Špeciálny projekt

LUXUS podľa Donna Rosi
Známu slovenskú módnu značku Donna Rosi stvorila
a doposiaľ v nej aktívne pôsobí, módna návrharka Milka
Harmathová. Dáma, ktorá si krok za krokom vytrvalo išla
za svojím snom – tvoriť v oblasti módy. Z malej krajčírskej
dielne postupne spolu s rodinou vybudovala slovenskú
módnu značku, rodinnú firmu a salón Donna Rosi.
Salón Donna Rosi sa zameriava výlučne na kvalitnú malosériovú konfekciu,
ktorá uspokojí každého, kto si potrpí na pohodlný luxus, kvalitu vypracovania,
ocení kvalitu materiálu a originalitu modelu. Špecializuje sa na módne oblečenie sebavedomej ženy, v ktorom môže vyzerať elegantne, zaujímavo a veľmi
žensky v práci i po nej. Precíznosť vypracovania je typická nielen pri biznis kostýmoch, šatách, plášťoch, ale i pri ostatných modeloch, akými sú spoločenské
či svadobné šaty, aj pri korporátnom oblečení, ktoré ocenili už mnohé domáce
i zahraničné firmy.

Krémovanie naše každodenné
Vek každej ženy odhaľuje jej pokožka. Pľúca, srdce ani cievy vás navonok neprezradia, pretože nevidíte, v akom sú stave. Koža ukazuje nášmu okoliu skutočnú
pravdu a preto sa o ňu treba starať. Okrem zdravého životného štýlu, ktorý sa na
nej prejavuje, s krásnou pleťou súvisí i každodenný ranný aj večerný rituál krémovania. Krémovanie môže byť príjemnou hrou, nielen povinnosťou, ak si predstavíte, že jemná vôňa krému prebudí všetky zmysly a krúživé pohyby prstov po
tvári a tele vytvoria ochrannú auru krému, ktorá sprevádza svoju nositeľku po
celý deň. Príjemný je aj pocit nakrémovanej voňavej pokožky pri zaspávaní.
Pokožka každej ženy má individuálne potreby a tie sa tiež vekom menia. Podstatné je teda nájsť si kozmetiku, ktorá vám vyhovuje a ktorá poskytuje riešenia
na viacero typov pokožky. Medzi krémami Fyto visage od Herba Drug nájdete
pomoc na boj proti vráskam, na každodennú starostlivosť o normálnu až zmiešanú pleť či suchú až citlivú pokožku.
Koenzým Q10 a vitamín E v kréme proti vráskam účinne obmedzujú tvorbu
vrások a spomaľujú vznik nových vrások. Avokádový olej je bohatý na vitamíny
a minerálne látky, dodáva pleti výživu, pleť výrazne zjemňuje, zvláčňuje a pomáha pri spomaľovaní procesu starnutia pleti.
Zvláčňujúci jojobový krém na normálnu až zmiešanú pleť pomáha predchádzať
strate vody z pokožky, neupcháva póry, zázvor vypína a tonizuje pleť a vitamín
E pôsobí na pokožku ako antioxidant.
Výživný mandľový krém je určený na každodennú starostlivosť o suchú až citlivú pokožku. Prírodný mandľový olej je bohatý na vitamíny, minerály a nenasýtené mastné kyseliny. Pleť upokojuje, zjemňuje a zvláčňuje. Suchú pokožku
zbavuje pocitu napätia a dodáva jej potrebné výživné látky.
www.herbadrug.sk
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Donna Rosi jeseň/zima 2014/2015

Už tradične dvakrát ročne prezentuje Donna Rosi na módnej prehliadke svoju aktuálnu kolekciu a novinky, v duchu prêt-à-porter módu, ktorá je za každých okolností nositeľná, nadčasová a zároveň originálna a výsostne ženská.
Kolekcia Donna Rosi jeseň/zima 2014/2015 okrem luxusného oblečenia
v biznis štýle upútala pozornosť aj originálnymi jesennými plášťami, sakami, kabátikmi a najmä pohodlnými módnymi zimnými kabátmi. Pri ich elegantných siluetách nechýbajú charakteristické atribúty ikony módy – jednoduchosť, kvalita materiálu, precízne vypracovanie, rafinovaný strih, ktoré
zvýrazňujú ženské telo, eleganciu a noblesu sebavedomých žien.
www.donnarosi.com

