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Must have!

TEGOROCZNE LATO PRZYWITALIŚMY CHARYTATYWNYM POKAZEM
COLORS OF SUMMER W SHOWROOMIE SOLNA 1.
Na wybiegu zobaczyliśmy kolekcje:
Oli Stodółki Unique, Michała Starost marki GAWOR,
Emel Shoes, The Frock by Kaja Śródka oraz
Tomasza Jakowienko / Litfashion.
Specjalnie na pokaz prosto ze Szwecji przyleciała
Mariola Turbiarz Fashion Design ze swoją najnowszą kolekcją.
W tym dniu Showroom Solna 1 gościł liczne gwiazdy
ze świata sportu oraz sceny artystycznej: Annę Prus,
Karolinę Chapko, Aleksandrę Goldi Godlewską, Małgorzatę
Verę Piskorz, Aleksandrę Chapko, Włodzimierza Matuszczaka,
Karolinę Nolbrzak, Katarzynę Paskudę, Kaję Śródkę i wielu innych.

O oprawę muzyczną zadbali: Łukasz Mielko, Marta Gałęzka
oraz Janusz Heretyk a cały event poprowadzili Michał Misiorek
i Karolina Machura.
Specjalne podziękowania dla sponsorów za okazane serce:
EMEL, DR LEGRAND, SEKRET URODY, MAKE UP REVOLUTION,
HAPPY DIET, HOTEL QUBUS, MAX-FLIZ, MOTINVESTMENT
HOLISTIC CLINIC, SALON FRYZJERSKI GLAMOUR, BUMA SQUARE,
STUDIO MAKE UP MONIKA DUBANIEWICZ, SYNERGY STUDIO,
ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA, STACJA WINIARSKA MICHAŁOWICE
Do zobaczenia w Showroomie Solna 1!

JAK
WYBRAĆ
IDEALNĄ
SUKIENKĘ
NA WESELE?

W

ybierasz się na wesele i nie wiesz jak dobrać kreację, która sprawdzi się w 100%?
Podpowiadamy, co jest modne w sezonie
2017/18. Trendy pozwalają na coraz więcej: sukienki krótkie, długie a nawet eleganckie kombinezony.
Każda z nas znajdzie więc dla siebie idealny strój na
przyjęcie weselne. Pamiętajmy jedynie, by postawić
na jakość, wtedy sukienka sprawdzi się świetnie i posłuży przy innych okazjach.
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Sezon ślubny trwa w Polsce od kwietnia aż do października. Od
kilku lat na polskich weselach panuje większa tolerancja, co do
wyboru stroju. Na topie są sukienki koktajlowe, mini i modne maxi.
Jeśli chcesz się wyróżnić, a nie przepadasz za tradycyjnymi sukniami, postaw na supermodne kombinezony. Każda kobieta może
wybrać to, w czym czuje się najlepiej. Ważne, by dopasować stylizację do miejsca oraz pory roku. Pod uwagę weź także jakość
ubrania, masz w nim przecież wytrzymać wiele godzin i czuć się
wspaniale w tańcu. „Nieoddychająca” suknia i niewygodny gorset
wbijający się w pachę mogą zepsuć nawet najlepsze wesele.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze idealnej sukienki na wesele?
Podpowiadamy z Showroomem Solna 1 w Krakowie.

DOBRZE DOBRANY FASON
Nie każda z nas ma figurę modelki, każda jednak może świetnie
wyglądać, jeśli odpowiednio dobierze fason, długość i krój sukienki. Dla niskich pań polecamy dopasowane kreacje w intensywnych
kolorach i o prostych krojach. Kolor powinien być tu wyróżnikiem
przyciągającym wzrok. Zrezygnuj ze zbyt wielu aplikacji czy wzorów, które niepotrzebnie cię poszerzą.
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Kobiety średniego wzrostu będą świetnie wyglądać w bardzo
modnych sukienkach o długości midi (do pół łydki). Jeśli chcesz
ukryć biodra, a podkreślić talię i biust, wybierz taką z rozkloszowanym dołem. Takie sukienki są często w stylu retro, więc będą
idealne także na inne przyjęcia, a nie tyko na tradycyjne wesele.
Wysokie panie mogą pozwolić sobie na więcej i wybrać suknię
do ziemi. Zrezygnuj jednak z balowych kreacji w studniówkowym
stylu. Modne sukienki maxi, to te o zwiewnych krojach, pięknych
wzorach i nasyconych kolorach, jak czerwień czy fuksja, ale pudrowy róż czy brzoskwinia są w tym sezonie bardzo modne. Jeżeli
chcesz ukryć brzuszek, wybierz kreację odcinaną pod biustem,
taki krój jest świetny także dla kobiet w ciąży. Nie lubisz sukienek,
ale chcesz elegancko wyglądać? Najlepszy będzie kombinezon.
Dostępne są różne rodzaje kombinezonów, więc w zależności od
potrzeby możesz wybrać bardziej dopasowany z wąskimi nogawkami lub luźniejszy, jeśli chcesz ukryć niedoskonałości figury. Aby
bardziej przypominał suknię, sięgnij po taki z super szerokimi nogawkami.
Jeżeli chcesz wyeksponować nogi i lubisz krótkie sukienki, wybierz taką w romantycznym stylu, nie bój się falban i zwiewnych
materiałów. Bardzo modne są bufiaste rękawy, ale z odkrytymi
ramionami – to hit tego sezonu. Piękne, eleganckie sukienki z wycięciami na ramionach lub falbanami na rękawkach oferuje Dorota
Gawron, jej kreacje dostępne są w Showroomie Solna 1 w Krakowie. Nigdy jednak nie przesadzaj z długością spódnicy, pamiętaj,
że wesele to eleganckie wydarzenie.

KOLORY I WZORY
Idąc na wesele zawsze zastanawiamy się nad kolorem kreacji. Do
niedawna biel była zarezerwowana jedynie dla panny młodej i pojawienie się w tym kolorze było dużym faux pas. Wiele się jednak
zmieniło i coraz więcej pań decyduje się na sukienki białe i ecru.
Niektóre wesela są organizowane w takiej właśnie kolorystyce
i kobiety wręcz muszą znaleźć sobie strój w bardzo jasnym kolorze. Jeśli jednak nie jesteś pewna, czy panna młoda nie będzie
miała nic przeciwko białej sukience, lepiej zapytaj ją w celu uniknięcia niezręcznej sytuacji.
Bezpieczne i modne są wszelkiego rodzaju pudrowe róże, beże,
pomarańcze, ale także coraz popularniejsza czerwień. Pięknie
będą także prezentowały się suknie niebieskie, żółte i zielone np.
z roślinnymi motywami. Rezygnujemy z czerni oraz bardzo ciemnych kolorów, jak granat czy brąz. Co do wzorów na sukience,
wybrać możesz niezmiennie modną i ponadczasową koronkę,
delikatne kropki lub wszywane złote nitki. Pamiętaj, by wzory nie
były zbyt pospolite lub sportowe, np. kratka czy poziome paski nie
będą najlepszym wyjściem.

MATERIAŁ MA ZNACZENIE
– POSTAW NA JAKOŚĆ!
Bardzo ważne jest zwracanie uwagi na metki. Tyczy się to nie tylko sukienek, ale i innych części naszej garderoby. Nie chodzi tu
tylko o marki, ale właśnie o materiał czy pochodzenie. Ważne jest

bycie świadomym konsumentem przy każdych zakupach, nie tylko
spożywczych. Kupując ubrania zawsze patrz na skład surowcowy
materiału oraz miejsce produkcji. To wszystko jest w dużej mierze
wyznacznikiem jakości danego produktu i powinno determinować cenę. Dlatego zrezygnuj z rzeczy, które są wykonane w 100%
z syntetycznego poliestru czy akrylu oraz przyjechały do nas z dalekiej Azji.
Doskonale wiadomo, że najlepsze dla naszej skóry są naturalne
materiały, jedwab i wszystkie rodzaje wełny oraz bawełna i len.
Przy sukienkach jednak pamiętać musimy o funkcjonalności. Strój
musi dawać swobodę ruchu i dobrze się układać. Powinien także
„oddychać” i mało się gnieść. Latem sprawdzi się wiskoza, która
ma właściwości chłodzące i jest przyjemna w noszeniu i pięknie
opływa sylwetkę. Tkaniny bawełniane czy len będą najzdrowsze,
ale tutaj musimy być świadomi ewentualnych zagnieceń. Pamiętaj,
by materiał nie był zbyt prześwitujący. Jeśli taki jest, nie zapomnij
o podszewce lub halce.
Wybierając kreację na wesele przede wszystkim oczekuj najwyższej jakości. Sukienka ma ci się przydać także na inne okazje, więc
musi być dobrze wykonana, ale i oryginalna. Postaw na projekty
od naszych rodzimych projektantów. Masz wtedy pewność, że
strój jest wykonany z najwyższej jakości materiału oraz z dbałością o każdy szczegół. Nie jest to produkcja masowa jak w sieciówkach, więc masz pewność, że nikt na przyjęciu nie będzie
miał takiej samej sukni. Kreacje polskich projektantów w Showroomie Solna 1 cieszą się ogromną popularnością klientek, gdyż
w rozsądnej cenie otrzymujemy przepiękny strój, do którego dobrać możemy od razu dodatki, takie jak buty, torebkę czy biżuterię.
Takie zakupy to luksus, na który można sobie pozwolić.
Pamiętaj, że wybierając sukienkę na wesele, masz się w niej świetnie czuć i zjawiskowo wyglądać. Nie podążaj ślepo za trendami,
ale spokojnie przymierz w jakiej długości i fasonie jest ci najlepiej.
Postaw na jakość materiału i wykonania, a na pewno olśnisz innych gości.

WEDDING
LOOK
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Iwona ,
Pavlovic

Katarzyna
Skrzynecka

W roli głównej

SIŁA
KOBIECEJ
PRZYJAŹNI

Z

na cię na wylot i… akceptuje taką, jaka jesteś naprawdę. Przymyka oko na twoje wady i humory.
Sama wyczuwa, kiedy potrzebujesz jej obecności: żeby cię wysłuchała, pocieszyła, wsparła dobrym słowem czy gestem. I wie też, kiedy lepiej zejść ci z drogi. W jej towarzystwie bawisz się na
całego albo roniąc łzy, wyrzucasz wszystkie żale, smutki i problemy. Od tego jest przecież przyjaciółka!
Ta prawdziwa, na dobre i na złe. W show-biznesie nie ma miejsca na przyjaźń? Nieprawda! Najlepszym
dowodem są te historie…

Iwona Pavlović i Katarzyna Skrzynecka
Taniec zbliża ludzi? Oczywiście! Nie tylko tych, którzy pląsają razem na parkiecie w rytm rumby i charlestona! Dowodem tego
jest historia przyjaźni Katarzyny Skrzyneckiej i Iwony Pawlović.
Poznały się podczas pracy przy show „Taniec z Gwiazdami”.
Aktorka uczyła się tańczyć pod okiem Marcina Hakiela, a jej
występy w programie na żywo śledziła z zapartym tchem, próbując wyłapać najmniejszy błąd techniczny, „jadowita” jurorka
– „Czarna Mamba”. – Nie od razu ją wyczułam. Wydawała mi
się ostrą i mało sympatyczną osobą – przyznaje się Skrzynecka. – To była pierwsza edycja „Tańca...”, nikt z nas do końca nie
wiedział, na czym ma polegać. Iwona przez pierwsze odcinki
zbyt srogo oceniała uczestników, jak zawodowych tancerzy. Ale
szybko złapała konwencję show i zaczęła traktować te nasze
taneczne popisy z przymrużeniem oka. Wtedy odkryłam, że ma
ogromne poczucie humoru – wspomina aktorka. Kryształowej
Kuli nie udało jej się wygrać, ale… zyskała mnóstwo wrażeń
i wzruszeń, nowe umiejętności, a nade wszystko znajomości,
które zamierzała pielęgnować. Szybko okazało się jednak, że
nie na długo pożegnała się z programem – wróciła bowiem do
kolejnej edycji, tym razem w roli prowadzącej. I wtedy – jak sama
mówi – mocno i serdecznie zaprzyjaźniła się z Pavlović. – Iwona
często przychodziła na moje premiery: spektakle, koncerty – ja
na turnieje tańca, w których jurorowała. Ale przede wszystkim
wspierałyśmy się w życiu. Nasze drogi są niemalże siostrzane!
Na tym samym etapie życia zakończyły się nasze pierwsze małżeństwa. Zwierzałyśmy się sobie, dzieliłyśmy doświadczeniem.
W tym samym czasie poznałyśmy też naszych drugich mężów:

ona Wojtka, ja Marcina – i cieszyłyśmy się, że warto było czekać
na miłość. Razem byłyśmy w fazie euforii i szczerego zakochania. Zaręczyłyśmy się bodajże w odstępie dwóch miesięcy od
siebie! A w przeciągu trzech wzięłyśmy ślub – ja w czerwcu, ona
we wrześniu. I tak samo ułożyły się nam relacje rodzinne – ja
wyszłam za mąż za prawie już dorosłej córki i syna, a Iwona –
za ojca trzech dorosłych synów! Obie stanęłyśmy więc przed
trudnym zadaniem – bycia „drugą mamą” dla pasierbów. Udało się! Obie stworzyłyśmy domy pełne ciepła i miłości. Nasze
dzieciaki znają się, lubią i odwiedzają – zdradziła w wywiadzie
Skrzynecka. „Czarna Mamba” zaś ze wzruszeniem wspomina
moment, kiedy aktorka urodziła wymarzoną córkę. – Kasia to kochany i bardzo dobry człowiek. Zawsze miała dużo dobrej energii, ale Alikia wyzwoliła z niej jeszcze więcej miłości i ciepełka…
– uśmiecha się. Na przestrzeni 10 lat spędziły razem mnóstwo
czasu. Nie tylko w kulisach „Tańca…”, ale i na stoku. I tutaj role
się odwróciły: Kasia miała przewagę nad Iwoną! Śmieje się, że
jest „świrem narciarskim”, od ponad 40 lat szaleje na stokach,
a Iwona pierwszy raz stanęła na nartach jako dojrzała kobieta,
więc… – Gdy opanowała podstawy, w Livigno we Włoszech postanowiłam nauczyć ją jeździć na wysokich, alpejskich trasach.
I byłam dumna, że tak świetnie jej idzie! – wyznała Skrzynecka.
Choć mają podobne temperamenty i usposobienie, jest coś, co
mocno je różni – Iwona mocno stąpa po ziemi, Kasia buja w obłokach. – Skrzyknijmy ekipę, spakujmy się i jedźmy tam! – rzuca
pomysł aktorka. – Sprawdźmy najpierw to miejsce, ułóżmy plan
– tonuje jej zapędy tancerka. – Gdy za bardzo pofrunę, ściąga
mnie na ziemię – przyznaje Kasia.
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Wanda Kwietniewska i Małgorzata Ostrowska
Dwie charyzmatyczne wokalistki – ostre, drapieżne, z rockowym pazurem. A do tego pewne siebie, atrakcyjne kobiety…
Czy to możliwe, że będąc największymi rywalkami na scenie,
w życiu prywatnym mogłyby być przyjaciółkami? Absolutnie!
– Przez lata media trąbiły, że się nienawidzimy, zwalczamy.
Totalne bzdury! – ucina plotki Wanda Kwietniewska. – Łączy
nas naprawdę bliska więź – wyjaśnia Małgorzata Ostrowska.
– Ale nie ma co kryć, na przestrzeni lat bywało między nami
różnie – dodaje. Zaczęło się… śpiewająco. Poznały się w 1978
roku, w poznańskim Studiu Sztuki Estradowej, gdzie śpiewały
w grupie VIST. Były w podobnym wieku, miały te same priorytety, marzenia o wielkiej scenie. – Od razu bardzo się polubiłyśmy – mówią zgodnie. – Zresztą, cała nasza ekipa była wtedy
mocno zżyta. To były piękne czasy – wspominają z nostalgią.
Z tej przyjaźni narodził się zespół „Lombard”, w którego składzie znalazły się obie wokalistki. Przez rok występowały razem,
dzieląc się repertuarem i pracując nad kolejnymi przebojami. Ale gdy płyta „Śmierć dyskotece” odniosła wielki sukces,
Wanda nieoczekiwanie… została usunięta z zespołu. – I wtedy
pojawiły się plotki, że nienawidzimy się, nie możemy ze sobą
wytrzymać, i że to Ostrowska wyrzuciła mnie z grupy, bo nie
mogła znieść tak silnej konkurentki – przywołuje ten moment
Kwietniewska. – A prawda jest taka, że zrobił to nasz menadżer.
Bolało, i to bardzo, ale... już od lat jestem mu za to niezmiernie
wdzięczna. Bo dzięki temu mam dziś własną kapelę! – śmieje się Kwietniewska. Zapewnia też, że przez te wszystkie lata,
kiedy Małgosia święciła triumfy w Lombardzie, a ona szalała
w Wandzie i Bandzie, spotykały się na różnych festiwalach,
koncertach, nagraniach i ZAWSZE znajdowały „chwilę”, żeby
ze sobą pobyć, porozmawiać o tym, co jest naprawdę w życiu
ważne. – Nie należę do osób, które chętnie otwierają się przed
innymi, zawsze ustawiam granicę, której nie chcę i nie pozwalam przekroczyć – a Wanda przekroczyła ją wielokrotnie, przy
mojej pełnej zgodzie. To świadczy o wielkim zaufaniu, którym
wzajemnie się darzymy – zauważa Małgorzata. Śmieją się, że
jedyne, co je dzieli to… kilometry. – Gdybyśmy mieszkały niedaleko siebie, na pewno byłybyśmy jeszcze bliżej i wiele rzeczy
robiłybyśmy wspólnie. A tak, ja w Warszawie, Małgosia w Poznaniu… żałuje Wanda. Na szczęście, latem mogą nadrobić
towarzyskie zaległości! Odkąd Wanda – zapalony motorowodniak – wraz z mężem kupiła ziemię na ukochanych Mazurach,
spędza tam każde lato. I oczywiście zaprasza grono starych
przyjaciół. Małgosia też tam chętnie wpada! Z mężem, psem
i… orzechowcem, czyli popisowym plackiem, na który czeka
cała ekipa. Przyznaje, że zauroczyło ją to miejsce: las, woda,
świeże powietrze… I ten luz, i czysta przyjemność bycia z przyjaciółką. – Każdy dzień spędzamy aktywnie: pływamy, opalamy
się, łazimy po lesie, zbieramy grzyby, łowimy ryby. A potem te
leśne zdobycze przerabiamy, jak tylko się da – pieczemy, smażymy, nadziewamy. Szalejemy na całego! Wieczorami bawimy
się i śpiewamy przy ognisku, jest fantastycznie. Wreszcie mamy
czas, by się nagadać! Uwielbiam to! A jeszcze bardziej kocham
się z Gośką wydurniać. Na maksa! Wiem, że ona lubi moje poczucie humoru, a ja jej – śmieje się Wanda. I dodaje poważnie:
– Szkoda, że tylko latem jesteśmy tak blisko. Ale… Padł pomysł,
by zbudowała domek obok mojego. Kto wie, może kiedyś podejmie wyzwanie?
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Joanna Brodzik i Daria Widawska
– Wiemy o sobie rzeczy, których nie wie nikt – wyznała Joanna
Brodzik, spytana o zażyłość z Darią Widawską. Nic dziwnego,
przyjaźnią się przecież ponad… 25 lat! Poznały się na studiach,
w warszawskiej Akademii Teatralnej. Szybko zauważyły, że wiele je łączy: poglądy, poczucie humoru, życiowe priorytety i podejście do pracy. – Nasze relacje jeszcze bardziej zacieśniły się,
gdy zaczęłyśmy grać w Teatrze Scena Prezentacje, w spektaklu
„Seks nocy letniej”. Potem z Joasią zagrałam w serialu „Magda
M”, który tylko przypieczętował to, co było między nami – opowiada Widawska. Niemal w tym samym czasie zaszły w ciążę, co
bardzo je ucieszyło, również dlatego, że… zyskały jeszcze jedną
płaszczyznę do dzielenia się emocjami. Los chciał, że spotkały się nawet na porodówce. Niestety, ciąża Joanny okazała się
trudna, zagrażała życiu jej i bliźniaków, które nosiła pod sercem.
I wtedy wielkim wsparciem była dla niej Daria. Doskonale wiedziała, co czuje jej przyjaciółka, rozumiała jej lęki i obawy, bo…
przecież sama miała zaraz zostać mamą. Jej synek, Iwo, urodził
się silny i zdrowy. Jaś i Franek, chłopcy Joanny, wymagali intensywnej rehabilitacji. Brodzik przeżywała katusze... W tym czasie
obecność „bratniej duszy” była czymś bezcennym. Na szczęście, wszystko dobrze się skończyło. – Mama? To jest najpiękniejsza rola na świecie, wielowymiarowa… – wyznała Brodzik.
Daria czuła dokładnie to samo. Obie aktorki na długi czas zrezygnowały z pracy, by zająć się dziećmi. – Uważam, że czas,
który im poświęcamy jest kapitałem, inwestycją na całe życie
– wyjaśniła Brodzik. Chłopcy absorbowali jej całą uwagę. Nie

miała dla siebie pięciu minut. Z sentymentem wspominała czasy, gdy w drodze na osiedlowy bazarek, podejmowała spontaniczną decyzję: „lecę do Mediolanu”, łapała taksówkę i… chwilę
później siedziała w samolocie. Przy dwójce maluchów nie mogła
już nawet powisieć z przyjaciółkami na telefonie. Ale trzymała
się jednej zasady: „Dla siebie rezerwuję kilka godzin w miesiącu!”. Wcześniej dzwoniła do Darii, aktorki Małgorzaty Lipmann
i dziennikarki Marzeny Rogalskiej i umawiała spotkanie „Klubu
Księżniczek”. Otwierała sobie, jak to nazywa, „furtkę na szaleństwo”. – Te kilka godzin luzu wykorzystuję w dwustu procentach!
Czyli jeśli wychodzę, żeby zabawić się przyjaciółkami, to już od
momentu kiedy wsiadam do taksówki jestem na imprezie. Czuję,
że cały świat leży mi u stóp, tak jestem podekscytowana! – opowiadała. Co robiły? To, co wszystkie przyjaciółki: – Pijemy znakomite wino albo ohydną kawę w przypadkowym lokalu i bez
rozgrzewki przechodzimy do spraw najważniejszych. Wszystkie mówimy jednocześnie i rozumiemy, o co chodzi. Nieważne
gdzie, wystarczy nam jakikolwiek stolik, choćby w hali Dworca
Centralnego. Nie ma tabu, jest grupowa sesja terapeutyczna
i najintymniejsze wyznania. To daje totalne poczucie solidarności
kobiecej i siłę. Wielką siłę – zdradziła w jednym z wywiadów. Tę
wielką, kobiecą siłę przeniosły też… do teatru. Brodzik, Widawska i Lipmann zagrały razem najlepsze przyjaciółki w spektaklu
„Di, Viv i Rose” w stołecznym Teatrze Capitol. I podobno myślą
o następnym wspólnym projekcie. Dziewczyny, powodzenia!
Ewa Anna Baryłkiewicz

Joanna
Brodzik

Daria
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SEKRET URODY
NAJLEPSZĄ DROGERIĄ
ROKU 2017
W KATEGORII DUŻEGO FORMATU NAGRODZONA ZOSTAŁA:
DROGERIA SEKRET URODY
RZESZÓW UL. KRAKOWSKA 20, GALERIA NOWY ŚWIAT

RZESZÓW

FOTORELACJA

W tegorocznym konkursie na Drogerię Roku organizowanym przez
redakcję Wiadomości Kosmetycznych zwyciężyły dwie nasze drogerie. Główną nagrodę w kategorii dużego formatu otrzymała Drogeria Sekret Urody z Rzeszowa mieszcząca się w Galerii Nowy Świat
przy ulicy Krakowskiej 20, a w kategorii małego formatu Drogeria
Sekret Urody w Lubartowie znajdująca się przy ulicy Lubelskiej 5.
Chcąc podziękować Klientom za zaufanie jakim nas obdarzyli, zorga-

nizowaliśmy eventy w drogeriach, by wspólnie z nimi uczcić nasz sukces. Klienci mogli skorzystać z wielu promocji i atrakcji przygotowanych specjalnie z tej okazji. W akcję włączyli się producenci różnych
firm kosmetycznych. Całości dopełniła dobra muzyka oraz słodkie
niespodzianki a profesjonalny fotograf uwiecznił na zdjęciach Klientów, którzy bawili się razem z nami.

W KATEGORII MAŁEGO FORMATU NAGRODZONA ZOSTAŁA:
DROGERIA SEKRET URODY LUBARTÓW UL. LUBELSKA 5

LUBARTÓW

FOTORELACJA
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NASZE

SUPERFOODS
czyli polskie odpowiedniki produktów
o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych

S

uperfoods, czyli inaczej super żywność, to
produkty, które cechują się wyjątkowo wysoką wartością odżywczą, wyróżniającą się
pod tym względem na tle innych produktów spożywczych. Już niewielkie ich ilości potrafią dostarczyć ładunek witamin, minerałów, antyoksydantów i innych
bioaktywnych substancji. Nasiona chia, jagody goji,
spirulina, chlorella, quinoa, acai, orzechy macadamia,
noni to tylko niektóre z egzotycznych, opatrzonych
etykietą bardzo zdrowych produktów, które szturmem wdarły się na nasz rynek. Przypisuje się im właściwości prozdrowotne, to znaczy takie, które mają
nam pomóc w walce z różnymi schorzeniami. Jest
jednak pewien minus - są one drogie i nie dla każdego dostępne. Czy to oznacza, że tylko nieliczni mogą
zadbać o swoje zdrowie spożywając te wyjątkowe
produkty?

PAMIĘTAJMY, BY ORZECHY
ŁUSKAĆ BEZPOŚREDNIO
PRZED SPOŻYCIEM.
Zapomnieliśmy, że mamy przecież nasze polskie superfoods, które w żaden sposób nie ustępują tym zagranicznym. Są łatwo dostępne, o wiele tańsze i co więcej, możemy wyhodować je sami
– znamy więc dokładnie źródło, z którego pochodzą, czego nie
możemy być pewni w przypadku produktów sprowadzanych.
Oto porównanie niektórych superfoods, które znajdują swoje odzwierciedlenie w polskiej rzeczywistości:

NASIONA CHIA A SIEMIĘ LNIANE
Nasiona chia zwane są inaczej szałwią hiszpańską. Ich główną
zaletą jest duża zawartość kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3, które korzystnie oddziałują na zdrowie układu krążenia,
a także to bogactwo błonnika pokarmowego, białka, wapnia, magnezu. Ewidentnym minusem nasion chia jest ich wysoka cena.
A siemię lniane? Fakt, że zawiera mniej błonnika aniżeli nasio-

na chia. Jednakże to, co najważniejsze, czyli kwasy tłuszczowe
omega-3, występują tu w dużo większej ilości. Dodatkowo w nasionach lnu obecna jest specjalna grupa związków, zwanych lignanami, które wykazują jedne z najsilniejszych właściwości
przeciwutleniających. No i cena! Len możemy dodawać w formie
zmielonej jako posypka do kanapek, czy też dodatek do sałatek,
zup, koktajli, a w całości jako składnik pieczywa, płatków śniadaniowych, czy do otrzymania kisielu. Najkorzystniej jest zmielić ziarna lnu tuż przed spożyciem, do czego może posłużyć nam zwykły
młynek do kawy.

ORZECHY MACADAMIA
A ORZECHY WŁOSKIE
Orzechy macadamia zawierają najwięcej tłuszczów spośród
wszystkich orzechów, bo aż 75%. Są one wartościowe, bo mają
obniżać poziom tak zwanego „złego” cholesterolu we krwi. Dodatkowo, to cenne źródło witamin z grupy B, E i A. Jaki jest inny
minus poza ceną? Sprowadza się je bez łupinek, co zwiększa ryzyko jełczenia tłuszczu oraz powierzchniowego utlenienia tych
dobroczynnych substancji.
Nasz rodzimy orzech włoski natomiast chroni swoją skorupką to,
co ma w sobie cennego. Podobnie jak w przypadku macadamia,
są to kwasy tłuszczowe omega-3, ale także białko, magnez, błonnik, kwas foliowy, selen i witamina E. Mają w sobie również dużo
antyoksydantów. Orzechy ogólnie do najtańszych nie należą, ale
porównanie cen macadamia i włoskich zdecydowanie wypada
korzystnie na rzecz tych drugich. Pamiętajmy jednak, by orzechy
łuskać bezpośrednio przed spożyciem.

JAGODY GOJI A ŻURAWINA
Mówi się, że jagody goji to najbardziej odżywcze jagody na świecie.
Zawierają wyjątkowo dużo przeciwutleniaczy, które walczą z wolnymi rodnikami w naszym organizmie. Owocom tym przypisuje się
również dużą zawartość witaminy C, jednakże my mamy dostęp jedynie do owoców suszonych, w których dochodzi do dużych strat
tejże witaminy. Poza tym, jeżeli chodzi o pozostałe składniki odżywcze, w zależności od źródeł, są to bardzo duże rozbieżności.
Ewidentnie w tym wypadku bardziej wartościowa wydaje się być
nasza rodzima żurawina. W formie nie suszonej, zawiera dużo
witaminy C, flawonoidów i innych przeciwutleniaczy. Dodatkową,
zdecydowanie wyjątkową właściwością jest jej działanie przeciwbakteryjne, dzięki czemu korzystnie wpływa na infekcje układu
moczowego.

QUINOA A KASZA JAGLANA
Quinoa, czyli komosa ryżowa, jest jednym z najbogatszych źródeł
białka ze wszystkich roślin zbożowych. Dodatkowo zawiera w sobie
takie składniki, jak magnez, wapń, miedź, żelazo. Dodatkowym jej
atutem jest brak glutenu. Ale podobne właściwości ma również nasza rodzima kasza jaglana, nazywana „królową polskich kasz” i jest
nawet dwukrotnie tańsza od komosy. Co więcej, zawiera w sobie
również krzem, który korzystnie wpływa na stan włosów i paznokci.
Oczywiście naszych polskich superfoods jest więcej: choćby jarmuż, dynia, miód pszczeli, rokitnik, aronia, szpinak, natka pietruszki…
To bogactwo przeróżnych witamin i składników mineralnych wprost
od natury. Owszem, warto szukać nowych smaków, czy próbować
nowych produktów, skoro dzisiejsze czasy nam to umożliwiają. Nie
zapominajmy jednak o tym, jak wiele produktów korzystnych dla
naszego zdrowia znajduje się tak niedaleko nas.

TEKST:

MGR ANNA ANDRYSIAK

DIETETYK KLINICZNY
INDYWIDUALNE PLANY ŻYWIENIOWE
FACEBOOK: DIETETYK ANNA ANDRYSIAK
E-MAIL: DIETETYK.ANDRYSIAK@GMAIL.COM

REKLAMA
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WĘGIEL
CZARNY DIAMENT
W KOSMETYCE

W

ęgiel jest jednym z najczęściej występujących pierwiastków we Wszechświecie,
po wodorze, helu i tlenie. Jest obecny we
wszystkich organizmach żywych. W ludzkim ciele jest
po tlenie najliczniejszym pierwiastkiem ze względu na
masę. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, do tej pory mało kojarzony z produktami do
pielęgnacji skóry, ale obecnie coraz bardzie popularny.

W kosmetykach stosowany jest tzw. węgiel aktywny, znany głównie
w farmacji ze swoich właściwości leczniczych, jako substancja w pełni
naturalna, bezpieczna do stosowania zewnętrznego, jak i wewnętrznego (m.in. na dolegliwości żołądkowe).
Węgiel aktywny jest pochodzenia naturalnego. Powstaje z drewna
i występuje w postaci proszku, jest to węgiel drzewny, tzw. charcoal
powder. Można go wyprodukować zarówno z drewna liściastego, jak
i iglastego poprzez spalanie w temperaturze powyżej 1000⁰C, a następnie rozdrabnianie otrzymanego węgla na proszek. 1 kg węgla
drzewnego produkowany jest z 5 kg drewna. W kosmetykach najpopularniejszy jest węgiel z bambusa (Bamboo charcoal powder) oraz
węgiel Binchotan (Binchotan Charcoal Powder). Węgiel z bambusa
w krajach azjatyckich znany od wieków ze swoich oczyszczających
właściwości, m.in. do oczyszczania wody do mycia twarzy, pochodzi
z najszybciej rosnącej rośliny na świecie, jest odnawialny i przyjazny
środowisku. Natomiast węgiel Binchotan jest tradycyjnym japońskim
węglem drzewnym, zwany również „białym węglem”, gdyż po procesie
wytwarzania na powierzchni ma delikatnie biały odcień, ale cały węgiel
drzewny jest czarny. Otrzymywany jest z dębu Ubame (Quercus Phillyraeodes) rosnącego na południu Kishu w Japonii, mającego bardzo
twarde drewno.
Węgiel aktywny, dzięki swojej porowatej strukturze, posiada niezwykłą
właściwość wiązania i adsorpcji, dzięki czemu pochłania on wszelkie
zanieczyszczenia i toksyny. Działa oczyszczająco i normalizuje wydzielanie sebum, odświeża, rozjaśnia, dzięki temu idealnie nadaje się do

pielęgnacji skóry trądzikowej, tłustej oraz pełnej zaskórników. Co ciekawe, dzięki właściwościom łagodzącym, nadaje się także do stosowania przez osoby o cerze wrażliwej.
Na rynku produkty kosmetyczne z węglem aktywnym to w głównej
mierze mydła, żele myjące, peelingi, kremy, maseczki do twarzy,
a także oczyszczające szampony i odżywki do włosów oraz pasty
do zębów.
Zawarty w produktach węgiel nadaje im kolor, w zależności od jego
stężenia od szarości po głęboką czerń. Zwykle design tych produktów
jest również w kolorach czerni. A to wpisuje się w popularny trend na
ten kolor, który jest symbolem elegancji, luksusu, wyrafinowania i szykowności, a zarazem tajemniczości.
Artykuł przygotowała:
Alicja Falender, Kierownik Laboratorium Badawczo-Rozwojowego
firmy Dax Cosmetics

Czarne, głęboko oczyszczające mydło do twarzy
- DETOX
NATURA SIBERICA
To unikalny naturalny produkt do
głębokiego oczyszczenia skóry
twarzy. Mydło wytwarzane jest na
bazie węgla aktywowanego – znakomitego absorbentu, który łatwo
wchłania powierzchniowe i głębokie
zanieczyszczenia z porów skóry.
Oleje i ekstrakty dziko rosnących
ziół i jagód, zebranych na północnej
Syberii - aktywnie stymulują przemianę materii w komórkach skóry,
zapewniając niezawodną ochronę
przed szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych. Dzięki
zawartości oleju rokitnika i cytryńca
dalekowschodniego wspaniale
oczyszcza, działa antyoksydacyjnie,
nawilżająco i zmiękczająco.

Czarna maska PEEL- OFF
MARION
Detoksykująca formuła bazuje na
aktywnym węglu, który absorbuje
toksyny i oczyszcza zablokowane
pory. Usuwa martwe komórki
naskórka i zapobiega powstawaniu zaskórników. Pozostawia skórę
świeżą, odżywioną oraz delikatną
w dotyku.

Czarna maska
peelingująca z węglem
bambusowym 3 IN 1
Yoskine BAMBOO-SEI
INTENSE
DAX COSMETICS
Czarna maska z węglem bambusowym o niezwykłej, odmładzającej
formule, połączona z peelingiem
ryżowym i enzymatycznym 3-in-1, dla
dojrzałej cery normalnej i mieszanej.

DZIĘKI WŁAŚCIWOŚCIOM ŁAGODZĄCYM KOSMETYKI
Z WĘGLEM NADAJĄ SIĘ DO CERY WRAŻLIWEJ.
All That Black Mask - Brightening & Moisturizing
SKIN79
Czarna maska w płacie w całości nasączona jest pudrem
węglowym, który skutecznie absorbuje wszelkie zanieczyszczenia, oczyszcza pory, reguluje wydzielanie sebum.
Witamina B3 poprawia barierę lipidową naskórka, wspomaga nawilżenie, stymuluje naprawę zniszczonych już komórek.

Nawilżająco - matujący krem węglowy do twarzy dzień/noc
BIELENDA CARBO DETOX

Detoksykująca czarna
maska do twarzy
EVREE
Czarna maska do twarzy już od kilku lat jest hitem na świecie. Nasza
wersja nie zasycha, wiec nie ma
konieczności zrywania jej z buzi
i jej podrażniania. Jej aksamitna
konsystencja jest przyjemna w nakładaniu, a efekt po zastosowaniu
– niesamowity. Skóra jest wyraźnie
oczyszczona, ponieważ kosmetyk
posiada właściwości detoksykujące i mineralizujące. Pamiętaj, aby
później dokładnie zmyć ją z buzi
i nie pobrudzić łazienki!

O działaniu detoksykującym skutecznie
poprawia stan skóry mieszanej i tłustej, szarej,
z przebarwieniami i rozszerzonymi porami.
Innowacyjna formuła oparta na naturalnym
aktywnym węglu dokładnie oczyszcza skórę
z toksyn, zwęża pory, redukuje
poziom sebum. Krem zapobiega powstawaniu wyprysków, matuje i odtłuszcza
błyszczącą cerę. Zapewnia
optymalne nawilżenie.
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Czarne serum udoskonalające z węglem bambusowym
YOSKINE BAMBOO-SEI INTENSE
DAX COSMETICS
Matujący kompleks z węglem bambusowym,
kwasem agarowym oraz liśćmi czarnej herbaty.
Likwiduje problem błyszczącej skóry, oraz spektakularnie oczyszcza i zwęża pory zapobiegając ich
zatykaniu. Działa antyoksydacyjnie.

Czarna pasta do zębów „NOC POLARNA”
NATURA SIBERICA
Naturalna, wybielająca czarna pasta do zębów na bazie
węgla drzewnego z kurylskiego bambusa - delikatnie czyści
i wybiela szkliwo. Naturalne ekstrakty i olejki, zawarte w paście, zapobiegają stanom zapalnym i krwawieniu dziąseł,
powodują utrzymywanie zdrowego i świeżego oddechu.

Normalizująca maseczka do twarzy
VIANEK
Maseczka do twarzy z niedoskonałościami, regulująca
proces wydzielania sebum, zawiera glinkę zieloną i węgiel aktywny, które wykazują wyjątkowo silne właściwości
detoksykujące, oczyszczające i normalizujące. Łagodzi
zmiany skórne, przyspiesza regenerację.

Maska oczyszczająca z aktywnym
węglem
MARION

Maska kosmetyczna z węglem aktywnym
na bazie srebra & miedzi koloidalnej
ECOCERA

Błyskawicznie poprawia
kondycję skóry twarzy,
przywracając jej świeżość
i witalność. Wyrównuje
koloryt cery i zapobiega
powstawaniu wyprysków.

Idealna do cery zanieczyszczonej, niedotlenionej i zmęczonej. Wspaniale oczyszcza skórę z toksyn, złogów,
zaskórników. Wzbogacona jest w naturalne składniki
aktywne, które wspomagają dotlenienie skóry, łagodzą
podrażnienia, nawilżają i redukują objawy przedwczesnego starzenia. Już po pierwszym użyciu cera jest wyraźnie
odżywiona i nabiera zdrowego blasku.

Peeling do twarzy
z aktywnym węglem
MARION
Drobnoziarnisty peeling delikatnie
złuszcza martwy naskórek sprawiając, że skóra jest doskonale
oczyszczona, wygładzona, wygląda świeżo i zdrowo. Formuła
zawiera aktywny węgiel bambusowy, który absorbuje toksyny
i zanieczyszczenia z powierzchni
skóry, odblokowując pory.

Peeling drobnoziarnisty
LABORATORIUM KOSMETYCZNE
JOANNA
Peelingi z linii myjącej poprawią krążenie i sprawią, że skóra szybciej się zregeneruje, a także
będzie lepiej ukrwiona. Produkt z aktywnym
węglem oczyści nasze ciało z toksyn i przywróci
skórze ładny koloryt.

Detoksykujące mydło
naturalne
SYLVECO
Naturalne, wyrabiane ręcznie
metodą na zimno mydło detoksykujące jest hypoalergiczne,
przeznaczone do specjalnej pielęgnacji twarzy i ciała. Zawiera
drobiny korundu, czyli kryształy
tlenku glinu, które mają doskonałe właściwości ścierające
i wygładzające. Węgiel aktywny
wykazuje działanie oczyszczające i wspomaga detoksykację.
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WYGŁADZAJĄCY witaminowy ŻEL-MUS PEELINGUJĄCY do mycia twarzy
PERFECTA FENOMEN CTH
Polecany do codziennego mycia
twarzy, szyi i dekoltu.Każdy typ
cery w tym mieszana i tłusta.
Dokładnie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, odblokowuje pory
i usuwa nadmiar sebum, nawilża,
wygładza, dodaje skórze energii
i blasku.

Żel do mycia twarzy
cera mieszana i tłusta
NIVEA
Głęboko oczyszcza skórę
mieszaną i tłustą bez jej
wysuszania. Wzbogacony
w algi oceaniczne i Hydra IQ.
Peelingujące mikrogranulki
głęboko oczyszczają pory,
aby eliminować i zapobiegać
niedoskonałościom. Zapobiega
błyszczeniu się twarzy.

BB CLEANSER
SKIN79
Oczyszczająca pianka do
twarzy z mikrocząsteczkami
tlenu, które rozjaśniają skórę.
Dostosowana do zmywania
kremów BB. Pozwala na
głębokie oczyszczenie skóry
usuwając wszystkie martwe
komórki naskórka i pozostałości makijażu.

Żel micelarny
ZIAJA
Oczyszczający żel micelarny
z peelingiem zawiera naturalne
substancje aktywne- jagody acai, glukonian wapnia,
witaminę C, prowitaminę B5,
naturalne substancje peelingujące oraz ściągająco-normalizujący zinc coceth sufate, dzięki
temu delikatnie oczyszcza
skórę, wspomaga złuszczanie
martwych komórek naskórka
i pozostawia efekt nawilżonej
skóry.

DEMA

Nawilżający płyn
micelarny 3w1
BIELENDA

Płyn myje i oczyszcza skórę
jak woda i mydło. Neutralizuje i odświeża jak tonik.
Nawilża i pielęgnuje jak
mleczko. Szybko i skutecznie
oczyszcza i odświeża skórę,
błyskawicznie usuwa makijaż
i nadmiar sebum. Tonizuje,
łagodzi podrażnienia, nadaje
skórze miękkości i uczucie
komfortu.

Złuszczający peeling
do twarzy
NATURA SIBERICA
Delikatny peeling do twarzy na
bazie rozdrobnionych pestek
moreli, perełkowca japońskiego, arktycznej maliny i bisabololu. Złuszcza i regeneruje
skórę, nasyca ją substancjami
odżywczymi, znakomicie
dotlenia, przywraca gładkość
i sprężystość.

Duo płyn
micelarny
z olejkiem
rycynowym
LIRENE
Dzięki technologii
MICEL PURE
&NUTRI duo płyn
precyzyjnie usuwa
makijaż i oczyszcza
twarz z wszelkich
zanieczyszczeń,
jednocześnie
ją odżywiając
i uelastyczniając.
Olej rycynowy
wzmacnia rzęsy,
dzięki czemu stają
się silniejsze i piękniejsze. Nawilża
i wygładza skórę,
wspomagając warstwę hydrolipidową
naskórka.

Uroda pod lupą
Żel micelarny do
demakijażu
FARMONA
Skutecznie oczyszcza
i odświeża skórę twarzy
i okolic oczu, a jednocześnie nawilża i łagodzi
podrażnienia i zaczerwienienia. Został skomponowany w 93% z naturalnych
składników. Nie zawiera
oleju parafinowego i barwników.

3w1 Odświeżające chusteczki do demakijażu cera
normalna i mieszana
NIVEA

Oczyszczający oleożel do demakijażu
i mycia twarzy
DR IRENA ERIS

Chusteczki nasączone są płynem
micelarnym zawierającym formułę
wzbogaconą o witaminę E, skutecznie usuwają makijaż, a także
oczyszczają skórę, pozostawiając ją
nawilżoną i gładką.

Face Cleansing Ritual to
nowatorska propozycja
demakijażu twarzy, która
łączy skuteczność działania
oczyszczającego oleżoelu
z ujędrniającym masażem
zakończonym odprężającym
kompresem.

Płyn do demakijażu z olejkiem arganowym MARION

KIJAZ
OLEJKOWY
PŁYN
MICELARNY
do demakijażu
oczu, twarzy i ust
Fenomen CTH
PERFECTA
OCZYSZCZANIE
FENOMENALNA
2-fazowa nietłusta
FORMUŁA!
Moc płynu micelarnego
zintensyfikowana
olejkiem marula!
Skutecznie i delikatnie
usuwa makijaż, także
wodoodporny, delikatnie oczyszcza skórę
z zanieczyszczeń, nawilża oraz wspomaga
barierę ochronną skóry.
KOMPLEX CTH
unikalne połączenie
trzech skoncentrowanych form witaminy C.

Dwufazowa, odżwycza formuła.
Delikatny płyn skutecznie usuwa
makijaż z oczu i ust, nie pozostawiając tłustej warstwy. Przywraca
skórze świeżość i odpowiedni
poziom pH.

Łagodzący olejek do demakijażu VIANEK
Wyjątkowy, niezwykle
delikatny preparat do
demakijażu oczu, twarzy i ust, którego bazę
stanowią naturalne
oleje roślinne, m.in.
z pestek winogron,
słonecznikowy i kokosowy oraz dogłębnie
oczyszczający olej
rycynowy.

Różany oczyszczający olejek do
mycia twarzy EVREE
Olejek zmywa każdy makijaż oraz zabrudzenia,
dba i pielęgnuje cerę, a do tego ją rozświetla i tonizuje. Dzięki swojej formule skóra po oczyszczaniu nie jest nieprzyjemnie ściągnięta czy szorstka.
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Pure & Natural Przeciwzmarszczkowy krem na dzień
NIVEA

Przeciwstarzeniowe Serum
Olejkowe VitaC
Infusion No 606
MINCER PHARMA

W widoczny sposób opóźnia efekty starzenia z bio olejkiem arganowym, znanym od
wieków ze swoich dobroczynnych właściwości pielęgnacyjnych, oraz z ekstraktem
z owocu łopianu wykazującym skuteczne
działanie przeciwzmarszczkowe.

Nie tylko regeneruje, napina i wyrównuje
koloryt skóry, ale wykazuje również silne
działanie antyoksydacyjne. Preparat jest
odpowiedni dla wszystkich typów skóry.
Może być stosowany na dzień i na noc,
również w słonecznych miesiącach roku ale wówczas warto stosować odpowiedni
filtr przeciwsłoneczny.

Krem brzozowo-rokitnikowy
z betuliną
SYLVECO

Hypoalergiczny krem wzbogacony
olejem z rokitnika, zawierającym przeciwutleniacze: witaminę C i karotenoidy, które mają właściwości odżywcze,
gojące i ochronne – wspomagają
naturalną odnowę komórek.

VitaCeric
Jędrna i świetlista skóra - krem na
dzień SPF 15
DR IRENA ERIS

Zaawansowana, przeciwzmarszczkowa pielęgnacja energizująca dla aktywnych kobiet, która
pozwala utrzymać młody i zdrowy wygląd skóry.
Szczególnie rekomendowana do skóry zmęczonej, pozbawionej naturalnego blasku.

4

PIELĘGNACJA
SKÓRY

Krem na dzień i na noc 30+ SPF 6
PERFECTA
Fenomen CTH

Krem o wyjątkowej, bardzo lekkiej konsystencji „cream
to water”. Daje skórze natychmiastowe odczucie odświeżenia i lekkości. Polecany jest do pielęgnacji skóry
wymagającej energizacji, detoxu i głębokiego nawilżenia. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż. Rekomendowany do całorocznej, codziennej pielęgnacji każdego
typu cery powyżej 30. roku życia.

Balsam pod oczy i na
powieki
PERFECTA
Fenomen CTH
Balsam pod oczy i na powieki wyjątkowej, bardzo lekkiej konsystencji
„cream to water”. Daje skórze natychmiastowe odczucie odświeżenia
i lekkości. Polecany jest do pielęgnacji skóry wokół oczu wymagającej
rozjaśnienia, likwidacji cieni oraz wygładzenia. Stanowi doskonałą bazę
pod makijaż. Rekomendowany do
całorocznej, codziennej pielęgnacji
delikatnej skóry wokół oczu powyżej
30. i 40. roku życia.

Wygładzający krem-eliksir
z czarną perłą 35+ LIRENE
FORMUŁA MŁODOŚCI

Naturalny lekki
Krem do twarzy
na dzień
WHITE AGAFIA
Ten krem w swojej
formule zawiera białą,
dziką różę i 5 najbardziej skutecznych
roślin pozwalających
zachować młodość,
uprawianych na
odległych obszarach
Syberii i Bajkału.

Krem-eliksir nowej generacji Formuła
Młodości 35+ na noc, zawierający
innowacyjny ultra Naprawczy Nocny
KOMPLEKS na bazie ekstraktu z
orchidei i czarnej perły, zapewnia
intensywną nocną kurację nawilżającą
oraz efekt wypoczętej skóry rano.

Korygujący zmarszczki krem do twarzy i na
szyję LIRENE Folacyna 40+
Unikalny kompleks odnowy
DNA (proTelomer™ + kwas
foliowy) w połączeniu z witaminą E przeciwdziałają efektom
starzenia się skóry. Naprawa
uszkodzeń struktur skóry.

Łagodna pianka
oczyszczająca
AVA
LABORATORIUM

40
DERMISS 0’4
ACTIVE OXYGEN
ochronny krem
dotleniający
FARMONA

Stres i negatywny wpływ
czynników zewnętrznych
sprawiają, że Twoja skóra
staje się szara, zmęczona
i pozbawiona blasku,
a w konsekwencji szybciej
się starzeje. Krem dotleniający skuteczni ochroni
skórę przed fotostarzeniem
i stresem oksydacyjnym.

Serum przeciwzmarszczkowe
do twarzy BIOLAVEN

Serum do twarzy i szyi o działaniu przeciwzmarszczkowym, przeznaczone do zaawansowanej pielęgnacji każdego rodzaju cery.
Zawiera olej sojowy, z pestek winogron,
arganowy i skwalan roślinny, które nawilżają, odżywiają i wygładzają.

Ampułka Hydroliftingująca
NeoHyaluron No 905
MINCER PHARMA

Wysokoskoncentrowana kuracja liftingująca przeznaczona do intensywnej
pielęgnacji cery odwodnionej z objawami utraty jędrności i elastyczności.
Oparta na technologii hydroaktywacji
elastyny i kompleksie aż 4 form kwasu
hialuronowego.

Delikatna pianka do
codziennego mycia
twarzy. Skutecznie usuwa
nadmiar sebum oraz
wszelkie zanieczyszczenia, nie zatykając przy tym
porów. Niezwykle wydajna
i przyjemna w aplikacji,
pozostawia skórę czystą
i gładką. Odpowiednia dla
każdego rodzaju cery.

Aktywator Młodości Kolagen
Morski
AVA
LABORATORIUM
Skoncentrowane serum
z kolagenem, dzięki
jego małej cząsteczce
wnika w głąb naskórka,
gdzie skutecznie wiąże
wodę, zwiększając
poziom nawilżenia
skóry. Poprawia jej elastyczność i zapobiega
wiotczeniu. Przywraca
skórze jej właściwą
gęstość i spowalnia
proces starzenia.

Nawilżający Krem
koncentrat przeciwzmarszczkowy 40+
dzień/noc BIELENDA
NEURO COLLAGEN

Krem wypełnia utrwalone na
twarzy i wokół oczu zmarszczki,
i skutecznie zapobiega powstawaniu nowych. Liftinguje i wygładza
naskórek, poprawia jędrność
i elastyczność skóry, opóźnia
procesy starzenia.
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Uroda pod lupą
DermaSpa Youthful Vitality
Luksusowy krem do ciała do skóry
dojrzałej i bardzo suchej odpowiedni
również dla skóry wrażliwej. Szybko
się wchłania, pozostawiając skórę
jedwabiście miękką i gładką bez
uczucia lepkości.

ProEstetica Krem Liftingująco-przeciwzmarszczkowy 50+
MIRACULUM
Krem wykazuje silne działanie liftingujące poprzez
napięcie i spłycenie zmarszczek i bruzd. Skutecznie
poprawia owal twarzy, ujędrnia i uelastycznia skórę.
Dzięki wzmocnieniu struktury od wewnątrz, skóra
odzyskuje naturalny, młodszy wygląd. Twarz staje się
wypoczęta i pełna blasku. Zawarte filtry UVA i UVB
chronią przed promieniowaniem słonecznym.

Jaśmin w kremie
przeciw zmarszczkom na noc ZIAJA
Ekskluzywna emulsja na
noc do pielęgnacji skóry
po 50 roku życia. Autentycznie odpowiada na
naturalne potrzeby każdego rodzaju skóry dojrzałej.
Kompensuje utratę kolagenu, fizjolipidów i kwasu
hialuronowego.

Pro-liftingujący krem
spłycający zmarszczki na
dzień LIRENE
Retinol D-Forte
Linia Retinol D-FORTE oparta jest
o unikalne połączenie aktywnego
retinolu, będącego jednym z najbardziej skutecznych komponentów
przeciwzmarszczkowych i wit. Dpro,
niwelującej skutki niedoboru witaminy D w skórze.

Wzmacniające Serum
do twarzy i szyi
Vitamins Philosophy
No 1005
MINCER PHARMA
Zapewnia silne wzmocnienie odporności skóry dzięki
unikalnym rozwiązaniom
minimalizującym uszkodzenia bariery ochronnej skóry
i ochronę przed stresem oksydacyjnym. Polecane dla
skóry dojrzałej, także
w okresie zmian hormonalnych związanych
z wchodzeniem w okres
menopauzy.

!

Każdy wiek rządzi się swoimi prawami. Wraz z upływem lat nasza skóra wymaga od nas coraz więcej. Większość kosmetyków
posiada informacje w jakim przedziale wiekowym je stosować.
Są kremy na pierwsze zmarszczki mimiczne, liftingujące, regenerujące, preparaty stanowiące alternatywę dla inwazyjnych zabiegów,
redukujące zmarszczki i poprawiające owal twarzy. Stosujmy je
zgodnie z naszą metryką, aby cieszyć się atrakcyjnym wyglądem.

50
Exclusive 50+
PERFECTA

Przeciwzmarszczkowy krem mezo-liftingujący
o aksamitnej konsystencji i doskonałej wchłanialności. Zawiera odmładzające i chroniące
DNA komórek mikrokryształy diamentów oraz
unikalny kompleks C-hialuron, który zapewnia
długotrwałe nawilżenie i zdrowy wygląd.

Śnieżna Alga
AVA LABORATORIUM

Seria kosmetyków z wyjątkowym
składnikiem jakim jest Śnieżna Alga.
Posiada ona właściwości pobudzające tak zwany gen długowieczności
obecny w komórkach ludzkiej skóry.
Kosmetyki Śnieżna Alga wpływają na
dobrą kondycję komórek skóry oraz
chronią je przed negatywnym wpływem czynników środowiska.

Liftingująco - wygładzający krem
przeciwzmarszczkowy
BIELENDA

Krem zawiera biomimetyczne peptydy, które
pobudzają produkcję nowego kolagenu, dzięki
czemu redukują zmarszczki i zapobiegają
wiotczeniu skóry. Oparty na synchronicznej
matrycy infuzyjnej i Advanced Promo Complex
- odmładza rysy twarzy, pozwalając jej zachować odpowiedni owal.

Artykuł sponsorowany

POWAKACYJNA
PIELĘGNACJA

LINIĄ
LIRENE MINERAL COLLECTION

L

ato za nami. Wracamy z wakacji naładowani
energią, z piękną opalenizną. Co zrobić by zachować skórę ciała w doskonałej kondycji?

Pierwszym krokiem powakacyjnej pielęgnacji jest peeling twarzy
i całego ciała, który złuszczy pogrubiały w wyniku działania promieni słonecznych naskórek, przywróci skórze gładkość i ujednolici jej
koloryt. Po peelingu czas na nawilżanie, odżywianie i regenerację
skóry. Słońce znacznie zmniejsza zawartość wody w skórze, może
więc stać się ona mniej sprężysta, sucha i szorstka. Kosmetyki nawilżające pozwolą skórze uzyskać prawidłową wilgotność, balsamy o działaniu natłuszczającym i odżywczym przywrócą zachwianą równowagę lipidową, a te regenerujące odbudują uszkodzone
włókna kolagenowe w głębokich warstwach skóry.
W pielęgnacji skóry po wakacjach idealnie sprawdzą się formuły
nowych kosmetyków Lirene Mineral Collection. Lekki balsam odżywczy do ciała, Multi-regenerujący balsam do ciała i Olejkowa
mgiełka do ciała nadają skórze aksamitną gładkość i miękkość,
przywracając jej odpowiednie napięcie i elastyczność. Doskonale
się aplikują, szybko wchłaniają, nie pozostawiając lepkiej warstwy
i otulając skórę delikatnym, świeżym zapachem. Znajdziemy w nich
cenne minerały, które działają oczyszczająco i regenerująco, zwiększając elastyczność i gładkość. Jedwab Morski stymuluje skórę od
odnowy, zabezpiecza przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, utratą wilgoci, przesuszeniem, tworzy rodzaj naturalnej powłoki, która nadaje jej niezwykłą gładkość. Sole z Morza Martwego
zawierają mikroelementy, takie jak potas, magnez czy jod, które
wzmacniają barierę skóry i wspomagają jej regenerację. Z kolei Koral Morski to składnik, który przez Tybetańczyków i Indian uważany
był za święty kamień symbolizujący życiową energię i siłę. Zawiera
wysokie stężenia mikroelementów, takich jak potas, magnez, cynk,
mangan czy wapń, które przyczyniają się do zachowania równowagi hydrolipidowej skóry, a co za tym idzie - posiadają właściwości
nawilżające, oczyszczające, regenerujące, a także wzmacniające
barierę skórną. Piękny zapach kosmetyków Lirene Mineral Collection będzie zaś przywoływał wspomnienia wakacji nawet w chłodne, jesienne wieczory…
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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
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Nawilżająco-wygładzający peeling do ciała
VIANEK
Z nasionami czarnuszki oraz
cukrem, złuszcza martwy naskórek, wzmacnia skórę i skutecznie chroni ją przed utratą
wody. Olej z kiełków pszenicy
oraz witamina E, dzięki swoim
właściwościom uelastyczniają
i zapewniają młody wygląd.

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.
Idealne do przedłużenia letniej
opalenizny.

Rozświetlający balsam po opalaniu DAX SUN
Polecany po opalaniu w celu utrwalenia
i rozświetlenia opalenizny, również uzyskanej w solarium. Bogata formuła oparta o olej
arganowy, masło kakaowe i D-Pantenol
wzmacnia ochronną barierę skóry, odżywia,
intensywnie nawilża, regeneruje oraz zapewnia skórze ulgę po kąpieli słonecznej.

PRZEDŁUŻAMY

LETNIĄ
OPALENIZNĘ

Cupuacu brązujący
krem odżywczy
ZIAJA
Masło cupuacu i masło karite
skutecznie regenerują lipo strukturę naskórka. Wzmacniają barierę ochronną skóry.
Łagodzą podrażnienia oraz
chronią przed promieniami
UV.

Chusteczka
samoopalająca
do twarzy i ciała
DAX SUN

Bio regeneracja Balsam do ciała LIRENE
Formuła lipidowa z olejkiem
brzoskwiniowym odbudowuje i wzmacnia naturalny
płaszcz lipidowy skóry. Wosk
z oliwek w połączeniu z alantoiną uzupełnia niedobory
substancji odżywczych, niwelując uczucie ściągnięcia
i szorstkości.

Nowatorska i niezwykle
wygodna w aplikacji samoopalająca
chusteczka nasączona wysokiej klasy,
naturalnym składnikiem
brązującym posiadającym ECOCERT. Już po
1 godzinie od nałożenia
skóra zmienia kolor.
Pełny efekt brązujący
uzyskuje się po ok. 4
godzinach.

Odżywcza maseczka-peeling do twarzy
VIANEK
Wyjątkowe połączenie
delikatnego peelingu w postaci drobno zmielonego
siemienia lnianego i maseczki.
Dzięki niezwykle delikatnej
formule może być stosowana
w przypadku każdego rodzaju
cery, nawet bardzo cienkiej
i wrażliwej.

SUN BALANCE BB pielęgnacyjny mus-fluid do
ciała FARMONA
Perfekcyjnie wyrównuje koloryt
skóry maskując niedoskonałości.
Zapewnia natychmiastowy efekt
muśniętej słońcem skóry. Łatwo
się rozprowadza i dostosowuje do
tonacji skóry, daje efekt „rajstop”
w sprayu.

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

TAHITI Subtropikalny balsam
samoopalający
DR IRENA ERIS
Masło do ciała Pomarańcza
BIELENDA
Aksamitne, kremowe masło do ciała
wzbogacone o naturalną witaminę
C z Aceroli, to idealny sposób na
poprawę wyglądu i kondycji skóry
całego ciała, w przyjaźni z naturą.
Masło działa regenerująco na skórę,
nawilża ją, uelastycznia, wspomaga jej
odnowę.

Rozkoszuj się subtelną, złocistą i pełną
blasku opalenizną bez
konieczności eksponowania skóry na działanie
promieni UV. Wsłuchaj
się w potrzeby skóry
i codziennie pozwól jej
chłonąć magiczną aurę
balsamu, a po 2 dniach
będziesz mogła cieszyć
się słonecznym kolorytem
swojego ciała.

31

32

Uroda pod lupą

3/23/2017

POWIEDZ
suchej skórze
NIE
ESSENTIAL OILS
PIERRE RENE MEDIC
LABORATORIUM
Intensywnie rewitalizujący olejek do
twarzy i ciała, to starannie dobrana
kompozycja naturalnych olejków
roślinnych i witaminy E. Silnie regenerujący olej makadamia, nawilżający olej ze słodkich migdałów oraz
bogactwo witamin zawarte w oleju
z awokado sprawiają, że olejek idealnie pielęgnuje skórę suchą, wrażliwą,
nadmiernie odwodnioną i wymagającą rewitalizacji.

Kremowe Serum
do ciała nawilżenie
BIELENDA
Produkt łączy w sobie nawilżającą kremową pielęgnację
ze skutecznością skoncentrowanego serum. Bogata
formuła dba o każdy rodzaj
skóry, szczególnie suchą
i wymagającą nawilżenia.
Serum łączy odżywcze
działanie ekstraktu z miodu
z regenerującymi i natłuszczającymi właściwościami
mleka koziego.

Żel pod prysznic Dove
Cashmere Smooth Quis
Sprawi, że Twoja kąpiel przekształci się w pełen luksusu rytuał. Rozpieść swoją skórę i poczuj
jak staje się bardziej miękka,
gładka i przyjemna w dotyku
niczym kaszmir, już po pierwszym
prysznicu.

Krem do rąk OCEAN
VELVET EVREE

Balsam na suche
miejsca
JOANNA

Aksamitnie wygładzający krem
do rąk do szorstkiej, matowej
skóry. Ocean w pigułce, który
doceni Twoja skóra? Wypróbuj
serię OCEAN VELVET.
Odwdzięcz się swoim dłoniom.
Podaruj im przyjemne aksamitne wygładzenie i doskonałą
pielęgnację.

Regeneruje wysuszoną skórę
w miejscach narażonych na
przesuszenia. Idealnie sprawdza się na kolanach, łokciach,
wargach i wokół paznokci.
Zmniejsza skłonność do pękania naskórka.

Odżywczo-wygładzający
peeling do ciała VIANEK
Z drobno zmielonymi pestkami moreli
oraz cukrem, złuszcza martwy naskórek, wzmacnia i głęboko odżywia.
Olej z pestek moreli i rokitnikowy
dostarczają skórze dużej porcji witamin
i przeciwutleniaczy, dzięki czemu
zyskuje ona zdrowy koloryt i odpowiednią sprężystość.

Naturalne, odżywcze, kremowe mydło do
ciała i rąk
NATURA
SIBERICA
Mydło na bazie olejów:
cedrowego i rokitnika
ałtajskiego, delikatnie
pielęgnuje każdy
rodzaj skóry, odżywia,
zapewnia naturalne
nawilżenie.

Łagodzący żel aloesowy 99% SKIN79
Składa się w 99% z czystego
aloesu pochodzącego z wyspy
Jeju. Działa kojąco na skórę
wrażliwą i podrażnioną. Zapewnia długotrwałe nawilżenie bez
śladu tłustej warstwy. Pobudza
regenerację naskórka.

Olejek w balsamie
Wanilia i Olejek Migdałowy NIVEA
Ten rozpieszczający zmysły, szybko wchłaniający się balsam
zawiera drogocenny olejek migdałowy, a jego formuła pozostawi Twoją skórę głęboko nawilżoną przez wiele godzin. Lekka konsystencja balsamu nie pozostawia kłopotliwej, lepkiej
warstwy i sprawia, że Twoja sucha skóra zyskuje naturalny,
gładki, promienny wygląd.

Krem-booster intensywnie odżywczy
PERFECTA FENOMEN CTH
Dax Fenomen C krem - booster intensywnie odżywczy
doskonały dla skóry w każdym wieku.
Odmładza, poprawia jędrność i elastyczność skóry.
Wyrównuje koloryt, dodaje blasku, chroni skórę przed
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Znakomicie
regeneruje skórę.

KLUCZEM DO JĘDRNEJ SKÓRY JEST ODPOWIEDNI
DOBÓR KOSMETYKÓW DO PIELĘGNACJI.
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Balsamy do ciała
PERFECTA

HERBAL CARE Masło do
ciała Buriti FARMONA

Lekkie mleczko nawilżająco-odżywcze do ciała
DR IRENA ERIS
Zapewnia zachwycająco jędrną
i elastyczną skórę. Ekstrakt wakame zawarty w mleczku reguluje
aktywność 14 genów odpowiadających za młody wygląd skóry.
Bezpośrednio po aplikacji skóra
staje się urzekająco delikatna
oraz idealnie nawilżona i optymalnie odżywiona.

Odbudowuje płaszcz hydro-lipidowy,
chroni skórę przed przesuszeniem
i przywraca jej komfort. Jest bogaty
w składniki aktywne, takie jak
amazoński olejek buriti, kompleks
Omega 3 i 6, olejek kokosowy,
masło Karite oraz ekstrakt z owoców
drzewa Tara.

Łączą w sobie cechy
skutecznej, zaawansowanej
technologicznie i jednocześnie niezwykle przyjemnej
sensorycznie pielęgnacji.
Produkty mają ciekawe
i różnorodne aplikacyjnie
emulsje: ultranawilżające
mleczko w linii Perfecta
Hydro Magnetic, kremowy
balsam Perfecta Elixir Multikolagen oraz ujędrniający
mus Perfecta Fenomen CTH.

Cupuacu krystaliczne mydło pod
prysznic i do kąpieli
ZIAJA

MANGO & JAŚMIN żel
z olejkiem pod prysznic
LIRENE
Żel zawiera cenny olejek z mango
o silnym działaniu zmiękczającym
i nawilżającym. Olejek wygładza
naskórek oraz wzmacnia jego
barierę ochronną. Nawilża oraz
hamuje utratę wody, chroniąc
skórę przed wysuszeniem.

Masło cupuacu i masło
karite tworzą na powierzchni
skóry welwetową ochronę. Redukują szorstkość,
suchość i nadmierne
łuszczenie. Zapewniają efekt
miękkiej skóry.

Wygładzająco-regenerujący balsam do
ciała
PALOMA BODY SPA
Łączy w sobie właściwości
wygładzające i zmiękczające
skórę z zapachem z egzotycznych kwiatów gardenii
i orzecha kokosowego.
Wzbogacony odżywczymi
olejkami przywraca miękkość
i gładkość, zapewnia długotrwały komfort przesuszonej
skórze.

Balsam do ciała
nawilżający Buňa
Ekstrakt z aloesu, gliceryna,
kwas mlekowy, mocznik
i alantoina intensywnie pielęgnują skórę ciała. Nawilżają
i zatrzymują wodę w naskórku na dłużej. Widocznie wygładzają i likwidują uczucie
dyskomfortu spowodowane
przesuszeniem skóry.

HERBAL CARE Natłuszczający olejek pod
prysznic i do kąpieli
BURITI FARMONA
Natłuszczający olejek do kąpieli
z buriti do pielęgnacji skóry
suchej i normalnej. Skomponowany z naturalnych składników
roślinnych, które łagodnie myją
i pozostawiają delikatny film
ochronny, odbudowując naturalną barierę lipidową skóry.
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PERFECT BROW TRIO
MIYO
Zapewnia wszystko, co niezbędne do perfekcyjnej stylizacji brwi, w jednym kompletnym
zestawie. Pudrowe cienie w dwóch doskonale
dobranych odcieniach pozwalają na nakreślenie bardzo naturalnie wyglądających brwi,
a miękki i delikatny wosk dyscyplinująco-utrwalający utrwala i nadaje liniom brwi doskonały
kształt.

Żel do brwi
VIRTUAL
Naturalnie przyciemnia
brwi, zagęszcza je,
wygładza i modeluje,
delikatnie nabłyszczając.
Koryguje niedoskonałości brwi i podkreśla
wyrazistość spojrzenia.
Odcienie: dla blondynki
i brunetki.

Automatyczna kredka do brwi
AUTOMATIC EYEBROW PENCIL
DR IRENA ERIS
Precyzyjne podkreślenie brwi z matowym
wykończeniem. Trwała formuła (utrzymuje się
powyżej 10 godzin), odporna na rozmazywanie. Posiada praktyczną szczoteczkę umożliwiającą rozczesanie i ustrukturyzowanie brwi.

ZMYSŁOWE

SPOJRZENIE

Uroda pod lupą
Paletka do stylizacji brwi
HEAN Eyebrow Professional
Set
Elegancka paletka do stylizacji brwi z lusterkiem i aplikatorem. Zawiera wosk oraz
2 cienie do brwi. Wosk dodatkowo może
być używany jako baza poprawiająca
aplikację cieni do powiek i wzmacniająca
jego efekt long-lasting.

BROW PRECISE
FIBER FILLER
MAYBELLINE NEW
YORK
Precyzyjna szczoteczka aplikuje
formułę po linii brwi układając
włoski w porządany kształt.
Naturalnie wypełnione
i ułożone brwi.

Pomada do brwi
MAKEUP
REVOLUTION
Paleta do stylizacji brwi
MAKEUP REVOLUTION
Zawiera cztery cienie idealne do wypełnienia braków. Dodatkowo umieszczono dwa
woski w dopasowanej kolorystyce, które
doskonale zdyscyplinują niesforne włoski.

Ma kremową konsystencję
dzięki czemu łatwo i równomiernie rozprowadza
się na brwiach. Dołączona
podwójna szczoteczka
o odpowiednio wyprofilowanym kształcie ułatwia
zrobienie doskonałego
makijażu.

SPOJRZENIE PEŁNE BLASKU I WYRAZISTOŚCI
TO MARZENIE KAŻDEJ KOBIETY
Zestaw do stylizacji brwi Eyebrow
Expert DELIA COSMETICS
Z zestawem do stylizacji brwi Eyebrow Expert podkreślisz atrakcyjne rysy Twojej twarzy i zadbasz o charakter
Twoich brwi. Zestaw zawiera roślinny wosk, dwa pudrowe cienie w naturalnych kolorach i wygodny pędzelek
z dwoma ukośnymi końcówkami.

Paleta do makijażu
brwi MATT & GLOW
CATRICE
Zawiera wosk do modelowania, jak również dwa
pudry, które nadają brwiom
wykończenie matowe
lub modnie błyszczące.
Do produktu dołączono
aplikator o podwójnym
zakończeniu.

Żel do stylizacji brwi JOKO MAKE UP
Naturalnie przyciemnia brwi, zagęszcza je, wygładza i modeluje, delikatnie nabłyszczając. Wygodna
szczoteczka ułatwia precyzyjne nakładanie i stylizację
brwi, idealnie dyscyplinując je i nadając im pożądany
kształt.

HYPOAllergenic Waterproof
Brow Maker BELL
Hypoalergiczna wodoodporna pomada do
brwi o miękkiej konsystencji i pudrowym
wykończeniu. Idealna do wypełnienia linii
brwi oraz nadania im odpowiedniego
kształtu. Dzięki jej długotrwałej formule
makijaż brwi będzie utrzymywał się przez
wiele godzin.
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Eye Liner Color
Mat z pędzelkiem
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.

Maskara wodoodporna
Pro Aqua Lash
Waterproof
DELIA COSMETICS

Maskara Wonderfully
Real
RIMMEL
Nowa maskara z keratyną to
efekt pogrubionych, wydłużonych i seksownych rzęs.
Maskary z linii Wonder’full
wzbogacone są o wartości
pielęgnacyjne. Keratyna
odżywia rzęsy i stymuluje ich
wzrost.

Przedłuża trwałośc makijażu, precyzyjnie rozdziela rzęsy. Nadaje im
głeboką czerń, podkręca i wydłuża.
Nie kruszy się, a dzięki uniwersalnej
szczoteczce łatwo się rozprowadza
po rzęsach. Szybko i przyjemnie
zmywa się podczas demakijażu.

Tusz do rzęs HEAN
LUXURY Long Lashes
Tusz do rzęs z odżywką Baicapil™ pobudzającą wzrost rzęs
perfekcyjnie wydłuża, pogrubia
i dokładnie rozczesuje rzęsy,
dzięki profesjonalnej silikonowej
szczoteczce. Tusz nie skleja
rzęs, nie pozostawia grudek oraz
nie kruszy się.

MOCNO PODKREŚLONE OCZY NADAJĄ MAKIJAŻOWI
WYJĄTKOWY, WIECZOROWY CHARAKTER

COLOSSAL BIG SHOT
MAYBELLINE NEW YORK
Maksymalna objętość rzęs od
nasady po same końcówki już przy
jednokrotnej aplikacji. Unikalna
szczoteczka z falistymi wypustkami
maksymalizuje pokrycie a formuła
wzbogacona w kolagen obficie otula
rzęsy za jednym pociągnięciem.

GEL EYELINER PIERRE RENE
PROFESSIONAL
Wodoodporny eyeliner gwarantujący
długotrwały makijaż. Profesjonalny pędzelek
zapewnia wykonanie perfekcyjnej kreski.
Innowacyjna żelowa konsystencja ułatwia
aplikację, zapobiega nierównościom oraz
umożliwia osiągnięcie artystycznych efektów
makijażu.

Paletka cieni 4/8
ESSENCE
Paletka cieni 4-kolorowych i 8-kolorowych
może być dowolnie spersonalizowana dzięki
praktycznemu mechanizmowi. Potrząśnij
opakowaniem z kolorowymi perełkami, aby
stworzyć własną imprezę!

MASKARA PARADISE
MAYBELLINE NEW YORK
Maskara pogrubia, wydłuża i przyjemnie się aplikuje dzięki wyprofilowanej szczoteczce. Nie tworzy
grudek.

Eyeliner i Deepliner
CELIA
Eyelinery Celia to idealne wykończenie perfekcyjnego makijażu.
Eyeliner Celia posiada łatwy
w użyciu pędzelek, który umożliwia
namalowanie idealnie cienkiej kreski u nasady rzęs. Deepliner Celia
z lateksowym mazakiem pozwala
sterować jej grubością.

Bell HYPOAllergenic Long Wear Eye
Pencil
Intensywnie kryjąca kredka
odpowiednia dla osób
o wrażliwych oczach,
noszących okulary i szkła
kontaktowe. Dzięki zawartości specjalnego polimeru
pozostawia długotrwały
efekt, nie rozmazuje się
i nie odbija w załamaniu
powieki.

DO PODMIANY
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Cień do powiek
METAL SHOCK ESSENCE

Cienie poczwórne
4 EYESHADOWS
PALETTE
DR IRENA ERIS

Kremowe cienie do powiek, intensywnie nasycone
pigmentem, rozświetlają spojrzenie i nadają oczom
fascynujący metaliczny wygląd. Dostępne są również
kolory zawierające cząsteczki brokatu.

Paleta 4 cieni do powiek
z efektem satin do
wykonania subtelnego
makijażu na dzień, jak
i bardziej wyrazistej
stylizacji na wieczór.
Lekka, kremowo-pudrowa
konsystencja pozwala na
łatwą, swobodną aplikację
i dobre rozprowadzenie
cienia.

Bourjois
Maskara do brwi
Maskara do brwi o potrójnym działaniu:
maluje i pielęgnuje brwi dzięki zawartości olejku arganowego, rozczesuje oraz
utrwala kolor przez cały dzień. Łatwa do
demakijażu. Zwężający się precyzyjny
aplikator w formie spirali sprawia, że
makijaż brwi jest bardzo łatwy do wykonania. Dostępny w 3 odcieniach.

Eyeliner Wonderwing
Dzięki trójkątnemu zakończeniu miękkiego pisaka,
bardzo łatwo namalować
nim idealną, kocią kreskę.
Najpierw namaluj kreskę
wzdłuż linii rzęs. Następnie
przyłóż trójkątne zakończenie
pisaka w zewnętrznym kąciku
oka i delikatnie przyciśnij. Perfekcyjne zakończenie kociej
kreski gotowe!

Cienie do powiek Soft Eyeshadow DELIA COSMETICS
Miękkie i mocno napigmentowane cienie
do powiek. Wyjątkowo łatwe w aplikacji
i bardzo trwałe. Szeroka paleta 18 najmodniejszych kolorów: matowych, perłowych
i satynowych pozwala dopasować makijaż
do każdej okazji.

Cienie do powiek
JOKO
Paletka cieni prasowanych do powiek
to praktyczny zestaw
czterech odcieni, mocno
nasyconych pigmentami,
umożliwiający wykonanie
profesjonalnego i hipnotyzującego makijażu oczu
na każdą okazję.

Paleta cieni do powiek
THE ULTIMATE CHROME
COLLECTION CATRICE
Dzięki dziewięciu idealnie dopasowanym odcieniom
ta paleta cieni o pudrowej konsystencji oferuje wiele
kolorów i efektów – od metalicznych po holograficzne.

EYESHADOW PALETTE MATCH SYSTEM
PIERRE RENE
PROFESSIONAL
Paletki w trendach kolorystycznych jesień 2017 (Nude Blue,
Noble Coral).
System do indywidualnej
kreacji kolekcji kolorystycznych
gwarantujący personalizowany
dobór odcieni do typu urody
oraz rodzaju makijażu.

Paletki cieni Renaissance Day, Renaissance Night
MAKEUP REVOLUTION
Dwa zestawy 5 cieni o odcieniach beżowych do
makijażu dziennego (-kremowa) i wieczornego
(-czarna), zamknięta w piękne renesansowe
opakowanie z lusterkiem. W komplecie podwójny
pędzelek i aksamitne etui.
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INSPIRUJE
NAS NATURA

W

świecie alergii, różnorakich nietolerancji skórnych oraz
zwiększonej troski o dokonywanie świadomych wyborów, coraz więcej osób poszukuje kosmetyków opartych o naturalne ekstrakty, oleje i wyciągi roślinne.
Miętowa pomadka
z peelingiem
SYLVECO

Żel punktowy na
wypryski SYLVECO
Naturalny, punktowy preparat
przeciw niedoskonałościom
redukuje zmiany skórne, przyspieszając regenerację skóry. Do
stosowania miejscowego nawet
w przypadku cery wrażliwej.
Zawiera 5% olejku z drzewa herbacianego o działaniu antybakteryjnym.

Zawiera naturalne drobinki
ksylitolu (cukru brzozowego),
który złuszcza i wygładza. Olej
słonecznikowy i oliwa z oliwek intensywnie nawilżają i regenerują
spierzchnięte usta. Wosk pszczeli, masło karite i olej rycynowy
pielęgnują delikatny naskórek,
zapobiegając wysychaniu i pękaniu. Zawartość eterycznego
olejku miętowego pozostawia
uczucie ukojenia i orzeźwienia.

Krem pod oczy
AVA ECO
Wyjątkowo skuteczny,
naturalny i organiczny certyfikowany krem pod oczy. Zawiera kompozycję ekstraktów
z opuncji figowej, o działaniu
silnie odżywczym i nawilżającym oraz z aloesu o właściwościach regenerujących
i odmładzających. Zapobiega
starzeniu się skóry chroniąc
ją przed negatywnymi wpływami czynników zewnętrznych i wysuszeniem.

MAMY WYBÓR ZARÓWNO WŚRÓD NATURALNYCH KOSMETYKÓW
DO PIELĘGNACJI, JAK I DO MAKIJAŻU
Peelingi do ciała
ORGANIC SHOP

Brazylijska kawa to znakomity peeling do ciała na
bazie organicznego oleju
z kawy i naturalnego cukru.
Malinowy Krem - cudowne
połączenie organicznego
ekstraktu z malin i naturalnego cukru delikatnie dba
o skórę. Soczysta papaja
- na bazie organicznego
ekstraktu z papai i naturalnego cukru.

Serum do twarzy
AVA ECO
Wyjątkowo aktywna kompozycja
ekologicznych składników dobrana
z myślą o najbardziej wymagających
typach skóry. Żelowa konsystencja
pozwala na wchłonięcie się większej
ilości substancji aktywnych pozostawiając skórę gładką, jędrną, elastyczną, odświeżoną i nawilżoną.

Ultralekka emulsja
do demakijażu
CELIA OLEJKI POLSKIE
Do skóry wrażliwej ze skłonnością do
podrażnień, alergii i atopii. Zawiera oleje z: lnu, wiesiołka i bawełny, ceramidy
oraz alantoinę. Skutecznie i delikatnie oczyszcza skórę. Usuwa nawet
wodoodporny makijaż nie naruszając
naturalnej bariery ochronnej naskórka.
Łagodzi podrażnienia.

Uroda pod lupą
Odżywki do włosów
MARION

Ujędrniający krem
do ciała KARMELOWE CAPPUCCINO

* Błyskawiczna odżywka
intensywnie nawilżająca
do włosów suchych, matowych, zniszczonych.
* Błyskawiczna odżywka
rozświetlająca włosy
* Błyskawiczna odżywka
do włosów blond
i rozjaśnionych dla
włosów suchych, słabych
i zniszczonych, wymagających wzmocnienia
i regeneracji.

To wspaniała uczta dla zmysłów. Krem o cudownym
zapachu i konsystencji pomaga przywrócić jędrność
zwiotczałej skórze. Poprawia
jej wygląd i długotrwale ją
nawilża. Olejek z zielonej
kawy liftinguje i uelastycznia
skórę, a organiczne masło
shea i masło kakaowe nawilżają ją i sprawia, że staje się
jedwabiści gładka.

Koncentrat witaminowy
do ciała i włosów
NATURA SIBERICA
Błyskawicznie i skutecznie nawilża oraz
odżywia skórę i włosy. Wyprodukowany na
bazie naturalnych ekstraktów z syberyjskich owoców i roślin. Wszystkie witaminy
i składniki aktywne zostały zamknięte
w mikrokapsułkach, aby wzmocnić ich
działanie i dawać natychmiastowy efekt.
Dodatkowo chroni skórę i włosy przed
wpływem szkodliwych czynników środowiska zewnętrznego.

!

Coraz większą popularnością cieszą się kosmetyki produkowane z naturalnych surowców, wysokiej jakości, bez parabenów i silikonów. Przywracają skórze optymalny stan równowagi, pobudzają regenerację komórek. Są odpowiednie dla
alergików i nie są szkodliwe dla środowiska.

Zestaw aloesowych
kosmetyków
HOLIKA HOLIKA
JEJU ALOE
Świetny zetaw w każdą podróż
lub po prostu na przetestowanie kosmetyków. W składzie
zestawu znajduje się: Aloesowa
pianka Holika Holika Aloe Facial
Cleansing Foam, Holika Holika
Aloe Shower Gel oraz Żel aloesowy Holika Holika Aloe 99%
Soothing Gel.

Antycellulitowy Gorący, Solny
Peeling do ciała
NATURA SIBERICA
To wspaniały zabieg SPA w warunkach
domowych. Organiczny olej z jałowca aktywnie regeneruje strukturę skóry, przywraca
jędrność i elastyczność. Syberyjska sól
rapa wyrównuje teksturę skóry, aktywizuje
krążenie w jej tkankach. Zielona herbata
sprzyja usuwaniu toksyn, głęboko oczyszcza
i tonizuje skórę. Górski ałtajski miód nawilża,
odżywia i napina skórę, aktywizując syntezę
kolagenu.

Krem nawilżająco-kojący CELIA OLEJKI
POLSKIE
Lekki krem do skóry wrażliwej,
ze skłonnością do podrażnień,
alergii i atopii. Zawiera oleje
z: lnu, wiesiołka i bawełny
oraz ceramidy. Nawilża
skórę, łagodzi podrażnienia,
zmniejsza szorstkość i uczucie
ściągnięcia.
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Maseczki do twarzy
LIRENE
* VITAMIN ENERGY Witaminowa maska
intensywnie nawilżająca to ekspresowy
zastrzyk energii dla skóry! Maseczka głęboko
i długotrwale nawilża skórę, chroniąc ją
przed działaniem czynników zewnętrznych.
Skóra staje się promienna i pełna energii.
* AGE BLOCKER Przeciwzmarszczkowa maska intensywnie wygładzająca to gwarancja
natychmiastowego i długotrwałego efektu
wygładzenia i odmłodzenia skóry!
Skóra odzyskuje jędrność, elastyczność
i utraconą sprężystość. Maseczka wygładza,
regeneruje i długotrwale nawilża skórę.

IDEALNA
CERA?
MASECZKI DO TWARZY

Zabiegi w saszetkach
YOSKINE
Silnie skoncentrowane, dwu- lub
trójetapowe profesjonalne zabiegi
w saszetkach YOSKINE, stworzone
we współpracy z japońskimi laboratoriami Rohto Pharmaceuticals:
* Yoskine Kirei Lifting - Weekendowy Zabieg Japoński,
* Yoskine Classic Lift Peptide - Zabieg - Filler Platynowy Lifting
Wolumetryczny,
* Yoskine Asayake Pure - Termo Oczyszczający Zabieg Wulkaniczny
z czarną maską z lawy.

HOLIKA HOLIKA PIG-NOSE CLEAR
BLACKHEAD 3-STEP KIT
oczyszczające plasterki na nos
Maseczki do twarzy
FARMONA
* HERBAL CARE Odmładzająca maseczka do twarzy
DZIKA RÓŻA do pielęgnacji skóry dojrzałej. Jej bogata
w składniki aktywne formuła spłyca zmarszczki i poprawia owal twarzy.
* HERBAL CARE Maseczka do twarzy OLEJEK ARGANOWY do pielęgnacji skóry suchej i bardzo suchej.
* HERBAL CARE Maseczka nawilżająca ALOES do
pielęgnacji skóry odwodnionej.

Zestaw 3 plasterków, które skutecznie i dogłębnie
oczyszczają pory, przy okazji pozbywają się zaskórników i ściągają skórę na nosie. Mają za zadanie w 3
krokach dokładnie oczyścić pory z zanieczyszczeń
i zbyt dużej ilości sebum. Dzięki ich stosowaniu nos
nie będzie posiadał „czarnych kropek”, pory będą
zwężone i będą wyglądać bardziej estetycznie.

Maseczki do twarzy
MARION FIT&FRESH
Soczyste maseczki o świeżych, owocowych zapachach to uczta dla zmysłów i regenerujący zastrzyk
energii dla skóry twarzy, szyi i dekoltu. Odżywiona
skóra w doskonałej kondycji każdego dnia. Maseczki w oryginalnych saszetkach kształtowych.

45

46

3/23/2017

Maseczka Blue Detox
z serii Metalic Detox
BIELENDA
Detoksykująca maska metaliczna szybko i skutecznie
poprawia stan skóry suchej i wrażliwej. Innowacyjne połączenie metalu szlachetnego w postaci nano cząsteczek
z węglem, pozwoliło na stworzenie niezwykle skutecznego preparatu, który głęboko oczyszcza skórę z toksyn i innych zanieczyszczeń, błyskawicznie odświeża, głęboko
nawilża i regeneruje.

PORE BUBBLE
CLEANSING MASK
SKIN79
Ekstrakt z jeżówki pobudza
wytwarzanie nowych włókien
kolagenowych i silnie
regeneruje. Proteiny mleka
nawilżają i wygładzają skórę.
Wąkrota azjatycka wykazuje
działanie przeciwzapalne,
poprawia gęstość i elastyczność skóry. Twarz staje się
silnie nawilżona i wyraźnie
rozjaśniona.

Maseczki do twarzy VIANEK
* Łagodząca maseczka do twarzy do cery wyjątkowo wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Regeneruje,
zwiększa odporność skóry, wygładza ją i wyrównuje
koloryt.
* Normalizująca maseczka do twarzy łagodzi zmiany skórne, przyspiesza regenerację. Skóra staje się
dotleniona, odświeżona i widocznie zmatowiona.
* Wzmacniająca maseczka do twarzy łagodnie
oczyszcza delikatną cerę naczynkową i z trądzikiem
różowatym, wzmacnia skórę, zapobiegając jednocześnie pękaniu naczyń krwionośnych.

Maseczki na twarz
BUŇA
* Przeciwzmarszczkowa maseczka odmładzająca - efekt: skóra jest elastyczna i wygładzona,
a zmarszczki mniej widoczne. Cera jest odmłodzona i promienieje. Jej koloryt wyrównany,
a widoczność przebarwień zredukowana.
* Drożdżowo glinkowa maseczka oczyszczająca
- efekt: cera jest zregenerowana, oczyszczona
z toksyn i matowa. Jej powierzchnia wygładzona,
a ilość niedoskonałości zredukowana.

Maseczki do twarzy
ZIAJA
Glinka kosmetyczna
liftingująca
HOME SPA
Maska z niebieskiej
przeciwstarzeniowej glinki
stymuluje krążenie krwi,
przyspiesza procesy regeneracji skóry i poprawia
kontur twarzy. Zawiera
potężną dawkę minerałów
i mikroelementów, takich
jak m.in. krzem, potas, srebro, kobalt, magnez. Dzięki
nim skóra jest odpowiednio
odżywiona a zmarszczki
wygładzone.

* Antyoksydacja jagody acai - maseczka na
twarz i szyję na noc aktywnie wygładzająca
łagodząca podrażnienia.
* Oliwkowa maska kaolinowa z cynkiem oczyszczająco-ściągająca nadaje się dla każdego,
bez względu na wiek, nawet dla osób o skórze
dojrzałej z rozszerzonymi porami.
* Oliwkowa maska regenerująca z kwasem
hialuronowym dodaje skórze blasku i energii.
Działa kojąco na podrażnienia.

Maseczki Perfecta Beauty
PERFECTA
Bogata oferta produktów zawierających silnie skoncentrowane składniki aktywne stworzona dla tych,
którzy chcą szybko i efektywnie poprawić stan swojej
skóry. Perfecta Express Mask to ekspresowo działające maseczki gwarantujące olśniewające efekty
porównywalne do profesjonalnego zabiegu kosmetycznego. Perfecta Booster Mask to specjalistyczne,
odmładzające maseczki, które działają uderzeniowo
i wprowadzają aktywne składniki w głąb skóry.
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Szampon Salon Plex
SYOSS
Syoss z profesjonalną technologią SalonPlex
odbudowuje miliony zerwanych wiązań
we włosach*, wypełniając je od wewnątrz,
a także zamyka i chroni włókno włosa od
zewnątrz**. Aby Twoje włosy były jak nowonarodzone!
*po każdym umyciu włosów
** przy regularnym stosowaniu

Wygładzająca odżywka do włosów
SYLVECO
Wygładzająca odżywka na bazie ekstraktu
z łopianu przeznaczona jest do każdego
rodzaju włosów. Zawiera składniki wzmacniające, nawilżające i odbudowujące, dzięki którym
włosy nabierają blasku, ładnie się układają, są
gładkie i elastyczne. Olej z pestek winogron,
oliwa z oliwek i olej arganowy chronią przed
wysuszeniem i uszkodzeniami.

POZBAWIONE BLASKU I ZMĘCZONE
SŁOŃCEM WŁOSY...  

Maska do włosów suchych
i puszących się Dove Nutritive
Solutions Nourishing Oil Care
Wzbogacona lekkimi olejkami odżywiającymi Nutri-Oils oraz witaminami E i F
maska do włosów suchych powoduje,
że włosy zyskują niesamowitą miękkość
i łatwo się rozczesują, a to wszystko
bez efektu obciążenia i przetłuszczenia
włosów. Przy regularnym stosowaniu,
włosy stają się coraz bardziej odżywione
i błyszczące.

Hairmilk Mleczny szampon
pielęgnujący NIVEA
Stworzony specjalnie by regenerować włosy o cienkiej strukturze bez
obciążania. Sprawia, że włosy są lśniące
i sprężyste.

Odżywka w piance z wyciągiem z bursztynu JANTAR
Odżywka w piance sprawia, że włosy
są zregenerowane i odżywione bez
efektu obciążenia. Ułatwia rozczesywanie
i stylizację.

Odżywka Micellar Oczyszczanie i Odżywianie PANTENE
PRO-V
Zapewnia włosom
wszystkie niezbędne
składniki odżywcze
Pro-V, bez efektu
obciążenia. Włosy
pozostają odżywione oraz odzyskują
witalność i piękny
wygląd od nasady aż
po same końce.

Szampon Gliss Kur
Summer Repair
SCHWARZKOPF
Latem nasze włosy potrzebują
wyjątkowej pielęgnacji. Dzięki
zawartości olejku Monoi oraz
filtrów UV szampon odbudowuje
zniszczenia spowodowane przez
słońce przywracając włosom
ich naturalny blask i chroniąc je
przed wysuszeniem.

...NIECIERPLIWIE CZEKAJĄ
NA PORZĄDNĄ REGENERACJĘ.
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Szampon ziołowy - normalizująco- regenerujący
GRACJA

Odżywcza maska do
włosów
VIANEK

Doskonały kosmetyk do codziennej
pielęgnacji włosów, bogaty w składniki aktywne pochodzenia naturalnego. Specjalnie dobrane komponenty
regulują proces złuszczania naskórka, eliminując skłonność skóry głowy
do przetłuszczania się.

Bogata w składniki odżywcze
i regenerujące maska przeznaczona jest do pielęgnacji każdego
rodzaju włosów. Zawiera ekstrakt
z kwiatów nagietka lekarskiego
oraz ziela pięciornika gęsiego,
które wzmacniają włosy osłabione
i pozbawione blasku.

Kompleks olejków na porost włosów OBLEPIKHA
NATURA SIBERICA

Kozie mleko szampon
z keratyną ZIAJA

Intensywna regeneracja
Maska do włosów
zniszczonych
PANTENE PRO-V

Wyjątkowe połączenie różnorodnych olejków które pielęgnują
skórę głowy, intensywnie odżywiają
włosy i niezwykle skutecznie wpływają na zagęszczenie i przyspieszenie ich wzrostu. Przy regularnym stosowaniu tego kompleksy
olejków włosy stają się wyraźnie
grubsze, bardziej sprężyste, pełne
siły i blasku. Są zdrowsze i rosną
zdecydowanie szybciej.

Pomaga chronić włosy przed
uszkodzeniami spowodowanymi stylizacją. Nadaje suchym
i zniszczonym włosom zdrowy
wygląd i blask, a także wyjątkową
gładkość.

Łagodnie myje i pielęgnuje
włosy. Delikatnie oczyszcza
skórę głowy. Zawiera substancje regenerujące i odżywcze.
Pozostawia włosy miękkie
i gładkie w dotyku.

Olejek z awokado 100% naturalny
MARION
Jest źródłem witamin (A, D i E), nienasyconych
kwasów tłuszczowych, substancji mineralnych i lipidów. Idealny do skóry przesuszonej,
wrażliwej, starzejącej się, z problemami. Chroni
kolor włosów farbowanych przed blaknięciem.
Zapobiega rozdwajaniu się końcówek.

!
Szampon do włosów blond
i rozjaśnianych
CAMELEO SILVER

Suche, wypłowiałe i szorstkie włosy nawet po lecie sterczą
jak druty. Jak je nawilżyć i wygładzić, aby znowu zachwycać
piękną fryzurą? W kosmetykach regenerujących szukajmy lipidów, keratyny, olejów roślinnych, jojoba lub masła shea. Maski,
olejki oraz odżywki spełnią swoją funkcję regeneracyjno-ochronną jeżeli będziemy pamiętać o tym, że systematyczność w tej
kwestii ma kluczowe znaczenie.

Maska intensywnie
regenerująca
MARION

Wzbogacona o: keratynę, która
Rozświetlający szampon do codziennej
regeneruje i wygładza łuski włosów
pielęgnacji włosów. Niweluje niechciane
nadając im połysk i miękkość; Panżółte odcienie włosów rozjaśnianych i fartenol (witamina B5), który nadaje
bowanych, nadając im srebrzysty połysk,
a włosom siwym zapewnia piękne platynowe połysk i ułatwia rozczesywanie oraz
olej z oliwek, który chroni włosy
odcienie. Zawarty w szamponie kompleks
przed utratą wilgoci.,
kondycjonujący zapewnia ochronę przed
szkodliwym promieniowaniem UV.

52

3/23/2017

Uroda pod lupą

KOLORYZACJA
BEZ TAJEMNIC
czyli słów kilka o trwałości

W

brew pozorom koloryzacja włosów to nie
moda XX i XXI wieku. Od starożytności
próbowano pozbyć się siwizny. Ze względu na ograniczenia technologiczne przez wieki używano naturalnych produktów do koloryzacji, takich
jak popularna i dzisiaj henna. Jednak obecnie, dzięki
dynamicznemu rozwojowi koloryzacji na przestrzeni
ostatnich 100 lat, do dyspozycji zarówno w salonach
fryzjerskich, jak i w domowym zaciszu, możemy sobie
pozwolić na dowolne zmiany koloru włosów o różnych stopniach trwałości. Jedyne co nas ogranicza,
to wyobraźnia.

KOLORYZACJA ZMYWALNA
Dla osób, które nie chcą trwale zmieniać swojego naturalnego koloru włosów, bądź nie chcą drastycznie zmieniać swojego wyglądu, a jedynie uwydatnić niektóre tony bądź delikatnie przyciemnić
lub rozjaśnić włosy, stworzone zostały preparaty do koloryzacji
nietrwałej. Ten typ barwienia włosa działa na jego powierzchni, nie
ingerując w jego strukturę, a tworząc jedynie zabarwioną otoczkę
wokół łusek włosa. W rezultacie, widzialny odcień włosów po koloryzacji jest wynikową koloru wyjściowego i odcienia, jaki osadził
się na jego powierzchni. Warto pamiętać, że na włosach rozjaśnianych, które nie zawierają w sobie pigmentów koloru, widoczny
efekt kolorystyczny po zastosowaniu koloryzacji zmywalnej będzie dużo bardziej intensywny, co ma szczególnie duże znaczenie w przypadku mniej standardowych odcieni, jak np. niebieski.
Zaletą tego typu koloryzacji jest niewielka ingerencja w strukturę
włosa, ale również możliwość szybkiego usunięcia efektu kolorystycznego, który utrzymuje się zazwyczaj przez ok. 6 myć.

KOLORYZACJA PÓŁTRWAŁA
Coraz większą rzeszę fanów zyskuje jednak koloryzacja półtrwała,
która jest zdecydowanie trwalsza niż produkty zmywalne, utrzymując się do ok. 24-30 myć, ale ze względu na płytszą ingerencję w strukturę włosa działa mniej agresywnie i mniej je niszczy
niż koloryzacja trwała. Ten typ barwienia włosów pozwala już na
zdecydowanie bardziej widoczne zmiany koloru włosów (w obrębie 1-2 odcieni, w zależności od marki oraz koloru wyjściowego)
oraz jest w stanie pokryć siwe włosy. Kolor, w miarę upływu czasu
i zwiększającej się liczby myć głowy traci na intensywności, jednak
ze względu na długi czas wypłukiwania się barwników, przy skórze głowy mogą być zauważalne odrosty.

KOLORYZACJA TRWAŁA
Obecnie posiadająca największą reprezentację zarówno wśród
kolorantów drogeryjnych, jak i profesjonalnych. Jej zdecydowaną
zaletą jest trwały efekt koloryzacji, pokrycie siwizny oraz praktycz-

nie nieograniczone możliwości zmiany wyjściowego koloru włosów. Do grupy koloryzacji trwałej zaliczają się również rozjaśniacze, które utleniając pigmenty znajdujące się we włosie pozwalają
rozjaśnić go nawet do 8 czy 9 tonów.
Ze względu na największą popularność tego typu koloryzacji
producenci farb drogeryjnych oferują największe portfolio odcieni oraz rodzajów farb – większość zawiera amoniak, jako środek
spulchniający włos i pozwalający wniknąć barwnikom do jego
wnętrza, ale ze względu na intensywny i nieprzyjemny zapach coraz więcej nowych linii pojawiających się na rynku zawiera zamiast
amoniaku etanoloaminę, która również spulchnia włos, ale ma
dużo mniej intensywny zapach i jest delikatniejsza od amoniaku.
W portfolio koloryzacji trwałej na rynku drogeryjnym znajdziemy
również produkty dopasowane do różnych preferencji klientów,
jeśli chodzi o sposób aplikacji – od zestawów, które należy wymieszać w miseczce i nakładać pędzlem, przez gotowe zestawy
aplikacyjne, pomocne dla mniej wprawnych w farbowaniu, przez
łatwe w aplikacji pianki oraz koloryzację w formie maski - nawet
najbardziej wybredne konsumentki znajdą wygodny dla siebie
sposób aplikacji.
Również ze względu na dużą konkurencję na tym polu, to właśnie
na rynku koloryzacji trwałej pojawia się najwięcej innowacji – koloranty coraz częściej w swoich składach zawierają pielęgnujące
składniki, dodatkowe olejki pielęgnujące włosy podczas koloryzacji, ale również maski do stosowania po procesie barwienia włosów, które pielęgnują włosy po zabiegu i nierzadko sprawiają, że
staje się on bardziej miękki i łatwiejszy do rozczesania.
Oprócz kolorantów chemicznych sięgnąć możemy również do
preparatów ziołowych, z których najpopularniejsza jest stosowana od wieków henna. Różni się ona metodą zmiany koloru, ale
i czasem trzymania mieszanki na włosach. Henna, ze względu na
naturalne pochodzenie, charakteryzuje się silnym ziołowym zapachem podczas procesu koloryzacji, a czas trzymania mieszanki na
włosach zalecany przez producentów bywa nawet do kilku razy
dłuższy od farb chemicznych. Używając do koloryzacji henny warto pamiętać, że koloru powstałego henną nie należy przykrywać
barwnikami chemicznymi ani rozjaśniać, ponieważ efekt może być
skrajnie odmienny od oczekiwanego. Zalecaną metodą pozbycia
się koloru uzyskanego przez hennę jest ścięcie włosów zafarbowanych przez hennę.

KOBIETA ZMIENNĄ JEST
Niezależnie jednak od sposobu i poziomu trwałości odcienia na
jaki zdecydujemy się przy farbowaniu, warto zawsze sprawdzić
oczekiwany efekt kolorystyczny z zapewnieniami producenta podawanymi na opakowaniu oraz stosować się do wytycznych stosowania, tak aby efekt był dla nas jak najbardziej zadowalający i nie
zniszczył włosów.
Eksperci Schwarzkopf
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Farba trwale koloryzująca Cameleo Permanent
Color Cream

Farba do włosów
NATURA STYL MARION

19 supertrwałych i naturalnych kolorów
Przełomowa technologia HCE (High w wygodnej butelce z aplikatorem, dzięki
której farbowanie jest bardzo łatwe i przyConditioning Enhancer) zapewnia
jemne. Proteiny jedwabiu oraz keratyna
intensywne wnikanie koloru we
odżywią i wzmocnią strukturę włosów
włosy i MAKSYMALNY efekt. Są
oraz nadadzą im olśniewający połysk.
bardziej odporne na wypłukiwanie,
Działają łagodząco i zmiękczająco oraz
więc dłużej możesz cieszyć się
doskonale nawilżają i odżywiają.
swoim ulubionym kolorem.

Krem koloryzujący 8/0 Jasny Blond
WELLA WELLATON

Farby Multi Cream Color
LABORATORIUM
KOSMETYCZNE JOANNA

Pozwala zachować cztery oznaki młodego wyglądu włosów. Nowoczesna formuła dzięki wysoce Farby Multi Cream Color nadają włosom
efektywnym pigmentom koloryzującym pozwala efekt 3D wydobywając wyjątkową głębię
na uzyskanie pełni koloru. Dodatkowo molekuły
koloru, dodając fryzurze objętości i puCR zawarte w kremie powodują powstawanie
szystości. Seria obejmuje osiemnaście
refleksów świetlnych wzmacniających efekt intenróżnych odcieni.
sywności oraz głębi koloru.

FARBOWANIE WŁOSÓW OŻYWIA ICH BARWĘ
I ŚWIETNIE KRYJE SIWIZNĘ
Palette Deluxe
Oil-Care Color
SCHWARZKOPF
Nowa linia to 18 luksusowych odcieni, spośród
których każda kobieta
wybierze odcień idealny
dla siebie. Eksperci
Palette dodali 20% więcej olejków do formuły
Palette Deluxe, które
gwarantują blask koloru
aż do sześciu tygodni,
bez efektu matowienia.
Technologia pielęgnacji
zawiera 2 maski pielęgnujące – pierwsza dla
głębokiej pielęgnacji po
koloryzacji, a druga nakładana 3 tygodnie po
farbowaniu, dla włosów
lśniących jak dzień po
koloryzacji.

Syoss Classic
Dla włosów pięknych jak
z salonu fryzjerskiego
wybierz koloryzację Syoss Classic, teraz wzbogaconą o technologię
SALONPLEX. Wybierz
jeden z 23 oszałamiających odcieni i ciesz się
intensywnym i długotrwałym kolorem, który
dodatkowo pielęgnuje
i chroni Twoje włosy.

Palette Intensive Color Creme
SCHWARZKOPF
Z kompleksem keratyny i maską pielęgnującą
zapewnia maksymalny blask, długotrwałą intensywność kolorów oraz 100% pokrycia siwych włosów.
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Męska strefa

MĘZCZYZNA.
O SIEBIE TEZ
DBAĆ MUSI!

I

dąc ulicą trudno dziś nie spotkać brodatego mężczyznę. Co drugi lub trzeci przystojniak posiada widoczny zarost. Moda na „Rumcajsa” lub „Miejskiego
drwala” trwa niezłomnie w Polsce już czwarty rok. Brodaty trend widoczny jest w reklamach telewizyjnych,
na bilbordach i wybiegach mody męskiej. Mężczyźni
w różnym wieku prześcigają się w pomysłach na zarost. Gdy natura nie obdarzyła nas bujnymi włosami
to możemy skupić się na eksponowaniu wąsa lub brody. Utrzymująca się od kilku lat moda na brody, bródki
i zarosty męskie rozwinęła nową sferę usług barberskich, które przed latami prawie wymarły.
Na rynku jak grzyby po deszczu pojawiły się też liczne kosmetyki
do pielęgnacji męskiej brody. W łazience obok damskich kosmetyków potrzeba już więcej miejsca na kosmetyki męskie. Kto pamięta
krem do golenia i wodę kolońską? Były to kiedyś jedyne atrybuty
męskiej pielęgnacji. Zamiast pianki do golenia zobaczymy teraz zestaw do pielęgnacji brody składający się z olejków, które zmiękczają i wygładzają zarost. Podstawowym kosmetykiem jest teraz specjalny szampon do brody. Można się już spierać kto zajmuje więcej
miejsca w łazienkowej przestrzeni.
Mało kto wie i wielu mężczyzn o tym zapomina, iż niezbędnikiem
w pielęgnacji zarostu jest też balsam z peelingiem, który złuszcza
naskórek, nawilża skórę i jednocześnie pielęgnuje brodę. Zabiegi
pielęgnacyjne brody można wykonać samemu w domu lub w salonie barberskim.
Coraz więcej salonów oferuje taką usługę dla mężczyzn, którzy niekoniecznie mają na to czas i miejsce w domu. Aby broda dobrze
wyglądała i nie była tylko kępą dzikiego zarostu należy odwiedzać
barbera przynajmniej raz na 3 tygodnie. Coraz trudniej znaleźć wolny termin u dobrego barbera. Nową usługą stało się też tuszowanie
brody, które w przeciwieństwie do farbowania nadaje naturalny kolor, optycznie zagęszcza brodę i odmładza wygląd. A kto nie chciałby wyglądać młodziej i przystojniej! Tuszowanie brody zajmuje jedynie ok. 10 minut, a efekt jest trwały i widoczny przynajmniej przez
2-3 tygodnie. Broda jest bardziej zdyscyplinowana, zmiękczona
i łatwiej ją pielęgnować.

Stylizacyjno-odżywczy
krem do brody i skóry
twarzy 2w1 WOODY’S

Platinum Men
Olejek do brody
Beard maniac
DR IRENA ERIS

Poradzi sobie nawet z najbardziej
wymagającym zarostem. Dzięki
zawartości naturalnych olejków
i matrixylu pomaga w regeneracji
skóry, zapewnia też lepszą syntezę
kolagenu. Krem 2w1 nie tylko ułatwia stylizację zarostu, ale głęboko
nawilża i odżywia.

Olejek do pielęgnacji brody 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.

Odżywczy Olejek do skóry
z zarostem AVA ECO MEN

Lekki krem nawilżający do
3-dniowego zarostu
BIELENDA

Naturalny olejek do brody wypielęgnuje nie tylko suchą i wrażliwą skórę pod
zarostem, ale także doda jedwabistości i blasku brodzie. Wyjątkowa kompozycja olejów zapobiega swędzeniu,
zaczerwienieniu i przesuszeniu. Zarost
delikatnie błyszczy, staje się miękki
w dotyku, podatny na układanie.

Produkt przywraca komfort skórze
z 3-dniowym zarostem. Dzięki niemu włoski stają się bardziej miękkie
i delikatne. Specjalnie opracowana
formuła nawilża i wzmacnia skórę,
a składniki łagodzące eliminują swędzenie, zapobiegają podrażnieniom
i koją naskórek.

Od 3 lat prowadzimy usługi barberskie w naszym salonie i cieszą
się one dużym powodzeniem. Usługę wykonują u nas wszyscy pracownicy - również Stylistki-Barberki po odbytym szkoleniu i stażu.
Mężczyzni na początku chętniej wybierają usługę u barbera gdyż
czują się pewniej. Gdy spróbują jednak usługę u kobiety, szybko
przekonują się, że nie ma to znaczenia jakiej płci jest barber.
Według mnie salony dedykowane dla mężczyzn można podzielić na dwa typy: barber shop - zajmujący się szybkim strzyżeniem
i podcięciem brody oraz barber SPA - w tym wypadku trzeba często
wcześniej umówić się na wizytę, przeznaczyć więcej czasu, ponieważ usługa obejmuje nie tylko strzyżenie i podcięcie brody, ale również pielęgnację. Barber Shop’y w 3/4 dominują na polskim rynku,
gdyż oferują szybką usługę.
Mężczyźni jednak z roku na rok coraz chętniej korzystają z barber
SPA i na pielęgnację przeznaczają coraz więcej czasu i pieniędzy.
Przykładowy zabieg SPA obejmuje trymowanie brody, tuszowanie,
peeling, maskę + olejek, gorący okład lub saunę parową na brodę.
Cały zabieg kończy się masażem twarzy. Czas trwania takiego zabiegu wynosi 1-1,5 h, a koszt np. w naszym salonie Mateusz Marek
przy ul. Hetmańskiej 7 w Rzeszowie zaczyna się od 140 zł. Faktem
jest, iż gdy mężczyzna raz skorzysta z profesjonalnej usługi, często
zaprzestaje samodzielnego strzyżenia w domowej łazience.
Nową usługą na rynku, którą również już wykonujemy, jest mikropigmentacja skóry głowy, korygująca każdy ubytek owłosionej partii
skóry głowy (łysienie, ubytki, zakola, blizny). Zabieg ten sprawdza

się przy bardzo krótkich włosach z zakolami (nawet przy ogolonej
głowie), jak również przy włosach średniej długości i tu mówimy
o efekcie optycznego zagęszczenia. Aby uzyskać oczekiwany naturalny efekt zabieg wykonuje się etapami co 2-3 tygodnie 3-4 razy.
W trakcie kolejnych zabiegów klient przyzwyczaja się do wyglądu,
a dla otoczenia nie jest to szok, gdyż efekt stopniowo jest bardziej
widoczny. To klient decyduje ostatecznie w jakim zakresie i jak naturalnie ma wyglądać wypełnienie. Trwałość tego typu pigmentacji
wynosi do 3 lat. Po upływie tego okresu możemy na nowo kreować
linię włosów lub zarostu. Kolor pigmentu dobierany jest indywidualnie do naturalnego koloru włosów klienta. Koszt usługi waha się
w granicach 2500-7000 zł. W mniejszej skali z takiej usługi korzystają też kobiety.
Podsumowując drodzy Panowie i Panie chciałbym podkreślić, że
warto dbać o własny wygląd gdyż sprawi to przyjemność nie tylko
nam samym, ale i naszym bliskim. Ładna fryzura czy zadbana broda
dodają nie tylko pewności siebie, ale i wzbogacają nasz osobisty
urok. Zabieg w Barber SPA to również świetny pomysł na prezent.
Kupując u nas kartę podarunkową z pewnością sprawimy przyjemność wybranemu mężczyźnie.
Mateusz Marek, Professional Hair Stylist
www.hairexpert.com.pl, e-mail: salona@hairexpert.com.pl
Facebook: barberrzeszow.mm
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NOWOŚĆ
Żel pod prysznic
Adidas UEFA
Champions
League®
Champion Edition
Champions Edition to
wyjątkowa kolekcja produktów do pielęgnacji
ciała oraz zapachów,
dla których inspirację
stanowiła miłość do piłki
nożnej. Charyzmatyczną
osobowość zapachu
tworzy aromatyczna
paprociowa kompozycja
przechodząca w eleganckie, męskie nuty
piżmowo-drzewne.

Krem do golenia
JOANNA

Szampon do włosów skłonnych do
wypadania
MARION MEN

Formuła kremu została
opracowana specjalnie
z myślą o komfortowym
i delikatnym goleniu męskiej skóry. Ma przyjemny,
męski zapach, który długo
utrzymuje się na skórze.
Składnikiem aktywnym
jest gliceryna, która działa
nawilżająco, dzięki czemu
skóra po zabiegu jest gładka i miła w dotyku.

Active Energy Odświeżający żel do
twarzy NIVEA MEN
Lekka i błyskawicznie wchłaniająca się formuła żelu
zawiera naturalny dla skóry
Koenzym Q10 oraz kreatynę,
które dostarczają komórkom
skóry długotrwałej energii.
Lekki żel szybko się wchłania nie pozostawiając na
twarzy tłustej warstwy.

Antyperspirant Fa Men
Xtreme Invisible Power
Walczy z nadmierną potliwością, nieprzyjemnym zapachem
oraz nie pozostawia białych,
żółtych oraz oleistych plam na
ubraniach. Chroni, zanim pojawi
się pot.

Gillette Blue3 Ice Jednorazowe Maszynki Do
Golenia Dla Mężczyzn
Zapewniają gładsze golenie
i w 100% lepsze czyszczenie
maszynki (w porównaniu z Blue
II). Posiadają udoskonalony pasek
nawilżający Lubrastrip, zapewniający wyjątkowy komfort podczas
golenia (w porównaniu z Blue II
Plus). Ruchoma główka dopasowuje się do kształtów twarzy.

Specjalistyczny szampon
w 100% dla mężczyzn
w 100% ukierunkowany
na problem. Kompleks
4 składników aktywnych
doskonale oczyszcza i pielęgnuje wymagającą skórę
głowy, chroni włosy przed
nadmiernym wypadaniem.
Skutecznie stymuluje
matabolizm w mieszkach
włosowych, pobudzając do
aktywnego wzrostu.

WARS Fresh Pianka do
golenia nawilżająca

Energy ON Żel do golenia
LIRENE MEN

Wydajna, gęsta pianka,
doskonale przylega do skóry.
Zapobiega podrażnieniom,
nawilża. Orzeźwiający, męski
zapach gwarantuje maksymalną
dawkę świeżości.

Zapewnia łatwość golenia i kompleksowo pielęgnuje skórę, dzięki
doskonałemu połączeniu składników aktywnych. Konsystencja
żelu zapewnia odpowiedni poślizg
podczas golenia. Gliceryna poprawia miękkość naskórka, a aloes wykazuje silne właściwości nawilżające
i łagodzące. Produkt polecany dla
każdego rodzaju zarostu.

