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Скъпи приятели, 

Отново сме вдъхновени, пълни с енергия, очите ни са озаре-
ни от цветове, защото и тази година посрещнахме великолепната, 
цветна, слънчева ПРОЛЕТ!

Подготвихме поредния ни брой за великия Ден на възкресе-
нието с желанието да сме съпричастни и ние с празника и надеж-
дите, които носи. Дните около него са изключително вълнуващи, 
пълни с ритуали и символи, които ни изпълват с вяра и любов!

В този сезон всичко се възражда и ни изпълва с радост, зато-
ва избрахме като основна тема великата тайна на водата, нейната 
изключителност и изумително значение в целия ни живот и във 
всеки наш ден. Водата като извор на живот, на енергия, на младост, 
водата като основен лечител на тялото и душата ни. Представяме 
ви подробно и нашите две хидратиращи серии, предназначени за 
хармонизиране на кожата на лицето и тялото.

Отделили сме внимание и на нетолкова популярната история 
на световноизвестните яйца Фаберже, свързани със светлия празник. 

Приятно забавление с нашето пролетно, великденско издание!

Екипът на Bilka Lifestyle
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От хилядолетия 
водата е била отъжде-
ствявана с изцеление, 
разкош, богатство, 
духовни стремления... 
свързва се с безброй 
чудеса. 

Човек винаги е 
търсел „извора на мла-
достта”. 

Науката за при-
ложение на водата – 
хидротерапията, е на 
почит в цял свят. Без-
бройните СПА компле-

кси по всяка точка на света са едно от доказателствата за това.
Има връзка между дехидратацията, стреса и болестите. 

Често за проблемите търсим причината в нашата генетична об-
ремененост, а не в начина ни на живот. По-добре би било да се 
предпазваме, отколкото да се лекуваме, но това не е възможно 
без нашето активно участие. 

След 20-ата си година човешката кожа започва да губи 
бавно еластичността си и бръчките са едни от първите при-
знаци за това. С увеличаването на възрастта съдържанието на 
водата в клетките намалява. 

Огромно влияние за образуване на бръчките играят на-
чинът на живот, храната, мимиките и лошите навици. Много ва-
жно е да се отнасяме внимателно с кожата си, да нанасяме кре-
мове, грим, маски и т. н. с леки движения и без груби опъвания. 

Прекалената консумация на захар е една от основните 
причини за преждевременното състаряване, петната и нездра-
вия тен. Кожата загубва своята еластичност и от консумираните 
години наред кафе, черен чай и алкохол. Те извличат водата от 
тялото и го натоварват с токсични и отпадъчни вещества. Гор-
ните напитки също съдържат вода, но те извличат от тялото по-
вече, отколкото е съдържанието й в тях. Затова е необходимо 
да се консумира повече вода, тя е най-действащият диуретик.

Дехидратацията потиска имунната система. Хроничната 
дехидратация означава, че организмът страда от продължите-
лен недостиг на вода.

Ползата от външни манипулации, всевъзможни козме-
тични процедури, скъпи кремове и др. е минимална и времен-
на, ако не пием редовно и достатъчно вода.
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Без вода няма живот, но ние често подценяваме лечеб-
ните й сили! 

Природната рецепта - достатъчно вода, комбинирана с 
правилно хранене (с преобладаващо вегетарианско хранене, 
зеленчуци и плодове), е най-доброто и трайно лечение не само 
за кожни проблеми, а и на почти всички други.

Всеки знае, че водата е жизненонеобходима. Ние трябва 
да пием още преди да ожаднеем, съхнещата уста е последният 
сигнал за обезводняване. 

Малко хора знаят какво се случва с тялото, ако не полу-
чава редовно и достатъчно вода. Клетките, в която част на тяло-
то има недостиг, започват да функционират все по-зле, докато 

напълно спрат функциите си. При липса на вода се променят 
вътрешните и външните структури на организма. Както при 
плодовете - например сливата от сочна, лъскава, пълна с живот 
се превръща в сушена, така е и при човека. 

Рецептата е постоянство. Колко вода е “достатъчна”? Из-
исква се постоянно, всеки ден да пием на един килограм телес-
но тегло по 30 мл чиста, обикновена вода.

Водата е най-безценното богатство на този свят, нека се 
възползваме максимално от нея!

Петя Щифлер
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Няколко практични съвета, 
за да изглеждаме и 
да се чувстваме добре 

За свеж и сияен тен започвайте деня с 2 чаши 
вода със стайна температура, по възможност с 
няколко капки лимон. Старайте се да пиете често 
през деня, 30 минути преди хранене и 1 час след. 
По време на храненето не е препоръчително да 
се пият течности, защото разреждат стомашните 
сокове и утежняват храносмилането.

Ежеседмичното отстраняване на мъртвите 
клетки от кожата чрез пилинг или подходяща 
гъба позволява на водата, хидратиращите 
продукти и натуралните масла да проникнат в 
дълбочина и да действат по-дълго. 

Не само костите страдат от недостиг на витамин D, а и кожата. 
Тя става груба, суха и се пигментира много бързо. Витамин D е 
изключително важен за организма, защото спомага за транс-
портирането на калций чрез кръвния поток до костите. За об-
разуването му се нуждаем от слънчеви лъчи.
Защитата и подготовката за слънце трябва да е не само отвън, 
а и отвътре. 
Прекалената употреба на слънцезащитни кремове пречи за 
усвояването на вит. D. Заради множеството реклами почти ни-
кой не се осмелява да излезе навън без тях. Наслаждавайте се 
винаги на слънчевите лъчи, когато имате възможност. Знайте, 
че ще се заредите с вит. D най-вече когато сянката ви е по-мал-

ка от вашия ръст. Ако сянката ви е по-дълга от вас, не е възможно да се образува витаминът. 
За да си набавим адекватни количества вит. D, се нуждаем от около 30 мин. излагане на слънце. Колкото по-светла 
е кожата ви, толкова по-бързо ще усвоите вит. D, колкото по-тъмна е, толкова по-дълго трае усвояването. След 
плаж да се избягва дългото къпане, защото се предполага, че пречи за доброто абсорбиране на витамина. 
Излагането на слънце не значи автоматично зареждане с витамина. Сезонът, дневното часовото време, географ-
ското положение, замърсяването на въздуха, облачността, чистотата на атмосферата, озоновата дупка и т. н. се 
отразяват на UV индекса. За повече информация може да изтеглите практически наръчник Глобален слънчев UV 
индекс. Той описва нивото на слънчевата UV (ултравиолетовата) радиация при земната повърхност. Ако вит. D не 
се получава достатъчно от ултравиолетовите лъчи на слънцето, една част може да се набави и чрез храната - кон-
сумация на гъби, авокадо, яйца, някои видове риби като херинга, скумрия, риба тон, хайвер и т. н. За предпочитане 
са зеленчуци и плодове с червен, оранжев, жълт и тъмнозелен цвят. При необходимост да се вземат и хранителни 
добавки, но НЕ на синтетична основа.
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Важно при консумирането на фреш сокове е пиенето да става 
много бавно, на малки глътки, като по възможност всяка глътка се 
“предъвче” няколко пъти в устата. Това означава да я задържите 
и развъртите в устата, докато леко я затоплите. Това ще активира 
храносмилателните ензими в слюнката и ще улесни усвояването 
на ценните хранителни вещества.
За по-лесното храносмилане соковете може да се разредят с 
малко вода, а за по-доброто усвояване на полезните вещества 
да се добавят 1-2 капки зехтин. Представете си количеството 
плодове и зеленчуци, които са концентрирани в една чаша сок 
– вместо полза, това е шок за организма. Китайска мъдрост гласи 

“Водата трябва да се дъвче, а храната - да се пие”. Смутита и др. здравословни миксове са изключително вкусни, 
но по-добрата алтернатива е директната консумация на натурални, живи плодове и зеленчуци. Така се запаз-
ват всички витамини, минерали, ензими, фибри (дъвченето на големи количества фибри поддържа венците 
във форма). Природата не случайно ги е сътворила по този начин, а не в течен вариант.

Петя Щифлер

Петя Щифлер е българка, която живее в Швейцария. Тя е една от участничките в кулинарното телевизи-
онно шоу „Lord of the shefs”. „111 рецепти около света“ на Петя Петкова е различна готварска книга. 
Написана е от една истинска домакиня, която просто обича да готви „за близки хора, за уюта, за приказка-
та и атмосферата.“ Всяка една от рецептите, представени в нея, е приготвяна и изпробвана многократно 
и нито една не е „сглобена“ специално, за да запълни страница от тази книга. Ето защо и всяка рецепта 
тук, стига да се следва точно, се получава без грешка. Кулинарната й книга е специална и заради още 
нещо. Тя е плод на почти три години обмисляне, преработване, пробване и допълване на рецептите, 
като дори всяка снимка на готовите ястия е направена лично от самата Петя. Без монтажи и фотографски 
трикове. „Ще съм щастлива, ако книгата ми стане част от кухнята на всеки, който цени и милее за старата 
българска традиция да приемаш гости у дома си и да се грижиш за тях като за своите най-близки хора“, 
казва Петя. Останалото ще усетите в неповторимия вкус на храната, препоръчана от нея.
Повече информация за книгата може да получите във Facebook - Petia Petkova Stiffler

„69 иЗпитаНи аФроДиЗиака” е втората книга на Петя. Тя поднася един невероятно полезен и лю-
бовен подарък на читателите си, като разкрива тайни, свързани с онези непознати вкусни съставки в 
ястията, които ни дават криле и усещане за блаженство. Любовта заслужава всяка стъпка, всяка капка 
енергия, която да я направи още по-незабравима и красива. Книгата на Петя Щифлер ще ви научи на 
много тайни в любовта. Авторката е подбрала с много обич 69 афродизиака, които, освен че са изпи-
тани, са още един начин да поддържате любовния огън през целия си живот. Заслужавате го. Човек е 
роден да бъде щастлив и да живее в радост и любов. Пожелаваме ви го чрез книгата на Петя Щифлер 
„69 иЗпитаНи аФроДиЗиака”.

Книгите могат да се намерят в книжарниците на „Сиела“, „Хеликон“, „Буктрейдинг“, както и 
всички добри книжарници в страната или да се поръчат чрез www.ciela.com www.mobilis.bg.
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Хиалуроновата киселина присъства естествено в чо-
вешкото тяло. В най-високи концентрации се намира в течно-
стите в очите и ставите. Използва се като препарат и се екстра-
хира от гребени на петел или от бактерии в лаборатория. 
Изключително подходяща при лечение на различни ставни 
заболявания и операции на очите.

Основната й функция в организма е да се свързва с во-
дата за смазване на подвижните части на тялото като ставите 
и мускулите. Може да се приема през устата или се инжектира 
в засегнатата става от лекар професионалист. Хиалуроновата 
киселина се използва като пълнител в устна пластична хирур-
гия. Прилага се и при лечение на рани, изгаряния, кожни язви 
и като овлажнител. Има и голям интерес в използването й за 
предотвратяване на ефектите на стареенето. 

Напоследък се използва все повече при продуктите за 
грижа за кожата като „вълшебен хидратант“с много ползи.

Хиалуронова киселина за хубава и гладка кожа
Здравата и млада кожа е гладка и много еластична, 

защото съдържа високи концентрации на хиалурон. Хиалуро-
новата киселина се свързва с водата и създава желеобразна 
течност, която хидратира околната тъкан и поддържа колагена 
(отговорен за здравето на кожата) подхранен и здрав. 

С напредването на възрастта намалява и нивото на хи-
алуроновата киселина в кожата, като се губи и способността 
за задържане на вода. Резултатът е суха и дехидратирана кожа. 

Когато се използва директно върху кожата посредством 
определен разкрасяващ продукт като крем или гел, хиалуро-
новата киселина хидратира кожата като овлажнител. Буквално 
привлича влагата от въздуха в кожата и подпомага хидратира-
нето на цялата кожа посредством циркулацията. Хиалуроно-
вата киселина действа като пълнител в пространството чрез 
свързване на вода. По този начин кожата се поддържа гладка 
и без бръчки. Благодарение на този начин на действие дерма-
тологичният ефект на хидратиране е многократно по-голям в 
сравнение с този на продукт, базиран само на вода и мазнини.

Хиалуронът,
вълшебният
хидратант

Запази младостта!
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Grape Energy Hyaluron 
Серум за лице

HYALURON серум е средство за интензивна хидратираща те-
рапия на кожата на лицето в домашни условия. Вложената в 
състава високотехнологична хиалуронова киселина (Cube3) от 
ново поколение прониква до 4 пъти по-бързо от познатите до-
сега - ниско и високо молекулярни такива. Серумът хидратира 
в дълбочина, способства за задържане на естествената влага 
и стимулира процесите на регенерация на кожата на лице-
то. Особено подходящ за третиране на суха и дехидратирана 
кожа, както и за изглаждане на първи бръчки. Кожата на лицето 
изглежда възстановена, свежа и озарена! 
Активни компоненти: Хиалуронова киселина (Cube3) - с 
незабавен лифтинг ефект, изглажда бръчките, повишава хидра-
тацията на кожата и еластичността още през първия 1/2 час, 
създава обем и плътност. ОРГАНИК екстракт от грозде - един 
от най-мощните антиоксиданти. Укрепва колагеновата и елас-
тиновата структура на кожата. Кофеин - стяга кожата, като я 
успокоява и защитава.

Grape Energy Hyaluron +
Интензивно хидратиращ крем за лице

Нова формула за интензивна хидратация и забавяне на процеса 
на стареене на кожата. Благодарение на вложената високотех-
нологична хиалуронова киселина (Cube3) от ново поколение, 
която прониква до 4 пъти по-бързо от използваните видове, се 
постига по-бърза и по-ефективна хидратация на кожата в дълбо-
чина. Задържа нивото на естествената влага в кожата на лицето 
и тя видимо придобива свеж, озарен и кадифен вид. Продуктът е 
изключително подходящ при поява на първи бръчки. 
Активни съставки: Хиалуронова киселина (Cube3) - с незаба-
вен лифтинг ефект, изглажда бръчките, повишава хидратацията 
на кожата и еластичността още през първия 1/2 час, създава обем 
и плътност. ОРГАНИК екстракт от грозде - един от най-мощните 
природни антиоксиданти. Укрепва колагеновата и еластиновата 
структура на кожата. Масло ший - подхранва и възстановява 
клетките, попива без мазен и лепкащ ефект. Витамин Е - антиок-
сидант, подсилва естествената защита на кожата, съхранява вла-
гата. Д-пантенол - мощно стимулира регенерацията на клетките; 
Алантоин - възстановява здравия вид на кожата. С UVA/UVB за-
щита от слънчевите лъчи.

Вложената в състава високотехнологична хиалуронова 
киселина (Cube3) от ново поколение прониква до 4 пъти по-
бързо от познатите досега – ниско и високо молекулярни таки-
ва. Хидратира в дълбочина, способства за задържане на естест-
вената влага и стимулира процесите на регенерация на кожата.

•	 Осигурява незабавен лифтинг ефект, изглажда бръч-
ките, повишава хидратацията на кожата и еластичността още 
през първия 1/2 час, създава обем и плътност.

•	 Добавеният Caffeine + към продуктите за тяло е до-
казан стимулант с мощен липолитичен ефект. Засилва кръво-
обращението, подпомага изхвърлянето на вода и мазнини от 
организма, стимулира проникването на кислород.
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Grape Energy Hyaluron +
Хидратиращ BB крем за лице

Мултифункционален крем за лице, 
обединяващ няколко продукта в 
едно. Едновременно хидратира в 
дълбочина, изглажда несъвършен-
ствата и подчертава естествената 
красота. Адаптира се към всеки цвят 
на кожата, изравнява тена и има ма-
тиращ ефект. 
Активни съставки: Хиалуронова 
киселина (Cube3) - с незабавен 
лифтинг ефект, изглажда бръчките, 
повишава хидратацията на кожата и 
еластичността още през първия 1/2 
час, създава обем и плътност. ОРГА-
НИК екстракт от грозде - един от 
най-мощните природни антиокси-
данти. Масло ший - действа мощ-
но регенериращо и подхранващо. 
Д-пантенол - регенерира клетките, 
хидратира и подхранва. Алантоин 
- възстановява здравия вид на кожа-
та. С UVA/UVB защита от слънчевите 
лъчи.

Grape Energy Hyaluron +
Мицеларна вода 3 в 1

1. Нежно почиства грим и отстранява нечистотии, без да дразни.
2. Хидратира и способства за задържане на естествената влага 
в кожата. 3. Освежава, възстановява еластичността и съдейства 
за ускоряване на регенерацията. Не съдържа аромат и спирт, 
с отлична поносимост на кожата и околоочния контур. Без из-
плакване! 
Съдържа: Мицели - почистват епидермиса в дълбочина, като 
го предпазват от запушване на порите. Хиалуронова кисели-
на (Cube 3) - повишава хидратацията на кожата и стимулира 
възстановяването на тъканите. Водоразтворимо масло гроз-
дови семки - богато на витамините Е, PP, A, B, ензими, флаво-
ноиди, регулира омазняването и подобрява еластичността. 
Д-пантенол - мощно стимулира регенерацията на клетките. 
Глицерин (растителен) - отлично почиства, овлажнява и възста-
новява еластичността на кожата. 

Grape Energy Hyaluron +
Хидратиращ гел-скраб за лице

Нова формула гел-скраб за нежно 
почистване на лицето, обогатена с 
хиалуронова киселина и натурал-
ни скраб частици, които отстраня-
ват черните точки и замърсяване-
то, без да изсушават кожата. 
Активни съставки: Хиалуро-
нова киселина (Cube3) от ново 
поколение - прониква 3-4 пъти 
по-бързо в кожата от досега из-
ползваните видове, дълготрайно 
хидратира и задържа естествена-
та влага. ОРГАНИК екстракт от 
грозде. Д-пантенол. Глицерин 
(растителен). Аc.Net. - с действие 
срещу акне и черни точки.
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Grape Energy Hyaluron +
Почистващо мляко за лице с 
овлажняващо действие

Осигурява нежно почистване 
на кожата на лицето, като едно-
временно овлажнява кожата. 
Благодарение на вложената ви-
сокотехнологична хиалуронова 
киселина (Cube3) от ново поко-
ление млякото прониква бързо, 
хидратира в дълбочина и задър-
жа влагата в кожата. Подходящо 
е както за почистване и сваляне 
на грим, така и за освежаване на 
кожата на лицето. Без отмиване 
може да се ползва и като осно-
ва за грим или преди нанасяне 
на основен крем. Комбинацията 
от натурален екстракт от бяло 
грозде и витамин Е предпазва 
клетките от стареене, ускорява 
регенерацията им и запазва тях-
ната жизненост. 
Подходящо и за чувствителен тип 
кожа. С UVA/UVB защита от слън-
чевите лъчи.

Grape Energy Hyaluron +
Крем за ръце и нокти 

Нова хидратираща формула с добавена хиалуронова киселина 
(Cube3), предназначена за поддържане на кожата на ръцете и 
ноктите в оптимална кондиция. Видимо заглажда кожата и пра-
ви ръцете по-нежни, а ноктите по-здрави. 
Съдържа: Хиалуронова киселина (Cube3) - с незабавен лиф-
тинг ефект, повишава влажността и еластичността в момента на 
нанасянето. Натурален екстракт от бяло грозде и масло от 
гроздови семки - мощни антиоксиданти с регенериращо дейст-
вие. Глицерин и витамин А - съхраняват влагата и подхран-
ват кожата на ръцете, укрепват ноктите. С UVA/UVB защита от 
слънчевите лъчи.

Grape Energy Hyaluron +
Хидратиращ душ гел 

Ново поколение душ гел за тяло с хид-
ратиращо действие. Съдържа ком-
плекс от доказано ефективни овлаж-
няващи натурални съставки, които 
нежно измиват, без да изсушават и 
отнемат на кожата безценната за нея 
влага. С дълготраен свеж аромат. 
Активни съставки: Екстракт от бяло 
грозде - активен хидратант за гладка 
и блестяща кожа. Силен антиоксидант, 
стимулира регенерацията на клетки-
те. Глицерин (растителен) - отлично 
почиства, овлажнява и възстановява 
еластичността на кожата. Д-пантенол 
- ефективен хидратант и омекотител 
с възстановяващо клетките действие, 
спомага за увеличаване влажността на 
кожата.
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Grape Energy Caffeine + 
Крем за тяло с отслабващ ефект и стягащо 
действие

Ефективна формула с кофеин, ментол, натурални масла и ком-
бинирани билкови екстракти с дрениращо действие, създаде-
на специално за стимулиране на кръвообращението и реду-
циране на подкожните мазнини с цел подобряване визията на 
тялото. Действа стягащо и изглаждащо на отпусната кожа и в 
зоните с мастни натрупвания. 
Активни съставки: Кофеин - доказан стимулант с мощен ли-
политичен ефект. Ускорява кръвообращението, подпомага из-
хвърлянето на вода и мазнини от организма. Комбиниран екс-
тракт от ДИВ КЕСТЕН+БРЪШЛЯН+ЗЕЛЕН ЧАЙ - съдейства за 
дрениране на задържаната вода, стяга и изглажда неравностите 
по кожата на тялото. ОРГАНИК екстракт от грозде - един от най-
мощните антиоксиданти. Укрепва колагеновата и еластиновата 
структура на кожата. Масло от макадамия - дълбоко регене-
рира и хидратира кожата, намалява стриите, с хипоалергенно 
действие. Масло от абисиния - с регенериращи и хидратира-
щи кожата свойства. Масло ший - богато на витамин А, Е и F, 
специални мазнини, действа мощно регенериращо, подхран-
ващо и хидратиращо. Д-пантенол - с възстановяващо клетки-
те действие, прониква в дълбочина и спомага за увеличаване 
влажността на кожата. Витамин Е - поддържа еластичността на 
кожата и активизира регенеративните процеси. Ментол - при-
дава незабавно усещане за свежест и леко охлаждащ ефект.

Grape Energy Caffeine + 
Антицелулитен гел

Високоефективна формула с кофеин, ментол и натурални билко-
ви екстракти, действащи синергично редуциращо върху целу-
лита. Осезаемо стяга и изглажда кожата в областта на бедрата 
и проблемните зони. Приятно охлаждащ и лек, антицелулитният 
гел бързо прониква и ефективно атакува целулита, като подо-
брява микроциркулацията в междуклетъчното пространство на 
засегнатите зони. Заглажда „портокаловата кожа“ и стриите, при-
дава стегнат вид и визуално подобрява силуета. 
Активни съставки: Кофеин - доказан стимулант с мощен 
липолитичен ефект. Засилва кръвообращението, подпома-
га изхвърлянето на вода и мазнини от организма, стимулира 
проникването на кислород. Комбиниран екстракт от ДИВ 
КЕСТЕН+БРЪШЛЯН+ЗЕЛЕН ЧАЙ - дренира задържаната вода, 
стяга и изглажда неравностите по кожата на тялото. Екстракт 
от РУСКУС - доказан активатор за подобряване на кръвообра-
щението. Екстракт от бяло грозде - стимулира регенерацията 
на клетките. Ментол - придава незабавно усещане за свежест и 
леко охлаждащ ефект.
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Когато говорим за хидратация, не може да подминем и 
темата за минералните извори на България.

Най-старите известни селища на територията на страна-
та ни са изградени около термални извори още от древните 
траки. Траките първи открили лечебните свойства на водите и 
строели своите градове в близост до тях. По такъв начин били 
основани градове като София, Хисаря, Сандански, Кюстендил 
и др. По-късно тези земи били завладени от римляните, които 
продължили тракийската традиция и строели своите римски 
терми (бани). Минералната вода използвали както за лече-
ние на различни заболявания, така и за тонус и поддържане 
на добра форма. В наши дни минералната вода дарява своите 
лечебни и възстановяващи свойства в модерни СПА центрове 
и санаториуми и е включена в разнообразни процедури. В съ-
четание с благоприятен климат и чист планински или морски 
въздух минералната вода дарява здраве и тонус в различни 
климатични и балнеокурорти в страната.

В страната ни има над 700 минерални извора, чиято вода 
е разнообразна по химичен състав, температура и свойства.

За съжаление малко от прекрасните минерални бани, 
строени в началото на миналия век в много от българските 
градове, вече се рушат, не се поддържат и ценната вода изтича 
в огромни кални пространства.

Безценните минерални 
води на България

Забравените бани – банята в Горна Баня

Можете да се убедите сами, като ви припомним фотограф-
ската изложба „старите минерални бани на софия“ на Здрав-
ко Йончев през 2014 г. в градината пред Народния театър.

 Чудесната идея на младия фотограф представя забра-
вената архитектурна красота на старите софийски минерални 
бани в Овча купел, Горна Баня и Банкя.
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Забравените бани – банята в Овча купел
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Забравените бани – банята в Банкя
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Кожата страда от вредните влияния на студа, слънцето, 
замърсяването на околната среда, стреса във всички сезони. 

За да съхраним чистотата и красотата й, трябва да пола-
гаме грижи да бъде добре хидратирана целогодишно - всеки 
ден, час, минута. Времето лети и е добре да започнем с грижите 
веднага.

Знаем за важността на водата за функционирането на чо-
вешкия организъм – той се състои от около 65% вода. Тъй като 
тя е в основата на всички жизнени процеси, нейното значение 
е основно за поддържане на красотата на нашата кожа. 

Най-лесният начин и първа стъпка е да обърнем внима-
ние колко течност изпиваме на ден (виж стр. 6).

Консумацията на вода в комбинация с използване на хи-
дратираща козметика е нашата постоянна защита срещу преж-
девременното стареене на кожата и възможност да се радваме 
на eстествената си красота в целия й блясък.

Нашите лаборатории разработиха формулата AQUA 
NATURA, на базата на която ви предлагаме едно съвременно 
решение за перфектна хидратация на кожата. Тайната е в ком-
бинацията от растителни екстракти, натурална вода от краста-

вица и естествен екстракт от краставица и пъпеш, които задър-
жат влагата. Резултатът е силно хидратирана кожа с антиейдж 
ефект .

Легенди за уникалната свежест на краставицата и пъпе-
ша могат да се намерят в различни епохи и култури, особено в 
Индия и Египет. От древността се говори за уникалните качест-
ва на тези растения, както и за способността им да натрупват 
влага и щедро да я раздават на хората.

 Мощните свойства на краставицата да хидратира и задър-
жа влагата в кожата в съчетание със свойствата на пъпеша - да 
подхранва и подмладява, правят тази незаменима комбинация 
хитова в новите СПA продукти за модерната жена. 

Козметичните свойства на тези две растения се допълват 
и от добавената натурална вода от краставица, която притежа-
ва интензивно успокояващо и противовъзпалително действие. 
Резултатът е повече от задоволителен – тонизирана, подмладе-
на и успокоена кожа! 

Предлагаме на вашето внимание ново поколение проду-
кти с хидратиращо действие. 

Време е за 
хидратация
Във всяка възраст и всеки 
сезон хидратацията се отразява 
благоприятно на нашата кожа – 
запазва красотата и забавя 
стареенето 
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Хидратиращ крем за лице

Съдържа комплекс от доказано ефективни овлажняващи натурални съставки, които оси-
гуряват на кожата безценната за нея влага, освежават я, изглаждат тена, подобряват елас-
тичността й, като я зареждат с енергия за целия ден.
Активни компоненти и действие: Екстракт краставица и пъпеш – съдържа прови-
тамини и минерали, с хидратиращо и противовъзпалително действие. Изглажда тена и 
освежава кожата на лицето. Crambisol – натурално масло, извлечено от средиземно-
морско растение, с уникална молекулна структура, наричано Abyssinian Oil. Действа вър-
ху епидермиса като протектор на кожата, силно овлажнява и осигурява защита на чувст-
вителната кожа. Mасло от ший – богато на витамин А, Е и F, специални мазнини, които 
осигуряват безценна хидратираща грижа за кожата на лицето, подхранват и подобряват 
еластичността й. Богато е на канелена киселина, действа като естествен UV филтър. Рас-
тителен глицерин – естествен влагозадържащ продукт, омекотява, успокоява и възста-
новява еластичността на кожата. Витамин Е – мощен антиоксидант, помага в борбата 
със свободните радикали. Задържа влагата в кожата и подсилва естествената й защитна 
бариера. UV фактор – в комбинация с витамин Е ефективно предпазва кожата на лицето 
от вредното въздействие на слънчевите лъчи.

Почистващ & хидратиращ 
тоник за лице

Освежава и тонизира кожата на 
лицето за целия ден, като нежно 
отстранява замърсяванията. 
Активни компоненти и дейст-
вие: Натурална вода от краста-
вица – богата на сяра, вит. С и вит. 
А, ензими и слузести вещества. 
Има успокояващо, освежаващо, то-
низиращо и избелващо действие. 
Екстракт краставица и пъпеш – 
съдържа провитамини и минерали 
с хидратиращо и противовъзпали-
телно действие. Изглажда тена и 
освежава кожата на лицето. Фар-
незол – с доказани антибактери-
ални свойства, почиства и защита-
ва проблемната кожа.

Козметична серия AQUA NATURA 
с натурална вода от краставица 

За максимален ефект е препоръчително да се спазват 3-те стъпки – измиване с хидратиращ гел, 
тонизиране с хидратиращ тоник и последващо нанасяне на хидратиращ крем за лице.

Хидратиращ гел за 
измиване на лице

Измива по-нежно кожата на лицето 
от обичайните миещи средства, без 
да я дразни и изсушава. 
Активни компоненти и действие: 
Натурална вода от краставица – 
богата на сяра, вит. С и вит. А, ензи-
ми и слузести вещества. Има успо-
кояващо, освежаващо, изглаждащо 
и избелващо действие. Екстракт 
краставица и пъпеш – съдържа 
провитамини и минерали с хидра-
тиращо и противовъзпалително дей-
ствие. Изглажда тена и освежава 
кожата на лицето. Фарнезол – с до-
казани антибактериални свойства, 
почиства и защитава проблемната 
кожа.
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Възстановяваща емулсия за тяло
 
Подхранва и хидратира кожата на тялото, като я предпазва от изсу-
шаване, видимо подобрява вида и еластичността й, изглажда тена, 
хидратира я и я зарежда с енергия.
Активни компоненти и действие: Екстракт краставица и пъпеш – 
съдържа провитамини и минерали, с хидратиращо и противовъз-
палително действие. Изглажда тена и освежава кожата на тялото. 
Mасло от ший – богато е на витамин А, Е и F, както и на специални 
мазнини, които осигуряват безценна хидратираща грижа за кожата 
на тялото, подхранват я и подобряват еластичността й. Богато е на 
канелена киселина, която действа като естествен UV филтър. Д-
пантенол – осигурява защита, подобрява кръвообращението и до-
пълнително овлажнява, успокоява кожата след излагане на слънце 
и вредни външни въздействия. Crambisol – действа директно върху 
епидермиса като протектор на кожата, силно овлажнява, осигурява 
защита на чувствителната кожа. 
Подходяща е за употреба и след излагане на кожата на слънце.

Интимен гел хидратиращ

Нежно измиващ и хидратиращ гел за почистване на кожата в интим-
ните зони. Осигурява комфорт 24 часа в денонощието и предпазва от 
нежелани здравословни проблеми. Не съдържа агресивни активни 
съставки, подходящ за употреба от ранна тийнейджърска възраст.
Активни компоненти и действие: Натурална вода от краставица – 
хидратира, успокоява и действа противовъзпалително. Алантоин – 
успокоява чувствителната лигавица на интимните части. Екстракт 
лайка – има почистващо и антибактериално действие, способства 
поддържането на физиологичното рH. Екстракт невен – успокоява, 
овлажнява, има антибактериално и противогъбично действие, стиму-
лира регенерацията на клетките. Екстракт алое вера – подхранва 
кожата на интимната зона и засилва естествените й защитни свойства. 
Подходящ за ежедневна грижа, осигурява свежест и чистота през це-
лия ден.

Хидратиращ крем душ гел за тяло 

Нежно измива, без да изсушава и отнема на кожата безценната за 
нея влага.
Активни компоненти и действие: Екстракт краставица и 
пъпеш – съдържа провитамини и минерали, с хидратиращо и 
противовъзпалително действие. Освежава и тонизира кожата на 
тялото. Д-пантенол – има епителизиращо и ранозаздравяващо 
действие, допълнително хидратира и защитава, не дразни кожата.
С релаксиращ аромат за виталност и тонус. 
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Магията на 
Фаберже
Блясък, разкош и изящество, 
побрани в черупката на едно яйце

Яйцата на Фаберже са сред най-скъпите бижутерийни 
изделия в света. Те привличат погледа като магнит с царстве-
ната си осанка и сияние. Всяко от тях е вълшебство. Добре 
дошли в магическия свят на Фаберже - Бащата на яйцето.

Първото яйце на Фаберже се излюпва през 1885 г. То е 
поръчано от руския император Александър III като великден-
ски подарък за съпругата му Мария Фьодоровна. След дълго 
странстване из различни колекции 1885 Hen Egg се завърна 
обратно у дома. То беше откупено от близкия до Владимир 
Путин олигарх Виктор Векселберг. Това се случи през 2004 г., 
когато в Ню Йорк беше извършена безпрецедентна сделка: 
бизнесменът плати за уникалната колекция от яйца над 100 
милиона долара. Тогава той заяви: „В продължение на десети-
летия ни говореха, че „изкуството принадлежи на народа”. 
Междувременно милиони шедьоври на живописта, скулптури 
и предмети от ювелирното изкуство напускаха Русия. Много 
от тях се превърнаха в перли в короната на най-големите 
музеи по света, следите на други се изгубиха в частни колек-
ции. Никой не беше в състояние да попречи на това и хората 
се утешаваха, че автентичното изкуство принадлежи на 
историята и културата на цялото човечество. Но в душа-
та си те чудесно разбираха, че то принадлежи преди всичко 
на родината си - на земята, където е създавано. Времената, 
за щастие, се промениха. Днешна Русия вече не разпродава и 
не разкъсва своето културно наследство. Тя се учи да го цени 
и пази. Освен това някои съкровища на руското изкуство, 

които смятахме за безвъзвратно изгубени, започнаха да се 
връщат у дома. Преди 10 години дори и не допусках в мисли-
те си, че световноизвестната колекция от произведения на 
великия руски бижутер Петер Карл Фаберже, която в продъл-
жение на половин век е събирал американският предприемач 
Малкълм Форбс, ще бъде продавана. Оше по-малко съм си 
представял, че аз ще бъда купувачът. Но невъзможното ста-
на възможно и 9 императорски великденски яйца се прибраха 
у дома.“

Петер Карл Фаберже (Peter Carl Faberge с истинско име 
Карл Густавович Фаберже) се ражда на 30 май 1846 г. в Санкт 
Петербург, Русия, в семейството на Густав Фаберже. Баща му е 
естонец от емигрирал френски хугенотски род, а майка му е 
датчанката Шарлот. Малкият Карл има шанса да расте в Ита-
лия, Франция, Германия и Великобритания. Още през 1842 г. 
неговият баща основава бижутерска фирма в Санкт Петер-
бург. Едва на 24 години Карл оглавява бащината фирма, след 
като е изучил тънкостите на бижутерското изкуство. Изпод 
пръстите на Карл Фаберже излизат десетки изящни предмети 
от злато и сребро, малахит, топаз, лазурит, кристал и десетки 
други материали. С майсторлъка си той ще си спечели титлата 
„ювелир на Негово Императорского Величество и ювелир на 
Императорския Ермитаж”.

Звездният миг на Фаберже идва през 1885 г., когато им-
ператор Александър III поръчва вече споменатото декоратив-
но великденско яйце за жена си.
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Въпросното първо яйце си има история. През XVIII век се 
правели бижутерийни великденски яйца със скрита кокошчи-
ца, в която имало коронка, а в нея - пръстен. Именно такова 
било и първото яйце на Фаберже, подарено на Мария Фьодо-
ровна, която също като Карл Фаберже имала датски корени.

Подаръкът е оценен по достойнство и на бижутерската 
фирма са поръчани още една дузина великденски яйца. в све-
та има 71 яйца на Фаберже. 54 от тях са били императорски. 
Александър III превръща това в традиция и за всеки Великден 
подарява по едно такова бижу на съпругата си, а след смъртта 
му традицията е продължена от неговия син Николай II. Той по-
дарява яйца както на своята съпруга Александра Фьодоровна, 
така и на майка си.

Съществуват и петнайсетина яйца, направени от фирма-
та Фаберже за частни лица. И ако императорските яйца всеки 
път са различни и подготовката за изработването им започва 
още веднага след празника, така че реализацията отнема близо 
година, то яйцата за частни лица копират сюжети от импера-
торските.

Цели седем скъпоценни яйца принадлежат на фамилията 
Келх. Индустриалецът решава да повтори императорския жест 
и подарява първото великденско бижу на жена си. Традицията 
е прекъсната, когато за семейството настъпват проблемни вре-
мена, включително и от финансово естество. Неимператорски 
яйца са правени и по поръчка на Феликс Юсупов, представител 
на знатна фамилия, който по-късно ще стане убиецът на така 
ценения от Александра Романова Распутин. Такива яйца има 
също у племенника на Алфред Нобел и херцогиня Марлборо, 
както и у династията Ротшилд,

Императорските яйца Фаберже имат достатъчно разно-
образни сюжети: това може да са яйца-часовник или яйца с 
различни фигурки и миниатюри вътре в тях. Сред най-скъпите 
е „Зимното яйце”, направено от планински кристали и с ук-

раса от платина и 3000 розови диаманта. През 2002 г. то беше 
продадено на търг в лондонската аукционна къща „Кристис“ за 
9.6 млн. долара. Пет години по-късно руският бизнесмен и ко-
лекционер Александър Иванов поправи рекорда, като брои за 
„ротшилдовото яйце“ 18.5 милиона долара.

В годините на революцията някои от яйцата на Фаберже 
са изгубени, но повечето са откарани в Кремъл, където се съх-
раняват до 1930 г. После започва голямата разпродажба. Много 
от тях са купени от Арманд Хамър. В колекцията на Форбс по-
падат 11 императорски и 4 частни яйца.

Днес много от яйцата на Фаберже се намират в различни 
колекции в САЩ, пет са в Музея на изкуството на Вирджиния, 
три в Музея на изкуството на Ню Орлиънс, пак три са прите-
жание на британската кралица Елизабет Втора. Швейцарската 
фондация „Едуард и Морис Сандос”, музеят „Хилууд” във Ва-
шингтон и художествената галерия „Уолтърс” в Балтимор имат 
по две. Принцът на Монако Рение Трети се любува на едно, 
яйце има и в Музея на изкуството на Кливланд.

Всяко от яйцата на Фаберже има своя съдба и история. 
Само едно успява да напусне революционна Русия заедно със 
своята законна собственичка, императрица Мария Фьодоров-
на. То е подарък за нея от Николай ІІ, след като е удостоен с 
наградата „Орден на Свети Георги”. Майката благодари писмено 
за подаръка на сина си: „Целувам те трижди и ти благодаря 
с цялото си сърце за милата картичка и прелестното яйце с 
миниатюри, добрият Фаберже лично ми го достави. Удивител-
но красиво е. Много ми е тъжно да не сме заедно. От душа ти 
желая, скъпи мой Ники, всичко най-добро, всичко най-светло и 
успехи във всичко. Горещо любяща те твоя стара Мама”.

Не всички от яйцата са дело на самия Фаберже. Над по-
вечето е работил екип от бижутери към неговата фирма, сред 
които Август Холстрьом, Хенрик Уигстром, Ерик Колин, Михаил 
Перхин. Освен автентичните яйца на Фаберже има и много-
бройни копия, които по изяществото си не отстъпват на ори-
гиналите.

През 1937 г. търговската марка попада в ръцете на Са-
муел Рубин. През 1989 г. собственик на прочутия бранд стана 
англо-холандският производител на потребителски стоки 
Unilever, който превърна Faberge в козметична и парфюмерий-
на марка. През 2009 г. се появи бижутерската къща Faberge, 
която принадлежи на южноафриканския бизнесмен Брайън 
Гилбъртсън. През 2011 г. Виктор Векселберг се опита да откупи 
марката, но не успя.

КРИСТИ КРАСИМИРОВА

1885 г., „Кокошчица“ (не се е запазило)
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1895 г., „Яйце-часовник със синя змия“
Яйцето е изработено от злато, диаманти и полупрозрачен 

кралско син и непрозрачен бял емайл. Неподвижната змия 
служи за стрелка.

1897 г., „Яйце с три минатюри“
С портретите на Николай II, съпругата му - императрица Алек-

сандра Фьодоровна, и княгиня Олга Николаевна 

1898 г., „Момини сълзи“, 
С три миниатюрни портрета на император Николай II и него-

вите по-големи дъщери – Олга и Татяна. 

1897 г., „Коронационно яйце” 
Най-знаменитото от яйцата. С емайл в тъмнозлатист цвят и ук-
расено с решетка от императорски орли в центъра с диамант. 

Забележителен „сюрприз“ е каретата, направена от злато и 
емайл - точно копие на каретата, използвана при коронацията 

на Николай II и съпругата му. 
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1913 г., „Зимното яйце” 
Второто най-скъпо императорско яйце на Фаберже, продаде-

но от „Кристис“ през 2002 г. за 9.6 млн. долара. 
1905 г., „Ротшилдово яйце” 

То държи рекордната засега цена от 18.5 милиона долара.

1911 г., „Лаврово дърво” 
Известно е и като „Портокалово дърво“. Вътре има птичка с 

навиващ се механизъм с украса от розови диаманти. Цената 
му днес е към 15 млн. долара.

1900 г., „Петле“
 „Сюрпризът“ е пеещ петел с рубинени очи, който може да от-

варя човката си и да маха с крила. Той се появява на всеки час.
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Астрологичен цветен хороскоп
За да нямате колебание какъв букет да подарите - дали дръзки червени лалета, забавно-нежни слънчогледи или ароматни лилии, 
погледнете към звездите за вдъхновение. Отделете малко време и се информирайте от нашия астрологичен цветен хороскоп, за 
да зарадвате и направите щастлив човека, когото искате да поздравите!

За да провокирате естетската и чувствена страна в характера на вироглавия Телец, 
за да събудите романтика и отзивчивост, изберете букет от величествени лилии! 
Този земен знак носи силна любов към красивите неща, удоволствията, вкусната 
храна и комфорта, на които се и отдава.
Представителите на Телеца се грижат и възприемат красотата на цветята с всич-
ките си сетива. Букетът от лилии ще бъде оценен подобаващо от Телеца, а техният 
аромат ще му позволи да се отдаде на романтика и да разкрие чувствената си 
страна.

ТЕЛЕЦ
21 април - 21 май

Тези интелигентни, лесно приспособими и всестранни личности с богато въобра-
жение естествено предпочитат уханните рози! Близнаците са една от най-творче-
ските зодии, силно социални, ведри и гъвкави, те са желани във всяка компания. 
Забавно-нежни и съпричастни, те са предпочитани като ценни приятели.
Изненадайте Близнаците с голям букет от рози – цветето, което символизира 
есенцията на техния зодиакален знак: любов и приятелство. Имате възможност да 
изберете цвета, за да предадете разнообразие от настроения и съобщения, какви-
то носи всеки от цветовете. Розите идеално пасват на този зодиакален знак, дви-
жещ се бързо от приятелство към страст, от тиха изтънченост до лудо забавление.

БЛИЗНАЦИ
22 май - 21 юни

ОВЕН
21 март - 20 април

Категорично, за „вечно правия“ Овен са най-подходящи червените лалета! Този 
огнен знак, пълен с увереност, динамичен и енергичен, със сигурност ще е щаст-
лив да получи такъв ярък и впечатляващ букет. Родените под този зодиакален знак 
обикновено поемат инициативата – винаги са „ЗА“ приключения и предпочитат да 
не пътуват по предварително начертан маршрут.
Ентусиазмът и усърдието на Овена перфектно пасват с червеното - цвета на 
страстта (романтичен или по друг начин). Нищо друго не допълва тази зодия така, 
както червен букет от лалета. Зашеметяващи и пълни с енергия, готови на големи 
жестове в името на любовта.
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ЛЪВ
23 юли - 22 август

Най-доминираща, спонтанно креативна и екстровертна от всички зодиакални 
знаци, силно любящите Лъвове се отличават с голяма щедрост и отзивчивост. Те 
са със силен характер, изключително почтени, горди и уверени в себе си. Винаги 
център на вниманието, мислят и действат мащабно.
Затова няма да сбъркате, ако се подготвите за тяхната огнена личност - букет от 
слънчогледи. С големите си размери, открити лица и символика на щастие и то-
плина слънчогледите улавят както увереността и силата на Лъва, така и неговия 
любящ дух.

ДЕВА
23 август - 23 септември

Подредените и усърдни Деви с тяхната вродена практичност и склонност към де-
тайлите не могат да устоят на божествените маргарити! Хората, родени под този 
зодиакален знак, са често скромни и срамежливи, но под тяхната външна непре-
тенциозност се открива една мъдра и остроумна страна, която помага на близкото 
им обкръжение.
Изненадайте този така практичен, интелектуален и сериозен знак с букет, който 
провокира тяхната по-безгрижна страна. Букетът от маргарити с неговата дива 
красота, звездна форма и сочна структура ще подбуди въображението на Девата 
и ще разпали нейната забавно-нежна страна.

РАК
22 юни - 22 юли

Чувствителност и силна емоционалност са характерни за този нежен, общителен 
и пълен с чувство за хумор знак. Затова разнообразието на делфиниума е добрият 
избор за естетизма и търпението на Рака.
Нека тези щедри души знаят колко много цените тяхната мила и сърдечна личност 
с букет от делфиниуми (ралица). Със своята символика - отворено сърце, пламен-
на привързаност и усещане за лекота и лекомислие, делфиниумът ще бъде оценен 
подобаващо от чувствителния и романтичен Рак.
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Символ на баланса и хармонията, този зодиакален знак олицетворява пожъна-
тата реколта от упорита работа през пролетта и мъдростта от премереността. 
Естествени и благородни, те носят романтика и пръскат очарование при поява.                        
Подходящите цветя за този зодиакален знак са романтичната и феерична хор-
тензия! Със своите силни стебла и кълбовидни нежни цветове хортензиите оли-
цетворяват баланса на противоположностите - перфектният избор за Везните. 
Символизира прочувствена искреност и благодарност на даващия разбиране. 
Хортензията улавя благодарния и нежен нрав на Везните.

ВЕЗНИ
24 септември - 23 октомври

Мощни и страстни, тайнствени и изключително подвластни на своите емоции 
Скорпиони ще зарадвате и впечатлите естествено с буйните и неуправляеми бо-
жури! Те непрекъснато се нуждаят от вдъхновение и когато го имат, постигат и 
невъзможното.
Отдайте се на чувствените и страстни Скорпиони с артистичен букет от червени 
божури. Изключително страстните, с луксозна форма цветя, съдържат в себе си 
магичност, романтика, сила и страст. Точно това трябва на Скорпиона, за да полу-
чи сила и смелост.

СКОРПИОН
24 октомври - 22 ноември

Кентавърът символизира качествата на зодия Стрелец – невероятна комбинация 
от мощен интелект, физическа сила и енергия. Широко скроени, жадни за при-
ключения, новатори ще приемат с удоволствие един ароматен букет от карам-
фили. Техният независим дух и желание за покоряване на нови и нови върхове 
провокират неспирните им мечти.
За многопластовата личност на Стрелеца препоръчваме букет от това характер-
но и многопластово цвете – карамфила, свързано с безбройни символи – започ-
ващо с любовта, минаващо през глада за приключения, интелекта и добрия къс-
мет, достигащо желани върхове.

СТРЕЛЕЦ
23 ноември - 21 декември
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Този зодиакален знак е изключително отдаден и верен на хората, които обича. Из-
пълнен с оптимизъм, Водолеят има способността винаги да изважда положител-
ното от всяка ситуация. Неговият на пръв поглед независим дух крие романтична 
душа, затова зарадвайте го с елегантна, разцъфнала орхидея. 
Орхидеите с безспорната си красота и деликатност са идеално допълнение към 
духовните и интуитивни характеристики на Водолея. Със символиката, която но-
сят – любов, красота и сила, те отразяват и предаността на този зодиакален знак. 
Изберете розови орхидеи, представляващи чиста обич, за да подхраните тяхната 
романтична черта, или ги изненадайте с Катлея - орхидея, които имат силно въз-
действие и зрял чар.

ВОДОЛЕЙ
21 януари - 19 февруари

Нежни, търпеливи и любящи, родените под знака на зодия Риби превъзхождат 
всички по толерантност. Воден знак с голямо сърце, благороден и състрадателен, 
не е чудно, че Рибите са сред най-предпочитаните за приятели хора. Отстъпчиви 
и любящи, изключително интуитивни, те са отдадени на емоцията, изцяло загър-
били рационалността. 
Възхитете и благодарете на Рибите с един букет от алстромерии, за да не ги нака-
рате да се чувстват неудобно от нещо голямо и луксозно. Това цвете със своите 
нежни цветове и миниатюрни лилии улавя правилната комбинация от щедра кра-
сота и великолепно спокойствие, което ни дават Рибите.

РИБИ
20 февруари - 20 март

За амбициозния, отговорен, надежден и изключително стабилен Козирог няма 
съмнение, че подхожда африканската теменужка. Тя е красива и изящна, цъфти 
цяла година, на нея може да се разчита, че ще пръска красота - безспирно. 
Отговорният и дълбоко вкоренен в земята Козирог се чувства изключително 
щастлив, когато земята около него е сигурна и стабилна и насочва всичките си 
усилия към това, за да се чувства спокоен. Хората, родени под този зодиакален 
знак, са изключително подходящи да се радват и грижат за многогодишни расте-
ния, а африканските теменужки с яркото си присъствие символизират и вярност, 
съответстваща на устойчивия характер на Козирога, примесен с нотка на лукс и 
чувственост. 

КОЗИРОГ
22 декември - 20 януари
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В сърцето на Бояна, с прекрасни панорамни 
гледки към Витоша и София.
Стилна и дръзка архитектура в пълна хармония 
със заобикалящата природа.
Френски прозорци, съчетани с дървени фасадни 
елементи – усещане за свобода и простор, в 
комбинация с топлината и уюта на дървото.
16 апартамента, всеки един с уникално 
разпределение - възможност за избор, съобразен 
с вашата индивидуалност.

ДОМ С ХАРАКТЕР

tel.: +3592/9631632, fax: +3592/9631590, mob.: +359/888633955, e-mail: linearossa@abv.bg 

www.linearossa-bg.com
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водата - извор на живот!


