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Pielea
este  cel
mai  mare

organ  al
corpului,  insa  tenul  este

deseori cel mai afectat de
factori  precum  poluarea,
stresul  si  dezechilibrul

hormonal.  Ingrijirea
acestuia trebuie sa fie una

delicata,  dar  concentrata
in compusi biologic activi ce vor patrunde in interiorul epidermei pentru a

aduce beneficii la suprafata. Potrivit cercetarilor, organismul nostru este in
comuniune cu elementele naturii  din zona in care ne nastem. Tocmai de
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Sursa articol si foto: tabu.ro
Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

aceea trebuie sa folosim produse de ingrijire ce au la baza un astfel de

substrat. Pentru alegerea acestor produse, primul lucru indicat este acela
de a consulta specialistul.…

Stiri pe aceeasi tema

Ioana Basescu, nunta
in SECRET la Azuga.
Sora sa, Elena, a lipsit
de la ceremonie
acum  12  luni  -  Ioana
Basescu,  fiica  cea  mare  a
presedintelui  Traian  Basescu,
s-a casatorit cu avocatul Radu
Pricop, ceremonia civila avand
loc  duminica  la  Primaria
Azuga,  in  prezenta  parintilor
celor  doi  si  a  nasilor.  Ioana
Basescu  si  avocatul  Radu
Pricop  s-au  casatorit  la
Primaria din Azuga, duminica dimineata, iar…

Vodafone Romania extinde gama de tablete sub brandul
propriu cu un nou model
acum un an - Vodafone Romania extinde gama de tablete sub brandul propriu cu un
nou model – Vodafone Smart Tab 4 8’’. Noua tableta Vodafone Smart Tab 4 8“ este
disponibila,  pentru  clientii  noi  si  existenti,  in  sistemul  de  rate  cu  plata  pe  factura
Vodafone.

Beauty: pregateste-ti pielea pentru vara!
acum un an - Putem afirma destul de increzatori ca in doi timpi si trei miscari vara ne
va  bate  la  usa.  Ce  e  de  facut?  Pai  in  primul  rand,  trebuie  sa  ne  bucuram  de
oportunitatea schimbarii garderobei, de aerul placut, de flori si.. nu in ultimul rand, de
propria noastra piele. Pentru a face asta cum se cuvine…

Basescu o lauda pe Ioana Petrescu: Imi place, sa le puna
pielea pe bat la minister. VEZI ce spune despre Mihai Sturzu!
acum un an - Presedintele Traian Basescu are mari sperante in privinda ministrului
Finantelor, Ioana Petrescu. Seful statului crede ca aceasta o sa faca treaba buna in
cadrul  institutiei  pe  care  o  conduce. "Mie  imi  place doamna asta.  Sunt  convins ca
poate mult mai mult decat...

Basescu, despre Ioana Petrescu: Imi place, sunt convins ca o
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sa le puna pielea pe bat prin minister
acum un an - "Mie imi place doamna, sunt convins ca face mult mai mult decat pareti
dumneavoastra, ziaristii, sa acceptati, pentru ca deocamdata nu vreti sa acceptati ca
un om foarte tanar poate fi foarte competent. Sunt convins ca o sa le puna pielea pe
bat prin Ministerul de Finante", a declarat Traian Basescu,…

Traian Basescu o apreciaza pe Ioana Petrescu, noul ministru
de Finanțe: „O sa le puna pielea pe baț!”
acum  un  an  -  Catalogheaza  guvernarea  Ponta  drept  una  catastrofala,  dar  seful
statului  are  un  ministru  in  care  isi  pune  toata  increderea.  Invitat  la  un  post  de
televiziune, presedintele a dezvaluit ca o apreciaza pe Ioana Petrescu, noua sefa a
Finantelor. Traian Basescu se declara convins ca aceasta „o sa le puna…

Basescu: Imi place Ioana Petrescu, sunt convins ca o sa le
puna pielea pe bat prin minister.
acum un an - Presedintele Traian Basescu a declarat,  luni,  la B1TV ca ii place de
ministrul de Finante, Ioana Petrescu, precizand ca este convins de faptul ca aceasta
"o sa le puna pielea pe bat" prin minister, dar ca are nevoie de cateva luni, pentru ca e
prima functie de asemenea dimensiuni a acesteia, informeaa…

Danone, cel mai mare procesator din industria lactatelor din
Romania, a lansat o noua gama de lactate proaspete sub
brandul "Traditii din Romania"
acum 2 ani - Danone, lider pe piata lactatelor din Romania, a lansat o noua gama de
lactate proaspete, sub marca "Traditii din Romania", facandu-si astfel prezenta pe un
segment  de  piata  cu  tot  mai  multi  adepti  in  Romania:cea  a  produselor
traditionale. “Lansarea noii game face parte din strategia…

100 de milioane de euro pentru ferme de familie. Brandul
agricol al Romaniei nu va fi o frunza, el va vorbi despre
produsele traditionale romanesti
acum 2 ani - La un an de la preluarea mandatului de la Agricultura, Daniel Constantin
spune ca este pe ultima suta de metri  in ceea ce priveste infiintarea unui  fond de
creditare  pentru  fermieri.   “In scurt timp, poate  chiar  in  cursul  lunii  mai,  vom avea
legislatia pentru crearea unui fond de creditare, care…

Simona Patruleasa si secretul ei de beauty: “Pielea mea e
exact precum a fetitei mele, piele de bebelus”
acum 3 ani - Simona Patruleasa nu a apelat niciodata la operatiile estetice pentru a
arata mai tanara.  “Pielea mea e exact precum a fetitei mele, piele de bebelus” Ea
apeleaza la tratamentele de care beneficiaza in saloanele de infrumusetare.“Dupa o
sedinta din asta ma simt ca si cum as fi dormit 20 de ore.…
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