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Pokud si koupíte krém v ceně jednoho latte 
macchiato v kavárně, v nejhorším si s ním budete 
mazat ruce, nohy nebo ho jednoduše věnujete 
třeba kamarádce. U luxusní značky je to o dost 
složitější, proto vám doporučuji kosmetiku vždy 
zkoušet nejdříve na vzorcích. 
Když jsem si poprvé koupila značku Ellie, vůbec 
jsem netušila, že je to vlastní značka drogerie 
Teta. Vlastně ani nevím, proč jsem po ní sáhla, 
snad že měla jednoduché obaly a pochopitelně 
i velmi nízkou cenu. A taky to bylo v době, kdy 
micelární voda byla největším hitem a já se jala 
hrdinně zkoušet a testovat všechny, co se na trhu 
objevily. Byla jsem mile překvapená, že se dala 
právě ona „micelárka“ koupit i od takovéto (pro 
mě tehdy neznámé) značky. 

a velice oceňuji i dávkovač s pumpičkou.  
Z relaxačních pěn do koupele jsem si oblíbila 
Levanduli a Lotos Garden. Nebojte se 
zaexperimentovat a koupel si namíchat třeba  
i z několika různých vůní. Pak už jen zapalte 
svíčky, pusťte si příjemnou hudbu nebo se 
ponořte do vlastních myšlenek a relaxujte. 
Chcete vyhrát balíček s celou řadou regenerační 
péče nebo řady proti vráskám? Nebo raději 
tělová mléka a pěny do koupele? Sledujte můj 

Instagram, kde právě 
o tyto krásné balíčky 
můžete soutěžit! Na 
Instagramu mě 
najdete jako Svět 
podle LU.  

Krásné jaro vám přeje 
Vaše LU

Za málo peněz 
hodně muziky

Z pera blogerky Lucky

Za svůj život jsem vyzkoušela 
bezpočet kosmetiky, od té 
nejlevnější až po ty velice 
drahé. O mně je celkem 
známé, že se snažím poslední 
roky věnovat převážně 
kosmetice cenově dostupné 
pro většinu z nás a najít 
za málo peněz něco, co mě 
přesvědčí a především co 
budu moct doporučit druhým.

Z regenerační péče mám ráda právě 
MicelarCleansingSolution 3v1, která je 
jemná s příjemnou, čistou vůní, nepálí mě ani 
nevysušuje. Obsahuje micely, které zachycují 
nečistoty, aniž byste musela pokožku drhnout. 
Odličuje, čistí a tonizuje zároveň, panthenol  
a vitamin E pokožku zase regenerují. Stejně tak 
mi vyhovuje také Eye make-up Remover, což 
je jemné odličovací mléko na oční partie. Má 
poněkud řidší konzistenci, což mě zpočátku 
překvapilo, ale zvykla jsem si na ni. Odličuje 
dobře a mé hodně citlivé oči s ní nemají 
problém, a to je co říct. Nevysušuje  
a oční okolí nijak nedráždí. Stálicí jsou v mé 
koupelně i odličovací tampony Ellie, ať už 
klasické kulaté, nebo ještě lépe ty velké oválné, 
ty používám nejraději. Čirou náhodou jsem také 
objevila vlhčené kosmetické polštářky  
s aloe vera, které jsem původně koupila jen tak 
z nouze na cesty, a zjistila jsem, že jsou skvělé! 
Nepoužívám je k odlíčení denně, ale mám vždy 
jedny u postele pro případ, že padnu večer 
únavou a vzpomenu si, že jsem neodlíčená.  
A asi vám nemusím připomínat, jak důležité to 
je, že? Takže pokud jste občas líná jako já nebo 
jen příliš unavená, doporučuji vyzkoušet stejný 
fígl. Máte chuť vyzkoušet i něco dalšího  
z místního kosmetického repertoáru?  
Pak mohu doporučit tělová mléka a pěny do 
koupele značky Ameté. Mléka mi vyhovují 
pro svou velmi jemnou konzistenci, která se 
okamžitě vstřebá a nezanechává mastný film,  

Lucka od 
malička 
zbožňovala 
šatičky, 
botičky  
a všechno, co 
se třpytilo. 
Nejvíc ze 
všeho ale toužila po dětské líčicí 
hlavě. A tak poté, co ji dostala  
a pocítila, že už má 
natrénováno, splnila si svůj  
sen a stala se vizážistkou  
a stylistkou. Před čtyřmi lety 
založila blog a následně i YT 
kanál pod názvem Svět podle 
Lu. Točí motivační videa, vlogy, 
nákupní hauly, recenze, videa 
o kosmetice a další. Učí ženy 
mít se ráda a milovat své tělo  
i se svými nedostatky. Začala si 
plnit také další sny, moderovala 
pořad Fasáda a nyní se věnuje 
i psaní své první knihy. Miluje 
také zvířata, hudbu, tanec, 
cestování, tvoření a vaření. 
Razí heslo, že úsměvem lze 
porazit těžké chvíle, ale i toho 
největšího protivníka.


