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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 hrá-
va 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 golfo-
vom ihrisku v Šajdíkových Humencoch cítim 
viac ako dobre. Nečakala som, že si ešte nieke-
dy nájdem také sympatické nové priateľky.

S PRIATEĽOM RADI HRÁTE GOLF CELO-
ROČNE A ČASTO CESTUJETE DO JUŽ-
NÝCH KRAJÍN. AKO SI CHRÁNIŠ PLEŤ 
PRED VETROM A SLNIEČKOM? 
Ak sa zamiluješ do športu, je sa-
mozrejmé, že sa snažíš o to, aby 
bol tvojou náplňou pri práci. Ra-

da moderujem aj golfové 
turnaje. Ak si môžeme 
dovoliť voľno, 
radi cestujeme 
za golfom po 
svete, tento rok 
však dostal prednosť golf na Záhorí 
v Penati. Patrím k ženám, ktoré sa 
už pred slnkom skôr ukrývajú, 
pretože pri golfe ma opáli väč-
šinou v celej športovej výba-
ve, teda s  rukavičkou, 
v krátkom tričku, opáli mi 
aj nohy medzi sukňou 
a ponožkami, plus šiltov-
ku a okuliare. Na ihrisku 
jednoducho aj v tých naj-
väčších horúčavách tráviš 
okolo päť hodín. Práve pre-
to používam kva l itné 
ochranné krémy s UVA a UVB 
filtrom. Medzi tie, s  ktorými 

mám dobrú skúse-
nosť a netvoria sa mi po 
slnení pigmentové škvrny, 
patrí aj krém Stay Beautiful od 

Beauté Pacifique s vysokým SPF. Po-
máha bojovať proti poškodeniam po-
kožky slnkom a  hlavne funguje aj 
proti vráskam, a to predsa potrebuje-
me. :)

MÁŠ TALIZMAN, KTORÝ 
NOSÍŠ PRI HRE? 
Medzi talizmany kaž-
dého golfistu patrí 
väčšinou nejaký 

veselý headcover. Čiže obal na 
palice. Tiger Woods má tigra na-
príklad. Ja mám na najdlhšej pa-
lici, ktorá sa volá driver, ako kryt 
žirafu a na drevo kryt v tvare sl-
nečnice. Robia mi náladu, ak zle 
trafím ranu. Ro-
bia mi teda často 
náladu. :) 

 BEZ AKÉHO KOZMETICKÉHO 
PRÍPRAVKU NECESTUJEŠ ZA 

GOLFOM, ALEBO NA 
VÝJAZD S TALKSHOW 

LADIES COMEDY? 
My, ženy, milujeme 
a  vychutnávame si 
ten pocit, ak je po-
kožka hladká a hyd-
ratovaná. Ak mám 
tvár napätú, suchú, 

celá som napätá a su-
chá. Dobrú skúsenosť 

mám s krémami, ktoré 
obsahujú výťažok s  čil-
ského hrozna. S  Lujzou 

Garajovou Schramekovou, s kto-
rou máme show Ladies Comedy, celkovo vý-

robky z hrozna uprednostňujeme nielen v po-
hári, ale aj v krémoch. Vyhovuje mi v tomto 
smere škandinávska kozmetika s líniou Para-
doxe. A potom aj na predstaveniach sme ako 
dve hrozná – jedna chutnejšia ako druhá, tak 
sa to hovorí, však? :)

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?

OČAKÁVAJTE OD PLEŤOVEJ 
STAROSTLIVOSTI VIAC!

Tím vedcov z Aaborgu vybral pre produkty dánskej dermatokozmetiky BEAUTÉ PACIFIQUE účinné zložky pre revitalizáciu a ochranu pleti. Pleťová línia Paradoxe obsahuje jedinečný extrakt z jadierok čilského hrozna, v ktorom sa nachádzajú pre pleť prospešné antioxidanty resveratrol a procyanidin. Tie spomaľujú biologický proces starnutia kože, zabezpečujú pleti anti-age efekt, pôsobia protizápalovo, eliminujú prejavy rosacey, ale tiež slúžiaako prevencia pred začervenaním pleti mužov a žien. Na zdravie vašej pokožke!

POZRITE SA KOŽI POD KOŽU!
Spoločne s Didianou by sme vám radi 

predstavili jedinečný medicínsky sonograf 

DermaScan, ktorý sa využíva na 

diagnostiku štruktúry pleti. Aktuálny stav 

štruktúry kolagénových a elastínových 

vlákien napovie, akú vhodnú starostlivosť 

zvoliť pre klienta a klientku v akomkoľvek 

veku. Dôležitou súčasťou diagnostiky je 

tiež špecializovaná dánska starostlivosť 

o pleť a kožu tela vyvinutá s dánskymi 

dermatológmi – BEAUTÉ PACIFIQUE. 

Produkty napomáhajú liečiť kožné 

problémy a choroby ako akné, ekzém, 

psoriáza a rosacea a zároveň regenerujú 

štruktúru kolagénových a elastínových 

vlákien. Výrobky značky BEAUTÉ 

PACIFIQUE nájdete výhradne v lekárňach 

alebo online na www.beaute-pacifique.

com/sk. Tešíme sa na vás osobne v Lekárni 

Twin City, Karadžičova 2, Bratislava.

Obľúbené ihrisko Didiany  

je Penati Golf Resort 

www.penatigolfresort.sk

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.

Odpáľte to Odpáľte to so zdravou pokožkouso zdravou pokožkou

Submersive serum Paradoxe  
– Olejové pleťové sérum, 30 ml

Creme Paradoxe Eye Creme  
– Regeneračný očný krém, 15 ml

Creme Paradoxe – Denný krém 
oddaľujúci proces starnutia, 50 ml

Instagram: 
@didiana_original


