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ПОСЛЕДНАТА ИНОВАЦИЯ НА LA 
PRAIRIE ЗА БЪДЕЩЕ БЕЗ БРЪЧКИ ЩЕ 
НАКАРА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА 
ДА СЕ ДВИЖИ НАОБРАТНО.

Антония Стоилова

Настъпва време, когато всяка жена надниква 
носталгично в албума от спомени. Припомня си, 
когато синът й беше на 6 и падна в басейна, а още 

не можеше да плува. Бял косъм се появи на косата й тогава. А тази 
малка бръчица на челото обрисува тревогите й, когато за първи 
път му разреши да замине сам на море. Тези, фините около очите 
и устата, пък са от безбройните пъти, в които любимият я е карал 
да се усмихва. Още го прави. И тя все така продължава да се чувства 
специална за него.

Времето минава и оставя своя отпечатък върху нас. Колкото и 
да не ни се иска организмът все по-трудно произвежда нужните 
му „съставки“. Най-ясно този дефицит проличава върху кожата, 
която губи еластичността и сияйността си. Учените на La Prairie са 
идентифицирали три вида бръчки, вследствие на което разработват 
чудото, което магически връща стрелките на часовника - Line 
Interception Power Duo. Иновативният продукт съчетава действията 
на всички целеви професионални процедури, като третира 
едновременно и трите вида бръчки – мимическите, образуваните 
от слънчевите лъчи и причинените от гравитацията.  

Когато става въпрос за подобряване състоянието на кожата, всеки 
ден е от значение. И всяка нощ. 

ПРЕЗ ДЕНЯ
Ежедневно кожата е изложена на безброй стимули и 

многократно изпращани съобщения до лицевите мускули, които 
се свиват и разпускат. Line Interception Power Duo действа чрез три 
специализирани пептида, които работят върху различните нива 
на инхибиране пътя на сигналите. По този начин подпомагат 
превенцията за образуване на линии. Излагането на кожата на 
вредните UVA и UVB лъчи, а също и инфрачервена радиация може 
да предизвика преждевременно стареене с течение на времето. 
Line Interception Power Duo-Day разполага със SPF 30, UVA и защита 
от инфрачервената радиация, осигуряващи предпазването от 
образуването на линии в следствие влиянието на околната среда. 

ПРЕЗ НОЩТА
Стареенето на кожата и влиянието на гравитацията върху нея, 

пораждат отслабването й. През нощта кожата е в регенеративен 
режим, а обновяването на клетките се ускорява. С времето тези 
естествени процеси се забавят и са по-малко ефективни. Формулата 
на Line Interception Power Duo Night помага да се компенсира този 
спад и да се регенерира кожата, като се противодейства на влиянието 
на ежедневните агресори. Формулиран с пептиди против бръчки,  
Line Interception  Power Duo-Night крем спомага за стимулиране на 
производството на колаген, еластин и хиалуронова киселина и 
укрепва извънклетъчната матрица. Допълнително, Line Interception 
Power Duo-Night крем е направен да подпомогне протеазомната 
активност, насочвайки се към премахването на увредени протеини 
в кожата, спомага за оптимизиране обновяването на кожата. Кожата 
изглежда обновена, като че ли е придобила нова сила.

Две революционни формули работят в тандем, за да постигнат 
перфектното решение само за 14 дни и 14 нощи. Проектиран с 
архетипен минимализъм с две отделни камери в една опаковка, Line 
Interception Power Duo е замислен за прецизна употреба с видими 
резултати. 

За проблем, древен като самото време, La Prairie предлага подарък 
за бъдещето - гладка и спокойна кожа. И спомени, които изпълват 
изминалото време със смисъл.
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ПАРИ

Д екември е месецът на уюта, джинджифиловото лате, 
канелата, блещукащата украса и най-вече споделените 
мигове със семейството. Коледните празници са 
идеалният момент да отделим време за пътуване за 
себе си и любимите ни хора. Предлагаме ви някои от 

атрактивните дестинации, на  вас ви остава само да изберете коя с 
директните полети на Wizz Air от София.

КОЛЕДНИ БАЗАРИ В  ГЕРМАНИЯ
Защо да не посетите Нюрнберг –  град, известен с един от най-

старите коледни базари, където любим специалитет са вкусните 
месни предложения. Не пропускайте и джинджифиловите сладки, 
наденичките на грил, а за да вдигнете градуса на настроението си, 
вземете чаша греяно вино. Попитайте и за подземния лабиринт от 
изби, който пази много интересни истории. 

ЗИМНА ПРИКАЗКА В ЛОНДОН
Една от най-величествените столици предлага многобройни 

начини за невероятно посрещане и отпразнуване на времето между 
Коледа и Нова година. По време на празниците можете да карате 
кънки на ледените пързалки или да посетите прочутия Winter 
Wonderland в Хайд парк. Boxing Day разпродажбите на стоки са 
особено привлекателни за хиляди потребители в емблематични 
вериги и магазини на централните търговски улици Оксфорд и 
Риджънт.

ПОДАРИ СИ СПОМЕН
ПРЕЖИВЯВАНЕ ЗА ВСЕКИ 
ВКУС – С КРЕДИТНАТА 
КАРТА DSK-WIZZ AIR И 
ДИРЕКТНИТЕ ПОЛЕТИ НА 
WIZZ AIR ОТ СОФИЯ

Йоана Иванова

ПАРИЖ ВИНАГИ E ДОБРА ИДЕЯ
Попитайте романтиците, които ще ви кажат, че няма по-добро 

място за прекарване на Коледа от града на светлините. Освен всички 
забележителности, които може да посетите отблизо – Айфеловата 
кула, двореца Версай, Триумфалната арка, „Парижката Света 
Богородица“, ще имате възможността да се разходите из най-пищния 
коледен базар в Париж, а именно този на световноизвестната улица 
Шан-з-Елизе. За разлика от германските базари парижкият е 
поръсен с щипка романтика и вкус – френска музика, изискано вино 
и приглушена светлина, които допринасят за цялостната атмосфера 
на преживяването. 

РОДНОТО МЯСТО НА ХРИСТОС
Малката страна с огромна и богата история ще ви предложи 

коренно различно и автентично коледно преживяване: може да 
се разходите из Витлеем, да разгледате базиликата „Рождество 
Христово“, да отидете в Йерусалим или да посетите Божи гроб.

ПОЧИВКА НА ПЛАЖА
Ако ниските температури не се вписват в идеята ви за приятно 

изкарване на празниците, то Дубай може да ви предложи от всичко 
по много. А в Emirates Mall, втория по големина търговски център в 
света, можете дори да покарате ски на вътрешна ски писта. 

Интересните предложения за празниците са вече на една ръка 
разстояние с кредитната карта на банка ДСК – DSK-Wizz Air. Може да 
поръчате безконтактното платежно средство с логото на MasterCard 
в цялата клонова мрежа на банката. С картата трупате бонус точки 
при пазаруване в търговската мрежа и чрез отстъпките спестявате от 
цената на самолетните билети и другите услуги на Wizz Air. За повече 
информация може да посетите сайта dskbank.bg или да попитате във 
всеки клон на банката. 
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СЪВЕТИТЕ НА 
LAURA ASHLEY ЗА 
ПРОМЯНА В ДОМА К ато интериорни дизайнери 

ние от Laura Ashley знаем 
какво да попитаме и как 
от отговорите на клиента 
да създадем място, изцяло 

съобразено с нуждите му. Важно е да знаем 
за какво ще се използва помещението, 
какъв е ритъмът на живот на семейството, 
какво обичат да правят вкъщи и т.н. От 
отговора на тези и още много такива 
въпроси, от малкия разговор се заражда 
индивидуален, наистина специален 
интериор, който е само и неповторимо 
за тези, които са ни се доверили. Защото 
индивидуалността в дизайна е водеща. 
Това са  важните посоки, за които мислим, 
докато чертаем и сътворяваме уюта във 
вашия дом.

В ТЪРСЕНЕ НА 
ВДЪХНОВЕНИЕТО

Резултатът от този първи етап на 
въпроси и отговори е дизайнерският борд. 
В него освен вдъхновяващите елементи има 
и всичко, с което по-късно ще декорираме 
помещението – от цветовата палитра, до 
мостри на тапети, латекс, тъканите за завеси 
и мека мебел, дървото и другите елементи. 
Добавени са и снимки, които сме направили 
на полилеите, спалното бельо, килимите и 
дори декорацията на помещението.

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ГРЕШКИ 
Не се поддавайте на майсторите, 

които сте извикали да ремонтират и 
които винаги бързат и искат да довършат 
работата си, включително да боядисат 
стените. Ако прибързате с избора си на 
латекс или тапети, преди да имате яснота 
за тъканите, по-късно ще се наложи 
да се съобразявате с техния цвят при 
многократно по-ограничен избор на 
текстил. Поставянето на латекс или тапети 
е работа за един ден, така че може да чака 
вашия цялостен избор.

ПАЗАРУВАЙТЕ УМНО
Важно е да подбирате материите 

мъдро, особено ако пазарувате по интернет. 
Освен че спестява време, покупката онлайн 
предлага и в пъти по-богат избор. Но 
ще ви бъде безценно, преди да кликнете 
бутона „Купувам“, да се запознаете с 
характеристиките на естествените 
материали. 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С МАТЕРИИТЕ
Характеристиките на различните тъкани не се отразяват на 

качеството и дълготрайността им, но трябва да се вземат предвид, 
за да можете да се грижите за тях правилно. 

Така например тъканите от изпредените влакна на вълна, лен 
и памук може да образуват топчета, да се отпускат и мачкат, да 
варират на дължина при по-влажен въздух. Коприната носи следи 
от бубените влакна и съответно има удебеления на нишките, 
които подсилват натуралния ефект. Убедете се, че артикулите 
ви от коприна са защитени от слънцето с подплата, защото това 
удължава живота им. Пазете коприната от измачкване, което 
прекършва влакната и оставя следи.  

Кадифето от преобладаващ памук и/или коприна има посока 
и оптически ефект на светлина и сянка. Особено при дамаски за 
мека мебел, смачкването на влакната не само не се отразява на 
качеството на тъканта, но прави мебелите уникални. 

Що се отнася до естествената кожа – всяко парче е уникално, 
така както няма две еднакви животни в природата. Например има 
нюансиране в обагрянето, неравност в дебелината на кожата, а 
естествените драскотини са не просто нормални, но и търсени 
като ефект, защото допълват ексклузивността на материала. 
С времето тази кожа старее красиво, защото естествените � 
характеристики се подсилват.

Дървените мебели от своя страна носят характеристиките на 
самото дърво, от което са направени. Всеки дървесен материал 
има своите специфики, но като цяло от такава мебел може да се 
очакват вариации в цвета и избеляване на цветовете при излагане 
на слънчева светлина. Дървото реагира на въздуха, като поема и 
губи влага. При добра влажност материалът се държи стабилно, 
но при прекалена сухота може да се отворят луфтове или дори 
пукнатини. Затова е от изключителна важност да поддържаме 
мебелите и тъканите правилно. Дървото периодично се третира 
с масла, за да остане стабилно, а тъканите се почистват само 
по указанията на производителя. Коприна, кадифе, жакард, 
принтиран лен и памук обичайно се почистват само на химическо 
чистене, защото прането в домашни условия може да ги повреди 
или да наруши цветовете.

ПЛАНИРАЙТЕ ФИНАНСИТЕ
Много важна част от работата ни на интериорни дизайнери в 

Laura Ashley е да преценяваме бюджета, с който разполага клиентът 
във всеки един момент от хода на проекта. Така ние няма да 
предложим проект, който не съответства на неговите финансови 
очаквания, и винаги ще дадем правилния съвет за баланс между 
желанието и възможностите. Една от тайните на професията ни 
е изкуството да постигаме търсен ефект по различни начини. 
Ние подготвяме бюджетиране на проекта във всеки детайл, 
който се изисква от нас – строително-ремонтни работи, цена на 
обзавеждането и декорацията, стойност на изработките. Наша 
грижа е да осигурим изпълнение по оферираните от нас цени. Това 
позволява предварително да знаете колко ще струва промяната 
и така се освобождавате от несигурността, а тя е заменена от 
нетърпеливо очакване на новия ви интериор. 

ПРАВИЛНОТО ПЛАНИРАНЕ  
Е СЪРЦЕВИНАТА НА УСПЕХА
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