WISH LIST
2020
Тази година коледният сезон може и да се усеща малко
по-различно, но това не пречи да го превърнем в найвълшебното време, нали? Виж списъка на GLAMOUR
със зимни чудеса, съкровени желания и прочети
магичните коледни истории и съвети на любимите
ни момичета, които, гарантирам ти, запалват
коледния дух във всяко сърце.
Редактирано от Виктория Бенчева
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Сигурни сме, че с нетърпение
всички ще отброяваме
последните секунди на
2020 година. Как да го
направим най-добре? С
чаша, пълна с балончета,
разбира се! Лимитираната
серия празнични бутилки на
шампанско Moët & Chandon
Impérial винаги е първият ни
избор, когато става въпрос
за празненства заради яркия
плодов аромат, изкусителния
вкус, неподправената
елегантност и искрите, с
които зарежда погледа.
Изпратете видео поздравление
с бутилка от тук:
https://mywishesvm.moet.com

Забрави всичко,
което знаеш
за добрите
момичета. Good
Girl EDP Suprême
от Carolina Herrera
самоуверено играе
с контрасти – от
сочни плодове до
чувствена Тонка –
това добро момиче
остава палаво до
последната капка.

Елица Бехар, @mademoisellie_,
моден и лайфстайл блогър
Коледа за мен е най-прекрасното време от
годината, но тази година разбрахме кои са истински
ценните неща, към които да се стремим, и те са
здраве, смиреност, търпение и сили да съхраним
себе си, любовта си и семействата си. Затова
и най-хубавите подаръци биха били внимание,
сплотеност – дори и онлайн, пак можем да
покажем, че ни е грижа. Материалните дарове със
сигурност ще са по-лични, смислени и за първа
година наблюдавам една прекрасна тенденция –
хората започнаха да купуват с мисъл, да подкрепят
българските брандове, което е голям положителен
завой в поведението около празници. Ще се
обединим под една кауза – и тя е да се обърнем
към това, което е било пред очите ни през цялото
време – творците, които създават стойностни
продукти и услуги и които предоставят всичко
необходимо за всеки вкус, тук, в България. Не
забравяйте сами да внесете настроение у дома с
аромат на греяно вино, джинджифилови сладки
и вкусни шоколадови портокалови корички за
разкош... а аз добавям и един косматко до елхата, за
да е пълна коледната идилия.
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6
L‘Interdit
EDP Intense
от Givenchy
привлича
като магнит
wishlist-а на
всекиго и
пристрастява
с ванилови
зрънца,
дървесна
основа,
ветивер и
пачули.
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Време в стил или
бляскаво безвремие?
Никой не знае какво ще
ни поднесе следващата
година, но този
разкошен часовник
Swarovski е гаранция
за желан и елегантен
подарък.
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Класическото сако не
познава възраст, повод и
размер. Затова блейзерът от
Tommy Hilfiger е оптималният
стилен подарък!
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Малахитови зелени кристали,
нюанси на смарагд, черен оникс
и седеф, вплетени в сребърните
гривна и колие на Ti Sento Milano
ухапват любопитството на
всекиго!
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Малката червена
чанта, готова да
завърши всяка визия
и да акцентира върху
огнения стил на
притежателката си...
отнасяме се към нея
с особено внимание.
Чанта Patrizia Pepe.
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Приличащ на вълшебно
украшение за коледната
елха, Le Grand Serum
от Biologique Recherche
всъщност e необикновен
подаръчен жест за кожата.
Екслузивен, луксозен
и ревитализиращ,
този финишинг серум
заслужено е спечелил
грандиозното си име. Той
полага специални грижи за
епидермиса, като използва
необикновен бленд от 27
активни съставки, които
укрепват естествената
защитна система на
кожата за ревитализиране,
дълбока хидратация и
повече плътност. Червена
боровинка, екстракт от
Кудзу, екстракт от коприна,
жълт кантарион, хамамелис
и аминокиселини са само
част от съставките, които
предпазват младостта на
кожата от преждевременно
стареене.
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5 цвята, създадени под щриха на висшата
мода, нашепват за чудеса и приказни бюти
светове: Палитра сенки 5 Couleurs Couture
в Denim, Dior.
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Ако говорим
за съкровени
мечти, няма
как да не
споменем тази
рокля Love by
Iris (289 лв.) от
www.lovebyiris.
com/bg.
Едновременно
кокетна и
елегантна, тя
има чара да
посреща много
тържества
занапред.
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10
Звезделина Цолова, @ mint.
stories, моден и лайфстайл
блогър
Оптимална доза лукс!
Тази година иконичният N°5 от Chanel е
побрал вълшебните си капки в благоухание,
предназначено за коса. Роза, жасмин и изящна
бутилка го превръщат в екстра специален
подарък.
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Шик, лукс и
удобство се
срещат в този
класически
модел зимни
ботуши от
Patrizia Pepe.

Божествен! Там, където разточителната
текстура среща високоефективния резултат,
на деликатното докосване на природата
е заформя това арогантно възклицаниe:
Божествен! Но Божественият крем за
лице (179 лв.) от L’Occitane е подплатен
от природното чудо безсмъртниче, което
осигурява петте „стълба” на продукта:
супер екстракт, който с обновяващото си
действие е алтернатива на златния стандарт
срещу следите на времето – ретинола,
етерично масло, богато на антиоксиданти,
омекотяваща и освежаваща флорална вода,
ревитализаращ воден екстракт и подхранващ
маслен екстракт. А завършекът наистина е
просто божествен – кадифена текстура, която
обгръща кожата в комфорт.

Най-вероятно коледните подаръци тази
година ще бъдат по-лични и символични,
а не материални и излишни, особено ако
са направени от нас. С моето момче не си
подаряваме разни материални подаръци,
а предизвикваме въображението си
само с такива, докоснати лично от нас
или от преживявания (така се оказахме
за 24 часа в Милано без да спим, имам
си дърво за бижута и къщичка за една
бездомна котка, за която се грижа,
направени ръчно от Кало, летяхме с
балон, а той твори вече по-смело след
кулинарните курсове за перфектната
лазаня и италианска паста). Миналата
година ми попаднаха подаръчните
ваучери за социално пазаруване. С Кало
решихме, че на всеки от семейството ще
предоставим възможността сам да си
купи каквото поиска и в същото време да
е удовлетворен, че е било с кауза. Струва
ми се като най-подходящо решение в
година, в която имаме нужда да показваме
повече от всичко точно това - загриженост
и човечност.
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Подари си здрава, еластична и сияйна кожа
с интелигентната хидратация на Neutrogena
Hydro Boost хидратиращ гел.
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Ивелина Здравкова, @stylish.
toast, моден блогър

Тази година подкрепям изцяло пазазуването
онлайн, подаръците "преживявания" и грижата
за нас самите. Така не само оставам вкъщи, но
и получавам всичките подаръци директно пред
вратата и ги слагам направо под елхата. А тази
година насочвам изненадите в посока грижа за
кожата и косата. Осъзнах едно, ходейки дълго
време без грим и слагайки само един серум и
два крема - естествена красота, сияйна и чиста
кожа. Нанасям всяка сутрин серума Dior Prestige
Le Micro-Sérum de Rose Yeux, който заслужава
съотношението цена - качество, а след него - Ultra
Facial Cream на Kiehls, защото кожата ми се нуждае
от силна хидратация. За косата - арган, арган и пак
арган. Запасих се с няколко шампоана на Agadir
Argan Oil Daily, който може да поръчате онлайн,
както и божествената маска на Shea moisture, която
прави косата мека като коприна. Препоръчвам
повече разумни и носещи топлина подаръци,
усмивки и  позитивни мисли, които ще ви направят
още по-красиви!
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Две винаги е подобре от едно и
BIODERMA знае
това! Комплектът
за интензивна
хидратация и грижа
за околоочния
контур отговаря на
специфичните нужди
на кожата за блясък
и комфорт през
студените месеци.

Мощно дуо от
свръхтехнологична
формула с чисти
растителни
растежни фактори,
които стимулират
функционалността на
клетките. Богатият
подхранващ крем и
серум от Queenfei са
цяло бюти чудо,
произведено
в Южна Корея.
www.beautyprofi.net

За най-изтънчените и слънчеви
моменти – слънчеви очила Dior
от Opticlasa.
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Добре дошла
на борда на
момчешкия
wishlist! Le Male
Le Parfum от Jean
Paul Gaultier – това
не е капитанът на
Полярния експрес,
а облечен в черно,
секси моряк,
който непокорно
носи чувствения
дъх на солта през
декември!
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Сбъднато
желание за
всяко digital
момиче! Серумът
Greya 01 (80
лв.) предпазва
кожата от
синята светлина
на екраните,
избистря
текстурата
ѝ е и изцяло
български
продукт!
www.
greyacosmetics.bg
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Истинският ценител в
нас ти казва наздраве
с този уникален винен
комплект Katarzyna
Estate Pure Varieties
Selection в луксозна
дървена кутия (265,32
лв.) от La Maison de
Katarzyna (гр.София,
бул. „Патриарх
Евтимий“ 86).
www.winebooking.bg
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Тази година ни даде нещо много
ценно. Успяхме да се превърнем в
собствените си експерти по красотата и
да усъвършенстваме почистващите си
техники до ниво СПА изживяване. Как?
Благодарение на времето, прекарано
вкъщи, и FOREO – любимия бранд за бюти
джаджи на Ким Кардашиян и Виктория
Бекъм, който вече е в България, и ние
страшно се вълнуваме! Четките LUNA от
FOREO са отличен помощник за дълбоко
почистване на кожата, но без нараняване
на повърхността ѝ. Моделът LUNA 3
съчетават ултразвуково почистване с
разнообразие от режими за стягащ
точков масаж, като всичко това се
контролира от мобилно приложение.
Четката премахва мъртвите клетки,
отпушва порите, отстранява остатъците
от грим и елиминира до 99.5% от
замърсяването и омазняването, които
са причината за появата на акне. Освен
това, брандът има и специална линия за
мъже LUNA Men, което наистина улеснява
wishlist-а за любимото момче!
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ZTE Axon 20 - първият в света смартфон с вградена камера под
дисплея и едно от най-горещите желания, които искаме да
открием под коледната елха. Търси в A1 на цени от 18,99 лв. на
месец или 359,99 лв. в брой с тарифен план A1 ONE Unlimited 5XL.
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Роклята, която съблазнява и найсамоуверените. Моделът на Tommy
Hilfiger позволява парти трансформация,
но и комфортно усещане.

Ароматът
на червения
килим? Или на
бялата Коледа?
Няма значение,
защото Love
EDP (234 лв.
за 100 мл)
от Chopard
е пламтящ,
сладък и
съблазнителен
и замайва
главата с
бленда си от 6
рози, жасмин
самбак,
мандарина и
портокалов
цвят. Истинска
приказка!
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Може би си мислиш, че безлимитна черна кредитна
карта е най-добрият коледен подарък, докато обаче
не усетиш новия мъжки аромат No Limit$ (186 лв. за
90 мл) от Philipp Plein.
Иконично, класическо и любимо, черното кожено
яке присъства в списъка на всяко стилно GLAMOUR
момиче! Кожено яке Calvin Klein Jeans.

Цветина Цекова-Янкулов,
@cvetybaby, моден блогър

Коледа е най-милият и светъл семеен празник за мен.
Откакто се помня, прекарвам това време от годината
със семейството си - сладки приказки, кулинарни
изкушения и хубави питиета. Е, няма да издребняваме
за няколкото натрупани килца в началото на януари,
нали?!
Предполагам, че и при вас изборът на подаръци с
годините става все по-труден. Ще ви разкажа нещо!
През една далечна Коледа, реших да подаря на всички
вкъщи по един коледен пуловер и така настроението
да стане още по-празнично. Тогава изобщо не
се намираха лесно… обикалях цял ден из мола и
признавам – трябваше да се сетя по-рано. В крайна
сметка реших, че дори и да не са най-красивите, все
пак са нещо, и желанието ми щеше да се изпълни.
Е, да де, ама като започнаха да ги разопаковат,
не ги грабна тази иначе толкова страхотна идея.
Поне моментът на изненада, беше неподправен...
Определено не ми се получиха най-успешните
коледни подаръци, но пък си остана незабравим
спомен. От всичко най-много обичам “сплотяващите
подаръци”. А Коледа е именно за това, да се обичаме,
да споделяме, да сме заедно.
И за финал - тази година всички се сетиха за тези
пуловери и май усещам, че ще си ги облечем. Рано или
късно, желанията ни се сбъдват. Така че внимавайте
какво си пожелавате. Весели празници и бъдете
здрави!
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