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Preberi tudi...

Drugi trenutno berejo



Nad prve gube z revolucionarno kremo s
čebeljim strupom
Prav v tem trenutku se lahko prijaviš v akcijo, kjer jo lahko preizkusiš brezplačno!

 promocijsko gradivo
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ApiLift unisex je inovativna krema za vse vrste kože s čebeljim strupom, ki
vidno gladi nastale gube in zmanjšuje izražanje gubic.

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.

Aktivne učinkovine ApiLift kreme so:
– ČEBELJI STRUP: Intenzivno spodbuja regeneracijo kože ter pospeši sintezo
kolagena in elastana.

– RETINOL PALMITAT: Deluje proti gubam, povečuje sintezo kolagena,
izboljšuje diferenciacijo keratinocitov ter uravnava delovanje lojnic.

– OCTYL METHOXYCINNAMATE: Solarni �lter u.v.b.

– VITAMIN E: Antioksidant, zavira delovanje prostih radikalov in ščiti kožo pred
škodljivim delovanjem UV žarkov.

– PANTENOL: Vlaži in pospešuje celjenje kože.

– JOJOBINO OLJE: Hrani, ščiti in regenerira hidrolipidni �lm kože.

Več informacij o kremi najdeš TUKAJ!

Prijavi se za preizkus!
Cosmopolitan v tem trenutku išče 10 deklet, ki bi preizkusile to
revolucionarno kremo, zato te vabimo k sodelovanju. Vse o akciji si lahko
prebereš TUKAJ! 

Pa še to! Vse, ki boste testirale kremo, boste v zahvalo prejele tudi darilo –
Rožo življenja.

Značke: Apilift  krema s čebeljim strupom
    

Priporočamo

Našle smo način, kako si
sama narediš kitke v obliki
vrtnice!

Genialno: Ne boš verjela, za
kaj vse je koristen 'baby
puder'! (nujno glej št. 4!)

Kako narediti popoln selfie?
Preizkusi te zvezdniške trike,
s katerimi boš (še) bolj
fotogenična!

Inovativno: nad gubice s
čebeljim strupom

Iščemo 10 deklet, ki bi
preizkusile kremo s čebeljim
strupom Apilift

Ali se tvoja koža prehitro
stara?

Poglej, kako so danes videti
tekmovalci prve sezone The
Biggest Loser Slovenija

19

Moda: 5 preprostih modnih
trikov, ki jih stilisti redno
uporabljajo!

15

5 zanimivih podrobnosti iz
snemanja serije Reka
Ljubezni, ki jih nisi poznala

8

storitev omogoča 

Kako pomemben je v
ljubezenskem odnosu
seks?

Odkrita skrivnost pesmi
Igra brez granica, ki jo je
Toše odpel nekaj
mesecev pred smrtjo

Žarometi: Slavni
razočarali strokovnjaka

Izpraznjeno družinsko
gnezdo

S spleta
Našle smo popoln navdih za
pomladno modno
kombiniranje!

Razkrili razlog smrti
zvezdnika filma Austin
Powers

7 stvari, ki jih tvoj nadrejeni
VEDNO opazi na tebi

Najbolj brano

Poglej, kako so danes videti
tekmovalci prve sezone The Biggest
Loser Slovenija

Natalija Gros (Zvezde plešejo)
oboževalcem predstavila prav
posebnega moškega v svojem
življenju

Kate in William tretjič postala
starša!

Aviciijevo bivše dekle je na
Instagramu objavilo pretresljiv zapis
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