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Истории, разказани със стил

DIVA! е медиен проект, насочен към дамската аудитория. Списанието е позиционирано
във високия сегмент на месечните издания.
Застава на пазара с амбицията да е най-добрият пример за качествена журналистика и
безкомпромисна визия.
DIVA! е списание за стил. Стил в отношенията
и в ежедневния избор, в модата и литературата, в комуникациите и дизайна. От неговите
страници говорят професионалисти, ярки
индивидуалности и хора с отличен вкус.
www.piero97.com
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Радина е с риза H&M, 54,99 лв.,
пола Marella от Week&Shop MDL, 370 лв.
Деян е с риза, сако* и панталон
Andrews/,
69,90 лв. и 250,90 лв.

Радина Кърджилова
и Деян Донков

личности

РоДени
еДин
за ДРуг
Текст Ива Димитрова
Фотография Стефан Щерев
Стайлинг Димитрина Иванова
Грим Константина Костова за Минерална козметика
Коса Ина Михова за салон Мадлен
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Актьорите
споделят за чудесата
в своя живот,
за най-големия им
подарък – малкия
Христо, за магията
на любовта
и скорошната им
първа среща
на сцената
ДЕКЕМВРИ 2018
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Всеки месец ви срещаме с жени,
които заслужават титлата
DIVA! Все едно дали крачат
из Бъкингамския дворец,
тичат към театралната
сцена или приготвят закуска
на семейството си, те имат
осанка на кралици. Работят
на пълни обороти, но умеят
да се забавляват и да
експериментират, изглеждат
добре и се изправят дори
след най-трудните битки.
Интересните мъже също са
при нас.
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Държим и на качествените
текстове, и на визията. Работим
с емблематични имена във
фотографията. Стилистите
и гримьорите ни притежават
собствен почерк, който личи във
всеки детайл.

Fashion & DECOR
Мода

ШопингиТеHow
to wear
3 неща, които трябва

Панталон
Mango,
99,99 лв.

фотография Getty Images

Shopping
Обеци MiChael Kors
от be Posh, 155 лв.

Mango, 269,99 лв.

да иМаМе този сезон
Колие
ThoMas
sabo*

Блейзър
Mango,
179,99 лв.

Обеци
Fossil от
be Posh, 76 лв.

Риза Max Mara
WeeKend*

Marella, 1050 лв.

Обувки
h&M*

Чанта ToMMy
hilFiger, 429 лв.

Очила Furla*

Тон в Тон
с цветния костюм

Стефани Хил

Бляскав звездопад

Max&Co.*

Нежни и красиви звезди
обсипват аксесоарите и
бижутата ни, за да блестим дори и в най-семплия
си и изчистен тоалет.

Ела Ендич

Mango,
69,99 лв.

Чанта Furla*
Боти Mango,
89,99 лв.

Панталон Max
Mara WeeKend*

*Цени при запитване в магазините

ЯНУАРИ 2019

Timeless

Фотограф Мария Съботинова
Грим и коса Андрей Андреев
Модел Victoire от PHP Models Paris

Черна рокля
Proenza Schouler
Клъч Hèrmes
На съседната
страница:
Клъч Bottega Veneta
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Блейзър Max
Mara WeeKend*

Mango,
159,99 лв.

Marella*
020

Обеци
Mango,
59,99 лв.

Пръстен ThoMas sabo*

Ако е чанта,
да е тази
Този минималистичен модел стана
истински хит тази
зима, но ще бъде
актуален и през
пролетта, така
че инвестицията
си струва всяка
стотинка.

ПредлагаМе ви няколко тренда в един сет, а иМенно костюМ в
цвят, който не е сив или черен, в актуалното този сезон риПсено
кадифе и в елегантни МонохроМни коМбинации. както се казва –
с един куршуМ три заека

Блуза Marella*

Джамила Джамил

Цветното палто е като глътка свеж
въздух в зимната ни студена приказка. Ако
обичате сиви и неутрални тонове, то ще
се превърне в онзи акцент, от който тоалетът ви би имал нужда. А може просто
да бъде добавка към класическата
комбинация дънки и бял тишърт.

BEAUTY
аромати
нови ухания

Живей на бързи обороти –
призовават
Dolce&Gabbana

цитруси
с часовников
механизъм
Или как да смените киселата си
физиономия с щастлива
Текст Свобода Сидерова Фотография Емилиан Беляшки

Разполагаме с
една от найизчерпателните
и обемни beauty
рубрики в
месечните издания
у нас. Водена
от експерт в
областта на
красотата и
здравето –
Свобода Сидерова.
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Със сигурност мнозина от вас се отнасят недоверчиво към цитрусовите аромати. В
някои случаи скептицизмът се дължи на асоциацията с ароматизатори или продукти
на битовата химия. В други – на нетрайността на връхните нотки. В което има резон.
Неслучайно ги наричат летящите холандци, тъй като първи се изпаряват. Предлагаме
ви да разрушите стереотипите на основата на правилните примери, където доминиращият леко кисел и една идея горчив акорд определя характера на парфюма. Особено ако
душата жадува порция позитивизъм в тон със сентенцията: „Ако животът ти поднася
лимони, направи си лимонада.“

124

СЕПТЕМВРИ 2018

Не всяка промяна е за добро.
При дуото Light Blue Italian Zest
обаче е точно така. Сюжетът е
кодиран още в името. В превод
от английски zest означава
пикантност, интерес и кора.
Само далтонистите няма да
забележат разликата в цвета
на флаконите – от светлосин
в бледожълт. Причината е,
че също като при доброто
старо лимончело е използвана
кора от италиански цитруси.
Вдъхновени от благоуханието
им, ароматите призовават да
се потопите в атмосферата на
веселие, любов и чувственост,
характерни за остров Капри.
При женския вариант цветноплодовият оригинал е допълнен
с калабрийски лимон, но не какъв
да е, а от сорта primofiore.
Брани ръчно след първия
цъфтеж на дървото, плодовете
се ценят заради високото
качество и стипчивия вкус.
Тъй като кората и пулпата
им са чувствителни към
топлината, за преработката им
се използва студено пресоване.
Благодарение на есенцията с
гурме нюанси връхните нотки
(сицилиански кедър и ябълка
„грени смит“) са още по-сочни.
Розата и жасминът в сърцето
също са по-сияйни от всякога.
Шлейфът с амбра и мускус
намеква, че притежателката
му тайно си похапва лимонови
резенки. Мъжкият вариант
като всеки италианец знае
как да направи правилно
впечатление. Експлозията
от бергамот е подсилена от
цитрусова ария в началото
(грейпфрут и мандарина).
Розмарин и розово дърво в
сърцето, подправени с хвойна
и пипер, създават усещане
за реене с делтапланер над
тюркоазените вълни, в
които се пречупва дъгата.
Малко безумство никога не
е излишно. Остава ви да се
обзаведете с бял бански също
като рекламното лице Бианка
Балти, лодка и Дейвид Ганди
по желание. Tempo, mio amore.
Tempo!
СЕПТЕМВРИ 2018
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аудитория

Търсим мислещата и стилна дамска аудитория, която
постоянно се самоусъвършенства и внимателно избира
на кого да се довери. За нас са важни информираните,
интелигентни, модерни и чувствителни жени. Нашата
читателка е между 26 и 55-годишна, добре образована, с
доходи над средните за страната.
Месечна читателска аудитория: 145 000 – 160 000 души
Тираж: 12 000 броя
Обем: над 200 страници
Периодичност: всеки месец
Цена: 7 лева
Издател: Moozon Ltd.
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