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ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ 
Ο ΑΛΕΝ ΝΤΕΛΟΝ ΠΑΡΕΛΑΒΕ 

ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΦΟΙΝΙΚΑ 
ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ -
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΙΝΕΛΗΣ
ΒΑΦΤΙΣΑΝ ΤΗ 
ΜΟΝΑΧΟΚΟΡΗ ΤΟΥΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΑΞΙΑΣ €50
στη σελίδα 17
της εφημερίδας
«η Σημερινή»

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ URIAGE EAU THERMALE
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BIG
PICTURE

ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ - ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ

Οι δυο ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Κου-
έντιν Ταραντίνο, «Κάποτε… στο Χόλιγουντ», ήταν ντυμένοι με 
ίδια κουστούμια και παπιγιόν και έδωσαν έναν άλλο αέρα 

στο κόκκινο χαλί με την κοινή τους εμφάνιση. Οι παρευρισκόμενοι 
επικεντρώθηκαν στους δύο γοητευτικούς ηθοποιούς, ενώ τα φωτογρα-
φικά φλας δεν σταματήσαν να απαθανατίζουν την κάθε στιγμή τους. 
Μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Κουέντιν Τα-
ραντίνο, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Μαΐου, το «Κάποτε… 
στο Χόλιγουντ» αναμένεται να φύγει από το φεστιβάλ ως η ταινία της 
χρονιάς, καθώς οι κριτικές στο twitter ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. 
Μετά την προβολή της ταινίας, επί έξι λεπτά το κοινό χειροκροτούσε 
όρθιο, ενώ όλοι έλεγαν ότι ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο «γεννή-
θηκε για να τη δημιουργήσει».  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ 

ΝΤΕΛΙΡΙΟ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ 

Η ΚΟΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ 
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ 

ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΕΤ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΠΑΝΙΚΟ 
ΣΕ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ
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ΠεΡΙΣΥΛΛοΓΗ με 
ΣΥΝΤΡοΦΙα Το 
αΠεΡαΝΤο ΓαΛαΖΙο

Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν 
να αρχίσουν οι εξορμήσεις 
μας στις παραλίες, να φορέ-

σουμε το μαγιό που ταιριάζει στον 
σωματότυπό μας, να προμηθεύουμε 
με το κατάλληλο αντηλιακό και να 
αφήσουμε πίσω μας το άγχος της καθημερινότητάς 
μας. Άλλωστε, ο άνθρωπος δεν θέλει πολλά για να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Όπως λέει και το τραγού-
δι… λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου… Και 
αυτό σκοπεύω να πράξω τα επόμενα Σαββατοκύριακα. 
Να ξεφύγω λίγο από τα καθημερινά και να αράξω 
σε μια αμμουδιά παρέα με το απέραντο γαλάζιο. 
Το σημερινό τεύχος, άλλωστε, μου δίνει την ευκαιρία 
να διαλέξω αυτά που πρέπει να προμηθευτώ για 
τις διακοπές μου. Αντηλιακό, μαγιό, καπέλο και 
όλα τα συναφή, ώστε να κάνω ευκολότερη τη ζωή 
μου στις διακοπές με τα κατάλληλα και απαραί-
τητα. Και ποιος ξέρει; Ξαπλωμένη στο απέραντο 
γαλάζιο, ίσως κάνω κι εγώ την αυτοκριτική μου

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ME ΑΔΙΑΚΟΠΟ ΡΥΘΜΟ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ 
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΤΟΥ 72ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΣΤΙΣ ΚΑΝΝΕΣ. H ENTΥΠΩΣΙΑΚΗ ΜΟΝΙΚΑ ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ, ΕΝΩ Ο ΑΛΕΝ ΝΤΕΛΟΝ 

ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟ ΦΟΙΝΙΚΑ

72ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΜΕ ΛΑΜΠΕΡΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Ο Αλέν Ντελόν με την κόρη 
του Ανούσκα.
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ME ΑΔΙΑΚΟΠΟ ΡΥΘΜΟ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ 
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΤΟΥ 72ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΣΤΙΣ ΚΑΝΝΕΣ. H ENTΥΠΩΣΙΑΚΗ ΜΟΝΙΚΑ ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ, ΕΝΩ Ο ΑΛΕΝ ΝΤΕΛΟΝ 

ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟ ΦΟΙΝΙΚΑ

Αναμφισβήτητα η πρωταγωνίστρια 
που περπάτησε στο κόκκινο χαλί 
του 72ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

των Καννών ήταν η Μόνικα Μπελούτσι. Η 
σέξι λαμπερή ηθοποιός, χωρίς να κάνει καμία 
ιδιαίτερη προσπάθεια, έστρεψε τα φωτογραφι-
κά φλας πάνω της και αποθεώθηκε από τους 
θαυμαστές της. Η ηθοποιός βρέθηκε στο φε-
στιβάλ για την πρεμιέρα της ταινίας του Κλοντ 
Λελούς «The Best Years of a Life». Να επιση-
μανθεί ότι πριν από την πρεμιέρα της ταινίας 
της Μόνικα Μπελούτσι, έγινε η προβολή ενός 
ντοκιμαντέρ από την Αργεντινή, το οποίο είχε 
ως θέμα την προσπάθεια των γυναικών της χώ-
ρας να νομιμοποιήσουν τις αμβλώσεις. Στον 
χώρο του φεστιβάλ, δεκάδες γυναίκες φώνα-
ξαν συνθήματα υπέρ του δικαιώματος της άμ-
βλωσης. Οι γυναίκες επέλεξαν να φορέσουν 
πράσινο χρώμα και να κρατήσουν πράσινα 
μαντίλια, καθώς το συγκεκριμένο χρώμα έχει 
ταυτιστεί με τους αγώνες τους. 

ΣυγκίνηΣη καί αντίδραΣείΣ
Ο ζωντανός θρύλος του ευρωπαϊκού κινημα-
τογράφου, Αλέν Ντελόν, τιμήθηκε με την ύψι-
στη διάκριση του φεστιβάλ των Καννών, τον 
τιμητικό Φοίνικα. Ο ηθοποιός που προκάλεσε 
αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια για τις πολι-
τικές και κοινωνικές του θέσεις, ανέβηκε στη 
σκηνή και παρέλαβε δακρυσμένος τον τιμη-
τικό Χρυσό Φοίνικα, ενώ το κοινό στην κατά-
μεστη αίθουσα σηκώθηκε όρθιο και τον χει-
ροκροτούσε. Να θυμίσουμε ότι, όταν ανακοι-
νώθηκε η βράβευσή του στις Κάννες, συγκε-
ντρώθηκαν στο Ιντερνέτ περισσότερες από 
20.000 υπογραφές προκειμένου να αποτρα-
πεί. Ο ίδιος χαρακτηρίστηκε μισογύνης, ρα-
τσιστής και σεξιστής, ενώ όπως είχε δηλώ-
σει στο Twitter η ιδρύτρια της Women and 
Hollywood, οργάνωσης στην πρωτοπορία του 
#MeToo, νιώθει αηδιασμένη γιατί ο ηθοποι-
ός, παρόλο που έχει παραδεχτεί δημόσια ότι 
έχει χαστουκίσει γυναίκες, έχει δηλώσει πως η 

ομοφυλοφιλία είναι κάτι αφύσικο. Αυτές όμως 
οι δηλώσεις δεν αμφισβητούν την καριέρα 
του ηθοποιού, όπως επίσης και την προσφο-
ρά του στον χώρο του θεάματος. Ο Αλέν Ντε-
λόν, με τη βράβευσή του, εξασφάλισε ταυτό-
χρονα μια θέση δίπλα στους Γούντι Άλεν, Ζαν 
Μορό, Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, Κλιντ 
Ίστγουντ, Τζέιν Φόντα, Μανοέλ ντε Ολιβέιρα, 
Ζαν Πολ Μπελμοντό και Ανιές Βαρντά. Με 
δάκρυα στα μάτια δήλωσε ενώπιον των παρευ-
ρισκομένων ότι δεν έχει ξανακλάψει μπροστά 
σε τόσους πολλούς ανθρώπους, ενώ δήλω-
σε παράλληλα ευχαριστημένος για τον Χρυσό 
Φοίνικα. «Είμαι ευχαριστημένος για τον Χρυ-
σό Φοίνικα. Υπάρχει ένα πράγμα στον κόσμο 
για το οποίο είμαι περήφανος, η καριέρα μου. 
Και αυτό το βραβείο μου προσφέρθηκε για 
την καριέρα μου και τίποτα άλλο»…  Το βρα-
βείο παρέλαβε από τα χέρια της κόρης του 
Ανούσκα, την οποία απέκτησε με τη Ροζαλί 
βαν Μπρίμεν.

Η Μόνικα Μπελούτσι βρέθηκε στο 
φεστιβάλ για την πρεμιέρα της ταινίας του 

Κλοντ Λελούς «The best years of a life»

Ο Αλέν Ντελόν παρέλαβε το βραβείο
με δάκρυα στα μάτια
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Οι εντυπωσιακεσ παρΟυσιεσ
Μια από τις προσωπικότητες που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί ήταν και 
η Κάρλα Μπρούνι, η οποία στα 51 της χρόνια εξακολουθεί να είναι εκ-
θαμβωτική. Η ίδια εμφανίστηκε με μια μπλε μεταξωτή σατέν τουαλέτα με 
μεγάλο σκίσιμο που αναδείκνυε τα καλλίγραμμα γυμνασμένα πόδια της 
και διέγραφε το εκπληκτικό κορμί της. Η Ιταλίδα πρώην τραγουδίστρια 
και μοντέλο αλλά και σύζυγος του Νικολά Σαρκοζί βρέθηκε στις Κάν-
νες για την προβολή της ταινίας «Les Miserables». Στο φεστιβάλ βρέθη-
καν και οι Πενέλοπε Κρουζ, Αντόνιο Μπαντέρας και ο Πέδρο Αλμοδό-

βαρ για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του σκηνοθέτη με τίτλο «Pain 
and Glory». Οι δυο ηθοποιοί συνεργάζονται εδώ και πολλά χρό-

νια με τον σκηνοθέτη. Η ταινία πήρε ήδη θετικές κριτικές και 
έχει  κάνει πρεμιέρα στην Ισπανία. Μέχρι στιγμής στο κόκκινο 
χαλί περπάτησαν μοντέλα, διάσημες σταρ αλλά και ο Έλτον 
Τζον, ο οποίος βρέθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας 
«Rocketman». Τον Έλτον Τζον αλλά και τον σκηνοθέτη Ντέξ-

τερ Φλέτσερ τίμησαν με την παρουσία τους οι Πριγιάνκα Τσό-
πρα, Τζούλιαν Μουρ και Έβα Λονγκόρια. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

Η Πενέλοπε Κρουζ 
εντυπωσίασε με το 
Chanel Haute Couture 
φόρεμά της

Ο Έλτον Τζον και ο Taron Egerton στην πρεμιέρα του 
«Rocketman». Ο Άγγλος τραγουδιστής και τραγουδοποιός 
επέλεξε να φορέσει ένα σκουλαρίκι σε λευκό χρυσό 
18 καρατίων και κίτρινο χρυσό 18 καρατίων με ένα 
κίτρινο διαμάντι οβάλ, ένα διαμάντι μπριγιάν οβάλ και 
μανικετόκουμπα σε λευκό χρυσό 18 καρατίων με διαμάντια, 
όλα από την Haute Joaillerie Collection. 

Η ηθοποιός Meryem Uzerli, 
γνωστή έως «Χουρέμ», με μια 
δημιουργία του Έλληνα σχεδιαστή 
Βασίλη Ζούλια, ο οποίος 
συνεργάζεται με την εταιρεία 
Méphistophélès Productions. 

Η πρώην σύζυγος του 
Τζόνι Ντεπ, Αμπερ Χερντ, 
με τον Elie Saab. 

Οι πρωταγωνιστές 
της ταινίας «Pain and 
Glory», Πενέλοπε 
Κρουζ και Αντόνιο 
Μπαντέρας, με τον 
σκηνοθέτη Πέδρο 
Αλμοδόβαρ.

H Έλεν Μίρεν στην 
πρεμιέρα της γαλλικής 
ταινίας «Les plus belles 
annees d’une vie», 
φορώντας μια τουαλέτα 
Elie Saab 
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Η ηθοποιός Meryem Uzerli, 
γνωστή έως «Χουρέμ», με μια 
δημιουργία του Έλληνα σχεδιαστή 
Βασίλη Ζούλια, ο οποίος 
συνεργάζεται με την εταιρεία 
Méphistophélès Productions. 

To αγγελάκι της Victoria’s 
Secret Σάρα Σαμπάιο 
με τον αγαπημένο της 
Όλιβερ Ρίπλεϊ, ιδρυτή της 
τεχνολογικής εταιρείας 
Black Ocean, φορώντας 
δημιουργία Quentin 
Tarantino's. 

Η Μαρία Μπόρχες 
με δημιουργία 
Chopard στην 
πρεμιέρα του 
«Rocketman»  

Το μοντέλο Μπέλα 
Χαντίντ πήγε 
στην πρεμιέρα της 
ταινίας του Πέδρο 
Αλμοδόβαρ, «Dolor 
y Gloria», φορώντας 
μια vintage τουαλέτα 
του οίκου Roberto 
Cavalli.

Εντυπωσιακή 
ήταν και η 
Τζούλιαν Μουρ 
με δημιουργία Elle 
Fanning

Η Βραζιλιάνα καλλονή Ισαμπέλι Φοντάνα 
με εντυπωσιακή τουαλέτα με μακριά 
ουρά βρέθηκε επίσης στην πρεμιέρα του 
«Rocketman». 

Η Ινδή ηθοποιός Πριγιάνκα Τσόπρα μαζί με 
τον Νικ Τζόνας. Το μοντέλο και ακτιβίστρια 
φόρεσε ένα τούλινο φόρεμα σχεδιασμένο 
από τον οίκο Georges Hobeika και 
κοσμήματα Chopard. 

H Ντιπίκα Παντουκόνε, η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός από 
την Ινδία, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με τούλινο λάιμ 
φόρεμα γεμάτο βολάν, Giambattista Valli.

H Σέιλιν 
Γούντλεϊ  με 
Dior Haute 
Couture.
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ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ

Τα τρία πριγκιπόπουλα, Τζορτζ, Σάρλοτ 
και Λούις, έπαιξαν στον κήπο που σχε-
δίασε η μητέρα τους, Κέιτ, στο πλαίσιο 

του Chelsea Flower Show. O κήπος είναι 
σχεδιασμένος αποκλειστικά για παιδιά και 
υλοποιήθηκε με τη βοήθεια δύο σχεδιαστών 
τοπίου. Διαθέτει δεντρόσπιτο, ρυάκια, κού-
νιες, έναν καταρράκτη και άλλες κατασκευ-
ές, με τις οποίες μπορούν να παίξουν ανέ-
μελα γονείς και παιδιά και να έρθουν πιο 
κοντά στη φύση. Το πρότζεκτ, που ονομάζε-
ται Chelsea Flower Show, άνοιξε και επίση-
μα τις πύλες του για το κοινό την περασμένη 
Τρίτη 21 Μαΐου και βρίσκεται στο Τσέλσι 
του Λονδίνου. Πρόκειται για το σημαντικό-
τερο ανθοκομικό γεγονός στη Βρετανία και 
διοργανώνεται από τη Βασιλική Φυτοκομική 
Εταιρεία (RHS), της οποίας η Ελισάβετ Β' εί-

ναι ανάδοχος. Ξεκίνησε το 1913 και έκτοτε 
αποτελεί μια διεθνή εκδήλωση που προσελ-
κύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Σε πρό-
σφατη συνέντευξή της η Δούκισσα του Κέι-
μπριτζ είπε ότι ελπίζει πως ο κήπος που δημι-
ούργησε θα μπορέσει να εμπνεύσει οικογέ-
νειες, παιδιά και κοινότητες να αγαπήσουν 
ακόμη περισσότερο τη φύση. Η Δούκισσα 
του Κέιμπριτζ αποκάλυψε ότι μαζί με τα τρία 
παιδιά της συμμετείχαν στη δημιουργία του 
κήπου συλλέγοντας επί μήνες κλαδιά και 
φύλλα από το εξοχικό τους στο Άμνερ Χολ, 
στο Νόρφολκ. Όταν τα παιδιά του πριγκιπι-
κού ζευγαριού πήγαν στον κήπο έπαιξαν ξυ-
πόλυτα, έβαλαν τα πόδια τους στο νερό, ενώ 
ο μόλις ενός έτους πρίγκιπας Λούις έτρε-
χε στον χώρο, με τον πατέρα του, Πρίγκιπα 
Ουίλιαμ, να τον κυνηγά από πίσω. Η Κέιτ 

δεν δίστασε να κάνει κούνια με τη μικρή της 
κόρη Σαρλότ και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέ-
βηκε στο δεντρόσπιτο μαζί με τα μεγαλύτε-
ρα παιδιά του. Τον κήπο ήδη έχει επισκεφτεί 
η Βασίλισσα Ελισάβετ καθώς και άλλα μέλη 
της βασιλικής οικογένειας, τα οποία επαίνε-
σαν την Κέιτ για το έργο της. Τον κήπο επι-
σκέφθηκαν η σύζυγος του Πρίγκιπα Εδου-
άρδου, Σόφι, η οποία μάλιστα σκαρφάλωσε 
στο δεντρόσπιτο, αλλά και η Πριγκίπισσα 
Βεατρίκη και ο εξάδελφος της Βασίλισσας, 
Πρίγκιπας Μάικλ του Κεντ, μαζί με τη σύζυ-
γό του. Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ υποδέχθη-
κε επίσης και ξενάγησε μαθητές σχολείων, 
ενώ δεν δίστασε να σκαρφαλώσει και η ίδια 
στο δεντρόσπιτο. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΥΠΕ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΝ «ΜΑΓΙΚΟ ΚΗΠΟ» 
ΜΕ ΤΑ ΠΡΙΓΚΙΠΟΠΟΥΛΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΗΠΟ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΠΑΙΞΑΝ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ ΚΑΙ Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ 

Ο Πρίγκιπας Λούις στην αγκαλιά 
της μητέρας του.
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Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ μαζί με 
τους βραβευμένους αρχιτέκτονες το-
πίου, Άνταμ Γουάιτ και Άντρι Ντέιβις.

Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ με 
κάζουαλ εμφάνιση ξενάγησε 
στον κήπο μαθητές σχολείων.

Η πάντοτε κομψή και λαμπερή Κέιτ, με μάξι φλοράλ φόρε-
μα του σχεδιαστή Erdem, υποδέχτηκε μαζί με τον σύζυγό 
της, Πρίγκιπα Ουίλιαμ, τη Βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ κυνηγούσε 
για αρκετή ώρα τον μικρό Λουί.

Ο Πρίγκιπας Γεώργιος και η πριγκίπισσα Σάρ-
λοτ βούτηξαν τα πόδια τους στο νερό και από-
λαυσαν την ημέρα τους στον κήπο.



14

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ… 
ΑΝΑΤΟΛΗ - ΝΕΦΕΛΗ. 
ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΕΖΗΣΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΤΗΣ ΒΑΦΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ 

ΚΑΙ ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΟΠΩΣ 
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΤΗΚΑΝ

ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ - 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΙΝΕΛΗΣ

ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΗ 
ΒΑΦΤΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΟΡΟΥΛΑΣ ΤΟΥΣ

Την Κυριακή, 19 Μαΐου, σε 
στενό οικογενειακό κύκλο, 
μακριά από φώτα της δη-

μοσιότητας, βάφτισαν την κόρη 
τους. Η Ήβη Αδάμου και ο Μι-
χάλης Κουινέλης ήταν συνεχώς 
χαμογελαστοί και τα μάτια τους 
έλαμπαν από ευτυχία τόσο στο 
μυστήριο της βάφτισης όσο και 
στο πάρτι που ακολούθησε. Το 
μυστήριο τελέστηκε σε εκκλησία 
στην Αλεξανδρούπολη, τη γε-
νέτειρα του Μιχάλη, εκεί όπου 
περνούν σχεδόν όλο το διάστη-
μα όταν δεν έχουν επαγγελματι-
κές υποχρεώσεις. Νονός της 11 
μηνών κόρης τους έγινε ο στε-
νός φίλος τους, Κύπριος επιχει-
ρηματίας Αλέξης Παπασάββας. 
Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα 
ανοιξιάτικο μάξι αέρινο φόρε-
μα για την περίσταση, ενώ το νέο 

της hair look έκλεψε τις εντυπώ-
σεις. Το θέμα της βάφτισης ήταν 
η χελώνα, ενώ οι καλεσμένοι 
πήραν ως μπομπονιέρα ένα κερί 
σε γυάλινο δοχείο. Βγαίνοντας 
από την εκκλησία, ο Μιχάλης και 
η Ήβη έβγαλαν πολλές φωτο-
γραφίες με φόντο τη θάλασσα, 
αγκαλιά με την κορούλα τους, 
ενώ δεν έλειψαν τα πειράγματα 
μεταξύ τους. Το επόμενο βήμα εί-
ναι ο γάμος τους, όμως το ζευγά-
ρι κρατά τις σκέψεις του ως επτα-
σφράγιστο μυστικό. Άλλωστε 
όλα αυτά τα χρόνια της σχέσης 
τους προσπάθησαν να μη δίνουν 
δικαιώματα και να κρατάνε την 
προσωπική τους ζωή όσο μπο-
ρούν μακριά από τα φλας της δη-
μοσιότητας. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ

Τρισευτυχισμένο το ζευγάρι μόλις παρέλαβε 
τη νεοφώτιστη από τον νονό της.

Με την έξοδό τους από την εκκλησία ο Μιχάλης και 
η Ήβη έβγαλαν πολλές φωτογραφίες με φόντο τη 
θάλασσα, αγκαλιά με την κορούλα τους, ενώ δεν 
έλειψαν τα πειράγματα μεταξύ τους. 

Νονός της 11 μηνών Ανατολής-Νεφέλης 
έγινε ο στενός φίλος του ζευγαριού, Κύπριος 
επιχειρηματίας Αλέξης Παπασάββας.

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
φΩΤΟΓΡΑφΙΕΣ
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ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ… 
ΑΝΑΤΟΛΗ - ΝΕΦΕΛΗ. 
ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΕΖΗΣΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΤΗΣ ΒΑΦΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ 

ΚΑΙ ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΟΠΩΣ 
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΤΗΚΑΝ

ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΗ 
ΒΑΦΤΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΟΡΟΥΛΑΣ ΤΟΥΣ

Την Κυριακή, 19 Μαΐου, σε 
στενό οικογενειακό κύκλο, 
μακριά από φώτα της δη-

μοσιότητας, βάφτισαν την κόρη 
τους. Η Ήβη Αδάμου και ο Μι-
χάλης Κουινέλης ήταν συνεχώς 
χαμογελαστοί και τα μάτια τους 
έλαμπαν από ευτυχία τόσο στο 
μυστήριο της βάφτισης όσο και 
στο πάρτι που ακολούθησε. Το 
μυστήριο τελέστηκε σε εκκλησία 
στην Αλεξανδρούπολη, τη γε-
νέτειρα του Μιχάλη, εκεί όπου 
περνούν σχεδόν όλο το διάστη-
μα όταν δεν έχουν επαγγελματι-
κές υποχρεώσεις. Νονός της 11 
μηνών κόρης τους έγινε ο στε-
νός φίλος τους, Κύπριος επιχει-
ρηματίας Αλέξης Παπασάββας. 
Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα 
ανοιξιάτικο μάξι αέρινο φόρε-
μα για την περίσταση, ενώ το νέο 

της hair look έκλεψε τις εντυπώ-
σεις. Το θέμα της βάφτισης ήταν 
η χελώνα, ενώ οι καλεσμένοι 
πήραν ως μπομπονιέρα ένα κερί 
σε γυάλινο δοχείο. Βγαίνοντας 
από την εκκλησία, ο Μιχάλης και 
η Ήβη έβγαλαν πολλές φωτο-
γραφίες με φόντο τη θάλασσα, 
αγκαλιά με την κορούλα τους, 
ενώ δεν έλειψαν τα πειράγματα 
μεταξύ τους. Το επόμενο βήμα εί-
ναι ο γάμος τους, όμως το ζευγά-
ρι κρατά τις σκέψεις του ως επτα-
σφράγιστο μυστικό. Άλλωστε 
όλα αυτά τα χρόνια της σχέσης 
τους προσπάθησαν να μη δίνουν 
δικαιώματα και να κρατάνε την 
προσωπική τους ζωή όσο μπο-
ρούν μακριά από τα φλας της δη-
μοσιότητας. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ

5  
 
11  
 
8
 
17 
 
20
 
24
 
15
 
1 και 2 ΜΑΖΙ  
 

Το θέμα της βάφτισης ήταν η χελώνα, ενώ οι καλεσμένοι 
πήραν ως μπομπονιέρα ένα κερί σε γυάλινο δοχείο. 

H Ήβη Αδάμου χαμογελαστή ποζάρει με 
τον Αλέξη Παπασάββα κάνοντας cheers και 
διασκεδάζοντας μετά το τέλος της βάφτισης.

Το ζευγάρι με τον νονό κόβουν 
την τούρτα της βάφτισης.

Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα ανοιξιάτικο μάξι 
αέρινο φόρεμα για την περίσταση, ενώ το νέο 
της hair look έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η Ήβη Αδάμου αγκαλιά με τη γνωστή 
επιχειρηματία και αισθητικό Μαρία 
Παπασάββα, μητέρα του νονού της 
κόρης της.
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Ο ELIE 
SAAB JR, CEO ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΓΙΟΣ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΛΙΒΑΝΕΖΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΟΔΑΣ

ELIE SAAB JR

ΕΚΛΕψΕ ΤΙΣ 
ΕΝΤΥπώΣΕΙΣ ΣΕ ΓΑΜΟ 

ΥπΕΡπΑΡΑΓώΓΗ 
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Αφορμή στάθηκε ο γάμος 
συγγενικού προσώπου 
της αρραβωνιαστικιάς 

του, που έγινε στο ξενοδοχείο 
Parklane της Λεμεσού. Ο Εlie 
Saab jr ταξίδεψε στο νησί μας 
μετά από κάλεσμα του καλού 
του φίλου Αντώνη Αντωνίου και 
λίγο πριν από τη γαμήλια τελετή 
συναντήθηκε με τον Ρώσο ιδιο-
κτήτη του ξενοδοχείου, Roman 
Nikitin. Το ζευγάρι Τζεφ Μουράτ 
και Λέσλι Χατάτ τέλεσε τον γάμο 
του στο νησί μας το Σάββατο 18 
Μαΐου με κάθε επισημότητα. Η 
παρουσία του γιου διάσημου Λι-

βανέζου σχεδιαστή μόδας έκλε-
ψε τις εντυπώσεις και πολλές γυ-
ναίκες ήθελαν να τον γνωρίσουν 
από κοντά και να συζητήσουν 
μαζί του. Από το πλάι του δεν 
έφυγε στιγμή η πανέμορφη αρ-
ραβωνιαστικιά του. Όπως απο-
κάλυψε ο Εlie Saab jr, προσκά-
λεσε Κύπριους φίλους του στο 
fashion week στο Παρίσι τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο, στο οποίο 
θα δούμε τις εντυπωσιακές δημι-
ουργίες του πατέρα του.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

 Στιγμιότυπο από την παιδική επίδειξη που άφησε 
τις καλύτερες εντυπώσεις.

  Η παιδική συλλογή απευθύνεται στις μικρές πριγκίπισσες. 

Από το πλάι του δεν έφυγε στιγμή 
η πανέμορφη αρραβωνιαστικιά του

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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O Εlie Saab jr με την Κύπρια σχεδιάστρια 
μόδας Ζωή Σοφοκλέους

Το ευτυχισμένο ζευγάρι το οποίο τέλεσε 
τον γάμο του στην Κύπρο

Ο Εlie Saab jr με τον στενό του φίλο και 
Κύπριο επιχειρηματία Αντώνη Αντωνίου
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ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. 
Ο EΡΩΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ 

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ, 
ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ 
- ΒΙΚΥ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΩΤΙΚΕΣ 
ΣΤΙΓΜΕΣ

ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Ο διεθνής ποδοσφαιρι-
στής της Εθνικής Ελλά-
δος και της Ομόνοιας 

Λευκωσίας, Δημήτρης Κολοβός, 
είναι από αυτούς που ξεχώρισαν 
τη σεζόν που διανύσαμε, ερχόμε-
νος στην ομάδα τον Ιανουάριο, 
ενώ του χρόνου θα αποτελέσει 
ένα από τα δυνατά όπλα για μια 
καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Η 
προσωπική του ζωή βρίσκεται σε 
μια υπέροχη φάση, αφού διατη-
ρεί δεσμό με το εντυπωσιακό μο-
ντέλο Βίκυ Ανθοπούλου. Παρό-
λο που τους χωρίζει η απόσταση, 
αφού ο Δημήτρης ζει στη Λευκω-
σία και εκείνη στη Θεσσαλονίκη, 
βρίσκονται συνεχώς με μια βαλί-
τσα στο χέρι και εκμεταλλεύονται 
όλον τον ελεύθερό τους χρόνο 
για να ζουν τον έρωτά τους. Την 
προηγούμενη εβδομάδα, η Βίκυ 

ταξίδεψε στην Κύπρο, όπου πέ-
ρασε μερικές μέρες με τον αγα-
πημένο της. Ο φωτογραφικός 
φακός του ΟΚ! τούς απαθανάτι-
σε το μεσημέρι της Παρασκευής 
στο CITO Gourmet Express της 
Λευκωσίας να απολαμβάνουν 
καφέ και μεσημεριανό φαγητό, 
ενώ φεύγοντας δεν έκρυβαν τον 
έρωτά τους περπατώντας αγκα-
λιασμένοι. Στα social media τους 
άρχισαν να ποστάρουν τρυφερές 
στιγμές αλλά και όμορφα λόγια, 
όπως ένα Instagram story που 
έκανε η Βίκυ με το τραγούδι του 
Μανώλη Λιδάκη «Για να σε συνα-
ντήσω», δείχνοντας σε όλους τον 
μεγάλο έρωτα που ζει στο πλάι 
του ταλαντούχου ποδοσφαιρι-
στή.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Δεν έκρυβαν τον έρωτά τους και 
περπατούσαν αγκαλιασμένοι στο κέντρο 
της Λευκωσίας

Ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ! τούς απαθανάτισε το 
μεσημέρι της Παρασκευής στο κέντρο της Λευκωσίας 
να απολαμβάνουν καφέ και μεσημεριανό φαγητό.

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Η ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ 
ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ 

ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ Η ΙΔΙΑ 
ΕΓΡΑΨΕ, «ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ» 

ΣΑΛΙΝΑ ΓΑΒΑΛΑ 

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
 ΓΙΑ ΝΕΕΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Κύπρια τραγουδίστρια 
έγραψε και συμπρωτα-
γωνιστεί σε μια εξαιρε-

τική μουσικοθεατρική παράστα-
ση αυτοβελτίωσης, η οποία έτυ-
χε θερμής αποδοχής τόσο στην 
Αθήνα, για δύο συνεχόμενες 
σεζόν, όσο και στην Κύπρο. Κοι-
νό και κριτικοί αποκάλεσαν την 
παράσταση ως το διαμάντι της 
χρονιάς. Μάλιστα, τόσο καλά 
πήγε στην Κύπρο, που προγραμ-
ματίζονται και νέες παραστάσεις. 
Παράλληλα, μόλις κυκλοφόρησε 
το νέο της τραγούδι, που σημειώ-
νει ήδη μεγάλη επιτυχία, με τίτλο 
«Μόνο οι γενναίοι», ένα νοσταλ-

γικό bolero που καταφέρνει  να 
παντρέψει το ταγκό με λαϊκότρο-
πα στοιχεία. «Είμαι σε μια πολύ 
καλή φάση της ζωής μου», δή-
λωσε πρόσφατα η Κύπρια τρα-
γουδίστρια, η οποία τα τελευταία 
χρόνια ζει μόνιμα στην Αθήνα. Το 
πρωί του Σαββάτου, 18 Μαΐου, 
ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ! 
την απαθανάτισε με την καλή της 
φίλη και διευθύντρια του ΠΑΣΥ-
ΚΑΦ, Γεωργία Ορφανού, να βολ-
τάρουν στο κέντρο της Λευκωσί-
ας και να απολαμβάνουν καφέ 
και ψώνια.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ! απαθανάτισε τη 
Σαλίνα με την καλή της φίλη και διευθύντρια του 
ΠΑΣΥΚΑΦ, Γεωργία Ορφανού, να βολτάρουν στο 
κέντρο της Λευκωσίας.

Η Σαλίνα μόλις κυκλοφόρησε το νέο της 
τραγούδι, που σημειώνει ήδη μεγάλη 
επιτυχία, με τίτλο «Μόνοι οι γενναίοι».

«Είμαι σε μια πολύ καλή φάση της ζωής μου», δήλωσε 
πρόσφατα η Κύπρια τραγουδίστρια, η οποία τα τελευταία 
χρόνια ζει μόνιμα στην Αθήνα.
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ΤΟ NAVA SEASIDE
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ 
ΠΥΛΕΣ ME ΠΡΙΒΕ ΠΑΡΤΥ ΚΑΙ 

ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ  

ΝΑVA SEASIDE

ΤΟ ΠΡΙΒΕ 
opENINg ΤΟΥ 

ΠΟΛΥΣΥζηΤηΜΕΝΟΥ 
bEAch rEStAurANt

Τ ο μαγαζί που ήταν ο πιο hot 
καλοκαιρινός προορισμός 
της προηγούμενης χρονιάς 

επέστρεψε πιο ισχυρό και ανανεωμέ-
νο, έτοιμο και φέτος να προσελκύσει 
χιλιάδες θαμώνες και τα μεγαλύτε-
ρα ονόματα της ελληνικής σόου-
μπιζ με τα πιο ανεβαστικά θεματικά 
event. Μάλιστα ανακοινώθηκε πως 
στην πρεμιέρα των εκδηλώσεων, στις 
8 Ιουνίου, θα υποδεχθεί τον κορυ-

φαίο σταρ Σάκη Ρουβά. Πριν από 
λίγες μέρες, και συγκεκριμένα στις 
15 Μαΐου, πραγματοποίησε ένα 
πριβέ opening πάρτυ με εκλεκτούς 
καλεσμένους κυρίως από τον χώρο 
του ποδοσφαίρου. Το μενού περιεί-
χε άφθονη ποικιλία από σούσι, καλό 
κρασί, αλλά και πολλά… πειράγμα-
τα.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο Ρούμπεν Ράγιος, ο Ντάνιελ Πράνιτς
και ο Δημήτρης Μασιάς

Ο Αντρέας Λευκαρίτης, ο Χρήστος Ψυλλίδης 
και ο Γιώργος Μερκής

Ο Σωκράτης Γιάγκου

Ο Πρόδρομος Πετρίδης Η Κατερίνα και ο Τιμούρ Κετσπάγια

Ο Χριστόφορος Τορναρίτης, ο Γιάννης 
Βραχίμης και ο Πανίκος Μουτσουρής

Ο Iάσωνας Αντωνίου και
η Λίζα Σοφοκλέους
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Eίναι το είδος της τραγουδίστριας που 
διατηρεί χαμηλό προφίλ, παρά την επι-
τυχία και τη δημοτικότητα που κέρδισε 

μετά το τραγούδι «Η ζωή μου συνεχίζεται» -το 
soundtrack, δηλαδή, της ισπανικής τηλεοπτι-
κής σειράς - φαινόμενο La Casa De Papel. Η 
φωνή της είναι (καθαρή) μαγεία, ενώ μιλά απταί-
στως τρεις γλώσσες (Γαλλικά, Ισπανικά και Αγ-
γλικά). Είναι το είδος του ατόμου που πιστεύει 
στο πεπρωμένο και τώρα ζει το απόλυτο όνει-
ρο. Φυσικά μιλάμε για τη μια και μοναδική Σεσί-
λια Κρουλ. Αν έπρεπε να την περιγράψω με μία 
λέξη, τότε η λέξη αυτή θα ήταν σίγουρα «Μονα-
δική». Πρόσφατα επισκέφτηκε την Ελλάδα για 
να εμφανιστεί στο «MadWalk 2019» και πρέ-
πει να ομολογήσω ότι όταν άρχισε να τραγου-
δάει ζωντανά ένιωσα δέος. Η ερμηνεία της ήταν 
εξαιρετική, αλλά η απλότητά της ήταν αυτή που 
με κέρδισε. Χωρίς να χάσω χρόνο, της ζήτησα 
να κάνουμε μια συνέντευξη και χωρίς δεύτερη 
σκέψη μού απάντησε θετικά.
Σε αυτή την αποκλειστική συνέντευξη, στο πε-
ριοδικό ΟΚ!, η εκθαμβωτική Σεσίλια μιλάει για 
την εμπειρία της στο «Μadwalk» και μιλά για τη 
δική της ιστορία από τα παιδικά της χρόνια. Πα-
ράλληλα, αποκαλύπτει το νέο της project.

«Η ζωή μου συνεχίζεται» είναι ο τίτ-
λος του τραγουδιού στους τίτλους της 
σειράς La Casa De Papel. Πώς αισθά-
νεσαι μετά από όλη αυτή την τεράστια 
επιτυχία που βιώνεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο;
Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Αι-
σθάνομαι ευγνωμοσύνη και πραγματικά θέλω 
να επικεντρωθώ, να συνεχίσω να δουλεύω και 
να ερμηνεύω περισσότερα τραγούδια με όλη 
μου την αγάπη.

Πρόσφατα τραγούδησες στο 
«Madwalk» στην Ελλάδα. Πώς ήταν η 
όλη εμπειρία; Ποια ερμηνεία από την 
εν λόγω θεαματική βραδιά σε εντυπω-
σίασε περισσότερο;
Ήταν πολύ ξεχωριστό για μένα. Πραγματικά, η 
μόδα και η τέχνη εκείνη τη βραδιά ήταν το κάτι 
άλλο. Είστε πολύ ταλαντούχοι και πολύ καλοί 
στην Ελλάδα! Όσον αφορά στο δεύτερο σκέ-
λος της ερώτησης, δεν μπορώ να επιλέξω μόνο 
μια ερμηνεία, διότι ήμουν απίστευτα εντυπωσια-
σμένη από τα πάντα γύρω μου!

Υπάρχει κάποιος Έλληνας τραγουδι-
στής που θα μπορούσε να είναι το επό-
μενο μεγάλο όνομα (σε διεθνές επίπε-
δο); Εκτός από την Ελένη Φουρέιρα, η 
οποία έχει κάνει ήδη την ανατροπή!
Ήμουν έτοιμη να πω την Ελένη Φουρέιρα (γέ-
λια). Έχετε πολύ ταλαντούχους τραγουδιστές 
με πολύ ωραίες φωνές. Για να είμαι ειλικρινής, 
δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να είναι το επό-
μενο μεγάλο όνομα στη διεθνή καλλιτεχνική 
«σκακιέρα».

Ποιος τραγουδιστής θα ήθελες να ερ-
μηνεύσει το τραγούδι «Η ζωή μου συ-
νεχίζεται» και γιατί;
Λαμβάνω κάθε μέρα πολλά εξώφυλλα για το 
συγκεκριμένο τραγούδι, μέσα από τα social 
media μου, για παράδειγμα στο Instagram. Για 
μένα είναι πολύ σημαντικό ότι κάποιος που είναι 
στο σπίτι τραγουδάει το τραγούδι μου ή όταν 
ένας σούπερ σταρ το ερμηνεύει σε κάποια εκ-
πομπή! Όλοι είναι εξίσου σημαντικοί για μένα!

Η οικογένειά σου έχει μουσική παι-
δεία. Για σένα άρχισαν όλα στην ηλι-
κία των 7 ετών, όταν συμμετείχες σε 
παραγωγές της Disney. Μίλησέ μου γι' 
αυτό.
Ο πατέρας μου είναι μουσικός, πιανίστας και 
συνθέτης, με επίκεντρο τη τζαζ μουσική. Όσο 
για τη μητέρα μου, εκείνη τραγουδάει πραγ-
ματικά πολύ όμορφα. Εγώ άρχισα να τραγου-
δάω από την ηλικία των 7 ετών, όπως είπες κι 
εσύ στην ερώτησή σου. Στην αρχή όλο αυτό το 
έβλεπα σαν παιχνίδι, ήταν δηλαδή λες και κά-
ποιος μάθαινε μια καινούργια γλώσσα. Το τρα-
γούδι είναι πραγματικά ένα δώρο! Εμπιστευθεί-
τε το πεπρωμένο σας!

Έχεις γράψει κάποιο τραγούδι, το 
οποίο ενδεχομένως να συμβολίζει την 
παιδική σου ηλικία;
Όχι, όχι ακόμη, αλλά θα ήταν ωραίο να έγρα-
φα κάποιο κομμάτι από τα βιώματά μου κατά τη 
διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας.

Εξ όσων γνωρίζω, ένας από τους αγα-
πημένους σου μουσικούς είναι ο θρυ-
λικός Stevie Wonder. Θα μπορούσες 
να φανταστείς τον εαυτό σου να τρα-
γουδάει μαζί του επί σκηνής;

«Η ΖΩΗ ΜΟΥ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ»

Η ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ SOUNDTRACK ΤΟΥ CASA 
DE PAPEL ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΣΙΛΙΑ ΚΡΟΥΛ

«ΤΟ ΤρΑΓΟύδΙ 
ΕΙνΑΙ 

ΠρΑΓΜΑΤΙΚΑ 
ΕνΑ δώρΟ»

«ΜΟύ ΑρΕΣΕΙ νΑ ΚΑνώ 
ΑΣΤΕΙΑ, ΕΙνΑΙ ΠΟΛύ 

ΣΗΜΑνΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕνΑ»
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«Μου αρέσέι να κανω 
αστέια, έιναι πολυ 

σηΜαντικο για Μένα»
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Το φανταζόμουν πάντα αυτό, ειδικά όταν ήμουν σε 
πιο μικρή ηλικία (γέλια)! Παρ' όλ' αυτά δεν στο-
χεύω σε κάτι μεγάλο, όμως είναι ένα από τα όνει-
ρά μου.

Ποιος σου έχει μάθει τα περισσότερα 
για τον χώρο του θεάματος και τι ακρι-
βώς να περιμένεις από αυτόν;
Η σταδιοδρομία μου, οι μουσικοί, η δική μου 
εμπειρία και η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους 
είναι οι παράγοντες που με βοήθησαν να εξελι-
χθώ στον χώρο. Πραγματικά δεν περιμένω τίπο-
τα. Απλά θέλω να συνεχίσω να εργάζομαι σκλη-
ρά και να δώσω το 100% του εαυτού μου.

Ποια «συστατικά» βάζεις στα τρα-
γούδια σου;
Τα συναισθήματα και την αλήθεια!

Ποιαν ταινία μπορείς να παρακολου-
θήσεις εκατομμύρια φορές και να μην 

την βαρεθείς;
Χαχα! Το «Act Sister» είναι μια ταινία που δεν βα-
ριέμαι ποτέ!

Όταν κάθεσαι να γράψεις κάποιο κομ-
μάτι, πού γίνεται συνήθως; Υπάρχει κά-
ποιος συγκεκριμένος τόπος;
Xμμ, δεν κάθομαι συνήθως για να γράψω (γέλια)! 
Έρχεται πολύ φυσικά. Μερικές φορές οδηγώ και 
τραγουδώ και ξαφνικά μια μελωδία σχηματίζεται 
στο μυαλό μου! Μερικές φορές είμαι δημιουρ-
γική όταν βρίσκομαι στο σουπερμάρκετ! Έτσι, 
παίρνω το τηλέφωνό μου και αρχίζω να γράφω! 
Οι άνθρωποι πρέπει να σκέφτονται ότι είμαι τρε-
λή. 

Πες μου κάποιο διασκεδαστικό γεγο-
νός που θα άρεσε τους θαυμαστές σου 
και είναι απίθανο να το βρει κάποιος 
στο διαδίκτυο;
Απλά θα αρκεστώ να πω τι κάνουμε στην περιο-

δεία! Όλη την ώρα γελάω μαζί με τα χιουμοριστι-
κά πράγματα που κάνω με την μπάντα μου. Γενικά, 
μου αρέσει να κάνω αστεία. Είναι πολύ σημαντικό 
για μένα!

Θα έρθεις στην Ελλάδα σύντομα;
Ναι! Το ελπίζω! Η αλήθεια είναι ότι βρίσκομαι σε 
συζητήσεις και ανυπομονώ πολύ να επισκεφτώ 
την Ελλάδα!

Αυτή την περίοδο γράφεις νέα κομμά-
τια ή υπάρχει κάποιο project στο οποίο 
να δουλεύεις;
Ναι! Αυτή την περίοδο ηχογραφώ νέα τραγού-
δια, όχι για ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές. Είναι 
για ένα δικό μου project. Ελπίζω ότι θα αρέσουν 
στον κόσμο τα καινούργια μου τραγούδια όσο 
και το «Η ζωή μου συνεχίζεται».  ok!

THΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ

«ΜΕΡΙΚΕΣ φΟΡΕΣ 
ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΟΤΑΝ βΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΤΟ 
ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ. ΟΙ 
ΑΝΘΡωΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΣΚΕφΤΟΝΤΑΙ ΟΤΙ 

ΕΙΜΑΙ ΤΡΕλΗ»



Α�οκλειστικά για τους ακροατές του Ράδιο Πρώτο

Το Ράδιο Πρώτο, το Top Kinisis Travel και η Qatar Airways δίνουν την ευκαιρία 
σε 2 άτομα να ταξιδέψουν στο μαγευτικό Πουκέτ,με διαμονή σε τετράστερο
ξενοδοχείο,για 7 ημέρες. 

ΑΞΙΑΣ € 3,000

ΜΕΓΑΛΟΣ
∆ΙΑΓ   ΝΙΣΜΟΣ

Μ�ες στη σελίδα μας στο Facebook και μάθε όλες τις �ληροφορίες για να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό.

Το �ακέτο �εριλαμβάνει:
•  2 εισιτήρια με την Qatar Airways (Λάρνακα – Πουκέτ – Λάρνακα).
•  Διαμονή για 5 βράδια σε τετράστερο ξενοδοχείο, με πρόγευμα.
•  Αποσκευή 25kg και χειραποσκευή 8kg
•  Όλους τους φόρους αεροδρομίου. 
•  Ισχύει μέχρι τις 31 Νοεμβρίου 2019.

Όροι:
•  Τα δώρα δεν μεταφέρονται, δεν ανταλλάζονται αλλά ούτε 
   εξαργυρώνονται με ο�οιοδή�οτε τρό�ο.

•  Οι κρατήσεις θα γίνουν με βάση την διαθεσιμότητας της 
   Qatar Airways.

•  Για τη διευθέτηση του ταξιδιού ο νικητής πρέπει να  ε�ικοινωνήσει 
   με το τμήμα μάρκετινγκ της Top Kinisis Travel  στο 22-713713.

Όροι Συμμετοχής στο www.radioproto.com.cy/press-releases
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Έξτρα απαλή και υψήλής ανοχής πΈριποιήςή, ΈμπλουτιςμΈνή 
μΈ ιαματικο νΈρο Uriage απο τις ΓαλλικΈς αλπΈις  Για βρΈφή 

και παιδια.  αν θΈλΈτΈ να ΈχΈτΈ Ένα ΈυτυχιςμΈνο μωρακι τοτΈ 
ΈμπιςτΈυθΈιτΈ κι ΈςΈις τα πιςτοποιήμΈνα προϊοντα τής Uriage eaU 

Thermale που ςΈβονται το Έυαιςθήτο δΈρμα του μωρου ςας. 

1ή βρΈφική πΈριποιήςή
Για ΈυτυχιςμΈνα μωρακια

Uriage

Πιστοποιημένη φροντίδα για 
όλη την οικογένεια από την 
δερμοκαλλυντική σειρά URIAGE 
EAU THERMALE.



29

BÉBÉ – ΚΡΕΜΑ
1ΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ.
Η κρέμα 1ης αλλαγής προστατεύει το 
ευαίσθητο δερματάκι των βρεφών και 
προλαμβάνει την ερυθρότητα και τους 
ερεθισμούς από την πάνα καθημερινά. 
Το δέρμα του βρέφους σας είναι προ-
στατευμένο, απαλό και ενυδατωμένο.  
€8.50

BÉBÉ – 1Η ΚΡΕΜΑ
ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ, ΙΔΑ-
ΝΙΚΗ ΓΙΑ πρόσωπο. Αυτή η μετα-
ξένια κρέμα διατηρεί το δερματάκι 
του βρέφους σας απόλυτα προ-
στατευμένο όλη την ημέρα. Το ενυ-
δατώνει και το τυλίγει με ένα πέπλο 
απαλότητας και ντελικάτου αρώμα-
τος. €8.50

BÉBÉ – 1Ο

ΣΑΜΠΟΥΑΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΑΛΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΧΩ-
ΡΙΣ ΣΑΠΟΥΝΙ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ μαλλιά. Το 
1ο σαμπουάν αφήνει τα μαλλιά του βρέ-
φους σας απαλά, λαμπερά, και με ευχά-
ριστο άρωμα. Δεν τσούζει στα μάτια, ενώ 
ξεμπερδεύει τα μαλλάκια του και διευκο-
λύνει το βούρτσισμα. €8.50

BÉBÉ – 1ΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΟΡΟΣ
100% ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΑΛ-
ΠΕΙΣ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ μύτη και μάτια. Με 100% Ιαματικό 
Νερό Uriage, αυτός ο φυσικός φυσιολογικός ορός κα-
θαρίζει τα μάτια και αποσυμφορίζει απαλά τη μυτούλα 
του βρέφους σας- ενάντια σε αλλεργία ή μόλυνση. Μ’ 
αυτό τον ορό μπορείτε να 
καθαρίζετε απαλά και τα 
ματάκια του. €10.80

BÉBÉ - 1Α ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΑΛΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΟΥ. ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ πρόσωπο, σώμα, πε-
ριοχή της πάνας. Με Ιαματικό Νερό Uriage, 
αυτά τα απαλά μαντηλάκια καθαρίζουν το ευ-
αίσθητο δερματάκι του βρέφους σας, χωρίς 
κανέναν κίνδυνο ερεθισμού. Εμπλουτισμένα 
με Aloe Vera και Ιαματικό Νερό Uriage, αφή-
νουν το δέρμα απαλό και ευχάριστα αρωματι-
σμένο. €4.50

BÉBÉ – 1Η ΚΡΕΜΑ 
MINERAL SPF50+
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕ-
ΦΗ. ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ πρόσωπο και σώμα. Ει-
δικά σχεδιασμένη για το ευαίσθητο βρεφι-
κό δέρμα, αυτή η κρέμα προσφέρει πολύ 
υψηλή προστασία ενάντια στην ακτινοβολία 
UVA και UVB. Προσφέρει φωτοπροστασία 
χωρίς οργανικά χημικά φίλτρα, εξασφαλίζει 
υψηλή ανοχή για το ευαίσθητο δέρμα των 
βρεφών. €19.50

BÉBÉ – 1Ο ΛΑΔΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. 
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ πρόσωπο, σώμα και τριχωτό 

κεφαλής.  Αυτό το πλούσιο και με ευχάριστο 
άρωμα λαδάκι καθαρισμού καθαρίζει απα-
λά και προστατεύει το υδρολιπιδικό φιλμ. Εί-
ναι μια βάση καθαρισμού χωρίς σαπούνι, με 
φυσιολογικό pH, για απαλό καθαρισμό, που 
αφήνει το δερματάκι του απαλό και ελαστικό. 
€9.80

BÉBÉ – 1Ο ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΛΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗ-
ΣΗ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ πρόσωπο και σώμα. Με 
καταπραϋντικό Ιαματικό Νερό Uriage, αυτό 
το ενυδατικό γαλάκτωμα αποκαθιστά την 
αίσθηση άνεσης στο δέρμα που παρουσιά-
ζει σημάδια ξηρότητας λόγω της τριβής με τα 
ρούχα και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η 
ελαφρώς αρωματισμένη, μεταξένια σύνθεση 
αφήνει το δέρμα των βρεφών απαλό, ελαστικό 
και ενυδατωμένο. €9.50

BÉBÉ – 1Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟ 
ΝΕΡΟ
ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΗ ΦΡΟ-
ΝΤΙΔΑ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ πρόσωπο, σώμα 
και περιοχή της πάνας. Το Ιαματικό Νερό 
της Uriage προσφέρει ιδανική ενυδάτωση, 
καταπράυνση και προστασία στο ευαίσθητο 
βρεφικό δέρμα σε καθημερινή βάση. Κατα-
πραΰνει αμέσως το εξάνθημα από την πάνα 
και τους συνήθεις ερεθισμούς, ενώ εξασφα-
λίζει ενυδάτωση μακράς διάρκειας. €5.80

BÉBÉ – 1Ο ΑΡΩΜΑ
Όλη η απαλότητα και τρυφερότητα ενός 
φρέσκου αρωματικού νερού που σέβεται 
απόλυτα το εύθραυστο δερματάκι των μι-

κρών παιδιών. Εμπλουτισμένο 
με Uriage Thermal Water, κα-

ταπραϋντικό και ενυδατικό, 
το πρώτο άρωμα είναι 
ένα νερό φροντίδας με 
ένα φρέσκο και απαλό 
άρωμα. €22.90

Αντιπρόσωπος Κύπρου Drogopharma 
Health & Beauty Τηλ.25570315 www.
drogopharma.com



30

αφιερωμα ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑντηλιΑκη προστΑσιΑ γιΑ πΑιδιΑ κΑι ενηλικεσ. 
τΑ ΑντηλιΑκΑ προϊοντΑ Uriage διΑθετουν 
τεχνολογιΑ Αιχμησ κΑι ετσι διΑσφΑλιζουν  
ΑσφΑλειΑ, υψηλη προστΑσιΑ, ΑπολΑυση 
στη χρηση κΑι εινΑι προσΑρμοσμενΑ γιΑ 
κΑθε τυπο δερμΑτοσ κΑι κΑθε ΑνΑγκη.   
επιλεξε τΑ ΑντηλιΑκΑ τησ Uriage κΑι θΑ 
γινουν η «ΑσπιδΑ» τησ ΑσφΑλειΑσ σου!

Uriage eaU THerMaLe 
Απο τισ πιο γνωστεσ γΑλλικεσ 
δερμοκΑλλυντικεσ ετΑιριεσ σε ολο
τον κοσμο.

Πιστοποιημένη φροντίδα για 
όλη την οικογένεια από την 
δερμοκαλλυντική σειρά URIAGE 
EAU THERMALE.
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BARIÉSUN – 
COMPACT MINERAL 
CREME SPF50+
Αυτή η νέα συμπαγής πούδρα 
- κρέμα ενσωματώνει όλη την 
αντοχή των ανόργανων συστατικών 
της συμπυκνωμένης σκόνης του 
Ιαματικού Νερού Uriage και 
παρέχει πολύ υψηλή προστασία 
στην UVA / UVB ακτινοβολία. Γι’ αυτό 
θα σου χαρίσει φυσικά ομοιόμορφη 
επιδερμίδα με ματ αποτέλεσμα για 
άμεσα ωραία εμφάνιση. Θα τη βρεις 
σε δύο χρωματισμούς. ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ 
ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΑ

BARIÉSUN ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΛΑΦΡΗ 
ΛΟΣΙΟΝ SPF50+ 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ πρόσωπο. Ειδικά 
σχεδιασμένη για το ευαίσθητο δέρμα σου, αυτή η ανάλαφρη, χωρίς 
άρωμα, υγρή λοσιόν θα σου χαρίσει πολύ υψηλή προστασία ενάντια 
τόσο στις ακτίνες UVA και UVB όσο και στις ελεύθερες ρίζες. Η 
εξαιρετικά λεπτόρρευστη, ανθεκτική στο νερό σύνθεσή της εγγυάται 
γρήγορη απορρόφηση και στεγνό φινίρισμα, χωρίς λευκά ίχνη. Χάρη 
στην πρακτική συσκευασία της, σε μέγεθος τσέπης, μπορείς να την έχεις 
μαζί σου πάντα και παντού, για να την χρησιμοποιείς εύκολα σε κάθε 
περίσταση!  

BARIÉSUN FAIR ΚΡΕΜΑ
ΜΕ ΧΡΩΜΑ SPF50+
ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ 
πρόσωπο. Χάρη σε ένα σύμπλοκο φίλτρων υψηλής απόδοσης, αυτή 
η αντηλιακή κρέμα θα σου χαρίσει πολύ υψηλή προστασία ενάντια 
τόσο στις ακτίνες UVA και UVB όσο και στις ελεύθερες ρίζες, ενώ 
ταυτόχρονα δεν θα νιώσεις ποτέ ξανά ξηρότητα στο δέρμα σου. Η 
ανάλαφρη, μη λιπαρή και με ευχάριστο 

άρωμα υφή της σού 
εγγυάται υπέροχη, 
απολαυστική εφαρμογή 
κάθε φορά. Είναι 
ελαφρώς ιριδίζουσα, 
αλλά σου εξασφαλίζει 
πλήρη ασφάλεια, υψηλή 
ανοχή και γρήγορη 
απορρόφηση. Και στα 
plus της; Προλαμβάνει 
τη φωτογήρανση επειδή 
περιέχει το θαυματουργό 
Ιαματικό Νερό Uriage που 
καταπολεμά τις βλαβερές 
επιπτώσεις του ήλιου. Θα τη 
βρεις σε δύο αποχρώσεις: 
Fair και Gold.

BARIÉSUN ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ 
ΜΑΤ ΟΨΗ SPF50+ 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Ειδικά 
σχεδιασμένη για σένα που έχεις μικτό προς 
λιπαρό δέρμα, αυτή η υγρή λοσιόν για ματ όψη 

θα σου δώσει πολύ υψηλή 
προστασία ενάντια τόσο στις 
ακτίνες UVA και UVB όσο 
και στις ελεύθερες ρίζες. 
Η ανάλαφρη σύνθεσή 
της εγγυάται γρήγορη 
απορρόφηση και συνεχή 
ενυδάτωση, χωρίς καθόλου 
γυαλάδα.

BARIÉSUN ΚΡΕΜΑ 
SPF50+ 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΔΑΝΙΚΗ 
για το πρόσωπο. Χάρη σε ένα σύμπλοκο 
φίλτρων υψηλής απόδοσης, αυτή η κρέμα 
σου χαρίζει πολύ υψηλή προστασία ενάντια 
τόσο στις ακτίνες UVA και UVB όσο 
και στις ελεύθερες ρίζες. Ταυτόχρονα 
αποτρέπει την ξηρότητα και προλαμβάνει 
τη φωτογήρανση. Η ανάλαφρη, μη λιπαρή, 
με ευχάριστο άρωμα υφή της σου εγγυάται 
υπέροχη, απολαυστική εφαρμογή κάθε 
φορά. Η κρέμα αυτή εξασφαλίζει πλήρη 
ασφάλεια, υψηλή ανοχή και γρήγορη 
απορρόφηση 

BARIÉSUN 
MINERAL ΚΡΕΜΑ 
SPF50+ 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ πρόσωπο και 
σώμα. Αυτή η αντηλιακή μη λιπαρή 
κρέμα είναι ειδικά σχεδιασμένη για 
σένα που έχεις το πιο ευαίσθητο και 
δυσανεκτικό δέρμα. Απορροφάται 
γρήγορα εξασφαλίζοντας 
μέγιστη ασφάλεια και ανοχή. Είναι 
ανθεκτική στο νερό, προστατεύει 
αποτελεσματικά το δέρμα από τις 
ακτίνες UVA και UVB και ενυδατώνει 
σε βάθος.  

Super φόρμόυλες
Τα Bariésun, τα αντηλιακά της Uriage περιέχουν το Ιαματικό Νερό Uriage, 
που καταπολεμά τις βλαβερές επιπτώσεις του ήλιου. Ο δερματικός φραγμός 
ενισχύεται και το DNA προστατεύεται ενάντια στον επιβλαβή αντίκτυπο της 
ακτινοβολίας UV*.  Το σύμπλοκο φίλτρων τελευταίας γενιάς θα σου χαρίσει 
πολύ υψηλή προστασία ενάντια στην ακτινοβολία UV, καθώς και ενάντια στις 
ελεύθερες ρίζες. 

Αντιπρόσωπος Κύπρου Drogopharma Health & Beauty Τηλ.25570315 www.drogopharma.com
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Για ΠεριΣΣΟΤερα αΠΟ 115 ΧρΟΝια Η GARNIER ΚαιΝΟΤΟμει
Και ΔΗμιΟΥρΓει ΠρΟΪΟΝΤα με ΣΥΣΤαΤιΚα εμΠΝεΥΣμεΝα αΠΟ ΤΗ φΥΣΗ

Φέτος συνεχίζει να χρησι-
μοποιεί τα φυσικά συστα-
τικά ακόμα περισσότερο, 

φτιάχνοντας μια σειρά περιποίησης 
της επιδερμίδας επιστημονικά βιο-
λογική και πιστοποιημένη, η οποία 
είναι προσβάσιμη σε όλους. Για 
πρώτη φορά, η Garnier μάς συστή-
νει την Garnier BIO, μια νέα σει-
ρά από πιστοποιημένες βιολογικές 
πρώτες ύλες, εμπνευσμένη από την 
τεχνογνωσία των βοτάνων, ανανεω-
μένη και φρέσκια, καθώς συμπερι-
λαμβάνει όλη την τεχνογνωσία του 
Garnier brand στην επιδερμίδα. Γι' 
αυτό το νέο λανσάρισμα, η Garnier 
φρόντισε να επιλέξει τις κατάλλη-
λες δραστικές ουσίες των φυτών 
για κάθε τύπο επιδερμίδας και τα 
μεταμόρφωσε σε προϊόντα περιποί-
ησης και καθαρισμού για όλους.

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ 
ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ… ΦΥΣΙΚΑ
Σήμερα, η ζήτηση για τα βιολογι-

κά προϊόντα έχει αυξηθεί. Πλέον 
οι γυναίκες ανησυχούν περισσότε-
ρο όχι μόνο για τα συστατικά των 
προϊόντων που χρησιμοποιούν για 
την επιδερμίδα τους, αλλά και για 
την επίπτωση που έχουν ως προς το 
περιβάλλον κατά την κατανάλωσή 
τους. Λαμβάνοντας υπόψιν όλες 
αυτές τις ανησυχίες των γυναικών, 
η GARNIER δεσμεύεται περαιτέρω 
στην υλοποίηση πιστοποιημένων βι-
ολογικών προϊόντων που σέβονται 
όχι μόνο την επιδερμίδα αλλά και 
το περιβάλλον. Λανσάροντας τη 
σειρά των βιολογικά πιστοποιημέ-
νων προϊόντων, αποδεικνύουμε ότι 
η ευθύνη που έχουμε ως Brand εί-
ναι σοβαρή. Με σεβασμό στις ανά-
γκες των «ανήσυχων» καταναλωτών 
μας, είμαστε υπερήφανοι που δε-
σμευόμαστε στις υποσχέσεις μας.

GARNIER BIO: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
•  Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιη-

μένα από τον Ecocert Greenlife, 

σύμφωνα με το πρότυπο 
COSMOS ORGANIC.

•  Οι συνθέσεις μας είναι Vegan, 
δηλαδή δεν περιέχουν συστατι-
κά ή υποπροϊόντα ζωικής προέ-
λευσης.

•  Τα συστατικά μας* προέρχονται 
από ανανεώσιμες πηγές.

•  Όλα τα προϊόντα μας** προέρ-
χονται από βιολογικές καλλιέρ-
γειες και τα περισσότερα προέρ-
χονται από πηγές δίκαιου εμπο-
ρίου με σεβασμό στη βιοποικι-
λότητα.

•  Χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν 
περισσότερα ανακυκλώσιμα και 
ανακυκλωμένα υλικά.

*  Λεβάντα, έλαιο αργκάν, αλόη, λεμονό-
χορτο, ανθόνερο

** Λεβάντα, αργκάν, θυμάρι, αλόη

Τα προϊόντα μας παρασκευάζονται χω-
ρίς: • Συγκεκριμένα συντηρητικά όπως 
parabens, φαινοξυαιθανόλη και μεθυλι-
σοθειαζολινόνη • Μεταλλικά έλαια
• Σιλικόνη • Άλατα αλουμινίου • Χη-
μικά φίλτρα • Συνθετικές χρωστικές 
ουσίες

Η ΝΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ «GARNIER BIO»
GARNIER

ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

ΘΥΜΑΡΙ
Το αιθέριο έλαιο από 
θυμάρι είναι γνωστό 
για τις καθαριστικές 
του ιδιότητες και 
κατάλληλο για λιπα-
ρές επιδερμίδες. 

ΑΡΓΚΑΝ
Είναι γνωστό για τις 
θρεπτικές του ιδιότητες 
και κατάλληλο για 
ξηρές και ευαίσθητες 
επιδερμίδες. 

ΛΕΒΑΝΤΑ
Το αιθέριο έλαιο 
λεβάντας είναι 
γνωστό για τις ανα-
ζωογονητικές του 
ιδιότητες και κατάλ-
ληλο για όλους τους 

τύπους επιδερμίδας, ακόμη 
και για τις ευαίσθητες. 

ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ
Το αιθέριο έλαιο 
λεμονόχορτου 
είναι γνωστό για 
τις απολεπιστικές 
του ιδιότητες και 
κατάλληλο για τις 
κανονικές προς 
μικτές επιδερμίδες. 

KONJAC
Παράγεται από 
τις ρίζες του 
φυτού Konjac 
και χρησιμο-
ποιείται για τον 
καθαρισμό και 
την απολέπιση 
όλων των τύπων 
επιδερμίδας.



33

Konjac
Σφουγγαράκι καθαρισμού
Το φυτό Konjac καλλιεργείται στην 
Ασία και οι ρίζες του χρησιμοποιού-
νται για την παραγωγή σφουγγαριών 
που καθαρίζουν απαλά και βοηθούν 
στην απολέπιση της επιδερμίδας. 
Ιδανικό για φυσική και απαλή απο-
λέπιση της επιδερμίδας κάθε μέρα, 
το σφουγγαράκι Konjac της Garnier 
είναι 100% φυσικής προέλευσης 
και προέρχεται από φυτά που καλλι-
εργούνται στα ασιατικά υψίπεδα. Τα 
αποτελέσματα για γυναίκες που αγα-
πούν τα φυσικά χαρακτηριστικά.

ΘΥΜΑΡΙ
Τονωτική λοσιόν με βιολογικό
αιθέριο έλαιο από θυμάρι
Αυτή η τονωτική λοσιόν είναι εμπλουτισμένη με βι-
ολογικό έλαιο από θυμάρι, που προσφέρει στην 
επιδερμίδα εντατικό καθαρισμό χαρίζοντας παράλ-
ληλα ματ υφή. 

ΑΡγκΑν
Ενυδατική κρέμα με έλαιο αργκάν
H νέα αυτή ενυδατική κρέμα είναι κατάλληλη για τις 
ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες, καθώς το βιολο-
γικό έλαιο αργκάν είναι εξαιρετικά πλούσιο σε λιπα-
ρά οξέα, ενώ είναι γνωστό για τις επανορθωτικές και 
θρεπτικές του ιδιότητες. Το άρωμά της εξισορροπείται 
χρησιμοποιώντας μία εξωτική, ξυλώδη βάση, μία γλυ-
κιά καρδιά αργκάν και φρέσκες νότες λουλουδιών. 

ΛΕΒΑνΤΑ
Αντιρυτιδική κρέμα ημέρας 
Για τις πιο νεανικές επιδερμίδες αυτή η απαλή, βελούδινη αντιρυτιδική 
κρέμα ημέρας χρησιμοποιείται σε καθαρή επιδερμίδα και απλώνε-
ται στο πρόσωπο με κυκλικές κινήσεις.
Αντιρυτιδική κρέμα ματιών
Για τις πιο νεανικές επιδερμίδες, αυτή η αντιρυτιδική κρέμα ματιών 
ενυδατώνει και δίνει λάμψη στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Χρη-
σιμοποιήστε την δύο φορές την ημέρα στο περίγραμμα των ματιών.

ΕΛΑΙο ΛΕΜονοχοΡΤοΥ
Gel καθαρισμού
•  Ένα αναζωογονητικό gel που 

ενυδατώνει την επιδερμίδα και 
προσφέρει μια αίσθηση φρε-
σκάδας χωρίς γυαλάδες.

•  Χρησιμοποιείται από τις γυναί-
κες πρωί και βράδυ ως μέρος 
της καθημερινής ρουτίνας πε-
ριποίησης της επιδερμίδας του 
προσώπου.

•  Ρυθμίζει τα επίπεδα υγρασίας της επι-
δερμίδας.

Ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τον 
συνδυασμό εντατικής ενυδάτωσης 
με μια αναζωογονητική μη λιπαρή αί-
σθηση.

ΛΕΜονοχοΡΤο
Ενυδατική κρέμα
Προσφέρει ματ αποτέλεσμα στην επι-
δερμίδα σου με την Ενυδατική Κρέμα 
με έλαιο λεμονόχορτου. Η συγκεκριμέ-
νη κρέμα είναι εμπλουτισμένη με βιολο-
γική αλόη βέρα και φυτική γλυκερίνη. 
Μετά από 4 εβδομάδες, η γυαλάδα 
της επιδερμίδας μειώνεται και 
προσφέρει ενυδάτωση καθ' 
όλη τη διάρκεια της ημέρας 
ενώ ταυτόχρονα αναζωογο-
νεί την επιδερμίδα και εξισορ-
ροπεί τις λιπαρές περιοχές. 
Με άρωμα 100% φυσικής 
προέλευσης που αναδύει 
φυτικές νότες, φρεσκάδα και 
αναζωογόνηση.
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Slimming Bronzing 
Oil - Medium 
Protection SPF20 
UVA, Vagheggi, με-
ταξένιο, πολυχρηστικό 
λαδάκι που προστατεύ-
ει το σώμα συνδυάζο-
ντας το μαύρισμα με 
τη σωματογλυπτική και 
προστατεύει τα μαλλιά 
(ειδικά τα βαμμένα). 

Smart Sun, Clarins, 10 νέες προστατευτικές 
φόρμουλες με δείκτη προστασίας SPF30 και 
SPF50+ της Clarins μαζί με δύο after sun προϊό-
ντα, ενσωματώνουν τις τελευταίες τεχνολογικές 
και βοτανικές προόδους που τα εργαστήρια της 
Clarins έχουν αποκαλύψει και βοηθούν στη δια-
τήρηση της ομορφιάς του δέρματος και των νεα-
νικών ιδιοτήτων του.

Anthelios Pigmentation SPF 
50+, La Roche Posay, ειδι-

κό για την υπερμελάχρωση που 
προκαλείται από την ακτινοβο-

λία του ήλιου. Εμπλουτισμένο με 
Procerad, μια σύνθεση που εξα-

σφαλίζει ομοιομορφία στον τόνο 
του δέρματος. Ενισχυμένο με το 
σύστημα φίλτρων XL-ProtectTM 
για να προστατεύσει το δέρμα 

ενάντια στις ακτίνες UVA, με PPD 
39. Στοχεύει τις υπάρχουσες ατέ-

λειες υπερμελάχρωσης, όπως κη-
λίδες, πανάδες, μάσκα εγκυμο-

σύνης, που οφείλονται στην ακτι-
νοβολία UV και το ορατό φως.

UV Expert Youth Shield, BB 
Complete SPF50+, Lancôme, 
πασίγνωστα αντηλιακά για την 
απόλυτή τους προστασία ενάντια 
στα φίλτρα UVB, UVA και ενάντια 
στη ρύπανση, αλλά και για τις αντι-
γηραντικές τους ιδιότητες. Φέτος 
μάλιστα, η Lancôme ενδυναμώνει 
την ηγετική της θέση με ένα νέο 
συστατικό: εκχύλισμα edelweiss, 
γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του 
ιδιότητες και την ενδυνάμωση που 
προσφέρει στον επιδερμικό φραγ-
μό ενάντια στη ρύπανση.

UV ESSENTIEL με SPF 50 της 
CHANEL, κρέμα σε μορφή τζελ, με 
ισχυρά αντηλιακά φίλτρα, ασπίδα κατά 
της υπεριώδους ακτινοβολίας. Προστα-
τεύει την επιδερμίδα από τις συνέπει-
ες της ρύπανσης και του οξειδωτικού 
στρες (προλαμβάνοντας βλάβες στο 
DNA), ενώ διατηρεί και άριστα τα επίπε-
δα της ενυδάτωσης. Τέλος, προλαμβά-
νει τα σημάδια του χρόνου, τις σκούρες 
κηλίδες, τις ρυτίδες, τη δερματική αντι-
δραστικότητα και την ξηρότητα της επι-
δερμίδας.

ProTeCT Me
ΨάχνΕιΣ ΤιΣ κάινούργιΕΣ 
«άΣΠιδΕΣ» γιά Την 
ΠροΣΤάΣιά ΤηΣ 
ΕΠιδΕρμιδάΣ Σού 
άΠο Τον ηλιο; ΕμΕιΣ 
μολιΣ ΕνΤοΠιΣάμΕ 
ΤιΣ νΕΕΣ άΦιξΕιΣ κάι 
Σού ΠροΤΕινούμΕ νά 
ΤιΣ δοκιμάΣΕιΣ.

Compact Powder 
SPF30, Carroten, 
αντηλιακή πούδρα, 
παρέχει UV προστα-
σία με UVB+UVA, 
κάλυψη με φυσικό 
αποτέλεσμα που δι-
αρκεί, αλλά και mat 
αίσθηση!

Daily Sunscreen Gel Cream με 
SPF 50 Non-Tinted της Youth 
Lab, είναι μια μη λιπαρή, χωρίς 
χρώμα, αντηλιακή κρέμα προσώ-
που που προσφέρει υψηλή αντιοξει-
δωτική, αντιφλεγμονώδη και προ-
στατευτική δράση έναντι των ακτί-
νων UVA, UVB καθώς και της Ir υπέ-
ρυθρης ακτινοβολίας. Παράλληλα, 
εξασφαλίζει μακράς διάρκειας ενυ-
δάτωση και προστασία από τη φωτο-
γήρανση και τις καφέ κηλίδες. Θα 
τη βρεις σε επιλεγμένα φαρμακεία.

Ultra-Light Daily UV 
Defense Mineral 
Sunscreen με SPF 50, 
Kiehl’s, ελαφρύ, oil-free 
αντηλιακό για καθημερινή 
προστασία. ιδανικό για ευ-
αίσθητα και με τάσεις ακ-
μής δέρματα. Προστατεύει 
την επιδερμίδα από ηλιακά 
εγκαύματα, έχει αντιγηρα-
ντικές ιδιότητες και παρέχει 
προηγμένη προστασία κατά 
του καρκίνου του δέρματος. 
άπορροφάται γρήγορα και 
αφήνει στο δέρμα ματ όψη.
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Έτοιμη για
το καλοκαιρι;
καλοκαιρι σημαινΈι 
παραλιΈσ και ατΈλΈιωτΈσ 
ωρΈσ κατω απο τον ηλιο. 
προΈτοιμασου σωστα 
για να ΈμφανιστΈισ 
χωρισ ΈνοχΈσ, ακομα 
και μΈ το πιο αποκα-
λυπτικο μαγιο σου!

BEAUTYshopping
ΚΙΤΡΟ SPORT, αντηλιακή κρέμα προσώ-
που ιδανική για αθλητικές δραστηριότητες, με 
SPF50 & SPF30, κορρΈσ, εμπλουτισμένη με 
φυσικούς πολυσακχαρίτες και βιταμίνες Έ & 
Β5, βελτιώνει τη φυσική άμυνα της επιδερμίδας 
ενάντια σε εξωτερικούς παράγοντες (ήλιος/ 
ξηρότητα), ενώ διατηρεί την ενυδάτωση και την 
ελαστικότητά της. Έπίσης μειώνει την εμφάνιση 
κηλίδων γήρανσης και ρυτίδων, προσδίδοντας 
λαμπερή όψη.

Light Blue Sun Pour 
Femme, Dolce & 
Gabbana, το καινούρ-
γιο limited edition άρωμα 
έχει νότες κορυφής από 
ιταλικό λεμόνι και ζουμε-
ρό Granny Smith μήλο και 
νερό καρύδας. η απόλυτη 
δροσερή ευωδιά για το κα-
λοκαίρι.

Mineral Sun Care Compact με 
SPF 30, Clarins, νέα υγρή, με βελού-

δινη υφή «πούδρα», με χρώμα, για 
υψηλή αντηλιακή προστασία. πλούσια 

σε αντιοξειδωτικά συστατικά, προστατεύει το 
δέρμα από τις βλάβες που προκαλούνται από τον ήλιο και τις ελεύθε-
ρες ρίζες και χαρίζει πανέμορφο μαύρισμα. Ένυδατώνει και χαρίζει στο 
πρόσωπό σας ομοιόμορφη και φωτεινή επιδερμίδα. Έίναι ιδανική για 
όλους τους τύπους δέρματος, ακόμα και τα πιο ευαίσθητα.

Flowerbomb Midnight, Viktor 
& Rolf, ένα ολοκαίνουργιο άρω-
μα κλείνει μέσα του τη δύναμη της 
μεταμόρφωσης. μυστηριώδες, 
πολυτελές και εξαιρετικά αισθησι-
ακό, είναι το απόλυτο άρωμα για 
τη μοντέρνα, θηλυκή και δυναμική 
γυναίκα.

CC cream με SPF 
50 της Chanel, κρέ-
μα με χρώμα που συν-
δυάζει ενεργά συστα-
τικά φροντίδας της 
επιδερμίδας, λεπτές 
χρωστικές και αντη-
λιακά φίλτρα ενάντια 
στην υπεριώδη ακτι-
νοβολία UVA & UVB.

Cellulite System 
Kit, Vagheggi 
Phytocosmetics, 
ένα δραστικό σύστη-
μα για καθημερινή 
χρήση στο σπίτι. πε-
ριλαμβάνει το Lifiting 
Cellulite, έναν συμπυκνωμένο 
ορό για τις επίμαχες περιοχές 
με κυτταρίτιδα, και τη Night Cellulite body mask, μια κρεμώδη 
μάσκα ύπνου που δεν χρειάζεται αφαίρεση, εφαρμόζεται τη 
νύχτα με ελαφρύ μασάζ στις περιοχές που έχουν προσβληθεί 
από την κυτταρίτιδα. το πρωί το δέρμα είναι πιο συμπαγές και 
πολύ απαλό.

New eNtry mAde
iN GermANy
λέγονται Klapp και είναι τα νέα γερμανικά 
καλλυντικά που μόλις έφθασαν στην κύ-
προ! κι αν δεν το ξέρεις, πάμπολλες φορές 
έχουν βραβευτεί με διεθνή βραβεία τόσο 
για τα πρωτοποριακά προϊόντα τους -όχι μό-
νον για τα δραστικά συστατικά τους- όσο και 
για τις επαγγελματικές θεραπείες. τα προϊό-
ντα Klapp θα τα βρεις σε ινστιτούτα αισθητι-
κής σε όλη την κύπρο.

Bronze Goddess Eau Fraîche 
Skinscent, Estee Lauder, το διά-
σημο και αισθησιακό άρωμα με νό-
τες tiare flower που αναδεικνύονται 
μαζί με νότες καρύδας και λαμπε-
ρές νότες από κεχριμπάρι, σαντα-
λόξυλο και βανίλια.



style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Ένα χρυσό layered 
pendant necklace

θα αναδείξει με τον καλύτερο 
τρόπο το marine look! 

(FOreVer21).
instagram:mariannahadjimina

insta-tip
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Νέα έποχή
Το marine look σΤήΝ 
πιο chic έκδοχή Του μασ 
οδήγέι σΤή Νέα έποχή

Blazer €63, 
WallIS.

Ζώνη,
pIaZZa 
ItalIa.

Ρολόι Tommy 
Hilfiger, 

kanGarUccI.

Ολόσωμο μαγιό, 
calZedOnIa.

Τσάντα, 
acceSSOrIZe.

Γόβα, 
Η&Μ.

Top, 
terranOVa.

Shorts, 
pIaZZa 
ItalIa.
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Η αντηλιακή γκάμα της Eau Thermale Avéne προσφέρει: 
Μέγιστη προστασία στο δέρμα χάρη στον αποκλειστικό συνδυασμό SUNSITIVE® PROTECTION. 

Η φόρμουλά τους συνδυάζει τον ελάχιστο αριθμό αντηλιακών φίλτρων με το νέο αντιοξειδωτικό σύμπλεγμα και το ιαματικό νερό της 
Avéne. Λόγω του κατοχυρωμένου φωτοσταθερού συστήματος φίλτρων παρέχουν υψηλή προστασία UVA-UVB. Ταυτόχρονα, όπως 
αποδεικνύεται μέσα από δερματολογικούς ελέγχους, παρουσία δερματολόγων, τα φίλτρα τους και η συνολική φόρμουλα έχουν 

εξαιρετική δερματική ανοχή. Η ασφάλεια είναι άλλωστε μέσα στους πρωταρχικούς στόχους των εργαστηρίων Avéne.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΑΣ ΔΕΡΜΑ

Eau ThErmalE avénE

ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η σύνθεση των αντηλιακών Avéne βασίζεται στην αυ-
στηρή επιλογή συστατικών με καλύτερη βιοδιασπασι-
μότητα και πιο δύσκολη αφομοίωση από τους θαλάσ-
σιους οργανισμούς, αφού είναι απαλλαγμένα σιλι-
κόνης και υδατοδιαλυτών φίλτρων. Είναι λοιπόν σχε-
διασμένη να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπό της στο θα-
λάσσιο οικοσύστημα. Μια μοναδική διπλή δέσμευση 
των αντηλιακών Avéne: να προσφέρουν την καλύτερη 
φωτοπροστασία στο ευαίσθητο δέρμα, ελαχιστοποι-
ώντας τον αντίκτυπο στο περιβάλλον.

ΝΕΟ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
Χάρη στο νέο αντιοξειδωτικό σύμπλεγ-
μα Τοκοφεριλίου και Θιαλιδίνης, τα 
αντηλιακά Avéne προσφέρουν ενισχυ-
μένη και σφαιρική προστασία ενάντια 
στο πρόωρο και όψιμο οξειδωτικό 
στρες.

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΑΛΑΤΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥ
Τα άλατα πυριτίου νέας γενιάς, τα οποία έχουν 
αντικαταστήσει το κοινό πυρίτιο, απορροφούν 
σμήγμα και ιδρώτα Χ 7,5 ταχύτερα από το κοινό 
πυρίτιο. Έτσι οι νέες υφές αντηλιακών αφήνουν 
την αίσθηση γυμνού δέρματος για ένα αόρατο τε-
λείωμα στο δέρμα. Η όλη πρωτοτυπία αυτής της 
καινοτομίας βασίζεται σε μια δυναμική γαληνική, 
η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες του δέρμα-
τος, είτε αυτό είναι λιπαρό, είτε μικτό, είτε ξηρό.

Πολύ υψηλή 
αντηλιακή προστασία 

για κανονικό προς 
μικτό ευαίσθητο 

δέρμα. Χωρίς χρώμα.

Πολύ υψηλή 
αντηλιακή προστασία 

για κανονικό προς 
μικτό ευαίσθητο 

δέρμα. Με χρώμα.

Πολύ υψηλή 
αντηλιακή προστασία 

για ξηρό και 
ευαίσθητο δέρμα. 

Χωρίς χρώμα. 

Πολύ υψηλή 
αντηλιακή προστασία 

για ξηρό και 
ευαίσθητο δέρμα.

Με χρώμα.

Πολύ υψηλή αντηλιακή 
προστασία για λιπαρό 

δέρμα με τάση 
ακμής. Χωρίς χρώμα, 

περιέχει μονολαουρίνη 
(σμηγματορυθμιστικό 

συστατικό).



38

TerracoTTa
Μεσογειακα terracotta χρώΜατα Μασ 
Μεταφερουν στο πνευΜα του καλοκαιριου

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

M
U

G
LE

R

Καπέλο €19.95, 
ZARA.

Φόρεμα €59.99, 
MANGO.

Κολιέ, 
PARFOIS. Μπλούζα €22.99, 

STRADIVARIUS.

Κολιέ €7.99, 
STRADIVARIUS.

Τσάντα, 
PARFOIS.

Top €12.99, 
ΜΑΝGO.

Εσπαντρίγες 
€29.99, 
STRADIVARIUS.

Top, 
TERRANOVA.

Παντελόνι, 
TERRANOVA.
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Sweet Summer
Το κίΤρίνο είναί ενας απο Τους 
πρωΤαγωνίςΤες Της ςεζον, 
επίλεξε pastel Τονους γία 
γλυκα καλοκαίρίνα ςυνολα

C
H

A
N

EL

Blazer €45.99, 
STRADIVARIUS.

Τσάντα, 
ACCESSORIZE.

Παντελόνι €49.99, 
ΜΑΝGO.

Top €9.99, 
STRADIVARIUS.

Κολιέ, 
PARFOIS.

Φόρεμα 
€35.99, 

MANGO.

Φούστα 
Top Secret, 

MILLIOUNI.

Φούστα,
PARFOIS.

Μπλούζα Oasis, 
DEBENHAMS. 

Σανδάλι, 
ALDO.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ
O Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο ταλαντούχος 
τραγουδιστής και συνθέτης της νέας γε-

νιάς, θα βρίσκεται στο νησί μας την Κυρια-
κή 2 Ιουνίου, στις 19:00, στο Kaliva on the 

beach στην Αγία Νάπα, ενώ την Κυριακή 
9 Ιουνίου θα εμφανιστεί στις 22:00 στο 

Breeze Summer club στη Λεμεσό. Ο ερμη-
νευτής υπόσχεται να χαρίσει στους θαυμα-
στές του ένα μαγικό βράδυ τραγουδώντας 
τις αγαπημένες επιτυχίες του δίπλα στη θά-

λασσα. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο 96629898 και 70005868.

ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ LIVE

O 
Κωστής Μαραβέγιας 
ετοιμάζει τρεις καλοκαι-
ρινές συναυλίες στην 
Κύπρο. Συγκεκριμένα, 

ο ερμηνευτής θα εμφανιστεί την Κυ-
ριακή 2 και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 
στο Σκαλί Αγλαντζιάς στις 21:00 

στη Λευκωσία και την Τρίτη 4 Ιου-
νίου στις 21:00 στο Δημοτικό Κη-
ποθέατρο Λεμεσού. Μαζί του παί-
ζουν εξαιρετικοί και σταθεροί φίλοι 
και συνεργάτες του. Για περισσό-
τερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
22462058 και 25343341.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«1940 | ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ. 
ΚΥΠΡΟΣ- ΕΛΛΑΔΑ»
21/06/2019-10/07/2019
Την παράσταση με τον τίτλο «Ο Βαφτιστικός» 
του Θεόφραστου Σακελλαρίδη ανεβάζει ο 
Θεατρικός Οργανισμός ΘΟΚ. Πρόκειται για 
μια κωμωδία γεμάτη υπέροχα τραγούδια, σπαρ-
ταριστές παρεξηγήσεις, ερωτικά παιχνίδια και 
συνεχείς ανατροπές, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά από τον ΘΟΚ, 
σε καλοκαιρινή περιοδεία στην Κύπρο. Η πρεμιέρα θα γίνει την Παρα-
σκευή, 21 Ιουνίου, στο Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ’ στις 21:00. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 77772717 και ηλεκτρονικά στη 
σελίδα www.thoc.org.cy

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ

Η Σχολή Τυφλών, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
για τα 90 χρόνια από την ίδρυσή της, διοργανώ-
νει συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό. Η συ-
ναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαΐου, 
στις 20:30, στο Αμφιθέατρο της Σχολής και σε 
αυτή θα συμμετέχουν η Μαρία Θεοδότου και 
ο Δημήτρης Μεσημέρης, πλαισιωμένοι από μια 
ομάδα καταξιωμένων μουσικών. Την καλλιτεχνική 
επιμέλεια της εκδήλωσης έχει ο Αχιλλέας Τσαγ-
γαρίδης. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ. Τα καθαρά 
έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμεί-
ου Ευημερίας της Σχολής Τυφλών. Για περισσό-
τερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22403300, 
99540201.

«Ο ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΟΣ»
21/06/2019-
10/07/2019
Την παράσταση με τον τίτλο «Ο Βα-
φτιστικός» του Θεόφραστου Σακελ-
λαρίδη ανεβάζει ο Θεατρικός Ορ-
γανισμός ΘΟΚ. Πρόκειται για μια 
κωμωδία γεμάτη υπέροχα τραγού-
δια, σπαρταριστές παρεξηγήσεις, ερωτικά παιχνίδια και συνεχείς 
ανατροπές, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά από τον ΘΟΚ, σε 
καλοκαιρινή περιοδεία στην Κύπρο. Η πρεμιέρα θα γίνει την Πα-
ρασκευή, 21 Ιουνίου, στο Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ’ στις 21:00. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 77772717.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΟΡΜΠΑΛΑ

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΚΟΥΤΑΚΙ 
ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά έρχεται 
στην Κύπρο για μια εμφάνιση τη Δευ-
τέρα 3 Ιουνίου, στις 20:30, στο 
Μαρκίδειο Θέατρο στην Πάφο. 
Κάθε εμφάνιση της ερμηνεύτριας εί-
ναι μια πρόταση, έχει μια ιδέα, ένα 
θέμα, έχει συνοχή και το αίσθημα του 
συλλεκτικού. Η φετινή της παράστα-
ση είναι στην ουσία ένας μουσικός 
μονόλογος, όπου «όλα μπερδεύονται 
γλυκά». Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 26932571.
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ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 

ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ
Με συναυλία της Ελένης Τσα-
λιγοπούλου & Bogaz Musique 
θα πραγματοποιηθούν τα εγκαί-
νια του ανακαινισμένου Χανιού 
του Ιμπραήμ που θα τελέσει ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης, την Πα-

ρασκευή 31 Μαΐου στις 19:00 
στην Πάφο. Το πρόγραμμα της 

εκδήλωσης θα περιλαμβάνει επί-
σης χαιρετισμό από τον δήμαρ-
χο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, 
ομιλία από τον Πρόεδρο Ανα-

στασιάδη, έκθεση φωτογραφίας 
και άλλες δραστηριότητες.

«Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ…»
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΝΗ-

ΜΗ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Συναυλία με τίτλο «Η αγάπη είναι παντού...» 
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 
2019, στις 20:00, στο Δημοτικό Θέατρο Στρο-
βόλου. Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του 
Έντιμου Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, 
Δρος Κώστα Χαμπιαούρη, και είναι αφιερω-
μένη στη μνήμη της Μαίρης Ιωάννου, η οποία 
για πενήντα και πλέον χρόνια αφιέρωσε τη 
ζωή της στη μουσική και στη διδασκαλία του 
πιάνου. Μέρος των καθαρών εσόδων της συ-
ναυλίας θα διατεθεί και φέτος ως βραβεία, στη 
μνήμη της Μαίρης Ιωάννου, σε τελειόφοιτους 
φοιτητές μουσικής. Υποστηρικτής της συναυ-
λίας είναι ο Δήμος Στροβόλου. Τιμή εισόδου: 
€13. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 9488432.

Best of the Rest

ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
Ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Funraising πραγμα-
τοποιεί από την Παρασκευή 31 Μαΐου μέχρι την Κυ-
ριακή 2 Ιουνίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ 
το Παιδικό Φεστιβάλ Πολιτισμού. Το φεστιβάλ είναι 
αφιερωμένο αποκλειστικά στα παιδιά και θα διαβάσει 
κείμενα ο Έλληνας τενόρος Μάριος Φραγκούλης. Η 
είσοδος όπως κάθε χρονιά θα είναι ελεύθερη, δίδο-
ντας έτσι την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως 
οικονομικής ευχέρειας, να συμμετέχουν στο τριήμε-
ρο αυτό. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25372855 & 25372855

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ
ΤΑΞΙΔΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ένα ταξίδι νοσταλγίας θα παρουσιάσει την Πέμπτη 30 Μα-
ΐου, στις 20:30, στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού 
ο Γιώργος Νταλάρας. Με την κιθάρα στα χέρια του ο καλ-
λιτέχνης θα βρεθεί στο νησί μας για να θυμίσει στους θαυ-
μαστές του λέξεις και νότες που όλοι μας κάποτε σιγοψι-

θυρίσαμε ή φωνάξαμε, ενώ θα μοιραστεί μνήμες, ιστορίες, 
συναισθήματα. Εισιτήρια: €28 & €23. Για περισσότερες 

πληροφορίες στο www.pattichio.com.cy.

ΤΣΑΝΤΑ
«ΧΑΜΟΓΕΛΟ»

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα διαθέτει προς 
πώληση τη «χαμογελαστή» τσάντα, κα-
τάλληλη για μικρούς και μεγάλους. Μα-
λακή, ιδανική για να τη μεταφέρεις στον 
φούρνο, στο σουπερμάρκετ, ακόμη και 
στο σχολείο. Έμπνευσή μας το χαμόγελο 
και δέσμευσή μας να το προσφέρουμε… 
για πολλά παιδικά χαμόγελα. Διαθέσιμες 
από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και τα Cafe 
Nero σε όλες τις πόλεις. Τιμή πώλησης: 

€2. Για πε-
ρισσότερες 
πληροφορί-
ες/παραγ-
γελίες στο 
22210858, 
95119565 
ή στο info@
karaiskakio.
org.cy

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΣΕΡΡΑ - 
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 
ΕΚΔΟΣΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
Ενόψει του εκτοπισμού 
των Αρμενίων απ' την Τραπεζού-
ντα τον Ιούνιο του 1915, ένα κορί-
τσι που μοιάζει να το ζωγράφισε ο 
ίδιος ο Θεός καταφεύγει στο σπίτι 
ενός αγνώστου. Στην Ορντού ένα 
άλλο κορίτσι εύπορης ελληνικής οι-
κογένειας ετοιμάζεται για τον γάμο 
της και πασχίζει να οραματιστεί το 
μέλλον μ' έναν άντρα τον οποίο 
ελάχιστα γνωρίζει. 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ 
ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ
CARA HUNTER
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΔΙΟΠΤΡΑ
Χθες το βράδυ, η οκτά-
χρονη Ντέιζι Μέισον 
εξαφανίστηκε από το καλοκαιρινό 
πάρτι μασκέ που οργάνωσαν οι γο-
νείς της. Κανείς δεν είδε τίποτα στο 
ήσυχο προάστιο -ή τουλάχιστον 
έτσι λένε όλοι. Όμως ο επιθεωρη-
τής Άνταμ Φόλεϊ, ξέρει ότι εννιά στις 
δέκα φορές ο δράστης είναι κά-
ποιος γνωστός της οικογένειας. 

Books Etc

   ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ»
ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ

Το παγκοσμίως γνωστό παραμύθι «Ο Μικρός Πρί-
γκιπας» παρουσιάζεται σε παραγωγή και σκηνοθεσία 
Κώστα Σιλβέστρου σήμερα Κυριακή 26 Μαΐου, στις 
19:00, στη Στέγη Σύγχρονου Χορού στη Λεμεσό. Πρό-
κειται για μια παράσταση με ζωντανή μουσική και τρα-
γούδι επί σκηνής, που προσδοκά να μεταφέρει τον θε-
ατή σε έναν κόσμο μαγικό, γεμάτο γέλιο και συγκίνηση 
και να κάνει τα παιδιά να θέλουν να παραμείνουν παιδιά 
και τους μεγαλύτερους θεατές να ξαναγίνουν παιδιά. 
Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ ενήλικες / 7 ευρώ παιδιά. Δι-
άρκεια παράστασης: 60 λεπτά. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 96363627.



συνταγεσ

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΕ ΦΕΤΑ ΚΑΙ ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕκτΕλΕση
Κόβουμε τις 2 φέτες ΑΝΑ-
ΝΑ DEL MONTE σε μέ-
τρια κυβάκια. Τις άλλες 
δύο φέτες ΑΝΑΝΑ DEL 
MONTE τις χτυπάμε στο 
μπλέντερ μαζί με το γιαούρ-
τι μέχρι να λιώσουν. Σε ένα 
βαθύ τηγανάκι ζεσταίνου-

με το μείγμα με το γιαούρτι 
και προσθέτουμε το ζαμπόν 
και το καλαμπόκι. Αλατοπι-
περώνουμε και προσθέτου-
με τα κυβάκια ανανά και το 
αφήνουμε για 2-3 λεπτά σε 
χαμηλή φωτιά. Ανακατεύου-
με με τα μακαρόνια μας και 
απολαμβάνουμε!

Υλικά
•2 φλ. μακαρόνια βρασμένα
• 4 φέτες ΑΝΑΝΑ DEL 

MONTE
•4 κ.σ ζαμπόν σε κυβάκια
•2 κ.σ καλαμπόκι
•100 γρ. γιαούρτι άπαχο
•αλάτι, πιπέρι
•λίγο κάρυ (προαιρετικά)

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΕ ΚΡΕΜΩΔΗ ΣΑΛΤΣΑ
DEL MONTE ΑΝΑΝΑ

Ο άνάνάσ del monte 
προσφέρει στον οργανι-

σμό μας σωστή διατροφή 
και υγεία. συγκεκριμένα, 
μια μεγάλη φέτα ανανά 

παρέχει περισσότερη από 
την ημερησία συνιστώμενη 
δόση Βιταμίνης c, περιέχει 
τρεις φορές περισσότερη 

Βιταμίνη c aπ’ ο,τι μια φέτα 
παραδοσιακού ανανά και 

60% περισσότερη βιταμίνη 
από ένα ακτινίδιο ή ένα 

ροδάκινο. Παρέχει επίσης 
διπλάσια ποσότητα φυτι-
κών ινών από ένα τσαμπί 

σταφύλι και περισσότερες 
φυτικές ίνες, όσες μία 

μπανάνα ή ένα πορτοκάλι. 
Μια μεγάλη φέτα ανανά πε-
ριέχει επίσης Β-καροτίνη, 
50% περισσότερη από ένα 
ακτινίδιο και περισσότερη 
από ένα μήλο ή μία μπανά-
να. mε τον anana del 
monte μαλακώνουν οι 

αρθρώσεις, αφού ο χυμός 
και το στέλεχος του φυτού 
περιέχουν το αντιφλεγμο-
νώδες ένζυμο Βρομελίνη.
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ΕκτΕλΕση
Κόβουμε το κρεμμύδι σε φέτες και το 
τσιγαρίζουμε στο λάδι, σε μεσαία προς 
δυνατή ένταση, σε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι 
μέχρι να ξανθύνει. Κόβουμε τα μανιτάρια σε 
φέτες και τα προσθέτουμε στο τηγάνι. Λίγο 
πριν εξατμιστούν τα υγρά, χαμηλώνουμε 
την ένταση στο μισό, προσθέτουμε τον 
ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, τον μαϊντανό, 
το αλάτι και το πιπέρι και ανακατεύουμε 
συχνά μέχρι να εξατμιστούν όλα τα υγρά. 
Ρίχνουμε στο τέλος τη φέτα σε κύβους και 
ανακατεύουμε ελαφρά να αναμιχθεί καλά, 
σβήνουμε το μάτι και αποσύρουμε το τηγάνι 
όταν έχουν αρχίσει να λιώνουν οι κύβοι. 
Σερβίρεται ζεστό σαν ορεκτικό ή σαν μεζές.

Υλικά
•1 κεσέ φρέσκα μανιτάρια 
   (500 γρ.)
•1 μεγάλο κρεμμύδι
•1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
•10 - 12 κλωναράκια
   ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
• 1 κομμάτι φέτα (100 -150 γρ.) 

κομμένο σε κύβους
•1/2 ματσάκι μαϊντανό
•αλάτι και πιπέρι

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΕ ΦΕΤΑ ΚΑΙ ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Π.Ο.Π.:

το κόκκινο ελληνικό 
σαφράν, αγνό προϊόν της 
ελληνικής γης, κατατάσ-
σεται στην καλύτερη ποιό-
τητα σαφράν στον κόσμο. 
Πολύτιμο μπαχαρικό, δίνει 

μια ιδιαίτερη γεύση και 
χρώμα στο φαγητό, στα 

ροφήματα, στην ποτοποιία, 
την τυροκομία και σε άλλες 

αμέτρητες εφαρμογές.

Με τις φαρμακευτικές 
του ιδιότητες μπορεί:
• Να βοηθήσει αποτελε-

σματικά απέναντι στην ήπια 
ως μέτρια κατάθλιψη.
• Να βοηθήσει στη θε-

ραπεία της σεξουαλικής 
δυσλειτουργίας σε άντρες 

και γυναίκες.
• Να αναστείλει την ανά-
πτυξη των ανθρώπινων 

παγκρεατικών καρκινικών 
κυττάρων.

• Να βοηθήσει στην επι-
βράδυνση της εξέλιξης 

της εκφύλισης της ωχράς 
κηλίδας που οφείλεται 

στην ηλικία (AMD) και να 
βελτιώσει την όραση. 

• Να βοηθήσει αποτελε-
σματικά στη θεραπεία της 
ήπιας ως μέτριας νόσου 

του άλτσχάιμερ.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΕ ΚΡΕΜΩΔΗ ΣΑΛΤΣΑ
DEL MONTE ΑΝΑΝΑ
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περιβάλλον. Είναι πολύ πιθανόν 
να παρατηρήσεις πως θα αρχί-
σεις να έρχεσαι κοντά με κάποιο 
πρόσωπο που εργάζεσαι μαζί 
του. Αν νιώσεις πως το φλερτ που 
θα δεχτείς δεν σου περνάει απα-
ρατήρητο, σκέψου πως θα χρει-
αστεί να το διαχωρίσεις από τη 
δουλειά.

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Στον αισθηματικό 

σου τομέα, φίλε Αιγόκερε, το κλί-
μα θα είναι χαλαρό και ήρεμο 
για το ζώδιό σου. Θα μπορέσεις 
να κάνεις πολλές κουβέντες που 
να αφορούν το κοινό μέλλον της 
σχέσης σου και θα έχεις την άμε-
ση ανταπόκριση του συντρόφου 
σου. Εσύ που αυτό το διάστημα 
είσαι μόνος στη ζωή, μπορείς να 
περνάς εξίσου όμορφα με τους 
φίλους και την οικογένειά σου. 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Στα αισθηματικά 

σου, αν είσαι Υδροχόος, θα μπο-
ρέσεις σήμερα να καλύψεις το 
κενό που έχουν δημιουργήσει οι 
διάφορες υποχρεώσεις μέσα στη 
σχέση σου. Βάλε τα δυνατά σου 
για να φτιάξεις μια ερωτική ατμό-
σφαιρα. Κι αν ζεις ακόμη στη μο-
ναξιά, κάνε μια βόλτα και δείξε 
άφοβα την καλή σου διάθεση. Το 
χαμόγελό σου θα είναι ακαταμά-
χητο σε φλερτ και γνωριμίες. 

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Είμαι μια από αυ-
τές τις εβδομάδες 

που δυσκολεύεσαι να καταλάβεις 
τι συμβαίνει γύρω σου. Μάλλον 
πρέπει να επαναπροσδιορίσεις 
τις προτεραιότητές σου, γιατί θα 
είναι δύσκολο να οργανωθείς. Αν 
οργανώσεις τις δουλειές σου και 
κάνεις ό,τι πρέπει να γίνει, είναι 
σίγουρο ότι όλα τα υπόλοιπα θα 
μπουν στη θέση τους χωρίς να το 
καταλάβεις. Και αν αφήσεις τους 
γύρω σου να εκφραστούν όπως 
νομίζουν, πολύ πιθανό να βρεις 
συμμάχους από εκεί που δεν το 
περιμένεις. 

κριός 
21/3 - 20/4
Μία νέα γνωριμία 

θα έρθει για αρκετούς από εσάς, 
αρκετοί θα βιώσετε και τα ερωτι-
κά σας πάθη, δεν παύει όμως η 
ερωτική σας ζωή να απαιτεί αυτό 
το διάστημα ώριμες επιλογές ή 
πολλές φορές να κινείται και μετ’ 
εμποδίων. Αξιοποιήστε τις ευκαι-
ρίες οικονομικής ανόδου προς τα 
τέλη του μήνα.
 

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5

Η Αφροδίτη –κυβερ-
νήτης του ζωδίου 

σας– κάνει το πέρασμά της στο 
ζώδιό σας κι εσείς ανανεώνεστε 
σημαντικά, βελτιώνετε την εξω-
τερική σας εικόνα, ενώ είστε πιο 
ανοιχτοί και στον τομέα των αι-
σθηματικών σας. Σημαντικές αλ-
λαγές και αιφνιδιασμοί αναμένο-
νται ως τις 28/5 λοιπόν και στην 
αισθηματική σας ζωή, η οποία ναι 
μεν μπορεί να παρουσιάζει κά-
ποιες αστάθειες, σίγουρα όμως 
μπορεί να σας προσφέρει συναρ-
παστικές στιγμές. 

διδΥμόι
 22/5 - 21/6
Το τρίγωνο που θα 
σχηματίσει ο Ερμής 

και η Αφροδίτη από τον Κριό με 
τον Δία από το ζώδιο του Τοξότη 
θα σας προσφέρει τις ευκαιρίες 
για να αναπτύξετε νέες φιλίες, ή 
ακόμα και μία σχέση! Πείτε ναι σε 
μία νέα ερωτική ιστορία που θα 
ξεκινήσει σε αυτή την περίοδο. Ο 
Άρης στο ζώδιό σας επηρεάζει 
ως τις 26 του μήνα το δικό σας 
δεκαήμερο και είστε σε συνεχή 
εγρήγορση, παίρνοντας πρωτο-
βουλίες και κάνοντας νέα σημα-
ντικά ξεκινήματα. 

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Είστε αρκετά 

προβληματισμένοι από επαγγελ-
ματικές συνεργασίες ή γενικότε-
ρα από τις επαφές και τις επικοι-
νωνίες που έχετε, που φαίνεται ότι 
μπλοκάρουν τα προσωπικά σας 
σχέδια αλλά και τους στόχους 
σας. Πιο κοινωνικές θα είναι οι 

ZωδιΑ

μέρες σας από 25 Μαΐου. Είναι 
και μία καλή ευκαιρία για εσάς 
σε ετούτη την περίοδο να κάνετε 
και νέες γνωριμίες ή και να επιδι-
ώξετε και την ενασχόλησή σας με 
νέες δραστηριότητες.  

Λεων
 23/7 - 23/8
Πρέπει να κατα-

βάλετε τον κόπο που απαιτείται 
για να αξιοποιήσετε το αίσιο κλί-
μα της περιόδου. Καμία προσπά-
θεια δεν θα είναι μάταιη, καθώς 
αναμένεται πρόοδος και σημα-
ντικά οικονομικά κέρδη. Σε επαγ-
γελματικό επίπεδο ενδέχεται να 
υπάρξουν κάποιες αλλαγές ή με-
τακινήσεις. Όσοι Λέοντες εργά-
ζεστε με υπαλληλική σχέση, θα 
έχετε οικονομικά ή άλλου είδους 
οφέλη.

ΠΑρθενός
24/8 - 23/9
Είναι η ιδανική πε-
ρίοδος να διευρύ-

νετε τους ορίζοντές σας και να 
εξελιχθείτε περισσότερο απ’ όσο 
φαντάζεστε. Ενεργοποιηθείτε και 
δράστε στη διάρκεια του φετινού 
Μαΐου! Αυτή είναι η απαίτηση των 
άστρων από εσάς, που στήνουν 
ένα ευνοϊκό σκηνικό για την προ-
ώθηση των ονείρων σας. Στο πλάι 
σας θα σταθεί ο Ερμής, που είναι 
ο κυβερνήτης και υποκινητής δρά-
σης για όλους τους Παρθένους.

ΖΥγός
 24/9 - 23/10
Αντιμετωπίστε με 
αισιοδοξία τις αλ-

λαγές που μπορεί να σας προκύ-
ψουν. Ακόμα κι αν δεν είστε προε-
τοιμασμένοι γι’ αυτές, θα είναι ευ-
εργετικές για την εξέλιξή σας. Η 
ελαστικότητα και η γρήγορη λήψη 
αποφάσεων είναι οι επιπλέον πα-
ράγοντες που θα συμβάλλουν 
στην πρόοδό σας. Σε προσωπικό 
επίπεδο δεν αναμένονται απρό-
σμενες αναταράξεις. Οι αδέσμευ-
τοι Ζυγοί θα διανύσετε τον Μάιο 
με ηρεμία, ζωτικό στοιχείο για την 
ιδιοσυγκρασία σας. 

ςκόρΠιός
24/10 - 22/11
Η ενέργεια και ο εν-
θουσιασμός σας θα 

είναι σχεδόν αστείρευτοι σύμ-
μαχοί σας. Πιο συγκεκριμένα, ο 
Άρης και ο Ουρανός είναι οι πλα-
νήτες που θα επηρεάσουν περισ-
σότερο την ιδιοσυγκρασία σας. Η 
αίσια θέση τους στη διάρκεια του 
Μαΐου θα σας ωθήσει σε πολλές 
καινούργιες γνωριμίες. Αυτές με 
τη σειρά τους θα εξελιχθούν σε 
καίριες επαφές για τα σχέδια και 
την ανέλιξή σας. 

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Η είσοδος της 

Αφροδίτης στο ζώδιο του Ταύ-
ρου στις 28 Μαΐου υποδηλώνει 
πως θα υπάρξει ερωτικό ενδια-
φέρον μέσα στο εργασιακό σου 

   ΚΑΪΛΙ ΜΙΝΟΓΚ  - 28/05/1968
Η Κάιλι Αν Μινόγκ είναι Αυστραλή τραγουδίστρια 
της ποπ, στιχουργός και ηθοποιός. Σε μια καριέ-
ρα που μετράει πάνω από τρεις δεκαετίες στο 
χώρο του θεάματος έχει λάβει εμπορική και κρι-
τική αναγνώριση, κατορθώνοντας παγκόσμιες 
πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 80 εκατομμύ-
ρια αντίτυπα, ενώ θεωρείται η πιο επιτυχημένη 
καλλιτέχνης από την Αυστραλία όλων των επο-
χών. Το κομμάτι "Can't get you out of my head" 
(2001) θεωρείται η μεγαλύτερη επιτυχία της κα-
ριέρας της. Άλλες μεγάλες επιτυχίες της είναι 
τα κομμάτια "I Should Be So Lucky", "The Loco-
Motion", "Especially for You", "Hand on Your 
Heart", "Better the Devil You Know", "Confide 
in Me", "Spinning Around", "Love At First 
Sight", "Slow", "2 Hearts" και "All The Lovers". EP

A



Συμβουλευτείτε το Γιατρό, Διαιτολόγο ή Φαρμακοποιό σας
Τ Η Λ :  2 2  0 5 6  3 0 0 .  Δ Ι ΑΤ Ι Θ Ε ΤΑ Ι  Σ Ε  Ο Λ Α  ΤΑ  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α

Ο σύμμαχος σας στην ενίσχυση της 
καθημερινής διατροφής.

«Γρήγορο, ισορροπημένο και με εξαιρετική γεύση, το 
COMPLAN Shake Sachets είναι ένα θρεπτικό 
σκεύασμα ιδανικό για τις περιόδους εκείνες που 
απαιτείται ενίσχυση της διατροφής.»

Για τη φροντίδα αυτών που αγαπάτε
Φροντίζετε κάποιον που: 
• Έχει δυσκολία στο να πάρει ή να διατηρήσει
  το βάρος του;
• Δεν έχει όρεξη για φαγητό;
• Δεν έχει αποθέματα ενέργειας;
• Έχει δυσκολία να καταναλώσει στερεές τροφές;

«Μείνετε ήσυχοι ότι οι αγαπημένοι σας λαμβάνουν με το 
COMPLAN Shake Sachets όλα τα  θρεπτικά συστατικά 
που χρειάζονται, εύκολα, γρήγορα και ευχάριστα.»

Ανάρρωση μετά από ασθένεια
• Προσπαθείτε να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας μετά 
  από ασθένεια;
• Έχει μειωθεί η όρεξη σας;
• Προσπαθείτε να αυξήσετε ή να διατηρήσετε 
   το βάρος σας;

«Το COMPLAN Shake Sachets είναι διατροφικά πλήρες 
και είναι η ιδανική λύση για τις περιπτώσεις που δεν 
μπορείτε να καταναλώσετε ένα πλήρες γεύμα αλλά 
χρειάζεται να παραμείνετε δυνατοί.»

Η ιδανική λύση για μια σωστή και ισορροπημένη 
διατροφή.
Το COMPLAN Shake Sachets είναι ένα πόσιμο 
θρεπτικό σκεύασμα που προσφέρει όλα τα θρεπτικά 
συστατικά που περιέχονται σε ένα πλήρες και 
ισορροπημένο διαιτολόγιο. Είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για να παρέχει υψηλή ενέργεια και πρωτεϊνη και 
ταυτόχρονα είναι εμπλουτισμένο με 11 βιταμίνες και 17 
μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Χάρη στη πλήρη σύνθεση του σε θρεπτικά συστατικά 
είναι ιδανικό για α άτομα που έχουν άστατη διατροφή, 
μειωμένη όρεξη ή απώλεια βάρους.
Μια μερίδα COMPLAN Shake Sachets (57γρ) όταν 
αναμειχθεί με 200ml πλήρες γάλα, προσφέρει 380 
θερμίδες και 15,5 γρ πρωτεΐνης.

 
COMPLAN Shake Sachets: 
• Τέσσερις υπέροχες γεύσεις (βανίλια, ουδέτερη, 
   σοκολάτα, φράουλα)
• Συσκευασία σε φακελάκια 57γρ της μιας μερίδας για 
   ευκολότερη χρήση, μεταφορά και φύλαξη.
• Ελεύθερο γλουτένης

Νιώθετε άγχος, κούραση ατονία; 
Έχετε  μειωμένη ενέργεια και δύναμη, μειωμένη όρεξη;
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

ΟΜΙΛΟΣ MSJ
ΓΙΟΡΤΑΣΕ
75 ΧΡΟΝΙΑ
Ο Όμιλος MSJ γιορτάζει 
φέτος 75 χρόνια επιτυχημέ-
νης δραστηριότητας στον 
τομέα της Υγείας. Η διεύθυνση 
και τα στελέχη όλων των 
εταιρειών του Ομίλου γιόρ-
τασαν σε gala dinner την 
επιτυχημένη πορεία που πραγ-
ματοποιήθηκε στο ξενοδο-
χείο Radisson Blu στη Λάρνακα. Η Χρύση 

Ιακωβίδου

Ο Σώτος 
Ιακωβίδης

Ο Αθανάσιος Ηρακλέους 
και η Μαρία Ζαχαράκη

Ο όμιλος γιόρτασε 75 χρόνια 
επιτυχημένης πορείας

Ο Μιχάλης Ιακωβίδης, η Χριστίνα 
Ιακωβίδου, η Φαίδρα Ιακωβίδου και η 
Χρύση Ιακωβίδου

Η Στυλιανή Κυπριανού, η Μαριλένα 
Κωνσταντίνου και η Μαρία Ζαχάκη Γενική άποψη της βραδιάς Η Ρόνα και ο Αλέξανδρος Ιακωβίδης

Ο Σάββας Ιακωβίδης και η ομάδα Retail
του Ομίλου ΜSJ

Η Ομάδα Φαρμακευτικών Επισκεπτών
του Ομίλου MSJ

Ο Άρης Ιακωβίδης, ο Αλέξανδρος Ιακωβίδης, ο Σώτος Ιακωβίδης, 
ο Κώστας Ευριπίδης και ο Σάββας Ιακωβίδης
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ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ 
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το κοσμηματοπωλείο 
Γιώργος Μεταξάς προσκά-
λεσε φίλους και πελάτες, 
όπου οι παρευρισκόμενοι 
είχαν την ευκαιρία να δουν 
από κοντά όλες τις νέες 
δημιουργίες σε κοσμήματα.

Ο Αθανάσιος Ηρακλέους 
και η Μαρία Ζαχαράκη

Το κοσμηματοπωλείο Μεταξάς
Η Σίλβια και η 
Βαρτάν Ταστζιάν

Η Ρόνα και ο Αλέξανδρος Ιακωβίδης

Η Εύη και η 
Γιάννα Οδυσσέως

Η  Σοφία Χαραλάμπους και
ο Γιώργος Μεταξάς

Η Εύα Γεννιά, η Μυρτώ 
Κλεάνθους και η Χρυστάλλα 
Κλεάνθους

Ο Γιώργος Μεταξάς, η Τατιάνα 
Μεταξά και ο Τζόσεφιν Μπριτζίτ

Η Κατερίνα 
Κυριάκου

Η Λουίζα και ο 
Ανδρέας Φιλίππου

Η Σοφία Χαραλάμπους,
η Νατάσσα Χριστοδουλίδου 
και η Άννα Μιχαηλίδου

Η Μαίρη Μαημαρίδου (;;;;)
και η Ρούλα Ζερβού

Η Λούση Ιωάννου και
η Άντρεα Αναστασίου

Η Πηνελόπη Πιερίδου και
ο Οδυσσέας Πιερίδης
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CNP CYPRIALIFE
ΝΕΟ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ 
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ
Η CNP CYPRIALIFE, 
σε συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Κύπριων 
Προπονητών Ποδοσφαίρου, 
πραγματοποίησε διάσκεψη 
Τύπου στο αμφιθέατρο των 
κεντρικών γραφείων του 
Ομίλου CNP CYPRUS.

Η Ελπίδα 
Λουκά-
ΜιχαηλίδουΗ Ανδριανή 

Καλλίμαχου
Ο Αντώνης 
Αντωνίου

Ο Τάκης ΦειδίαΟ Ανδρέας 
Ευθυμίου

Ο Σταύρος 
Προκοπίου

Ο Νίκος 
Αγαθαγγέλου  

Η Μαρία Τερεζόπουλου και η Γιώτα  
Παναγιώτου

Ο Ανδρέας Μιχαήλ και ο 
Γιώργος Γεωργίου

Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη
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OMIΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΟΥ
Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, γιορτάζοντας 
δύο πολύ σημαντικούς σταθμούς ορόσημά 
του, τα 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας του 
ζυθοποιείου του και της λαμπρής ιστορίας της 
μπίρας Carlsberg στην Κύπρο, εγκαινίασε τις 
νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του. Τα 
εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων τέλεσε ο κ. 
Νίκος Αναστασιάδης και τον αγιασμό ο Μα-
καριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυ-
σόστομος Β’, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους αξιωματούχοι του κράτους.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης

O  Στέφανος 
Στεφάνου Ο Μιχάλης 

Αντωνιάδης Ο Φοίβος 
Τασσόπουλος

Ο Χρήστος 
Μιχαηλίδης

Ο Χρήστος Αριστείδου
και ο Κύρος Δημητριάδης

Ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου

Ο Jens Peter 
Philbert

O Κρις Μαρκίδης 
και η Κικούλα 
Κότσαπα

Ο Χάρης Λοϊζίδης, ο  Χάρης Γεωργιάδης 
και ο Νίκος Κουγιάλης

Η Μαρίνα 
Φιλιππίδου-
Θεοχάρους

Η Καρολίνα 
Φωτιάδου
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

γιΑΤι έκΑνΑν 
κΟινΟ bachelor;
η Έλια ιωαννίδου και ο εκλεκτός 
της καρδιάς της, Αλέξανδρου, 
ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκα-
λιά της εκκλησίας στις 2 ιουνίου. 
Οι προετοιμασίες βρίσκονται στην 
τελική ευθεία. Το ζευγάρι οργάνω-
σε πριν από μερικές ημέρες κοινό 
bachelor πάρτι. η ηθοποιός φιλο-
ξενήθηκε το Σάββατο, 18 μαΐου, 
στην εκπομπή του ΣιγμΑ «Τρεις 
λαλούν», όπου μεταξύ άλλων 
μίλησε για τον επερχόμενο γάμο 
της και για το bachelor πάρτι: 
«Αγωνία, πολύ τρέξιμο […] νομί-
ζω πως είμαστε έτοιμοι. Έμειναν 
κάποιες μικρολεπτομέρειες… 
Θετική ενέργεια […] έίμαστε τόσο 
ελεύθεροι, που δεν θα ήταν κάτι 
διαφορετικό να πάω εγώ μόνη μου 
(bachelorette) με τις φίλες μου, να 
πάει ο Αλέξανδρος μόνος του. 
Δεν το στερηθήκαμε αυτό. Οπότε 
είπαμε να πάμε όλοι μαζί με την 
παρέα να διασκεδάσουμε και να 
ξεκουραστούμε», είπε χαρακτηρι-
στικά η ηθοποιός. 

eλιΑ ιωΑννιΔΟΥ - ΑλέΞΑνΔρΟΣ ΑλέΞΑνΔρΟΥ μικΑέλλΑ χΑΤΖηέΦρΑιμ

ΤΖένη μΠΑλΑΤΣινΟΥ 
–  ΒΑΣιληΣ κικιλιΑΣ

Είναί Εγκυος καί ποζαρΕ μΕ τίς τρΕίς 
κουμπαρΕς της, οί οποίΕς Είναί καί 
αυτΕς ΕγκυΕς
Έγκυος είναι η κύπρια τραγουδίστρια μικαέλλα χατζηε-
φραίμ, κάτι το οποίο μάθαμε μέσα από τις αναρτήσεις 
που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram η σύζυγος του ραδιοφωνικού παραγωγού 
γιώργου ρούσσου, νατάσα Τούρζα, η οποία περιμένει κι 
εκείνη το τρίτο της παιδάκι. η κύπρια τραγουδίστρια έκα-
νε baby shower και το highlight δεν θα μπορούσε να 
ήταν άλλο από τις τρεις κουμπάρες της, με τις οποίες 
πόζαρε και διανύουν και αυτές περίοδο εγκυμοσύνης.
η μικαέλλα χατζηεφραίμ περιμένει τον ερχομό του καρ-
πού του έρωτά της με τον νικόλα ντίμα και η πόζα με 
τις κουμπάρες της Nατάσα Τούρζα, μαρία μαστρίδου 
και Φλώρα κωνσταντίνου, είναι καταπληκτική.  

Αυτοί είνΑί οί τρείς 
κουμπΑροί τους
ςε εντατικούς ρυθμούς για την προετοιμα-
σία του γάμου τους, βρίσκονται η τζένη 
μπαλατσινού και ο Βασίλης κικίλιας, ο 
οποίος, όπως διέρρευσε, θα πραγματοποι-
ηθεί την κυριακή 16 ίουνίου στην εκκλησία 
των αγίων ίσιδώρων στον Λυκαβηττό. πριν 
από λίγα εικοσιτετράωρα έγιναν γνωστά 
και τα ονόματα των τριών κουμπάρων τους. 
πρόκειται για τη δημοσιογράφο του ςκαΪ 
Εύα αντωνοπούλου, τον σύζυγό της πανα-
γιώτη αρκουμενέα, αλλά και τη διευθύντρια 
μάρκετινγκ γνωστής εταιρείας πολυτελών 
ρολογιών ςοφία Βαχάρη-τσουβελεκάκη. 

γωγω ΑλέΞΑνΔρινΟΥ – 
χΑρΑλΑμΠΟΣ ΠρΟΥνΤΖΟΣ

ΤΑΞιΔι-ΑΣΤρΑΠη ΣΤΟ ιΣρΑηλ 
μέ Την κΟρη ΤΟΥΣ μΑριΑ 
γιΑ Τη eurovIsIoN
Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο στο ισραήλ 
πέρασαν ο χαράλαμπος Προύντζος και η 
γωγώ Αλεξανδρινού μαζί με τη μεγάλη 
τους κόρη, μαρία. η οικογένεια βρέθηκε 
εκεί για να δει από κοντά τον μεγάλο τελι-
κό της eurovision, όπου νικήτρια αναδεί-
χθηκε η Ολλανδία. κρατώντας σημαίες 
της κύπρου έστειλαν τη θετική ενέργειά 
τους στην Τάμτα και βέβαια την αποθέω-
σαν όταν ερμήνευσε το τραγούδι 
«replay», το οποίο πήρε τη 15η θέση. 

ΣκέΥΟΣ ΠΟλΥκΑρΠΟΥ – 
έΦη χΑρΑλΑμΠΟΥΣ

οί ΑγΑπημενοί ηθοποίοί 
εγίνΑν γονείς γίΑ δευτερη 
φορΑ
η ταλαντούχα ηθοποιός Έφη Χαραλά-
μπους και ο σύζυγός της, επίσης ηθοποιός, 
ςκεύος πολυκάρπου, έγιναν για δεύτερη 
φορά γονείς! το ςάββατο, 18 μαΐου, η 
Έφη έφερε στον κόσμο το δεύτερο μέλος 
της οικογένειάς τους, ένα υπέροχο κορι-
τσάκι. το ζευγάρι έχει άλλη μια κόρη, την 
8χρονη Χριστίνα. 
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Μεγάλος facebook
διάγωνιςΜος STR8
Με… πρωτάγωνιςτή τον γιάννή άντετοκούνΜπο!

αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

    Les Macarons

Το STR8 κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά και έρ-
χεται σε μια νέα εποχή. Το νέο motto της μάρκας 
ορίζει τον δρόμο: Go For Great! Λάβε συμμετο-

χή στον μεγάλο facebook διαγωνισμό με τη νέα σειρά 
STR8 Performance με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο! Η ζωή είναι γεμάτη με στιγμές που προκα-
λούν εφίδρωση. Με τη νέα σειρά STR8 Performance 
μπορείς να τις αντιμετωπίσεις και να κερδίσεις πλούσια 
δώρα. Διάλεξε ποια προϊόντα STR8 Performance σου 

ταιριάζουν, αγόρασέ τα και στείλε μας την απόδειξη στο 
messenger της σελίδας facebook STR8 Cyprus. Όσο 
περισσότερα προϊόντα αγοράσεις, τόσο αυξάνονται 
οι πιθανότητες να είσαι ο μεγάλος νικητής και να κερδί-
σεις μια φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στα χρώμα-
τα των Milwaukee Bucks! Ωστόσο τα δώρα δεν στα-
ματούν εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστο-
σελίδα μας https://str8fragrances.com και στη σελίδα 
μας στο facebook STR8Cyprus. 

starbucks

ο bruno Mars ΦορΕΣΕ 
toMMY HILFIGer
ΣΤΗ LIVe PerForMance
ΤοΥ ΣΤο Las VeGas
Η Tommy Hilfiger, η οποία ανήκει στην PVH 
Corp. [NYSE: PVH], ανακοίνωσε ότι o Bruno 
Mars φόρεσε TommyXZendaya για την Άνοι-
ξη 2019 σε live performance του στις 4 Μα-
ΐου 2019. Ο Bruno Mars φόρεσε ένα μετα-
ξωτό πουκάμισο εμπνευσμένο από τον ζωδια-
κό κύκλο της συλλογής TommyXZendaya για 
την Άνοιξη 2019. Η συλλογή σχεδιάστηκε 
από τον Tommy Hilfiger, σε συνεργασία με την 
ηθοποιό και παγκόσμια brand ambassador 
των γυναικείων συλλογών TOMMY HILFIGER, 
Zendaya, και γιορτάζει τις δυνατές, εμ-
βληματικές γυναίκες των 70’s. Η συλλογή 
TommyXZendaya για την Άνοιξη 2019 είναι 
διαθέσιμη στα καταστήματα Tommy Hilfiger 
και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης (tommy.
com).

ΝέΟ, πρΩΤΟπΟριΑκΟ 
ΑπΟΤΑΜιέυΤικΟ σχέΔιΟ 
ΓιΑ πρΟπΟΝΗΤέσ
Η CNP CYPRIALIFE, σε συνερ-
γασία με τον σύνδεσμο κύπρι-
ων προπονητών ποδοσφαίρου, 
πραγματοποίησε την Τετάρτη 15 
Μαΐου 2019 διάσκεψη Τύπου 
που φιλοξενήθηκε στο αμφι-
θέατρο των κεντρικών γραφεί-
ων του Ομίλου CNP CYPRUS. 
στην εκδήλωση παρουσιάστη-
κε το πρωτοποριακό προϊόν 

της CNP CYPRIALIFE, CYPRIA 
Provident Athletes’ Savings Plan, 
που αρχικά αναπτύχθηκε για 
τους κύπριους ποδοσφαιριστές 
και φέτος, σε συνεργασία με 
τον σύνδεσμο κύπριων προπο-
νητών ποδοσφαίρου, επεκτείνε-
ται η ακτίνα δράσης για τα μέλη 
του συνδέσμου.

ΜΕγαΛοΣ ΔΙαγΩΝΙΣΜοΣ 
ΒΙοΤΕΝ DetoX!
ΤΙ ΤΥΠοΣ cItY GIrL ΕΙΣαΙ;
Απόδρασε… στο Columbia Beach Spa & Resort 
με τη νέα σειρά bioten Detox. Η νέα σειρά bioten 
Detox, που δίνει στην επιδερμίδα σου τη φροντί-
δα που χρειάζεται για να αντεπεξέλθει στη δύσκο-
λη καθημερινότητά σου και τη θωρακίζει απέναντι 
στις επιθέσεις του περιβάλλοντος, σου δίνει την 
ευκαιρία για την καλύτερη απόδραση... στο υπέ-
ροχo Columbia Beach Spa & Resort! Μπαίνο-
ντας στο https://biotencitygirl.com/cy/ όχι μόνο 
θα ανακαλύψεις τη δική σου “City Girl” προσω-
πικότητα, αλλά θα έχεις και την ευκαιρία να λά-
βεις μέρος σε διαγωνισμό για να επισκεφτείς 
τον απόλυτο προορισμό ευεξίας & χαλάρωσης, 
Columbia Beach Spa & Resort! Δύο νικήτριες 
θα απολαύσουν 1 διανυκτέρευση για 2 άτομα + 
1 couple massage στο Columbia Beach Spa & 
Resort στο πισσούρι, ωστόσο τα δώρα δεν στα-
ματούν εκεί: άλλοι 10 νικητές μπορούν να κερδί-
σουν επίσης προϊόντα της ολοκαίνουριας σειράς 
bioten Detox.

   cYPrIa ProVIDent atHLetes’ saVInGs PLan    oPaP cYPrus 3on3

ΣΕ ΝΕα ΒαΣΗ οΙ 
ΔΙοργαΝΩΣΕΙΣ 
πραγματοποιήθηκε η δημοσιογρα-
φική διάσκεψη και παρουσίαση 
των αναβαθμισμένων διοργανώσε-
ων OPAP Cyprus 3on3, οι οποίες 
θα πραγματοποιηθούν το καλοκαί-
ρι σε Λεμεσό (31 Μαΐου – 9 ιουνί-
ου), πάφο (5-7 ιουλίου) και πρω-
ταρά (9-11 Αυγούστου). Διοργα-
νωτές των τριών διοργανώσεων 
που θα γίνουν το καλοκαίρι είναι 
η εταιρεία Cyprus 3on3 και η κυ-

πριακή Ομοσπονδία καλαθοσφαί-
ρισης. Μέγας χορηγός των διορ-
γανώσεων είναι η ΟπΑπ κύπρου, 
ενώ τη διεξαγωγή των τουρνουά 
υποστηρίζει ο κυπριακός Οργανι-
σμός Αθλητισμού.

ΔΥΝαΜΙΚΗ ΠαροΥΣΙα 
ΣΤα ΕΜΠορΙΚα ΚΕΝΤρα 
ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙαΣ
Η εταιρεία Marinopoulos Coffee Company 
ενίσχυσε την παρουσία της στον χώρο του 
Mall of Cyprus με το νέο Island Bar που 
βρίσκεται στο ισόγειο και το πλήρως ανα-
νεωμένο κατάστημα στον πρώτο όροφο σε 
νέο χώρο. Η ανάπτυξη στην αγορά της κύ-
πρου μέσα στα εμπορικά κέντρα δεν στα-
ματά εδώ, καθώς η εταιρεία έχει παρουσία 
και στο Nicosia Mall με ένα ολοκαίνουρ-
γιο κατάστημα, το οποίο μάλιστα είναι το 
μεγαλύτερο σε μέγεθος που μπορεί κανείς 
να απολαύσει τον καφέ του. Με το άνοιγμα 
των συγκεκριμένων καταστημάτων, η οικο-
γένεια των Starbucks στην κύπρο μεγαλώ-
νει ολοένα και περισσότερο, προσφέρο-
ντας σε όλους τους επισκέπτες τη μοναδική 
εμπειρία καφέ Starbucks σε άνετους, οικεί-
ους και φιλόξενους χώρους. Για να μοιρα-
στείτε μαζί μας 
αυτή την εμπειρία 
επισκεφθείτε τα 
καταστήματά μας 
ή μπορείτε να μας 
βρείτε στοwww.
starbucks.com.cy.
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Ένα ταξίδι γευστικής απογείωσης με υπέροχες παγω-
τοδημιουργίες επιφύλασσε το πάρτι που διοργάνωσε 
το Colors Café του ξενοδοχείου Four Seasons για να 

υποδεχθεί την Εβδομάδα Παγωτού, που φέτος δίνει ραντε-
βού με τους λάτρεις της πιο γλυκιάς απόλαυσης του καλο-
καιριού από τις 17 έως και τις 29 Μαΐου. Δίπλα στην πισίνα, 
και με θέα το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, εκπρόσω-
ποι των ΜΜΕ, γευσιγνώστες, φίλοι και συνεργάτες του Four 

Seasons, δοκίμασαν συνδυασμούς γεύσεων σοκολάτας, 
καραμέλας, βανίλιας, φρούτων και ξηρών καρπών, που μετα-
τρέπονταν με τρόπο μαγικό στην ψυχόμενη πλάκα σε εμπνευ-
σμένες βελούδινες και λαχταριστές δημιουργίες παγωτού. 
Το πρωτότυπο πάρτι του Colors Café εξελίχθηκε για τους 
προσκεκλημένους σε μια εκπληκτική ξενάγηση στον κόσμο 
του παγωτού και σε μια ασταμάτητη βραδιά γευσιγνωσίας 
και ατελείωτης απόλαυσης.

DHL ExprEss Κύπρού
Μέρα αιΜοδοσιασ
Εθελοντική αιμοδοσία οργάνωσε πρόσφατα 
η DHL Express Κύπρου με τη συμμετοχή υπαλ-
λήλων της εταιρείας, αποδεικνύοντας για ακό-
μα μια φορά το κοινωνικό της πρόσωπο. Η 
ανταπόκριση του προσωπικού ήταν άμεση και 
συγκινητική, αγκαλιάζοντας έμπρακτα αυτή την 
πρωτοβουλία. Δεκάδες εθελοντές προσήλ-
θαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για αιμο-
δοσία στη Λάρνακα από όλες τις πόλεις, προ-
σφέροντας έτσι στους συνανθρώπους μας 
που το έχουν ανάγκη. Ιατροί και νοσηλευτές 
ενημέρωσαν τους εθελοντές σχετικά με τη δια-
δικασία αλλά και για τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθηθούν μετά από αυτή. Η Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμά-
τι του Ομίλου της Deutsche Post DHL. Μία σει-
ρά ενεργειών πραγματοποιείται κάθε χρόνο 
για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δια-
χείριση καταστροφών, την κοινωνική προσφο-
ρά, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, καθώς και 
την ενίσχυση της αξίας του εθελοντισμού ανά-
μεσα στους εργαζομένους της εταιρείας.

ΓέύσΤιΚο ΤαΞιδι
Ένα συναρπαστικό γευστικό ταξίδι πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Μαΐου στη 
Lidl Food Academy με μοναδικό προορι-
σμό το Μεξικό. Ο σεφ της Ακαδημίας, 
Κωνσταντίνος Πετεβίνος, μοιράστηκε με 
τους παρευρισκόμενους μυστικά από την 
κουζίνα των Αζτέκων και των Μάγια πλημ-
μυρίζοντας τον χώρο της Ακαδημίας με 
έντονες γεύσεις, μπαχαρικά και αρώματα 
που έμειναν αξέχαστα σε κάθε συμμετέχο-
ντα. Οι συμμετέχοντες με τη βοήθεια του 
σεφ δημιούργησαν ευφάνταστους συνδυ-
ασμούς και πολύχρωμα πιάτα με τα βασι-
κά είδη διατροφής της μεξικάνικης κου-
ζίνας. Η αρχή έγινε με την ετοιμασία των 
burrito με κοτόπουλο Του Χασάπη και με-
γάλες τορτίγιες Crusti Croc. Το κοτόπουλο 
μαριναρίστηκε μέσα σε αρωματικά, όπως 
λάιμ, ρίγανη Mikado, αλάτι Ιμαλαΐων 
Deluxe και μαύρο πιπέρι Kania. Βρείτε πε-
ρισσότερα και στο www.lidl.com.cy.

Νέο ANTHELIOs 
ANTI - IMpErFECTIONs
Για Τισ ύπαρΧούσέσ αΤέΛέιέσ

Το ANTHELIOS ANTI - IMPERFECTIONS 
προλαμβάνει τις εξάρσεις ακμής μετά 
από την έκθεση στον ήλιο και στοχεύει τις 
υπάρχουσες ατέλειες χάρη στο σαλικυλικό 
οξύ και τη νιασιναμίδη της σύνθεσής του. 
Χάρη στην τεχνολογία AirliciumTM, προσφέρει 
επίσης μακράς διάρκειας έλεγχο της 
γυαλάδας. Κλινικές μελέτες αποδεικνύουν 
ότι το ANTHELIOS ANTI-IMPERFECTIONS 
Corrective Gel-Cream μειώνει τις 
φλεγμονώδεις αλλοιώσεις κατά 43%, 
κάνοντας τις ατέλειες λιγότερο ορατές κατά 
64% μέσα σε 29 ημέρες. Επιπλέον, μια νέα 
κλινική μελέτη επιβεβαίωσε τη δράση του νέου 
ANTHELIOS ANTI-IMPERFECTIONS ενάντια 
στο «φαινόμενο της υποτροπής», δηλαδή τις 
εξάρσεις ακμής που παρουσιάζονται μετά από 
παρατεταμένη έκθεση στην ακτινοβολία UV 
και ειδικά μετά το καλοκαίρι.

Η ζωΗ ΕΙνΑΙ ΠΙΟ γΛυΚΙΑ
Τα macarons δεν αποτελούν 
ένα απλό επιδόρπιο. Είναι το 
πιο χρωματιστό και κομψό επι-
δόρπιο με χυμώδη γεύση που 
όλοι επιθυμούν να απολαμβά-
νουν… Η L’Oréal 
Paris, λοιπόν, μας 
συστήνει τα Les 
Macarons, τα νέα 
κραγιόν που έρχο-
νται να διεγείρουν 
τις αισθήσεις από 

την όσφρηση μέχρι και τη γεύ-
ση. Σχεδιασμένα να αντέχουν 
στους έντονους καθημερινούς 
ρυθμούς, τα νέα κραγιόν της 
L’Oréal Paris είναι εμπνευσμένα 
από το Παρίσι και υπόσχονται 

μεγάλη διάρκεια 
και εξαιρετικό ματ 
αποτέλεσμα σε 12 
διαφορετικές απο-
χρώσεις που ταιριά-
ζουν σε κάθε τόνο 
επιδερμίδας.

Four SeaSonS 
ΕμπΕιριΕς απόλαυςης ΕπιφυλαςΕ η Εβδόμαδα παγωτόυ ςτό Colors Café

  10 ΧροΝια syOss
ΕΠΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕρΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΛΑΜΠΕρΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ!
Τo Syoss γιορτάζει φέτος 10 χρόνια! 
Το Syoss διαθέτει μια ολοκληρωμένη 
σειρά καλλυντικών μαλλιών στις κα-
τηγορίες της περιποίησης, της βαφής 
και του styling και είναι ο καλύτερος 
σύμμαχος για γυναίκες και άντρες που 
επιθυμούν να έχουν λαμπερά και υγιή 
μαλλιά. Οι συχνές επισκέψεις στο κομ-
μωτήριο και τα άτονα, θαμπά, ταλαιπω-
ρημένα μαλλιά χωρίς στυλ και άποψη 
αποτελούν παρελθόν! Μέσα σε μια 
δεκαετία τα προϊόντα Syoss κατέκτη-

σαν σημαντική θέση στην αγορά, αφού 
εξασφαλίζουν λαμπερά, υπέροχα μαλ-
λιά που ακτινοβολούν, σε κάθε τύπο, 
σε κάθε γυναίκα και άντρα. Δοκιμασμέ-
να από κομμωτές και hair stylists προ-
σφέρουν στους καταναλωτές περιποίη-
ση σε προσιτή τιμή, ενώ η ευρεία γκάμα 
προϊόντων που διαθέτουν είναι σχεδια-
σμένη για όλους τους τύπους μαλλιών.

 VIVa MEXICo!
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EUROVISION

ΤΟ ΟΛΙΣΘΗΜΑ
ΤΗΣ ΜΑΝΤΟΝΑ

Η εμφάνισή της ήταν 
ένα από τα μελανά 
στίγματα της καριέ-

ρας της. Απογοήτευσε τόσο 
πολύ, που δέχθηκε αρνητική 
κριτική από τους πάντες. Η 
βασίλισσα της ποπ εμφανί-
στηκε στη σκηνή και ερμήνευ-
σε το κλασικό «Like a Prayer» 
και το νέο της single «Future», 
που συμπεριλαμβάνεται στο 
νέο της άλμπουμ με τίτλο 
«MADAME X», το οποίο θα 
κυκλοφορήσει στις 14 Ιουνί-
ου. Ήταν μια άλλη Μαντόνα 
που δεν θύμιζε σε τίποτα την 
κορυφαία σταρ του πλανήτη. 

Έκανε πολλά φάλτσα στην 
ερμηνεία της, τραγουδού-
σε λες και βαριόταν, αφού 
με δυσκολία έλεγε τους στί-
χους του τραγουδιού. Ήταν 
αδιάφορη και χωρίς καθό-
λου ρυθμό στη σκηνή, απο-
γοητεύοντας τα εκατομμύρια 
θαυμαστών της. Δυστυχώς, 
από αυτή την Eurovision όλοι 
θα θυμούνται την τραγική εμ-
φάνιση της βασίλισσας της 
ποπ και όχι τον Ολλανδό νι-
κητή.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

taMta
«ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Τάμτα ήταν εντυπωσιακή επί σκηνής, ωστό-
σο η ψηφοφορία του κοινού και των κριτικών 
επιτροπών την έστειλε στη 15η θέση. «Η από-
φασή μου να εκπροσωπήσω την Κύπρο μας 
ήτανε απόλυτα συνειδητοποιημένη και ήμουν 
σε όλα τα επίπεδα έτοιμη για το κάθε ενδε-
χόμενο. Χάρηκα την κάθε στιγμή με την καρ-
διά μου και ελπίζω να φάνηκε…» έγραψε η 
Τάμτα στα social media λίγο μετά το αποτέλε-
σμα, προσθέτοντας και πολλές ευχαριστίες 
σε όσους ήταν δίπλα της. Του χρόνου λοιπόν 
ραντεβού στην Ολλανδία μετά την τεράστια 
νίκη του Duncan Laurence με το τραγούδι 
«Arcade», το οποίο κρύβει μια συγκινητική 
ιστορία.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΝΤΟΝΑ 
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ 
EUROVISION ΔΕΝ ΘΥΜΙΖΕ 
ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

ΣΤΑΡ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΕΛΕΝΗ 
ΦΟΥΡΕΪΡΑ
«Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΝΙΚΗΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ
Ένα χρόνο μετά από την εντυπωσια-
κή εμφάνισή της στον διαγωνισμό, 
η Ελένη Φουρέιρα επέστρεψε στη 
Eurovision και αποθεώθηκε από 
όλους. Φορώντας ολόσωμο κορ-
μάκι με 250.000 κρυστάλλους 
Swarowski, δημιουργία Vrettos 
Vrettakos, διακοσμημένο με αστέρια 
και στρας στα επίμαχα σημεία, έβα-
λε φωτιά, στη σκηνή ερμηνεύοντας 
μια διασκευή του Dancing Lasha 
Tumbai της Verka Serduchka.

Ο μεγάλος νικητής της 
Eurovision, Ντάνκαν Λόρενς



και η

Α�ό 19 Μαΐου μέχρ ι  9 Ιουν ίου 
σ τα �ερ ί� τερα με τη  «Σημερ ινή» της  Κυρ ιακής  

Όροι και Προϋ�οθέσεις στη “Σημερινή” της Κυριακής
και στη simerini.news στο Facebook
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ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΣ ΚΑΙ 
ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 
ΤΙΣ ΠΙΟ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. Η DISNEYLAND ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

ΕURODISNEY / 
ΓΑΛΛΙΑ
ΕΝΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ

ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ…
…ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΑΣ 
ΦΙΛΟΥΣ, ΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΖΗΣΤΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ. 
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΑ ΤΡΕΝΑΚΙΑ ΤΟΥ 
ΤΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ, ΤΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ.
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Huile Mirific και το Huile Mirific 
Gold για σώμα και μαλλιά. Το Huile 
Mirific είναι ένα ξηρό λάδι με απαλή και 
ευχάριστη υφή εμπλουτισμένο με πολύτι-
μο έλαιο passion fruit, πλούσιο σε ωμέγα 
3 και 6. Ενυδατώνει και θρέφει το δέρ-
μα διατηρώντας το λείο και απαλό όλη 
μέρα. 

Klapp 
H αντηλιακή σειρά 
Immun Sun, της 
Klapp, είναι το new 
entry στον χώρο της 
ομορφιάς, που μπο-
ρείς να βρεις αποκλει-
στικά σε επαγγελμα-
τίες αισθητικούς. Πε-
ριλαμβάνει αντηλιακά 
για το πρόσωπο και 
το σώμα, που θα σου 
προσφέρουν αποτε-
λεσματική προστασία 
από τις επικίνδυνες 
ακτίνες UVA και UVB.

SLIMMING 
BRONZING 
OIL - MEDIUM 
PROTECTION SPF20 
UVA (σε μπουκάλι των 
200 ML)
Ένα μεταξένιο λάδι, που 
προστατεύει το σώμα 
συνδυάζοντας το μαύρι-
σμα με τη σωματογλυπτι-
κή, αλλά και προστασία 
για τα μαλλιά (ειδικά τα 
βαμμένα). 

pHFormula
MEla Concentrated corrective 
serum
Το «εμβόλιο» κατά των ενοχλητικών πανά-
δων, σε συσκευασία 30ml χωράει άνετα 
στην τσάντα των διακοπών και ταξιδεύει 
με όλα τα μέσα και μπαίνει και στην καμπί-
να του αεροπλάνου.

Για την πόλη 
Αντηλιακό χρειάζεσαι ολόχρονα και 
όχι μόνον όταν πας στην παραλία. Γι’ 
αυτό σου προτείνουμε την paYOT 
apW SpF 30 HYDRaTING, 
pROTECTING lIGHTENING DaY 
CREaM (50Ml).

Imperial leather 
shower gel με τον 
μοναδικό συνδυασμό 
των αρωμάτων τους θα 
αναζωογονήσουν τις 
αισθήσεις σας, καθώς 
επίσης θα σας ανανε-
ώσουν! Ευχάριστο στη 
χρήση του, σας προ-
σφέρει αίσθηση πολυ-
τέλειας και φρεσκάδας 
κάθε μέρα.

Αντηλιακή Κρέμα 
Προσώπου 

Ελαφριάς Υφής 
Εξισορρόπησης της 
λιπαρότητας SPF 30

Με ελίχρυσο & 3D-
PRO ALGAE®.

Για λιπαρές / μεικτές 
επιδερμίδες 

Βραβευμένο χειροποί-
ητο βιολογικό σαπούνι 

Handy Spa με λάδι κάν-
ναβης. Ιδανικό για μά-
σκα στο πρόσωπο και 

το σώμα για ενυδάτωση, 
αντιγήρανση και θρέψη. 
Κατάλληλο για δερματι-

κά προβλήματα.

Βιολογική αντη-
λιακή κρέμα 
Handy Spa με 
λάδι aργκάν, με 
δείκτη προστασί-
ας SPF50. Υπο-
αλλεργική για 

απόλυτη προστασία 
και ενυδάτωση.Ιδανική για παι-
διά και ενήλικες.



STEP INTO
THE LIGHT.

 Sun products to take care of hair and skin 

Formulated with Citrus Myrtifolia extract 
from Slow Food Presidium.
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ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 
ΤΙΣ ΠΑΝΕΜΟΡΦΕΣ 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ…
…Η ΓΝΩΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ, ΤΟ 
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΥΔΡΙ, 

ΤΟ ΨΑΡΟΧΩΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, 
ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ 
ΚΑΙ Η ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΘΑ ΣΑΣ 
ΚΑΤΑΠΛΗΞΟΥΝ.

ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΞΕΚΙΝΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑIΝΕΙ, 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΕIΣ 
ΠΩΣ ΗΡΘΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ 
ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΚΑΤAΛΛΗΛΟ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΩΤΕΥTΕΙΤΕ ΤΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑ. ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ, ΚΑΤΑΓΑΛΑΝΑ 
ΝΕΡΑ. ΟΙ ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΟΥΝ.

ΛΕΥΚΑΔΑ
ΕΡΩΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ 
ΓΑΛΑΖΟΠΡΑΣΙΝΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ
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αποκτηστε ενα μαγιο tezenis για μια trendy 
πινελια στο ντυσιμο σασ. AνAκαλυψτε τη συλλογη 

απο μαγιο, για περισσοτερο στυλ και φινετσα.

ΚΑΛΕΣ ΒΟΥΤΙΕΣ ΜΕ TRENDY ΜΑΓΙΟ 
ΤΕΖΕΝΙS

€9.99

€14.99

€16.99

€12.99

€9.99

€25.99

€19.99

€12.99

€14.99

€22.99

€9.99

€14.99
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Η ΠΟΛΗ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΑΠΟ 2.700 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΕ 
ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΗΣ 
ΣΙΚΕΛΙΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 
ΠΕΛΕΓΚΡΙΝΟ, ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΦΟΡΗ ΚΟΙΛΑΔΑ.

ΠΑΛΕΡΜΟ
Η ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΤΟ MUST EINAI…
…NA ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ MONDELLO, 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ASPRA, 

ΤΗΝ ISOLA DELLE FEMMINE, 
THΝ ΠΑΡΑΛΙΑ CEFALU 

ΚΑΙ THΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 
SAN TO LO CAPO 

ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ 
ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ.



Women'secret store: Stavrou 66, Nicosia 

Mall of Engomi Zenon OlympiaDebenhams:The Mall of Cyprus Korivos. . . .
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Η ΒΑΡΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΤΟΛΙΔΙ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΑΝΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗ 
ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΘΕΡΕΤΡΟΥ. 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΑ 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ.

ΒΑΡΝΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΤΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ…
 …ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ 
ΣΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 

ΤΑ ΣΚΙΟΥΡΑΚΙΑ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ 
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ 

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.



Women'secret store: Stavrou 66, Nicosia 

Mall of Engomi Zenon OlympiaDebenhams:The Mall of Cyprus Korivos. . . .
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ΜΗΝ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ ΝΑ…

…ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΜΙΑΟΥΛΗ, ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ, ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ 
(ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ 

ΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟ), 
ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΗΣΤΕ

 ΣΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
ΚΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΚΑΘΩΤΕΣ 

ΣΤΟΝ ΓΑΛΗΣΣΑ.

ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΙΣ ΛΕΥΚΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΛΕ 
ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΑΛΛΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ, 
ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ, ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΤΑ ΣΚΑΛΙΑ. Η ΣΥΡΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΣ. ΕΡΩΤΕΥΤΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΣΟΚΑΚΙΑ 
ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΤΗN ΑΝΩ ΣΥΡΟ, 
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ.

ΣΥΡΟΣ
Η «ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ»
ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
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ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 
ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΜΑΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. 

ΤΟ ΟΚ! ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΒΑΛΑΝΤΙΟ… ΚΑΙ ΦΥΓΑΜΕ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ





OK!
FIRst FOR CELEBRItY NEWs

ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ•ΤΕΥΧΟΣ 587•26 ΜΑΪΟΥ 2019•2,90€ 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΓΟΥΣΤΑ
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