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Scrisoare de la Roxana Totolici, redactor-șef
Corpul de vis – mit sau realitate? Există frumuseţea adevărată sau ea
se aﬂă doar în ochii privitorului? Când vine vorba despre siluetă şi frumuseţe, lucrurile sunt relative, dar totul e cât se poate de clar în ceea
ce priveşte îngrijirea corpului. Respectă darurile pe care le-ai primit
de la natură şi ajută-ţi corpul să strălucească! Nu contează dacă te
încadrezi în anumite standarde, nu trebuie să ﬁi top-model pentru a-ţi
îngriji tenul şi a scăpa de acnee, a realiza un machiaj care te avantajează, a avea grijă să nu te îngraşi şi a purta hainele care
îţi pun în evidență atuurile ﬁzice. Această carte te ajută
să îţi cunoşti corpul şi să-ți îmbunătăţeşti aspectul, ﬁind
un adevărat ghid de frumuseţe şi siluetă.
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