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Światowa nowość!
Spowolnienie procesu starzenia się dzięki „MonAmie“

M

łodzieńcza świeżość i

nieprzemijająca piękność? To marzenie
każdej kobiety spełni
się w Legnicy i okolicy! Salon Dream
Sun na ul. Złotoryjskiej w Legnicy
wyposażony w „mon amie”, absolutną światową nowość, oferuje wyjątkową usługę, jedyną tego rodzaju w
regionie: kolagenową terapię świetlną
z opcjonalnym opalaniem!
Włókna kolagenowe zbudowane
są z białek i odpowiadają za jędrność
skóry oraz formę i elastyczność tkanki łącznej. Wraz z wiekiem włókna
kolagenowe twardnieją prowadząc
do wiotczenia skóry i powstawania
zmarszczek. Jednak ich odbudowa
może zostać ponownie aktywowana.
Umożliwia to kolagenowa terapia
świetlna „mon amie”! Światło produkowane przez specjalnie zaprojektowane lampy Collagen Plus w kolarium „mon amie” odbudowuje zapas
kolagenu w całym ciele!
Zdrowy, świeży wygląd sprawia,
że zmarszczki znikają. Głębokie
zmarszczki, zwłaszcza na twarzy, szyi
i dekolcie, zostają wyraźnie wygładzone. Skóra odzyskuje z powrotem

utraconą elastyczność i sprawia wrażenie znacznie gładszej i świeższej
– doskonały efekt „anti-aging“!
Badania obserwacyjne przeprowadzone w klinice Piano w Szwajcarii udowodniają skuteczność kilkutygodniowej terapii. 68% badanych
zaobserwowało znaczne polepszenie
ogólnego stanu skóry, 89% zauważyło znaczne wygładzenie skóry twarzy,
szyi i dekoltu.
Aż 97% badanych stwierdziło
poprawę jędrności i elastyczności
skóry na całym ciele!
W zależności od okresu trwania terapii i indywidualnej budowy
skóry osiągnięte zostają różne efekty kolagenowej terapii świetlnej.
Rewitalizacja, regeneracja, poprawa jędrności skóry –każda klientka
może zrealizować własne życzenie
przez wybór ilości sesji. Już po 10
zastosowaniach wygląd skóry ulega
znacznemu polepszeniu! Po 20 zastosowaniach wilgotność skóry zwiększa się, a po ok. 30 zastosowaniach
zmarszczki ulegają znacznemu wygładzeniu. Aby zachować trwały wynik
zaleca się stosowanie kolagenowej
terapii świetlnej raz w tygodniu.

Konkurs!
Jakie są metody, możliwości spowolnienia procesu starzenia ?”
Nagroda, karnet na 10 kolagenowych zabiegów odmładzających w MonAmie” zostanie rozlosowany wśród prawidłowych odpowiedzi, które należy przesyłać do 3 listopada
br.na adres salon@dreamsun.pl

„Mon amie” oferuje ponadto
klientkom wolny wybór: czystą rozkosz kolagenowej terapii świetlnej dla
młodzieńczej świeżości bez opalania
lub z opalaniem światłem ultrafioletowym dla atrakcyjnej cery!
Klientkom, które pragną nabrać
pięknej opalenizny, bezpieczne opalanie gwarantuje opatentowany czujnik skóry. Przy pomocy tego czujnika
„mon amie” dokonuje analizy typu
skóry i wybiera optymalną intensywność opalania. Łagodny efekt opalania gwarantowany!
W ten sposób kolarium „mon
amie” spełnia wszelkie kobiece pragnienia młodości i atrakcyjności – w
perfekcyjnym połączeniu kolagenowej terapii świetlnej i nasłoneczniania światłem ultrafioletowym!
Wieczna uroda i atrakcyjna
cera! To właśnie światowa nowość
„mon amie”!
Jeżeli chcesz poznać świat „mon
amie”, zapraszamy do Salonu Dream
Sun w Legnicy na ul. Złotoryjskiej
108 ! „mon amie” w Dream Sun to
przyjaciółka dla każdej kobiety w
każdym wieku – nowa przyjaciółka
Twojej skóry!

Salon Odnowy Biologicznej
Dream Sun

znajduje się w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 108/1A,
tel. 76-854-90-47, salon@dreamsun.pl, www.dreamsun.pl

Smak prawdziwego jedzenia

P

rzez dwa dni klienci Galerii Piastów mieli niepowtarzalną okazję zakupu
pieczywa, nabiału i wędlin
wyprodukowanych
tradycyjnym
sposobem, według starych receptur. Jarmarczne stragany były oblegane od rana do wieczora.
Duże patio Galerii zamieniło
się tym razem w plac targowy, na
którym stanęły stragany z jedzeniem, piciem i wyrobami rękodzielniczymi. Wszędzie wokół roznosił
się smakowity zapach wędzonki i
świeżego chleba. Stragany wystawione w patio były oblegane przez
tłumy klientów, niektórzy przyjechali na zakupy z okolic Legnicy, min.
z pobliskiego Lubina, po to by, jak
stwierdzili kupić prawdziwe jedzenie, a nie to pełne konserwantów.
- Wystawcy udostępnili klientom to, co najlepsze, czyli żywność
produkowaną tradycyjnymi metodami, w małych, rodzinnych wytwórniach – powiedział Sebastian
Kaźmierowski, dyrektor Galerii
Piastów. – Chcemy, żeby impreza
odbywała się cyklicznie i na stałe
wpisała w kalendarz imprez. Jeśli
okaże się, że nasi klienci są zainteresowani, kolejny jarmark odbędzie się już za miesiąc.

Producenci, którzy przyjechali
na zaproszenie Galerii pochodzą
z różnych zakątków Polski, min. z
Podlasia, Wielkopolski, Centralnej
Polski, przywieźli to, co najlepsze
w ich regionie. Pan Jarosław Glapski przywiózł wędliny.
- Razem z teściem i szwagrem
zajmujemy się produkcją wyrobów
wędliniarskich według tradycyjnych
receptur, prowadzimy rodzinną firmę „Bekon”, pochodzimy z Łabiszyna pod Radomiem – powiedział
Jarosław Glapski. – Przywiozłem
tu kiełbasę staropolską, roladę, kaszankę wiejską z wątróbką, szynki,
balerony i inne wędliny. Nasza kiełbasa staropolska znajduje się na
liście Wyrobów Tradycyjnych.
Podobnie jak wędliny dużą popularnością cieszył się nabiał wyrabiany w tradycyjny sposób. Wyroby
przyjechały do Legnicy min. z Krynicy Zdrój, z firmy „Magdalenka”
zajmującej się przetwórstwem mleka
i wyrobem serów. Na straganie znalazły się sery owcze, krowie i kozie.
Nie zabrakło też masła wiejskiego.
Wszystkie produkty są zdrowe, produkowane bez konserwantów zapewniła przedstawicielka producenta. Największym zainteresowaniem
wśród legniczan cieszyły się sery

kozie. Sery zachęcały nie tylko zapachem, ale również smakiem(można
było ich skosztować).
Równie wspaniałym zapachem
kusiło pieczywo przygotowane i
wypiekane w tradycyjny sposób.
- Kupiłam sobie chleb żytni,
a koleżance miód – powiedziała
Wioletta Maćkała z Lubina. – Przyjechałam tu, bo lubię tę Galerię, a
ostatni pomysł z jarmarkiem jest po
prostu doskonały,
oby był on organizowany jak najczęściej.
Oprócz kilkunastu
gatunków
chleba klienci mieli
okazję skosztować
i zakupić tradycyjnych wypieków aż
spod
Biłgoraja.
Były kapuśniaczki,
bułeczki z kaszą
gryczaną i serem
oraz piróg.
- Przywieźliśmy
do Legnicy „Biłgorajski Piróg”, który
znajduje się na liście
Wyrobów Tradycyjnych – powiedział
Aleksander Wojtuś z

Zagrody Roztocze. – Jesteśmy jego
jedynym producentem w Polsce. Piróg cieszy się wielkim zainteresowaniem klientów, czemu się nie dziwię,
bo jest naprawdę doskonały.
Jarmark okazał się doskonałym pomysłem, jeśli wierzyć
organizatorom, kolejny odbędzie
się już za miesiąc i na pewno nie
zabraknie chętnych, którzy zechcą poczuć smak prawdziwego

jedzenia. Wszystkie wyroby wędliniarskie są wędzone w dymie, w
prawdziwych wędzarniach, chleby wypiekane w piecach chlebowych opalanych drewnem, stąd
ten wspaniały, niepowtarzalny zapach i smak wszystkich wyrobów.
Jeśli jeszcze dodamy do nich wyrabiane tradycyjną metodą sery i
masło, oraz miody pozostaje tylko powiedzieć smacznego.

