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PREBERI TUDI...

ELLEBERE

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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Mokasini so popolni pomladni čevlji, le da letos
iščemo takšne ...
Najbolje pa je, da so kot ustvarjeni za elegantne stajlinge, ki jih je prinesla
ta pomlad.
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Jokanje med gledanjem �lmov nakazuje na
posebno osebnostno lastnost!
Ste med tistimi, ki točijo solze med gledanjem �lmov?
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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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Takšne kopalke bomo nosile v 2018 (vzorci, barve,
modeli)
Zgornji del, 17,99 EUR

2



Z revolucionarno kremo s čebeljim
strupom nad prve gube

Prijavite se na akcijo, kjer lahko kremo ApiLift unisex preizkusite
brezplačno!

    
Promocijsko sporočilo, 30. 4. 2015

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, spodbuja
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 obnavljanje 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 filter u. v. b.
VITAMIN E: Antioksidant, ki 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 film kože.

Več informacij o kremi najdete TUKAJ!

Prijavite se na preizkus!
V tem trenutku iščemo 10 žensk, ki bi preizkusile to revolucionarno kremo,
zato vas vabimo k sodelovanju. Vse o akciji si lahko preberete TUKAJ!

Pa še to! Vsi, ki boste preizkusili kremo, boste v zahvalo prejeli tudi darilo –
Rožo življenja.

    
Promocijsko sporočilo, 30. 4. 2015 
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Inovativno: nad

gubice s čebeljim

strupom

Pomladite svojo

kožo s tem

fantastičnim

trikom!

TEMA TEDNA:

nega kože

Novosti svetu

kozmetike

VIDEO: Rešen pes
Kratu se požvižga
na pravila

Kako način pitja
kave razkriva vašo
osebnost

Kaj se zgodi, ko
prekinete odnos z
narcisoidno osebo

Kako domača žival
vpliva na družinsko
življenje?

storitev omogoča 

S SPLETA

Zvezdniške obleke:
Katera si jo je
izposodila in katera
plačala?

Je rdeče meso
rakotvorno? Kaj pa ribe
in perutnina?

Poglejte, kako je Trump
spravil Macrona v
zadrego

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

       

Prejemajte e-novice

Pišite nam

Naročite revijo

Pravno obvestilo

O piškotkih

Oglaševanje
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