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Preberi tudi...

Drugi trenutno berejo



Iščemo 10 deklet, ki bi preizkusile kremo s
čebeljim strupom Apilift
Brez skrbi, nič ne bo bolelo. S sodelovanjem v preizkusu te čakajo same lepe stvari
(vključno z nagradami)!

 promocijsko gradivo

23. 4. 2015 | Promocijsko sporočilo     

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.

Naša lepotna urednica Katja Jakopovič o kremi pravi:

"Moram priznati, da je to prva krema s čebeljim strupom, ki sem jih kadarkoli
poskusila. NI me bilo strah reakcije, učinka, kajti nisem alergična na čebelji pik,
vendar sem se testiranja vseeno lotila zelo resno in sem pred prvim nanosom
kremo preizkusila na notranji strani podlahti. Na tem predelu je koža tanjša in
bolj občutljiva, zato so reakcije tukaj najhitreje opazne.

Namažem, počakam nekaj sekund, ne duha ne sluha o rdečici, srbečici ali
čemerkoli, kar bi mi pognalo stran v kosti. Še z večjo korajžo sem se prelevila v
testno zajčico (to pač spada med zadolžitve lepotne urednice).

Tekstura Apilift kreme me je prepričala že ob prvem stiku s kožo, saj je nežna,
mehka, kremna in nič lepljiva, na obrazu pa je bil učinek še boljši. Všeč mi je
vonj, ki je svež, rahlo meden, a vseeno ne preveč sladek in agresiven. Moj obraz
je z nanosom kreme dobil ravno dovolj vlage, koža se mi ni zmastila, krema pa
se je hitro vpila. Po nekaj dnevih sem z učinkom zadovoljna, komaj pa čakam, ko
bom iz dna lončka 'spraskala' še zadnje ostanke kreme in ob pogledu v ogledalo
za odtenek bolj bahava."

Zelo jo je pohvalila tudi Mojca Zemljak, lepotna novinarka pri Elle:

"Ko sem začela uporabljati kremo Apilift, se mi je prve tri dni ob nanosu zdelo,
kot da mi greje kožo; četrti dan so ti občutki izzveneli, krema se je zlila s kožo,
kot bi bila narejena samo zanjo. Prvi vtisi so bili zelo dobri: popolnoma se vpija,
ne pušča mastnega �lma, prijetno, nemoteče diši, bogato vlaži ...

Dva ali tri dni se na koži tudi ni nič posebnega dogajalo, potem pa so iz nje
počasi prilezli mozoljčki, kot bi imela krema moč globljega čiščenja. Sčasoma so
izginili, z njimi pa tudi druge nečistoče – ogrci na nosu, madeži preteklih
mozoljev ...

Kar je najboljše in najbolj očitno, pa je: koža se je 'zategnila', napela, kot bi jo
nekdo napolnil od znotraj. Ljudje se čudijo, češ da sem drugačna, bolj sveža,
mlajša. Apilift obožujem tudi kot neposredno podlago za make-up – tekoči
puder ali puder v prahu se z njo dobro razumeta, ker je tako mazava in vpijajoča
se. Pa še droben trik: poskusite jo nanesti na veke pred senčilom – učinek je
neverjeten."

Preizkusi kremico Apilift tudi ti!
V tem trenutku Cosmo išče 10 deklet, ki bi preizkusile kremo.

Tvoja edina dolžnost bi bila, da po dveh tednih o svoji izkušnji podaš video
izjavo o tem, kako ti je krema pomagala, kako jim je bila všeč in kakšno
reakcijo si imela po njej.

Če bi rada preizkusila to inovativno kremo za obraz, te vabimo, da nam pišeš!

Na elektronski naslov nagradna-igra@adriamedia.si nam do 4. maja pošlji
svoje osebne podatke in morda boš prav ti med srečnicami, ki se bodo
razvajale s to čudovito Apilift kremo.

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!

Nad prve gube z
revolucionarno kremo s
čebeljim strupom

Cosmo išče nežno dušo! Kako pravilno izberemo in
nanesemo puder

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

16

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

14

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

10

storitev omogoča 

12-letni avstralski deček
s kreditno kartico
staršev pobegnil na Bali

Zvezde plešejo sedmič.
Izpadli Dejan Krajnc je
pokazal lep napredek.

Polovična figa je top
trend prihajajoče sezone!

(VIDEO) Pot v Lizbono:
Lea Sirk ima za Denisa in
Gregorja izziv

S spleta
Študija: Kaj moški najbolj
pogrešajo v zvezi

Na Antarktiki pridelal
solato, kumare in redkvico

Zvijača za najbolj hrustljav
ocvrt krompirček

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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Piši nam 

Naroči revijo 

Pravno obvestilo
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