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OLEJEK
niejedno ma imię

Olejek to prawdziwy klasyk w pielęgnacji skóry.
Możesz na nim zawsze polegać, gdy Twoja skóra
potrzebuje intensywnej regeneracji. Bielenda proponuje
olejki w 3 różnych formułach, inspirowane
egzotycznymi zapachami. Wybierz swój ulubiony

Lubisz odkrywać nowe,
zaskakujące pomysły
pielęgnacyjne?
Sprawdź Multifazowy olejek
Namiętne Nawilżanie.
Z pewnością zainteresuje Cię
jego unikalna formuła, która
łączy aż 3 fazy odpowiedzialne
za nawilżenie, odżywienie
i wygła- dzenie skóry. Bogactwo
naturalnych olejków oraz „koktajl”,
który powstaje po zmieszaniu
faz, sprawiają, że kosmetyk
w aksamitny sposób rozprowadza się
na skórze, pozostawiając na niej
tropikalny zapach kwiatów frangipani.

Twoja skóra potrzebuje
olejku, ale wolisz
kremową konsystencję?
Sprawdź Kokosowy olejek
w kremie. Łączy właściwości
olejku z konsystencją jedwabistego
kremu. Nawilża, ujędrnia i wygładza
skórę. Świetnie się rozprowadza,
szybko wchłania i pozostawia
na skórze słodki, kokosowy zapach.
.

Cenisz klasykę w dbaniu o skórę?
Wybierz Regenerujący olejek Monoi de Tahiti.
To jednolity, lekki olejek, który szybko się wchłania,
pozostawiając uczucie silnie odnowionej skóry.
Wygładza, uelastycznia i na długo regeneruje.
Zachwyca egzotycznym zapachem
gardenii tahitańskiej.
ŚLEDŹ NAS NA
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Kombinacja Aloesu, Vit E i Lawendy w pasku
nawilżającym chroni przed podrażnieniami
nawet najbardziej wrażliwą skórę.
Gumowy grzebyk zapewnia odprowadzenie
włosków dla dokładniejszego golenia.
System Shai Soft Touch TM zawiera dwie pary potrójnych ostrzy
pracujących na ruchomej głowicy w trzech płaszczyznach,
układając się do każdego konturu Twojego ciała.
We wszystkich maszynkach Dorco system
mocowania pozwala używać wymienne wkłady niezależnie od
ilości ostrzy. Nie ważne jakie wybierzesz wkłady Dorco, cztery
czy sześć ostrzy, zawsze będą pasować do Twojej rączki.
Rączka stworzona jest dla kobiecej ręki.
Jej ergonomiczny kształt
układa się wygodnie w dłoni i pozwala wykonywać
bezpieczne i precyzyjne pociągnięcia.
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Zadanie konkursowe:

Odpowiedz za co cenisz sobie Koreańskie kosmetyki…
Odpowiedź wyślij na adres: konkurs@sekreturody.com
z dopiskiem Dorco do 9 lipca
Regulamin dostępny jest na stronie www.sekreturody.com

Wydawca:
Espiro Group Sp. z o.o. – właściciel marki:
Sekret URODY drogerie blisko Ciebie
ul. Przemysłowa 5/38, 35-105 Rzeszów
tel. 17 785 22 48, e-mail: kontakt@sekreturody.com

Dział Reklamy i PR: Katarzyna Wolańska
e-mail: katarzyna.wolanska@sekreturody.com
tel. 17 785 22 48
Skład i opracowanie graficzne: Agencja MIRAGE
www.agencjamirage.pl
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam publikowanych w magazynie.
Prezentowane produkty nie są tożsame z ofertą drogeryjną każdego sklepu
Sekret Urody.
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1. TRENDY WIOSNA/LATO 2017
Boho, latino i sport style – to słowa, obok których Panie, ale również
Panowie ceniący topowe rozwiązania modowe w sezonie wiosna/
lato 2017, nie przejdą obojętnie. Ponadto, zwolennicy takich destynacji wakacyjnych, jak Kuba czy Tajlandia, znajdą w trendach 2017 coś
dla siebie. Co ciekawe, nie trzeba wyjeżdżać w daleką podróż, aby je
zaprezentować np. podczas wiosennego spaceru czy letnich imprez

w ogrodzie. Motywy i kolory nawiązujące do tych krajów świetnie się
wtedy sprawdzą. W tym sezonie zdecydowanie panuje styl BOHO,
który zawładnął witrynami sklepowymi. Moda na styl cyganerii rozpoczęła się w zeszłym roku, a w 2017 ma swoją kontynuację. W tym
stylu utrzymana jest zarówno odzież, jak i akcesoria. Stawiamy zatem
na zwiewność i lekkość tkanin oraz naturalne dodatki.

JAGNA ZIELIŃSKA

TEKST:
PROJEKTANTKA MODY, DZIENNIKARKA MODOWA

www.jagnazielinska.pl

BLUZKA MARKI JAGNA ZIELINSKA DESIGN BY

FOTO: DOMICELA DŁUGOSZ-ROSADA

W sezonie wiosna/lato 2017 rządzą różne odcienie zieleni, których źródłem jest kolor roku 2017: GREENERY (wg PANTONE).
Poza tym, na wybiegach królują różne odcienie niebieskiego: od
granatu po tęczowy błękit, kolory ziemi: beż, brąz, marchewkowy
pomarańcz, czerwony w odcieniach lawy, moreli i papryczki chilli,
biszkoptowy róż, guma balonowa czy stonowany brąz.
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2. W NURCIE FIT

3. SŁODKO-MIEJSKI FLIRT

Weekend to okazja na spotkania z przyjaciółmi, wypicie kawy
w ulubionej knajpce oraz zakupy w galerii handlowej. Godziny
spędzone pomiędzy wieszakami i w przymierzalniach wymagają
wygodnego zestawu. Nie znaczy to jednak, że od razu trzeba sięgać po ulubione i sprawdzone dresy. Budząca się do życia wiosna
to idealna okazja, aby zaprezentować nowy i szykowny look. Wygodny i modny zarazem. Dobra propozycja to połączenie ubrań
na co dzień z ubraniami na trening. Zamiast torebki można wybrać
poręczną saszetkę nerkę. Warto zadbać o jakiś akcent w modnym
w tym sezonie kolorze papryczki chilli. Ta stylizacja będzie doskonała na aktywne, sobotnie popołudnie.

Przyszła wiosna, więc już ostatnia chwila, aby schować ciepłe kurtki, grube swetry czy kozaki głęboko do szafy. Z pewnością czeka
nas wiele ciepłych dni w mieście, które możemy wykorzystać na
spacery po najpiękniejszych jego zakątkach. Warto jednak pamiętać, robiąc wtedy selfie przy fontannie, o odpowiednim i przykuwającym uwagę outficie. Kolor niebieski od zawsze miał swoje
miejsce w światowych trendach mody, bez względu na to czy był
to np. odcień szkła, lazur czy granat. Na obecny sezon letni warte
polecenia jest połączenie ubrań w kolorze gumy balonowej. Róż
i niebieski zestawiony w wydaniu street fashion i z dodatkiem elementów w stylu boho z pewnością dodadzą charakteru ubraniu.
Zamiast torebki lepiej wybrać plecak rodem z lat 90-tych.

TOP SINSAY
CENA 49,99 ZŁ
OPASKA CROPP
CENA 19,99 ZŁ

OKULARY
PRZECIWSŁONECZNE
CROPP
CENA 29,99 ZŁ

KURTKA MOHITO
CENA 199,99 ZŁ

SUKIENKA H&M
CENA 599,00 ZŁ

SPODNIE MOHITO
CENA 99,99 ZŁ

SPODNIE SINSAY
CENA 59,99 ZŁ

KURTKA SINSAY
CENA 59,99 ZŁ

SASZETKA CROPP
CENA 49,99 ZŁ

BUTY CROPP
CENA 39,99 ZŁ

SANDAŁKI MOHITO
CENA 139,99 ZŁ

PLECAK MOHITO
CENA 119,99 ZŁ

4. ZAPROSZENIE NA GRILLA

5. WISIENKA NA TORCIE

Moda na grillowanie przeżywa obecnie swój renesans w Polsce.
W ciepłe wieczory chętnie spotykamy się z rodziną czy przyjaciółmi, aby wspólnie biesiadować, porozmawiać i upajać się ciepłym
klimatem. Gdy zaprosimy już gości lub zostaniemy zaproszeni nasuwa się standardowe pytanie: w co mam się ubrać? Nie kierujmy
się zasadą, że „przecież grill to trzy polary i spodnie od dresów”.
Oczywiście w polskim klimacie trzeba pamiętać o ciepłej odzieży,
ale warto również zadbać o to, żeby wyglądać wtedy stylowo. Kolory ziemi, czyli różne odcienie zieleni, brązy i beże udowadniają
po raz kolejny, że trzeba się z nimi liczyć eksperymentując z modą.
Dżins w różnym wydaniu: jasny, postrzępiony lub w kolorze ombre,
z modnymi aplikacjami nawiązującymi do natury, długie koszule
oraz wygodne espadryle w motywy prosto z dżungli – to trend
tego sezonu i idealny wybór na grillowy wieczór.

Wygląda na to, że odległe kraje egzotyczne odgrywają w kolekcjach sezonu wiosna/lato 2017 znaczącą rolę łącząc latynoskie
zwyczaje z ciepłym klimatem wysp. Źródłem inspiracji jest Kuba
– wyspa jak wulkan gorąca. Różnorakie i soczyste barwy, piętrzone falbanki, odkryte ramiona, głębokie dekolty serki – to kusi
nas w tym sezonie z witryn sklepowych. Styl typu hiszpanka jest
idealną propozycją na każdą imprezę okolicznościową. Sukienka
z dużą falbaną, koniecznie w kolorze soczystej czerwieni, zestawiona z pastelami i motywami kwiatowymi wydobędzie z każdej
z nas zmysłowość i kobiecość. Do takiej kreacji pasują spektakularne kolczyki i naturalne, luźne fryzury. Niczym kubańska salsa!

BIŻUTERIA SINSAY
CENA 14,99 ZŁ

KURTKA MOHITO
CENA 199,99 ZŁ

TOREBKA MOHITO
CENA 59,99 ZŁ

ESPADRYLE CROPP CENA 49,99 ZŁ

SANDAŁKI MOHITO
CENA 129,99 ZŁ

SPODNIE CROPP
CENA 139,99 ZŁ

SUKIENKA MOHITO
CENA 179,99 ZŁ

SZMIZ
JERK
CENA A MOHITO
89,99
ZŁ

CZAPKA SINSAY
CENA 24,99 ZŁ

TOREBKA SINSAY
CENA 49,99 ZŁ
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RAZEM W ZYCIU,

RAZEM
W PRACY
C
zy taki układ się sprawdza? Tak, jeżeli ludzi
łączy nie tylko wielka miłość, ale i pasja, a do
tego potrafią współpracować – wspierać
się, motywować, inspirować. Nasze gwiazdy dobrały
się pod tym względem idealnie! Monika jest nie tylko
żoną, ale również muzą i... menadżerką Roberta Gawlińskiego oraz stada „Wilków”. Katarzyna Skrzynecka,
razem z Marcinem Łopuckim, poprawiła kondycję tysięcy Polaków. Zaś Małgorzata Rozenek i Radosław
Majdan dopiero gdy połączyli siły, stworzyli tandem,
który jest wart krocie...

ROBERT I MONIKA GAWLIŃSCY
Ich miłość była zapisana... w gwiazdach. Siedemnastoletnia Monika,
miotana wielkim uczuciem, wybrała się do wróżki. A ta popatrzyła i...
– Powiedziała, że ten, którego kocham, jest mi pisany. Że spędzimy razem życie i będziemy mieć bliźniaki. A kogo wtedy kochałam? Roberta!
I spełniło się! – wyjawiła po latach żona Roberta Gawlińskiego, lidera
„Wilków”. W tym roku będą świętować 30-lecie małżeństwa! O tym co
przeszli, można nakręcić film...
Najpierw wpadł jej w... ucho. Po prostu, usłyszała w radiu fajną piosenkę, nie wiedziała jednak kto ją śpiewa. Jakiś czas później wybrała się na
koncert do klubu „Park”. W drzwiach minęła długowłosego chłopaka
w skórze. Spojrzeli na siebie i... - Aż mi się zrobiło słabo! Tak zaiskrzyło!
A potem ten facet stanął na scenie i zaśpiewał TĘ piosenkę. Musiałam
go poznać! – wspomina Monika. Jest uparta, dopięła swego. Prawie.
Bo niestety przystojny lider zespołu „Madame” traktował ją tylko jak...
fankę. Owszem, po próbie – na które ona biegła ze szkoły – odprowadzał ją do domu, ale pod drzwiami całował grzecznie w czółko i... szedł

na randkę z inną. Gdy wyjechał w długą trasę koncertową uznała, że
zapomni o jej istnieniu. A on nagle zrozumiał, że... bardzo za nią tęskni.
Po powrocie pobiegł do niej i „na dzień dobry” wypalił: „Zakochałem
się”. – W kim? – zapytała już bez emocji. „No w tobie!” – patrzył zdziwiony. Od tej pory byli nierozłączni – i w życiu, i w pracy, bo Monika
jeździła z Robertem na każdy koncert. Gdy założył „Wilki”, została
menadżerką bandu. Przyznają, że ich życie było wtedy „jedną wielką
balangą”. Ale dramatów też w nim nie brakowało... Na tydzień przed
ślubem zdiagnozowano u muzyka nowotwór mózgu. Długo czekał na
operację. Nie był pewien, czy ją przeżyje... Monika jednak nalegała, by
się pobrali. Walczyła o niego. Wierzyła, że razem pokonają chorobę, że
ten koszmar się skończy. I tak się stało. Znów żyli beztrosko: koncerty,
imprezy do białego rana... Do czasu aż urodziły się bliźniaki. Muzyk
angażował się w opiekę nad dziećmi, ale miał też zespół na głowie.
I nadal lubił się zabawić, więc... zniknął na kilka dni, nie stronił od używek. Monika znosiła to dzielnie. Choć nie potulnie. Gdy podczas jednej
z awantur on rzucił nożem kuchennym, ona złapała inny i ... – Wbiła mi
go w tyłek. Skórzane spodnie, które miałem na sobie, przypominały
później zbroję: stały. Nasiąknięte krwią. Żona porównała mnie wtedy
do El Mariachi, bo ta akcja skończyła się udanym seksem na ciuchach
wyrzuconych z szafy – wspomina Robert. Wciąż się kłócą o drobiazgi.–
Podgrzewamy w ten sposób atmosferę związku – żartują. Tak naprawdę potrafią pójść na kompromis. Stworzyli wspaniały dom dla synów,
dziś już 24-letnich. Beniamin dołączył niedawno do zespołu taty. Emanuel również jest muzykiem. Przy śniadaniu zdarza im się rozmawiać
o pracy: o nowych płytach, koncertach itd. To normalne – Gawlińscy po
prostu żyją muzyką. – Wspólna praca? To poważne wyzwanie. Bo razem odnosimy sukcesy albo borykamy się z niepowodzeniami – mówi
Monika. Robert uważa ją za ideał kobiety. I za najlepszą na świecie menadżerkę. No, może z jedną wadą... - Nie mogę wyegzekwować od
niej kasy! Od lat gram za friko – żartuje.

WSPÓLNA PRACA? TO POWAŻNE WYZWANIE. BO RAZEM ODNOSIMY
SUKCESY ALBO BORYKAMY SIĘ Z NIEPOWODZENIAMI.
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KATARZYNA SKRZYNECKA
I MARCIN ŁOPUCKI
Zanim zaczęło ich nurtować: „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?” upłynęło aż sześć lat. A przez cały ten czas widywali się
regularnie! Po prostu... byli sąsiadami. Mieszkali w tym samym warszawskim apartamentowcu, mijali się więc na klatce schodowej,
w garażu i pobliskim sklepie. Najpierw wymieniali grzecznościowe uśmiechy i pozdrowienia. Z czasem zaczęli wpadać do siebie
na kawę. I do głowy im nie przyszło, że kiedyś los ich połączy.
I że będą mieli dziecko! Katarzyna Skrzynecka była wtedy żoną
Zbigniewa Urbańskiego. Marcin Łopucki – kulturysta, mistrz Polski i Europy i vicemistrz świata w fitnessie gimnastycznym – wychowywał samotnie dwoje małych dzieci, bliźniaki: Paulę i Davida
(dziś mają po 22 lata). – Od razu bardzo ich polubiłam, a oni mnie.
Często zapraszałam całą trójkę na moje spektakle i koncerty.
Wpadałam też na treningi Marcina. Kumplowaliśmy się. Mieliśmy
naprawdę dużo czasu, by się dobrze poznać – wspomina tamten
czas aktorka. Była – i zresztą nadal jest – pod wielkim wrażeniem,
jak wspaniałym Marcin jest ojcem: czułym, mądrym i odpowiedzialnym. Oczywiście, dostrzegała w nim także atrakcyjnego mężczyznę. – Marcin, może jeśli będziesz obiektem lekkiej zazdrości,
pomożesz mojemu małżeństwu?– żartowała. Czas pokazał, że był
to raczej „czarny humor”. Małżeństwo aktorki dopadł kryzys. Nie
udało się go pokonać. Była załamana... I wtedy z pomocą przyszedł sąsiad: wysłuchał, pocieszył... – W naturalny sposób stawaliśmy się z Kasią coraz bliżsi – przyznał po latach Łopucki. W końcu
dotarło do nich, że nie mogą – i przede wszystkim nie chcą bez
siebie żyć. Rok później wzięli ślub. Marzyli już tylko o tym, żeby

MIESZKALI W TYM SAMYM WARSZAWSKIM APARTAMENTOWCU,
MIJALI SIĘ WIĘC NA KLATCE SCHODOWEJ,
W GARAŻU I POBLISKIM SKLEPIE. I DO GŁOWY
IM NIE PRZYSZŁO, ŻE KIEDYŚ LOS ICH POŁĄCZY.
mieć dziecko. Nie wiedzieli jednak, czy kiedykolwiek się pojawi...
Aktorka starała się o nie już wcześniej, kilkakrotnie poroniła... Lecz
stał się cud! Pojawiła się córeczka – Alikia. Teraz ma już 6 lat, a jej
mama i tata są najszczęśliwszą parą na świecie. Wspierają się we
wszystkim i w naturalny sposób dzielą domowymi obowiązkami.
I choć każde z nich idzie własną drogą zawodową – ona występuje w teatrze i jest jurorką w show „Twoja twarz brzmi znajomo”,
on działa w branży sportowej, m.in. jako trener sportowy i dietetyk
– zdarza im się czasem podejmować wspólne projekty. Jak wtedy, gdy Łopucki dołączył do programu „Zyskaj formę”, opartego
na trzech ﬁlarach: odżywianiu, sporcie i motywacji. Opracowali ją
najlepsi europejscy dietetycy i sportowcy olimpijscy. On zaadoptował ją dla Polaków, a jego żona przez 10 tygodni testowała na
sobie. Razem gotowali lekkie dania i ćwiczyli, zachęcając nas do
pracy nad sobą. Odchudzili wtedy tysiące Polaków! Może pora na
kolejne wyzwanie?
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TO BYŁA MIŁOŚĆ OD PIERWSZEGO WEJRZENIA.
I TO WŁAŚNIE BYŁ DLA NAS
NAJWIĘKSZY PROBLEM.
MAŁGORZATA ROZENEK
I RADOSŁAW MAJDAN
Na premierę filmu „Mój biegun” Radek Majdan – czego nie kryje – przyszedł tylko w jednym celu – żeby ją poznać. Ta nowa gwiazda telewizji
od dawna mu się podobała. Piękna blondynka o długich nogach – jego
typ! Śledził ją w telewizji i internecie, choć – jak się teraz zarzeka – „Perfekcyjnej Pani Domu” nie oglądał – podziwiał ją na imprezach. Zebrał
się więc na odwagę i po seansie do niej podszedł. –Zaczęliśmy rozmawiać. Ale zobaczyłam, że zaczęli biec fotoreporterzy, więc mówię mu:
„Radosław, nie stawaj obok mnie, bo za chwilę będziesz moim trzecim
mężem”, a on odpowiedział: „Dobra, ja też miałem dwie żony – do trzech
razy sztuka. I poszło!” – uśmiecha się na wspomnienie pierwszego spotkania Małgorzata Rozenek – obecnie... trzecia żona Majdana. Długo
się wypierali swojego uczucia. Nawet „przyłapani” przez paparazzich na
randce w kinie, trzymali się wersji: „jesteśmy przyjaciółmi”. Dziś, jako małżonkowie, mówią otwarcie: „To była miłość od pierwszego wejrzenia”.
– I to właśnie był dla nas największy problem – zauważa Małgorzata.
Trudno jej się dziwić – jest matką dwojga małych dzieci. Poza tym, parę
miesięcy przed poznaniem Radosława, rozwiodła się z Jackiem Rozenkiem, ojcem Tadzia (11) i Stasia (7). Zwyczajnie bała się związać z kimś nowym... Ale Majdan był uparty! I tak ujmujący... – Radosław jest szarmancki, ma kindersztubę. Po prostu, dżentelmen – uśmiecha się Małgorzata.
Okazało się, że sportowiec ma także inną zaletę – lubi dzieci i świetnie

się z nimi dogaduje. Od razu zjednał sobie sympatię synów Małgosi. I to
był dla niej ostateczny argument na „tak”. Oczywiście, od samego początku wzbudzali sensację w mediach. Paparazzi śledzili każdy ich krok,
więc prasę i Internet zalewały ich zdjęcia. Odkąd oficjalnie zaczęli pojawiać się razem, maszyna medialna ruszyła pełną parą – co za tym idzie,
ich „akcje” na rynku skoczyły! Ona dostała w telewizji program „Bitwa
o dom”, potem nowy: „Projekt Lady”, pisała książki. On będąc rzecznikiem klubu Polonia Warszawa, żył sportem i muzyką – grał w „The Trash”.
Ale już wtedy zaczęli pracować w duecie, jako konferansjerzy na różnych eventach. Przełomem w ich karierze był udział w programie TVN
„Azja Express”, w którym wystąpili już jako małżonkowie. Dali się poznać
jako fajna, dynamiczna para. A jej teksty: „Nie mów do mnie teraz!” albo
„He is David Beckham. Me is Victoria Beckham. In Poland” bawiły nas do
łez. Nic dziwnego, że niedługo później Majdanowie dostali propozycję
nakręcenia reality show. Nie komentują tego, ale... mówi się, że negocjują stawkę i zasady, na jakich ma być realizowany program. Sądząc po
tym, jakie zdjęcia sami publikują w Internecie – w domowych pieleszach,
nawet w negliżu – byłby to telewizyjny hit. Czy zdecydują się, jak Michał
Wiśniewski, wpuścić kamery do swojego domu? Być może. Przekonamy
się jesienią.
Ewa Anna Baryłkiewicz
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dpowiednia pielęgnacja skóry jest potrzebna o każdej porze roku. Latem nasza skóra
narażona jest na niekorzystne promieniowanie słoneczne, co prowadzi do wysuszenia, podrażnienia, a nawet poparzeń słonecznych.

Słońce w małych dawkach ma korzystne działanie. Dzięki niemu
mamy lepszy nastrój oraz wytwarzana jest witamina D zwana „słoneczną witaminą”. Należy jednak pamiętać, że naszej skórze wystarczy 15 minut dziennie, natomiast większa ilość czasu spędzona
na słońcu ma już na nią niekorzystny wpływ.
Pielęgnacja skóry latem może odbywać się zarówno w warunkach
domowych, jak i w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych.
W okresie letnim do pielęgnacji domowej możemy wykorzystać
sezonowe owoce i warzywa i stworzyć własną maseczkę. Możemy użyć np. malin, które mają działanie zmiękczające, wygładzające i odświeżające. Wspomagają również regenerację skóry i zachowują prawidłowy poziom nawilżenia. W połączeniu z miodem
i oliwą z oliwek uzyskamy naturalną dawkę nawilżenia. Twoja skóra
potrzebuje złuszczenia i oczyszczenia? Wykorzystaj jabłko zawierające kwasy, które w delikatny sposób złuszczają martwy naskórek,
a skóra zmęczona i poszarzała nabierze blasku. Wystarczy do startego na tarce jabłka dodać łyżkę jogurtu naturalnego i nałożyć na
czystą skórę. Jeśli masz skórę wymagającą oczyszczenia najlepiej
sprawdzą się porzeczki. Mają one działanie bakteriobójcze, ściągające, regulujące pracę gruczołów łojowych, zapobiegające pękaniu naczynek oraz wygładzające zmarszczki. Wystarczy przetrzeć
je przez sito, a otrzymany w ten sposób sok wymieszać z mąką
ziemniaczaną. Gotową maseczkę należy nałożyć na ok. 20 min. na
twarz, a potem zmyć wodą.
Na rynku istnieje wiele gotowych produktów przeznaczonych dla
skóry wymagającej nawilżenia i odżywienia. Na jakie substancje
warto zwrócić uwagę?
Kwas hialuronowy – posiada zdolność zatrzymywania wody w naskórku, zabezpiecza skórę przed utratą elastyczności, wygładza ją
i napina.
Witaminy i minerały – opóźniają i powstrzymują procesy związane
ze starzeniem się skóry, takie jak suchość, utrata elastyczności czy
powstawanie zmarszczek.

Oleje mineralne – tworzą na skórze warstwę ochronną, która uniemożliwia ucieczkę wody z organizmu. Nie są jednak odpowiednie
dla każdego rodzaju skóry, ponieważ powodują zatykanie porów,
utrudniają gojenie i zmniejszają regenerację skóry.
Kolagen – jest to białko, które nadaje skórze elastyczność i napięcie oraz podtrzymuje zewnętrzne warstwy skóry, będąc również
łącznikiem naskórka ze skórą właściwą. Dodatkowo kolagen wykazuje niezwykłą zdolność wiązania wody, jak również łagodzi zmiany
po opalaniu i oparzeniach.
Gliceryna – charakteryzuje się właściwościami higroskopijnymi
– przyciąga cząsteczki wody z otoczenia i zatrzymuje je na powierzchni skóry do 24 godzin. Działa łagodząco, nawilża przesuszoną skórę, wygładza i poprawia elastyczność oraz reguluje procesy prawidłowej odnowy naskórka.
Pielęgnacja domowa jest bardzo ważna o każdej porze roku. Warto
jednak wybrać się do profesjonalnego gabinetu kosmetycznego na
zabiegi złuszczające, nawilżające lub odżywcze, które dobierane są
indywidualnie do naszej cery.
Zabiegiem, który można wykonywać o każdej porze roku jest peeling kawitacyjny. Za pomocą ultradźwięków delikatnie złuszczany
jest naskórek, a pory dogłębnie są oczyszczane. Skóra pozostaje
gładka, rozświetlona i gotowa do przyjęcia substancji aktywnych,
które lepiej będą się wchłaniać. Kolejnym zabiegiem, który warto
wykonać w sezonie letnim jest mezoterapia bezigłowa. Wykorzystywana jest tu fala elektromagnetyczna, która dodatkowo wspomagana jest silnymi impulsami prądu elektromagnetycznego. Podczas
zabiegu dochodzi do otwarcia kanałów jonowych, co prowadzi do
lepszego przenikania substancji aktywnych w głąb skóry. Wykorzystuje się do tego specjalnie przygotowane koktajle, które zawierają
wszystkie potrzebne substancje odżywcze. Zabieg jest bezbolesny,
bezinwazyjny i przyjemny.
Warto pamiętać, że nie tylko skóra twarzy, szyi czy dekoltu potrzebuje większej uwagi latem. Zadbane ciało w stroju kąpielowym
przyciągnie spojrzenia płci przeciwnej, a nam doda pewności siebie. Regularne peelingi gruboziarniste to dobry początek na gładkie
ciało i wstęp do zabiegów odżywczych czy nawilżających. Warto zainwestować w zabieg z użyciem dużej ilości substancji aktywnych,
które po nałożeniu na skórę dają natychmiastowy efekt. Wiele kobiet boryka się z problemem cellulitu. Bardzo dobrym zabiegiem
na jego zmniejszenie jest masaż bańka chińską. Poprzez zassanie
skóry i tkanek pod bańką, masaż poprawia mikrokrążenie i rozbija
tkankę tłuszczową, przyspieszając tym samym proces lipolizy. Po
wykonaniu serii zabiegów możemy cieszyć się ujędrnionym ciałem.
Okres letni daje nam możliwość wykorzystania do pielęgnacji domowej sezonowych owoców i warzyw. Pamiętaj też o profesjonalnych zabiegach w salonie kosmetycznym, do których wykorzystywane są kosmetyki z odpowiednimi dla twojej skóry substancjami.
Połączenie pielęgnacji profesjonalnej z domową daje najlepsze
rezultaty i pozwala cieszyć się odpowiednio nawilżoną, odżywioną
i pełną blasku skórą przez całe lato.
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WAKACYJNY
NIEZBĘDNIK

KOSMETYCZNY

JEŚLI WYJEŻDŻACIE NA URLOP, WAKACJE CZY PO PROSTU PLANUJECIE
WEEKEND ZA MIASTEM ZAPOZNAJCIE SIĘ Z KILKOMA
NOWOŚCIAMI, KTÓRE POWINNY ZAGOŚCIĆ W PODRĘCZNYCH KUFERKACH.
Krem aktywnie nawilżający
na dzień SPF 15
DR IRENA ERIS
Zapewnia natychmiastowe uczucie
komfortu i świeżości skóry poprzez
aktywne, 24-godzinne działanie nawilżające głębokich i górnych warstw skóry.
Ekstrakt z błękitnej algi w połączeniu ze
specjalnymi, aktywnymi frakcjami wyciągów z ryżu i kukurydzy przywracają
i utrzymują na odpowiednim poziomie
„wodny kapitał” skóry, dzięki czemu
jest ona wzmocniona, uelastyczniona
i niezwykle delikatna.

Bogate Regenerujące
Serum-Żel na Dobranoc
NEW AquaHybridTM
EVELINE COSMETICS

C+Dpro Vitamin Energy
Odżywczy krem głęboko nawilżający na dzień i na noc
LIRENE

Przeznaczone jest do pielęgnacji
każdego rodzaju skóry, również
suchej i wrażliwej. Nowatorska hydrożelowa formuła, bogata w składniki aktywne, intensywnie nawilża
i odnawia skórę podczas snu.

Zamknięta w mikrokapsułkach witamina E zapewnia ochronę antyrodnikową oraz reguluje gospodarkę wodno-lipidową skóry. Skóra jest nawilżona
oraz pełna energii i witalności.

Przeciwzmarszczkowy krem na
dzień No. 1001 z SPF 15
MINCER PHARMA
Szczególnie latem zafunduj swojej cerze
ochronę i porządną dawkę odżywienia.
Zawarte w kremie składniki aktywne
zwiększają odporność skóry, chronią przed
stresem oksydacyjnym, redukują oznaki
starzenia i zapewniają doskonały wzrost
nawilżenia.

Wielofunkcyjny żel
aloesowy
HOLIKA HOLIKA
Może być stosowany do
każdego rodzaju skóry twarzy
i ciała. Aloes głęboko i bardzo
szybko wnika w tkanki, a ponadto zapewnia utrzymanie
prawidłowego nawodnienia
skóry przez długi czas.
Oczyszcza, ujędrnia i regeneruje naskórek oraz poprawia
miejscowe krążenie krwi.

Mleczko micelarne
DELIA COSMETICS
Doskonale usuwa makijaż
twarzy i delikatnej skóry wokół
oczu bez podrażnień. Odpowiednie dla cery wrażliwej,
suchej i bardzo suchej zapewnia dodatkową pielęgnację
podczas oczyszczania cery.

Magic Rose różany tonik do twarzy
EVREE
Do skóry mieszanej i suchej
to idealny produkt na lato.
Dlaczego? Z kilku prostych
powodów! Po pierwsze tonizuje. Po drugie nawilża. Po
trzecie koi zaczerwienioną
skórę. Można tak wymieniać
bez końca. W wachlarzu
właściwości znajduje się
również utrwalanie makijażu
– będzie wyglądał świeżo
cały dzień i upał go nie
ruszy. Poj. 200 ml

!

100% Hyaluronic
Elixir
PIERRE RENE
MEDIC LABORATORIUM
Jest idealnym rozwiązaniem dla skóry z pierwszymi oznakami starzenia.
Posiada doskonałe
właściwości nawilżające,
wygładzające i odżywcze.

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i wyjazdów będących nie lada wyzwaniem dla każdej kobiety, szczególnie
pod kątem pielęgnacji skóry i włosów.
Warto pamiętać, że słońce, wiatr i przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach wysusza je i dlatego wymagają one specjalnej ochrony w czasie letnim.

Peeling cukrowy do rąk
PALOMA
Naturalne kryształki cukru zawarte w peelingu szybko
i delikatnie złuszczają martwy naskórek doskonale
wygładzając i zmiękczając skórę dłoni. Formuła bogata w olejki makadamia i migdałowy oraz witaminy
A i E intensywnie odbudowuje warstwę lipidową
naskórka.

Balsam DermaSpa z samoopalaczem Summer
Revieved DOVE
Nie tylko opala, ale również głęboko
nawilża, pielęgnując skórę i poprawiając jej kondycję. Kosmetyki
stopniowo nadają skórze słoneczny
odcień, dzięki czemu nie ma mowy
o smugach czy plamach.

Energetyzująco-Detoksykujący peeling
do ciała
VIANEK
Idealnie złuszcza martwy
naskórek i zapewnia skórze
prawdziwy detoks. Oliwa
z oliwek oraz witamina E,
dzięki swoim właściwościom
nawilżają i ujędrniają skórę,
a olejek eukaliptusowy
pobudza ją do naturalnej
odnowy.
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THERMAL
WATER
PIERRE RENE
MEDIC LABORATORIUM
Bogata w cenne minerały woda termalna
z kwasem hialuronowym głęboko
nawilża, doskonale
łagodzi podrażnienia,
intensywnie wzmacnia i regeneruje.
Pozostawia na skórze
uczucie świeżości,
ukojenia i relaksu.

Brązująca
mgiełka do ciała
LIRENE
To innowacyjny produkt, który w luksusowy sposób pielęgnuje
oraz pozwala stopniowo uzyskać złocisty
odcień skóry. Dzięki
dwufazowej formule
mgiełka równomiernie
się rozprowadza i błyskawicznie wchłania,
pozostawiając subtelny i piękny zapach na
skórze.

Intensive Nourishment – intensywnie
odżywiający balsam
do ciała do skóry
bardzo suchej
DOVE

Jedwabisty mus
do mycia ciała
o zapachu Cytryny i Moringi
NIVEA

Jego wysoce skuteczna,
nietłusta, kremowo-olejkowa formuła łączy w sobie
bogaty krem z olejkiem
odżywiającym, zapewniając bardzo suchej skórze
pielęgnację niezbędną do
przywrócenia jej gładkości.

Pielęgnuje skórę dzięki
ekstraktom z naturalnego jedwabiu,
pozostawiając ją
miękką i gładką. Dzięki
formule lekkiego
piankowego musu
pozwala na przyjemną
pielęgnację i wystarcza
na 2 razy dłużej niż
tradycyjne produkty.
Pojemność 200 ml

Invisible for Black & White Fresh 48h Antyperspirant
w sprayu
NIVEA
Antyperspirant opracowany we współpracy z ekspertami z dziedziny
tekstyliów, by zapewnić Ci mocną i niezawodną ochronę przed poceniem
się, bez ryzyka pobrudzenia ubrań. Spray nie pozostawia białych plam na
czarnych ubraniach ani żółtych na białych. Unikalna formuła chroni Cię
przed nadmiernym poceniem się przez 48 godzin i pomaga zachować
pierwotny kolor ubrań.

  ODŚWIEŻAJĄCY, LETNI ZAPACH TO NAJLEPSZY
TOWARZYSZ WAKACYJNEJ PRZYGODY.
Orzeźwiająco-ujędrniający peeling solny pod prysznic
PALOMA
Naturalne kryształki soli delikatnie masują,
złuszczając zrogowaciały naskórek, stymulują i przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej.
Kolagen morski pobudza mikrokrążenie,
uelastycznia i wygładza przywracając skórze
piękny i zdrowy wygląd.

Peeling gommage wygładzający
SOPOT SPA ZIAJA
Do aktywnej pielęgnacji cery po 30. roku życia. Działa keratolitycznie na martwe komórki
naskórka, doskonale wygładza, nawilża
i lekko rozjaśnia skórę. Pobudza naturalny
proces odnowy skóry. Wpływa kojąco na
podrażnienia, zmniejsza napięcie powierzchniowe naskórka.

Enzymatyczny peeling
do twarzy
SYLVECO
Wyjątkowa formuła, bogata w silnie odżywcze i nawilżające oleje
oraz masła, pozwala zachować
100% aktywność enzymów
bromelainy i papainy. Peeling delikatnie, ale skutecznie rozpuszcza
martwe, zrogowaciałe komórki,
wygładza i poprawia strukturę
skóry, ujednolica koloryt cery.
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PREPARAT NA USTA
I ZNAMIONA SPF 30
ZIAJA SOPOT SUN
Zabezpiecza miejsca szczególnie wrażliwe i znamiona. Intensywnie nawilża usta i zapobiega
ich pękaniu. Substancje aktywne: fotostabilne filtry UVA i UVB,
witamina E, wosk pszczeli,
prowitamina B5 (D-panthenol).
Poj. 15 ml

KOJĄCY BALSAM DO
CIAŁA
SYLVECO

EMOTOPIC - DERMO-OCHRONNY
KREM MINERALNY
DO TWARZY
I CIAŁA SPF 50+
PHARMACERIS
Dermo-ochronny krem
oparty na 100% filtrach
mineralnych zapewnia
bardzo wysoką ochronę przed intensywnym
nasłonecznieniem oraz
niekorzystnymi czynnikami
zewnętrznymi, niwelując
ich negatywne oddziaływanie na skórę. Bezpieczny
system mineralnych
filtrów ochronnych odbija
i rozprasza promienie
słoneczne.

OLEJEK Z DROBINKAMI ZŁOTA
PRZYSPIESZAJĄCY
OPALANIE
NACOMI SUNNY

Balsam do ciała z ekstraktami
z brzozy białej oraz krwawnika
pospolitego przeznaczony do
codziennej pielęgnacji skóry
podrażnionej, wymagającej regeneracji i ukojenia. Regularne
stosowanie sprawia, że odzyskuje ona właściwe, długotrwałe nawilżenie i równowagę,
staje się bardziej odporna na
działanie szkodliwych czynników. Poj. 300 ml

Mieniący się złotymi drobinkami olejek macadamia
z ekstraktem z kakaowca
i witaminą E przyspiesza
proces opalania. Skóra
szybciej zyskuje ładny,
brązowy odcień i złotawy
połysk. Olejek pielęgnuje
opaloną skórę.

WYSOKO WODOODPORNA EMULSJA DO OPALANIA 20 SPF UVA+UVB
EVELINE COSMETICS
Dzięki zastosowaniu nowatorskiej
formuły WET APPLICATION COMPLEXTM preparat można stosować
nawet na mokrą skórę. Delikatna,
nietłusta formuła łatwo się rozprowadza i nie powoduje przyklejania się
ziarenek piasku do ciała. Poj. 150 ml

ZE SŁOŃCEM NIE NALEŻY PRZESADZAĆ. NALEŻY Z NIEGO
KORZYSTAĆ, ALE Z UMIAREM.
1

2

3

4

1 KAKAOWY OLEJEK DO OPALANIA SPF 6 BIELENDA BIKINI

Skutecznie nawilża i pomaga uzyskać piękną opaleniznę. Zawiera masło kakaowe, olej
kokosowy oraz karotenoidy z oleju annato,
dzięki czemu poprawia koloryt opalenizny
i wspomaga opalanie. Wzbogacony o fotostabilne filtry UVA i UVB, zapobiega negatywnym efektom działania promieniowania
podczerwonego IR-A. 2 OLEJEK PO-

GŁĘBIAJĄCY I UTRWALAJĄCY
OPALENIZNĘ EVELINE COSMETICS Nadaje skórze piękny, złocisty kolo-

ryt. Lekka, łatwo rozprowadzająca się formuła głęboko nawilża, przywraca elastyczność
i intensywnie odżywia skórę. 3 JAŚMI-

NOWY OLEJEK DO OPALANIA
SPF 30 LIRENE Trójaktywny system

zdrowej opalenizny: ochrona przed promieniami UVA I UVB, gwarancja zdrowej i pięknej opalenizny, ochrona przeciwstarzeniowa
skóry. 4 OLEJEK DO OPALANIA
SPF 6, ZIAJA SOPOT SUN Zapobiega poparzeniom słonecznym oraz przedwczesnemu starzeniu się skóry. Zapewnia
doskonałą ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, również podczas
kąpieli.
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BALSAM PO OPALANIU Z NATURALNYMI OLEJKAMI ETERYCZNYMI
BIELENDA BIKINI
Widocznie zmniejsza
skutki oparzeń i podrażnień słonecznych. Jego
intensywny zapach trawy
cytrynowej zmniejsza
ryzyko ukąszeń komarów.
Wzbogacony o d-panthenol, alantoinę oraz boswellia serrata – łagodzi
podrażnienia i zaczerwienienia wywołane nadmierną ekspozycją na słońcu.
Pojemność 150 ml

KIDS Pianka chroniąca
przed słońcem SPF 30
LIRENE
Wodoodporna pianka została
opracowana z myślą o delikatnej skórze dziecka. Zaawansowany system fotostabilnych
filtrów UVA i UVB chroni przed
poparzeniem słonecznym. Przebadana formuła minimalizuje
wystąpienie podrażnień i może
być stosowana przez dzieci już
od 7. miesiąca życia.

NIE STOSUJ DO OPALANIA OLIWKI
OPARZENIE
Chłodząca mgiełka
do opalania w spray’u
Protect & Refresh SPF 20
NIVEA SUN

Dwufunkcyjny krem
ochronny do twarzy
SPF15 i SPF50
FARMONA SUN
BALANCE
Innowacyjne opakowanie
zawiera 2 kremy o zróżnicowanym stopniu ochrony
przeciwsłonecznej – SPF15
i SPF50. Pozwala to, w zależności od potrzeb, dostosować właściwą ochronę.
zawarty w kremach aktywator witaminy D wspomaga
naturalne mechanizmy
ochronne skóry.

Ma niewidoczną, niezwykle lekką,
nietłustą formułę, która sprawia, że
produkt bardzo szybko się wchłania, nie pozostawiając na skórze
uczucia lepkości. Mgiełka zapewnia
skuteczną, natychmiastową ochronę i przyjemny efekt chłodzenia.

KREM DO CERY FOTOWRAŻLIWEJ SPF 25
ZIAJA SOPOT SUN
Wzmacnia naturalne mechanizmy obronne skóry. Działa
kojąco i osłaniająco na naskórek.
Substancje aktywne: fotostabilne
filtry UVA i UVB, Bacocalmine,
witamina E, prowitamina B5 (D-panthenol). Poj. 60 ml

Emulsja do opalania
SPF 30
NACOMI SUNNY
Powstała na bazie naturalnych
olejów: arganowego, avocado,
ze słodkich migdałów i kokosowego. Dbają one o naszą
skórę, pozwalając beztrosko
korzystać ze słonecznych
kąpieli. Bezpieczną, zdrową
opaleniznę gwarantują
również zawarte w recepturze
naturalne filtry chroniące
przed promieniami UVA i UVB
– tlenek tytanu i tlenek cynku.

Wodoodporne
mleczko do opalania dla dzieci 1+
SPF50
FARMONA SUN
BALANCE
Kompleksowa ochrona
UVA i UVB podczas kąpieli
słonecznych. Innowacyjna
pielęgnacja skóry delikatnej
i wrażliwej. Pojemność
150 ml

   DLA DZIECI! MOŻE POWODOWAĆ
    SŁONECZNE.
Kakaowe mleczko do
opalania SPF 30
BIELENDA BIKINI
Zmniejsza ryzyko podrażnień i poparzeń słonecznych. Przeciwdziała
nadmiernemu wysuszeniu skóry
i zmniejsza ryzyko powstawania
przebarwień posłonecznych.
Wspomaga ochronę skóry przed
fotostarzeniem. Pojemność 200 ml

SUCHY OLEJEK DO
OPALANIA SPF 30
EVELINE COSMETICS
Najnowszej generacji filtr SPF
30 niweluje działanie wolnych
rodników, skutecznie hamuje
procesy fotostarzenia i zapobiega powstawaniu oparzeń.
Preparat wodoodporny – chroni
skórę również podczas kąpieli.
Poj. 150 ml.

HYDROLIPIDOWY
OCHRONNY KREM
DO TWARZY SPF
50 IR
LIRENE
Ochrona przed promieniowaniem UVA+UVB, niwelowanie
skutków promieniowania
podczerwonego (IR) oraz
nawilżenie + ochrona przed
przesuszeniem.

Karotenowy balsam
do opalania
NIVEA SUN
Pomaga szybko osiągnąć
piękną, złotą opaleniznę.
Produkt bardzo łatwo się
rozprowadza i natychmiast
chroni skórę przed poparzeniami słonecznymi oraz
przedwczesnym starzeniem
się. Przedłuża trwałość opalenizny i zapewnia skórze
zdrowy blask.
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STOPY
w dobrej kondycji
Krem do stóp
głęboko nawilżający
ZIAJA
Intensywnie nawilża
skórę. Skutecznie zapobiega przesuszaniu.
Chroni przed nadmiernym rogowaceniem
naskórka. Doskonale
zmiękcza, przywraca
skórze gładkość
i elastyczność.
Polecany również dla
diabetyków.

ROYAL SPA PEDICURE nawilżająco-regenerujący zabieg
z algami atlantyckimi
EVELINE COSMETICS
Kuracja, która gwarantuje efekty jak z ekskluzywnego salonu kosmetycznego. Bogata
formuła jest szczególnie polecana do pielęgnacji przesuszonej i szorstkiej skóry stóp,
wymagającej aktywnej regeneracji i odnowy.

Naturalny peeling cukrowy do stóp
NACOMI
Gruboziarnisty, naturalny peeling do stóp
Nacomi pachnie orzeźwiająco zieloną herbatą.
Sprawia, że skóra naszych stóp, zmęczona po
całym dniu, staje się odświeżona i gładka, znika
opuchlizna.

Eksfoliujące skarpety
Bielenda Comfort

Złuszczający zabieg do stóp w skuteczny sposób usuwa martwy, zgrubiały i zrogowaciały
naskórek na stopach i piętach. Po 7-10 dniach
od zabiegu stopy stają się idealnie gładkie,
miękkie i zadbane. Zabieg opiera się na połączeniu skutecznych i bezpiecznych składników
aktywnych, które jako złuszczająco-pielęgnujący kompleks, pomagają odnowić naskórek.

Regenerujący krem
do stóp
SYLVECO
Hypoalergiczny, zawierający
tylko naturalne składniki,
przeznaczony jest do
codziennej pielęgnacji
suchej i zniszczonej skóry.
Intensywnie i głęboko nawilża, natłuszcza i zmiękcza
zrogowaciały, popękany
naskórek. W skład kremu
wchodzą roślinne ekstrakty
aloesu oraz brzozy, które
łagodzą podrażnienia.

Krem kompres
zmiękczający
do szorstkiej
skóry stóp
Bielenda Comfort
Posiada formułę
zmiękczająco-nawilżającego kompresu,
bogatego w silnie nawilżające, odżywcze
i łagodzące składniki
aktywne. Idealnie pielęgnuje skórę suchą
i szorstką, skłonną
do zgrubień i utraty
wilgoci. Pojemność
100 ml

Zbliża się lato, sezon na klapki i sandały, które wymagają
zadbanych stóp. Producenci oferują preparaty, które pomagają
uporać się zarówno ze zgrubiałym naskórkiem, jak i pękającymi
piętami czy suchą skórą stóp. W ofercie są skarpetki złuszczające pomagające pozbyć się martwego i zrogowaciałego naskórka,
różne rodzaje peelingów, masek nawilżających, regenerujących
i zmiękczających. Przywitajmy lato gładkimi i zadbanymi stopami!

Intensywnie regenerująca
maska-serum do stóp
LIRENE
Kuracja ultranawilżająca
z mocznikiem
ZIAJA MED

Przeznaczona do pielęgnacji bardzo
suchych, popękanych lub skłonnych do
pękania stóp. Intensywnie pielęgnująca
formuła zawiera 12% kompleksu składników - nawilżającego forteUREA oraz
molekuł zmiękczających.

Krem do stóp
Sensual
JOANNA

Peeling
cukrowy do stóp
PALOMA FOOT SPA
Idealnie wygładza i zmiękcza skórę stóp. Olejek winogronowy i migdałowy oraz witaminy A i E wspomagają
jej odnowę i regenerację.

Laboratorium Kosmetyczne Joanna
przygotowało serię
kremów do stóp, które
zapewnią odpowiednią pielęgnację. Krem
do stóp Kozie Mleko
Sensual odpowiednio
nawilży, zabezpieczy
i odżywi skórę naszych
stóp.

Specjalistyczny krem
do stóp opracowany
zgodnie z medycznym podejściem
do dysfunkcji skóry
suchej. Regeneruje
szorstką, bardzo suchą i popękaną skórę
pięt. Głęboko nawilża
i odczuwalnie zmiękcza naskórek. Łagodzi
dyskomfort powodowany stwardniałą,
wysuszoną skórą.

Maska wygładzająco-regenerująca Good Foot Podology
DELIA COSMETICS
Do stosowania przy bardzo suchej skórze
stóp z tendencją do zrogowaceń i pękania.
Przynosi ulgę, nadaje stopom jedwabistą
gładkość. Odżywia i regeneruje suchą skórę.
Przywraca dobrą kondycję zniszczonym
stopom.

DEO REPAIR Ekspresowo nawilżający spray do stóp
EVREE
Do skóry suchej i szorstkiej, skłonnej do pocenia
to produkt, który świetnie zadba o stopy, w szczególności po zimie. Gdy pora rzucić kozaki w kąt
do gry wracają eleganckie szpilki do pracy (ach,
te niewygodne obcasy!) oraz sandałki. Albo nasze
stopy będą zmęczone i obolałe po spacerach
i będą wymagać prywatnego spa albo będzie
strach pokazać je światu. Z pomocą przyjdzie
spray, który daje efekt nawilżenia, a do tego jest
mały i zmieści się w damskiej torebce.

Zmiękczające perełki do kąpeli
stóp NIVELAZIONE
FARMONA
Dzięki skoncentrowanej recepturze, zawierającej aż 99% mocznika, błyskawicznie i intensywnie zmiękczają i nawilżają zrogowaciały
naskórek, przywracając stopom gładkość
i zdrowy wygląd.
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MAKIJAŻ

WODOODPORNY
Maskara 2000 Calorie Curl
Addict
MAX FACTOR
Zapewnia zjawiskowe podkręcenie
bez zmniejszania objętości. Kobiety
mogą do stylizacji rzęs używać tylko
jednego produktu! Ta maskara, spełniająca funkcje tuszu i zalotki, łamie
tradycyjne zasady stylizacji rzęs – nie
tylko zwiększa ich objętość, ale też
podkręca rzęsy!

HYPOAllergenic Waterproof Mousse
Eyeshadow
BELL
Hypoalergiczny wodoodporny cień do powiek
w musie pokrywa powiekę intensywnym, lekko
opalizującym kolorem. Cienie łatwo się rozprowadzają, nie kruszą i nie zbierają w załamaniach
powiek. Trwała wodoodporna formuła sprawia, że
makijaż utrzymuje się przez wiele godzin.

1

HYPOAllergenic Waterproof Stick Eyeshadow BELL
Wodoodporny cień do powiek w kredce zapewnia łatwą
i precyzyjną aplikację. Idealnie przylega do powiek, nie
obsypuje się i nie pozostaje w załamaniach powiek. Szeroka
gama intensywnych kolorów gwarantuje perfekcyjny, niezwykle trwały makijaż oczu.

Deepliner wodoodporny
DELIA COSMETICS
Idealny makijaż wodoodporny zniesie wszystko.
Gdy z nieba leje się żar a Ty jesteś na wakacjach i nie możesz
się rozstać z makijażem, wybierz kosmetyki wodoodporne,
które wytrzymają upalną aurę, pot, letnią ulewę a nawet kąpiel
w morzu czy miejskim basenie.

Wyjątkowo trwała, wodoodporna formuła. Precyzyjny
silikonowy aplikator. Jest
poręczny i wygodny
w użytkowaniu. Głęboka
czerń podkreśla spojrzenie. Używając Precision
Deepliner Waterproof,
zapomnisz o poprawianiu
kreski w ciągu dnia.

SKIN BALANCE COVER
PIERRE RENE
PROFESSIONAL
Wodoodporny podkład kryjący.
Maskuje wszelkie niedoskonałości
cery. Perfekcyjnie dopasowuje się
do struktury skóry przywracając
jej blask i elastyczność. Unikalna
formuła kosmetyku dobrze się
wchłania i utrzymuje przez wiele
godzin.

Eyeliner w płynie ProVoke
DR IRENA ERIS

Pro Fix utrwalacz
MAKEUP REVOLUTION

Eyeliner w płynie z innowacyjnym pędzelkiem zapewnia możliwość wykonania
precyzyjnej kreski o różnej grubości,
idealnie podkreślając oczy. Płynna, wodoodporna formuła gwarantuje doskonałą
trwałość i wyjątkowo intensywny kolor.

Do codziennego użytku, pozwala
utrzymać makijaż w miejscu przez cały
dzień. Zapewnia niewidzialną, ochronną powłokę, która przedłuża trwałość
oraz zabezpieczenie makijażu. Formuła w nim zawarta chroni makijaż przed
upałem, zimnem, wilgocią i wiatrem.

HYPOAllergenic Waterproof
Mascara
BELL
Wodoodporny tusz
zapewni supertrwały
efekt wydłużonych
i pogrubionych rzęs.
Szczoteczka dociera
nawet do najkrótszych włosków, zapobiegając powstawaniu grudek i sklejaniu.
Zawarte w formule
wosk pszczeli,
carnauba oraz olej
rycynowy odżywiają
i pielęgnują rzęsy.

False Lash Epic Mascara
Max Factor
To przełomowa innowacja z udziałem nowej szczoteczki False Lash
Epic Brush, zaprojektowanej aby
wyczarować wachlarz imponujących rzęs i aby żadna nie pozostała
niezauważona.

MAKIJAŻ WODOODPORNY ŁATWIEJ ZMYWAĆ PRZY POMOCY WACIKÓW
    Z PŁYNEM DWUFAZOWYM. DLA OSÓB PREFERUJĄCYCH KOSMETYKĘ
   NATURALNĄ, POLECAMY OLEJ KOKOSOWY.
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Mascara Double Lashes
JOKO MAKE-UP
Tusz do rzęs zapewniający ekstremalną
objętość oraz efekt widocznie gęstszych
rzęs. Kremowa konsystencja nie tworzy
grudek i nie skleja rzęs, jest łatwa
w aplikacji i umożliwia stopniowanie
intensywności krycia. Formuła tuszu
wzbogacona o kompleks substancji aktywnych otula rzęsy warstwą ochronną,
zapewniając trwałość i elastyczność.

Pomadka matowa MATT
LIPS
JOKO MAKE-UP
Zapewnia ustom głęboki i mocno
nasycony kolor o matowym wykończeniu. Idealnie kryje przez wiele godzin.
Formuła wzbogacona o kompleks
witamin A,E,F oraz masło shea nawilża,
wygładza i pielęgnuje usta. Bez parabenów.

ROYAL LINER
PIERRE RENE
PROFESSIONAL
Płynny eyeliner w kolorze intensywnej czerni nadający spojrzeniu
głębię i wyrazistość. Wygodny,
elastyczny aplikator umożliwia wykonanie satynowej, lśniącej kreski.
Formuła produktu zawierająca
składniki filmotwórcze, zapewnia
mocne krycie powieki już za
pierwszym pociągnięciem.

2

Błękit w makijażu powraca po dłuższej przerwie.
Projektanci wykorzystują go przy futurystycznych stylizacjach
albo wręcz przeciwnie w romantycznych lookach w duecie
z muśniętymi błyszczykiem ustami. Jego ciemniejsze tony
prezentują się świetnie w formie graficznej kociej kreski na
powiece.

MIYO CUTE EYE
MARKER
Oczaruj spojrzeniem!
Intensywnie czarny pisak
do oczu umożliwiający wykonanie precyzyjnej linii na
powiece, tuż przy nasadzie
rzęs. Nowoczesna formuła
zapewnia jedwabisty efekt
oraz nieskazitelny makijaż.
Wodoodporny.

Eye Liner Color Mat
JOKO MAKE-UP
Pozwala na uzyskanie efektu wyraźnej
kreski lub nadania spojrzeniu jeszcze większej głębi. Eye Liner, który daje zupełnie
matowe wykończenie na oku, a lekko roztarty doskonale pasuje do przydymionego
makijażu. Aplikatorem w pędzelku można
narysować równą idealnie matową kreskę.

Pro Fix Oil Control Fixing Spray
MAKEUP
REVOLUTION
Matujący spray do
utrwalenia makijażu
przeznaczony jest do
cery tłustej i mieszanej.
Powstrzymuje świecenie
się skóry, utrwala
i zapewnia zmatowione
wykończenie makijażu.

LIPMATIC
PIERRE RENE
PROFESSIONAL
Nowej generacji automatyczna konturówka do ust
o kremowej konsystencji
gwarantująca wyjątkowo
gładki i precyzyjny makijaż
ust. Zapewnia pełen kolor
i mocne krycie. Długotrwała formuła utrzymuje się na
ustach przez wiele godzin.
Wodoodporna.

Artykuł sponsorowany

LITEWSKA
MARKA

PODBIJA POLSKI RYNEK

E

codenta – to pasty do zębów, które łączą
w sobie moc natury i postęp naukowy. Stworzone na bazie ekologicznych i naturalnych
składników, bez szkodliwych środków spieniających
i inwazyjnych surowców oczyszczających. Wszystko
to składa się na niekonwencjonalną pielęgnację jamy
ustnej. Każda pasta do zębów Ecodenta wzbogacona jest o starannie wybrane ekologiczne ekstrakty
roślinne, które pomagają rozwiązać specyficzne problemy higieny jamy ustnej. Pasty do zębów Ecodenta
stworzone zostały przez zespół ekspertów firmy Biok
Laoratorija oraz naukowców z Litewskiego Uniwersytetu Zdrowia. Efekty ich prac doceniają nie tylko konsumenci, ale również środowisko stomatologów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwanion klientów oraz miłośników produktów Ecodenta, firma Biok Laboratorija przygotowała na początek 2017
roku niespodziankę w postaci rozszerzenia gamy past do zębów o 3
nowe, certyfikowane COSMOS Natural – certyfikatem potwierdzającym
naturalne pochodzenie. Jedną z nich będzie pasta z solą morską, która
doskonale sprawdzi sie w codziennej pielęgnacji jamy ustnej.

1

2

BIOK Laboratorija jest jednym z największych producentów kosmetyków w krajach bałtyckich. Firma działająca ponad 20 lat zgromadziła unikalną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie rozwoju i produkcji
kosmetyków. BIOK Laboratorija jest pierwszym producentem kosmetyków na Litwie, który wdrożył zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej
(GMP). W 2012 roku firma otrzymała również potwierdzający certyfikat
EN ISO 22716:2007.

4

Obecnie pod marką Ecodenta produkowane są nie tylko tradycyjne
pasty naturalne, ale również te wyjątkowe w skali całego rynku:
΅΅ czarna pasta wybielająca, na bazie aktywnego węgla drzewnego,
΅΅ przeciwpróchnicza pasta cynamonowa,
΅΅ pasta z białą glinką o potrójnym działaniu,
΅΅ pasta nawilżająca z kwasem hialuronowym.
W gamie produktów Ecodenta znajdują się również pasty do zębów
dla dzieci oraz płyny do płukania jamy ustnej. Wszystkie te produkty
znajdują uznanie i cieszą sie doskonałymi opiniami wśród internautów
oraz na wielu portalach blogerskich. Produkty do pielęgnacji jamy ustnej Ecodenta dystrybuowane są do ponad 17 krajów na całym świecie.
Są szeroko znane i lubiane.
Obecnie produkty marki Ecodenta można kupić również w Polsce. Od
kilku lat tę markę w kraju reprezentuje wyłączny dystrybutor firma ELEVITA POLAND. ELEVITA POLAND – hurtownia kosmetyczna z Białegostoku, oferuje swoim klientom także kosmetyki innych marek, w znacznej większości naturalne, ekologiczne i certyfikowane.

3
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Wybielająca czarna pasta do zębów
Wzmacniająca szkliwo
pasta do zębów melonowa
Pasta do zębów
dla dzieci poziomkowa
Pasta do zębów cynamonowa
Pasta do zębów
z kwasem hialuronowym
Pasta do zębów z białą glinką
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PIELĘGNACJA
JAMY USTNEJ

Ziołowy płyn do płukania jamy ustnej
SYLVECO
Hypoalergiczny, bogaty w ziołowe ekstrakty (szałwia,
mięta, rozmaryn, goździki) oraz łagodzącą alantoinę.
Szybko i skutecznie oczyszcza z resztek pokarmowych, a dzięki zawartości olejku eterycznego z mięty
pieprzowej mocno odświeża oddech i zapobiega
powstawaniu osadu. Poj. 100/500 ml

Akumulatorowa szczoteczka do zębów
ORAL-B EXPERT
PRECISION CLEAN
Przygotuj się na lepszą jakość mycia zębów. Rozpieszczaj swoje zęby i dziąsła przy każdym myciu,
usuwając więcej płytki nazębnej niż przy użyciu
zwykłej szczoteczki manualnej.

Sensitiv Pasta stomatologiczna przeciwpróchnicza
ZIAJA
Dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych. Do codziennego
stosowania z xylitolem i glukonianem
wapnia. Xylitol zastosowany zamiast
fluoru zapewnia ochronę przeciwpróchniczą, popartą specjalistycznymi badaniami. Występuje naturalnie
w ślinie dlatego jest rozpoznawalny
i bezpieczny. Działa antybakteryjnie,
wzmacnia szkliwo. Produkt polecany
dla osób o podwyższonym poziomie
fluoru w wodzie.

Pasta do zębów
BlanX Med Delikatne Dziąsła
Dzięki nowatorskiej formule przyspieszającej
naturalną regenerację dziąseł w przebiegu
chorób przyzębia, redukuje krwawienia
i stany zapalne dziąseł. Dzięki specjalnie
dobranym wyciągom roślinnym z nagietka
lekarskiego i kasztanowca zwyczajnego
zmniejsza odczyn zapalny tkanek przyzębia,
przyspieszając proces gojenia pobudzający
działanie regenerująco-naprawcze tkanek
przyzębia. Przeciwzapalne i przeciwobrzękowe działanie nagietka skorelowane z właściwościami kasztanowca (uszczelnianie ścian
naczyń włosowatych), stanowią skuteczną
metodę profilaktyki i leczenia paradontozy
oraz innych chorób przyzębia.

Regeneracja Szkliwa
Pasta do zębów
ORAL-B PRO-EXPERT
CLINIC LINE
Specjalnie zaprojektowana dla osób, których
szkliwo wymaga remineralizacji. Zawiera
najwyższy poziom polifosforanu, aby chronić
szkliwo przed kamieniem nazębnym i kwasami. Poj. 75 ml

Płyn do płukania jamy ustnej
odświeżający, antyseptyczny
ECODENTA
Z organicznym ekstraktem szałwii, olejku miętowego
i aloesu przeznaczony do mycia trudno dostępnych obszarów i pielęgnacji jamy ustnej. Bezalkoholowy płyn do
płukania doskonale uzupełnia codzienne czyszczenie
zębów pomaga chronić zęby przed tworzeniem płytki
nazębnej.

Płyn do płukania jamy
ustnej
ORAL-B PRO-EXPERT
CLINIC LINE

Activ Płyn stomatologiczny przeciwpróchniczy
ZIAJA

Bezalkoholowy, zapewnia lepszą ochronę przed nadwrażliwością w przyszłości. Zwalcza
bakterie przez cały dzień.
Pomaga chronić dziąsła przed
problemami.
Pojemność 500 ml

Bez alkoholu z aminofluorkiem
i fluorkiem sodu – wysokoaktywnymi składnikami o działaniu przeciwpróchniczym.
Produkt stosowany w higienie
jamy ustnej i zębów, zawiera
0,05% jonów fluoru F.

Czarna pasta do zębów wybielająca
ECODENTA
Kluczowy składnik pasty – czarny węgiel drzewny wykazuje działanie wybielające. TEAVIGO, czyli ekstrakt z zielonej herbaty bezkofeinowej, chroni zęby
przed kamieniem nazębnym, wykazuje delikatne
działanie bakteriobójcze i pozostawia długotrwałe
uczucie świeżości i czystości. Propolis pomaga
zapobiegać paradontozie, zmniejsza też nadwrażliwość dziąseł i przeciwdziała ich krwawieniu.
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ak co sezon w makijażu wiele się dzieje.
Obok ponadczasowej naturalności królują
soczyste i pastelowe kolory, połysk i brokat
oraz artystyczne i zaskakujące formy. Nudy więc
nie ma! Czerpiemy z pokazów oraz lansowanych
w Internecie technik makijażu i nawiązujemy do
nich w naszym codziennym make-upie.

CO JEST MODNE I PO JAKIE
KOSMETYKI SIĘGNĄĆ?

Zacznijmy więc od kolorów i pamiętajmy o tym, że mają one
przede wszystkim pasować do naszego typu urody. W tym sezonie rządzą odważne odcienie, takie jak jasna zieleń, oranż,
cytryna i fuksja. Bardzo modna jest również paleta błękitów
– od wibrującego intensywnego koloru, przez lodowy i orzeźwiający po kolor denimu. Barwy te możemy zastosować na powiekach, a najmodniejszy efekt uzyskamy rysując nieregularne
kreski za pomocą cieni lub kredek. Idealne będą cienie z palet
Makeup Revolution Redemption Palette 12 „Acid Bright” I „Mermaids vs Unicorns” oraz kredki Amazing Eyeliner. Jeśli chcemy uzyskać subtelny efekt zarysujmy górne powieki kolorem
militarnej zieleni, orzecha laskowego lub złota, które znajdziemy w paletach Makeup Revolution Palette Ultra 32 „Flawless”
i „Beyond Flawless”.

TREND RÓŻ

Róż to najbardziej efektowny trend w makijażu tego sezon.
Elektryczna fuksja, malina i bledsze odcienie pojawiają się nie
tylko na ustach i policzkach, ale również na powiekach i skroniach. W efekcie uzyskujemy dziewczęcy i świeży look, który
odmładza i ożywia zmęczoną skórę. Oczywiście, przy codziennym makijażu ważny jest umiar, więc stawiamy tylko na dwa
elementy na przykład usta i policzki. Świetnie sprawdzi się tu
róż w kształcie serca I Heart Makeup, który zawiera rozświetlające drobinki. Możemy go nałożyć nie tylko na szczyty kości
policzkowych, ale również na powieki. Usta pomalujmy najnowszą pomadką Makeup Revolution Renaissance w kolorze
„Date” lub „Revive”.

TRENDY AZU
W MAKIJLATO 2017
WIOSNAP
U
E
K
A
M
M
O
D
E
E
R
F
N
Z
O
I
T
U
L
O
V
E
R
P
U
E
K
I MA
PRACOWNIA ESTILO PAULINA POPEK
TEKST, MAKIJAŻ I ZDJĘCIA:

WIZAŻ I STYLIZACJA

MODELKA: MARLENA LEKOWSKA

PONADCZASOWE
SMOKY EYES

Makijaż przydymiony pojawia się w każdym sezonie w różnorodnej kolorystyce. Aktualnie stawiamy głównie na odważne zestawienia i błysk.
Modne odcienie fioletu, oberżyny i liliowego
różu świetnie zaakcentują tęczówkę w kolorze
zieleni i brązu. Aby efekt był zjawiskowy sięgnijmy po cienie z palety Salvation Palette 18 „Unicorns Unite”. Rewelacyjny efekt krycia i trwałość
dadzą nam również cienie z palet marki Freedom Make-up Pro Artist Pad. Dzięki nim uzyskamy smoky w kolorach neutralnych oraz tych
bardzo modnych czyli orzechowych brązów
oraz szarości i złota.

AKCENT USTA

Wyraziste usta stanowią najważniejszy akcent
tego makijażu. Ważne jest jednak, aby były precyzyjne, symetryczne i harmonijne z naszym typem urody. Modne są nie tylko matowe szminki,
ale również te o satynowej i błyszczącej formule, które dają intensywny efekt. Tej wiosny stawiamy na jaskrawe odcienie czerwieni i neonową papaję. Piękne odcienie znajdziemy wśród
trwałych lakierów do ust Makeup Revolution Salvation Velvet Lip Lacquer. Uzyskamy nie tylko
fantastyczne wykończenie, ale również wysoką
trwałość.
Odważny i niecodzienny efekt dają usta
„ombre” czyli cieniowane dwoma kolorami. Połączmy więc dwa błyszczyki z tej samej linii na
przykład róż i fiolet Freedom Pro Melts Lipgloss,
a uzyskamy wrażenie pełnych i barwnych warg.

„UŁOŻONE” BRWI

Odpowiednio zaakcentowane brwi są dopełnieniem każdego makijażu – podkreślają rysy
twarzy, wyznaczają proporcje oczu i nadają głębi spojrzeniu. Na wybiegach pojawiły się różne
propozycje: brwi zaczesane do góry, grubsze, naturalnie wymodelowane i jasne. Modne są również te w wersji graficznej i ciemnej. Nie
ignorujmy więc naszych brwi i wybierzmy odpowiedni produkt. Profesjonalny efekt dadzą nam pomady marki Freedom Pro Brow Pomade,
dzięki którym uzyskamy perfekcyjny kolor i kształt. Jeśli chcemy mieć
jednak większy wybór odcieni i akcesoriów do brwi w paletach Pro HD
Brow Palette oprócz cieni, rozświetlacza, wosku i pędzelka dodatkowo
znajdziemy szablony do ich stylizacji.

STROBING
- ROZŚWIETLANIE

Niezwykle modna jest rozświetlona i promienna cera. Rezygnujemy więc z grubej warstwy
podkładu i pudru oraz mocnego matu. Nałóżmy najpierw krem pod makijaż Makeup Revolution Ultra Strobe Cream, który idealnie wtopi
się w skórę i nada jej blasku. Następnie wymodelujmy twarz za pomocą światła nakładając
kosmetyki rozświetlające w kolorze jaśniejszym od naszej skóry w takie miejsca jak czoło, kości jarzmowe, grzbiet nosa, środek brody
oraz łuk brwiowy. Idealne do tego celu będą
rozświetlacze Makeup Revolution w palecie
Highlighter Palette oraz pojedyncze pudry wypiekane Vivid Baked Highlighter.

KONTUROWANIE

Za pomocą konturowania osiągamy idealne proporcje twarzy wykorzystując technikę
światłocienia. Aby uzyskać trójwymiarową
i owalną twarz rozjaśniamy środek twarzy
i przyciemniamy zagłębienia policzków, linie
włosów i żuchwy oraz jeśli jest taka potrzeba
boki nosa. Granice kosmetyków dokładnie
blendujemy, aby uzyskać płynne przejścia.
Idealnymi produktami do tego celu są dwukolorowe sztyfty Freedom Pro Contour Shaped
Stick oraz pudrowe zestawy Pro Contour dostępne w trzech wariantach kolorystycznych.
Rozcierajmy je za pomocą szczotek Makeup
Revolution Precision Brush Oval.

DRAPING – MODELOWANIE RÓŻEM

To technika rodem z lat 80-tych, która polega na konturowaniu twarzy za pomocą różu.
Miksowanie różnych odcieni pozwala uzyskać
efekt wymodelowanej, świeżej i promiennej
twarzy. Pamiętajmy jednak, aby w makijażu codziennym uniknąć efektu przerysowania i sztuczności. Idealne do tej techniki są róże w kremie z palety Makeup Revolution „All About Cream”. Odcienie ciepłe
i chłodne oraz jasne i ciemniejsze stapiają się ze skórą nie tworząc
plam ani smug.

To co ma wpływ na wygląd naszego makijażu to nie tylko sezonowe trendy wybiegowe ale również
promowane w mediach społecznościowych i na portalach techniki makijażowe. Są one niezwykle
modne i pożyteczne. Chcemy konturować, rozświetlać, modelować, a tym samym upiększać naszą
twarz! Róbmy więc to z głową oraz za pomocą dobrych kosmetyków.
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Ukryj niedoskonałości

POKAZ ATUTY!
Paleta korektorów i kamuflaży
MAKEUP
REVOLUTION
Zawiera 8 mieszalnych odcieni, które
pozwolą ukryć niedoskonałości skóry.
Stosowana przed
lub na fluid. Można
nakładać pędzlem,
gąbeczką lub opuszkami palców.

HYPOAllergenic Skin Stick
Concealer
BELL
Hypoalergiczny korektor maskujący
w sztyfcie pielęgnuje oraz dopasowuje się do struktury skóry, nadając
jej naturalny wygląd. Kryje wszelkie
zaczerwienienia i drobne niedoskonałości skóry oraz pochłania
nadmiar sebum. Funkcjonalny sztyft
pozwala na równomierną i wygodną
aplikację.

MY MUST HAVES PALETTE
ESSENCE
Stwórz swój własny must-have! Paleta 4
kolorów czeka, aż ją spersonalizujesz.
Po prostu wybierz swoje ulubione cienie
i użyj specjalnego mechanizmu, by umieścić je w wielofunkcyjnej palecie.

REKLAMA

Puder prasowany
Contour Sensation
EVELINE COSMETICS
Rewelacyjny zestaw do konturowania, który poprawia symetrię twarzy i pozwala uzyskać
efekt pełnej metamorfozy przy
umiejętnym wykorzystaniu gry
światła i cienia.

City Matt Mineralny puder
matujący
LIRENE
Puder zapewnia matowe i aksamitne wykończenie makijażu. Lekka
konsystencja sprawia, że kosmetyk
równomiernie się rozprowadza i dopasowuje do koloru skóry, a makijaż
wygląda naturalnie i świeżo. Puder jest
odpowiedni dla każdego rodzaju cery.

All Day Ideal Stay
EVELINE COSMETICS
Baza pod cienie przedłużająca
trwałość makijażu, produkt
zapobiega ścieraniu się i rolowaniu cieni. Wyrównuje kolory
skóry, niweluje zaczerwienia
powiek. Odżywia i pielęgnuje
skórę powiek

SKIN79 VIP Gold Super +
BB Cream SPF30
Przeznaczony jest do skóry
poszarzałej, suchej i zniszczonej.
Adenozyna w nim zawarta oraz koenzym Q10 poprawią elastyczność
skóry i zmniejszają widoczność
zmarszczek. Pojemność 40 g

CAPILAR-TONE CC Krem
tonujący SPF 30
PHARMACERIS
Receptura w formie lekkiego,
tonującego CC-kremu, wzbogacona o zielony pigment mineralny,
znany z właściwości skutecznie
korygujących zaczerwienienia
oraz niwelowania widocznych
naczynek, efektywnie wyrównuje
koloryt skóry.
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Korektor do brwi
EYEBROW
CORECTOR 3W1
LA LUXE PARIS

PURE NEROLI NORMALIZUJĄCY KREM KORYGUJĄCY CC EVREE
Produkt wielofunkcyjny do skóry
tłustej nie tylko dba o nawilżenie skóry, ale też wspomaga ją
w walce z niedoskonałościami.
Teraz bez makijażu będziesz się
czuła pewna siebie, bo wszystko
co masz do ukrycia magicznie
zniknie. Abracadabra!
Pojemność 50 ml.

Wyjątkowa szczoteczka ułatwia precyzyjną
aplikację, zapewniając
perfekcyjny wygląd
brwi po każdym użyciu.
Przyciemnia, nabłyszcza,
optycznie reguluje brwi.

MATTEMOISELLE
–FLAWLESS MATTE
FOUNDATION
PODKŁAD KRYJĄCO-MATUJĄCY
VIRTUAL
Skuteczne krycie także
przebarwień i blizn. Nie daje
efektu maski. Przedłużona
trwałość – 8 godzin. Zawiera
Aquaxyl (silnie nawilża), kwas
hialuronowy (zatrzymuje wodę
w skórze).
ECO CERA

- NOWOŚĆ
W DROGERII
SEKRET
URODY

ZA POMOCĄ KONTUROWANIA OSIĄGAMY
IDEALNE PROPORCJE TWARZY
WYKORZYSTUJĄC TECHNIKĘ ŚWIATŁOCIENIA.
Complete coverage
Puder kryjący w kremie
LIRENE
Powstał na bazie idealnego połączenia odpowiedniej
ilości pigmentów i składników aktywnych. Perfekcyjnie kryje wszelkie niedoskonałości cery, zmniejsza
widoczność zmarszczek. Zawarte składniki aktywne
(Glucam®, Echinacea) sprawiają, że skóra jest dobrze
nawilżona i świeża przez cały dzień.

Kojący krem do twarzy CC
No. 1107
MINCER PHARMA
Sprawdzi się jako delikatny podkład
i korektor - dzięki delikatnej pigmentacji
ujednolica koloryt skóry. Możesz go stosować również pod oczy. Przeznaczony
jest do cery jasnej i wrażliwej.

PUDER RYŻOWY – FIXER ECOCERA
PRASOWANY PUDER RYŻOWY ECOCERA
Puder z ryżu pomoże ukryć niedoskonałości cery i... pozbyć się
ich! Doskonale matuje skórę i sprawia, że jest gładka i miękka
w dotyku. Ryż posiada też właściwości pielęgnacyjne: łagodzi
stany zapalne i wspomaga nawodnienie naskórka. Nałożony na
skórę powoli pochłania wilgoć i sebum, dzięki czemu efekt matu
utrzymuje się przez wiele godzin, ale skóra nie ulega przesuszeniu. Idealny dla każdego rodzaju cery. Puder ryżowy ECOCERA
dostępny jest w dwóch wersjach: sypkiej i prasowanej.

Make UP Academie Highlight & Contour
rozświetlacz do
twarzy z efektem
konturowania
BIELENDA
Jak rozświetlić i wymodelować twarz? To
bardzo proste z produktami HIGHLIGHT &
CONTOUR.
Dzięki nim wydobędziesz swoje naturalne
piękno, a zamaskujesz
niedoskonałości.

Łagodzący krem do
twarzy BB SPF 15
VIANEK
Lekki, wielofunkcyjny krem
do pielęgnacji na dzień, zawierający tylko filtry fizyczne
(tlenek cynku i dwutlenek
tytanu), chroni skórę wrażliwą i podrażnioną przed
szkodliwym działaniem
promieni UV. Naturalne pigmenty ujednolicają koloryt,
korygują drobne niedoskonałości i rozświetlają cerę.

COLOR CORRECTING
PIERRE RENE
PROFESSIONAL
Profesjonalna Paleta
Korektorów wyrównująca
przebarwienia skóry, zaczerwienienia, drobne zmarszczki i cienie pod oczami.
Korektory rozświetlają cerę,
wyrównując koloryt skóry
i pokrywając niedoskonałości. Delikatna konsystencja
umożliwia łatwą aplikację.
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PATRYCJA
KINASIEWICZ

AUTORKA BLOGA
WWW.SUBIEKTYWNABLOG.PL

CZ. 2

A

„10 KROKÓW
PIELĘGNACJI
AZJATYCKIEJ”

zjatycka kultura pielęgnacji twarzy wzbudza coraz
więcej zainteresowania także wśród mieszkanek
Europy. Na czym więc polega sekret urody Azjatek? Na to pytanie znajdziesz odpowiedź w pierwszej części ELEMENTARZA PIELĘGNACJI AZJATYCKIEJ zamieszczonej w poprzednim wydaniu magazynu SEKRET URODY.
Po więcej szczegółów zapraszamy na
www.sekreturody.com/magazyn
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ETAP 1:
Po uprzednim demakijażu ust oraz oczu 1 Skin79 EYE:FINE Lip&Eye Remover sięgnij po olejek 2 Skin79 Cleanset Coconut
Cleansing Oil do oczyszczenia twarzy. Po aplikacji produktu wykonuj masaż twarzy, po całym dniu jej także należy się odpoczynek.
Masaż przyspieszy sam proces oczyszczania i przyniesie ulgę zmęczonym mięśniom twarzy. Olejek zamienia się w przyjemną emulsję,
którą łatwo zmyjesz ze skóry.

nik nie tylko przywraca pH skóry. Staraj się zmienić także metodę
aplikacji, zamiast wylewać produkt na wacik wylej na środek dłoni kilka kropli i delikatnie wprowadź w skórę opuszkami palców.
9 Holika Holika Skin and Good Cera Ultra Toner oraz 10 Skin79
Skin Clearing Toner Fresh będą uniwersalne dla każdego rodzaju
skóry.

ETAP 2:
Drugi etap demakijażu to pianka lub żel. Nie omijaj tego kroku, na
Twojej skórze jest jeszcze masa zanieczyszczeń. Dobierz kosmetyk
w zależności od preferencji, warto przyjrzeć się 3 Holika Holika
Cleansing Foam, która zawiera aloes łagodzący podrażnienia. Propozycja dla dojrzałej skóry to 4 Skin79 Golden Snail Intensive Cleansing Foam. Jeśli szukasz produktu do każdego rodzaju cery to
najlepszym rozwiązaniem będzie 5 SKIN79 Phyto-hyaluron Foam
Cleanser.

ETAP 5:
Esencja - jeden z najlepszych wynalazków Azjatów. Kluczowy kosmetyk w azjatyckiej pielęgnacji. Nie jest to ani serum, ani krem.
Krok, który stosujesz zaraz po tonizacji, ale przed serum. Wzmacnia
działanie kosmetyków. Silnie skoncentrowane składniki aktywne
wnikają w skórę i wzmacniają działanie kolejnych kosmetyków, jakie aplikujesz na swoją skórę. Na rynku znajdziesz kilka propozycji,
produkty na bazie wyciągu ze śluzu ślimaka 11 SKIN79 Golden Snail Intensive ESSENCE będzie dedykowana skórze dojrzałej, młodsza cera powinna być zadowolona z esencji z 12 AllanCera Barrier
od SKIN79.

Jeśli Twoja skóra jest mocno zanieczyszczona i wymaga dogłębnego kroku oczyszczania, polecam maski oczyszczające, np.
6 Skin79 Maska Rice Bubble Cleansing. Możesz wykonać ją raz/
dwa razy w tygodniu.
ETAP 3:
Złuszczanie, czyli kolejny krok oczyszczania naszej skóry. Proces
niezwykle ważny, o którym musimy pamiętać i wykonywać go regularnie. Na czym polega? Złuszczamy martwy naskórek, aby nasza
skóra wyglądała promiennie i świeżo. Skóra tłusta będzie potrzebowała częstszego i bardziej agresywnego złuszczania, możesz użyć
peelingów z drobinami, masek głęboko oczyszczających: 7 Skin79
Crystal Peeling Gel. Skóra sucha wymaga delikatnego oczyszczania, skorzystaj z produktów enzymatycznych, np. 8 Skin79 Peel
Free Grain Mild Peeling Gel lub toników, które stosowane regularnie przyspieszą złuszczanie skóry. Pamiętaj, że dobrze oczyszczona skóra to podstawa - lepiej wchłania składniki aktywne.
ETAP 4:
Tonizowanie jest najmniej lubianym przez kobiety na całym świecie krokiem pielęgnacyjnym. Prosty i niezwykle efektywny sposób
w kierunku nawilżenia powinien wrócić do naszego rytuału. To-

ETAP 6:
Serum lub ampułka, czyli między nami „wzmacniacz” kremu. Jest to
ważny krok, gdyż serum możemy zadziałać w głąb skóry. Dobieramy ją w formie kuracji do potrzeb Twojej skóry. Skóra dojrzała sięgnie po 13 Skin79 Barrier 10000 Set Up Serum, skóra poszarzała
i zmęczona znajdzie ukojenie w 14 Holika Holika 3 Seconds Starter, suchej skórze przyniesie ulgę serum w postaci olejku wodnego
15 Skin79 Water Oil Moist Rose. Pamiętaj, aby konsystencje olejowe były aplikowane na wilgotną skórę. W innym przypadku mogą ją
nadmiernie wysuszać.
ETAP 7:
Maska w płachcie to jeden z przyjemniejszych kroków, na który
najczęściej szkoda nam czasu. Sięgnij po nią wieczorem, przyda
Ci się dodatkowe 10 minut dla siebie. Ten krok możesz wykorzystać by zawalczyć o pozbycie się przebarwień 16 Holika Holika
Baby Pet Magic Mask Sheet - Whitening Seal lub Twoja skóra
jest przemęczona 17 Skin79 All That Rose Mask - Skin Glow &
Moisturizing. Z maskami 18 Skin79 Animal Mask z wizerunkami
zwierząt połączysz przyjemne z pożytecznym podczas wieczoru
z przyjaciółmi.

10
11

13
12

14

9
15

ETAP 4

ETAP 5

ETAP 6
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18
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ETAP 8:
Krem pod oczy jest kwestią indywidualną, ale pewnym jest, że każda z nas powinna regularnie go stosować. Regularnie, czyli dwa razy
dziennie aplikować go wokół oczu wykonując przy tym masaż kolistymi ruchami. Efekty zobaczysz już po tygodniu. Świetną alternatywą
dla klasycznego kremu będą płatki pod oczy, które kupisz w opakowaniach po 60 sztuk 19 Skin79 Golden Snail Intensive Essence Gel
Eye Patch. Możesz ich używać podczas porannego rytuału i wykorzystać dodatkowy czas na szklankę zielonej herbaty, która będzie
świetnym uzupełnieniem pielęgnacji skóry.
ETAP 9:
Nawilżanie jest kwestią bezdyskusyjną, w zależności od rodzaju skóry
sięgniesz po kosmetyk przeznaczony dla siebie. Rynek kosmetyków
azjatyckich proponuje dziś ogromny wybór produktów do nawilżania. Wśród ciekawych propozycji znalazła się nowość w Polsce, krem
nawilżający 20 Skin79 AllanCera Barrier Moisture Cream. Pamiętaj,
że każda skóra, nawet tłusta i mieszana, wymaga nawilżania. Na noc
wybierz treściwszy krem 21 Skin79 Jeju Mayu Cream, na dzień może
to być lekki lotion, który będzie dobry pod makijaż 22 Skin79 AragoSpa Aqua Lotion.

ETAP 7

19

ETAP 8

    NIE ZAPOMINAJMY, ŻE KOSMETYKI
AZJATYCKIE TO NIE TYLKO WYSOKA
JAKOŚĆ, ALE TAKŻE WYSOKO
STĘŻONE EKSTRAKTY ROŚLINNE,
        KTÓRE DZIAŁAJĄ NA SKÓRZE CUDA.
Kosmetyk bez którego nie możesz się obejść to żel aloesowy 23 Holika Holika ALOE Soothing Gel, który z powodzeniem wykorzystasz
jako maseczka, serum, krem lub maska do włosów. Jest to kosmetyk
wielofunkcyjny, znajdzie z pewnością zastosowanie w Twojej pielęgnacji. Nie zapominaj także o nawodnieniu od wewnątrz - pij wodę
od 6-8 szklanek dziennie.
ETAP 10:
Wciąż zaniedbywany etap i stosowany w Polsce po macoszemu,
czyli ochrona przeciwsłoneczna. Stosujemy ją cały rok bez wyjątku.
Stosujemy codziennie jako ostatni krok pielęgnacji przed makijażem. Azjatyckie kosmetyki mają wysoką ochronę przeciwsłoneczną,
dlatego warto zwrócić na to uwagę przy zakupie kosmetyku. Jeśli
masz cerę tłustą lub mieszaną zdecyduj się na krem na dzień, który
zawiera już wysoki filtr, dobrym rozwiązaniem będzie także krem
BB lub CC, który w przypadku kosmetyków azjatyckich pełni także
funkcję pielęgnacyjną i zawiera wysokie filtry ochronne: 24 Skin79
MINI Super+ Triple Functions BB Cream, 25 Skin79 Intense Classic
Balm SPF35 PA++, 26 Skin79 Hot Pink Super+ Beblesh Balm Triple
Functions. Pamiętaj, aby dobrać go do rodzaju swojej skóry.
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ETAP 10
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Artykuł sponsorowany

PIĘKNA
I DOJRZAŁA...
CZYLI O PIELĘGNACJI
SKÓRY
.
PO 50. ROKU ZYCIA

P

iękna skóra bez oznak starzenia to marzenie
każdej kobiety, o które… warto zawalczyć, niezależnie od wieku. Stawką jest nasz młody wygląd i dobre samopoczucie.

Po 50. roku życia wiele pań zauważa wzmożone przesuszenie skóry
oraz przybywające z każdym rokiem zmarszczki. Czas po pięćdziesiątych urodzinach wiąże się bowiem z pojawianiem się bardziej istotnych
zmian w fizjologii i funkcjach skóry. W tym okresie metabolizm zwalnia,
tryb życia jest mniej aktywny, a organizm powoli zaprzestaje produkcji niezbędnych do odżywienia i regeneracji naskórka lipidów. Skóra
staje się wtedy przesuszona, pozbawiona elastyczności i sprężystości,
pojawiają się na niej przebarwienia i poszerzone naczynka. Z dalszym
upływem czasu zmiany w obrębie skóry postępują - skóra jest mało
elastyczna a także sucha, zmarszczki są głębokie i wyraźnie widoczne. Sieć włókien kolagenowych jest zniszczona lub też włókna mają
nieprawidłową strukturę. Dodatkowym problemem stają się przebarwienia i zaburzenia pigmentacji skóry, a także zmiany owalu twarzy,
wiążące się z ubytkami w obrębie podskórnej tkanki tłuszczowej.
Bezkompromisowa walka z oznakami upływającego czasu wymaga
wyjątkowych rozwiązań. Nowoczesnych, skutecznych, wykorzystujących osiągnięcia nauki, autorskie kompleksy i synergię działania skład-

1

2

ników aktywnych. W laboratoriach pracują nad nimi ekspertki Lirene,
aby wspomóc kobiety w dążeniu do zachowania młodego wyglądu
skóry.
Tak powstała linia Lirene Retinol D-Forte - jedyne na rynku połączenie
biologicznie aktywnego, zamkniętego w mikrosfery retinolu z naturalną
„tarczą ochronną skóry” - wit. DPRO, wspomagane wyselekcjonowanymi składnikami aktywnymi dedykowanymi dla każdej grupy wiekowej.
Dzięki temu kosmetyki Lirene Retinol D-Forte skutecznie walczą ze
zmarszczkami, globalnie kondycjonując skórę. Aktywny, mikronizowany retinol, o udowodnionej skuteczności odmładzającej, stymuluje prawidłowe procesy odnowy oraz pobudza fibroblasty do syntezy fibryliny
i kolagenu typu I, III i IV, przyczyniając się do wygładzenia zmarszczek
oraz poprawy jędrności i napięcia skóry. Wit. DPRO aktywuje geny kontrolujące fizjologię komórek naskórka, wzmacnia system ochronny
skóry, wspierając nawilżenie oraz zwiększając gładkość i jędrność skóry. Dobrane specjalnie do potrzeb skóry w danym wieku dodatkowe
składniki aktywne, takie jak Q10 koenzym, BIO-elastyna i BIO-kolagen
wzmacniają działanie odmładzające kosmetyków.
1.MASKA spektakularne odżywienie i ujędrnienie
Poj. 50 ml Rekomendowana cena detaliczna 26,99 zł
2. Odmładzający PREPARAT do zadań specjalnych
Poj. 30 ml Rekomendowana cena detaliczna 30,99 zł
3. Pro-liftingujący krem spłycający zmarszczki 50+ na dzień
Poj. 50 ml Rekomendowana cena detaliczna 27,99 zł
4. Ujędrniający krem dermo-regenerujący 60+ na noc
Poj. 50 ml Rekomendowana cena detaliczna 28,49 zł

3
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OCHRONA
KOLORU
LATEM

Uroda pod lupą
Odżywka do włosów
farbowanych
Intensywny Kolor
ZIAJA
Wyraźnie przedłuża trwałość
koloru. Zapewnia włosom
skuteczną ochronę. Głęboko
odbudowuje naruszoną strukturę włosów. Intensywnie odżywia
i nawilża zniszczone włókna.

!

W lecie również należy dbać o włosy, więc stosuj kosmetyki do
włosów z filtrami.
Dostępnych jest wiele produktów przeznaczonych do stosowania
na słońcu. Takie produkty zawierają oprócz filtrów składniki nawilżające, odżywcze i regenerujące. Świetnym rozwiązaniem w lecie
są mgiełki w sprayu. Pamiętaj, aby po całodniowym pobycie na
plaży dokładnie umyć włosy i skórę głowy. Nanieś odżywkę do
włosów lub maskę.

Cameleo BB Płynna
keratyna do włosów
farbowanych
DELIA COSMETICS
Chroni włosy przed wysoką
temperaturą i promieniowaniem UV. Wygładza strukturę
włosa. Poprawia sprężystość,
elastyczność i miękkość włosów.
Ułatwia modelowanie, układanie
i rozczesywanie.

JANTAR Szampon z wyciągiem z bursztynu do
włosów farbowanych
FARMONA

Płukanka do włosów
Ultra Color System
niebieska
JOANNA

Wyciąg z bursztynu wzmacnia i odżywia zniszczone włosy. Kompleks UV
PROTECTION SYSTEM zapobiega
utracie koloru włosów farbowanych,
wyraźnie przedłuża jego trwałość
i skutecznie chroni włosy przed
szkodliwym działaniem promieni
słonecznych.

Nadaje włosom rozjaśnianym
i siwym platynowy odcień, dodając im jednocześnie blasku i nie
niszcząc ich. Niweluje żółty kolor
powstający na blond włosach,
podkreślając ich jasny, chłodny
odcień.

4
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1 Gliss Kur Ultimate Color Spray
Regeneracja w Olejku SCHWARZKOPF, Regenerująca formuła z technologią
3D-COLOR-LUMINANCE
przeciwdziała blaknięciu oraz zapewnia ochronę koloru do 12 tygodni. 2
Cameleo BB serum naprawcze do
włosów farbowanych DELIA COSMETICS, Odpowiednio nawilża nadając
włosom koloryzowanym niesamowity
blask. Naprawia delikatne, rozdwajające i łamiące się końcówki lub wybrane pasma. 3 Micellar Oczyszczanie
i Odżywianie Spray bez spłukiwania
PANTENE PRO-V, Lekka mieszanka
dwóch formuł natychmiast odświeża
włosy i sprawia, że są mocne i odżywione między myciami. 4 JANTAR
Odżywka w piance z wyciągiem
z bursztynu FARMONA, Superlekka
i jednocześnie bogata formuła musu
dogłębnie odżywia włosy bez efektu
obciążenia. Wzmacnia włosy oraz
chroni je przed uszkodzeniami i rozdwajaniem końcówek.
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Ochrona Koloru
Szampon do włosów
farbowanych
PANTENE PRO-V
Kompleks o Podwójnym
Działaniu pomaga chronić
włosy farbowane przed
uszkodzeniami spowodowanymi stylizacją oraz nadaje
im zdrowy wygląd i blask.
Dla uzyskania optymalnych efektów stosuj razem
z odżywką i kosmetykami
z kolekcji Pantene Pro-V
Ochrona Koloru.

Hairmilk Mleczny
szampon pielęgnujący
NIVEA

Szampon Colour
Care do włosów
farbowanych
DOVE

Stworzony specjalnie
by regenerować włosy
o cienkiej strukturze bez
obciążania. Sprawia, że
włosy są lśniące i sprężyste. Pojemność 250 ml
i 400 ml

Błyskawicznie wygładza
i stopniowo odżywia włosy,
dzięki czemu każdego
dnia stają się piękne, silne
i zdrowsze. Unikalna formuła
z Vibrant Colour Lock pozwoli zachować żywy kolor
nawet przez osiem tygodni.

Ultra Color System Szampon do
włosów brązowych
i kasztanowych
JOANNA
Szampon zawiera składniki działające ochronnie i nawilżająco na
włosy. Formułę produktu
wzbogacono o specjalny
system koloryzacji, który
odświeża kolor i przedłuża jego trwałość. Włosy
stają się delikatne w dotyku, a ich blask pozostaje
piękny i głęboki - po
prostu olśniewający.

Cameleo BB Ekspresowa
odżywka do włosów farbowanych
DELIA COSMETICS
Odżywka o ekspresowym działaniu
- bez soli, do włosów farbowanych
i rozjaśnianych. Aktywna keratyna
Kerestore 2.0™ wspaniale odbudowuje uszkodzenia struktury włosów,
dogłębnie je regeneruje, wzmacniając ich warstwę ochronną.

PIELĘGNACJA WŁOSÓW LATEM JEST BARDZO WAŻNA!

Cameleo BB
Maska do włosów
farbowanych
DELIA
COSMETICS
Intensywnie regeneruje
doskonale pielęgnuje
nadaje blask i połysk.
Specjalistyczny kompleks
składników aktywnych
pełni funkcję kondycjonera chroniącego kolor
włosów.

Szampon Gliss Kur
Ultimate Color
SCHWARZKOPF
Delikatnie oczyszcza włosy
i uszczelnia ich strukturę. Do włosów
farbowanych, przyciemnianych lub
z pasemkami. Kremowa, łatwo pieniąca się formuła z płynną keratyną
i technologią 3D-Color-Luminance
zamyka i wzmacnia strukturę włosa
aby zapewnić ochronę koloru do
12 tygodni. Energia koloru, efekt
przeciwdziałający blaknięciu oraz
filtr UV.
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Aksamitnie gładka

SKÓRA

w zasięgu ręki

		

		

Maszynka do
golenia dla kobiet
GILLETTE VENUS
SNAP

1

Niewielkich rozmiarów
maszynka do golenia dla
kobiet, którą z łatwością
zmieścisz w torebce, torbie
sportowej lub podróżnej.
Połączenie 5 ostrzy i reagującej na wodę obwódki
nawilżającej to doskonały
sposób na dokładne golenie poza domem i pewność
w każdej sytuacji.

Vanity Soft Touch
Krem do depilacji
Kaszmirowy dotyk
BIELENDA

Bez depilacji współczesna kobieta nie wyobraża sobie funkcjonowania. Dziś depiluje się nie tylko nogi i pachy, ale wręcz
wszystkie owłosione części ciała. Świetną metodą domowej
depilacji jest pasta cukrowa doskonała dla alergików, wegan, wielbicieli zdrowego stylu życia. Można ją przygotować
w domu i przechowywać w lodówce.
Firmy kosmetyczne oferują mnóstwo różnych produktów do depilacji mechanicznej (wosk, maszynka, depilator) czy chemicznej
(pianka, żel, krem) dla kobiet z różną tolerancją bólu. Trwałą formą depilacji jest depilacja laserowa, jednak jest ona kosztowna.

Żel do golenia dla kobiet Avocado Twist
GILLETTE SATIN CARE

Żel do golenia
dla kobiet z ekstraktem aloesu
TANITA

Nawilża włosy i ułatwia dokładne golenie. Zapewnia
świetny poślizg maszynki dla ochrony przed skaleczeniami i zacięciami. Sprawia, że nogi stają się piękne
i jedwabiście gładkie.

Aksamitny i delikatny
Kremowa, elastyczna
krem przeznaczony do
pianka, powstająca po
ekspresowej depilacji
nałożeniu żelu na skórę,
wyjątkowo łagodnie
tworzy powłokę ochroni dokładnie usuwa
ną, zmiękcza włókna
nawet najkrótsze włoski,
włosków i ułatwia
czyni depilację skuteczną przesuwanie maszynki.
i bezbolesną. Krem pozo- Po zabiegu żel niweluje
stawia skórę aksamitnie
uczucie napięcia skóry
gładką, miękką i delikatczyniąc ją niezwykle
ną w dotyku.
gładką i elastyczną
w dotyku.

Krem do depilacji
Błyskawiczny 3 min
DELIA COSMETICS
Jest delikatny dla skóry
ze względu na składniki
łagodząco-nawilżające: D-panthenol i alantoinę.
Zawiera ekstrakt Larrea
divaricata, który opóźnia
odrastanie włosków.
Regularne stosowanie
kremu sprawia, że włoski
odrastają słabsze.

Balsam łagodzący po
depilacji EFFECTIV
DEPILE
ZIAJA
Działanie capi-slow: opóźnia
metabolizm komórek odpowiedzialnych za wzrost włosów;
wyraźnie osłabia odrastające po
depilacji włosy; wpływa kojąco
na naskórek i skutecznie łagodzi
podrażnienia. Doskonale wygładza skórę oraz likwiduje uczucie
szorstkości.

Żel do golenia o zapachu
miodowego melona
JOANNA SENSUAL
Melon to owoc, którego właściwości odżywcze doceniano już w czasach starożytnych.
Nie bez powodu cieszy się on niesłabnącą
popularnością również i dziś. Jego owoce są
źródłem substancji odżywczych, zdrowia
i witalności. Żel, roztarty na wilgotnym ciele,
szybko zmienia się w gęstą pianę, która nie
spływa z nóg, skutecznie zmiękcza włosy
i znacznie ułatwia ich golenie.

PAMIĘTAJ, ABY NIGDY NIE WYKONYWAĆ GOLENIA NA SUCHO!
STOSUJ KOSMETYKI SPECJALNIE DO TEGO PRZEZNACZONE.
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Antyperspiranty Dove Gruszka
& Aloes
Odświeżające połączenie zapachu gruszki
i wyciągu z aloesu, łączy 48-godzinną ochronę z wyjątkowo świeżym zapachem. Składa
się w 1/4 z kremu nawilżającego, który
łagodzi podrażnienia spowodowane goleniem i nadaje skórze pod pachami miękkość
i gładkość już po 3 dniach stosowania.

Plastry z miodowym woskiem do depilacji ciała
TANITA
Miękkie i elastyczne plastry z miodowym woskiem to skuteczny sposób
na depilację ciała. Miód wygładza
i odżywia naskórek oraz łagodzi podrażnienia, dzięki tym właściwościom
plastry idealnie odpowiadają potrzebom skóry wrażliwej. Profesjonalny
efekt depilacji w domowym zaciszu.

Kojący balsam-kompres po depilacji multiregeneracja z olejkiem arganowym 9w1
EVELINE COSMETICS
Intensywnie odżywia skórę po depilacji i chroni jej
naturalną równowagę. Zawiera unikalny kompleks najcenniejszych składników regenerujących, nawilżających
i wygładzających skórę m.in. jedwab, olejek arganowy,
ekstrakt z liści oliwki. Poj. 125 ml

Plastry do depilacji twarzy
z olejem arganowym
JOANNA SENSUAL
Dzięki swojemu kształtowi i elastycznej strukturze dopasowują
się do kształtu twarzy, umożliwiają
skuteczne i trwałe usunięcie nawet
najdrobniejszych włosów wraz
z cebulkami. Pozostawiają skórę
gładką nawet przez kilka tygodni,
a systematyczne stosowanie osłabia
włosy i spowalnia ich odrastanie.

2

Przygotowania skóry przed depilacją
Niezależnie od rodzaju depilacji, którą stosujesz, zawsze musisz
przygotować swoją skórę do tego zabiegu. Usuwanie niechcianego owłosienia jest skuteczniejsze i mniej irytujące, kiedy skóra
jest miękka i rozgrzana. Dlatego, jeśli wybierasz depilator, wosk,
czy krem do golenia, depilację przeprowadzaj po wyjściu spod
prysznica lub z gorącej kąpieli. Natomiast golenie tradycyjną
maszynką możesz przeprowadzić podczas relaksującej kąpieli.

Delikatny krem do depilacji
miejsc wrażliwych z serii
LASER PRECISION®
EVELINE COSMETICS
Z precyzją lasera usuwa nawet najmniejsze włoski. Multifunkcyjna kompozycja
składników aktywnych osłabia odrastające
włoski, zapewnia skórze intensywną pielęgnację zapobiegając podrażnieniom.

VITACINFUSION

O

2

chroni DNA

zmniejsza
wydzielanie melaniny
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A MOZE
TAK

TRIATHLON

?

BOŻENA JASKOWSKA

TEKST:
BIEGACZKA, ZAPALONA TRIATHLONISTKA.
AUTORKA BLOGA RUN-BO.PL

B

rakuje Ci wyzwań? Tęsknisz za koleżeńską rywalizacją ze szkolnych zajęć WF? Czujesz, że
forma, którą kiedyś imponowałeś żonie odeszła w siną dal? A brzuch jakby okrąglejszy? Chciałbyś coś zmienić, zrobić dla siebie, dla zdrowia, a samo
bieganie najnormalniej w świecie Cię nudzi? Zostań
triathlonistą! I poczuj jak fascynujące jest uprawianie
trzech dyscyplin na raz.

Triathlon to kombinacja trzech dyscyplin: pływania, kolarstwa i biegania. Zawodnicy kolejno płyną (w otwartym akwenie, np. w jeziorze,
rzece, morzu, oceanie), jadą na rowerze oraz biegną, a do ostatecznego wyniku zawodów wliczany jest również czas przeznaczony na
przebranie i zmianę sprzętu. W zależności od dystansu do pokonania
jest: 750 m pływania, 20 km jazdy rowerem i 5 km biegania (sprint); 1,5
km pływania, 40 km kolarstwa i 10 km biegu (tzw. dystans olimpijski)
lub zawody dłuższe: 1/2 IM (1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze,
półmaraton) i legendarny dystans Ironman: 3,8 km pływania, 180 km
kolarstwa i maraton (42,2 km) do przebiegnięcia.
Z roku na rok wzrasta popularność triathlonu w Polsce. Sprzyja mu nie
tylko promowanie dyscypliny przez gwiazdy showbiznesu: Tomasz
Karolak, Maciej Stuhr czy Karolina Gorczyca z sukcesem zmierzyli się
m.in. z dystansem 1/2 IM, a Maciej Dowbor, oprócz tego, że jest ambasadorem prestiżowych zawodów IM Gdynia 70.3 ma na swym koncie
bardzo dobre wyniki, które wielokrotnie plasowały go na krajowym podium. Triathlon wciąga i fascynuje, a jego wszechstronność sprawia, że
co roku na linii startu pojawiają się kolejni chętni gotowi realizować swą
pasję i podejmować nowe wyzwania.
Triathlon ujmuje swą wszechstronnością, brakiem monotonii i zróżnicowaniem. Pływanie, kolarstwo i bieganie to dyscypliny, które idealnie
się dopełniają i a ich wspólne uprawianie świetnie wpływa na zdrowie,
sylwetkę i ogólne samopoczucie. W pływaniu doskonalimy technikę
i styl, w kolarstwie i bieganiu liczy się prędkość, siła, tempo, a w całościowym ujęciu - wytrzymałość oraz umiejętność przełamywania barier,
walczenia ze słabościami i - nie dla każdego tak samo ważna, również
rywalizacja. Różne metody treningowe wszechstronnie oddziałują na
wszystkie grupy mięśniowe bez niebezpieczeństwa przeciążeń i kontuzji, a treningi typowe dla sportów wytrzymałościowych poprawiają
wydolność serca.
Często triathlon postrzegany jest jako elitarny sport dla osób zamożnych, dodatkowo przechodzących kryzys wieku średniego. Niesłusznie, jest to bowiem dyscyplina dla wszystkich, a ewentualne braki
w jednej konkurencji świetnie można nadrobić w innej. Więc jeśli lubisz
wyzwania, różnorodność, kręci Cię rozwój, rywalizacja i przekraczanie
własnych granic, to triathlon jest właśnie dla Ciebie!

JAK ZACZĄĆ?

Rozpoczęcie przygody z triathlonem uzależnione jest od posiadanych umiejętności oraz dotychczasowego trybu życia i zdrowia. Czy
jesteś osobą „z kanapy” i „zza biurka”, czy do tej pory uprawiałeś jakieś sporty, czy umiesz pływać itd. Gdy masz nadwagę lub jakieś problemy zdrowotne skonsultuj się ze swoim lekarzem rodzinnym, który

podpowie czy taki wysiłek i sporty wytrzymałościowe są właśnie dla
Ciebie. Jeśli nie umiesz pływać lub ostatni raz robiłeś to przed maturą,
konieczne będą lekcje z instruktorem lub doskonalące zajęcia grupowe. Jeśli nigdy nie biegałeś, zacznij spokojnie, od marszobiegów, by
przyzwyczaić układ mięśniowy, kostny i oddechowy do nowego typu
wysiłku. Masz rower i korzystałeś z niego regularnie w drodze do pracy? Dobrze! To może pomyśl teraz nad zakupem roweru szosowego
i spróbuj jeździć częściej? Na początku nie trzeba trenować wg jakiegoś skonkretyzowanego planu, choć tych pełno w internecie i w specjalistycznej literaturze. Kiedy już jednak poczujesz się w miarę komfortowo we wszystkich trzech dyscyplinach i ustalisz sobie jakieś cele
startowe, można sięgnąć po gotowy plan treningowy lub poszukać indywidualnego trenera czy też dołączyć do jednej z wielu amatorskich
grup triathlonowych, by wspólnie dzielić pasję.

CZY POTRZEBUJĘ
DROGIEGO SPRZĘTU?

Sprzęt potrzebujesz. Ale niekoniecznie musi być on drogi. W wyposażeniu triathlonisty na pewno powinny się znaleźć: pianka do pływania
w otwartym akwenie, okularki i strój pływacki, rower szosowy (lub triathlonowy) i kask, a także buty i sprzęt do biegania. Zapewne z czasem
rzeczy tych będzie coraz więcej, ale na początek ten zestaw w zupełności wystarczy. Ewentualnie można też skorzystać z wypożyczalni
sprzętu triathlonowego udostępniających np. piankę tylko na dzień
zawodów. Z racji popularyzacji triathlonu, ceny sprzętu są coraz niższe,
wybór ogromny, bardzo prężnie działa też rynek wtórny, jest w czym
wybierać. A miłośnicy gadżetów i nowoczesnego sprzętu sportowego
będą w siódmym niebie.

TRZY DYSCYPLINY?
JAK JA ZNAJDĘ NA TO CZAS?

Jeśli masz czas na przeglądanie Facebooka, gry komputerowe i telewizję, to na sport również znajdziesz czas. A gdy ograniczysz korzystanie z powyższych, to będziesz mieć go dwa razy więcej. Osoby
uprawiające triathlon rekreacyjnie poświęcają na treningi 5-6 godzin
tygodniowo, jeśli chcesz bardziej ambitnie podejść do zadania i postawisz przed sobą konkretne cele sportowe (np. ukończenie zawodów
na dystansie 1/2 IM), to warto na treningi zarezerwować ok. 8-10 godzin
tygodniowo. Triathloniści amatorzy, którzy muszą pogodzić obowiązki
zawodowe i życie rodzinne z czasem przeznaczanym na treningi, znani
są z niezwykłej organizacji pracy. Wielu mówi, że to właśnie triathlon
uporządkował ich tryb działania i dzięki odpowiedniemu planowaniu
i logistyce, mają teraz więcej czasu dla siebie i rodziny.
W ostatnich latach triathlon ze sportu elitarnego przeistoczył się
w niezwykle widowiskowe i emocjonujące zjawisko, w którym obok
zawodowców rywalizujących o najwyższe lokaty i nagrody, stoi coraz
większa rzesza amatorów. Amatorów, dla których zwycięstwem jest już
samo przekroczenie linii mety, a także przełamywanie słabości, własny rozwój czy rywalizacja z kolegami z pracy. A nagroda w postaci
zdrowia, wytrenowanej formy oraz satysfakcji ze spełniania marzeń jest
najlepszą gratyfikacją z możliwych. Może więc warto do nich dołączyć?
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JAKIEJ
PIELĘGNACJI
POTRZEBUJE
MĘZCZYZNA
Energy Żel pod
prysznic
NIVEA MEN

Szampon przeciwłupieżowy dla mężczyzn
Head & Shoulders
Total Care

Ekstrakt z mięty
i świeży męski zapach
pobudzi Twoje ciało
do działania. NIVEA
Energy to źródło energii pod prysznicem!
Żel pod prysznic do
ciała, twarzy i włosów.
Pojemność 500 ml

Łączy w jednej butelce
dokładne oczyszczanie
i doskonałą ochronę przed
łupieżem. Dzięki formule
potrójnego działania,
szampony myją, chronią
i nawilżają Twoje włosy oraz
skórę głowy (przy regularnym stosowaniu).

Łagodzący krem przeciwzmarszczkowy
Bielenda Only for Men
SENSITIVE
Łagodzi i koi podrażnioną skórę, regeneruje oraz poprawia jej wygląd i kondycję. Skutecznie likwiduje uczucie
nieprzyjemnego napięcia i suchości naskórka, działa
przeciwzmarszczkowo. Poprawia funkcjonowanie skóry
i wzmacnia jej odporność na drażniące czynniki.

ŚWIADOMY MĘŻCZYZNA SIĘGA PO KOSMETYKI
DOPASOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB SKÓRY.

Fa Men xtreme Power +
FA
Formuła antyperspirantu Fa
Men xtreme Power + zawiera
wyjątkowo skuteczną formę
substancji antyperspirującej, która
ze względu na rozmiar cząsteczek oraz silne powinowactwo do
powierzchni skóry blokuje ujścia
gruczołów potowych, chroniąc
przed nieprzyjemnym zapachem
nawet do 72h. Tak skuteczna
ochrona dedykowana jest zwłaszcza osobom mocno potliwym.

Dezodorant
adidas adipure 48H
Produkty w sprzedaży od lipca!
Zapewnia natychmiastowe
poczucie komfortu i świeżości
oraz działanie przez 48 godzin.
Jego nowa formuła cotton-tech,
została opracowana specjalnie
aby zapewnić 100% skuteczności. Bezalkoholowy i wolny od
soli aluminium skład adipure
powstał w trosce o skórę pod
pachami, dbając o jej naturalne
pH oraz nie zatykając porów.

Antyperspiranty
Dove Men+Care
Bezwzględne dla potu, ale łagodne dla skóry – antyperspiranty
Dove Men+Care zwalczają pot
i nieprzyjemny zapach aż do 48
godzin, pozostawiając pobudzający i orzeźwiający zapach. Formuła
składająca się w 1/4 z kremu
nawilżającego pomaga chronić
skórę przed podrażnieniem, co
oznacza, że produkty te są nie
tylko skuteczne w walce z potem,
ale również łagodne dla skóry.
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Krem do golenia NATURIA MEN
JOANNA

Adidas UEFA
Champions
League® Arena
Edition

Receptura została opracowana, aby ułatwić
dokładne i komfortowe golenie. Krem po nałożeniu na twarz tworzy gęstą, trwałą pianę,
która doskonale zmiękcza zarost ograniczając podrażnienia. Pojemnoś 70 g

To wyjątkowa woń
eksplodujących emocji
i sukcesu, którą tworzy
kompozycja bergamotki, jabłka i rozmarynu,
podkreślonego nutą
pikantnej kolendry oraz
sensualnej paczuli.

Łagodzący balsam po goleniu WARS
SENSITIVE

Naturalny żel pod prysznic
dla mężczyzn z ekstraktem
z chmielu i olejem konopnym
NACOMI
Stworzono go na bazie naturalnych
składników, dobranych z myślą
o specyficznych potrzebach męskiej
skóry. Nawilża ją i odżywia, nadając
jej zdrowy wygląd. Nie narusza jej naturalnego pH. Nie zawiera barwników
i alergenów.

Delikatna formuła balsamu została wzbogacona
o wyciąg z aloesu, witaminę E oraz prowitaminę B5.
Szybkie wchłanianie, błyskawiczna ulga, zapobieganie podrażnieniom. Delikatny zapach pozwala
zachować uczucie świeżości przez cały dzień.

    NOWOCZESNOŚĆ, JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ
     DZIAŁANIA TO CECHY, NA KTÓRE
   MĘŻCZYŹNI ZWRACAJĄ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ.

Olejek do brody - Beard maniac
PLATINUM MEN
Pozwala na utrzymanie perfekcyjnie zadbanego zarostu bez względu na jego długość.
Bogata kompozycja naturalnych olejków: migdałowego, canola i arganowego sprawia, że
broda wygląda naturalnie i staje się przyjemna
w dotyku.

Yego anty-perspirant sport
dla mężczyzn
ZIAJA
Skutecznie hamuje wydzielanie potu.
Neutralizuje zapach potu i zapewnia
długotrwałe uczucie świeżości. Ma
męski, orzeźwiający zapach z nutą
mięty. Bez konserwantów. Nie zawiera parabenów, alkoholu i barwników.

Adidas
Active Bodies
Kultowy wariant
wśród męskich
zapachów adidas
dostępny na rynku
od ponad 25 lat!
Typ zapachu aromatyczno-korzenny.

Intensywnie łagodzący balsam po goleniu
ZIAJA
Łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia
naskórka. Intensywnie oraz głęboko
nawilża skórę. Skutecznie ogranicza
rozwój bakterii. Zapewnia rekonstrukcję fizjologicznych lipidów. Wzmacnia
funkcję bariery ochronnej skóry.

Rexona Active Shield Fresh
Nowy antyperspirant w sprayu Rexona
Men, z rewolucyjej linii Rexona Active
Shield, w nowej świeżej wersji zapachowej Fresh. Walczy ze źródłem nieprzyjemnego zapachu, jakim są bakterie,
pozostawiając uczucie świeżości
i pewności przez cały dzień.
Posiada także przełomową
technologię MOTIONSENSE™, dzięki której jej świeży
zapach jest uwalniany przy
każdym ruchu.

MEN X-TREME multifunkcyjny krem ekstremalnie nawilżający
EVELINE COSMETICS
Lekka formuła błyskawicznie
niweluje uczucie suchości
i ściągnięcia skóry, łagodzi
podrażnienia oraz zapewnia
24-godzinne uczucie komfortu.
Rekomendowany do codziennego stosowania, nie pozostawia tłustej warstwy skóry.

Fresh Ultra-nawilżający
kremo-żel do
twarzy i pod
oczy
LIRENE
Dla mężczyzn, którzy
preferują lekką konsystencję kremu oraz
chcą, aby ich skóra
była optymalnie nawilżona, odżywiona
oraz pełna świeżości
przez cały dzień. Nie
powoduje świecenia
skóry.

*usuwa widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu

