
HILARY DUFF sa teší 
zo svojho syna Luca, 
ktorého pred svetom 
neskrýva.

NÁKUPY NA trhu patria 
k herečkiným denným 
rituálom.

AKO VIDNO, Duff a malý Luca 
sú zohraný tím.

MICHALA HUŤKOVÁ CABANOVÁ

Speváčka a herečka HILARY DUFF (24) sa stala matkou po-
merne v mladom veku, no o svoje dieťa sa stará ako zrelá 
žena. So synom Lucom Cruzom (5 mes.) trávi všetok čas a ne-
zabúda ani na „gazdinkovské“ povinnosti, ako sú napríklad 
nákupy potravín…

Na Slovensku, ale aj v zahra-
ničí panuje babyboom a zná-
me ženy sa stávajú starost-
livými mamičkami. Jednou 

z nich je aj Hilary Duff, ktorej sa v mar-
ci tohto roku narodil syn Luca Cruz, 
ktorého má s kanadským hokejistom 
Mikom Comriem (31). 

Hilary patrí medzi matky, ktorá pred 
fotografmi svoje dieťa neskrýva a hr-
do sa ním pýši. Kto si myslí, že mladá 
blondínka má na dennom poriadku 

len starostlivosť o dieťa, je na veľ-
kom omyle. Duff sa musí postarať aj 
o domácnosť a nákupy s tým spoje-
né. Preto ak ju jej fanúšikovia stretnú 
na trhu s kočíkom, ako drží v ruke ná-
kup, nie je to nič nezvyčajné. Ako vy-
ťažená matka nemá veľa času na po-
kojný obed, takže ho musí stihnúť 
počas chôdze, čo jej očividne nepre-
káža. Svedčí o tom aj fakt, že na sy-
na dokáže robiť popri tomto všetkom 
aj smiešne opičky.

Stíha úplne 
všetko

21

plus magazíncelebrity

Stále viac žien víťazí nad rakovinou.
Aj keď je to skvelá správa, 
zdolávanie rakoviny môže 
byť fyzicky, psychicky, ale aj 
finančne veľmi náročné. Met-
Life Amslico prichádza s pro-
duktom, ktorý pomôže ženám 
lepšie sa vysporiadať s touto 
situáciou. 

Životné poistenie Eva 
plus poskytuje nasledovné 

benefi ty:
● v prípade diagnostikovania 
rakoviny ženských orgánov 
MetLife Amslico vyplatí klient-
ke:
● jednorazovú výplatu až do výš-
ky 23 000 € v závislosti od zvole-

ného variantu  poistnej ochrany 
● mesačnú výplatu 330 € počas 
dvanástich mesiacov
● v prípade hospitalizácie z dô-
vodu rakoviny ženských orgánov 
MetLife Amslico vyplatí klientke:
● za každý deň hospitalizácie 
denné odškodné až do výšky 
23 € v závislosti od zvoleného 
variantu poistnej ochrany, pri-
čom ak je poistená hospitalizo-
vaná na jednotke intenzívnej sta-
rostlivosti (JIS) bude vyplatené 
dvojnásobné denné odškodné 
● garantované poistné krytie 
pre prípad straty života do výš-
ky 5 000 €

MetLife Amslico prichádza 
na slovenský poistný trh 
s novým poistným produk-
tom Eva plus,  špeciálne 
navrhnutým pre ženy. 

Životné poistenie Eva Plus  je vynikajúcou voľbou pre ženy, kto-
ré chcú okrem tradičných poistných benefi tov navyše zabez-
pečiť sebe a svojim blízkym dostatočnú fi nančnú rezervu v prí-
pade diagnózy rakoviny ženských orgánov. Žena sa tak môže 
sústrediť na to najdôležitejšie – na rýchle uzdravenie a nemusí 
si robiť starosti s prípadnou práceneschopnosťou, zabezpeče-
ním starostlivosti o deti, zvýšenými výdavkami za lieky a liečbu...
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