jasno je, zakaj

Manj hrane
upočasni staranje

Partnerski odnos
Tanje Žagar in
Mikija Šarca glede
na horoskop

storitev omogoča 

S SPLETA

V Sloveniji okoli 7000
ljudi s Parkinsonovo
boleznijo

Odnosi med moškim in
žensko so vse prej kot
harmonični

Alergija na cvetni prah:
Če imate seneni nahod,
upoštevajte ta nasvet

NAJBOLJ BRANO

MODA

Mokasini so popolni
pomladni čevlji, le da
letos iščemo takšne
...

•••••

Džins to sezono
napoveduje
spremembo, ki je
niste pričakovale!

•••••

Takšne kopalke
bomo nosile v 2018
(vzorci, barve,
modeli)

•••••

TEH 8 modnih kosov
bo to sezono zavzelo
Instagram!

•••••

LEPOTA

TAKO lahko drastično
spremenite svoj
videz, brez obiska
frizerja!

•••••

TA preprosti test
razkriva, ali kratki
lasje pristajajo
vašemu obrazu!

•••••

Pričeske 2018: To so
pričeske, ki jih boste
želeli nositi to leto!

•••••

TAKO boste izbrale
frufru, ki pristaja
vaši obliki obraza!

•••••

LIFESTYLE

Ideja za izlet:
Hrvaško Zagorje -
destinacija s
tisočimi obrazi

•••••

Našli smo Slovenko,
ki peče sanjske torte
(dobesedno!)

•••••

RECEPT: TO
božansko sladico
brez jajc in masla si
lahko privoščite brez
slabe vesti!

•••••

TI 3 znaki kažejo na
to, da je čas da
prekinete stike z
(določenimi) ljudmi!

•••••

Jokanje med
gledanjem filmov
nakazuje na posebno
osebnostno lastnost!

•••••

5 najboljših nasvetov
za srečno zvezo (po
mnenju izkušenih
terapevtov za pare)

•••••

S tem programom
svoje Instagram
fotografije urejajo
profesionalci!

•••••

Narazen, a skupaj
(iskren zapis
mladega dekleta)

•••••

DEKOR DOLG JEZIK

Ste že videli
fotografije sanjske
poroke Urške Žolnir?

•••••

Elle.si
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