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Скъпи приятели,

Вдъхновени и пълни с енергия посрещаме великолепната, цветна 
и слънчева пролет, а след нея и великия ден на Възкресението. Дните 
около него са изключително вълнуващи, с много ритуали и символи, 
които ни изпълват с вяра и любов!

Избрахме този период, за да представим нашата нова козметична 
серия, създадена специално за жени. Името и е „Батист“, а целта е да 
направи дамските ритуали за красота още по-приятни, а кожата още по-
нежна.

Формулите на новите продукти под марка „Батист“ са разработени 
на базата на полезните свойства на екзотични плодове и растения, а 
ароматът е истински свеж полъх, подходящ за идващите дни.

Този брой е посветен изцяло на новата ни марка „Батист“, любопитни 
факти, продуктите, които могат да направят кожата ви по-гладка, съвети 
от специалисти. Забавлявайте се!

Екипът на „Билка Лайфстайл“ ООД
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Защо „Батист“?
Името е много важно за съдбата на марката…
Знаете ли какво е батист (или батиста)?!
Една от най-красивите материи - изискана и изтънчена, 

светла и ефирна! Този много фин плат е мек, лек, но същевре-
менно много стабилен. Произвежда се от специална прежда, а 
целта е да се постигне идеално гладка материя.

Нежното му докосване е сравнимо с дъха на пролетния 
бриз и създава невероятно копринено усещане за гладкост, 
мекота, въздушност!

Затова...

Козметика за комфортно
и нежно бръснене от Bilka!

Разработена на базата на полезните качества на екзотични плодове и растения.

„Билка Лайфстайл“ разработи новата си серия „Батист“, за да отговори на желанията на дамите, 
които се грижат за себе си. Предназначена е за нежна грижа при бръснене, епилация и депилация.
Серията е създадена за динамичните, задъхани градски момичета със забързано ежедневие и ограни-
чено свободно време. За тях е важно да изглеждат блестящо във всяка ситуация – на работното мяс-
то, в клуба, по улицата, сред природата, на плаж, вкъщи... Търсят различното, имат нужда от разноо-
бразие, като им остане време за почивка. Със своя екзотичен и свеж полъх тази серия е подходяща и за 
малките подрастващи девойки, които поемат към своята трансформация на изискани и млади дами.
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Нежна пяна за бръснене за жени

Нежна пяна за бръснене, специално за дамската кожа. Осигурява 
гладко и комфортно бръснене, като омекотява косъма и улеснява 
плъзгането на самобръсначката. 
Активните съставки, включени във формулата: алантоин, Д-пан-
тенол, витамин Е, дълбоко овлажняват кожата и редуцират дис-
комфорта. Добавеният дермален пребиотик Bioecolia запазва 
естествената епидермална флора и ограничава бактериалната 
активност. 
Подходяща и за деликатната кожа на подмишниците и бикини зо-
ната.
Употреба: С кръгови движения разпенвате пяната на желаните 
за обезкосмяване зони, след което се бръсне с подходяща само-
бръсначка.

Душ гел за бръснене и измиване за жени

Гелът за бръснене и измиване едновременно овлажнява, защитава и 
почиства. Кожата остава хидратирана, еластична и нежна. Формулата 
включва Aqua Cacteen (екстракт от кактус), алантоин, глицерин – комби-
нация, осигуряваща защита на раздразнената кожа, със силно влагоза-
държащо действие.
Гелът за бръснене е подходящ и за чувствителна кожа.
Употреба. За измиване: Гелът се разнася с масажиращи движения върху 
мокра кожа до получаване на пяна, след което се изплаква с топла вода. 
За бръснене: Гелът се разнася с масажиращи движения върху мокра 
кожа до получаване на пяна, след това се използва самобръсначка.
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Крем за забавяне растежа на космите

Кремът Slow Hair Growth е предназначен за ежедневна употреба. Той 
забавя растежа на космите и постепенно намалява честотата на епи-
лиране. Включените активни съставки алантоин, глицерин и уреа под-
помагат регенерацията на клетките след депилация, задържат влагата, 
премахват мъртвите клетки и поддържат кожата гладка и нежна. Вло-
женият Capislow забавя растежа на космите, като потиска делението и 
образуването на нови космени фоликули, облекчава раздразненията и 
успокоява кожата след депилация и бръснене. Кремът е обогатен с мас-
ла от ший, маслина и маракуя, които допълнително овлажняват, омеко-
тяват, подхранват и защитават кожата от неблагоприятните влияния на 
околната среда. 
Употреба: Кремът се нанася с леки масажни движения върху чистата 
кожа на депилираните зони.

Олио след депилация/епилация

Олио за подхранване и успокояване на кожата след де-
пилация, епилация и кола маска. Разработено на базата 
на 5 от най-полезните за кожата масла: от слънчоглед, 
лен, маслина, макадамия, маракуя. 
Натуралните масла успокояват и възстановяват кожата, 
като намаляват и успокояват раздразненията и зачервя-
ванията, подобряват защитните й функции, подхранват 
и хидратират в дълбочина. Олиото отлично се нанася и 
попива, а кожата остава гладка, здрава, с добре поддър-
жан вид. 
Употреба: Нанася се върху депилираните/епилирани 
зони с кръгови масажни движения до пълно попиване.
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През 1920-а 
една млада жена 
порязва крака си, 
докато се бръсне. 
Тази обикновена 
история се пре-
връща от случаен 
инцидент в нацио-
нална новина. За-
щото по това вре-
ме бръсненето на 
крака било доста 
необичайно.

И така женско-
то бръснене на 

подмишници и крака се превръща от събитие през 1920-а в 
масова практика след 40-те години на миналия век.

Най-достоверното изследване на Кристин Хоуп обвинява 
една продължителна рекламна кампания за промяната на на-
чина, по който жените се поддържат. 

В началото на XX век на жените не им е хрумвало да обез-
космяват краката и подмишниците си. Tова се вижда ясно от 

рекламите, наръчниците за красота и модата по това време. 
Дрехите покривали цялото тяло, така че било рядкост да се 
видят голи крака и подмишници и затова премахването на кос-
мите там не било проблем и на дневен ред. Преди 1910-а депи-
латоарите за тези части на тялото били използвани предимно 
от актриси, танцьорки или при операции в хирургията. 

Кратка история 
на дамското 
обезкосмяване
Как козметичната индустрия убеди жените
да си бръснат краката

Лосион след депилация/епилация

Успокоява кожата след депилация/епилация. Богат на 
масла, витамини и екстракти, лосионът тонизира епи-
дермиса и балансира PH на кожата. Формулата включва 
активни съставки: алантоин, глицерин, Д-пантенол, биза-
болол, екстракт от алое вера, които подпомагат регене-
рацията на клетките след депилация/епилация, хидра-
тират и успокояват раздразнената кожа. След употреба 
кожата е мека, нежна, със здрав вид благодарение на 
добавените масла от макадамия и оризови трици.
Употреба: Нанася се на кожата с масажни движения след 
депилация/епилация.
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Жените се тревожили и се концентрирали върху обез-
космяването на откритите части на тялото - лицето, шията и 
предмишницата. 

Тенденциите в модата се променят и това дава отражение и 
при обезкосмяването. 

Рекламодателите се насочват към подмишниците!

Според Кристин Хоуп, изследовател на тези процеси, про-
мяната започва през 1915 г., когато рекламодателите в Harper‘s 
Bazar започват да се прицелват в окосмяването на подмишни-
ците (обикновено за различни депилиращи кремове). Новата 
тенденция за рокли без ръкави, често вдъхновени от гръцки 
и римски облекла, вадят на показ доскоро покриваните ръце. 
Това, разбира се, води депилиращата индустрия до извода, че 
окосмяването на подмишниците вече е нежелано.

Тази реклама от 1922 г. от Harper‘s Bazaar е типична за по-
явата на новата мода: 

„Модерната жена казва, че подмишниците трябва да бъдат 
толкова гладки, колкото лицето“ – това рекламно послание из-
яснява промяната.

Привлекателността е до голяма степен базирана на модата 
и тя до голяма степен диктува какво трябва да правят жените, 
за да изглеждат модерно (да премахнат окосмяването на под-
мишниците си). 

Безопасността на самобръсначките също влизат в играта. 
Както твърди Gillette в реклама от 1915 г.: „Милейди Деколета 
е най-елегантната малка Gillette, използвана от добре под-
държаната жена, за да бъдат подмишниците и бели и гладки.“ 
До известна степен преминаването към увеличено бръснене 
е подпомогнато от технологията, а именно изобретението на 
безопасен бръснач със сменящи се ножчета през 1901 г. и крем 
за бръснене за незабавна употреба през 1919 г.. 

През 20-те години се появяват скъсените поли, а индустри-
ята за премахване на космите обхваща вече и краката. 

Полите до коляното правят краката по-видими и депилато-
арните компании не се поколебават да твърдят, че техните про-
дукти дават възможност „жените да се къпят без дълги чорапи, 
без притеснение“. 

До 40-те години премахването на космите по краката 
става стандарт. 

Обезкосмяването придобива още по-големи размери в 
края на Втората световна война, като добавим към новите мод-
ни стандарти и липсата на редица стоки в този период, вкл. 
дамските чорапи. Те били много дефицитни, защото найлонът, 
от който се правят, се е използвал за нуждите на военната про-
мишленост. 

Дамите намерили изход в бръсненето. За да изглеждат кра-
ката им гладки, все едно са покрити с фин найлонов чорап, те 
ги бръснели, дори ги мажели с фон дьо тен. За да се затвърди 
успешната имитация на чорап, рисували и линия/ръб в задната 
част на прасеца.

Много салони за красота започнали да предлагат тези услу-
ги – трудно е да се обръснеш качествено отзад и да си нарису-
ваш прав ръб, който да имитира ръб на чорап.

В същото време и козметичната индустрия се задействала 
и започнала да предлага всичко необходимо – тониращи кре-
мове, моливи и дори приспособления за равно нанасяне на 
линия, имитираща ръба на чорапа.

Войната минала, икономиката се раздвижила, чорапите се 
появили на пазара, но модата на изчистените крака останала, 
а гладката кожа е вече символ и еталон за женственост. И така 
нещата продължават до ден днешен. В наши дни от тази мода се 
ползват и все повече мъже.

Източник: www.vox.com
www.kanal3.bg

Превод: Елица Златкова

Дами, които си бръснат краката през 1927 г. 
Keystone France/Getty Images
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Съвременните жени имат достатъчно голям избор за 
обезкосмяване. Важно е всяка да подбере правилния начин на 
епилация на основата на особеностите на кожата, средствата и 
свободното време.

Ако навлезем в терминологията, може да се отделят два 
основни начина за обезкосмяване. Епилация – това е премах-
ването на окосмяването „завинаги“, тоест изтъняване на луко-
виците с помощта на ток, лазер или фотоепилатор.

Депилацията е доста по-разпространеният вариант, когато 
косъмчетата се премахват относително често със самобръс-
начка, епилатор, крем, кола маска или пинсета.

Епилацията в повечето случаи се прави в салоните с по-
мощта на специалист, въпреки че вече на пазара има и апарати 
за домашна употреба, които са компактни и спестяват пари.

Повечето жени предпочитат да извършват различните ме-
тоди на депилация вкъщи, но и в този случай (особено когато 
става въпрос за кола маска) много често,  както добре знаем,  се 
извършват и в салоните за красота. 

Как да избегнем нежеланите последствия и да направим 
процедурата по-безопасна и по-малко болезнена?

Ще представим няколко съвета по темата.

Бръснене
Това е един от най-разпространените 
начини за обезкосмяване, въпреки че 

той предизвиква раздразнения и се нуждае от постоянно под-
държане. Появата на нови косъмчета при някои дами се случва 
само няколко часа след бръсненето.

Препоръчително е да се използват специално създадените 
женски модели самобръсначки с подвижна глава. Добре е те 
да се подменят на всеки пет процедури примерно, иначе рис-
кувате да се увредят фоликулите и да се получи раздразнение. 

Преди бръснене е много важно да напарите кожата. След 
това не пропускайте да омекотите косъмчетата – това се по-
лучава като нанесете пяна за бръснене или душ гел две ми-
нути преди процедурата.

Забравете за сапуна - той, както е известно, изсушава ко-
жата, което води до раздразнение.

Бръсненето трябва да става по две направления – отна-
чало по посока на косъмчетата, а после – обратно (въпреки 
това, ако можете да избегнете тази посока, по-добре го напра-
вете).

След процедурата нанесете на третираните области спе-
циален омекотяващ лосион – това ще помогне да намалите за-
червяването и да премахнете раздразнението.

Електроепилация
Използването на епилатор е най-ефек-

тивната процедура по обезкосмяване в до-
машни условия. Въпреки че жените с нисък 
праг на болката се отнасят с ненавист към 
тази машинка.

Основното усложнение при този метод за обезкосмяване, 
като се изключи неприятното усещане, са врастването и раз-
дразнението на кожата. Това може да се избегне, ако се спазват 
няколко определени правила.

Преди процедурата е добре да почистите тялото със 
скраб. Желателно е да използвате средства, в чиито състав вли-
зат натурални почистващи частици като морска сол, парченца 
грозде или кафе.

Използвайте твърда гъба или специална четка – така ще мо-
жете да свалите мъртвия слой клетки на епидермиса. 

Пилинг на кожата е добре да правите редовно - най-добре 
ежедневно, когато вземате душ.

Омекотете и овлажнете кожата както преди, така и след 
епилацията, защото това помага да избегнете врастването 
на косъмчетата.

Не ползвайте епилатор по време на месечния цикъл и дни-
те непосредствено преди него, защото се увеличава рискът от 
раздразнение на кожата и врастване.

Депилация с крем или гел
Това е много удобен начин, който може да 

се прилага практически на всички участъци от 
тялото. Въпреки че ако изборът е паднал върху 
него, трябва обезателно да направите тест пре-

ди използването на крем, защото той може да предизвика хи-
мическа реакция, която да стимулира растежа на косъмчетата.

Пробвайте го в малък участък на тялото и проверете има ли 
алергична реакция или усилване на растежа.

Задържайте нанесения крем или гел точно толкова време, 
колкото е посочено в инструкциите за ползване. Сваляйте го с 
шпатула или лопатка, която е приложена към самото средство. 
Не притискайте, когато я прекарвате по кожата, тъй като това 
може да повреди кожата. 

След процедурата не се препоръчва използването на де-
зодорант или сапун в продължение на няколко часа, защото 
може да предизвика раздразнение. Затова се опитвайте да 
правите процедурата вечер, за да може кожата да се успокои 
до сутринта.

Други средства са и депилиращите ленти, а напоследък и 
био кола маските.

Фотоепилация

Най-съвременният, най-ефективният и най-дълготрайният 
метод за отстраняване на нежеланото окосмяване. Принципът 
й се базира на действието на импулсната светлина, която дос-
тига до основата на косъма - фоликула, и го разрушава. Цветът 
на косъмчетата има голямо значение при процедурите. Тъмни-
те косми съдържат повече меланин, отколкото светлите или 
побелелите. Поради тази причина фотоепилацията е най-ефек-
тивна при тъмно окосмяване и доста по-слабо ефективна при 
светло. 

Методи за обезкосмяване
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Ниво на болка

Колко време остава гладка кожата

Как се променят косъмчетата

Кола маската издърпва космите от корен, така че те порастват отново след около 3-4 
седмици. Уловката е, че растейки, те стават все по-видими. Което намалява периода от вре-
ме, в който можеш да се насладиш на гладка кожа, до… 10-ина дни. Ако имаш късмет.

Бръсненето отрязва косъмчетата от повърхността на кожата, което означава, че те по-
растват след около седмица до 10 дни. Известен мит е, че бръсненето причинява по-бърз 
растеж на космите, но всъщност изглежда така просто защото не са отстранени от корена 
и съответно времето за растеж е по-кратко. За щастие обаче живеем във време, в което има 
продукти като крема за контрол и забавяне растежа на космите от Batist, който постепенно 
намалява честотата на депилиране.

Няма две мнения по въпроса - кола маската е агонизиращо болезнена, особено ако не 
си свикнала. Тъй като лентичките се издърпват в посока, обратна на растежа на косъма, 
болката е увеличена, а процедурата доста често предизвиква раздразване и почервенява-
не на кожата, дори и след като приключи.

Бръсненето е абсолютно безболезнено. Ако си внимателна и използваш хидратиращ 
продукт като пяна, гел или крем за бръснене, то цялата процедура ще бъде като детска 
игра.

Когато става дума за обезкосмяване, обикновено се стига до един основен въпрос - скубане или бръснене. 
Дали кола маската е по-подходяща, защото се справя с проблема от корена, или пък бръсненето е по-добрият 
избор, защото върши същата работа, но без излишна болка и дискомфорт?

Решихме да изправим двата метода един срещу друг и да видим кой ще победи!

Споделени мисли по интимни теми 

В рамките на дълъг период от време кола маската подпомага процес, при който косми-
те започват да стават по-тънки и фини, тъй като биват премахвани директно от фоликула.
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Разходи

Кожни раздразненияПродължителност на ефекта

Хигиена

Бързина

При кола маската съществува тенденция окосмяването да оредява и да става по-тънко 
с течение на времето.

Ако си почитател на кола маската, ти препоръчваме да изчислиш колко пари си по-
харчила за една година за тази процедура. Вероятно ще се изненадаш колко сериозна е 
всъщност сумата.

И кола маската, и бръсненето в крайна сметка осигуряват гладка и мека кожа. Въпросът 
е по какъв начин се стига до този резултат, а в това отношение според казаното по-горе, 
определено печели бръсненето. Макар че кола маската е стар и изпитан метод, бръснене-
то се оказва по-бързият и ефективен начин за премахване на досадното окосмяване и е 
предпочитаният от забързаните градски момичета вариант.
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Независимо колко срещи и задачи имаш за деня, винаги 
намирай време да се погрижиш за самата теб. След дългия ден 
сценарият е познат - разполагаш с 5 минути, за да влезеш под 
душа, да направиш 30 неща и да излезеш блестяща от там. С 
пяна за бръснене тази задача става по-лесна и приятна. Ето ти 
още 5 причини да включиш пяната за бръснене в ежедневната 
си рутина. 

Бързо и лесно
Бързаш, не ти се занимава с бръснене, но се налага и в ба-

нята хващаш душ гела или сапуна вместо специализиран про-
дукт за бръснене. А след душа се чудиш как да прикриеш този 
нюанс на червеното, който е придобила кожата ти. Не предпо-
читаш ли да имаш мека и гладка кожа, без кожни раздразне-
ния? Отговорът е ясен, затова задължително използвай пяна за 
бръснене. Тя ще направи приплъзването на самобръсначката 
по кожата много по-бързо и по-нежно. Пяната за бръснене за 
жени на Batist е специално разработена да омекотява космите 
за още по-лесно отстраняване. 

Чиста работа
Сигурно се чудиш какво общо има пяната с чистата кожа, та 

тя не е сапун? Да, повечето продукти за бръснене не могат да 
се похвалят с почистваща функция. Но с добавения дермален 
пребиотик Bioecolia пяната на Batist ограничава бактериалната 
активност, оставяйки кожата ти още по-свежа и чиста. Гладка и 
дезинфекцирана кожа? Да, моля! 

Хидратирана кожа
Хидратацията на кожата не се постига само с лосион и 

олио. Пяната за бръснене на Batist съдържа активни съставки, 
които хидратират кожата още по време на бръснене. С дълбоко 
овлажняващия ефект на Д-пантенол, витамин Е и екстракт от 
алое чувствителните и деликатни зони запазват своята нежна 
мекота. Представи си освежаващия допир на пухкавата пяна… 
истинско СПА преживяване у дома! 

Без болка 
Бръсненето освен най-бързият начин за обезкосмяване е 

и един от най-безболезнените. И все пак всички познаваме не-
приятното чувство, когато самобръсначката се плъзне за част 
от секундата и… порязване! За да избегнеш раните и белезите, 
използвай пяна за бръснене. Тя е като навигатор за самобръс-
начката и намалява драстично риска от порязване. 

Ароматен релакс
Цял ден бързане, а сега закъсняваш и за срещата в бара… 

Дай си няколко минути за подобряване на настроението с аро-
матерапия. Вземи максимума от минутите, в които се грижиш 
за себе си, като се насладиш на нежния и успокояващ аромат 
на пяната за бръснене Batist. Само не се отпускай прекалено 
много, все пак те чакат! 

Дори да бързаш ужасно много - никога, абсолютно никога 
не предприемай сухо бръснене. Вместо да спестиш време, рис-
куваш порязване и кожни раздразнения. С пяна за бръснене от 
Batist резултатите ще надминат очакванията ти.

причини да използваш 
пяна за бръснене

ОРГАЗМИ. ОБИЧАМЕ ГИ.

ПОВЕЧЕ ОТ 2/3 ОТ ЖЕНИТЕ
НЕ ПОЛУЧАВАТ ВИНАГИ ОРГАЗМИ ПО ВРЕМЕ НА СЕКС.*

НИЕ ИСКАМЕ ВСИЧКИ
ДА ПОЛУЧАВАТ РАЗТЪРСВАЩИ ОРГАЗМИ, ВСЕКИ ПЪТ.

#ORGASMSFORALL

* Според потребителско проучване, направено през 2016г. 
от агенцията за проучвания от Великобритания
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Седем трика 
при бръснене
На пръв поглед бръсненето е обикновена и прос-
та дейност - една самобръсначка, малко вода, 5 
минути и готово! Бръсненето на тялото обаче има 
своите малки тайни и трикове. Следвай тези 7 съ-
вета и ще се изненадаш приятно от резултатите.

Доста прости 
и бързи правила, 

нали? 
Следвай ги всеки път, 

за да имаш винаги 
гладка и красива 

кожа. 

Не пропускай 
пяната

Използвай нова
самобръсначка

Няма проблем да използваш гъба или 
луфа под душа, но избягвай да пося-
гаш към тях след бръснене. Тогава 
кожата е по-чувствителна и триенето 
дори и от най-нежната материя може 
да доведе до зачервяване и диском-
форт. 

След бръснене не пропускай да ов-
лажниш кожата си. Тя съдържа око-
ло 70% вода и се нуждае от редовна 
хидратация, за да изглежда здрава и 
свежа. За да е винаги нежна и краси-
ва и за да избегнеш дискомфорт, след 
бръснене използвай специализирани 
овлажняващи продукти като олиото 
след депилация/епилация и лосиона 
след депилация/епилация.

Винаги започвай бръсненето с движе-
ния по посока на растежа на косъмче-
тата. След това със самобръсначката 
повтори зоната наобратно. Така ще 
постигнеш оптимални резултати. 

Ексфолирането отнема максимум 5 
минути, а има много позитивни ефек-
ти - отстранява мъртвите клетки на 
повърхността на кожата, подготвя я 
за по-чисто и ефективно бръснене и 
я изглажда. Използвай щадящ скраб и 
нежни, кръгови движения. 

Ексфолирай

Пропусни гъбата

Хидратирай

Бръсни се накрая на 
къпането
Експертите съветват поне 8 часа след 
депилация да не се взима душ. По 
този начин кожата има възможност да 
се възстанови пълноценно, а порите 
да се затворят. Бръсни се накрая на 
къпането, за да избегнеш раздразне-
ния. 

Движи по
посока на растежа

1

2

3

45

6

7
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С толкова много места за посещение и толкова малко време може би ние ще можем да ви помогнем да 
изберете вашата най-подходяща дестинация за тази година. За да поемете в правилната посока и да из-
берете най-доброто място за вашето пътуване и почивка през 2018, можете да погледнете прогнозите за 
всеки знак. Понякога се питаме защо някои хора се установяват и живеят добре в някои страни, а в други 
не се чувстват комфортно. За това отговор имат звездите!

Подходящи дестинации за всяка зодия през 2018 г.
Готова ли си за
пътешествие?
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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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Готова ли си 
за вълнуващи изживявания?


