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Mirka
redaktorka 
Vždy ma fascinuje alchýmia za pôsobením kozmetických 
produktov. Len nedávno som vyskúšala dvojzložkovú inten-
zívnu starostlivosť značky Anne Semonin pozostávajúcu  
z esenciálnych olejov a zo stopových prvkov. 
Vedeli ste však, že len ich kombináciou dosiah-
nete želané výsledky? Stopové prvky pôsobia 
na esenciálne oleje ako katalyzátor a umocňu-
jú ich účinky, teda účinná látka len vďaka nim 
prenikne hlboko do pokožky. www.youstyle.sk

TiMea
vedúca redakčného tímu Madam Evy
Urobte si výlet do krásnej Harmónie pri Modre 

do hotela Pod lipou. Úžasný areál, v ktorom sa 
športuje (futbal, basketbal, volejbal, tenis), vonkajší 

aj vnútorný bazén a profi ihriská na petang, čo je top hra 
pre partie kamošov. A potom sa najedzte v tamojšej reštaurácii. MUST 
HAVE: gaštanová polievka, bryndzové halušky/rezeň a tvarohové guľ ky.

MarTina
redaktorka
Mojím objavom 
je udržateľná znač-
ka OrganicBasics, 
ktorá sa zame-
riava na poctivú 
a kvalitnú módu. 
Majú jednoduché 
strihy, fantastické 
materiály a kopu 
farebných variácií. 
Ak máte rady 
minimalizmus, 
prídete si na svoje. 
organicbasics.com

To najlepšie, čo sme počas mesiaca 
objavili. zamilovali sme sa!

záležitosti

radka
vedúca redakčného tímu Evy

Telové maslo Skin Food zachránilo moju 
extrémne suchú pokožku. Fialka, nechtík 

a harmanček ju upokojujú a organické bambuc-
ké a kakaové maslo vyživujú do hĺbky. Vonia po 

pomarančoch a levanduli a je to závislosť – minula som už  
 tretie balenie! 150 ml/14,49 €, nájdete na www.weleda.sk
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gabika
redaktorka
Vedeli ste, že pleť sa dá kompletne premeniť za štyri týždne? Systém 
Sisleya La Cure pôsobí od prvej aplikácie, týždeň po týždni pleť regene-
ruje, až napokon vyhladí vrásky. Určite si pozrite tutoriál k tejto luxusnej 
novinke. Už pohľad naň vás zbaví stresu.

ĽuboŠ
fotograf

Monografia Bez 
súhlasu.txt je súbor siedmich textov desiatich 

autoriek. Hovoria o postojoch, predstavách a predsud-
koch, ktoré máme o sexuálnom násilí a ktoré prispievajú 
k tomu, že sa sexuálne násilie či obťažovanie v našich 
komunitách beztrestne deje aj dnes. Napriek tomu, že je 
spoločensky odsudzované, kultúra znásilnenia znamená 
pretrvávanie sexistických predsudkov o tom, kto je vhod-
ná obeť – teda kto si zaslúži pomoc a spravodlivosť (a kto 
už nie).
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