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CZARNY DIAMENT
W KOSMETYCE

Oczyszczona, idealnie matowa,
pełna blasku, świeża i gładka cera.
Pory zwężone i mniej widoczne,
niedoskonałości zredukowane.
WE ARE DIGITAL

CARBO DETOX
BIAŁY WĘGIEL™
WĘGIEL FARMACEUTYCZNY
Jedyna na rynku linia BIAŁY WĘGIEL™
to autorska formuła kosmetyków, która
w sposób unikatowy łączy czarny
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NATALIA GAJDEK-KANAS
PROJEKTANTKA: EWELINA DEC (ALETTE)
TEKST:

Facebook: Ewelina Dec (Alette)
Instagram: alette.atelier
foto: dmitrowska.com
make-up: Katarzyna Paluch
fryzura: Monika Rękas „Fryzela”
miejsce sesji zdjęciowej: „Dwór Kombornia”
modelki: Monika Synytycz oraz Marcelina Książek
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o założyć w sylwestrową noc,
na karnawałowe
party czy studniówkę?
Wybór idealnej sukni to
nie lada wyzwanie... bo
przecież na co dzień ubieramy się zupełnie inaczej,
a w ten wyjątkowy wieczór chcemy wyglądać
zjawiskowo. Każda z nas
przygotowuje się do tego
z dużym wyprzedzeniem
i pieczołowitością. W tym
czasie możemy pozwolić
sobie na wiele więcej niż
przez cały rok, dlatego nie
bójmy się założyć czegoś
szałowego. Zdobione koronki, cekiny, pióra, kryształy, metaliczne połyskujące tkaniny, to wszytko
sprawdzi się w karnawałowych stylizacjach.

Zastanawiacie się jaką suknię założyć, długą czy krótką?
Wszystko zależy od miejsca i okazji. Jeśli to impreza ze znajomymi
- mniej zobowiązująca, załóżmy krótką, natomiast kiedy wybieramy
się na bal, galę czy studniówkę lepiej zaprezentujemy się w długiej.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kreacji?
Przede wszystkim skupmy się na naszej figurze. Jeśli mamy doskonałą sylwetkę - możemy pozwolić sobie na bardzo dopasowane
fasony z seksownie odsłoniętymi plecami czy mocnym rozcięciem.
Natomiast jeśli chcemy ukryć nasze mankamenty - musimy wybrać kreację, która wymodeluje i odejmie parę kilogramów. Długie
suknie do ziemi świetnie sprawdzą się w tej roli. Potrafią poprawić
proporcje ciała i optycznie nas wysmuklić. Ponadto, są niezwykle
kobiece i potrafią zmienić nas w prawdziwe damy. Ważną zasadą
jest to, aby zatuszować nasze krągłości przy równoczesnym podkreśleniu i skupieniu uwagi na naszych atutach.
Nie bez znaczenia jest również jakość oraz tekstura tkaniny. Jeśli
chcemy naprawdę zrobić dobre wrażenie i wyglądać wytwornie,
wybierzmy suknie wykonane z: jedwabiu, krepy, żorżet, koronek.
Od pewnego czasu wśród materiałów wieczorowych prym wiedzie również aksamit. Suknie wykonane z niego wyglądają bardzo
elegancko i majestatycznie, dodatkowo po dodaniu odpowiednich
zdobień efekt końcowy jest naprawdę powalający.
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Tkaniny naturalne nie tylko wyglądają ekskluzywnie, ale także doskonale się układają, przez co czujemy się komfortowo.
Kolejnym ważnym aspektem jest dobór koloru naszej stylizacji, najlepiej w karnawale sprawdzą się odcienie czerwieni, złota, srebra,
ciemnego wina, szmaragdowej zieleni oraz „klasyka gatunku” - ponadczasowa czerń.

FOT. DMITROWSKA.COM

Jak znaleźć wymarzoną suknię, która spełni wszystkie nasze
oczekiwania?
Coraz bardziej popularne stało się szycie na indywidualne zamówienie. Klientki, które trafiają do naszego atelier „Alette by Ewelina
Dec” decydują się na taką usługę z kilku powodów:
ʹʹ po pierwsze: zależy im na unikatowym i oryginalnym fasonie,
(wolą uniknąć sytuacji, gdzie na balu pojawią się panie w takiej samej sukni);
ʹʹ po drugie: kreacja szyta jest pod wymiary Klientki z uwzględnieniem typu figury. Często jest tak, że Panie przez swoje
dysproporcje po zakupie gotowej sukienki w sieciówce i tak
muszą ją dopasowywać;
ʹʹ po trzecie: projekt ustalany jest wspólnie, brane są pod uwagę wszelkie sugestie co do koloru, tkaniny i fasonu, aby każda z Pań nie tylko wyglądała efektownie, ale także dobrze się
w tym czuła.
W efekcie końcowym otrzymujemy wymarzoną i niepowtarzalną
suknię.

Co z dodatkami do karnawałowej stylizacji?
Jeśli chodzi o buty, to koniecznie szpilki. Buty na płaskim obcasie
lub baleriny zepsują cały look. Co do błyskotek, to biżuteria powinna być tą „wisienką na torcie”, musi idealnie współgrać z resztą.
Żelazną zasadą jest, aby zachować umiar: jeśli mamy prostą suknię z gładkiej tkaniny, wybierzmy np. efektowne duże kolczyki oraz
ciekawe buty, natomiast jeśli mamy zdobioną suknię, postawmy na
minimalizm. Pamiętajmy, „czasem mniej znaczy więcej”. Jeśli będziemy błyszczeć od stóp do głów wcale nie będziemy wzbudzać
zachwytu, wręcz przeciwnie.
Jak mawiała Diana Vreeland: „Styl – każdy kto go ma, posiada coś
niezwykle ważnego: oryginalność”.
FOT. DMITROWSKA.COM
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GWIAZDY
W STYLU EKO

Piękne, zdolne i niezwykle wrażliwe kobiety. Od lat żyją w zgodzie z Matką-Naturą i na dodatek twierdzą, że ta… odpłaca im z nawiązką! Czym? Zdrowiem, urodą, szczęściem i spokojem. Wykorzystując
więc swoją popularność, namawiają nas do życia w stylu eko. Aktorka Iza Miko promuje recycling,
zdrową kuchnię wegańską i „domowe” kosmetyki. „Zakręcona” piosenkarka Reni Jusis zdradza innym
mamom, jak wychować eko-dzieci i dbać o czystość w domu. A modelka Joanna Krupa staje w obronie
zwierząt i zachęca do ich adopcji. Wszystkie trzy wierzą, że razem możemy zmienić świat na lepsze.
słusznie!

Psy ze schroniska też są glamour!
– Wreszcie program z pieskami! Będzie dużo niespodzianek.
Moje pieski są dla mnie terapią. To przyjaciele na całe życie.
Mam ich sześć, całe ZOO. Nikt się tak nie cieszy, jak one,
kiedy wracam do domu. Gdy się przytulają, od razu mi lepiej.
A one są jak ludzie! Czują, jak ktoś je kocha i jest dla nich
miły. Jestem dzisiaj w niebie, prawdziwym doggy heaven.
Przez tyle lat marzyłam, by mieć taki program. Dziękuję TVN!
Jestem dumna, że pracuję dla takiej stacji – Joanna Krupa,
jurorka polskiego „Top Model” nie posiadała się z radości,
gdy okazało się, że ma prowadzić program „Misja Pies”.
W każdym z odcinków znajdowała dom dla zwierzaków ze
schroniska. Oprócz tego, z pomocą psiego behawiorysty,
modelka rozwiązywała problemy właścicieli z ich pupilami.
Czyli… robiła to, czym z pasją i zaangażowaniem zajmuje się
od lat. Top modelka wykorzystuje bowiem swoją międzynarodową sławę w zbożnym celu, m.in. prowadzi fundację,
która pomaga bezdomnym psom i zachęca ludzi do adopcji
zwierzaków. Niestety, po pierwszym sezonie program zszedł
z anteny. Ale ona się nie poddała! Wydała też książkę „Psie
sprawy”, w której opisała prawdziwe, bardzo wzruszające historie ludzi, którzy adoptowali czworonogi zamiast je kupować. A cały dochód z jej sprzedaży oddała wybranym przez
siebie schroniskom. Wszystko po to, żeby uwrażliwić ludzi na
psi los. By uwierzyli, że „pies ze schroniska też jest glamour”. Z równie wielką determinacją modelka walczy o prawa
zwierząt. Jest zagorzałą przeciwniczką noszenia futer. Na
celebrytkach, które błyszczą w nich na czerwonym dywa-

nie i ściankach, nie pozostawia suchej nitki. – Jest XXI wiek,
a nie epoka jaskiniowców. Nie ma więc powodu, żeby nosić
futro – mówi ostro. – Zresztą, każdy dziś wie, jak się je robi.
Z jakim bólem zwierząt się to wiąże... Ktoś, kto się w nie ubiera, jest okrutnym człowiekiem. Bez serca. Promuje zabijanie
i torturowanie! – krzyczy w wywiadach Krupa. Od lat bierze
udział w kampaniach organizacji PETA (która wcześniej namówiła do współpracy tak wielkie gwiazdy modelingu, jak
Naomi Campbell czy Cindy Crawford), nawołując nas do nienoszenia naturalnych futer oraz rezygnacji z jedzenia mięsa.
Aby zwrócić uwagę na ważne problemy społeczne, Joanna
nie waha się sięgnąć po najbardziej radykalne środki. Podpisując się pod hasłem: „Lepiej nago niż w futrze”, po prostu…
zrzuciła z siebie ubranie. Zapewniła tym organizacji (i oczywiście sobie) spory rozgłos, co tylko zachęciło ją do kolejnych działań. Dzisiaj Joanna z prawdziwą dumą przyznaje:
„Dostaję wiele wiadomości z podziękowaniami za to, że publicznie walczę o dobro zwierząt. Co więcej, ludzie piszą,
że zainspirowani przeze mnie ocalili psa lub kota ze schroniska. Inni informują, że przestali nosić futra, bo dzięki mnie
poznali prawdę o tym, jak zwierzęta są żywcem obdzierane
ze skóry… Nie obchodzi mnie, co nieżyczliwi mówią. Jeśli
ktoś nie widzi pozytywnego przekazu w tym, co robię, jak
staram się być głosem bezbronnych zwierząt, musi być nieszczęśliwym człowiekiem”. Modelka stara się wszystkich nas
zmotywować do działania. Bo – jak argumentuje – każdy ma
obowiązek robić w życiu coś dobrego. Niekoniecznie dla
zwierząt. „Ważne, by nie myśleć wyłącznie o sobie”.

Joanna
Krupa
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W zgodzie z naturą i intuicją
„Zakręcona, zakręcona”, oczywiście na punkcie muzyki – taka
była Reni Jusis, zanim została mamą. I choć na początku ciąży
była przekonana, że niedługo po urodzeniu dziecka wróci na
scenę, po porodzie odkryła, że wcale jej się nie śpieszy. Kiedy
pierwszy raz wzięła w ramiona Teofila, poczuła, że musi zwolnić tempo życia, aby nie przegapić tego, co ważne: pierwszego uśmiechu, słów i kroków synka. Te dziewięć miesięcy, kiedy
nosiła go pod sercem, zmieniły jej życie diametralnie. Także
z tego powodu, że artystka wraz z mężem, muzykiem Tomkiem
Makowieckim, w sposób naturalny przeszła na „ekologiczną
stronę mocy”. Wspomina to tak: „Zaczęło się od tego, że w ciąży przypadkiem trafiłam do lekarki medycyny naturalnej, która
namówiła mnie na zmianę diety na zgodną z porami roku i poradziła wyeliminować nabiał. Od niej również otrzymałam literaturę przedstawiającą korzyści płynące z naturalnego porodu
i karmienia piersią. Usłyszałam wtedy po raz pierwszy o budowaniu naturalnej odporności, na czym nam z mężem szczególnie zależało, bo jesteśmy pokoleniem wychowanym na butelce
z krowim mlekiem i antybiotykach. Potem znów przypadek: nasi

dlaczego pieluchy tetrowe są lepsze od pampersów, czym bawić dzieci, jeśli nie plastikowymi zabawkami i jak stworzyć kosmetyki z tego, co mamy w… lodówce i spiżarni. Razem z dziennikarką Magdą Targosz napisała także „Poradnik dla zielonych
rodziców”, w którym prócz eko-porad dwóch doświadczonych
mam znalazły się rozmowy z lekarzem pediatrą, położną, psycholog dziecięcą i entuzjastami życia w zgodzie z naturą. A żeby
ułatwić potencjalnym eko-rodzicom start w „nowe, lepsze życie”, wypuściła na rynek produkty sygnowane logo „ekomama
by Reni Jusis”, takie jak np. olejki do masażu, ale też słynne kule
piorące. O tym, że zielony to dziś modny kolor, przekonywała
także widzów telewizji śniadaniowej stacji TVN, udzielając im
różnych eko-porad. Naturalną konsekwencją „zielonego” życia
była decyzja artystki o przeprowadzce z betonowej dżungli do
Trójmiasta. W Sopocie dotarło do niej, w jakim pośpiechu dotychczas żyła, w jak wielkim stresie… Odnalazła spokój. – Nad
morzem niebo jest błękitniejsze niż w Warszawie. Czasem jemy
śniadania w knajpce przy molo. Tego widoku nie zamieniłabym
na nic… – uśmiecha się.

EKOLOGICZNE RODZICIELSTWO TO - W MOIM ODCZUCIU POWRÓT DO KORZENI I PRÓBA PRZECIWSTAWIENIA
SIĘ WSZECHOBECNEJ KONSUMPCJI.

Liczy się każdy mały gest
rodzice zapytali, co mogliby sprezentować wnukowi, gdy przyjdzie na świat, i z mężem spontanicznie poprosiliśmy ich o chustę
zamiast wózka i hamak zamiast łóżeczka. I zdecydowaliśmy się
przyjąć od znajomych całą wyprawkę dla naszego synka, która
będzie służyć później kolejnym dzieciom”. Z czasem młodzi rodzice poznawali innych entuzjastów zielonego życia, a od nich
przejmowali ciekawe eko-rozwiązania. Jakie? Odrzucili na przykład chemikalia. Zamiast proszku do prania używali specjalnych
orzechów piorących. Zaprzestali też używania mydła. Reni wywołała poruszenie w mediach, przyznając w wywiadzie, że małego synka kąpie w mleku z piersi. Bez problemu podzielili się
z mężem rodzicielskimi obowiązkami: ona przejęła ster w kuchni,
on zaś bawił synka – a później i córeczkę, Gaję – robiąc im eko-zabawki, np. grzechotki z… tektury i ziaren soczewicy. Gwiazda
tak mocno „zakręciła się” na punkcie ekologii, że z czasem założyła blog www.ekomama.pl – na którym podpowiada rodzicom,

Krucha, filigranowa blondynka, a ma w sobie tyle siły! Jako nastolatka wyjechała za ocean i podjęła niezwykle trudną walkę
o swoje marzenia: aktorstwo i taniec. I wygrała! Dzisiaj Iza Miko
ma na koncie kilkanaście ról u boku gwiazd amerykańskiego
kina. Nie zapomina jednak o polskich fanach. Z myślą o nich zagrała przecież tancerkę w filmie „Kochaj i tańcz” u boku Mateusza Damięckiego. I założyła blog www.ekomiko.pl – na którym
prężnie działa, ratując naszą planetę. – Tak! Czas się przyznać:
od dawna mam „fioła”. Jest to fioł o tyle bezpieczny, co pożyteczny. To fioł ekologiczny. Eko-fioł – przyznała na swojej stronie
internetowej. Ale nie od razu wiedziała, co tak naprawdę znaczy
wspierać Matkę-Naturę. – Kiedyś myślałam, że aby poczuć się
zaangażowaną w walkę o środowisko, powinnam przynajmniej
przykuć się do jakiegoś drzewa i zaprotestować przeciwko budowie: 1. elektrowni, 2. trasy szybkiego ruchu, 3. mostu. Nic bardziej mylnego! – żartuje aktorka. – Poza tym wolę wspinać się

Reni
Jusis
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po drzewach niż do nich przykuwać – dodaje serio. Z własnego doświadczenia wie, że nawet mała zmiana przyzwyczajeń
może być bezcenna. Jej pierwszy krok? Segregacja śmieci. I obsesyjne wręcz zakręcanie wody podczas mycia zębów. Potem
działania ekologiczne zaczęły się rozmnażać i z dnia na dzień
odkrywała nowe rzeczy, które można robić dla dobra Ziemi. – Liczy się każdy wkład: wyłączanie urządzeń i świateł, drukowanie
dwustronne, używanie energooszczędnych żarówek, zgniatanie
butelek przed wyrzuceniem – wylicza Iza. Przy okazji dodaje,
że wybiera wodę w wielkich baniakach, by nie marnować plastiku. – I nigdy przenigdy nie używam toreb plastikowych, tylko
płóciennych, choćbym miała wszystko nieść w zębach – żartuje
w swoim stylu aktorka. – Oczywiście kupuję tylko te rzeczy, które naprawdę są mi potrzebne. Ciuchy? Nie wyrzucam ich, tylko oddaję. Rezygnuję też z otrzymywania pocztą papierowych
ulotek i katalogów, bo to są niepotrzebnie wycinane drzewa.
To mój świadomy wybór – podkreśla. A mając nadzieję, że fani
podążą jej śladem, od razu uspokaja: „To naprawdę nie jest trudne i z czasem wchodzi w krew”. Na swoim ekologicznym blogu

WYZNAJĘ ZASADĘ:

„ŚWIAT NALEŻY ZMIENIAĆ OD SIEBIE”.
EKO-DZIAŁANIA NAPRAWDĘ NIE SĄ
TRUDNE. I Z CZASEM WCHODZĄ

W KREW.
podaje nam mnóstwo pomysłów, jak urządzić dom w stylu eko
(ona w swoim, w Los Angeles, zainstalowała system solarny), robić „zielone” zakupy, przygotowywać zdrowe posiłki, oczywiście
wegańskie, gdyż aktorka lata temu zrezygnowała z jedzenia
mięsa, nabiału i produktów odzwierzęcych. Z jej rad mogą też
skorzystać ci, którzy marzą, aby zamienić łazienkę w salon SPA
i przygotować kosmetyki na bazie naturalnych składników. Miko
tak bardzo rozkręciła się w ekologicznej działalności, że przeprowadza na ten temat wywiady z gwiazdami. Współpracuje też
z koncernami, które mają w ofercie eko-produkty. A nawet sama
już je produkuje! Jej firma Eko-Miko niedawno wypuściła na rynek eko-świece. Za – bagatela! – 59 dolarów. Wygląda więc na
to, że artystka i ekolożka jest całkiem niezłą bizneswoman. Ale
działa w słusznej sprawie. I za to jej chwała!
Ewa Anna Baryłkiewicz

Iza
Miko

NOWOŚĆ
Black Rose
Face care

Detoksykująca
moc czarnej róży
y kompleks,
Przełomowa pielęgnacja – botaniczn
mikro-stanom
który wycisza skórę oraz zapobiega
czesne
zapalnym, odpowiedzialnym za przedw
starzenie się.
uje
Skóra znów może oddychać i odzysk
czyste piękno.
Poznaj całą gamę evrēe Black Rose.

Zamów już dziś!

evree.eu
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PREZENT

IDEALNY
Zestaw podarunkowy
GILLETTE FUSION
PROSHIELD
Idealny prezent dla Twojego bohatera!
Zestaw podarunkowy Gillette Fusion
ProShield z edycji specjalnej Justice
League jest dostępny tylko przez ograniczony czas. W zestawie znajduje się
maszynka do golenia Gillette Fusion
ProShield oraz trzy wkłady wymienne.

RETINOL D-FORTE
LIRENE

Zestaw prezentowy dla kobiet
z serii Nutri Gold
Olejkowy Rytuał
LOREAL PARIS

Nowa seria RETINOL D-FORTE to
innowacyjne połączenie retinolu o potwierdzonym działaniu odmładzającym na
poziomie komórkowym oraz wyjątkowej
wit. Dpro, wzmacniającej system ochronny
skóry. Dodatkowo, formuły wzbogacone
są o składniki przeciwstarzeniowe, takie
jak Koenzym Q10. Dzięki temu, seria RETINOL D-FORTE spełni nawet najwyższe
oczekiwania, gwarantując efekt spektakularnie odmłodzonej skóry.

1

Zawiera kosmetyki do pielęgnacji twarzy:
• Odżywczy krem-olejek na dzień 50 ml
• Krem-maska na noc 50 ml
• Płyn micelarny do cery wrażliwej 400 ml
Nutri-Gold Olejkowy Rytuał wykorzystuje
zawarte w swoim składzie drogocenne
składniki odżywcze i gwarantuje, że skóra będzie odpowiednio oczyszczona, odżywiona
i zregenerowana.

2

3

Uroda pod lupą
Regeneracja dla
włosów
CAMELEO od DELIA
COSMETICS
Pielęgnacyjne formuły bez
parabenów, syntetycznych
barwników i soli działają
wyjątkowo łagodnie na włosy
i delikatną skórę głowy. Aktywna keratyna Keterestore 2.0™
odbudowuje uszkodzenia
struktury włosów, regeneruje,
wzmacniając ich warstwę
ochronną. W skład zestawu
wchodzi szampon, odżywka
oraz jedwab do włosów.
1 ZESTAW PREZENTOWY HATTRIC CLASSIC, W skład zestawu wchodzi: Hattric Classic
Dezodorant w sprayu 150 ml, Hattric Classic
Woda po goleniu 100 ml; odświeżona skóra
o męskim, intensywnym zapachu. 2 ZESTAW
AXE COLLECTION DARK TEMPTATION,
W skład zestawu wchodzą: Żel pod prysznic
Axe Dark Temptation 250 ml i Perfumy Axe Dark
Temptation 150 ml 3 ZESTAW PREZENTOWY
BIELENDA ROSE CARE, W jego skład wchodzi: Nawilżający Krem różany 50 ml i Serum
różane 30 ml przeznaczone do pielęgnacji delikatnej i wrażliwej skóry twarzy, ze skłonnością do
nadwrażliwości. 4 PERFECTA FENOMEN C,
Zestaw składa się z kremu do twarzy na dzień
i na noc 50+ oraz kremu pod oczy 50+/60+.
Kosmetyki zapewniają fenomenalny efekt rozświetlenia i odmłodzenia dzięki aktywnej, skoncentrowanej witaminie C transportowanej bezpośrednio do wnętrza komórek skóry. 5 ZESTAW
PREZENTOWY GILLETTE, Zestaw zawiera:
Gillette Mach3 Turbo Maszynka do golenia dla
mężczyzn + 2 ostrza wymienne + Extra Comfort
Żel do golenia + Etui podróżne. Podaruj mu gładkie, dokładne golenie z zestawem prezentowym
zawierającym maszynkę Gillette Mach3 Turbo!

4

5
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Uroda pod lupą
PREZENTOMANIA – CZAS NA
ZAKUPOWE SZALEŃSTWA!
Zestaw Podarunkowy
OLD SPICE Whitewater

Zestaw prezentowy
DOVE
W skład zestawu wchodzą:
•Żel pod prysznic Dove
Nourishing Care&Oil 250 ml
•Krem do ciała Dove Silky
Nourishment 300ml
•Antyperspirant w aerozolu
Dove invisible Dry 150 ml
•Szampon do włosów
suchych Nourishing Oil Repair
250 ml

Zestaw prezentowy dla
kobiet z serii
Revitalift Laser X3
LOREAL PARIS
Zawiera kosmetyki do pielęgnacji twarzy:
•Krem Anti-Age Intensywna
Regeneracja na dzień 50 ml
•Krem-maska Anti-Age Terapia
regenerująca na noc 50 ml
•Płyn micelarny do cery wrażliwej 400 ml

Zestaw prezentowy
Lift 50 +
BIELENDA
W skład zestawu wchodzą:
•Liftingująco-wygładzający
krem przeciwzmarszczkowy 50+ DZIEŃ SPF 10
•Liftingujące serum przeciwzmarszczkowe twarz,
szyja, dekolt, DZIEŃ/ NOC

Zestawy prezentowe
C-THRU
Zestaw dla kobiet
50+ Ekspert wieku
LOREAL PARIS
Zestaw zawiera:
• Krem na dzień 50 ml
• Krem na noc 50 ml
• Ideal Soft Rozświetlające
Mleczko Oczyszczające
200 ml
Dzięki temu zestawowi
skóra będzie odżywiona.
Kosmetyki wykazują
działanie przeciwzmarszczkowe z widocznym efektem
liftingu.

To idealne prezenty pod choinkę dla każdej kobiety. Zapach
C-THRU Emerald Shine to
kultowy zapach, najbardziej
rozpoznawalny i uwielbiany
przez kobiety, który w pierwszej nucie roztacza woń jeżyny
oraz czerwonej porzeczki,
by po chwili ustąpić miejsca
kwiatowej kompozycji.

Zestaw Schwarzkopf Essence Ultime
W skład zestawu wchodzi:
• Schwarzkopf Essence Ultime Szampon do włosów Lotus Blossom+ Color Protect 250 ml,
• Schwarzkopf Essence Ultime Odżywka do włosów Lotus Blossom+ Color Protect 250 ml,
• Elegancka kosmetyczka.
Produkty Schwarzkopf Essence Ultime przeznaczone są dla włosów farbowanych i z pasemkami.

Zaawansowany program
oczyszczania LIRENE
Jednym z wiodących trendów w pielęgnacji jest
profesjonalne i precyzyjne oczyszczenie twarzy
przy pomocy kosmetyków, które skutecznie
usuną zanieczyszczenia jednocześnie pielęgnując skórę. Zaawansowany Program Oczyszczania
Lirene to:
•Szczoteczka z dwiema końcówkami
•Nawilżający żel do mycia twarzy z algą błękitną

Zestaw zawiera dezodorant
w sztyfcie 50 ml i żel pod prysznic 250 ml. Twój mężczyzna
chce zacząć pływać do biura
kajakiem po górskiej rzece
albo skakać z wieżowca, żeby
zdążyć na ostatni autobus do
domu? Teraz wszystko może się
zdarzyć. Old Spice Whitewater
to bogata linia kosmetyków
idealnie nadających się na prezent dla mężczyzn, którzy żyją
dynamicznie i nietuzinkowo.
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INTENSYWNA NAPRAWA 40+ SORAYA

Zestaw jagody acai
ZIAJA

W skład zestawu wchodzą:
• Naprawczy krem wygładzający
dzień/noc 50 ml
• Naprawczy krem noc 50 ml
• Płyn micelarny do cery wrażliwej 200 ml

W skład zestawu wchodzą:
• nawilżające mydło z balsamem,
• tonik z kwasem hialuronowym,
• ekspresowe serum do twarzy
i szyi,
• satynowy mus do ciała.

KOSMETYKI TO IDEALNY PREZENT
NA KAŻDĄ OKAZJĘ
Zestaw prezentowy
SYOSS VOLUME
Jeżeli masz dość ciągłego wręczania kwiatów, skarpet i krawatów
wymyśl coś nowego!
W skład zestawu prezentowego
wchodzi:
• Syoss Volume Szampon do
włosów Collagen & Lift 500 ml
• Syoss Volume Suchy szampon
do włosów Lift 200 ml
• Syoss Volume Odżywka w sprayu
do włosów Collagen & Lift 200 ml

Zestaw prezentowy
RED CODE STR8
Bardzo elegancki i męski
zapach. Dodatkowej elegancji dodaje wyjątkowa czarna
ceramiczna buteleczka. Nuty
głowy zbudowane zostały wokół
zapachu ananasa i morskich
nut, zmieszanych z grejpfrutem
i kardamonem. Nuta serca to
lawenda, geranium, jaśmin
i tymianek. Baza zapachu to
bursztyn, jodła i bób tonka.

Zestaw rokitnikowy
SYLVECO
Zestaw prezentowy składający się z kremu brzozowo-rokitnikowego z betuliną,
lekkiego kremu rokitnikowego oraz arnikowego
mleczka oczyszczającego.

Zestaw z węglem
bambusowym YOSKINE
Zestaw Yoskine Bamboo-Sei Intense zachwyci kobiety kochające luksus w dobrej
cenie. W środku znajdują się kosmetyki
dla pań po 40. roku życia: krem Czarny
Reduktor Zmarszczek z węglem bambusowym na dzień/noc oraz Szafirowy
Peeling Jono-Dermabrazja Odmładzająca.

Zestaw świateczny
VITA C INFUSION
MINCER PHARMA
Linia kosmetyków Vita C INFUSION dzięki
zawartości nadzwyczajnego składnika
aktywnego – witaminy C pozwala zachować zdrową, gładką, jędrną i pełną energii
skórę.
Skład zestawu:
•Rozświetlający krem pod oczy N˚604
VITA C INFUSION,
•Przeciwstarzeniowe serum olejkowe
N˚606 VITA C INFUSION

Zestaw podarunkowy GILETTE VENUS
CLASSIC
Zestaw podarunkowy Venus Classic z maszynką do
golenia dla kobiet łagodzi
i wygładza skórę nawet
zimą. Zestaw zawiera maszynkę do golenia Venus
Classic, wkład wymienny
oraz żel do golenia Satin
Care dla skóry wrażliwej.

Artykuł sponsorowany

JESIENNE
DOMOWE SPA

D

la wielu współczesnych kobiet pielęgnacja
to rytuał, któremu chętnie oddają się w zaciszach gabinetów kosmetycznych i w domu.
Pachnąca kąpiel, peeling całego ciała i maseczka pomagają zrelaksować się i poczuć się zadbaną, a natychmiastowy efekt nie tylko poprawia wygląd, ale też…
humor. Dlatego „domowe SPA” lubimy sobie urządzić

nie tylkoprzed ważnym wyjściem, ale też na co dzień –
zwłaszcza, kiedy potrzebujemy się zrelaksować, a nie
mamy chwili aby odwiedzić gabinet kosmetyczny. Długie, jesienne wieczory są idealnym momentem, aby zafundować skórze zastrzyk dodatkowej energii, wzmocnić ją przed zimowymi chłodami, a sobie zapewnić
chwilę ciszy, spokoju i wypoczynku.

Kosmetykiem, który jest niezastąpiony podczas domowych zabiegów
pielęgnacyjnych są maseczki do twarzy. Nowoczesne maseczki błyskawicznie wygładzają zmarszczki, napinają, regenerują, rozświetlają
czy oczyszczają, ale też pozwalają na chwile przyjemności i relaksu.
Znane są bowiem z szybkiego i widocznego działania, które wynika
z większej, niż w klasycznych kremach, zawartości składników aktywnych. Receptura maseczek jest opracowana tak, aby umożliwić
składnikom aktywnym działanie w głębszych warstwach naskórka,
a także na jego powierzchni – wygładzając i poprawiając koloryt cery.

zaciszu, które staje się gabinetem SPA. Dzięki wyjątkowym składnikom aktywnym i ciekawej formulacji maseczki zapewniają efekty podobne do zabiegów w gabinetach kosmetycznych.
- Maseczki jednorazowe to linia wygodnych w stosowaniu masek
o jedwabiście kremowych formułach. 2 peelingi pomogą profesjonalnie oczyścić i przygotować skórę do nałożenia maski o składnikach
pielęgnacyjnych, np. rozświetlającej, ultra-nawilżającej czy ujędrniającej. Wyjątkowe składniki aktywne i klasyczne, kremowe formuły
sprawiają, że maski są wygodne w użyciu i niezwykle skuteczne, pielęgnując na co dzień i przed „wielkim wyjściem”.
- Profesjonalne dwuetapowe zabiegi to linia maseczek zainspirowana zabiegami kosmetycznymi, które można wykonać samodzielnie
w domu. W linii znajdziemy innowacyjne dwukomorowe kosmetyki:
Migdałowy zabieg ujędrniający (peeling + maska), Hialuronowy zabieg wypełniająco–liftingujący (serum + maska) oraz Mineralny zabieg
oczyszczający z zieloną glinką.

Dla kobiet, które poszukują intensywnej pielęgnacji w postaci maseczek do twarzy, marka Lirene przygotowała trzy nowe linie maseczek:
- Peel off to nowość na rynku kosmetyków popularnych. W linii znajdziemy 5 rodzajów masek w formie proszku do zmieszania z wodą,
zastygającego do plastycznej masy typu „peel off”. Maseczki nawiązują do trendu „do it yourself”, można je przygotować w domowym

1

2

3

1. Maseczki jednokomorowe Lirene - wygodne w użyciu i skuteczne maski o kremowych formułach.
2. Maseczki Peel-off - maski w formie proszku do zmieszania z wodą, zapewniają efekty podobne do zabiegów w gabinetach kosmetycznych.
3. Profesjonalne dwuetapowe zabiegi Lirene, które można samodzielnie wykonać w domu.
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FALA
UDERZENIOWA
JAKO NOWOCZESNA FORMA
LECZENIA W REHABILITACJI
I KOSMETYCE

T

erapia falami uderzeniowymi wywiera pozytywny, mocny, miejscowy wpływ na organizm.
Głębokość działania fali (penetracji) w tkanki
oraz szerokie spektrum działania są dotąd niespotykane w fizjoterapii, stąd jej wysoka skuteczność.

Działanie przeciwbólowe polega na dezaktywacji błon komórkowych zakończeń nerwowych podnosząc jednocześnie próg
odczuwania bólu. Dodatkowo zaostrzając chwilowo stan zapalny
powoduje miejscowy wzrost stężenia substancji przeciwbólowych,
dając po kilku dniach efekt zmniejszenia dolegliwości bólowych.
Działanie defragmentacyjne - silna bodźcowość zabiegów umożliwia rozbicie patologicznie powstałych zwapnień oraz zwłóknień.
Dlatego jest to niezastąpiona metoda nie tylko w przypadku ostróg
piętowych, czy zwapnień barkowych, ale także wszelkiego rodzaju entezopatii.
Działanie regeneracyjne - powodując mikrouszkodzenia przyspiesza produkcję kolagenu. Jednocześnie poprawia miejscowo
trofikę, zwiększa odżywienie tkanek i przyspiesza usunięcie produktów metabolizmu komórkowego, co przekłada się na regenerację tkanek. Jest to niezwykle istotne działanie, dzięki któremu
osiąga się bardzo wysoką skuteczność w terapii np. „łokcia tenisisty”.
Działanie relaksacyjne - opiera się na rozluźnieniu mięśni, aparatu więzadłowego oraz naczyń krwionośnych na skutek działania
fali mechanicznej, która wprowadza do tkanek energię.

KORZYŚCI z terapii falami uderzeniowymi to:
⊲⊲ wysoka, potwierdzona klinicznie skuteczność,
⊲⊲ nieinwazyjność,
⊲⊲ szybka poprawa stanu klinicznego,
⊲⊲ brak efektów ubocznych,
⊲⊲ brak konieczności podawania znieczulenia i stosowania
środków farmakologicznych,
⊲⊲ połączenie leczenia objawowego z przyczynowym,
⊲⊲ długotrwały rezultat leczniczy,
⊲⊲ możliwość zapobiegania interwencji chirurgicznej.
WSKAZANIA do terapii falami uderzeniowymi
⊲⊲ zapalenie powięzi podeszwowej,
⊲⊲ ból ścięgna Achillesa,
⊲⊲ ostrogi piętowe,
⊲⊲ kolano skoczka (zapalenie więzadła rzepki),
⊲⊲ zespół wierzchołka rzepki,
⊲⊲ zespół brzegu kości piszczelowej,
⊲⊲ ból przyczepu ścięgna podkolanowego,
⊲⊲ zapalenie pasma biodrowo-piszczelowego,
⊲⊲ ból w okolicy pachwiny,
⊲⊲ zapalenie kaletki ścięgna Achillesa,
⊲⊲ zapalenia stawu barkowego,
⊲⊲ zmrożony bark,
⊲⊲ zapalenie stożka rotatorów,
⊲⊲ przerwanie pierścienia rotatorów,
⊲⊲ zapalenie kaletki podbarkowej,
⊲⊲ zwapnienia odkładające się w ścięgnach,

TEKST: MGR

⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲

zapalenie nadkłykcia kości promieniowej - „łokieć tenisisty”,
ból dłoniowej strony nadgarstka,
nadmierne napięcie mięśniowe,
wyrośla kostne małych stawów ręki,
entezopatie,
zapalenie kaletki krętarzowej,
przerwanie ciągłości ścięgien,
utrudnione zrosty kostne,
trudno gojące się rany.

PRZECIWWSKAZANIA do terapii falami uderzeniowymi
⊲⊲ ciąża,
⊲⊲ nowotwory,
⊲⊲ zaburzenia krzepliwości krwi i przyjmowane w związku
z tym leki,
⊲⊲ zaawansowana osteoporoza.
Zwykle stosuje się od 3 do 5 zabiegów, w odstępie 3-10 dni. Większość osób już po pierwszym zabiegu odczuwa ulgę w bólu i poprawę sprawności fizycznej.
Fala uderzeniowa swoje zastosowanie znajduje również w kosmetologii
Fala uderzeniowa wytwarza wibracje w tkance łącznej, powodując jej napinanie i rozluźnianie. Skutkuje to rozbiciem komórek

DAWID TROJNIAK
WŁAŚCICIEL CR ATHLETICS

tłuszczowych, a co za tym idzie, wygładzeniem powierzchni skóry
i pozbyciem się niechcianych grudek. Ponadto, poprawiana jest
tonacja powierzchni skóry, a bolące obrzęki zostają zredukowane.
Fala uderzeniowa ma również zastosowanie w zmniejszaniu
blizn i rozstępów
Spora liczba kobiet boryka się także z rozstępami, czy bliznami
innego pochodzenia. Nieestetyczne zmiany skórne można wyeliminować stosując leczenie falą uderzeniową. Poprawia ona mikrocyrkulację, dostarcza dużą ilość tlenu oraz przyspiesza metabolizm. Pobudzone krążenie oraz poprawione ukrwienie wpływają na
proces gojenia, który znacząco się przyspiesza. Wytworzenie się
nowych włókien elastynowych i kolagenowych zapewnia wypełnienie defektów i wgłębień wywołanych przez blizny.
Zabiegi są bezbolesne i nieinwazyjne, a ich rezultaty są bardzo
szybko widoczne. Sam zabieg jest krótki (5-10 minut), natomiast
daje długotrwałe efekty.
Zapraszamy do skorzystania z zabiegu fali uderzeniowej w naszych Gabinetach.
Centrum Rehabilitacji ATHLETICS funkcjonuje na rynku rehabilitacyjnym od stycznia 2010 roku w placówkach w Jarosławiu przy ul.
Słowackiego 28, oraz w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 77. Po
więcej szczegółów zapraszamy na www.athletics-rehabilitacja.pl
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Multi-regenerujący balsam do ciała
LIRENE MINERAL COLLECTION
Minerały z Morza Martwego zawierają cenne
mikroelementy znane ze swych odżywczych
właściwości już od tysięcy lat. Intensywnie
odbudowują i wzmacniają barierę skórną,
zapewniając wielopoziomową regenerację.
Obecne w formule balsamu niebieskie kapsułki
z witaminą E chronią jej biologiczną aktywność
i uwalniają pielęgnacyjne właściwości dopiero
podczas aplikacji na skórze.

Masło do ciała z serii
Naturia Body JOANNA
Kosmetyk posiada przyjemną,
aksamitną, łatwą do rozprowadzenia konsystencję. Jego receptura
jest bogata w wiele dobroczynnych składników, które zapewnią
odpowiednią pielęgnację. Produkt
szybko się wchłania oraz sprawia,
że skóra staje się aksamitnie
miękka i odżywiona. Jednym z jego
głównych składników jest masło
shea, które dogłębnie nawilża
i uelastycznia.

Balsam Total Nutrifirm
EVRĒE
Zawiera idealnie dobrane naturalne składniki
aktywne. W efekcie regularnego stosowania
skóra staje się silnie ujędrniona, napięta,
odżywiona i nawilżona. Poprawia się mikrokrążenie podskórne, a ochronna warstwa
naskórka szybko się regeneruje.

OTUL SIĘ
ZAPACHEM

Satynowy mus do ciała skutecznie nawilżający ZIAJA
Mus acai jest bardzo lekkim, ale odżywczym
produktem do ciała o satynowej aplikacji.
Bardzo skutecznie pielęgnuje skórę: wygładza, zmiękcza, nawilża, odczuwalnie redukuje
szorstkość naskórka. Nie pozostawia uczucia
lepkiej skóry.

Silk Mousse
Rhubarb Raspberry Jedwabisty mus do
mycia NIVEA

Melisa Balsam do
ciała regenerujący
BUNA

Balsam do ciała
jagoda
DAIRY FUN od DELIA
COSMETICS
Apetyczny balsam do
ciała o konsystencji jogurtu.
Dostarcza optymalnej dawki
nawilżenia i odżywienia. Czyni
skórę wyjątkowo gładką
i miękką w dotyku. Aromat
jagód w jogurcie koi zmysły,
działa odświeżająco i energetyzująco.

Sprawia, że pielęgnacja ciała pod
prysznicem zyskuje
zupełnie nowy
wymiar - gładkość
i miękkość jedwabiu
na Twojej skórze.
Poczuj zapach lata
w nowej limitowanej
edycji jedwabistych
musów do mycia
ciała o zapachu
Rabarbaru i Maliny.
Pielęgnuje skórę
dzięki ekstraktom
z naturalnego jedwabiu, pozostawiając ją
miękką i gładką.

Posiada wyjątkowe właściwości pielęgnujące skórę.
Cudownie regeneruje,
odżywia i przywraca skórze
aksamitną miękkość.
Melisa to niezwykłe ziele,
które uwodzi cytrusowym
aromatem. Naturalnie
uspokaja i przywraca równowagę. W rezultacie skóra
wygląda jak nowa – zyskuje
ładniejszy i zdrowszy koloryt. Jest mocno ożywiona
i zregenerowana, bardziej
miękka, gładka i elastyczna
w dotyku.

NAWILŻANIE, NATŁUSZCZANIE TO PODSTAWA!

OTUL SIĘ ZAPACHEM POLECANYCH KOSMETYKÓW!

Intensywnie łagodzące
masło do ciała
VIANEK
Delikatne masło do ciała łączące
właściwości niezwykle cennego oleju
kokosowego i ekstraktu z kozłka
lekarskiego. Silnie nawilża, wygładza
i zmiękcza naskórek, łagodzi podrażnienia i zapewnia komfortowe uczucie relaksu. Wosk pszczeli i gliceryna
przyspieszają regenerację i odbudowę warstwy wodno-lipidowej.

Intensywnie nawilżające
mleczko do ciała
PERFECTA HYDRO
MAGNETIC
Mleczko oparte na Aqua Lock Technology, która łączy najskuteczniejsze
mechanizmy nawilżenia skóry.
WODA MAGNETYCZNA – jej cząsteczki zamknięte są w specjalnych
nośnikach – polarosomach, które
dostarczają ją głęboko do komórek
skóry. Wykazuje silne działanie
nawilżające – jak magnes wyłapuje
w skórze cząsteczki wody.

Balsam Glowing Ritual
DOVE
Dove Nourishing Secrets to wyjątkowa linia kosmetyków zainspirowanych rytuałami piękna. Wyjątkowe
balsamy z tej linii łączą w sobie
odżywcze składniki Dove z tymi
co najlepsze w naturze. Balsam
Glowing Ritual z ekstraktem z kwiatu
lotosu i z mlekiem ryżowym pozostawi Twoją skórę jedwabiście gładką
i promienną.
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Balsam do ciała w sprayu
VASELINE

Nawilżające mleczko do
ciała VIANEK

Z gliceryną i mikrokropelkami waze- Lekkie mleczko z ekstraktami lipy,
lnu i akacji oraz olejem z kiełków
liny nawilża oraz regeneruje suchą
pszenicy silnie nawilża i regenei zmęczoną skórę. Zawiera masło
ruje
przesuszoną skórę. Zawiera
Shea bogate w witaminy A i E oraz
kompleks humektantów (mocznik,
masło kakaowe znane z właściwoglicerynę i mleczan sodu) o działaści nawilżających i utrzymujących
niu wiążącym wodę, dzięki czemu
nawilżenie. Uwalnia naturalny blask
odczuwalne jest zmiękczenie,
skóry, szybko się wchłania nie powygładzenie i poprawa elastycznozostawiając tłustego filmu. Balsam
ści naskórka. Przy systematycznym
w sprayu pozwala na szybką oraz
stosowaniu skóra staje się bardziej
łatwą aplikację.
sprężysta i nabiera jędrności.

Intensywna Pielęgnacja
Regenerujące mleczko do
ciała GARNIER BODY
Twoja skóra wysusza się, ulega
podrażnieniom? Szczypie, staje się
szorstka, pewne jej strefy stają się
chropowate? Garnier zadba o Ciebie. Mleczko zapobiega szorstkości
skóry bardzo suchej. Przyjemna
i gładka konsystencja, szybko się
wchłania. Skóra jest zregenerowana
i odzyskuje komfort.

Sól do kąpieli mleko
i miód
DAIRY FUN od
DELIA COSMETICS
Aromatyczna sól kąpielowa
bogata w naturalne minerały, odświeża, relaksuje
i oczyszcza. Cudowny zapach otula ciało i relaksuje
zmysły. Po kąpieli skóra jest
doskonale przygotowana
na przyjęcie składników
aktywnych masła czy balsamu do ciała.

W ZIMIE DUŻO ŁATWIEJ O SUCHĄ SKÓRĘ, SPIERZCHNIĘTE

USTA I SUCHE WŁOSY. NIESTETY O TEJ PORZE ROKU
PIELĘGNACJA CIAŁA JEST BARDZIEJ WYMAGAJĄCA.
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. Żel skutecznie oczyszcza
skórę całego ciała oraz pozostawia piękny,
długo utrzymujący się zapach. Krystaliczna
formuła żelu łączy się harmonijnie z odświeżającym aromatem owoców cytrusowych z delikatną nutą jaśminu, sprawiając,
że prysznic staje się przyjemnością.

Regenerujący olejek
Monoi de Tahiti BIELENDA
Poprawia jędrność i elastyczność skóry,
wspomaga jej odbudowę, przywraca zdrowy blask i poprawia kondycję. W połączeniu ze zmysłowymi nutami zapachowymi
egzotycznych kwiatów gardenii tahitańskiej sprawia, że dbanie o skórę staje się
przyjemne i relaksujące. Olejek aksamitnie
rozprowadza się na skórze, pozostawiając
ją satynowo gładką i jedwabiście miękką.

Mleczko do Ciała
Malinowe Wygładzenie i Rozświetlenie
BABUSZKA AGAFIA
Mleczko do Ciała wnika
w głąb skóry wygładzając ją
i nawilżając. Jego lekka formuła doskonale się wchłania, a aktywne składniki
przywracają jej miękkość
i naturalną delikatność.
Skład: Malina Moroszka
& Len & Morwa Czarna &
Borówka Brusznica.
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ługie, zimowe wieczory to idealny moment
na karnawałowe szaleństwo również w makijażu. Sezon imprez obfituje w mocne, intensywne i pełne koloru make-upy. W tym roku nadal
w trendzie pozostają mocne usta, idealnie podkreślone brwi oraz połyskujące rozświetlenie twarzy.

NATURALNIE PROMIENNA

Piękna i subtelnie połyskująca cera to tegoroczny must-have
w makijażu. Aby uzyskać taki efekt polecamy podkład marki
Pierre Rene Professional Skin Balance Cover, który doskonale
sprawdzi się do każdego typu cery, idealnie przykryje wszelkie
niedoskonałości i ujednolici jej koloryt, jednocześnie nadając
całemu makijażowi trwałości. Kolejnym krokiem jest utrwalenie podkładu i zmatowienie skóry pudrem sypkim Fixing
Loose Powder, który ze względu na zawartość drobinek
bambusa utrzyma skórę matową, pochłaniając nadmiar
sebum. Następnie użyj pudru rozświetlającego Highlighting Powder Pierre Rene Professional. Mieniące się
drobinki pudru idealnie podkreślają rysy twarzy, nadając jej jednocześnie promiennego i świeżego wyglądu. Puder rozświetlający rozprowadź delikatnie
na szczytach kości policzkowych, skroniach, pod
łukiem brwiowym oraz nad łukiem Kupidyna. Muśnięcie rozświetlaczem na kościach obojczyków również pięknie je podkreśli i rozświetli
dekolt, szczególne przy sukniach z odkrytymi ramionami. Delikatnie podkreśl policzki
różem lub pudrem brązującym w wybranym odcieniu. Tak przygotowany makijaż twarzy z pewnością będzie się
doskonale prezentował w wieczornym świetle.

SZACH MAT!

Pomimo tego, że błysk jest w trendzie i próbuje się przebić w każdym
elemencie makijażu, matowe usta
niezmiennie pozostają na topie. Zaletą matowych pomadek do ust jest
niewątpliwie ich trwałość, doskonała pigmentacja oraz idealne krycie.
Ze stosowaniem tych produktów
należy być jednak ostrożnym, gdyż
bardzo często działają one wysu-

KARNAWAŁOWY
FESTIWAL MAKIJAŻU

Uroda pod lupą
szająco na usta oraz optycznie je pomniejszają. Zanim użyjemy
matowej pomadki do ust pamiętajmy o dokładnym, intensywnym
nawilżeniu ust. Przy jej regularnym stosowaniu, warto takie zabiegi
wykonywać codziennie przed snem. Nie stosujemy matowych pomadek na suche i spierzchnięte oraz małe i wąskie usta. Doskonałym i bezpiecznym do każdego rodzaju ust produktem są pomadki
Pierre Rene Professional Royal Mat Lipstick, które dają półmatowe
wykończenie, nie powodując efektu przesuszenia, a jednocześnie
zapewniając trwałość, idealne krycie i niebywale intensywny kolor.
Dla efektu pełnego matu polecamy płynne, matowe pomadki do
ust Matte Fluid Lipstick.

IDEALNA OPRAWA DLA TWOICH
OCZU
Odpowiednia stylizacja brwi jest dzisiaj obowiązkowym elementem codziennego make-upu. Brwi są oprawą dla oczu, dlatego powinny dodawać charakteru oraz stawiać kropkę nad „i”
w makijażu. Kolor brwi, taki sam jak kolor włosów to już przeszłość. Od kilku sezonów królują wyraziste, zaakcentowane,
pogrubione i przyciemnione brwi. Bardzo istotne jest dopracowanie ich odpowiedniego kształtu, a w ostatnim czasie
najmodniejsze stało się ich tonowanie, czyli tzw. „ombre”.
Do uzyskania takiego efektu idealnym produktem jest Eyebrow Set marki Pierre Rene Professional, który składa się
z 3 pudrowych cieni, w różnych tonacjach oraz wosku do
stylizacji brwi.

OCZARUJ SPOJRZENIEM

Karnawałowy makijaż oka powinien być przede
wszystkim elegancki i efektowny. W tym sezonie dozwolone jest praktycznie wszystko, od intensywnych
kresek w niecodziennym kształcie, poprzez mocne
smoky eyes, aż po błysk i metaliczne szaleństwo
na oczach.
Warto przy makijażu jednak pamiętać o budowie oka oraz kolorze tęczówki i dopasować go
odpowiednio do określonego typu urody. Duże
oko pięknie wygląda w ciemnym, przydymionym
makijażu, z mocno obrysowaną kreską, małe natomiast powinno być mocno rozświetlone, tak
aby optycznie je powiększyć. Doskonałym pomysłem są paletki umożliwiające indywidualny
dobór i kompozycję cieni Pierre Rene Professional Palette Match System. System do kreacji
własnej palety kolorów pozwoli na stworzenie
paletki pasującej do danego typu urody, zarówno do szalonego makijażu wieczorowego, jak
również delikatnego dziennego.
Głębi spojrzenia nadadzą mocno wytuszowane i pogrubione lub sztuczne rzęsy. Do tego
celu polecamy pogrubiający tusz do rzęs Iconic
Mascara Pierre Rene Professional lub nowość
z oferty marki MIYO – False Lashes 4 Real Girls,
czyli sztuczne rzęsy z naturalnego włosia, model Demi Wispies.
TEKST:

MAGDALENA SZŁYK
MARKETING DIRECTOR
PIERRE RENE PROFESSIONAL
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Rozświetlacze do
twarzy Highlight &
Contour
BIELENDA MAKE- UP
ACADEMIE
Dodadzą cerze blasku oraz
pozwolą optycznie wymodelować twarz. Zatuszują drobne
zmarszczki, niedoskonałości
cery oraz efekty zmęczenia
w postaci cieni pod oczami.
Dostępne są w trzech odcieniach: PEACH - brzoskwiniowy, PINK - różowy, BRONZE
- miedziany.

Puder w kompakcie
COMPACT POWDER translucent touch N°100
DR IRENA ERIS
Lekki puder matujący przeznaczony do wykończenia makijażu, jak
i retuszu w trakcie dnia. Jedwabista
konsystencja doskonale stapia się ze
skórą i dopasowuje do jej struktury
i kolorytu nadając naturalny wygląd.

Shiny Touch - Mineralny
rozświetlacz do twarzy
i oczu LIRENE
Rozświetlacz nadaje cerze subtelną
świeżość i blask, a spojrzeniu
wyjątkową promienność. Pozwala
rozświetlić wybrane partie twarzy,
sprawiając, że cera wygląda na
zdrową i wypoczętą. Zawarty
w formule olejek z acai odpowiednio
pielęgnuje skórę i sprawia, że jest
gładka i miękka w dotyku.

Puder brązujący
SUN LOVER GLOW
CARTICE
COSMETICS
Jedwabiście miękki,
wypiekany puder zawiera
niezwykle drobne, odbijające światło pigmenty,
które adaptują się do każdej
tonacji skóry i zapewniają
promienne akcenty makijażu, jak również subtelnie
opalony wygląd.

Wypiekane cienie
MONO MINERAL
JOKO
Pozbawione sztucznych
wypełniaczy i konserwantów
stanowią doskonałe rozwiązanie dla kobiet o wrażliwych
oczach. Technika wypiekania
gwarantuje równomierną aplikację kosmetyku na powiece,
zapewniając lepszą trwałość
cieni i większą intensywność
koloru. Cienie dają metaliczne
wykończenie, można stosować
na sucho i na mokro.

LOOSE EYESHADOW/
LOOSE GLITTER
PIERRE RENE
PROFESSIONAL
Gama 22 fascynujących
kolorów sypkich pigmentów,
dzięki którym stworzenie
super trwałego makijażu
oka jeszcze nigdy nie
było tak łatwe. Intensywne
kolory i zachwycający błysk, No dark circles Rozświeidealnie sprawdzą się przy tlający korektor pod oczy
LIRENE
makijażach dziennych, jak
i wieczorowych. WielofunkRozświetlająca, pielęgnacyjna
cyjny kosmetyk do stosowania jako cień, liner, produkt formuła rozjaśnia skórę pod oczami,
do stylizacji paznokci oraz nadając jej zdrowy, wypoczęty wykolorant do ciała i włosów. gląd. Aksamitna konsystencja sprawia, że korektor optycznie stapia
się ze skórą i wygląda bardzo
naturalnie. Redukuje cienie
i obrzęki pod oczami. Dodatkowo wygładza i nawilża.

DR MAKE-UP INGRID

Mattemoiselle Flawless
Matte Powder
VIRTUAL
Bezparabenowa formuła idealnie
stapia się ze skórą, absorbuje
nadmiar sebum nadając naturalne,
matowe wykończenie. Wyrównuje
koloryt, tuszuje niedoskonałości,
kryje oznaki zmęczenia, zmniejsza
widoczność porów.

To rewolucyjne połączenie odżywczego serum z jedwabiście
gładkim podkładem liftingującym. Nowatorska, wyjątkowo
lekka receptura wzbogacona
kwasem hialuronowym
skutecznie napina i wygładza
skórę, zapewniając jej jednocześnie długotrwałą pielęgnację. Dzięki zawartości NMF
dogłębnie nawilża i chroni
przed niekorzystnym wpływem
czynników zewnętrznych.

MAKEUP REVOLUTION LIQUID
HIGHLIGHTER
Rozświetlacz w płynie z aplikatorem w formie
pipety. Efekt rozświetlający cerę można uzyskać
nakładając za pomocą gąbeczki, pędzla, dłoni
lub dodając kroplę rozświetlacza do fluidu.
Dzięki wysokiej pigmentacji niewielka ilość płynu
nadaje idealny efekt rozświetlenia.

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

Matujący fluid korygujący
NUDE CELIA ART
Dzięki zawartości składników regulujących wydzielanie sebum nawilża
przesuszone partie twarzy i normalizuje strefy tłuste. Perfekcyjnie
ujednolica koloryt skóry, dopasowując się do karnacji. Podczas aplikacji
zmienia się w delikatny matujący
puder, dając efekt idealnej cery z satynowym wykończeniem makijażu.
Dodatek witamin C i PP zapewnia
działanie pielęgnacyjne.

Łagodzący krem do twarzy BB SPF 15
VIANEK
Lekki, wielofunkcyjny krem do pielęgnacji na
dzień, zawierający tylko filtry fizyczne (tlenek cynku i dwutlenek tytanu), chroni skórę wrażliwą i podrażnioną przed szkodliwym działaniem promieni
UV. Naturalne pigmenty ujednolicają koloryt,
korygują drobne niedoskonałości i rozświetlają
cerę. Dzięki zawartości składników nawilżających
(m.in. ekstrakt z jeżówki purpurowej) i łagodzących (alantoina), krem może być aplikowany
samodzielnie lub stanowić świetną bazę pod inne
kosmetyki kolorowe.

BORDO, KOLOR CZERWONEGO WINA
MATTE FLUID LIPSTICK,
PIERRE RENE PROFESSIONAL
Kremowa pomadka w płynie zapewniająca
intensywny i długotrwały kolor z efektem
jedwabiście matowego wykończenia. Lekka
formuła wzbogacona została w witaminę E
oraz masło shea, dzięki czemu usta stają się
niezwykle nawilżone i gładkie, bez uczucia
lepkości. Wygodny aplikator w postaci
gąbeczki ułatwia równomierną aplikację produktu a intensywne kolory będą doskonałym uzupełnieniem każdego makijażu.

Aksamitny podkład
z kwasem hialuronowym Aqua COVER
SORAYA
Idealnie kryje wszelkie niedoskonałości cery i wyrównuje jej
koloryt, jednocześnie zapewniając doskonałe nawilżenie
i poczucie komfortu. Podkład
nie powoduje efektu maski.
Kolory: 201 jasny beż, 202
naturalny, 203 ciepły beż, 204
opalony.

HYPOAllergenic Precise
Liquid Eyeliner
BELL
Trwały eyeliner w głęboko nasyconym
kolorze. Kreska wykonana wygodnym, elastycznym aplikatorem jest
precyzyjna, nie rozmazuje się i nie
kruszy w ciągu dnia. Produkt dzięki
mocnej pigmentacji już za pierwszym
pociągnięciem pozwala stworzyć intensywną kreskę bez nieestetycznych
prześwitów.

LUB KARMIN DOSKONALE SPRAWDZĄ SIĘ NA WIECZOROWE WYJŚCIE.
Błyszczyk do
ust NO LIMITS
COLOR
INGRID
Z drobinkami
diamentowego pyłu
gwarantuje efekt
lustrzanego połysku.
Nowa formuła z witaminą E i C chroni,
nawilża i perfekcyjnie odżywia. Dostępny w 6 błyszczących,
mocno kryjących
kolorach.

LIQUID MATT LIP TINT Matowa pomadka w płynie DR IRENA ERIS
O aksamitnej konsystencji otula usta eleganckim,
matowym wykończeniem. Usta pozostają podkreślone intensywnym kolorem przez wiele godzin.
DOUBLE WAX COMPLEX™ o właściwościach
pielęgnacyjnych i ochronnych sprawia, że produkt
nie wysusza ust.

Koloryzujący puder do
brwi
EYEBROW INTENSE
POWDER
PUPA
Delikatny puder, który wypełnia
i pogrubia brwi oraz podkreśla
ich kolor – zapewnia bardzo
naturalny efekt. Dzięki wysokiej
zawartości składników mineralnych puder ma głęboki, matowy odcień. Praktyczny aplikator
w formie gąbeczki. Formuła
testowana dermatologicznie,
nie zawiera parabenów.

Eyeliner
Wonder Wing
RIMMEL
To funkcjonalny liner
do wykonania idealnie
równej kreski na obydwu
powiekach. Wszystko
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.

NOWOSC!

ODDYCHAJACY
PODKLAD

Korektor
Lasting Finish

Podkład
Lasting Finish Breathable

KOREKTOR NOWEJ GENERACJI Z ULTRALEKKĄ

„Chcę podkładu, który długo się
utrzymuje, jest lekki i pozwala mojej
skórze oddychać”

KONSYSTENCJĄ. POZWALA SKÓRZE ODDYCHAĆ
I STANOWI IDEALNE WYKOŃCZENIE MAKE-UPU.

NOWA GENERACJA

ULTRALEKKA KONSYSTENCJA

ULTRALEKKA KONSYSTENCJA

ODDYCHAJĄCY - NIE ZATYKA PORÓW

IDEALNE KRYCIE

25H TRWAŁOŚĆ

WYKOŃCZENIE MAKE-UPU

DŁUGOTRWAŁE, NATURALNE KRYCIE

PRECYZYJNY APLIKATOR W KSZTAŁCIE
GĄBECZKI

WYGODNA APLIKACJA - APLIKATOR
Z PODUSZCZECZKĄ

IDEALNE WYGŁADZENIE DZIĘKI RUCHOWI
STEMPLOWEMU

ODPORNY NA POT I WILGOĆ
NIE ROZMAZUJE SIĘ
SPF 20
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PIELĘGNACJA

SKÓRY

Z

imowe miesiące to czas szczególnie trudny dla pielęgnacji skóry. Zimą bardzo często
diametralnie zmienia się temperatura otoczenia, w którym przebywamy. Na zewnątrz jest mroźno
i wietrznie, co sprawia, że skóra w sposób naturalny
zmniejsza ilość wytwarzanego sebum, które zabezpiecza ją przed nadmierną utratą wody. Ciepłe i suche
powietrze w pomieszczeniach przyczynia się z kolei
do nadmiernego wysuszenia skóry – skóra zimą traci
wodę nawet dwa razy szybciej niż latem. Gwałtowne zmiany temperatur sprawiają, że skóra staje się
szorstka, mniej elastyczna, podatna na podrażnienia,
bardzo często jest zaczerwieniona, a także może pojawić się uczucie pieczenia i bólu. Najbardziej narażona na uszkodzenia jest skóra twarzy (w tym okolic
oczu i ust) oraz dłoni.
Pielęgnacja skóry ciała zimą musi być odpowiednio dopasowana.
Sprawdzą się kosmetyki dość tłuste, o bogatszej konsystencji, które
będą zapobiegały utracie wody z naskórka i odbudowywały naturalny płaszcz lipidowy, stanowiący podstawową barierę ochronną
skóry. Najważniejszą funkcją „kosmetyków zimowych” jest ochrona skóry oraz jej odpowiednie nawilżenie i regeneracja. Produkty
te powinny być bogate w emolienty, lipidy (woski i oleje roślinne),
substancje działające kojąco i łagodząco, oraz substancje nawilża-

ZIMĄ

jące. Zimą warto także zmienić zwykły żel pod prysznic na delikatny
produkt myjący, np. zawierający oliwkę, który nie będzie uszkadzał
płaszcza lipidowego naskórka. W kosmetykach zimowych do pielęgnacji twarzy należy zwrócić uwagę na zawartość filtrów ochronnych UVA i UVB, które pomogą zabezpieczyć skórę przed słońcem.
Warto pamiętać o wykonaniu przynajmniej raz w tygodniu peelingu
ciała. Złuszczenie martwych komórek przyspieszy naturalny proces
regeneracji naskórka. Do pielęgnacji ciała najlepsze będą kosmetyki o bogatej, tłuszczowej konsystencji. Świetnie sprawdzi się balsam
do ciała, który wzmacnia naturalną barierę ochronną i jednocześnie
zabezpiecza skórę przed wysuszeniem.
W okresie jesienno-zimowym nie wolno zapomnieć o pielęgnacji
dłoni. Czynniki zewnętrzne, przede wszystkim różnice temperatur
pomiędzy mroźnym powietrzem na zewnątrz a ciepłym w ogrzewanych pomieszczeniach, narażenie dłoni na kontakt z deszczem
i śniegiem etc., negatywnie oddziałują na stan skóry dłoni. Podstawową potrzebą w tym okresie jest likwidacja szorstkości skóry,
natłuszczenie i odżywienie naskórka i zabezpieczenie przed mrozem. Wśród produktów do pielęgnacji dłoni w okresie zimowym
największą popularnością cieszą się kosmetyki specjalistyczne,
które odżywiają, wygładzają i silnie nawilżają. Skuteczne receptury
zawierające wysokie stężenia składników odżywczych (mocznika,
Alantoiny, Masła Shea, olejku arganowego czy parafiny) szybko łagodzą uczucie pieczenia i szorstkości, przywracając skórze dłoni
miękkość i komfort.

Odżywczy krem na zimę
SPF 20 LIRENE
To właściwy kosmetyk dla skóry, która
potrzebuje skutecznego i długotrwale
działającego kremu chroniącego
przed zimnem, wiatrem, mrozem,
gwałtownymi zmianami temperatury
i promieniowaniem UV. Formuła
uelastycznia, wygładza, doskonale
nawilża i odżywia. Składniki aktywne
zapobiegają odmrożeniom oraz eliminują zaczerwienienia, efekt łuszczenia
się skóry i jej „ściągnięcia”, będące
skutkiem działania niskiej temperatury.

Odżywczy krem łagodzący na dzień i na noc
LIRENE
Zawiera unikalne składniki o działaniu terapeutycznym:
diosminę i żurawinę oraz dwie formy witaminy C i masło Shea.
Zmniejsza widoczność naczynek krwionośnych.

KAROLINA BAZELA

TEKST: DR
SZEF LABORATORIUM NAUKOWEGO LIRENE
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Sugar Lips Cukrowy
peeling do ust
poziomka EVRĒE
Cukrowy peeling delikatnie
złuszcza naskórek nie uszkadzając go, nadając ustom
idealną miękkość. Kuszący
zapach poziomki działa na
wszystkie zmysły. Dzięki zawartości olejku rycynowego, oleju
avocado i masła mango peeling
zapewnia doskonałe nawilżenie. Gwarantujemy, że Twoje
usta jeszcze nigdy nie były aż
tak całuśne!

KREM DO RĄK S.O.S.
KOLASTYNA
Krem o kojącej formule oraz
bogatej konsystencji, idealny
dla suchej, podrażnionej
i zniszczonej skóry dłoni.
Intensywnie nawilża, redukuje
efekt ściągnięcia, pozostawia
na skórze film ochronny, zabezpieczając ją przed utratą wilgoci
i wysuszeniem.

Krem kompres nawilżający (mocznik 10%)
BIELENDA COMFORT
Wyjątkowy krem do rąk o formule nawilżającego kompresu,
bogatego w silnie nawilżające
i łagodzące składniki aktywne.
Idealnie pielęgnuje skórę
normalną i suchą, skłonną do
utraty jędrności i elastyczności.
Zawartość wysokiego 10%
stężenia mocznika oraz wspierających go: gliceryny, lanoliny,
allantoiny i d-panthenolu,
wykazuje działanie nawilżające
i zmiękczające.

TOTAL REPAIR „Po całym
dniu” KREM-BALSAM
CHŁODZĄCY do stóp i łydek
PERFECTA
Polecany do pielęgnacji skóry stóp oraz
łydek obolałych i zmęczonych „po całym
dniu” w celu błyskawicznego zlikwidowania uczucia „ciężkich nóg”.
Szczególnie polecany osobom
wykonującym pracę na stojąco oraz
często borykającym się z dolegliwością
„ciężkich nóg”.

K

Balsam do ust
VASELINE
Balsamy do ust Vaseline na bazie naturalnej wazeliny
chronią delikatną skórę ust przed wiatrem i mrozem.
Zatrzymują nawilżenie w skórze sprawiając, że skóra jest
miękka i gładka. Wspomagają regenerację przesuszonych warg.

Masełko do ust
DELIA COSMETICS
Innowacyjna formuła regenerująca. Zawiera olej
arganowy i witaminę E. Doskonale nawilża i regeneruje. Sprawia, że nawet najbardziej wysuszone usta
stają się gładkie i delikatne. Skutecznie chroni przed
szkodliwym działaniem wiatru, słońca i temperatury.
Dostępne w wersji jagodowej, mango i miodu.

Bio regeneracja Balsam do
ciała LIRENE
Balsam do skóry suchej skutecznie
regeneruje, odżywia i przywraca
skórze komfort, dzięki specjalistycznej formule lipidowej. Kremowa
konsystencja zapewnia przyjemne
rozprowadzanie kosmetyku i jego
szybkie wchłanianie. Składniki formuły skutecznie pielęgnują skórę, sprzyjając procesowi 100% regeneracji.

Protective Care Ochronny krem do rąk
NIVEA
Krem do rąk z naturalnymi składnikami - woskiem
pszczelim, natychmiastowo odżywia i pielęgnuje
skórę dłoni, jednocześnie zapewniając jej ochronę
i piękny wygląd.

KIEDY ZIMA PUKA DO NASZYCH DRZWI TO ZNAK, ŻE
PORA SZYKOWAĆ SIĘ NA NISKĄ TEMPERATURĘ.
Nutri-Gold Olejkowy Rytuał Kremmaska na noc skóra sucha
L’OREAL PARIS
Z upływem czasu skórze skłonnej do wysuszania może brakować składników odżywczych, istotnych dla zachowania jej zdrowego
wyglądu. Aby przywrócić skórze witalność,
potrzebujesz więcej niż tylko nawilżenia.
Krem-maska na noc zapewnia skórze idealny
komfort, pozostawiając na niej niewidoczną
jedwabistą, elastyczną i nietłustą warstwę bez
uczucia lepkości.

Ocean Velvet aksamitnie
wygładzający balsam do
ciała EVRĒE
Bogactwo aż 16 składników
i minerałów zawarte w balsamie
do ciała Ocean Velvet bez trudu
wchłonie się i natychmiast odżywi
skórę. Odzyska ona zdrowy,
piękny wygląd i gładkość. Zostanie pobudzona do naturalnej
odbudowy. Dzięki lekkiej żelowej
konsystencji balsamu poczujesz
na skórze jego pozytywne działanie i subtelny zapach.

Odżywka
Moisture Rehab
SALLY HANSEN

Intensywna Pielęgnacja
bardzo suchej skóry
Regenerujący krem do rąk
GARNIER HAND
Alantoina, aby regenerować i pielęgnować wysuszoną i zniszczoną skórę dłoni. Gliceryna, aby przeciwdziałać przesuszeniu i zapewnić warstwę
ochronną. Stosowany regularnie
łagodzi i odżywia zniszczoną skórę
dłoni oraz przywraca jej miękkość
i elastyczność.

Krem intensywnie
nawilżający DOVE
Uniwersalny krem idealny do pielęgnacji ciała i rąk. Bogata jedwabista konsystencja. Krem zawiera
mieszankę składników odżywczych
i nawilżających, które sprawiają, że
skóra pozostanie zadbana, miękka
i gładka.

Kosmetyk w formie
skoncentrowanego serum
zawiera cenne ekstrakty
o silnym działaniu nawilżającym i odżywczym.
Luksusowa formuła jest
mieszanką wyciągu
z czarnej orchidei, jagód
acai, aktywnych alg
oraz humektantów, które
pomagają szybko nawilżyć i zregenerować suche
oraz słabe paznokcie.
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Balsam do ust Troskliwa
Brzoskwinia BIELENDA
Balsam to ukojenie dla delikatnej skóry ust.
Pielęgnuje ją, natłuszcza i redukuje nieprzyjemne
uczucie ściągnięcia. To zasługa oleju makadamia,
zawartego w kosmetyku. Nawilża delikatną skórę,
odżywia ją i regeneruje. Owocowy zapach świeżych
brzoskwiń i delikatny odcień nude to idealna propozycja dla osób, które cenią naturalność.

Krem do rąk
VASELINE
Kremy do rąk Vaseline to zdrowo
wyglądające dłonie i mocniejsze
paznokcie. Zapewniają głębokie
nawilżenie oraz wygładzenie suchej
skóry dłoni, która szczególnie zimą
narażona jest na działanie czynników
zewnętrznych, takich jak wiatr i niska
temperatura. Kremy Vaseline koją
podrażnioną skórę, nie pozostawiając
tłustego filmu.

Miętowa pomadka z peelingiem
SYLVECO

Maseczka do twarzy
SZPINAK+ PIETRUSZKA
MARION
Doskonała kombinacja składników do
dogłębnego oczyszczenia zmęczonej
i narażonej na szkodliwe działanie
czynników zewnętrznych skóry.
Stanowi bogactwo odżywczych witamin. Zawiera ekstrakty ze szpinaku,
pietruszki, kory wierzby białej.

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.

Max Repair regenerujący krem do rąk
EVRĒE
Stworzony na bazie naturalnych składników aktywnych
specjalnie dobranych do potrzeb wymagającej skóry
dłoni. Bogata, przyjemna, ale nietłusta formuła o lekkim
pudrowym zapachu długotrwale zregeneruje Twoje
dłonie, a zawarty w nim d-panthenol, olejek arganowy
oraz olej avocado dogłębnie je nawilży i pozostawi
aksamitnie gładkie w dotyku. Krem szybko się wchłania
i sprawdza się w każdej sytuacji.

ZIMĄ WARTO WPROWADZIĆ KILKA ZMIAN
RÓWNIEŻ W NASZEJ CODZIENNEJ
PIELĘGNACJI.
Nawilżający krem z kwasem
hialuronowym 30+ ZIAJA
Bogaty krem do skóry suchej i normalnej - zapewnia efekt stabilnego poziomu nawilżenia skóry.
Wygładza zmarszczki oraz redukuje szorstkość
naskórka. Wiąże wodę i opóźnia procesy starzenia
się. Trwale nawilża naskórek oraz głębsze warstwy
skóry. Skutecznie łagodzi podrażnienia.

Masełko do ust Troskliwa
Brzoskwinia BIELENDA
Masełko pielęgnuje usta, nawilża je i odżywia. Dzięki działaniu aktywnych składników odżywczych: masła karite, masła
kakaowego i witaminy E, usta pozostają
pod specjalną ochroną - stają się miękkie
i gładkie. Kosmetyk regeneruje delikatny
naskórek i pomaga spierzchniętej skórze
odzyskać równowagę.

Krem do rąk i paznokci
Kozie mleko dla suchych
i zniszczonych dłoni,
JOANNA
Dzięki zawartości koziego mleka,
bogatego w kazeinę, kwasy tłuszczowe i proteiny, skóra staje się
optymalnie nawilżona i elastyczna.
Jej przyjemną gładkość zawdzięczamy peptydom, które tworzą
na jej powierzchni naturalny filtr
ochronny.
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JAK KREOWAĆ
OBJĘTOŚĆ
FRYZURY Z RZADKICH WŁOSÓW

Z

nowu to samo. Włosy świetnie wyglądają z przodu, ale z tyłu to katastrofa. Od dziś dla ciebie to już
przeszłość. Wystarczy zastosować nasze wskazówki, a stworzysz wspaniałą, pełną objętości zarówno
z przodu, jak i z tyłu fryzurę z rzadkich włosów.

Tylna cześć głowy jest doskonale ukształtowana i naturalnie tworzy perfekcyjną objętość zdrowych włosów. Możesz przestać czytać, jeśli ten opis pasuje do Ciebie. A może Twoje włosy są niesforne i lubią przedzielać się, a następnie opadać na dwie strony
głowy, odsłaniając znacznie więcej skóry głowy niż chcesz pokazać? Czytaj dalej, jeżeli dobrze znasz ten scenariusz. Kilka sztuczek stylizacyjnych i właściwe produkty pozwolą utrzymać Twoje
włosy na swoim miejscu i bezpiecznie ukryć skórę głowy poza
zasięgiem wzroku.

POZNAJ WŁAŚCIWĄ TECHNIKĘ
TAPIROWANIA WŁOSÓW

Przyklapnięte włosy potrzebują pomocy, aby podnieść się i stworzyć
wspaniałą fryzurę. Rzadkim włosom możesz szybko nadać objętości
tapirując je specjalnie przeznaczonym do tego grzebieniem. Tapirowanie będzie łagodniejsze, jeśli zastosujesz specjalną szczotkę do tapirowania z naturalnego włosia. Pamiętaj jednak, by nie przesadzać z tapirowaniem górnej warstwy włosów, gdyż może to stworzyć wrażenie
zaniedbanego wyglądu. Efekt będzie znacznie lepszy, gdy zepniesz
górne pasma włosów i natapirujesz w sposób kontrolowany pod
spodem. Zanim ponownie ułożysz spiętą partię włosów, użyj niewielkiej ilości lakieru. Wykończ fryzurę lakierem do włosów, aby upewnić
się, że sztuczka będzie niewidoczna.

NADAWANIE FRYZURZE Z RZADKICH
WŁOSÓW WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTU

Fryzura z tyłu głowy będzie wyglądać świetnie w krótkim czasie, jeśli
wystylizujesz włosy za pomocą okrągłej szczotki lub dużych wałków,
aby zapewnić pasmom większą wytrzymałość. Aby uzyskać mocniejsze utrwalenie fryzury, na rzadkie włosy na czubku głowy nanieś najpierw odrobinę pianki lub toniku. Dopiero potem nakręć je na okrągłą
szczotkę lub wałki. Teraz, za pomocą suszarki do włosów, kieruj na nie
przez kilka minut ciepłe powietrze. Pozwól zwiniętym włosom ochłonąć przez pięć minut, a następnie ostrożnie zdejmij szczotkę lub wałki.
Odczekaj chwilę, zanim zaczniesz delikatnie szczotkować podwinięte
pasma. Dodaj trochę więcej lakieru u nasady włosów, jeśli chcesz mocniej utrwalić fryzurę z rzadkich włosów.

PASEMKA ROBIĄ WRAŻENIE

Poproś fryzjera, aby zrobił kilka pasemek na włosach u góry i z tyłu głowy. Z pomocą przyjaciółki zrobisz to też sama w domu. Pasemka będą
lekko szorstkie i będą mniej trzymać się płasko głowy. W ten sposób
uzyskasz wrażenie pełniejszej fryzury, a rzadkie włosy będą wyglądały
na gęstsze.

KSZTAŁTOWANIE RZECZYWISTOŚCI:
ILUZJA DZIAŁA

Nie jest łatwo stworzyć wrażenie doskonałego kształtu i dużej objętości fryzury, mając do dyspozycji małą ilość włosów. Jednak kosmyki
włosów mogą dawać wrażenie objętości nawet wtedy, gdy faktycznie
włosy są rzadkie. Na przykład większą objętość włosów uzyskasz zagęszczając je lub przedłużając. W ramach tego zabiegu, kosmyki naturalnych włosów są dołączane do istniejących włosów. Możesz także
spróbować dopinania pasm. Zrobisz to przyczepiając klipsem kosmyki
włosów prawdziwych lub sztucznych pod górną warstwą włosów na
czubku i z tyłu głowy. Nada to głowie idealny kształt, widoczny zwłaszcza przy kucykach. Takie dodanie włosów podkreśli profil klasycznego
boba do brody.

CIĘCIA I PROPORCJE FRYZURY
Z RZADKICH WŁOSÓW

Objętość na górze i z tyłu głowy jest trudna do osiągnięcia, gdy włosy
są bardzo długie, a przez to ciężkie. Jednak twój fryzjer zna mnóstwo
trików do zastosowania na krótkich lub półdługich włosach. Krótkie
fryzury z rzadkich włosów pomogą stworzyć iluzję większej objętości
z przodu i z tyłu głowy.
Stopniowana lub cieniowana fryzura jest najlepszym sposobem na
nadanie atrakcyjnej objętości fryzurze u góry i z tyłu głowy. Oczywiście,
krótsze i lżejsze włosy mają większą objętość. Krócej ścięta wewnętrzna warstwa włosów również optycznie doda fryzurze objętości. Najpierw fryzjer wystopniuje ją nożyczkami, specjalnie zaprojektowanymi
do tego celu. Jedna uwaga: ta technika nie przyniesie spodziewanego
efektu na cienkich włosach. Kluczową rolę w przypadku krótkich fryzur
z rzadkich włosów np. typu bob odgrywają także właściwe proporcje.
Zwężona, gładka partia włosów przy dekolcie podkreśli szykowny wygląd wierzchniej warstwy włosów, której zwiększono objętość.
Źródło pochodzenia: Schwarzkopf.pl

41

42

4/24/2017

Got2b Beach Matt matująca pasta do włosów
SCHWARZKOPF
Nieważne czy Twoje włosy mają
być potargane i rozczochrane czy
poskromione i proste – najważniejsze, że są matowe. Perfekcyjny
styl surfera lub inne matowe
wykończenie dzięki got2b beach
MATT PASTE oraz bardzo mocne
utrwalenie. Jak nadać matowy
efekt: stosuj na suche lub wilgotne
włosy. Rozetrzyj produkt w dłoniach i wystylizuj pasma włosów,
tak jak chcesz.

Puder stylizujący Taft
SCHWARZKOPF
Natychmiast widoczna i długotrwała objętość. Wyjątkowa kontrola bez sklejania
włosów. Rozetrzyj niewielką ilość między
dłońmi. Nakładaj na suche włosy u nasady i stylizuj. Lekki i trwały efekt. Lekka
formuła wystarczy na 50 aplikacji. Wskazówka: Dla większej objętości wytrząśnij
proszek bezpośrednio na suche włosy
u nasady. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

TERMOOCHRONA - spray dodający włosom objętości
MARION
Spray dzięki zastosowaniu innowacyjnych
składników aktywnych, zapewnia uzyskanie efektu zwiększonej objętości włosów.
Specjalnie ukierunkowany aplikator
umożliwia precyzyjną aplikację produktu
u nasady włosów, przez co fryzura zyskuje
lekkość i puszystość.

Care & Hold Lakier regenerujący do włosów
NIVEA
NIVEA Care & Hold Lakier
regenerujący z innowacyjną
formułą łączącą regenerację
i długotrwałe utrwalenie:
- Regeneruje i wzmacnia strukturę włosów
- Nie obciąża i nie wysusza
włosów oraz chroni przed
promieniowaniem UV
- Nie skleja włosów

Uroda pod lupą
PREPARATY DO STYLIZACJI WŁOSÓW, KTÓRE WARTO

MIEĆ W SWOJEJ TOALETCE… NA PEWNO POMOGĄ
W STYLIZACJI KARNAWAŁOWYCH FRYZUR.
Taft City Styles Lakier do włosów Opulent Volume
SCHWARZKOPF
Formuła lakieru dzięki drobnym kropelkom
pozwala stworzyć zjawiskowe stylizacje,
zapewniając bardzo mocne utrwalenie,
bez obciążenia. Lakier otacza każde
włókno włosa i pomaga chronić włosy
przed wysychaniem. Zapewnia 48 godzin
natychmiastowego utrwalenia. Jest łatwy
do wyczesania. Nie skleja włosów, szybko
wysycha i nie pozostawia śladów na włosach. Jest bardzo wydajny.

Elastyczny żel do włosów
JOANNA
Sprawi, że nawet posiadacze wyjątkowo niesfornych kosmyków, będą
w stanie nad nimi zapanować i w prosty sposób nadać im pożądany kształt.
Kosmetyk sprawdzi się podczas
prostowania, lokowania, a także upinania nawet najbardziej wymyślnych
uczesań. Pomoże również uwydatnić istotne detale, takie jak pazurki,
kosmyki, czy też pojedyncze loki, które
podkreślają indywidulany charakter.

!
TERMOOCHRONA Mgiełka chroniąca włosy
przed działaniem wysokiej
temperatury MARION
Mgiełka bez spłukiwania stworzona została specjalnie do ochrony
włosów narażonych na działanie
wysokiej temperatury podczas
używania suszarki, prostownicy
lub lokówki. Włosy są miękkie
i elastyczne, mgiełka nadaje im
zdrowy wygląd i aksamitny połysk,
zapobiega puszeniu i elektryzowaniu się włosów.

Preparaty do stylizacji powinny być dostosowane do typu
włosów. Dzięki temu podkreślimy naturalne atuty i ukryjemy mankamenty, z którymi się borykamy.
Podstawowa zasada, która obowiązuje przy stosowaniu
wszystkich środków do stylizacji, to: mniej znaczy lepiej. Zbyt
duża ilość kosmetyku obciąży włosy i sprawi, że zamiast poprawić ich wygląd, wpłyną na niego negatywnie.

Got2b Chaotic
guma do modelowania
SCHWARZKOPF
Chcesz namieszać? Got2b chaotic
moulding GUM to licencja na twórcze
wystylizowanie i wymodelowanie
fryzury. Wyciągaj, skręcaj i rzeźb, aby
uzyskać swój indywidualny styl funky
oraz bardzo mocne, ale elastyczne
utrwalenie włosów.
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Lakier do włosów Mocne Utrwalenie
TIMOTEI
Utwala fryzurę do 24 godzin, pozostawiając ją
odporną na warunki atmosferyczne, jednocześnie
nadając włosom niesamowitą objętość i zachowując
ich elastyczność. Jego niebywałą zaletą jest również
to, że włosy będą miały intensywny połysk i świeży
wygląd. Zawiera naturalne składniki, takie jak wyciąg
z pomarańczy, paczuli czy olejków eterycznych.

Gumowy krem Styling Effect
FLUO JOANNA
W żółtym słoiczku zamknięto gumowy
krem, który pozwoli na ekstramocne
utrwalenie nawet najbardziej fantazyjnych
stylizacji. Produkt umożliwia formowanie
fal, pazurków, szpiców oraz drobnych
detali. Wystarczy niewielką ilość kosmetyku
nanieść na suche lub delikatnie osuszone
ręcznikiem włosy, aby pokazać światu
zupełnie nowe uczesanie.

Care & Hold Pianka regenerująca do włosów
NIVEA
NIVEA Care & Hold Pianka regenerująca z innowacyjną formułą łączącą
regenerację i długotrwałe utrwalenie:
- Regeneruje i wzmacnia strukturę
włosów
- Nie obciąża włosów i chroni przed
uszkodzeniami termicznymi
- Nie skleja włosów

Elastyczna Objętość Lakier
do włosów
cienkich
PANTENE
PRO-V
Lekki lakier Pantene
Pro-V Elastyczna
Objętość zapewnia
fryzurze ekstramocne utrwalenie.
Ponadto, dzięki
technologii SlowDry,
pozwala nadać jej
kształt nawet już
po naniesieniu produktu. Niewidoczne
polimery nadające
kształt zapewniają
cienkim włosom doskonałe utrwalenie
przez cały dzień.

Kolekcja kosmetyków Wellaflex
Fullness For Fine Hair
Jest idealna dla cienkich i pozbawionych
objętości włosów. Daje Ci poczucie, że
Twoje włosy są znacznie gęstsze, co
więcej, długotrwale utrwalają kształt fryzury
oraz zachowują jej elastyczność nawet do
24 godzin. Dla idealnego efektu użyj najpierw pianki na mokre włosy, ułóż fryzurę
jak lubisz i utrwal ją lakierem Fullness for
Fine Hair. Twoje włosy będą wyjątkowo
puszyste oraz pełne życia.

Żel Rokitnikowy do
stylizacji włosów naturalne utrwalenie
NATURA SIBERICA
Marzysz o utrwalonej, pięknej
fryzurze bez obciążania
włosów? Jeśli tak, to ten produkt jest idealny dla Ciebie.
Kształtuje i utrzymuje włosy
przy stylizacji, chroni włosy
przed szkodliwym działaniem
temperatury podczas stylizacji,
nawilża włosy i pomaga w ich
rozczesaniu. Żel uelastycznia
i utrzymuje formę fryzury
przez długi czas.
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W trosce o higienę

INTYMNĄ
CHUSTECZKI DO HIGIENY INTYMNEJ
Z RUMIANKIEM MARION
Zapewniają długotrwałe uczucie świeżości i czystości intymnych części ciała. Delikatnie pachnące
chusteczki nasączone zostały specjalną formułą
zawierającą kwas mlekowy, który pomaga utrzymać fizjologiczne pH sfery intymnej oraz naturalny
ekstrakt z rumianku kojący i łagodzący podrażnioną
skórę.

LACTIMA DUO FORTE+ TERAPEUTYCZNY
PŁYN DO HIGIENY
INTYMNEJ LIRENE

CHUSTECZKI DO HIGIENY
INTYMNEJ
LACTACYD SENSITIVE

Formuła FORTE + stworzona
została z myślą o codziennej
pielęgnacji i higienie miejsc
intymnych kobiet podatnych
na podrażnienia i infekcje.
Wspomaga redukcję stanów
zapalnych i zaczerwienień. Długotrwale chroni przed nawrotem
podrażnień i zmniejsza ryzyko
infekcji intymnych.

Chusteczki do higieny intymnej Lactacyd
Sensitive zawierają naturalny kwas L-mlekowy, a dzięki bezzapachowej formule
w wyjątkowo delikatny sposób przywracają uczucie czystości i świeżości.

ŁAGODNY ŻEL DO HIGIENY
INTYMNEJ SYLVECO
Hypoalergiczny, łagodny żel do codziennej pielęgnacji, pozwala utrzymać
fizjologiczną równowagę skóry i błon
śluzowych miejsc intymnych. Zawiera
bardzo delikatne, ale jednocześnie
skuteczne składniki myjące. Gliceryna
i panthenol zapobiegają wysuszeniu,
koją i łagodzą. Ekstrakty z kory dębu
i babki lancetowatej działają przeciwzapalnie, ściągająco i antyseptycznie.

KREMOWY PŁYN DO HIGIENY INTYMNEJ Z KWASEM LAKTOBIONOWYM
REGENERUJĄCO-ŁAGODZĄCY ZIAJA
Płyn z kwasem laktobionowym do
codziennej higieny okolic intymnych
o zmniejszonej tolerancji na zmiany
w śluzówce – podrażnienia.
Płyn wzmacnia czynność bariery
naskórkowej. Wpływa kojąco na
drobne otarcia i zaczerwienienia
naskórka. Delikatnie myje oraz
zapewnia długotrwałe uczucie czystości i świeżości.

ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ BIOLAVEN
Odświeżająco-ochronny żel do
codziennej pielęgnacji, pozwala
zachować fizjologiczną równowagę skóry i błon śluzowych miejsc
intymnych. Łagodne detergenty
i niskie pH (4.0) utrzymują naturalną
mikroflorę bakteryjną i zmniejszają
ryzyko infekcji. Olejek eteryczny
z lawendy, symbol Prowansji, znany
jest ze swoich antyseptycznych
właściwości. Regularne stosowanie
żelu zapewnia uczucie czystości,
świeżości i komfortu.

EMULSJA DO HIGIENY
INTYMNEJ PREBIOTYCZNA PLUS+ JOANNA
Przeznaczona do delikatnego mycia szczególnie przy skłonnościach
do podrażnień i zaburzeń naturalnej
flory bakteryjnej. Formuła została
wzbogacona w prebiotyki, które
zapewniają równowagę mikroflory
skóry oraz kwas mlekowy, który
przywraca fizjologiczne pH oraz
zmniejsza ryzyko wystąpienia
infekcji.

LACTISSIMA ŚWIEŻOŚĆ ŻEL DO HIGIENY
INTYMNEJ
SORAYA
Żel do higieny intymnej z ekstraktem z aloesu skutecznie myje
i odświeża miejsca intymne,
zapewniając 12-godzinny komfort
zapachu, a dzięki odpowiednio
niskiemu pH i obecności probiotyku dba o utrzymanie naturalnej
równowagi strefy intymnej,
zmniejszając ryzyko infekcji
i podrażnień.

DBAJMY O HIGIENĘ INTYMNĄ, ABY ZMNIEJSZYĆ
RYZYKO POJAWIAJĄCYCH SIĘ INFEKCJI.

LACTISSIMA
CIĄŻA I POŁÓG
EMULSJA DO HIGIENY INTYMNEJ
SORAYA
Dzięki fizjologicznemu
pH wzmacnia barierę
ochronną i zmniejsza ryzyko infekcji. Zawiera kwas
mlekowy wspomagający
odbudowę naturalnej
flory bakteryjnej miejsc
intymnych oraz allantoinę
i pantenol o właściwościach nawilżających
i kojących. Ultrałagodna
formuła przetestowana
przez kobiety w ciąży
i w okresie połogu.

LACTACYD OXYGEN FRESH ODŚWIEŻAJĄCY
ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ
Formuła wzbogacona o bąbelki tlenu i ekstraktu z arktycznych
jagód daje uczucie komfortu, czystości i świeżości aż do 12
godzin. Dodatkowo bąbelki tlenu zapewniają przyjemną aplikację. Żel nie zawiera mydła, jest wzbogacony o naturalny kwas
mlekowy oraz składniki o właściwościach regenerujących.
Odżywia skórę i przywraca uczucie świeżości, przy zachowaniu
naturalnej mikroflory okolic intymnych.
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SEKRET URODY
POLECA

S

ekret Urody poleca kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała sprawdzonych
producentów. Kosmetyki skierowane są do osób czujących potrzebę dbania o swoją urodę, interesujących się trendami i innowacjami, poszukujących nowości, skuteczności, i kreatywności.
Zielona Herbata Serum do twarzy
BIELENDA

Czarna Pasta do Zębów - Wybielająca
ECODENTA

Multifukcyjne serum to uzupełnienie kompleksowej pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej. Dzięki zawartości kwasu migdałowego oraz azoglicyny posiada właściwości regenerujące i złuszczające. Nie powoduje przy tym podrażnień i może być
stosowane na cerze wrażliwej. Reguluje pracę gruczołów łojowych, tonizuje, nawilża i odżywia, a także poprawia kondycję naskórka. Serum może być stosowane
samodzielnie lub w połączeniu z kremem Regulującym Zielona Herbata na noc.

Doskonale sprawdzi się w codziennej pielęgnacji. Regularne stosowanie gwarantuje
skuteczne wybielanie. Pasta
nie zawiera fluoru. Ecodenta
to pasty do zębów, które łączą
w sobie moc natury i postęp
naukowy. Stworzone na bazie
ekologicznych i naturalnych
materiałów, bez szkodliwych
środków pieniących i agresywnych materiałów ściernych.

Paleta rozświetlaczy
PRO GLOW 2
MAKEUP REVOLUTION
Paleta aksamitnych rozświetlaczy o drobno zmielonej
formule, pozostawiających idealny efekt tafli na policzku.
Dostępne również w zestawach kolorystycznych Ultra Pro
Glow oraz Ultra Cool Glow.

WYBIERZ PRODUKT IDEALNY DLA SIEBIE!

Łagodząca pianka do
mycia twarzy
z hesperydyną
AVA LABORATORIUM
Oczyszczająca pianka stanowiąca podstawę codziennej
pielęgnacji skóry z trądzikiem
różowatym. Wspomaga działanie aktywne kremów z serii Rosacea Repair. Wyjątkowe składniki aktywne: hesperydyna,
wąkrotka azjatycka, d-pantenol
i ekstrakt z aloesu gwarantują
skuteczne działanie.

Przeciwzmarszczkowy
eliksir do twarzy
VIANEK
Lekkie, aksamitne, szybko
wchłaniające się serum do
twarzy ze stabilną formą witaminy C w stężeniu 5%. Idealne
również do cery wrażliwej i naczynkowej, zawiera kompleks
ekstraktów (miłorząb japoński,
lukrecja i koniczyna) o silnych
właściwościach antyoksydacyjnych, stymulujących produkcję
kolagenu i elastyny w skórze.

Uroda pod lupą

Mineralny zabieg oczyszczający
z zieloną glinką
LIRENE

Woda toaletowa
Playboy Endless
Night dla mężczyzny
Skórzany magnetyczny
akord miesza się z drzewną
kompozycją olejków z paczuli
i drzewa cedrowego. Dzięki
opatentowanej formule
Nightproof to pierwszy
zapach utrzymujący się przez
całą noc!

Glinka kaolinowa głęboko oczyszcza,
łagodnie ściąga pory i pozostawia skórę
spektakularnie odświeżoną. Mineralny kaolin
ma działanie ściągające i oczyszczające skórę z toksyn i zanieczyszczeń, przywracając jej
równowagę. Proces oczyszczania i detoksykacji intensyfikuje guarana, bogata w kofeinę
i niacynę, która przyspiesza metabolizm
komórkowy.

Rozjaśniająca maseczka w płacie
MAKGEOLLI
HOLIKA HOLIKA
Essentials Urban Skin Ochrona
Krem na dzień SPF 20
NIVEA

Maska w płacie z ekstraktem ze sfermentowanego ryżu o działaniu rozjaśniającym
przebarwienia. Wykonana jest z bawełnianej
płachty, która idealnie przylega do skóry twarzy
czyniąc zabieg pielęgnacyjny przyjemnym
i relaksującym.

Z kwasem hialuronowym, antyoksydantami i ekstraktem z Bio zielonej herbaty. Zobacz i poczuj
udoskonaloną i zdrowo wyglądającą cerę! Rozpieść swoją skórę tym lekkim, szybko wchłaniającym się i łatwym w aplikacji kremem. Ciesz się
intensywnym nawilżeniem, uczuciem jedwabiście
gładkiej i odświeżonej cery w ciągu dnia!

3-minutowa maseczka do twarzy
ultra nawilżająca MARION
O konsystencji lekkiego kremowego masełka, błyskawicznie
odżywia i ekstremalnie nawilża. Przynosi ulgę suchej i zmęczonej skórze twarzy. Tworzy ochronny film, zwiększający
odporność cery na zanieczyszczenia. Wspaniale sprawdzi się
w codziennej pielęgnacji. Używaj zawsze wtedy, gdy potrzebujesz nawilżenia i ukojenia.

3-Minutowa cudowna odżywka
do włosów zniszczonych
PANTENE PRO-V
To coś więcej niż odżywka, to prawdziwy
cud. Zawiera moc formuły Pro-V, dzięki
czemu pomaga naprawić uszkodzenia
włosów powstałe w ciągu 3 miesięcy w zaledwie 3 minuty*. Cud dla Twoich włosów!
*Naprawia uszkodzenia powierzchniowe

Pianka Air Dry
SYOSS

COVER GLOSS Kryjący
błyszczyk do ust
PIERRE RENE
PROFESSIONAL
Błyszczyk do ust o mocnym kolorze
i satynowym wykończeniu. Intensywnie kryjąca, kremowa formuła
sprawia, że usta pozostają niesamowicie błyszczące, wyrafinowane
i podkreślone kolorem przez długi
czas. Olejek arganowy dodatkowo
pielęgnuje i nawilża usta, sprawiając,
że są gładkie i kuszące.

Pierwsza pianka do włosów
w spray’u, która gwarantuje
efekt ekstra objętości bez
puszenia się włosów i bez
suszarki. Pianka o pojemności
200 ml dostępna jest w trzech
rodzajach: do włosów prostych,
kręconych i takich, którym
chcemy nadać objętość.

Podkład Ideal Cover
INGRID COSMETICS
Gwarantuje perfekcyjny,
trwały makijaż przez cały
dzień. Nowoczesne składniki
absorbują nadmierną ilość
sebum, pozostawiając skórę
gładką i matową. Kremowa
formuła idealnie dopasowuje
się do koloru cery, zapewnia
doskonałe krycie oraz naturalne wykończenie makijażu.
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Produkty do oczyszczania twarzy bazujące
na naturalnych składnikach poradzą sobie
z najbardziej problematyczną cerą, maseczki rozjaśnią, wygładzą i odżywią skórę przygotowując ją na przyjęcie odpowiedniego
kremu lub serum, a idealnie dobrany podkład zagwarantuje perfekcyjny makijaż.

Paletka do konturowania
z serii Kate
RIMMEL
Kate Moss, znana ze swojego
ikonicznego, londyńskiego stylu
(London look w czystej postaci!)
oraz spektakularnych kości policzkowych, we współpracy z marką
Rimmel stworzyła własny zestaw
do konturowania twarzy.
Nowość - Odcień 004: paletka
rozświetlaczy i odcień 006: paletka
bronzerów.

Pasta wybielająca do zębów
BLANX BLUE

Wkładki higieniczne
Always Dailies Singles
To Go

ARKTYCZNA BIEL
NA WYCIĄGNIĘCIE
SZCZOTECZKI!
Pasta do zębów
BlanX Blue na bazie
porostów arktycznych
zapewnia czyszczenie
bez nadmiernego
ścierania szkliwa
i przywraca zębom ich
naturalną biel.

Oddzielnie pakowane dla zapewnienia świeżości w każdym
momencie. Wkładki higieniczne z oddychającego materiału,
który zapewnia uczucie suchości. Kompaktowe opakowanie,
które możesz zawsze mieć przy
sobie. Codzienna niezawodna
świeżość.

FIVE POINTS PALETTE
UNICORN MIYO

Serum wygładzające
z proteinami jedwabiu
JOANNA
O wysokim stężeniu składników odżywczych oraz kondycjonujących, zapewni
włosom właściwą pielęgnację oraz
szybką regenerację. Dzięki regularnemu
stosowaniu będą one wyjątkowo wygładzone, lśniące, a także przyjemne w dotyku, poprawi się również ich wygląd,
staną się łatwiejsze w rozczesywaniu oraz
układaniu.

Przeciwzmarszczkowe
serum do twarzy
VIANEK
Stworzone na bazie zimnotłoczonych olejów z pestek winogron,
malin truskawek, oleju arganowego
i skwalanu roślinnego z oliwek.
W połączeniu z witaminą E i koenzymem Q10 tworzy doskonały
preparat chroniący przed fotostarzeniem, niweluje drobne zmarszczki
mimiczne i poprawia jędrność skóry.

Świat oszalał na punkcie jednorożców, a tęczowe kolory to hit tego
sezonu. Paletka cieni do powiek
MIYO Five Points Palette Unicorn
to coś, czego jeszcze nie było.
Doskonale napigmentowane cienie,
w odważnych kolorach, z formułą
duochrome. Limitowana paletka
doda szczypty magii każdemu
makijażowi.

Oczyszczający płyn
micelarny 3w1 Zielona
Herbata BIELENDA
Skutecznie oczyszcza i odświeża skórę, błyskawicznie
usuwa makijaż, pozostałe
zabrudzenia i nadmiar sebum.
Podstawowym składnikiem są
micele, które łączą się zarówno
ze związkami tłuszczowymi, jak
i wodą, dzięki temu wychwytują
wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia z powierzchni skóry.
Płyn jest skuteczny w działaniu,
a jednocześnie nie powoduje
podrażnień.
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Jak wiadomo, marzenia same się nie spełniają i trzeba im trochę
pomóc. W tym miejscu pragnę podkreślić, iż duży wkład w jego
realizację miała również MAMA ZIUCIA. Dzięki wspólnym przygotowaniom z ukończeniem 17. roku życia odebrałem jeden z najważniejszych dokumentów w moim życiu, czyli prawo jazdy.
Rok 2004 okazał się przełomem. Wówczas wraz z moim przyjacielem zadebiutowaliśmy w amatorskich zawodach i odnieśliśmy zwycięstwo w swojej klasie. Ta wygrana jest dla mnie bardzo ważna, bo
to pierwszy tak poważny sukces. Do dziś pamiętam, jak bardzo byłem szczęśliwy i nabrałem przekonania, że to jest to. Wtedy podjąłem decyzję, że chcę jeszcze bardziej zaangażować się w ten sport.
Kolejnym krokiem był zakup pierwszej rajdówki w 2006 roku. Musiałem pojechać po nią aż do Cieszyna, co na tamte czasy wydawało mi się daleką wyprawą. Kolejnym startom w amatorskich zawodach przyświecał jeden cel: wygrana! Już w 2007 roku udało się to
osiągnąć wraz z moim kolegą, Tomkiem Kozłowiczem. Uzyskaliśmy
tytuł V-ce Mistrza Doliny Sanu. Idąc za ciosem w mojej głowie kiełkuje już wtedy marzenie o Mistrzostwie Okręgu Rzeszowskiego.
Dzięki samozaparciu i ciężkiej pracy i to marzenie się spełnia już
w roku 2008, kiedy to stajemy na najwyższym stopniu podium.
Rozwój i stawianie sobie poprzeczki coraz wyżej to jedyna droga
do sukcesu, więc na fali zwycięstw pojawiła się myśl zdania licencji
rajdowej i udziału w Mistrzostwach Polski. Dzięki ambicji i woli walki
zdaliśmy egzamin i już w roku 2009 zadebiutowaliśmy w Górskich
Samochodowych Mistrzostwach Polski. Pomimo tego, że zaszliśmy
już tak daleko i startujemy z elitą, ciągle towarzyszyło nam poczucie
niedosytu.

MĘSKIE
FOT. KAMIL DE TOURNELLE

J

ak to wszystko się zaczęło? Jako mały chłopiec
zasiadłem przed telewizorem z obowiązkowym zestawem kibica: kanapka i herbata (koniecznie z cytryną i sokiem), aby obejrzeć retransmisję
z kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Pełne skupienie,
wzrok skierowany na Hołka (Krzysztofa Hołowczyca)
i niezmiennie jedno marzenie, aby kiedyś choć przez
moment siedzieć w samochodzie rajdowym.

PASJE

Chęć dalszego rozwoju sprawia, że w naturalny sposób pojawia
się myśl, jakby to było, gdyby stanąć na podium w tak prestiżowym
cyklu. 2010 rok przynosi odpowiedź w postaci trzeciego miejsca
w mojej klasie, czyli zdobyłem tytuł w Mistrzostwach Polski. Rok
później to już 2 miejsce i tytuł V-ce Mistrza Polski w klasie N-2000
(klasa poj. do 2000 cm3).
Kolejne lata w sporcie i życiu zawodowym to seria wygranych, ale
również i porażek, dzięki którym kształtował się mój charakter, zawziętość i motywacja do stawiania sobie celów. Jeśli spadam, to

FOT. GRZEGORZ KOZERA

po to tylko, aby się podnieść silniejszym. Teraz wiem ile dał i daje
mi sport. To nie tylko rywalizacja, jak sądzą niektórzy, ale przede
wszystkim nauka cierpliwości, szacunku, woli walki. Lekcja życia,
z której płynie bardzo ważna refleksja: stawiaj sobie cele i dąż do
ich osiągnięcia, mimo pojawiających się przeszkód. Z pewnością
jest to pomocne również w codziennym życiu prywatnym, jak i zawodowym.

FOT. GRZEGORZ KOZERA

ROZWÓJ I STAWIANIE SOBIE POPRZECZKI CORAZ WYŻEJ
TO JEDYNA DROGA DO SUKCESU

Ubiegły rok również był pomyślny, zdobyłem Mistrzostwo Powiatu
Gorlickiego oraz V-ce Mistrzostwo Galicji. W bieżącym roku wystartowałem w Pucharze Clio, w którym zająłem wraz z moim teamem
3 miejsce, czyli tytuł drugiego V-ce Mistrza Polski. Sukces goni sukces, ale nie osiadam na laurach, ponieważ… nadal brakuje mi upragnionego tytułu Mistrza Polski.
Ktoś mógłby zadać pytanie, czy jestem spełniony w tym sporcie?
Myślę, że trochę tak, gdyż jako mały chłopiec nawet nie pomyślałem sobie, że mogę dojść do takiego poziomu i tylu wygranych.
Przede wszystkim wygrałem ze swoimi słabościami i nauczyłem się,
że trzeba sobie stawiać jasne cele, bo z ich realizacji człowiek czerpie ogromną radość. Z drugiej strony apetyt rośnie w miarę jedzenia
i chciałoby się więcej i więcej… Tego również nauczył mnie sport, za
co jestem MU wdzięczny!
TEKST:

PAWEŁ SANECKI

KIEROWCA RAJDOWY

Sport motorowy jest bardzo kosztowny. Za wsparcie, w tym również finansowe pragnę
podziękować Piotrkowi Żmudka z Firmy Watkem, jak i Firmie WATKEM, firmie ALVEUS,
PEPE CAR oraz firmie finansowej MP Group a także mojej rodzinie.
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CHOPIN Ekskluzywna woda toaletowa
MIRACULUM
Woda toaletowa o niezwykle trwałej kompozycji zapachowej, zapewnia
uczucie świeżości przez cały dzień. Intrygujący zapach oparty na nutach cytrusowo-kwiatowych, podkreślony orientalną nutą drzewną. Woda toaletowa
stanowi doskonałą propozycję dla eleganckich mężczyzn.

Balsam odżywczy do
stylizacji brody
WOODY’S FOR MEN

ZASEM NAWET NIE ZDAJEMY SOBIE Z TEGO SPRAWY, ŻE SĄ TAKIE MĘSKIE ZAPACHY, KTÓRE WYJĄTKOWO
MOCNO NA NAS DZIAŁAJĄ.
BRUNO BANANI
MAN’S BEST
Klasyczny, elegancki zapach
dla mężczyzn z aromatami
pomelo, różowego pieprzu
i jabłek. Gałka muszkatołowa,
cynamon i kaszmirowe akordy
oraz baza z drzewa sandałowego i fasoli Tonka nadają
mu niezwykle głęboki męski
charakter.

Delikatnie zmiękcza i utrzymuje brodę pod kontrolą.
Zawiera olejek kokosowy,
naturalny wosk pszczeli i prowitaminę B5.

AXE Apollo
dezodorant w atomizerze
Wyjątkowy, niezwykle inspirujący zapach rozpoczynający się od intensywnego połączenia
świeżych nut szałwii, pigwy i mandarynki,
a także drzewa sandałowego i bursztynu.

Nawilżający krem dla mężczyzn SPF 10 ochrona niska
ZIAJA YEGO SENSITIV
Nawilżający krem zawierający substancje nawilżające, łagodzące i ochronne,
między innymi płynne masło shea nowatorski emolient o właściwościach
pielęgnacyjnych. Poprawia barierowość
naskórka, natychmiast koi zaczerwienienia i podrażnienia.

Relax ON Krem do
twarzy przeciw starzeniu się skóry
LIRENE MEN
Kompleksowo pielęgnuje
skórę twarzy, dzięki doskonałemu połączeniu składników aktywnych. Optymalna dawka witaminy E,
zwanej witaminą młodości,
pełni rolę naturalnego
czynnika antyrodnikowego, zapobiegającego
starzeniu się skóry. Kwas
hialuronowy poprawia
sprężystość, a proteiny
ze słodkich migdałów
odżywiają i regenerują
zmęczoną skórę twarzy.

KOSMETYCZNY
NIEZBĘDNIK
.

MĘZCZYZNY
Beard & Tattoo oil
WOODY’S FOR MEN

Nawilżający olejek do brody, skóry i pielęgnacji
tatuaży zawiera: olej macadamia - chroni, zmiękcza skórę i zarost, który staje się przyjemny
w dotyku; olej moringa, bogaty w antyoksydanty,
doskonale nawilża; olej kukui szybko się wchłania i skutecznie wygładza; olej figowy poprawia
elastyczność naskórka, a także skutecznie
przywraca intensywność koloru tatuażom.

Axe Adrenaline Spray

Zapachy Axe w sprayu powstają we współpracy ze
światowymi perfumiarzami.
Różnorodne nuty zapachowe,
od tych świeżych, pobudzających, po te najbardziej
uwodzicielskie i zmysłowe,
sprawiają, że każdy mężczyzna
znajdzie zapach AXE,
który idealnie do niego pasuje
i podkreśli jego osobowość. AXE
Adrenaline to energetyczne połączenie piżma i imbiru gwarantuje
pobudzający zapach na rozpoczęcie dnia pełnego adrenaliny.
Ożyw swój styl.

Odżywczy olejek do skóry z zarostem 6 w 1
AVA ECO MEN
Bardzo wydajny, naturalny olejek do brody przeznaczony dla
każdego rodzaju skóry, zwłaszcza wrażliwej. Wypielęgnuje
nie tylko suchą skórę pod zarostem, ale także doda jedwabistości i blasku brodzie. Wyjątkowe połączenie olejów: arganowego, ze słodkich migdałów i avocado nawilża i odżywia
skórę, zapobiega swędzeniu, zaczerwienieniu i przesuszeniu.
Dodatek witaminy E wygładza i rewitalizuje, przeciwdziała
procesom starzenia, przywraca jędrność i elastyczność skóry.
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Chłodząco-łagodząca maska
w żelu dla mężczyzn
ZIAJA YEGO SENSITIV
Pielęgnacyjna męska maska oparta na
funkcjonalnej recepturze. Zawiera substancje nawilżające, łagodzące i ochronne
między innymi kwas hialuronowy, syrop
kukurydziany oraz kwas glicyryzynowy.
Natychmiastowo koi podrażnienia i zaczerwienienia.

Krem dla mężczyzn
JOANNA POWER
MEN
Nawilżająco-odżywczy krem
do twarzy i ciała dla mężczyzn,
odpowiedni do każdego typu
cery. Intensywnie nawilża,
szybko przywraca przesuszonej skórze zdrowy wygląd.
Produkt zapewnia optymalne
nawilżenie wrażliwej powierzchni twarzy, pozostawiając skórę elastyczną, gładką
i miłą w dotyku. Lekki, świeży
męski zapach utrzymuje się
przez długi czas.

4

1 WZMACNIAJĄCY SZAMPON DO MYCIA WŁOSÓW
I CIAŁA SCHAUMA MEN SPORT, Formuła bez silikonów
z karnityną-T i proteiną natychmiast wzmacnia włosy. Ekstremalny zastrzyk świeżości oraz 100% siły dla włosów. 2
OCZYSZCZAJĄCY ŻEL WĘGLOWY ONLY FOR MAN
CARBO DETOX, Szybko i skutecznie myje i odświeża cerę
mieszaną i tłustą, usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum.
Żel pozostawia skórę oczyszczoną i matową. 3 FRESH ON
ŻEL DO MYCIA CIAŁA, TWARZY I WŁOSÓW LIRENE
MEN, Skutecznie oczyszcza i pielęgnuje męską skórę podczas kąpieli, zaś funkcjonalne opakowanie i świeży, męski
zapach sprawia, że żel jest wygodny i przyjemny w użyciu. 4
ŻELE MĘSKIE DOVE MEN + CARE, Stworzone specjalnie
dla męskiej skóry, produkty myjące Dove Men+Care, w których
zastosowano technologię MicroMoisture zapewnieniają nawilżenie i wzmocnienie skóry. Niezależnie od tego, czy szukasz
odświeżającego żelu do twarzy, czy żelu pod prysznic dla delikatnej skóry, nasze produkty są tym, czego potrzebujesz, aby
pozostawić Twoją skórę zdrową i czystą. 5 ŻEL DO GOLENIA
DLA MĘŻCZYZN GILLETTE CLASSIC REGULAR, W kontakcie z wodą formuła Comfort Glide szybko tworzy pianę, która łatwo się rozprowadza i zmniejsza tarcie podczas golenia.
6 ORIGINALS PIANKA DO GOLENIA DO TWARDEGO
ZAROSTU NIVEA MEN, Wyjątkowo kremowa formuła zawierająca składniki nawilżające i zmiękczające zarost zapewnia
dokładne golenie twardego zarostu. Pielęgnuje i pomaga zapobiegać wysuszeniu skóry. 7 ENERGY ON ŻEL DO GOLENIA LIRENE MEN, Zapewnia łatwość golenia i kompleksowo
pielęgnuje skórę, dzięki doskonałemu połączeniu składników
aktywnych. Konsystencja żelu zapewnia odpowiedni poślizg
podczas golenia. Produkt polecany dla każdego rodzaju zarostu. 8 WARS ZERO ŁAGODZĄCY ŻEL DO GOLENIA,
Łagodzący żel do golenia WARS ZERO doskonale zmiękcza
zarost odczuwalnie zwiększając komfort i skuteczność golenia.
Zawarte w nim aktywne składniki - wyciąg z aloesu, witamina
E, prowitamina B5 łagodzą podrażnienia powstałe w trakcie
golenia, pielęgnują i nawilżają skórę.

Jednoczęściowa maszynka do
golenia z sześcioma ostrzami
Dorco Pace 6
Zapewnia codzienne komfortowe golenie
bez podrażnień. Sześć ostrzy gładko
przesuwa się po twojej skórze a pasek
nawilżający pozostawia uczucie świeżości
i ukojenia. Otwarta struktura ostrzy pozwala utrzymać je w czystości, co zwiększa
ich żywotność. Gumowa ergonomiczna
rączka ułatwia wykonywanie precyzyjnych
pociągnięć.

Cool ON Balsam po goleniu cera wrażliwa
LIRENE MEN
Kompleksowo pielęgnuje skórę wrażliwą,
dzięki doskonałemu połączeniu składników aktywnych: oleju babassu, który
nawilża i zmiękcza skórę, alantoiny wykazującej silne działanie kojące, łagodzącego
podrażnienia D-pantenolu i wieloskładnikowego ekstraktu owocowego z borówki
czarnej, pomarańczy i cytryny, który
tonizuje i odświeża skórę po goleniu.

Szampon do włosów skłonnych do
wypadania
MARION MEN STYLE

Woda po goleniu na zacięcia
i podrażnienia dla mężczyzn
ZIAJA YEGO SENSITIV

Specjalistyczny szampon dla mężczyzn regularnie
stosowany pomaga chronić przed nadmiernym
wypadaniem włosów.
System 4 składników aktywnych: Pronalen Fibro-Actif TM, D-Pantenol, Guarana, Żeń-Szeń.

Delikatna woda po goleniu. Zawiera ałun
glinowo-potasowy o właściwościach
ściągająco-kojących oraz substancje
nawilżające i łagodzące. Jest produktem
perfumowanym.

5

6

7

8
Originals Intensywnie nawilżający
krem do twarzy
NIVEA MEN
Formuła nawilżająca z witaminą E, witaminą H
oraz filtrami UV: intensywnie i długotrwale nawilża,
przynosi natychmiastową ulgę suchej i ściągniętej
skórze twarzy, chroni przed niekorzystnym wpływem
czynników zewnętrznych i działaniem promieni
słonecznych.
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Antyperspirant w kulce Invisible
for Black & White Fresh 48h
NIVEA MEN
Przeciw białym śladom na czarnych ubraniach
i przeciw żółtym plamom na białych ubraniach.
Uczucie świeżości. Niezawodna 48h ochrona
antyperspirantu i pielęgnacja skóry. Nie zawiera
alkoholu etylowego. Łagodność dla skóry
potwierdzona dermatologicznie.

Antyperspirant
REXONA MEN
SPORT DEFENCE

Balsam wyszczuplający
męski brzuch i talię
AVA ECO MEN

Hypoalergiczny balsam po goleniu
JOANNA POWER MEN
Zapewnia optymalną
pielęgnację twarzy. Zawarta
w produkcie witamina E działa
stymulująco na proces regeneracji naskórka i łagodzi podrażnienia powstałe w czasie
golenia. Dzięki zastosowaniu
balsamu po goleniu skóra staje
się elastyczna, gładka i miła
w dotyku.

Antyperspiranty Rexona zapewniają świeżość i długotrwały
zapach dzięki technologii
Motionsense™ – im więcej się
ruszasz, tym bardziej działa.
Chronią przed potem i nieprzyjemnym zapachem nawet do
48 godzin.

Intensywnie wspomaga spalanie
tłuszczu w okolicach brzucha
i talii. Aktywny składnik LipoutTM,
przebadany na mężczyznach,
przekształca tkankę tłuszczową
magazynującą, w tkankę aktywnie spalającą tłuszcz i w efekcie
redukuje jego nadmiar. Zmniejsza obwód brzucha nawet o 10
cm oraz redukuje podskórną
tkankę tłuszczową o 66,5%.

Mineral Protection 5 Antyperspirant w sprayu bez alkoholu
GARNIER MEN
Antyperspirant Garnier Men 72h. Protection
5: Kompletna ochrona skóry i ubrań 5 w 1:
(1) przeciw przykremu zapachowi;
(2) przeciw wilgoci;
(3) przeciw podrażnieniom;
(4) przeciw białym śladom;
(5) przeciw żółtym plamom.

Antyperspirant
Detoksykująco-odświe- w sprayu dla mężczyzn
GILLETTE COOL
żający krem do twarzy
WAVE
ONLY FOR MAN
BAMBOO DETOX

Gillette zapewnia skuteczną
i
długotrwałą ochronę przed
Oparty na ekstrakcie z pędów
potem w formie lekkich, orzeźbambusa skutecznie oczyszcza,
wiających zapachów, abyś
odtruwa i odświeża naskórek.
mógł czuć się czysto i świeżo
Przywraca witalność, nawilża i łaprzez cały dzień. Antyperspigodzi podrażnienia, regeneruje
rant wykorzystuje zaawansoi odnawia. Likwiduje uczucie niewaną
technologię blokowania
przyjemnego napięcia i suchości
nieprzyjemnego zapachu, która
skóry. Krem ma bardzo lekką
pochłania i neutralizuje naturalformułę, nie pozostawia tłustej
ny zapach ciała.
warstwy na skórze.

