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HATÁRIDŐNAPLÓJA!

Az Illia & Co. Kiadó és az ezoterikus.hu megálmodta a határidőnaplók új generációját. A 2011-es évre megalkotott kiadványban minden benne van, amit egy jól szerkesztett határidőnapló és egy éves kalendárium nyújthat az olvasónak.
A 2010. augusztus végén megjelenő kalendárium egy teljes
évre előre tartalmaz számos olyan információt, előrejelzést,
tanácsot, amely segíti tulajdonosa boldogulását.
Havi asztrológiai előrejelzések, repülő csillagtérkép, népi
babonák, jeles napok és meghatározó napi bolygóállások,
holdnaptár, bűbájok, életmódtanácsok az év 365 napjára.
Ez a naptár mindazoknak szól, akik tudatosan élik az életüket, szeretnek az igazi tudás birtokában lenni. Azoknak, akik
vonzódnak a spiritualitáshoz, és szívesen fordítják javukra a
láthatatlan erőket, ugyanakkor elvárják egy határidőnaplótól, hogy az mindennap szolgálja őket. A 2011-es kalendárium
olyan, mintha tulajdonosát egy titkárnő és egy személyes
asztrológus kísérné nap mint nap. Valódi érték, olvasmány,
hasznos segítőtárs.
Ne hagyja ki! Fizessen elő egy évre az ELLE magazinra a decemberi lapszámtól, és legyen Ön az, aki az elsők közt lehet
birtokosa a 30 db legbölcsebb kalendáriumnak!

ARCFIATALÍTÁS
MŰTÉT NÉLKÜL!
Még hogy az időt nem lehet megállítani? De igen!
A GIGI forradalmian új innovációja egy négyfunkciós szúrásés vágásmentes kezelőgép, amely már az első alkalommal
feltölti a bőrt, hatékonyan kezeli az idő okozta látható jeleket,
és nemcsak megállítja, de több kezeléssel visszaforgatja az
idő kerekét.
Egy 4–6 kezelésből álló kúra után akár 10 évet is fiatalodhat!
Gyors, fájdalommentes, látványos kezelések mindenkinek,
aki fiatalabb vonásokat szeretne; emellett kitűnő megoldást
nyújt pigmentált bőrre, érzékeny, irritált bőrre, sápadt, vitalitást
vesztett bőrre, mély ráncokra, nagyon laza kötőszövetre!
Fizessen elő most két évre az ELLE magazinra 15 600 forintért a decemberi lapszámtól, és legyen az egyik szerencsés
nyertes a négy közül, aki saját bőrén tapasztalhatja meg a forradalmian új kozmetikai eljárást a DITA Kozmetika Budapest
GIGI referencia kozmetikában!
Jelige: GIGI

Jelige: Kalendárium

www.illia.hu

www. gigicosmetic.hu/quadro

BEKÜLDÉSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 20. SORSOLÁS: NOVEMBER 29.
A SORSOLÁS NYILVÁNOS AZ ELLE SZERKESZTŐSÉGÉBEN.
A NYERTESEK NÉVJEGYZÉKE MEGTEKINTHETŐ A WWW.ELLE.HU/NYERTESEK OLDALON.

www.ditakozmetika.hu

