Ainult meestele!
Mehed: tähelepanu, valmis olla, start! Guest Men vallutab teie kapid ja
vannitoariiulid...

Hommikune kiirpilk peeglisse: loodad näha davidbechamlikku siledat ja
värskusest pakatavat nägu, ent tegelikult vaatab vastu väsinud ja kottis
mees. Su nahk kestendab seebiga näo pesemisest ja on ärritunud
sagedasest habemeajamisest. 50-aastaselt oled sa iletiteraga umbes
9000 korda üle oma lõua tõmmanud.
Kas sa oled kuulnud seda tippkosmeetikute arvamust, et inimese nägu
on nagu aknalaud. Teed hommikul akna lahti ja õhtu saabudes on see
peenikest, pudi, puru ja tolmu täis. Täpselt samasugune saastatus
ladestub iga päev sina nahale. Paneb mõtlema?

PUHASTUSVAHT JA RASEERIMISGEEL «2 in 1»
Värskendab, puhastab ja valmistab naha raseerimiseks
ette. GUEST MEN puhastusvaht on kerge «2 in 1»
koostisega, mis puhastab ja rahustab nahka. Selle ülivärske
koostis eraldab ja eemaldab rasu ja mustuse. Tänu selle
oivalisele geeljale tekstuurile liigub raseerija nahal kiirelt
ja nahalähedaselt.
NIISUTAV AFTERSHAVE ALOE VERAGA
Kaitseb ja niisutab. Spetsiaalselt tundlikule nahale välja
töötatud koostisega GUEST MEN Aftershave Aloe Veraga
niisutab* ja parandab kaitset koheselt. See leevendab
raseerimisest tekkinud ebamugavustunnet, jättes naha
elastseks ja niisutatuks*.
* Naha pealmised kihid.
24 TUNDI NIISUTAV EMULSIOON
Pehmus ja sära. GUEST MEN 24 tundi niisutav emulsioon
sisaldab aktiivseid niisutajaid*, et aidata nahal säilitada
selle elastsust ja nõtkust kogu päeva. See tekitab koheselt
värskuse ja mugavuse tunde.
* Naha pealmised kihid.
GUEST MEN sari sobib kõikidele nahatüüpidele.
Dermatoloogiliselt testitud. Mitte-komedogeenne (ei ummista poore).
Tooted müügil: Stockmann, Ideaalkosmeetika ja Rosalind kauplustes.
Maaletooja: Tridens AS
www.tridens.ee

www.guestmen.com

TASUTA kingitus
sinu noormehele!
Telli oma poisssõbrale jõulukingituseks ajakiri FHM
ning GUEST Men kingib FHMi aastatellimuse
vormistajale 395 krooni maksva
niisutava näokreemi, mis on
mõeldud spetsiaalselt meestele.
LISAKS
Et ka sina ja sinu sõbranna võiksite
nautida oma noormehele tehtud
kingituse vilju, loosime kõikide tellijate vahel välja Naisteklubi paketi
kahele Strand SPA-sse.

Strand Spa & Conference Hotel
A.H Tammsaare pst. 35
80010 Pärnu, Estonia
sales@strand.ee
Tel: + 372 44 75 377
Naisteklubi pakett Strand SPA- s sisaldab:
Ööbimine kahele, sensuaalne šokolaadimassaaž ja
sädelusega spray-päevitus ning kelmikas üllatusprotseduur ilukeskuses Dione, tasuta SPA-keskuse
teenused, rikkalik hommikusöök, õhtusöök restoranis Brasserie, tervituskokteil ja tasuta pääsmed sulle
ja sinu sõbrannale ööklubisse Club Strand.

FHMi aastatellimus
348 krooni
+ GUEST Men näokreem
395 krooni
KINGITUSEKS!

Sinu võit
395 krooni!
GUEST Men näokreeme jagub 100-le esimesele aastatellimuse vormistajale, kes on teinud FHMi aastatellimuse alates 28. novembrist
2005. FHM saadab Sulle kirja, kui oled esimeste tellijate seas, ning
info selle kohta, kuidas kingituse kätte saad.
Naisteklubi paketi Strand SPA-sse loosib FHM välja kõikide tellijate
vahel, kes on ajavahemikus 28. november – 31. detsember 2005
vormistanud FHMi tellimuse kas otsekorraldusega või aastaks.
Võitjaga võtame ühendust.

FHMi otsekorraldus 29 kr kuus
aastatellimus 348 kr.
Tellida saad telefonil

666 25 35
AJAKIRI EESTI MEHELE

või

www.tellimine.ee
või www.fhm.ee

