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15. 09. 2017 www.mojaobcina.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Rožnati kvadratki v boju proti raku: povabilo pletiljam in kvačkaricam
Vsebina: Vabim vas, da sodelujete v projektu Rožnate pletenine 2017, ki že tretje leto poteka pod okriljem 

Združenja Europa Donna Slovenija. V mesecu oktobru želimo za en mesec oviti drevo z rožnatimi 
pleteninami, ki bo mimoidoče opozarjal na pomen osve...

Avtor:
Gesla: USTAVI.SE

15. 09. 2017 www.seniorji.info Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Zdravilišče Radenci: 29. septembra s srcem v naslednjih 135 let!
Vsebina: Brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi, medicinska gimnastika za zdravo srce, 

hoja za srce, tek za srce, bosonoga hoja po kamnih iz rokavov Mure, pohod do železnega vrelca in po 
vrelcih življenja, 135 vaj za zdravo srce ter hitri napotki o tem, kako pripraviti napitek in sladico za zdravo 

Avtor:
Gesla: #USTAVISE, USTAVI.SE, USTAVISE

15. 09. 2017 www.style.over.net Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Lepa koža je najboljši modni dodatek!
Vsebina: Kaj je utrujena koža? Povešene obrazne poteze, pusta polt brez sijaja, pomanjkanje napetosti in polnosti 

kože. Biološko gledano je za te značilnosti, ki jim skupaj pravimo utrujena koža, odgovoren tudi čezmerni 
oksidativni stres. Koža postane...

Avtor:
Gesla: STYLE.OVER.NET

15. 09. 2017 www.varnastarost.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: DAN ODPRTIH VRAT V TRNOVEM
Vsebina: Zavod aktivna starost v DEOS Centru starejših Trnovo, Devinska ulica 1,

Avtor:
Gesla: USTAVI.SE, AKCIJA USTAVI.SE, MED.OVER.NET

OVERNET D.O.O.
Pregled objav
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Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: USTAVI.SE

Vojnik 12° C 18°C

Novice Dogodki Imenik Zaposlitev Razpisi
Urednica Lea Sreš: Imate novico, dogodek ? Bi radi, da o tem kaj
napišemo ? Obvestite me : vojnik.ogledalo @ gmail.com .

Nahajaš se tukaj: Novice › Obvestila › Dogodki › Rožnati kvadratki v boju proti raku: povabilo ......

DOGODKI | Lea Sreš | 15.09.2017 8 :51 A A

Rožnati kvadratki v boju proti raku: povabilo
pletiljam in kvačkaricam
Dogodek je vreden podpore.

Helenca Kuzman

Deli :

Vabim vas, da sodelujete v projektu Rožnate
pletenine 2017, ki že tretje leto poteka pod
okriljem Združenja Europa Donna Slovenija. V
mesecu oktobru želimo za en mesec oviti drevo
z rožnatimi pleteninami , ki bo mimoidoče
opozarjal na pomen osveščanja o raku dojk.

Trgovina Klopka se pridružuje akciji in vas vabi ,

da se jim pridružite. Rožnato ustvarjanje so
izvedli v četrtek, 14. septembra, ponovili ga
bodo v četrtek, 21. septembra 2017, od
16.00 do 18.00 v trgovini Klopka na Ulici
Frankolovskih žrtev 44 v Celju. Pobrskajte
po predalih, prinesite ostanke volne in ostalih
pletiv rožnate barve ter pletilke ali kvačke.
Znanje in estetski videz izdelka nista toliko

pomembna , štejeta dobra volja in zavedanje, da se samo osveščeni lahko borimo proti raku dojke.

Prijave potekajo pri Helenci Kuzman v Trgovini Klopka ali preko telefona na št. 041 913
807.

Več o projektu si lahko preberete v priloženem sestavku. Helena Kuzman vas pričakuje. Pokažimo
malo dobre volje in dokažimo, da nam je mar!

Tekst in foto : Lea Sreš

Rožnate pletenine 2017

Europa Donna Slovenija je ugledna organizacija z veliko bazo članstva (3.500 članov) , z več kot
5.900 sledilci na družbenih omrežjih in številnimi bralci Novic ED ( priloga One , Delo) z naklado
101.000 izvodov. Z dolgoletno prisotnostjo , sodelovanjem z različnimi deležniki (zdravstvenimi
ustanovami , akademsko skupnostjo , vključevanjem ožje in širše zainteresirane javnosti ) , podporo
javnim programom ( DORA, ZORA, SVIT) , z uveljavljeno mrežo članstva , partnerjev , pokroviteljev in

donatorjev ter preko jasne politike vodenja, delovanja in vizije uresničujemo programe in razvijamo
nove, ki so v skladu s standardi in smernicami na področju zdravja ,

Že tretje leto bomo v oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk , z rožnatimi pleteninami za
en mesec ovili drevesa v Ljubljani in številnih drugih mestih po Sloveniji, ki bodo mimoidoče
opozarjali na pomen ozaveščanja o raku dojk. Cilj : obleči vsaj eno drevo v vsaki občini.
Akcijo podpira Mercator, d. d. s projektom Ustavi.se. Rak niso samo številke.

Rak dojk, za katerega nam številke sporočajo ( 1.300 jih letno zboli , 400 jih umre ), da so tovrstne
civilno-družbene akcije še vedno zelo potrebne pri ozaveščanju o sami bolezni, pomenu
preventive, zdravega načina življenja kot tudi pozitivnih učinkov ustvarjalnosti na naše
psihofizično zdravje. S to akcijo, ki je ena izmed mnogih , želimo opozoriti , da rak in vse ženske
kot tudi moški , ki zbolijo , niso samo številke in da želimo to številko zmanjšati. Rak dojk in rodil je
bolezen, ki lahko doleti prav vsako žensko: mamo , sestro , prijateljico, sodelavko in ki je obvladljiva ,

če jo pravočasno odkrijemo ter skrbimo za zdrav odnos do sebe, okolice in narave. Odziv
sodelujočih v prejšnjih letih je zelo pozitiven , sodelujejo različni profili : od izkušenih rokodelk, do

Vse Novice Dogodki Imenik
Zaposlitve Razpisi

Dodaj novico Dodaj dogodek

Sponzorirano

Servis peči pred zimo
www.elektro-jutersek.si

Pred zimo poskrbite za varnost pri
vaših ogrevalnih napravah oz. oljnih
in plinskih gorilnikih in nas
kontaktirajte. Hladni dnevi in nizke

temperature se bližajo z našo pomočjo vam bo
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Rožnati kvadratki v boju proti raku: povabilo pletiljam in 

SPLETNI ČLANEK

https://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/obvestila/dogodki/povabilo-pletiljam-in-kvackaricam-roznati-kvadratki-v-boju-proti-raku.html
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tistih, ki bi se te umetnosti » ročne meditacije « radi naučili.

Povezujemo
Ustvarjalnost neposredno povezujemo s skrbjo zase in za svoje zdravje. S kvačkanjem razvijamo
fino motoriko rok , mišljenja , ročnih spretnosti, vztrajnosti, razumevanja in upoštevanja navodil. Vse
te lastnosti potrebujemo , da se uspešno spopademo z boleznijo. Poleg tega pa razvijamo občutek
za estetiko in občutek uspešnosti oz. pozitivne samopodobe.
Spodbujamo medgeneracijsko in medsektorsko sodelovanje, saj vključujemo rokodelska
društva , domove za upokojence , ljudske univerze , občine, različna društva , bolnice ter
posameznike v skupni cilj z dobrodelno noto. Nežne pletenine metaforično povezujemo z
ranljivostjo, z drevesi pa moč.
Ovijanje pletenin nam tako predstavlja spoštljivi odnos do narave in dreves kot simbol moči , ki je

prisotna v vseh nas in jo je treba v vmesnem življenjskem obdobju (diagnoza , zdravljenje in po
bolezni) priklicati oz. na novo zgraditi. To pa ni vedno lahko. Zato smo mi tu za vse , ki to podporo
potrebujejo!

Sodelovanje
Letos bi akcijo želeli razširiti po celotni Sloveniji. Vabimo vas k sodelovanju; in sicer s pozivom, da
nam pomagate razširiti novico o akciji, organizirati ovijanje dreves v vaši občini ali ustvariti čim več
pletenin. Naj bo to šal, babičin kvadratek , odejica , rožnata pentlja , različni vzorci rožnatih odtenkov.
Izvedbo prepuščamo vaši domišljiji pri ustvarjanju različnih vzorcev rožnatih odtenkov! Veseli bomo
vseh oblik in velikosti. Šteje volja do ustvarjalnosti in ne videz.

Dejavnosti:
organizacija brezplačne delavnice pletenja in kvačkanja iz vseh odtenkov rožnate preje v
sklopu vaših že obstoječih izobraževalnih delavnic ročnih del ;

organizacija in koordinacija na terenu: v eni izmed občini povezati vse sodelujoče ter lokalno
skupnost spodbuditi , da ustvarjalno ustvarjajo rožnate pletenine ;

dogovor z občino ( dovoljenje za ovijanje dreves; določitev lokacije) ;

ovijanje dreves na izbran datum ( pridobitev dovoljenja s strani občine; določitev dreves) ;

vodenje seznama udeležencev v akciji ( ime, priimek, naslov in e-naslov) ;

medijska pojavnost ( objava akcije na spletnih straneh, družbenih omrežjih, fotografiranje ,

članek v lokalnem časopisu itd.) ;

povabiti odločevalce in javne osebnosti ( župan ipd.) na dogodek – podpora z naše strani ;

pobiranje pletenin po končani akciji ( pred 1. novembrom) ;

dostava pletenin ( poskrbimo za čiščenje in hrambo do naslednjega leta) ali
ustvarjanje posameznih kosov, ki jih , prosimo , pošljite na naš naslov : Europa Donna
Slovenija, Vrazov trg 1 , 1000 Ljubljana.

Med ustvarjanjem izdelke tudi fotografirajte in nam jih pošljete na sanda.velic @ europadonna.si. Po
zaključku projekta bomo v Novicah Europe Donne ( priloga One, Delo – 101.000 naklada ) navedli
vse sodelujoče in se javno zahvalili za prispevek k ozaveščanju. Prav vsem , ki bodo prispevali
pletenine, pa bomo poslali darilce v zahvalo.

Material
Spodbujamo uporabo pozabljenih rožnatih klopk, lahko tudi v kombinaciji z drugimi materiali
( recikliranje) . Če potrebujete prejo , na voljo bo po 15. 9., nam javite, vam jo pošljemo po pošti.
Kvačke, pletilke – po potrebi nabavimo za delavnice. Materialni stroški – po dogovoru.

Rok oddaje
Posamezne pletenine nam pošljite/dostavite na naš naslov do 25. 9. 2017.

Lokacija
Pogosta lokacija; park ali pred zdravstvenim domom.

Termin ovijanja dreves: 28. 9. do 3. 10. 2017.

Pobiranje pletenin: pred 1. novembrom.
Če bo le mogoče, bomo zagotovili prisotnost svojih prostovoljk in prostovoljcev na vseh lokacijah
na dogodkih v sklopu akcije Rožnate pletenine 2017.

Ostanimo povezani
V dogovoru z vami lahko med letom organiziramo predavanje o zdravem načinu življenja,

samopregledovanju dojk s prikazom na modelu dojke , pomembnosti preventive ter o presejalnih
programih po vsej Sloveniji (DORA , ZORA, SVIT) kot tudi programov celostne podpore za vse z
izkušnjo raka dojk in rodil ( za bolnice, svojce itd. ) , ki jih izvajamo na Europi Donni (Program

18.09.2017 | Ostalo
SREČANJE ČLANOV IN OKROGLA MIZA

19.09.2017 | Tečaji in delavnice
Šiviljski tečaj

22.09.201 | Družabni dogodki
Slomškovi kulturni dnevi v Novi Cerkvi
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Požari v objektih
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Obvestilo krajanom KS
Nova Cerkev

Povej občini

Oddaj

Bi nam rad kaj zaupal o občini ? Napiši tukaj.

Bodite prvi pri oddaji mnenja.
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O občini Uredništvo Zemljevid strani Partnerji Marketing Soustvarjaj Spremljaj nas

0 (Bodi prvi! ) Oceni članek Prijavi napako v objavi

Povezani članki

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se !

Obvesti me o novem komentarju.

Komentiraj novico

Starejši prejKomentarji 0 komentarjev

Za ta prispevek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!

ROZA) . Pri izvedbi sodelujejo zdravniki in bolnice , ki delijo svojo izkušnjo bolezni. Nasveti iz prve
roke so neprecenljivi.

Naša vizija je povezovanje in sodelovanje z različnimi organizacijami, tako na lokalni kot
regionalni ravni, s ciljem ozaveščanja javnosti ter zmanjšati številke umrljivosti ( vir : NIJZ), saj je
zgodaj odkrita bolezen skoraj 100 % ozdravljiva in omogoča kakovostno življenje tudi po bolezni.
Veseli bomo vašega prispevka k soustvarjanju vseslovenske akcije pri ozaveščanju o raku dojk.
Z vašo pomočjo bo sporočilna vrednost akcije pridobila veliko dodano vrednost in počaščeni bomo
z vašim pozitivnim odzivom na vabilo k sodelovanju.

Hvala, da boste z nami povezali rožnate niti za zdravje!

Sanda Velić
Vodja projektov
Tel. : 040 160 075
E-naslov: sanda.velic@ europadonna.si

Združenje Europa Donna Slovenija
Vrazov trg 1 , SI 1000 Ljubljana
Tel. : 01 231 21 01
E-naslov: europadonna@ europadonna.si
www.europadonna.si
Ostanimo povezani : Facebook/Twitter

Copyright © PriMS d.o.o. Vse pravice pridržane. | Sofinanciranje O portalu | O podjetju | Splošni pogoji | Politika zasebnosti | Logotipi

Všeč mi je 996 osebam je to všeč. Pridruži se da vidiš kaj je všeč tvojim prijateljem.

DRUŠTVA
Vojniški čebelarji skozi
čas … do danes

Lea Sreš
pred 1 dnevom

OSNOVNA ŠOLA
Predstavitev športnih
društev na Osnovni šoli
...
Lea Sreš
pred 2 dnevoma
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Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: #USTAVISE, USTAVI.SE, USTAVISE

Brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi, medicinska gimnastika za
zdravo srce, hoja za srce, tek za srce, bosonoga hoja po kamnih iz rokavov Mure, pohod do
železnega vrelca in po vrelcih življenja, 135 vaj za zdravo srce ter hitri napotki o tem, kako
pripraviti napitek in sladico za zdravo srce – to je le del aktivnosti, s katerim bodo v Zdravilišču
Radenci v petek, 29. septembra, ob svetovnem dnevu srca praznovali tudi svoj praznik - 135.
rojstni dan!In sicer z dogodkom Ob 135-letnici Zdravilišča Radenci delam s srcem, ki ga
pripravljajo v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zdravstveno
zavarovalnico Vzajemna, Društvom upokojencev ter Zavodom za turizem in šport Radenci. Ta
zajema celo vrsto aktivnosti, ki so razdeljene v dopoldanski in popoldanski del; med 10.00 in
14.00 ter med 16.00 in 19.00. 'Udeležencem ob 135. obletnici zdravilišča podarjamo 135 minut
za zdravo srce, po eno minuto za vsako leto bogate zgodovine najbolj srčnega zdravilišča v
Sloveniji. Z udeležbo na različnih dejavnostih, ki so vse namenjene krepitvi srca, bodo zbirali
minute. Vsi, ki jih bodo zbrali 135, bodo prejeli kupon za dodatnih brezplačnih 180 minut za
kopanje v Zdravilišču Radenci,' pravi Vesna Maučec, direktorica hotelov v Zdravilišču
Radenci.Rdeča nit vseh aktivnosti in delavnic bo skrb za zdravo srce, kar pomeni, da boste z
udeležbo na prav vsaki izmed njih naredili nekaj dobrega za to najpomembnejšo mišico v
našem telesu. Nabor aktivnosti je raznolik in nedvomno bo vsak, ki se bo udeležil tega
prazničnega dogodka, našel nekaj zase ter uspešno zbral 135 minut. Središče dogajanja bo
park pred Hotelom Radin, aktivnosti pa se bodo zaključile ob 19.00, ko bodo tudi uradno
obeležili 135. obletnico zdravilišča in nazdravili še na uspešnih nadaljnjih 135 let. Ljubiteljem
gibanja in športnikom bodo na voljo najrazličnejše telovadbe: gimnastika, fitness, hoja in tek.
Ljubitelji kulinarike se boste naučili, kako pripraviti napitek in sladico, s katerima boste okrepili
vaše srce. Ker srce in tudi možgane krepimo z ročnimi spretnostmi, bodo na voljo ustvarjalne
delavnice: če boste zelo izvirni, bo morda prav vaše srce, narisano na kamen iz reke Mure,
osvojilo zmagovalno srce, srce pa si boste lahko izdelali tudi iz gline. Na dogodku bo
poskrbljeno tudi za vaše vnuke. Ti bodo lahko telovadili z veveričko Muki, maskoto Zdravilišča
Radenci, se zabavali v Vzajemkovi deželi z Vzajemkom, maskoto zavarovalnice Vzajemna,
obiskali SIKALO ZOO, se peljali s turističnim vlakcem in skupaj s starši ali vami tekli na
družinskem teku. Ljubitelji hoje boste lahko izbirali med več pohodi – na tistih, ki vodijo do
mineralnih vrelcev, boste veliko izvedeli o zdravilni mineralni vodi in jo seveda tudi degustirali.
Program dogajanja ob svetovnem dnevu srca in 135. obletnici Zdravilišča Radenci si lahko
ogledate tukaj in že zdaj izberete aktivnosti, s katerimi boste svojemu srcu ob svetovnem
dnevu srca privoščili 135 minut zdravja. Zakaj podarjanje in zbiranje minut za zdravo
srce?Zdravilišče Radenci se z zbiranjem in podarjanjem minut svojim gostom vključuje tudi v
vseslovensko akcijo #Ustavise, ki že od junija poteka po vsej Sloveniji. Namen projekta
#Ustavise je ozaveščanje o pomenu skrbi za zdravje, o tem, kako pomembno se je ustaviti v
divjem tempu vsakdana, si vzeti čas zase in narediti nekaj za svoje zdravje. Zdravilišče
Radenci v akciji, ki se bo zaključila dan pred svetovnim dnevom srca, torej 28. septembra,
sodeluje pod geslom #Ustavi se in privošči svojemu srcu najboljše!, sporočilo pa so podkrepili
s kratkimi video posnetki, v katerih predstavljajo nasvete za zdravo srce. Že razmišljate o
krompirjevih počitnicah? V Zdravilišču Radenci pripravljajo coprnije na kvadrat! V zadnjih dneh
smo že lahko izkusili pravo jesen, zato naj vam ne bo nič nerodno, če že razmišljate o tem, kje
boste preživeli krompirjeve počitnice. Preverite ponudbo v Zdravilišču Radenci, kjer bo
počitniški teden minil v znamenju čisto pravih družinskih počitniških čarovnij. Daleč stran od
divjega vsakdana, v toplih bazenih in ob njih, boste doživeli najlepše in najbolj čarobne
družinske trenutke, na ustvarjalnicah pa bodo izpod vaših prstov prihajali najčudovitejši in
najbolj dragoceni izdelki iz najrazličnejših in že uporabljenih materialov. S pomočjo srčnih
animatorjev si boste pričarali največjo dragocenost – čas zase in za svoje najdražje. Za vse
ostalo bodo poskrbele čarovnice, ki imajo konec oktobra prav posebno moč. V Zdravilišču
Radenci bodo počitniške družinske čarovnije zaznamovale delavnice Naredi sam, naredi zase,
na katerih bo ritem narekovala zdraviliška čarovnica. Ker vsaka prava coprnica in coprnik
potrebujeta metlo, čarobno pregrinjalo in prijatelja duhca, jih bodo otroci, lahko pa tudi odrasli,
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na ustvarjalnih delavnicah izdelali sami in se pri tem strašno zabavali. Vsak dan bodo spoznali
kakšno coprniško in prekmursko navado – izvedeli bodo, zakaj imajo coprnice rade buče in bučno
olje, kako pregnati coprnico iz hotela ter spoznali prekmursko navado obdarovanja duš. Na
kuharskih delavnicah bodo pripravljali različne pogače – repnjačo in džabukačo – ter čarovniške
napitke. Seveda je udeležba na noči čarovnic, ki jo bodo v Zdravilišči Radenci praznovali že 30.
oktobra, za vse goste obvezna! Ta bo še posebej zanimiva: začela se bo s čarovniško zaprisego, na
čarovniških stojnicah boste lahko poskusili in občudovali lokalne izdelke, otroke bodo zabavali
čarodeji, preizkusili pa se boste lahko na čarovniških karaokah. Tisti bolj športni se lahko podate na
čarovniški pohod in poiščete čarovniški zaklad. Čarovnice vam bodo tudi prerokovale iz kart in vam
poslikale obraz. Glavna atrakcija bo seveda buča – na razstavi buč z okoliških kmetij, boste lahko
priča razglasitvi buče velikanke 2017. Seveda pa ne pozabite, da si lahko lepe trenutke v Zdravilišču
Radenci pričarate kar sami – v objemu vodnih mehurčkov, v wellnessu na kakšni masaži, z odličnim
jabolčnim zavitkom z radensko mineralno vodo ali pa na sprehodu ob reki Muri. Posebna ponudba l
KontaktiBodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.
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Lepa koža je najboljši modni dodatek!

15. september , 2017 Uredništvo

Kaj je utrujena koža? Povešene obrazne poteze, pusta polt brez sijaja , pomanjkanje napetosti in

polnosti kože. Biološko gledano je za te značilnosti , ki jim skupaj pravimo utrujena koža,

odgovoren tudi čezmerni oksidativni stres. Koža postane izčrpana in poškodbe se kopičijo. Ne
glede na to , ali so te blage in reverzibilne, ukrepati je treba takoj. Po čem običajno posežemo za

boj proti utrujenosti ? Po vitaminskih kurah.

Prav iz tega razloga je bil razvit Liftactiv Fresh Shot – prvi Vichyjev antioksidantni tretma
proti videzu utrujene kože. Intenzivni tretma za vsako jutro, ki je formuliran z močnimi
antioksidanti, vključno s čistim vitaminom C. Poživljajoč učinek je takojšen. Po 10 dneh uporabe
tretmaja si koža opomore in je videti bolj spočita , gladka ter sijoča. Preprosto je videti
prerojena! Za dolgotrajni učinek liftinga in vidno bolj čvrsto kožo se poleg antioksidantnega
tretmaja priporoča tudi uporaba dopolnilne vsakodnevne negovalne rutine z izdelki iz linije
Liftactiv Supreme.

Daj v skupno rabo

Like 0

Naročite se na e-novice

e-pošta

ime.priimek@ primer.si

Instagram #styleovernet

Load More

Najbolj brano

Kaj obuti namesto visokih pet , da
bomo še vedno šik ?

Vsako dekle nižje postave mora
poznati ta pravila !

Kako preživeti sodobno ljubezen,

ki nas na koncu ubije?

To je 15 modnih napak, ki
uničujejo vaš slog !

Kakšna tetovaža vam pristaja
glede na horoskopsko znamenje ?

Kaj trenutno berejo drugi

‘Glass skin ’ : nova skrivnost
popolne kože prihaja iz
Koreje!
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NOV UPORABNIK PRIJAVA

NAROČI

Sledite nam
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Lepa koža je najboljši modni dodatek!
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Glede na to , da ima vsak antioksidant svoj spekter delovanja, so se Laboratoriji Vichy usmerili
na speci čno kombinacijo komplementarnih aktivnih sestavin , kot so Vitamin C in E ,

neohesperidin naravnega izvoda, polifenoli obmorskega bora ter Mineralizirana termalna voda
Vichy, da bi zagotovili kar največjo učinkovitost v boju proti oksidativnemu stresu, ki povzroča
utrujen videz kože.

Učinkovitost ob samo 10 – dnevni uporabi

Vsako jutro 10 dni zapored nanesite 4 do 5 kapljic antioksidantnega tretmaja proti utrujenemu
videzu kože v obliki seruma, pred nanosom svoje vsakodnevne nege. Ker ščiti pred
oksidativnim stresom in v trenutku osveži izmučeno kožo, je ta novi korak v vaši negovalni rutini
resnično zlata vreden. Učinkovita , a obenem enostavna formula tega intenzivnega tretmaja
proti utrujenemu videzu kože vsebuje le 11 sestavin ; ne vsebuje dišav in silikonov, le aktivne
sestavine.

Izogibajte se predela okoli oči. Tretma ponovite 3 do 4 krat na leto za obnovitev. Koža je v
trenutku spočita , z boljšim tonusom in bolj čvrsta. Klinično dokazano se po 10 dneh zmanjšajo
gubice in znaki utrujenosti , polt pa postane svetlejša. Za dolgotrajnejši učinek liftinga in vidno
bolj čvrsto kožo se poleg antioksidantnega tretmaja priporoča tudi uporaba dopolnilne
vsakodnevne negovalne rutine z izdelki iz linije Liftactiv Supreme. Med uporabo tretmaja
Liftactiv Fresh Shot je pomembno upoštevati nekatere previdnostne ukrepe , kot je izogibanje
sončnim žarkom.

Ob predstavitvi inovacije je VICHY združil moči z ekskluzivno modno znamko SUSNYARA.
Na dogodku v središču Ljubljane je modna oblikovalka Nina Šušnjara predstavila dolgo
pričakovano kolekcijo ženskih torbic in skupaj z Vichyjem pokazala , da je dobra koža vedno
najboljši accessoire.

Kdo je nova boginja noči?

1

Šentjanževka pri poškodbah
in obolenjih kože

1

Kozmetika za novorojenčka

1

Kaj obuti namesto visokih pet ,

da bomo še vedno šik ?

1

Ali dojenčka mazati po
kopanju?

1
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Chanel dekor film frizura glasba H&M hollywood

instagram jeans Kim Kardashian kolekcija kozmetika

koža lasje lepota Lifestyle ličenje ljubezen

Ljubljana make up manekenka moda modni

dodatki moški nasveti nega obleka odnosi
parfum Pariz partnerstvo poletje poroka stil street style

teden mode trend Vogue zara zdravje znani

čevlji šminka ženska ženske

Sveže

Lepa koža je najboljši modni
dodatek!

15. september , 2017

Kdo je nova boginja noči?

15. september , 2017

‘Glass skin’ : nova skrivnost
popolne kože prihaja iz
Koreje!

15. september , 2017

9 preprostih pravil , kako jesti
in hkrati izgubljati kilograme!

14. september , 2017
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Lucija Gubenšek , Nina Šušnjara in Petra Zorko Mlakar

Dogodka se je udeležila tudi ambasadorka Vichy Ana Klašnja, priznana baletna solistka SNG

Opera in balet Ljubljana , ki je o Vichy inovaciji povedala:

Baletna solistka in Vichy ambasadorka Ana Klašnja
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“ Že prvi stik z izdelkom je izredno prijeten – tekstura je lahkotna in se zelo enostavno
nanaša, sestavine (15 % čistega vitamina C , polifenoli obmorskega bora in fragmentirana
hialuronska kislina) pa obljubljajo dober rezultat. In res je mogoče – po 10 dneh je moja

koža videti bolj sveža , spočita , jaz pa sem pripravljena na vse profesionalne in zasebne
izzive nove sezone! ”

Igralka Ajda Smrekar
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Katarina Mihelič Bajt (Grazia) , Anja Cajhen ( Style.Over.Net)

Modna blogerka Sara Zavernik
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Pevka Nina Pušlar
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Zavod aktivna starost v DEOS Centru starejših Trnovo, Devinska ulica 1, Ljubljana v četrtek,
5.10.2017 pripravlja dan odprtih vrat. Obiskovalci dneva odprtih vrat se bodo lahko brezplačno
udeležili programa Aktiven dan, ki ga podarja Prva osebna zavarovalnica.          Program:
• Zbiranje ob kavi • Predavanje Jasmine in Urbana Praprotnik o zdravilnih učinkih gibanja•
Strokovno vodena telovadba prilagojena starejšim• Brezplačno kosilo• Ogled Centra starejših
Trnovo pod vodstvom socialne delavkeVsi obiskovalci dneva odprtih vrat bodo prejeli praktično
darilo.Dan odprtih vrat bo potekal v okviru akcije Ustavi se! katere pobudnik je portal
med.over.net. Akcija opozara na posledice prehitrega tempa življenja in nas spodbuja, da se
ustavimo in tako omilimo posledice stresa, ki ga doživljajmo, in pripomorejo k dvigu kakovosti
življenja. Vabijo Vas, da se v četrtek 5.10.2017 ob 9:30 pridružite v DEOS Centru starejših
Trnovo, na Devinski ulici 1 v Ljubljani, da skupaj preživimo aktiven dan.Svojo udeležbo prosim
sporočite telefonsko 08 2002 502 ali pišite na naslov infoping@zavodas.si
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DAN ODPRTIH VRAT V TRNOVEM
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