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Α Υ Τ Ο  Τ Ο  Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 
Δ Ε Ν  Ε Ι Ν Α Ι  Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ο

Μόλις κυκλοφόρησαν σε 2 υπέ-
ροχα σχέδια µε 4 διαφορετικούς 
συνδυασµούς, ιδανικά για δώρο 
στους αγαπηµένους σας, αλλά και 
σε εσάς τους ίδιους, τα νέα συλλε-
κτικά Messinian Spa Vintage Boxes 
(www.messinianspa.gr)! Πρόκει-
ται για το Aquaholic Summer 
Essentials, µε δώρο Aloe Vera 
Gel Οrganic Αloe & Ρanthenol, 
για το Ecolife Tropical Vibes, 
µε δώρο Face Wash Cucumber 
- Orange, για το Sparkle Like 
Glitter and Shine Like a Star, 
µε δώρο Micellar Lotion Make-
up Remover 3 in 1 Cucumber 
- Aloe, και για το Life Isn’t Perfect, 
But Your Hair Can Be, µε δώρο 
Hair Conditioner. Διατίθενται σε 
επιλεγµένα φαρµακεία.

ΟΙ  ΛΥΣΕΙΣ  ΑΥΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ MESSINIAN SPA

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ WASH & GO

ΟΙ ΙΡΑΝΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!

Για τη σύγχρονη γυναίκα που αναζητά 
συνεχώς γρήγορες και αποτελεσµατικές 
λύσεις για τις ανάγκες των µαλλιών της, 
το Wash & Go παρουσιάζει τις νέες hair 
sheet masks! Πρόκειται για υφασµάτινα 
σκουφάκια τα οποία εφαρµόζονται τόσο 
σε στεγνά µαλλιά ως θεραπεία όσο και 
σε βρεγµένα µετά το λούσιµο. Η µάσκα 
µαλλιών µε σκουφάκι θερµότητας αποτελεί 
πρωτοποριακό προϊόν περιποίησης, που 
περιβάλλει τα µαλλιά µε λεπτή στρώση 
κρέµας, προσφέροντας εντατική περιποίη-
ση, λάµψη και προστασία του χρώµατος, 
αναλόγως των αναγκών σας. Άνετη και 
πρακτική, η νέα µάσκα επιτρέπει στις πο-
λυάσχολες γυναίκες να περιποιηθούν τα 
µαλλιά τους µέσα σε λίγα λεπτά, εξοικο-
νοµώντας έτσι πολύτιµο χρόνο.

ΧΡΥΣΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑ
Τέσσερις χρυσές διακρίσεις κατέκτησε η 100% ελλη-
νική εταιρία ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατοµικής Υγιεινής στην 
απονοµή των 
Super Market 
Awards 2019.
Ειδικότερα, έλα-
βε χρυσά βρα-
βεία στις κατη-
γορίες: «Εξαγω-
γική Δραστηριότητα & Εξωστρέφεια», για τη συνεχώς 
ανοδική πορεία της στον παγκόσµιο χάρτη, «Κοινές 
Ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», από κοινού 
µε την εταιρία Σκλαβενίτης, για την υποστήριξη του 
προγράµµατος «Μητέρα & Παιδί» των Γιατρών του 
Κόσµου, «Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας», για την 
προϊοντική ασφάλεια των ελληνικών βρεφικών πανών 
Babylino Sensitive, «Επιτυχηµένο Επαναλανσάρισµα 
Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων», για το επαναλανσά-
ρισµα της 1ης Sensitive σερβιέτας παγκοσµίως, που 
έφερε και πάλι την Every Day στην πρώτη γραµµή.

MAGIC CONE  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Μ οναδική συσκευή, κατασκευασµένη από βιοδι-
ασπώµενο απορροφητικό χαρτί, που επιτρέπει 

στις γυναίκες να ουρούν σε όρθια στάση! Είναι τόσο 
ελαφριά και επίπεδη, που µπορεί να χωρέσει εύκολα 
στην τσάντα, έτσι ώστε να... ταξιδεύει παντού µαζί 
µας! Ιδανικό για έγκυες, για όσες έχουν πρόβληµα 
στις αρθρώσεις τους λόγω τραυµατισµού, λόγω χει-
ρουργικών επεµβάσεων ή ηλικίας, αλλά και για µικρά 
κοριτσάκια, για τα οποία η προσέγγιση της λεκάνης 
σε δηµόσιο χώρο ήταν ανέκαθεν και είναι το άγχος 
των γονιών τους. Το Magic Cone διανέµεται από 
την Invitromed στον Σκλαβενίτη (µε λιανική τιµή 
3,65 ευρώ), σε διακριτική συσκευασία, και µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί άνετα σε δηµόσιες τουαλέτες, 
αεροπλάνα, τουριστικά λεωφορεία, κλαµπ, σχο-
λεία, καράβια, εκθέσεις, τρένα, στο camping κ.α. 
και µας βοηθά να στεκόµαστε πάντα... όρθιες!

Ξεσηκώνουν τα βήµατά µας µε υπέροχα σχέδια και 
µας δίνουν στιλ! Πρωτότυπα prints µε λουλούδια και 
γεωµετρικά σχέδια, διχρωµίες µε τη χαρακτηριστική 
σηµαία στο λουράκι, µονόχρωµα µε διακριτικές glitter 
λεπτοµέρειες, µε χαµηλές και ψηλότερες σόλες, είναι 
τα σχέδια που προτείνει φέτος η αγαπηµένη ΙΡΑΝΕΜΑ. 
Διαλέξτε λοιπόν κι εσείς τις αυθεντικές βραζιλιάνικες 
σαγιονάρες και το καλοκαίρι είναι όλο δικό σας!


