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офия спокойно може да се превърне и в
лятна столица – това доказаха над 350-те
гости, които станаха част от Chic & Cozy:
Sun and the City. В една от най-горещите
юлски вечери те се насладиха на множество
изненади, прекрасни емоции и нови
запознанства около лазурносиния басейн в Дипломатически
клуб „Глория Палас”.
Част от присъстващите бяха сред първите, които получиха
възможност да тестват новия модел Peugeot 208. Let Your Body
Drive не беше просто великолепен анонс към изпълнения с
неподражаем френски хумор интерактивен видеоклип на
модела (ако все още не сте го гледали, непременно идете в

HERE COMES

THE SUN
Светлана Маркова,
cнимки: Диляна Флорентин,
Флорентин Цачев

YouTube и отделете няколко минути от времето си, за да
намерите своите отговори на представените житейски
ситуации). Let Your Body Drive бе покана за забавление, за
събуждане на сетивата, за дързостта да промениш себе си. Let
Your Body Drive бе вдъхновение за всекидневните ситуации,
с които се сблъскваме и за ежедневните мънички решения,
които се налага да вземаме.
Другият френски партньор на вечерта Galénic представи

новата си серия за слънцезащита с фантастични продукти
за лице и тяло. Научихме повече за това колко е важно да
предпазваме кожата си от слънчевите лъчи не само през
лятото, но и през цялата година. Опитахме нежното сухо
масло за тяло, слънцезащитните кремове с различни фактори,
а също и новия флуид без мазнини за лице с висока защита
SPF 30. Научихме, че в състава на всеки един от продуктите
има растителен екстракт от котешки нокът за предпазване
ДНК-то на клетките и предотвратяване появата на бръчки и
петна (момичета, прочетете това изречение втори път).
Доброто настроение бе поддържано с прекрасната музика
на TeaboProject, а изненадата на вечерта беше поднесена от
няколко „малки русалки” и тяхното специално представление
по синхронно плуване. Всички искаха това шоу да не свършва.
Атмосферата, създадена чрез характерната за Chic &
Cozy преобразяваща декорация на FunTime Weddings &
Events, подсказваше за морски оазис в града. Не липсваха
традиционните подаръци за всички присъстващи, които
Galénic грижливо поднасяше с обяснения за правилното им
ползване. Моята крем пудра за лице с много висока защита
SPF 50+ бе с мен през цялото лято, като дори и сега – през
октомври – ползването й ми позволява да имам непрекъснато
равен, златист тен.
А приятелите на Chic & Cozy International Events за пореден
път показаха, че София е жива и готова за забавления, дори и
през пиковите почивни месеци.
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