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Кой сега е Номер едНо? 
Джинджифил, канела и пипер. Не, не става дума за рецепта за кекс. 
Прибавяме щипка бергамот, малко здравец, тук-таме парче сандалово 
дърво и кедър, капки мускус и ветивер. Ако добре сме балансирали 
нещата и познаваме структурата на едно луксозно и класическо мъж-
ко ухание, няма начин да не сме получили Aigner №1 – новия мъжки 
аромат от Aigner Parfums.
Препоръчвам ви го, ако обичате да носите ризи и вратовръзки, но зна-
ете кога да охлабите възела. Ако искате телефона на всяка специал-
на жена, която ви е обърнала внимание, но се обаждате само на тази, 
която не ви го е дала. Ако знаете цената на всеки риск, но умеете да 
я пренебрегнете заради емоция или… моментна загуба на разсъдък. 
Класика в модерна версия. Нещо като английски благородник в после-
ден модел класически американски джинси. 
Изборът на Aigner №1 си заслужава и заради факта, че ароматът е 
включен и в още два продукта – деодорант спрей, bath & shower gel и 
after shave lotion.

мъжКи (без) времеНа
Две полезни терапии, които връщат назад 
годините за мъжката кожа
Кожата при мъжете също старее, затова не мислете, че козметичната 
грижа за нея е само женска работа. Наясно сме, че мъжът отделя много 
по-малко време за подобни неща и като цяло смята въпросното време 
за изгубено. Затова ви предлагаме ефективен и приятен начин да се 
погрижите за себе си – чрез терапията Stem Cell. Тя е предназначе-
на за лице и шия, като комбинира възстановяващи съставки с много 
приятен регенериращ масаж. Комбинацията, която ще нахрани кожата 
ви, включва реструктуриращ серум, кристална маска с фибри и акти-
вен крем с растежен фактор, който можете да ползвате у дома. Същата 
терапия, но с добавен Collagen 360 º пък ще се погрижи да разкара-
те бръчките от лицето. Става дума за истинско клетъчно зареждане с 
концентриран и обогатен морски колаген, който ще обнови клетките и 
ще придаде гладкост на лицето. В терапията са включени няколко ко-
лагенови “батерии” – интензивен крем, колагенов крем за околоочния 
контур, капсулираща маска и еликсир. Продуктите са на “Мезоестетик” 
и у нас се предлагат изключително от Космосеанс ООД.

дизайНът Като ухаНие  
Щом е Porsche, значи няма какво толкова да обяснявам. Porsche Design 
лансира Titan, своя нов аромат за мъже, точно така, както би предста-
вило най-новия си модел автомобил – с уникален усет за дизайн и пре-
цизност в детайлите. Това е елегантен аромат с благородни съставки, 
който остава с гарантирани качества благодарение на специалния си 
флакон – той е устойчив на удар, има двустранна система за впръск-
ване и пази парфюма от светлина и топлина. Според формулата си 
ароматът се определя като цитрусово дървесен, но аз ще наблегна на 
съдържанието на мента, черен пипер и розов грейпфрут. И още нещо 
за флакона – дори празен, той си остава истински дизайнерски обект. 
Като всяко порше независимо от годината на производство.

ПътуваНе и завръщаНе
Още една италианска класика сред парфюмите! Trussardi My Land събира 
в едно онези толкова мъжки миризми като кожа, влажно дърво, папрат 
и дъхави треви. В него има още достатъчно цитрусови и цветни капки, за 
да те накара да мечтаеш. Много енергизиращ, модерен и някак весел, той 
създава онези спомени, заради които можеш да тръгнеш на път или да 
поискаш да се върнеш някъде, където си бил щастлив. 

от  Mария Kасимова-Моасе


