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MAGIC CONE 
για απόλυτη υγιεινή και ασφάλεια 
Το Magic Cone προτείνει λύση για αυτό που απασχολεί 
τις γυναίκες, µικρές ή µεγάλες, στην καθηµερινότητά 
τους, τις εξόδους τους ή όταν ταξιδεύουν: Τις δηµόσιες 
τουαλέτες και το ότι είναι εξαιρετικά ενοχλητικό και 
ανθυγιεινό το κάθισµα, πόσο µάλλον όταν οι τουαλέτες 
είναι βρόµικες ή ο χώρος γύρω τους λερωµένος.
Το Magic Cone είναι µια µοναδική συσκευή κατασκευασµέ-
νη από βιοδιασπώµενο απορροφητικό χαρτί που επιτρέπει 
στις γυναίκες να ουρούν σε όρθια στάση. Είναι τόσο ελα-
φριά και χωρίς όγκο/επίπεδη και µπορεί να χωρέσει εύκο-
λα στην τσάντα κάθε γυναίκας, έτσι ώστε να την παίρνει 
παντού µαζί της.
Το πρόβληµα ξεφεύγει της υγιεινής και παραµένει ουσι-
αστικό πρόβληµα για όσες αντιµετωπίζουν µια επιπλέον 
δυσκολία λογω φυσιολογίας σώµατος ή ασθένειας όταν 
επισκέπτονται την τουαλέτα και πρέπει να αποφύγουν το 
βαθύ κάθισµα.
Ιδανικό για γυναίκες που είτε είναι έγκυες είτε έχουν πρό-
βληµα στις αρθρώσεις τους λόγω τραυµατισµού ή λόγω 
χειρουργικών επεµβάσεων ή λόγω ηλικίας. Για τα µικρά 
κοριτσάκια, επίσης, η προσέγγιση της λεκάνης σε δηµόσιο 
χώρο ήταν και είναι πάντα το άγχος των γονιών.
Τέλειος συνοδός για να χρησιµοποιηθεί σε: δηµόσιες 
τουαλέτες, αεροπλάνα, τουριστικά λεωφορεία, clubs, 
σχολεία, καράβια, εκθέσεις, festivals, τρένα, στο camping, 
στην κατασκήνωση, κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης 
και µετά από χειρουργικές επεµβάσεις ή για διευκόλυνση 
συλλογής ούρων για µικροβιολογικές εξετάσεις.

Η Κρήτη υποδέχεται 
την AXEL
Ένα ακόµα ιδιόκτητο 
κατάστηµα Axel, το πρώτο 
στην Κρήτη, ξεκίνησε 
τη λειτουργία του. 
Προσεγµένο αρχιτεκτονικά 
και άψογο λειτουργικά, το 
νέο τριώροφο Axel Store 
συνδυάζει την πληρότητα µε τη 
χαλαρωτική εµπειρία αγορών, 
αποτελώντας έναν παράδεισο 
µόδας και κοµψότητας. 
Το νέο Axel Store βρίσκεται 
στην Πλατεία Ελευθερίου 
Βενιζέλου 1 και Ταγµατάρχου 
Τζουλάκη, στο κέντρο του 
Ηρακλείου, της µεγαλούπολης 
µε την εντυπωσιακή ιστορία 
και τη δυναµική αγορά. Το 
Axel Store του Ηρακλείου 
φιλοδοξεί να αποτελέσει το 
κέντρο της ελληνικής µόδας 
στη Μεγαλόνησο, αποτελώντας 
σηµείο συνάντησης τόσο για 
τις γυναίκες της Κρήτης όσο και 
για τις εκατοντάδες χιλιάδες 
επισκέπτριες του νησιού. 
Μέσα στους τρεις ορόφους του 
Axel Store Ηρακλείου και στα 
συνολικά 300 τ.µ. των άνετων 
χώρων του, παρουσιάζονται οι 
πιο πρόσφατες εντυπωσιακές 
συλλογές της εταιρίας, που 
καλύπτουν όλο το ηλικιακό 
φάσµα των γυναικών 
-παιδικό, νεανικό και ενήλικο. 
Οριοθετηµένες µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να δηµιουργούν 
ολοκληρωµένα θεµατικά 
σύνολα, περιµένουν τις λάτρεις 
της µόδας για να τις ταξιδέψουν 
σε έναν κόσµο απόλυτης 
κοµψότητας, µοναδικής 
πρωτοτυπίας και κορυφαίας 
ποιότητας. 

Ζήσε #kathemera τα συναισθήµατα της Ηµέρας Θετικής Ενέργειας 
Η Amita Motion δηµιουργεί τη νέα µουσική πλατφόρµα Playmotion, µεταφέροντάς µας τα µοναδικά συ-
ναισθήµατα της Ηµέρας Θετικής Ενέργειας όλη τη χρονιά! Με δράσεις, που θα ξεκλειδώνουν σταδιακά, 
#kathemera είναι πλέον Ηµέρα Θετικής Ενέργειας, #kathemera η µουσική είναι κοντά µας, #kathemera 
είναι µια εµπειρία, #kathemera υπάρχουν ξεχωριστοί διαγωνισµοί για να µας εκπλήξουν. 
Οι πρώτες ενέργειες στο Playmotion έχουν ήδη ξεκλειδώσει και µας καλούν όλους να λάβουµε µέρος! Κάθε 
µέρα 5 τυχεροί κερδίζουν µουσικά δώρα ή τα εισιτήριά τους για όποιο µουσικό γεγονός επιθυµούν µέσω του 
viva.gr, ενώ στις 31 Ιουλίου θα γίνει η ανάδειξη του Μεγάλου Τυχερού που θα 
κερδίζει ένα ταξίδι στο Λας Βέγκας µε ένα φίλο ή φίλη του, σε ένα από τα πιο hot 
events της Αµερικής, το Life is Beautiful! Οι ενέργειες του Playmotion, όµως, 
δεν σταµατούν εδώ! Μέσα από την ολοκαίνουρια και µοντέρνα µουσική πλατ-
φόρµα έχεις τη δυνατότητα να βοηθήσεις την Ελένη Φουρέιρα και τον ράπερ 
Lil Barty στη δηµιουργία του νέου τους τραγουδιού. Το πιο δυνατό hit έρχεται 
και µεγάλοι διαγωνισµοί για να συµµετάσχεις στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού 
σε περιµένουν στο Playmotion. Είσαι έτοιµος; 
Οι εκπλήξεις συνεχίζονται! Διάσηµοι youtubers και καλλιτέχνες «κρύβονται» 
στις συσκευασίες 330ml της Amita Motion και περιµένουν να τους ανακαλύ-
ψεις! Youtubers και καλλιτέχνες έχουν δηµιουργήσει τις πιο µοντέρνες λίστες 
στο Spotify για όσους… ξέρουν πού να ψάξουν! Θέλεις να µάθεις ποιοι είναι; 
Το µόνο που έχεις να κάνεις είναι να σκανάρεις µε το Spotify app σου τους κω-
δικούς πάνω στις συσκευασίες και να απολαύσεις ατελείωτη µουσική, γεµάτη 
Θετική Ενέργεια, όλη µέρα! 

΄

CITRUSLIM: Ρίξτε το βάρος στο σώµα σας!
Ρίξτε το βάρος στην υγεία σας, σε όσα σας κάνουν να νιώθετε καλά! 
Ρίξτε το βάρος στο σώµα σας µε το CITRUSLIM από την Power Health. Περιέχει 
το Sinetrol® Xpur, έναν κλινικά αποδεδειγµένο πρωτοποριακό συνδυασµό τρι-
ών εσπεριδοειδών και γκουαρανά, που συµβάλλει αποτελεσµατικά στη µείωση 
του βάρους, του επίµονου λίπους, την περιφέρεια της µέσης και των γοφών. Η 
σύνθεση του CITRUSLIM ενισχύεται µε τη δράση φυσικών συστατικών που συµ-
βάλλουν στη λειτουργία του µεταβολισµού, τη διαχείριση λιπιδίων-υδατανθρά-
κων-γλυκογόνου, αλλά και στη διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης στο σώµα. Σε 
συνδυασµό µε τον «Προσωπικό σας Διατροφολόγο» που θα βρείτε στη συσκευ-
ασία, το CITRUSLIM αποτελεί την πιο ολοκληρωµένη πρόταση αδυνατίσµατος 
για ένα σώµα που θα ανεβάσει τη διάθεσή σας και την αυτοπεποίθησή σας!
Power Health, ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας: 210-2821500, 
power@powerhealth.gr
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