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Cherchez la femme - co to znaczy? Nie zastanawiamy się tu nad literalnym, słownikowym
tłumaczeniem, ale nad tym, co każda kobieta rozumie poprzez to zdanie... My lubimy tę interpretację:
ludzie mają niesamowitą skłonność do poszukiwania przyczyn różnych zjawisk i wydarzeń.

Prawda jednak jest taka, że przy dłuższym zastanowieniu każdorazowo dojdziemy do jednego:
przyczyną zawsze jest kobieta. Cherchez la femme jest więc opowieścią o wiecznym poszukiwaniu,
niespełnieniu i niepewności...
Takie już są kobiety: ulotne, zmienne, nieprzewidywalne. A przy tym urocze, niewinne,
inteligentne i uwodzicielskie. Słabe i silne jednocześnie. Łagodne i niebezpieczne. Jednym słowem nieodgadnione. W tym tkwi nasza siła.
O kobiecość jednak trzeba odpowiednio, wielokierunkowo zadbać. Karmić ją błyskiem uznania w
oczach koleżanek i rumieńcem zauroczonego adoratora z jednej strony, ale nie zapominać też o
własnej, domowej pielęgnacji.
Nasze ciało, w parze z umysłem, to nasz sprzymierzeniec, atut a czasem - nasza broń. Warto
więc je regularnie rozpieszczać. Zwłaszcza teraz, gdy śniegi topnieją, przyroda budzi się do życia, a
sezon na zrzucanie kilogramowych warstw zimowych swetrów nadciąga. Jak? Sposobów są miliony!
Zacząć można od twarzy. Przedwiośnie to idealna pora, by zatroszczyć się o promienną, zdrową
cerę. Robi się co raz cieplej i przyjemniej, przestańmy więc katować nasze buzie ciężkimi
kosmetykami! Postawmy na łagodny demakijaż, naturalne tonizowanie i kremy z ekologicznym
certyfikatem. Takie właśnie kosmetyki znajdziemy w bogatej ofercie marki PAT&RUB by Kinga Rusin.
Działają wręcz rewolucyjnie i jak pachną! To rozkosz dla ciała i zmysłów!

Magiczne działanie mają też pilingi do ust skomponowane w laboratoriach tej firmy, co docenili
ostatnio jurorzy konkursu NAJLEPSZE DLA URODY organizowanego przez magazyn "Uroda". Do
wyboru są trzy smaki: kawowy, pomarańczowy i różany. Wszystkie nie tylko fantastycznie smakują,
ale przede wszystkim - sprawiają, że usta jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, stają się
bardziej wydatne, zaróżowione i kuszące. Wystarczy tylko musnąć je naturalnym, subtelnie
barwiącym błyszczykiem i już można ruszać na podbój świata!
Twarz jest zdecydowanie najbardziej widoczną częścią kobiecego ciała, co nie zmienia faktu, że
troszczyć się trzeba o jego całość.
Włosy błyszczące i nawilżone naturalnymi kosmetykami, jak choćby tymi z regeneracyjnej linii
PAT&RUB i dodatkowo wzmocnione odbudowującą maską, staną się naszą najcenniejszą ozdobą.

Ciało - regularnie pilingowane, nawilżane i dopieszczone bogatymi masłami, czy balsamami - będzie
rewelacyjnie prezentowało się w lżejszych wiosennych kreacjach. Na walkę z cellulitem też nigdy nie
jest za późno! Wystarczy trochę determinacji, konsekwencji i... rozwagi. Sięgajmy po to, co jest
naturalne, ekologiczne i pięknie pachnie samymi składnikami, np. po rozmaitości z żurawinowej serii
PAT&RUB by Kinga Rusin. Ciekawostka: marka ta wypuściła też specjalną linię dedykowaną
biustowi i dekoltowi! Warto o tym pamiętać, bo przecież już za chwilkę sięgniemy po nieco bardziej
odsłonięte topy i sukienki.

Prawda jest taka: ciało rozpieszczać trzeba od stóp do głów. Co więcej: wielu panów za
najseksowniejszą część kobiecego ciała uznaje właśnie stopy! Następnym razem zaopatrując się więc
w preparaty do pielęgnacji skóry dłoni (które mamy już tak dobrze oswojone), pomyślmy i o naszych
nogach, zwłaszcza ich zakończeniach... Pamiętacie przecież bajkę o Kopciuszku: śliczna stópka może
być kluczem do książęcego serca ;0).

Wiosna to najpiękniejsza pora roku. Wszystko zaczyna się od nowa, przyroda z nową
energią wkracza w fazę rozkwitu. Nasza kobiecość może nie tylko dotrzymać jej kroku, ale
wręcz rzucić wyzwanie!

