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l GOLF PRE KAŽDÉHO

KOMERČNÁ PRÍLOHA NOVÉHO ČASU NEDEĽA

Odpáľte to so zdravou pokožkou
Golf je zdravý a krásny šport. Je to však
šport, ktorý sa hrá vonku aj za každého
počasia. Didiana, moderátorka, vášnivá
srdciarka golfu a krásna žena má
nádhernú zdravú pleť, akoby ju nástrahy
počasia ani neovplyvňovali. Ide ruka
v ruke zdravie, krásna pleť a golf?

Obľúbené ihrisko Did iany
je Penati Golf Resort
www.penatigolfresort.sk

SI HRÁČKA GOLFU CELÝM SRDCOM. S KÝM NAJRADŠEJ
A KDE RADA HRÁŠ?

Som hráčkou golfu celým srdcom, až dovtedy,
kým mi to iné orgány, ako napríklad vysunutá
platnička či brušná stena, dovolia. Hlavou som
však na golfových ihriskách celoročne. Golf je
nielen fyzicky a psychicky náročný šport, ale aj
časovo. Napriek tomu je to výzva a mohla by som
ho hrať od rána do večera. Komfortne sa mi hráva v Penati Golf Resorte, kam pravidelne chodím
s partnerom Paľom Bielikom, ktorý je zároveň
profesionálom a golfovým trénerom. Tiež som si
našla partiu skvelých žien, s ktorou sa na golfovom ihrisku v Šajdíkových Humencoch cítim
viac ako dobre. Nečakala som, že si ešte niekedy nájdem také sympatické nové priateľky.
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ROČNE A ČASTO CESTUJETE DO JUŽpatrí aj krém Stay Beautiful od
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POZRITE SA KOŽI POD KOŽU!

MÁŠ TALIZMAN, KTORÝ
NOSÍŠ PRI HRE?

Medzi talizmany každého golfistu patrí
väčšinou nejaký
veselý headcover. Čiže obal na
palice. Tiger Woods má tigra napríklad. Ja mám na najdlhšej palici, ktorá sa volá driver, ako kryt
žirafu a na drevo kryt v tvare slnečnice. Robia mi náladu, ak zle
trafím ranu. RoSubmersive serum Paradoxe
bia mi teda často
–
Olejové
pleťové sérum, 30 ml
náladu. :)

OČ AK ÁVAJTE OD PLEŤOVE J
STAROSTLIVOSTI VIAC!

Tím vedcov z Aaborgu vybral pre
produkty
dánskej dermatokozmetik y BEAUTÉ
PACIFIQUE účin né zlož ky pre revi
talizáciu
a och ranu plet i. Pleťová línia Para
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BEZ AKÉHO KOZMETICKÉHO
PRÍPRAVKU NECESTUJEŠ ZA
GOLFOM, ALEBO NA
VÝJAZD S TALKSHOW
LADIES COMEDY?

My, ženy, milujeme
a vychutnávame si
ten pocit, ak je pokožka hladká a hydratovaná. Ak mám
tvár napätú, suchú,
celá som napätá a suchá. Dobrú skúsenosť
Instagram: mám s krémami, ktoré
@didiana_original obsahujú výťažok s čilského hrozna. S Lujzou
Garajovou Schramekovou, s ktorou máme show Ladies Comedy, celkovo výrobky z hrozna uprednostňujeme nielen v pohári, ale aj v krémoch. Vyhovuje mi v tomto
smere škandinávska kozmetika s líniou Paradoxe. A potom aj na predstaveniach sme ako
dve hrozná – jedna chutnejšia ako druhá, tak
sa to hovorí, však? :)
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S kódom DIDIANABP získate 10 % zľavu na nákup výrobkov BEAUTÉ PACIFIQUE. Akcia platí do konca augusta 2020.
Pozrite si ponuku na online shope www.beaute-pacifique.com/sk alebo www.kozmetikazlekarne.sk.

