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CROMA: premiera 
stymulatora tkankowego  
CRYSTALYS  
Podczas śniadania prasowego w klini-
ce STHETIC w Warszawie Katarzyna 
Potocka, dyr. sprzedaży � rmy Croma 
Pharma, przedstawiła preparat 
na bazie hydroksyapatytu wapnia. 
Ten stymulator tkankowy pozwala 
zachować młody i naturalny wygląd 
bez efektu obrzmienia i przerysowa-
nia. O zaletach nowego specy� ku 
opowiadała dr Aleksandra Jagielska, 
lekarz dermatolog, ekspert w dziedzi-
nie medycyny estetycznej.   

ORSAY: Modern Romance z Anią Wendzikowską
W ramach kampanii wiosna/lato 2016 kolekcji Modern Romans towarzyszy 
modowy wideoblog, który prowadzi Ania Wendzikowska. Powstała już seria 
� lmów – znana dziennikarka i aktorka zabiera nas do świata ORSAY, gdzie 
królują kobiecość, styl i niewymuszona naturalna elegancja. W każdym odcin-
ku Ania gości modowych ekspertów, którzy doradzają, jak ubrać się na różne 
okazje, wykorzystując propozycje z najnowszej kolekcji marki. W każdym 
� lmie znalazło się wiele porad i inspiracji dla nowoczesnych kobiet, które 
realizują się zawodowo i prywatnie oraz chcą czerpać z mody to, co najlepsze. 
Wideoblog można śledzić na stronie www.orsay.com/modernromance 
i Social Media marki ORSAY. Na zdj. Anna Wendzikowska     

Wiosna zawitała do salonów obuwniczych Wojas. Najnowszą kolekcję 
promują gorące nazwiska show-biznesu: aktorka Barbara Kurdej-Sza-
tan i muzyk Sebastian Karpiel Bułecka. Autorem zdjęć do kampanii 

wiosna-lato 2016 jest znany fotograf Robert Wolański. Za wyjątkową scenerię 
posłużyły wnętrza jednego z zakopiańskich hoteli. Nowa kolekcja jest już dostęp- 
na w salonach � rmowych Wojas oraz sklepie on line www.wojas.pl 
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WOJAS Barbara Kurdej-Szatan i Sebastian 
Karpiel Bułecka promują nową kolekcję 

THE VIEW Uroczyste otwarcie II poziomu klubu
To wyjątkowe miejsce w Warsza-
wie. Klub The View działa już pra-
wie rok, ale 10 listopada ub.r. 
na 28. piętrze w Spektrum Tower 
przy ul. Twardej 18 w Warszawie 
otworzył podwoje jego drugi 
poziom. Na tę uroczystość prosto 
z Nowego Jorku przybył świato-
wej sławy DJ David Morales. 
W ciągu kilku miesięcy klub The 
View odwiedziło wielu znakomi-
tych gości. Celem klubu było 
wprowadzenie nowego, wyższe-
go poziomu clubbingu w Polsce. 
I to zamierzenie się udało! Teraz 
The View króluje na klubowej 
mapie Warszawy. Tu trwa najlep-
sza zabawa przy muzyce w wyko-
naniu wspaniałych artystów, m.in. 
Michaela Canitrota, Eve, Rogera 
Sancheza, Davida Moralesa czy 
Flavia Rodrigueza. Klub na naj-
wyższym tarasie widokowym 
w stolicy, z panoramą 360°, w cią-
gu kilku miesięcy udowodnił, 
że jest najlepszy na rozrywkowej 
mapie. Więcej: www.theview.pl
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Przy konsoli 
DJ David Morales. 

Oliwia Chęcińska, Rooy Nino, Małgorzata 
Guzowska, Tadeusz Bachleda-Curuś.

Gosia 
Baczyńska 
z przyjacielem.
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