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KONKURS
„SEKRET

KOREAŃSKIEGO
			PIĘKNA”
NOWOŚĆ
W TWOJEJ DROGERII!

Do zdobycia zestaw koreańskich maseczek.
Wystarczy, że odpowiesz na pytanie:

O JAKĄ MASKĘ UZUPEŁNIŁABYŚ SERIĘ?
WYJĄTKOWE KOREAŃSKIE MASECZKI Widoczne efekty • Skuteczne i intensywne działanie
W PŁACHCIE DO ZADAŃ SPECJALNYCH • Wygoda i łatwość użycia • Różnorodność

MASECZKA

MASECZKA

MASECZKA

MASECZKA

OCZYSZCZAJĄCA

KOJĄCA

NAWILŻAJĄCA

ODŻYWCZA

Z AKTYWNYM WĘGLEM

ALOESOWA

ZAWIERAJĄCA ŚLUZ ŚLIMAKA

Z MLECZKIEM PSZCZELIM

Zawiera węgiel znany z właściwości
oczyszczających, kontroluje wydzielanie sebum. Posiada właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne i detoksykujące.

Zawiera wyciąg z liści aloesu znany
z właściwości regenerujących, łagodzi
podrażnienie skóry. Posiada właściwości antybakteryjne, regeneruje uszkodzony naskórek oraz przynosi ulgę cerze trądzikowej.

Zawiera śluz ślimaka, który zwiększa
nawilżenie skóry, likwidując oznaki zmęczenia oraz zaczerwienienia.

Dzięki bogatej zawartości miodu nadaje efekt odżywionej i promiennej skóry.
Intensywnie regeneruje i chroni przed
uszkodzeniami.

Odpowiedź wyślij na adres: konkurs@sekreturody.com z dopiskiem „KOREAŃSKI SEKRET”
Regulamin dostępny na www.sekreturody.com
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BAWMY SIĘ
T

rendy na rok 2018 dają kobietom ogromne
możliwości, zarówno tym kochającym delikatność, jak i tym kochającym twista w postaci nasyconego koloru. Nie tylko kolorem możemy
szaleć w tym roku. Bogactwo wzorów i stylów daje
nam pole do popisu. Za każdym razem kiedy mówię
o tym kobietom, dostaje odpowiedź: „tak, ale modne to drogie”, „modne to nie zawsze ładne dla mnie”,
„a w ogóle to będę zauważalna”, „a może mi nie wypada”.

Chyba właśnie te odpowiedzi, które tak często słyszę bez względu na sezon spowodowały to, że pokazuję, że modnie i tanio
idzie w parze, że kolor jest dla każdego a nie dla wybranych, że
pomimo zmieniających się kolekcji (teraz nawet co dwa miesiące), można odnaleźć siebie oraz wybierać z mody to, co dla mnie
najlepsze i da mi możliwość zabawy modą - taką świadomą ;)
Ale do rzeczy - w tym sezonie króluje - no właśnie nie jeden
trend, ale cała masa. Zarówno mocne, nasycone kolory, tj. czerwony, żółty, różowy, zielony, ale i pastele i tutaj oprócz kanwy
pastelowego błękitu i różu, dochodzi lodowa żółć oraz cudowny
wrzos.

Panton dodaje nam również Ultra Violet - czyli kosmicznie fioletowy ;). Historycznie, Ultra Violet to mistyczna lub duchowa jakość.
Kolor jest często kojarzony z praktykami uważności, które oferują
wyższą jakość tym, którzy szukają schronienia przed dzisiejszym
nadmiernie stymulowanym światem. Zastosowanie fioletowego
oświetlenia w przestrzeniach medytacyjnych i innych miejscach
gromadzenia energii ma pobudzać i inspirować.
W modzie nasycony fiolet bardzo ciekawie komponuje się na
różnych tworzywach i świetnie kontrastuje z innymi kolorami np.
żółcią.
Oprócz trendów w postaci koloru, bardzo modne są total looki,
tzn. takie zestawienia kolorów, tkanin czy fasonów, które łączy
jeden motyw, np. jeans, błękit, krata - możemy to nazwać w szybkim skrócie: z góry na dół ;)
Są to bardzo wdzięczne stylizacje, które pozwalają nam uzyskać
ciekawy zestaw bez konieczności większego myślenia o nim, wystarczy postawić na dany motyw. Szczególnie dobrze prezentują
się total looki jako garnitury, które zrobione są z tego samego
koloru oraz materiału a dla podkreślenia tego mają pod spodem
koszulę w identycznym kolorze. Dla tych z was, które są pragmatyczne dodam, że taki garnitur można dekompletować i łączyć

MODĄ!

KOMIS PEŁNA SZAFA
KAROLINA SZCZEPANIK

TEKST:

STYLISTKA
UL. HETMAŃSKA 24, RZESZÓW
WWW.KOMISPELNASZAFA.PL
FB: KOMIS PEŁNA SZAFA
INSTAGRAM: KOMISPELNASZAFA
ZDJĘCIA: KATARZYNA ZABŁOCKA - KOMIS PEŁNA
SZAFA
MODELKA: ROKSANA GAJDA – KOMIS PEŁNA SZAFA

Total look w wersji baby blue.

Delikatność, ultra kobiecość, nowoczesność… Wszystko, czego można wymagać od modnego zestawu!

T-SHIRT 20 ZŁ

CAŁOŚĆ: 112 ZŁ

A 63 ZŁ
SPÓDNIC
SZPILKI 29 ZŁ

CAŁOŚĆ: 211 ZŁ
ŻAKIET 49 ZŁ

SPODNIE 72 ZŁ

NA

K2

0Z

Ł

CZÓŁENKA 45 ZŁ

A
KOSZUL

25 ZŁ

* podane ceny są cenami komisu

SZY
JNI

Głębia koloru - nie bój się jej!

Duży wisior, kwieciste spodnie, wygodne buty, zero nudy!
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z innymi elementami kobiecej garderoby i za każdym razem
nadawać mu nowy, oryginalny wygląd. Podobnie ciekawie będzie wyglądało połączenie jeansu z góry na dół, tym bardziej że
jest on w naszej garderobie od zawsze i nawet jeżeli już możemy
go uznać za vintage, to nadal pomoże nam świetnie dopełniać
stylizację.
Motywy, które są w tym roku szczególnie widoczne, to: kwiaty, od
małych drobnych po bardzo duże printy, hafty, perły, przetarcia,
krata - nadal, ale i cała masa tego co już mamy i kochamy, jak
grochy czy pasy, a wszystko to sprowadza się do lat 80. i inspiracji, które z nich możemy wyciągnąć. Zaliczyć do nich możemy

szczególnie dużych rozmiarów kolczyki i wszelkiego rodzaju dodatki oraz plastic fantasic - zarówno w biżuterii, jak i torebkach
czy butach. Odświeżamy nasze torebki - nerki oraz wszystko
co w stylu disco! Oczywiście to tylko kilka przykładów na to, co
w tym roku jest i będzie modne, bo w tym wszystkim, tak jak w latach 80. chodzi przecież o - FUN ;) a jak mówią słowa piosenki
Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun!
Jako, że jestem założycielką PEŁNEJ SZAFY - KOMISU ODZIEŻOWEGO, to chciałam wam pokazać, jak można dobrze wyglądać dysponując niewielkim budżetem. Ba! Bawić się modą oraz
nie zgubić w tym trendów!

Total look jeans

Jak widać Total look jeans nie musi być wcale nudny. Ogrodniczki jeansowe oraz kurtka i miejski t-shirt, adidasy a całą konwencję
przełamuje figlarna torebka z kolorową multiplikacją. Na wesoło, modnie, wygodnie i co najważniejsze nie za miliony.

ZŁ
P 15

P TO

CRO

OGRODNICZKI 25 ZŁ

KURTKA JEANS 25 ZŁ

0 ZŁ

ARY 2

OKUL

CAŁOŚĆ: 259 ZŁ

TOREBKA 49 ZŁ

NEW BALANCE 125 ZŁ

PAMIĘTAJCIE, ŻE CZASEM NAWET NAJMNIEJSZY DODATEK,
SPOWODUJE, ŻE WASZA STYLIZACJA BĘDZIE TRENDY

Wrzos, fiolet, granat

nie będą nudne, kiedy dodamy odrobinę żółtego, nada to twista stylizacji i spowoduje, że nabierze modowego looku.

KOLC
Z

YKI 1
5 ZŁ

SPODNIE 29 ZŁ

Ł
10 Z

KOSZ
U

LA 20

ZŁ

CAŁOŚĆ: 113 ZŁ

SZPILKI 39 ZŁ

* podane ceny są cenami komisu

BKA

E
TOR
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KULOT

Ł

Y 49 Z

Największe opory
mają Panie przed
założeniem kulotów, a jak widać
są one szalenie
kobiece, modne
i nonszalanckie.
Energetyczne kolory tego sezonu,
kwiatowe wzory
oraz modne fasony
są gwarancją stylowego wyglądu.

KOSZULA 39 ZŁ

TY

35

ZŁ

BU

CAŁOŚĆ: 123 ZŁ

ENERGETYCZNE KOLORY, KWIATOWE WZORY ORAZ MODNE
FASONY SĄ GWARANCJĄ STYLOWEGO WYGLĄDU.

ZŁ
I 12

TOREBKA 18 ZŁ

K
CZY
KOL

SZPILKI 45 ZŁ

9 ZŁ

NKA 5

* podane ceny są cenami komisu

SUKIE

CAŁOŚĆ: 134 ZŁ

Na specjalne
okazje najmodniejsza sukienka
maxi, zwieńczona
wiankiem. Połączenie elegancji
i dziewczęcości
powoduje, że
nasza stylizacja
intryguje i przyciąga uwagę

Hello Holo!

Galaktyczny blask na twarzy, oczach, ustach i
paznokciach stał się dominującym trendem w tym
sezonie. Marka Catrice udowadnia, że holograficzny
makijaż może polubić każda z nas wybierając jego
poszczególne elementy lub adoptując go w całości,
tworząc nieziemski look.

O
L
O
H graphic

1

oCZY

Nałóż błyszczący eyeliner Rock
Couture w kolorze 020, a następnie
dokładnie wytuszuj rzęsy maskarą
Lashes to Kill Pro Instant Volume
24h. Makijaż niczym z wybiegu
gwarantowany.

LOOK

3

USTA

Sięgnij po pomadkę
Prisma Chrome w
odważnym kolorze
040. Aby wzmocnić jej
metaliczny blask, dodaj
na środek ust odrobinę
błyszczyka Prisma Lip
Glaze w odcieniu 080,
z zatopionymi w środku
drobinkami.

4

PAZNoKCIe

Całość dopełnij holograficznym
lakierem do paznokci Spectra Light
Effect w kolorze 01.
www.catrice.eu
MAKe UP ARTISTS AT HeART

2

TWARZ

Podkreśl kości policzkowe,
łuk brwiowy oraz grzbiet nosa
kropelkami rozświetlającymi
Galactic Highlighter w
delikatnym różowym odcieniu
efektowanie odbijającym światło.
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KURACJA
WSPANIAŁA
dla duszy i ciała

C

zujesz się zmęczona i wypalona? Marzysz o wakacjach, pachnących egzotyką?
Chcesz pobudzić organizm i rozkołysać
zmysły? Wybierz się do SPA! Lato to idealna pora na
zabiegi dla duszy i ciała. Tak samo jak wiosna, jesień i zima... - Bo zawsze powinnyśmy czuć się piękne! – przekonują zgodnie Majka Jeżowska, Grażyna
Wolszczak i Ewa Kasprzyk.

Ewa Kasprzyk, aktorka
Żyję szybko, intensywnie, dlatego kiedy mam trochę wolnego
czasu, staram się go sensownie zagospodarować. Na przykład
robiąc coś dobrego dla siebie. W takich chwilach zdarza mi się
uciec do jakiegoś ośrodka SPA. W tym niedaleko Buska są np.
fantastyczne kąpiele siarkowe. No i spotkałam tam instruktora,
który pokazał mi kilka rewelacyjnych ćwiczeń na kręgosłup –
a o niego muszę dbać szczególnie. Gdyby nie ruch, byłoby z nim
źle. Nie odpuszczam sobie: po przebudzeniu wykonuję kilka
prostych ćwiczeń: wymachów, skłonów, przysiadów itd. Od razu
czuję się o niebo lepiej. Natomiast po takim kilkudniowym pobycie
w SPA, a zwłaszcza po serii zdrowych kąpieli siarkowych mam taki
przypływ sił, że... mogłabym przenosić góry!
Ogólnie, wszystkie zabiegi w SPA sprzyjają temu, by podreperować
ciało, ale i ducha. Wiem, że najlepsze efekty przynosi kuracja
dwutygodniowa – ale nie mogę sobie na nią pozwolić, ze względu
na ogromną ilość pracy na planach filmowych i w teatrach.

Tydzień – tyle zazwyczaj spędzam w SPA. Tak naprawdę, już po
dwóch dniach chcę stamtąd zwiewać, tłumaczę sobie jednak, że
te zabiegi działają na mnie zbawiennie: po nich mam promienną
cerę, gładszą skórę, ale też jędrne ciało i sprężysty krok – bo
pomiędzy zabiegami chodzę na gimnastykę. Nie ma nic lepszego
niż aktywny wypoczynek! Dlatego bardzo dużo spaceruję po
okolicy, uprawiam nordic walking, jeżdżę na rowerze, a przede
wszystkim pływam, woda działa na mnie kojąco, w niej wyciszam
myśli, medytuję. Tak intensywny, skondensowany zestaw ćwiczeń
– których nie byłabym w stanie wykonać na co dzień – sprawia, że
mam później ogromny przypływ sił.
Myślę, że każda z nas powinna sobie raz w roku zafundować tę
przyjemność. Albo i częściej – a dlaczego nie? W SPA natychmiast
poczuje się kobietą zadbaną – może nie „luksusową”, ale
współczesną. I spotka inne fajne babki, z którymi będzie mogła
powymieniać się wrażeniami z zabiegów albo pożalić się, kiedy
będzie wracać zmęczona z fitnessu. I to też jest fajne! Nie jestem
feministką – przynajmniej w potocznym tego słowa znaczeniu –
więc muszę dodać, że w SPA nie brakuje też mężczyzn. Ostatnio
jest ich chyba nawet więcej niż nas! I wcale się im nie dziwię, bo
tam człowiek najlepiej odpoczywa. Jeśli ktoś chce, może nadrobić
zaległości w lekturze, ale i te towarzystkie. Kiedyś byłam w SPA
w Tunezji, ale czułam się obco. Owszem, przez pierwsze trzy
dni chcesz pobyć sama, a potem ciągnie cię do ludzi – to jest
normalne. Ja jestem osobą towarzyską, lubię z kimś interesującym
pogadać i pożartować. Myślę zresztą, że SPA to... pewne zjawisko
socjologiczne. Bo nie jedzie się tam wyłącznie po to, by „wyklepać
się” tu i ówdzie i odmłodzić o 15 lat, ale przede wszystkim żeby
oderwać się od codzienności.

Czekoladowa
kąpiel
Podgrzej szklankę mleka i rozpuść w nim po
3-4 łyżki miodu oraz naturalnego kakao. Zdejmij
z ognia i dosyp 2 łyżeczki cynamonu – całość
wymieszaj i wlej do wanny, napełnionej ciepłą
wodą. Połóż się w takiej kąpieli na 20-30 minut. Taka kąpiel poprawia mikrokrążenie,
mocno nawilża, odżywia i uelastycznia
skórę. Po niej ciało jest aksamitnie gładkie i słodko
pachnące.

13
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SPA
- CZY WARTO?

SPA - relaks, odnowa, regeneracja, odprężenie, spokój, równowaga wewnętrzna, te określenia przybliżają nam atmosferę panującą w wielu gabinetach SPA. Bogata oferta zabiegów kusi
promocjami i rabatami. Czym są te zabiegi i czy
warto inwestować czas i pieniądze licząc na piorunujące efekty? Przeglądając oferty zabiegów
w markowych gabinetach SPA zwróćmy uwagę na zabiegi oczyszczające, detoksykujące, poprawiające kondycję naszej
skóry, tkanek i zarazem całego organizmu.

REKLAMA

Majka Jeżowska, wokalistka
Dla mnie dobry ośrodek SPA – oczywiście, poza atrakcyjną
ofertą zabiegów i profesjonalnym zespołem, który je wykonuje
– musi być położony w jakimś pięknym miejscu i w miarę blisko
od mojego domu. „SPA Nałęczów” spełnia wszystkie te kryteria.
Wskakuję w samochód i już po dwóch godzinach jestem na
miejscu. Miasteczko jest urocze: ze starymi uliczkami i ogromnym
parkiem. Czyste powietrze, źródła dobrej wody, i ta cisza, ten
spokój... Niedawno zabrałam tu moją siostrę. Nie była wcześniej
w SPA, więc zafundowałam jej tę frajdę. „Odpoczniesz, ale
i wypiękniejesz” – przekonywałam. Nie wierzyła. A po pięciu
dniach... trudno ją było poznać!
W nałęczowskim ośrodku jest długa lista zabiegów, które każdy
może dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Np.: moja
siostra ma żylaki i nie mogła korzystać z biczów wodnych tzw.
szkockich, które polegają na polewaniu ciała silnym strumieniem
wody (ja je uwielbiam, chociaż mam po nich siniaki), więc
wybierała gimnastykę w basenie. Ona ma nadwagę, ja nie itd. –
dlatego każda stworzyła sobie własny harmonogram zabiegów.
Wyglądało to trochę tak, jakbyśmy były na jakimś obozie pracy,
tudzież kolonii albo turnusie studenckim, ponieważ po śniadaniu
rozchodziłyśmy się na swoje zajęcia i przez pół dnia męczyłyśmy
się na siłowni lub na pływalni. Ludzie myślą czasem: „położę się
na leżance, a ktoś mnie będzie klepał po pupie i masował plecki
– bo na tym przecież polega SPA. Nie!!! To jest praca! Jedzie
się po to, żeby był jakiś efekt: poprawa samopoczucia, wyglądu
skóry, odpoczynek, co kto chce. Każda z nas musiała odrobić
swoje lekcje – jak w szkole. Przyjemnie było po nich spotkać się
na obiedzie i opowiadać sobie: ja miałam to i to, a ja to i tamto.
Po posiłku wybierałyśmy się na spacer po parku, a kończyłyśmy
go zawsze w grocie solnej. Zupełnie odpływałyśmy! Szum
fal sprawiał, że zasypiałyśmy już po kilku minutach. Pełna
relaksacja! I dlatego wieczorem wymyślałyśmy jeszcze jakieś
zajęcia ujędrniające np. masaż. Siostra wolała relaksacyjny
i odchudzający, a ja sportowy: nie muskanie, lecz gniecenie.
No i na koniec upiększanie, czyli wizyta w instytucie Clarins.
Maseczki nawilżające, liftingujące, ujędrniające – i to już było
baaaardzo przyjemne.
Po pobycie w SPA czułam się nie tylko wypoczęta, zrelaksowana,
ale też silniejsza. Jednak na co dzień nie jestem w stanie tak
dogłębnie o siebie zadbać – mimo, że regularnie uprawiam sport
i odwiedzam gabinety urody. Zresztą, nie znam takiej kobiety,
która codziennie wykonywałaby tyle zabiegów – to po prostu
niemożliwe. Ale ta intensywność robi swoje. Siostra powiedziała,
że do Nałęczowa mogłaby jeździć co miesiąc. Wcześniej o siebie
nie dbała, nagle zaczęła. Na szczęście, w Nowym Sączu, gdzie
mieszka, powstało miejskie SPA i raz na jakiś czas funduje sobie
maseczki i masaże. Myślę, że wiele kobiet, które nie spróbowało
jeszcze dobrodziejstw SPA, nie potrafi ich docenić. A przecież
gdy zrobimy czasem coś dobrego dla siebie, czujemy się lepiej,
prawda? Moja siostra wróciła do domu lżejsza i młodsza – choć
nie można było się spodziewać, że po pięciu dniach będzie
tak piorunujący efekt. Mówi, że psychicznie czuła się jak na
wspaniałych wakacjach. A ja? Zregenerowałam ciało i z impetem
wróciłam na scenę.
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PEELING
CUKROWY
Żel pod prysznic wymieszaj z cukrem (białym lub
brązowym). Mocno wetrzyj w skórę, robiąc przy
okazji masaż. Spłucz ciało, umyj i nasmaruj oliwką
albo balsamem. Taki peeling można zastosować
także na twarz, ale wówczas należy użyć cukru drobnoziarnistego, aby kryształki nie
podrażniły skóry. Peeling na ciało
można też zrobić z soli oraz zaparzonej kawy (fusów).

akurat z relaksem nie mają nic wspólnego. Można powiedzieć,
że są nawet nieprzyjemne, za to efekt spektakularny! Już po
pierwszym takim zabiegu widoczna jest poprawa, a trzeba zrobić
serię 4-6 zabiegów. Jeśli mam ochotę przy okazji się odprężyć,
korzystam z endermologii: podczas niej „jeżdżą” po moim ciele
rolki, dzięki którym pozbywam się poduszeczek tłuszczowych –
tych, które tworzą cellulitis. A jednocześnie jest to tak przyjemne,
że prawie zasypiam.
Na wakacjach też nie lubię leżeć brzuchem do góry, głównie
rzucam się w wir zwiedzania lub sportu. I to jest właśnie
okoliczność, kiedy SPA w zasięgu ręki jest pożądane. Kiedy
człowiek porządnie się zmęczy, perspektywa odnowy biologicznej
staje się kusząca. I tak też było, gdy pewnego razu wylądowałam
na Wzgórzach Dylewskich – na kobiecym turnieju golfowym od lat
organizowanym przez dr Irenę Eris. To było to!!! Emocje sportowe
plus wieczorne zajęcia towarzyskie i wizyta w SPA –
fantastyczna mieszanka! Po sportowej rywalizacji
z prawdziwą przyjemnością oddawałam
się błogiemu lenistwu. Masaż gorącymi
kamieniami albo ajurweda szybko
pozwalały „odpłynąć”. W takim
miejscu każda kobieta czuje się
dopieszczona. Ładne, mięciutkie
Złożony zabieg polegający na schematycznym nakładaniu
szlafroki, zmysłowe zapachy,
na ciało poszczególnych preparatów aktywnych, owijaniu folią
muzyka – to wszystko też działa.
a następnie stosowaniu wysokiej temperatury. Zabieg ten pobu-

ZABIEG
BODDY WRAPPING

dza krążenie krwi i limfy. Przyczynia się do wyszczuplenia, wygładzenia, zmniejszenia pomarańczowej skórki, usuwa nadmiar
Na pewno zamierzam wrócić
wody z organizmu, detoksykuje, uelastycznia i ujędrnia skórę.
jeszcze na Wzgórza. Pobyt
Zabieg jest bardzo przyjemny, oparty na nakładaniu preparatów
w tym miejscu działa kojąco, bo
ruchami masażu. Warto pamiętać, że zabieg ten przynosząc
prawie natychmiastowe rezultaty stanowi idealną bazę do
już same „okoliczności przyrody”
wprowadzenia zmian w naszym jadłospisie oraz aktywsą niezwykłe. Można zaszyć się
ności fizycznej. Zdrowa, zbilansowana dieta oraz
w hotelu i cały dzień korzystać
aktywność fizyczna zwiększają efektywność
Szczerze mówiąc, nie jestem fanką
z dobrodziejstw SPA, wieczorem
zabiegu i odwrotnie, uzupełniając się
i gwarantując długotrwałe
SPA. Nie mam cierpliwości, żeby spędzać
rzucić się do łóżka, włączyć telewizor
efekty.
w pozycji leżącej 3-4 godziny. Półtorej – tyle
lub poczytać książkę. Można też – i to jest

Grażyna Wolszczak,
aktorka

maksymalnie mogę wytrzymać, mimo że zabiegi
są hiper przyjemne. Od lat odwiedzam Miejską Farmę
Piękności, bo – jak sama nazwa wskazuje – jest pod bokiem,
w mieście. No i zabiegi, które tam robię, poza funkcją relaksacyjną,
mają przede wszystkim ujędrniać i nawilżać moje ciało, walczyć
z cellulitem itd. Zawsze jestem ciekawa nowości, wypróbowuję
nowe urządzenia. Ostatnio odkryłam Exilis i Skinshock, ale te

bardziej w moim stylu – pożyczyć rower lub
kijki do nordic walking, albo pojeździć konno, czy
pograć w golfa – bo to wszystko jest tam w zasięgu ręki. To
też świetne miejsce na „upiększający weekend” z przyjaciółkami.
Można się zrelaksować, a poza tym, nie trzeba się ani malować, ani
specjalnie stroić. Ani nawet udawać szczuplejszej niż się jest. No,
chyba że nieopatrznie zabierze się ze sobą facetów!
Ewa Anna Baryłkiewicz

Artykuł sponsorowany

PODWÓJNA
ODMŁADZAJĄCA
MOC KWASU
FOLIOWEGO
I ŚNIEŻNEJ ALGI
W NOWYCH
KREMACH

LIRENE
FOLACYNA
LIFT INTENSE

T

o widać na pierwszy rzut oka: nie starzejemy się
w równym tempie. Ale naukowców zainteresował fakt, dlaczego niektóre grupy ludzi starzeją
się wolniej niż inne. Na Okinawie na przykład mieszka
nieproporcjonalnie duża – w porównaniu z innymi miejscami – grupa stulatków. Ta japońska wyspa znana jest
z niskokalorycznej diety stosowanej przez jej mieszkańców. Naukowcy zauważyli także, że także zwierzęta na
diecie o obniżonej kaloryczności starzeją się wolniej
i żyją dłużej. Wniosek: kontrolowane niedojadanie spowalnia starzenie. Ale czy, żeby wyglądać młodziej, trzeba pościć? Niekoniecznie.
Zależność między niedojadaniem a długowiecznością wzięły pod
uwagę Ekspertki Laboratorium Naukowego Lirene. Analiza doniesień
naukowych pozwoliła na wybranie substancji, która biochemiczny
efekt ograniczenia kalorii naśladuje na poziomie komórek, a chcąc
uzyskać wzmocniony efekt przeciwstarzeniowy połączyły ją razem ze
znanym ze swoich regeneracyjnych właściwości kwasem foliowym.
Duet, którego każdy składnik przywraca młodość komórkom skóry,
w badaniach in vivo przełożył się na młodszy wygląd skóry.
Jako substancję dającą na poziomie komórkowym efekt „niedojadania”, Laboratorium Naukowe Lirene wykorzystało algę śnieżną. Należy ona do tzw. kriofili, czyli organizmów, które są w stanie przetrwać

ekstremalnie niskie temperatury, silne promieniowanie słoneczne
i niedobór składników odżywczych, zasiedlając powierzchnie lodu
i śniegu. Żeby wytrwać w tak ascetycznych warunkach, alga śnieżna
wytwarza unikalne molekuły przetrwania, które – jak się okazało –
wywołują w organizmie efekt analogiczny do tego, jaki daje długotrwale stosowana niskokaloryczna dieta. Czyli optymalizuje metabolizm komórek, powodując uruchomienie nieaktywnego białka FOXO,
które „włączane” jest zwykle jako czynnik obronny w sytuacjach, gdy
zostaje ograniczona energia dostarczana do komórek lub podczas
zwiększonego wysiłku fizycznego. Co ważne: uruchomienie tego
białka w komórkach skóry poprawia jej systemy obronne i procesy
detoksykacji, a także pobudza fibroblasty odpowiedzialne za produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego.
Wyjątkowe działanie śnieżnej algi, wraz z kwasem foliowym, regenerującym starzejącą się skórę oraz chroniącym DNA komórkowe, daje
spektakularny efekt w postaci redukcji zmarszczek, wygładzenia, poprawy jędrności i gęstości skóry dojrzałej.
Kwas foliowy i alga śnieżna wykorzystane w nowej serii Lirene
Folacyna Lift Intense opóźniają starzenie się skóry oraz naprawiają
powstałe już niekorzystne zmiany – takie jak utrata jędrności i napięcia, zmarszczki oraz odwodnienie i suchość cery. Oba składniki
znajdziemy w preparatach dla skóry dojrzałej 40+, 50+,60+ i 70+
w połączeniu z innymi aktywnymi substancjami, które najlepiej
służą skórze w różnych dekadach życia.
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JUSTYNA BALICKA
KOSMETOLOG
GABINET KOSMETYCZNY DEMI,
3 MAJA 2, 35-030 RZESZÓW
796 798 312, 602 767 471
FB.COM/DEMIKOSMETYKA

LIFTING
BEZ SKALPELA

K

obiety od zawsze poszukiwały sposobu na zachowanie pięknego, młodego wyglądu. Dzisiejsza kosmetologia i medycyna estetyczna oferują bardzo szeroki wachlarz zabiegów. Głównie są to zabiegi inwazyjne
i bolesne, obarczone okresem rekonwalescencji i ryzykiem powikłań.

VOLUMETIQ jest to najnowsza technologia nanokrystaliczna, która
powstała w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania społeczeństwa.
Połączenie 6 opcji zabiegowych w jednym urządzeniu przenosi zabiegi kosmetologii przeciwstarzeniowej na wyższy poziom. Daje nam
możliwości walki z upływającym czasem oraz takimi problemami skóry,
jak: zmarszczki, utrata jędrności, blizny, trądzik, podrażnienia, cellulit, itp.
w sposób bezpieczny, nieinwazyjny i bezbolesny.
W połączeniu z unikatową marką kosmetyków efekty zabiegów przy
odpowiedniej pielęgnacji są szybkie i długotrwałe.

NANOMEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

Zabieg wykonywany przy użyciu mikroprądów do odżywiania głęboko
położonych komórek, drenażu limfatycznego, przyspieszenia metabolizmu i poprawy przepływu limfy i krążenia krwi. Metoda ta sprawdza się
również doskonale przy wygładzaniu zmarszczek, rozjaśnianiu skóry
oraz utrzymywaniu odpowiedniego jej nawilżenia, leczeniu trądziku czy
redukcji cellulitu, a także przyspieszaniu spalania tłuszczu i wyszczuplaniu.

FOTOTERAPIA LED BLUE&GREEN

Podczas naświetlania z wykorzystaniem technologii LED, światło przenika w głąb skóry i uruchamia szereg reakcji w komórce. W ten sposób pobudza mechanizmy naprawcze pożądane w procesie leczenia.
Światło niebieskie i zielone działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie –
hamuje rozwój stanów zapalnych u pacjentów z trądzikiem pospolitym
i trądzikiem różowatym. Światło niszczy bakterie nie naruszając tkanek
skóry, a przy tym minimalizuje trądzik i leczy go w okresie zapalnym,
w stosunkowo krótkim czasie. Wpływa na poprawę sprężystości skóry.

NANOKRYSTALICZNA
RAFIOFREKWENCJA BIPOLARNA

Działa jednocześnie na naskórek oraz głębokie warstwy skóry. Zapewnia istotną poprawę w zakresie jędrności i napięcia, likwidacji zmarszczek oraz blizn i rozstępów, jak również wyrównania powierzchni
i poprawę kolorytu skóry. Wykorzystuje prąd RF bipolarny, działający
sub-ablacyjnie, umożliwiający wykonanie skutecznych i bezpiecznych
zabiegów ablacyjnych i semi ablacyjnych, przy których nie występuje
ryzyko poparzeń oraz przebarwień powszechnie występujących przy
zabiegach laserowych. Bezpieczny i efektywny system pozwala wybiórczo i na różnej głębokości podgrzewać tkankę napinając siatkę
podporową skóry. Technologia RF daje długotrwałe efekty naprężenia
i ujędrnienia tkanki skórnej do 5 lat.

NANOKRIOTERAPIA 5 - 10˚C LED BLUE

Idealne rozwiązanie w celu łagodzenia poparzeń, stanów po zabiegach medycyny estetycznej, laserach, silnych peelingach oraz mezoteriapiach igłowych, mezoterapiach mikroigłowych, jak również osoczu
bogatopłytkowym i karboksyterapii. Dodatkowym atutem jest efekt
synergii (łączenie pozytywnego wpływu obu zabiegów). Niska tempe-

ratura wspomaga odnowę biologiczną ciała. Komórki skóry otrzymują
więcej składników odżywczych, są lepiej dotlenione i szybciej się regenerują. Pobudzone chłodem krążenie powoduje szybsze spalanie
w komórkach tłuszczowych, przez co stopniowo usuwany jest cellulit.

MIKROPEELING NANOCRYSTAL PEN

Wykorzystanie specjalnej nanodyskowej technologii i odpowiedniego ruchu głowicy do mikrozłuszczania i poprawy mikrokrążenia skóry.
Zabieg gwarantuje skuteczne oczyszczenie skóry i przygotowanie do
dalszych etapów wielu zabiegów w profesjonalnym gabinecie. To idealna alternatywa dla zabiegów mikrodermabrazji lub złuszczania mechanicznego z pominięciem efektów niepożądanych dla Klienta.

FRAKCYJNA MEZOTERAPIA
NANOCRYSTAL PE

Bezbolesna oraz nowatorska technologia frakcjonowania skóry bez
przerywania ciągłości naskórka, która eliminuje ból i krwawienie. Zastosowanie specjalnych dysków z „tępymi” nanoigłami, które w niezwykle
intensywny sposób stymulują skórę, zwiększają metabolizm i poprawiają ukrwienie oraz gwarantują intensywne wtłaczanie składników
aktywnych wykorzystując odpowiedni nacisk i ruch głowicy. Nowa
technologia drgania gwarantuje 100% skuteczność we wtłaczaniu substancji aktywnych.
Zabiegi przeciwstarzeniowe to jedno, natomiast dobrze dobrana pielęgnacja to połowa sukcesu w utrzymaniu pożądanych efektów.
Aby podtrzymać jak najlepsze rezultaty przeciwstarzeniowe, należy
szukać kosmetyków, w składzie których znajdziemy m.in.:
• peptyd jadu węża,
• komórki macierzyste,
• kwas hialuronowy,
• allantoina,
• olejek karotenowy,
• witaminy A, C, E,
• koenzym Q10
Dla lepszego łagodzenia podrażnień skóry dobrze jest stosować kosmetyki, których składnikami aktywnymi są:
• masło shea,
• allantoina,
• witamina E,
• aloe vera,
• d-panthenol,
• olejek bawełniany,
• ekstrakt z oczaru wirginijskiego
Dla skór trądzikowych, z bliznami, po inwazyjnych zabiegach przeciwstarzeniowych dedykowane są kosmetyki z ekstraktem ze śluzu ślimaka. Działają one oczyszczająco, złuszczająco, regulują wydzielanie
sebum, wygładzają skórę, przyspieszają jej regenerację.
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AZJATYCKA

M

oda na lekką, kilkustopniową pielęgnację inspirowaną azjatyckimi rytuałami nie przemija.
Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: ponieważ
te sposoby dbania o skórę przynoszą efekty. Widzisz jak
cera zmienia się na lepsze, staje się bardziej promienna
i świeża, wygląda młodziej. Wystarczą drobne zmiany
codziennych przyzwyczajeń.
Azjatki mają piękną cerę i nie jest to wyłącznie zasługa genów. Podczas gdy w Europie o skórze mówi się głównie w kontekście problemów i zmarszczek oraz tuszowania niedoskonałości, kobiety w Azji wyznają zasadę, że lepiej dbać o skórę w taki sposób, aby zapobiegać
ich powstawaniu. Dlatego dziewczynki od najmłodszych lat uczą się
rytuałów pielęgnacyjnych. Dbanie o cerę jest częścią filozofii życia
i… przyjemnością.

10 MINUT DLA SIEBIE

Dalekowschodnie rytuały wcale nie zajmują tak dużo czasu, jak
się wydaje. Żeby wykonać pełną pielęgnację wystarczy 10 minut rano i wieczorem. Ważne jest co nakładasz na twarz, a jeszcze
ważniejsze, jak to robisz. Pierwsza zasada polega na używaniu produktów, zaczynając od tych o najlżejszej konsystencji, a kończąc na
tych o najcięższej, czyli lotion, esencja i/lub serum, na koniec krem.
Przy wieczornej aplikacji kremu polecany jest masaż i oklepywanie
twarzy. Dobrze jest też korzystać z zasady 10 sekund. Mówi ona, żeby
jak najszybciej po wyjściu spod prysznica nałożyć na skórę nawilżający
kosmetyk. W ten sposób zapobiega się przesuszeniu skóry, zamykając
wilgoć wewnątrz naskórka.

AZJATYCKA PIELĘGNACJA
PO POLSKU

Żeby korzystać z zalet dalekowschodnich rytuałów pielęgnacyjnych
wcale nie musisz szukać tamtejszych produktów. Marka Perfecta
stworzyła linię kosmetyków AZJAtica, która bazuje na najlepszych
składnikach pochodzących z Azji. Konsystencje produktów są tak
lekkie, że możesz nakładać je warstwowo, tworząc swój własny rytuał młodości niezależnie od wieku. Ryżowe mleczko-lotion AZJAtica
możesz stosować na dwa sposoby, do oczyszczania twarzy za pomocą wacika lub nałożyć na twarz i spłukać wodą. Składniki zawarte
w mleczku pobudzają produkcję kolagenu i poprawiają mikrokrążenie,
więc już na etapie oczyszczania dbają o wygląd skóry. Lotion-primer
o ultralekkiej konsystencji, daje skórze natychmiastowe uczucie nawilżenia i świeżości. Esencja zaś poza nawilżeniem, wygładza i wypełnia
zmarszczki. W linii Perfecta AZJAtica jest również serum o działaniu

nawilżającym, detoksykującym i redukującym zmarszczki. Zawiera
cenne wyciągi z Centella asiatic, czerwonych alg i żeń-szenia. Krem
możesz wybrać w zależności od wieku i potrzeb skóry. Lekki krem na
dzień i na noc poza roślinnymi ekstraktami zawiera kwas hialuronowy
o różnej wielkości cząsteczek, by dogłębnie nawilżać skórę oraz kompleks antipollution, tworzący na skórze delikatny film chroniący przed
zanieczyszczeniami i smogiem. Krem do skóry 45+ ma dodatkowo
w składzie biofermenty otrzymywane w procesie fermentacji drożdży
z kompleksem 5 minerałów. Działa na skórę energizująco i wzmacnia
jej barierę ochronną. Potrzebujesz silniejszego działania liftingującego? Tym zajmie się krem na dzień i na noc 55+. Zawiera
często wykorzystywane w Azji peptydy ryżowe o właściwościach odmładzających oraz spirulinę bogatą
w proteiny, aminokwasy, witaminy i minerały niezbędne do zachowania młodego wyglądu. Wyjątkowy jest
również Krem do skóry 65+. Ma konsystencję „cream to
oil” – w pierwszej chwili wydaje się niezwykle lekki, ale
daje komfort i odżywienie nawet mocno przesuszonej
skórze. Dzięki zawartości żeń-szenia i alg-nori silnie
regeneruje i wspiera odnowę komórek skóry. Uzupełnieniem linii Perfecta AZJAtica są kremy
pod oczy i na powieki.
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KOSMETYKI

DO ZADAŃ

SPECJALNYCH
Dodająca blasku maseczka
z ekstraktem z cytryny
GARNIER SKIN ACTIVE

Maseczka nowej generacji łącząca
w sobie ekstrakt z cytryny oraz wygładzającą formułę, która dodaje skórze
blasku w szybkim tempie - dla gładkiej
i promiennie wyglądającej skóry.

S. O. S. Ekspresowa Kuracja Redukująca Cienie
i Obrzęki DermoREVITAL™
EVELINE
COSMETICS
Redukuje cienie pod
oczami, rozświetla
okolice oczu, nawilża
i ujędrnia. Przełomowa,
błyskawicznie wchłaniająca się żelowa formuła
zapewnia natychmiastowy rezultat wygładzenia
skóry w okolicach oczu.

Kokosowa mgiełka do opalania
SPF 15 Twarz + włosy
BIELENDA BIKINI
Lekka, kokosowa mgiełka do opalania to
kosmetyk multifunkcyjny, który łączy właściwości
przeciwsłoneczno-ochronne z pielęgnacyjnymi.
Dzięki zawartości bogatej w minerały i witaminy
wody kokosowej pomaga utrzymać odpowiedni
poziom nawilżenia skóry i sprawia, że staje się
ona bardziej elastyczna.

Krem na dzień cera
wrażliwa
NIVEA SENSITIVE
Skutecznie redukuje 3 oznaki cery wrażliwej: zaczerwienienie, odczucie napięcia
skóry, suchość.
Wyjątkowo łagodna formuła
wzbogacona w ekstrakt z lukrecji i cenny olejek z pestek
winogron.

Balsamy i peelingi do
ust EVREE
Cukrowy peeling delikatnie
złuszcza naskórek nie uszkadzając go, nadając ustom
idealną miękkość. Kuszący
zapach pomarańczy lub poziomki działa na wszystkie zmysły. Po peelingu nałóż balsam
- wystarczy odrobina produktu
nałożona nie tylko na usta,
ale każde inne miejsce gdzie
doskwiera Ci sucha skóra, aby
ją silnie nawilżyć, odżywić.

Antycellulitowa
BIO-LIPOLIZA profesjonalny żel ujędrniający
LIRENE
Redukuje tkankę tłuszczową
i likwiduje obrzęki, dzięki czemu
wysmukla uda, modeluje sylwetkę
oraz zmniejsza widoczność
cellulitu. Wysokocząsteczkowy
kwas hialuronowy oraz olej z jojoby poprawiają kondycję skóry,
która staje się sprężysta, napięta
i gładka.

Szampon Dove
Nutritive Solutions
Nourishing Oil
Care
Odżywczy szampon z olejkami Weightless Nutri-Oils
delikatnie oczyszcza włosy, sprawia że są gładsze
w dotyku a także głęboko
odżywia je od wewnątrz.
Włosy są miękkie i łatwo
się układają już od pierwszego mycia, a następnie
stają się zdrowsze przy
ciągłym stosowaniu.

Hydrożelowe
płatki pod oczy
PERFECTA
Z detoksykującym
węglem intensywnie nawilżają oraz
przywracają jędrność
i elastyczność skóry
wokół oczu. Polecane
do każdego typu cery
w każdym wieku.

Inteligentne płatki
kolagenowe pod
oczy
MARION SPA
Zapewniają doskonałe
nawilżenie i poprawę
elastyczności skóry
wokół oczu, jednocześnie
chroniąc skórę przed
niekorzystnym działaniem
czynników zewnętrznych.

NA KŁOPOTY ZE SKÓRĄ SIĘGNIJ PO DERMOKOSMETYKI

ODPOWIEDNIE DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH.
LACTIMA DUO
EVERYDAY Micelarny fizjologiczny żel do higieny
intymnej LIRENE

Nawilżający tonik-mgiełka do twarzy
VIANEK
O działaniu nawilżającym,
przeznaczony do codziennej pielęgnacji cery suchej
i wrażliwej, idealnie uzupełnia
demakijaż. Zapobiega utracie
wody i chroni przed negatywnymi czynnikami.

Łagodzące mleczko
woda różana
GARNIER BOTANICAL
CLEANSER
Różane mleczko oczyszczające do demakijażu, składające
się w 96% ze składników
pochodzenia naturalnego,
wzbogacone sensoryczną
wodą różaną. Delikatnie, lecz
skutecznie usuwa makijaż
całej twarzy, w tym oczu,
i zanieczyszczenia, działając
kojąco na skórę.,

Delikatnie myje oraz
skutecznie i długotrwale odświeża.
Formuła micelarna
żelu zawiera kompleks
łagodnych substancji
zmywających, oparty
na betainie. Składniki te
skutecznie oczyszczają,
zapewniając długotrwałe uczucie świeżości
i czystości.

GLISS KUR
BEAUTY MILK
Regenerujący spray
do włosów, którego
lekka odżywcza formuła
z proteinami mleka
i kwiatowym ekstraktem przenika głęboko
do warstw włosa, by
tam odbudowywać
zniszczenia. Idealny do
codziennego stosowania. Formuła bez
spłukiwania!

Żel pod prysznic
REXONA ALOE
FRESH
Lekki świeży zapach
z nutami aloesu
i mandarynki z odświeżającym mentolem, to
nie tylko sposób na
cudownie orzeźwiający
prysznic, ale także
na poranny zastrzyk
energii.

23

24

2/26/2018

ŁAP

Uroda pod lupą

SŁOŃCE
GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

P

oranne bieganie o wschodzie słońca, opalanie się na tarasie, a może łapanie blasku promieni słonecznych na miejskim leżaku? Każdy
powód jest dobry, by choć przez chwilę naładować
akumulatory i uzyskać piękną, zdrową opaleniznę zwłaszcza, gdy na wyciągnięcie ręki nie zawsze czeka na nas rajska plaża. Dlatego nowa, przełomowa
linia NIVEA SUN Protect & Bronze zawiera wszystko,
czego potrzebują ludzie kochający słońce: wspomaga aktywację naturalnej opalenizny, pozwala chronić
skórę, a od teraz również chroni ubrania przed plamami po praniu*! Plan na zbliżające się lato? Chroń,
aktywuj i zachwycaj naturalną opalenizną!

Innowacyjna linia NIVEA SUN Protect & Bronze, dostępna w olejkach i balsamach o różnym stopniu ochrony, dedykowana jest
wszystkim tym, którzy kochają łączyć aktywne spędzanie czasu
z bezpiecznym łapaniem promieni słonecznych.
Dlaczego nowa linia NIVEA SUN jest tak innowacyjna? Bo dzięki
wyjątkowej formule z ekstraktem z lukrecji zapewnia ochronę, ale
i intensywniejszą opaleniznę bez zastosowania substancji samoopalających, a ponadto ułatwi usuwanie plam po praniu*.

które chronią przed promieniami UVA i UVB, i są niezbędne dla
niezawodnej ochrony skóry. W ubiegłym roku NIVEA wprowadziła
innowacyjną technologię zapobiegającą powstawaniu zabrudzeń
po praniu dla linii Protect & Moisture. Od teraz również nowa linia
NIVEA SUN Protect & Bronze dostępna jest z formułą składników,
które - aktywowane podczas prania – w łatwiejszy sposób pozwalają na usunięcie śladów filtrów z odzieży. Dzięki gamie produktów
NIVEA SUN Protect & Bronze możesz teraz mieć wszystko: najlepszą ochronę, atrakcyjną i równomierną opaleniznę, jedwabiście
gładką skórę i ubrania chronione przed plamami*.

KILKA FAKTÓW O…
•

Melanina – jej głównym zadaniem jest ochrona skóry. Decyduje o kolorze skóry oraz włosów. Podczas wystawienia na
słońce wchodzi w reakcję z promieniowaniem UV i to dzięki
niej możliwe jest opalanie. Im mniej ilości melaniny w organizmie człowieka, tym kolor skóry i włosów jest jaśniejszy.

•

Lukrecja – dzięki zawartości flawonoidów, saponin i kwasów
organicznych, lukrecja znajduje swoje zastosowanie również
w kosmetyce, jako preparat kojący podrażnioną skórę i nawilżający.

•

SPF – to wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej, skrót od angielskiego „Sun Protection Factor”. Jest to miara zdolności
kremu do zapobiegania uszkodzeniu skóry przez oparzenie
słoneczne. Załóżmy, że czas samodzielnej ochrony skóry wynosi 20 minut. Zastosowanie balsamu SPF 15 przedłuży ten
czas 15 razy. Możesz więc pozostać na słońcu przez 300 minut (czyli pięć godzin).

•

W ciągu pięciu lat naukowcy z Beiersdorf spędzili ponad 10
000 godzin testując 160 substancji i przeprowadzając 2500
prób laboratoryjnych, aby opracować formułę, która zmniejsza intensywność plam po opalaniu. I… udało im się!

JAK TO DZIAŁA?
„Kiedy skóra wystawiona jest na działanie promieni UV, uruchamia mechanizm ochronny – wytwarzanie melaniny, która nie tylko
nadaje skórze jej kolor, ale jest naturalną osłoną komórek, które
pochłaniają szkodliwe promienie UV”, wyjaśnia dr Magdalena
Łuczkowska, dermatolog i ekspert NIVEA. „Oprócz skutecznej
ochrony UVA i UVB, NIVEA SUN Protect & Bronze zawiera aktywny
składnik - Pro-Melanin z ekstraktem z lukrecji - który aktywuje prosty, ale genialny, naturalny mechanizm skóry. Dzięki temu możemy
chronić swoją skórę i cieszyć się piękną, równomierną opalenizną
bez konieczności używania produktów samoopalających”- dodaje. Mówiąc prościej - zawarty w linii NIVEA SUN Protect & Bronze
ekstrakt z lukrecji pomaga skórze wytworzyć piękną, zdrową opaleniznę nawet w czasie stosowania skutecznej ochrony przeciwsłonecznej.

CHROŃ SKÓRĘ I…
UBRANIA PRZED PLAMAMI PO PRANIU*
Jest jednak coś jeszcze, z czym fani słońca mają do czynienia: im
wyższa ochrona przeciwsłoneczna, tym większe zagrożenie powstania trwałych śladów na ubraniach. Przyczyną plam są filtry UV,

Innowacyjna LINIA NIVEA SUN Protect & Bronze
– dla osób chcących się chronić, ale również pragnących pięknej opalenizny
Produkty zawierają naturalny ekstrakt roślinny z lukrecji, który stymuluje wytwarzanie melaniny w skórze, jednocześnie dbając o powstanie pięknej i trwałej opalenizny, cokolwiek robisz. To kosmetyki dla osób, które kochają łączyć
aktywne spędzanie czasu, z przyjemnością opalania. Produkty NIVEA SUN
Protect & Bronze zapewniają 100% naturalnej opalenizny i 0% samoopalacza.

*Intensywność żółtych plam redukowana jest po praniu.
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Wodoodporna emulsja
do opalania
ZIAJA SOPOT SUN
Kokosowa mgiełka
do opalania SPF 15
BIELENDA BIKINI

Zapobiega poparzeniom
słonecznym oraz przedwczesnemu starzeniu się skóry.
Zapewnia doskonałą ochronę
przed szkodliwym działaniem
promieniowania UV, również
podczas kąpieli.
Substancje aktywne: fotostabilne filtry UVA i UVB, masło shea,
witamina E, prowitamina B5
(D-panthenol).

Lekka, kokosowa mgiełka
do opalania to kosmetyk
multifunkcyjny, który łączy
właściwości przeciwsłoneczno-ochronne
z pielęgnacyjnymi. Dzięki
zawartości bogatej w minerały i witaminy wody
kokosowej, pomaga utrzymać odpowiedni poziom
nawilżenia skóry i sprawia,
że staje się ona bardziej
elastyczna.

Mleczko utrwalające
opaleniznę
ZIAJA SOPOT SUN
Wyraźnie przedłuża trwałość
opalenizny pogłębiając jej
odcień. Substancje aktywne:
niewielka ilość substancji brązującej, masło shea, witamina E,
prowitamina B5 (D-panthenol).

Hydrolipidowy ochronny krem do
twarzy SPF 50 IR LIRENE
Niweluje skutki promieniowania IR oraz jednocześnie chroni przed
promieniowaniem UVA i UVB. To sposób na kompleksową ochronę przeciwsłoneczną oraz przeciwzmarszczkową.

Kokosowe mleczko
do opalania
BIELENDA BIKINI
Kokosowe mleczko do
opalania wzbogacone o bogatą w minerały i witaminy
wodę kokosową pomaga
utrzymać odpowiedni
poziom nawilżenia skóry
podczas opalania. Mleczko
jest łatwe w aplikacji i pozostawia na skórze delikatny,
kokosowy zapach.

Nawilżająca mgiełka do
twarzy i ciała SPF 30
LIRENE
Mgiełka skutecznie chroni skórę
twarzy, ciała i głowy (przedziałek,
zakola) przed niekorzystnym
wpływem UVA i UVB. Stanowi
kompleksową ochronę przed
oparzeniami oraz podrażnieniami
posłonecznymi.

Dwufunkcyjny krem
ochronny do twarzy
FARMONA SUN
BALANCE
Innowacyjne opakowanie
zawiera 2 kremy o zróżnicowanym stopniu ochrony
przeciwsłonecznej – SPF15
i SPF50. Pozwala to, w zależności od potrzeb, dostosować właściwą ochronę.
Kompleksową pielęgnację
zapewniają drogocenny
olej buriti i woda termalna.
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Chłodząco-regenerująca mgiełka po
opalaniu
FARMONA SUN
BALANCE
Natychmiastowa ULGA
dla skóry podrażnionej
słońcem: aloes intensywnie
nawilża, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia;
alantoina przyspiesza
regenerację naskórka oraz
zmniejsza uczucie pieczenia i ściągnięcia skóry.

!

Opalona, zdrowo wyglądająca skóra to marzenie każdej z nas.
Nadmierne promieniowanie UV i brak odpowiedniej ochrony wpływa
bardzo niekorzystnie na jej stan.
Korzystanie ze słońca jest bardzo przyjemne, aczkolwiek może mieć
przykre konsekwencje.
Dlatego też PAMIĘTAJ o stosowaniu ochronnych kremów z filtrami!

Przyspieszacz opalania - ULTRA
BRONZE
DAX SUN
Ma lekką żelową formułę wypełnioną złocistymi
drobinkami, które nadają skórze piękny, subtelny
blask. Zapewnia szybki efekt opalonej skóry.

Przyspieszacz
opalania w spray’u
DAX SUN
Intensywnie nawilża i chroni
skórę przed procesem przedwczesnego starzenia.
Poprawia naturalny koloryt
oraz przedłuża trwałość opalenizny. Idealny zarówno na
plażę, jak i do solarium.

Skoncentrowane krople samoopalające
DAX SUN
Innowacyjna, unikalna formuła samoopalacza zamknięta
w skoncentrowanych kroplach, gwarantuje perfekcyjny
i unikalny kolor opalenizny.
Pozwala łączyć działanie
samoopalacza z ulubionymi
kosmetykami do pielęgnacji
oraz indywidualnie dopasować odcień opalenizny do
rodzaju karnacji.

Karotenowy olejek
do opalania SPF 6
LIRENE

Olejek do opalania
w sprayu SPF 6
NIVEA SUN

Zapewnia trójaktywny system zdrowej opalenizny:
• ochrona przed promieniowaniem UVA/UVB
•gwarancja zdrowej
i pięknej opalenizny
•ochrona przeciwstarzeniowa skóry.

Zapewnia złocistą, intensywną
i długotrwałą opaleniznę. Formuła z witaminą E i olejkiem
jojoba zapewnia uczucie
gładkiej i jedwabistej skóry.
Chroni przed oparzeniami
słonecznymi oraz przedwczesnym starzeniem się skóry.
Wodoodporny.
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ozświetlony makijaż już na dobre zyskał stałe
grono zwolenniczek, które nie wyobrażają sobie wyjścia z domu bez skóry lekko muśniętej
blaskiem. Kości policzkowe oraz łuk kupidyna, to części twarzy, które nawet lekko podkreślone, gwarantują zjawiskowy wygląd. W tym sezonie idziemy jednak
o krok dalej i sprawdzamy, jak na powiekach nosić
holograficzny look mieniący się kolorami tęczy.
Tym razem stawiamy na oczy. Odpowiednio podkreślone nadadzą
naszej twarzy wyrazistości i charakteru. Aby pozostać w trendach,
matowe formuły chowamy na razie na dnie szuflady, aby zrobić miejsce tym maksymalnie błyszczącym i holograficznym. Popularność
zdobywają produkty, w których zatopiono wielobarwne, błyszczące
drobinki, które zostawiają na powiece błyszczącą poświatę. Niezależnie od tego czy wybieramy formułę wypiekaną, kremową czy płynną,
uzyskacie efekt wielowymiarowego blasku lub lekko wilgotnego oka.
Marki Catrice i essence przygotowały na wiosnę i lato bogatą kolekcję
do makijażu, w której każda z Was znajdzie swojego kosmetycznego
faworyta. Do wyboru mamy idealnie skomponowane kolorystycznie
palety Catrice Instant Glam, holograficzne Spectra Light oraz cztery
zabawne paletki cieni do powiek essence, ozdobione kolorowymi
obrazkami. Makijaż możemy uzupełniać metalicznym linerem Catrice
Rock Couture, który jeszcze mocniej zaznaczy kształt oka. Dla fanek
efektu wow, marka essence przygotowała sypkie pigmenty get your

glitter on!, które możemy nakładać za pomocą bazy i silikonowego
aplikatora. Taki blask z pewnością nie pozostanie niezauważony.
Tak przygotowany makijaż z pewnością świetnie będzie komponował się z odpowiednio przygotowaną skórą wokół oczu. Lekkie cienie, zasinienia i wszelkie zaczerwienienia ukryje niezawodny korektor
Catrice Liquid Camouflage. Obok niego pojawił się kolejny kosmetyk
kamuflujący, korektor HD Liquid Coverage Precision, z wyjątkowo
wąskim aplikatorem. Blask pod łukiem brwiowym szybko wyczarują
Kropelki Rozświetlające Galactic lub Rozświetlacz w sztyfcie Dewy
Wetlook. Nie możemy pominąć także brwi, których pielęgnacji i makijażowi poświęca się sporo uwagi. Pomocne w ich stylizacji mogą
się okazać pudry do brwi essence „my must haves” oraz zestawy do
brwi Catrice.
Tak perfekcyjny makijaż oczu wymaga starannie wytuszowanych
rzęs. Marka Catrice przygotowała na ten sezon dwie nowe maskary.
Pierwsza z nich to Lashes to Kill Pro Instant Volume 24h (dostępna
również w wersji wodoodpornej), a także druga, Rock Couture Exteme Volume Lifestyleprof 24h. Z kolei essence ma w swojej ofercie
maskarę Volume Hero, która gwarantuje spektakularne pogrubienie
i rozdzielenie rzęs oraz Super Curl Volume, która gwarantuje maksymalną objętość.
Intensywny blask, metaliczne i holograficzne efekty, mogą być stopniowane na oczach według potrzeb, okazji lub nastroju. Długotrwałe
formuły kosmetyków Catrice oraz essence zagwarantują nam wielogodzinny blask bez poprawek. Tej wiosny i lata warto postawić na
blask.

Palety cieni do
powiek
essence
Sypki brokat
i pigment get your
glitter on!
essence
Płatki, kolorowe konfetti
i gwiezdny pył – różnorodne pigmenty brokatu
zapewnią wszystko, czego
potrzebujesz, aby stworzyć
zjawiskowy, indywidualny look. Każdy z nich
sam w sobie gwarantuje
zachwycający efekt, ale to
ich połączenie podkreśla makijaż i zapewnia
oryginalność! Nieważne,
czy nakładasz brokat na
ciało czy twarz, nie bój się
zabłysnąć!

Eyeliner w płynie
Rock Couture Catrice
Z miękkim aplikatorem w pędzelku to prawdziwy
urodowy hit! Jest dostępny w trzech cudownych
odcieniach – począwszy od błyszczących metalicznych, aż po intensywne chromatyczne.

Maskara Lashes to Kill Pro
Instant Volume 24h Catrice
Maskara
Idealne podkreślenie z natychmiastowym
efektem zwiększonej objętości: z Lashes
to Kill masz to jak w banku! Ta maskara w odcieniu głębokiej czerni nadaje
rzęsom wyglądu jak z wybiegu. Dostępna
jest także w wersji wodoodpornej.

Dzięki każdej z tych
czterech wyjątkowych
paletek, zawierających
gamę napigmentowanych
cieni do powiek, stworzysz
makijaż, który opowiada
pewną historię o Tobie.
Niezależnie od tego, czy
zdecydujesz się na paletę
„million nude faces”, „in
love with rose”, „mermaid”,
czy holograficzną „to the
moon and back” masz
gwarantowane długotrwałe, matowe oraz perłowe
wykończenie.

Puder do brwi
my must haves
essence
Poza cieniami do powiek i kosmetykami do ust i twarzy, seria „my must
haves” zostaje rozszerzona o dwa
nowe pudry do brwi. Dodane do
zindywidualizowanych paletek, dają
jeszcze więcej możliwości podkreślenia makijażu oczu.
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Eyeliner w płynie
DR IRENA ERIS

Paletka cieni do powiek
RIMMEL Magnif’Eyes
Smoky, intensywne, nude, elektryzujące…
Bądź gotowa na nieskończone możliwości
w makijażu oczu! Nowa paleta dwunastu cieni do powiek to dziesiątki looków
w jednym produkcie! Dzięki niemu od teraz
możesz być swoją własną make-up artist.

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

PALETTE MATCH SYSTEM
PIERRE RENE
PROFESSIONAL

Cienie Foliowe
MAKEUP REVOLUTION
Celia STYLE Eyeliner
Revolution Flawless Foils to zestaw do
makijażu oka, pozwalający uzyskać
Czarna kreska na górnej powiece to idealne
niezwykły, długotrwale błyszczący
wykończenie każdego makijażu. Optyczefekt na powiece. Zapewnia wspaniały
nie powiększa oko, koryguje jego kształt
blask, który przypomina wyglądem
i zagęszcza rzęsy. Eyelinery Celia to czarny
folię metaliczną. W skład zestawu
wodoodporny tusz wzbogacony bezpieczwchodzą: płynny podkład do cieni,
nymi dla oczu składnikami o działaniu
intensywny pigment.
łagodzącym podrażnienia i nawilżającym.

Wizażyści marki PIERRE RENE PROFESSIONAL na sezon wiosna- lato
2018 przygotowali propozycję dwóch
palet cieni do powiek w kolorystyce
najmodniejszego w tym roku ultra
fioletu oraz rozświetlających, ciepłych
pasteli - Pastel Nuts.

Gąbka do makijażu BLENDING SPONGE SUPER
SOFT JUNGLE DONEGAL
Wyjątkowo miękka struktura gąbki
do makijażu umożliwia precyzyjne
rozłożenie kosmetyku na skórze
i pozwala na równomierną aplikację
podkładu bez smug i zacieków.

SZTUCZNE RZĘSY
Z KLEJEM I Love
Lashes 3D JUNGLE
DONEGAL
Ekskluzywne rzęsy wykonane
w 100% ze sterylizowanego, bardzo delikatnego włosia. Posiadają miękką, lekką strukturę, która
nie obciąża powiek i sprawia, że
aplikacja jest bardzo przyjemna.

Pędzel do
makijażu BrushDI 15,5cm
NEESS
Posiada dwa rodzaje włosia, o różnej
sprężystości i grubości. Czarne włosie
idealnie współgra z porowatą strukturą skóry. Niebywałym atutem pędzla
brushDI jest mikro wgłębienie na fluid,
dzięki czemu minimalizuje się zużycie
kosmetyku.

Podkład MATTE ACTIVE
FOUNDATION PIERRE RENE
PROFESSIONAL
Profesjonalny podkład matujący przeznaczony do cery tłustej, mieszanej oraz skłonnej do podrażnień. Innowacyjna formuła
Active zapewnia trwały efekt zmatowionej
cery, kontrolę niechcianego połysku oraz
odpowiednie nawilżenie skóry.

Kredka do brwi Brow this Way
FILL & SCULP
RIMMEL
Dwustronna kredka, która jednocześnie je
wypełnia i nadaje idealny kształt. Delikatna,
kremowa formuła kredki sprawia, że stylizacja brwi jest łatwa a jej efekty długotrwałe
- nie rozmazuje się ani nie ściera przez
cały dzień. Dostępne w 3 odcieniach
kolorystycznych.

Żel do Brwi - Brow Tint
MAKEUP REVOLUTION
Zaaplikuj produkt na oczyszczone brwi, pozostaw do dwóch
godzin i ściągnij delikatnie
w jednym kawałku. Wyczesz
resztki produktu i ciesz się zdefiniowanymi brwiami nawet do 3
dni. Produkt dostępny w trzech
wersjach kolorystycznych: Taupe,
Medium Brown i Dark Brown.

Maskara Max Factor
Dark Magic

Cienie do powiek Ideal Eyes
INGRID

Maskara oferuje niesamowitą objętość rzęs za jednym
pociągnięciem szczoteczki. Doświadcz głęboko
ciemnych rzęs z idealnym
wykończeniem, dzięki
niebrudzącej i szybkoschnącej formule, która optycznie
zagęszcza rzęsy i nadaje im
intensywny kolor utrzymujący się przez cały dzień.

Nowoczesna formuła gwarantuje rozświetlony,
długotrwały makijaż. Paleta pięciu odcieni
w jednym opakowaniu umożliwia stworzenie
profesjonalnego makijażu smoky eyes, a aplikacja na sucho lub mokro otrzymanie różnego
sposobu nasycenia, w zależności od oczekiwanego efektu.

Cienie do powiek
CELIA ART METALLIC
Metallic najgorętszy trend
sezonu!
Modny efekt w 6 kobiecych
kolorach. Idealny na każdą
porę dnia. Bogata, mocno
napigmentowana formuła. Idealne blendowanie, aksamitne
wykończenie.

ODPOWIEDNIO PODKREŚLONE OKO
NADA NASZEJ TWARZY
WYRAZISTOŚCI
I CHARAKTERU.
Kredka do brwi
CELIA ART
Dla uzyskania efektu perfekcyjnych
brwi Celia ART poleca precyzyjną
kredkę do podkreślenia linii brwi,
ze szczoteczką do malowania i dyscyplinowania. Dostępna w dwóch
odcieniach – jasny brąz (01) dla
blondynek oraz grafit (02) dla szatynek i brunetek.

Potrójne cienie do powiek
BELL SET FOR ME
Kremowa formuła ułatwia aplikację
i zapewnia perfekcyjne wykończenie
makijażu. Specjalnie dobrana konsystencja umożliwia dokładne krycie.
Połyskujące odcienie pozwalają
uzyskać efekt tafli.

Lash Ecologist Mascara
PIERRE RENE
PROFESSIONAL
Nowoczesna formuła
anti-pollution, która dzięki
zawartości takich składników
jak proteiny pszenicy, olej
rycynowy oraz D-pantenol
doskonale odżywi, wzmocni
i ochroni Twoje rzęsy przed
niekorzystnym wpływem
czynników zewnętrznych.

Żel do modelowania
Eyebrow Modeling Gel
INGRID

Mascara TOTAL EFFECT 3in1
CELIA DE LUXE

Podkreśla brwi oraz nadaje im
perfekcyjny kształt. Szybkoschnąca,
żelowa formuła optycznie zagęszcza włoski i wyrównuje ich kolor.
W mgnieniu oka zyskują na gęstości
i objętości.

Wydłużenie, pogrubienie, wzmocnienie!
Specjalna duża i gruba szczoteczka
o stożkowatym kształcie zapewnia
ekstremalne pogrubienie i wydłużenie.
Formuła wzbogacona odżywczym
woskiem z otrąb ryżowych i łagodzącym
pantenolem.
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MAKIJAZ PERMANENTNY UST

K

obiety dbają dziś o swój wygląd bardziej niż kiedykolwiek wcześniej i jak nigdy wcześniej mają
ku temu mnóstwo możliwości. Jedną z nich jest
makijaż permanentny. Jeszcze niedawno zabieg ekskluzywny i mało popularny. Dziś makijaż permanentny to
zabieg tak popularny, jak każdy inny zabieg kosmetyczny. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele metod wykonania, jakość usług jest wysoka a ceny bardzo przystępne. To wszystko sprawia, że makijaż permanentny
ust stał się w zasięgu ręki większości kobiet.

Komfort, wygoda życia, nienaganny wygląd i czas – to rzeczy bardzo
pożądane przez współczesne kobiety. Żyjemy szybko, pracujemy za
dużo i stanowczo mamy za mało czasu. Pochłaniają nas: kariera, dzieci,
podróże i aktywności dnia codziennego bez reszty. Jak w takim pędzie znaleźć czas na codzienny makijaż? Jak w ciągu dnia utrzymać
perfekcyjny wygląd? Z pomocą spieszy makijaż permanentny. Rano po
przebudzeniu, w drodze do pracy, w pracy, na siłowni i w klubie ze znajomymi można wyglądać świetnie! Wystarczy masełko shea lub zwykły
błyszczyk, aby dodać blasku ustom. Bez patrzenia w lusterko, bez troski czy makijaż wyszedł prosto Twoje usta mogą być idealne.

MAKIJAŻ PERMANENTNY UST
DLA AKTYWNYCH I ZABIEGANYCH

Na pierwszy rzut oka makijaż ust i sport nie idą w parze. Pomalowane
usta pomadką, kredką lub błyszczykiem raczej wytrzemy przed joggingiem, fitnessem czy basenem. W długiej podróży nie dbasz o idealny wygląd pomadki na ustach. A gdyby tak mieć makijaż ust na stałe?
Gdyby mieć taki makijaż, który nie przeszkadza w uprawianiu sportu,
w pracy, podróży czy... w pocałunkach? Makijaż permanentny ust nie
rozmazuje się, nie trzeba go poprawiać, nie wygląda sztucznie w sytuacjach niesprzyjających zwykłemu makeupowi. Jest zawsze na swoim
miejscu i zawsze wygląda świetnie!

MAKIJAŻ PERMANENTNY UST
– MOCNY CZY DELIKATNY?

Wybór intensywności makijażu permanentnego zależy od indywidualnych upodobań każdej kobiety. Szeroki wachlarz kolorów barwników
do makijażu permanentnego pozwala dobrać idealny kolor ust dla każdej karnacji i każdego gustu. Ciekawe odcienie brązu, czerwieni, różu,
pomarańczy czy fuksji zadowolą najbardziej wymagające kobiety. Te,
które lubią mocno podkreślone usta mogą wybrać intensywne barwy,
te które lubią efekt no make-up mogą wybrać barwniki z najnowszej
kolekcji Nude – czyli takie, które podkreślają kształt, ale są bardzo naturalne i prawie niewidoczne.

JAKI MAKIJAŻ PERMANENTNY UST:
KONTUR CZY Z WYPEŁNIENIEM?

Większość kobiet zdecydowanie wybiera makijaż permanentny ust
z wypełnieniem. Jest to bowiem najwygodniejsza i najbardziej popularna forma makijażu. Są jednak kobiety, które decydują się jedynie na
stałe podkreślenie konturu ust, a wypełnienie kolorem malują samodzielnie każdego dnia.

MEDYCZNY
MAKIJAŻ PERMANENTNY UST

Makijaż permanentny to przede wszystkim funkcja estetyczna. Jednak
w wielu wypadkach może on poprawić wygląd u osób, które przeszły
różnego rodzaju urazy lub choroby, które zdeformowały kształt ust lub
pozostawiły blizny. Dzięki makijażowi permanentnemu ust można poprawić wygląd ust po rozszczepie wargi, ust z bliznami po operacjach
lub urazach czy ust po oparzeniu.

NIECH TWOJE USTA UWODZĄ
KSZTAŁTEM I KOLOREM!

Jeśli marzysz, aby Twoje usta zawsze wyglądały olśniewająco i zmysłowo – również w sytuacjach niesprzyjających tradycyjnemu makijażowi,
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takich jak wizyta w saunie, siłowni, czy na basenie – makijaż permanentny będzie dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem. Dzięki niemu
możesz wyrównać asymetrię ust, ukryć ewentualne niedoskonałości,
podkreślić swoją urodę najlepiej dobranym kolorem, a także znacznie
optycznie powiększyć usta.
Pokażę Ci, jak wydobyć Twoje naturalne piękno.
Makijaż permanentny to przede wszystkim funkcja estetyczna. Jednak
w wielu wypadkach może on poprawić wygląd u osób, które przeszły
różnego rodzaju urazy lub choroby, które zdeformowały kształt ust lub
pozostawiły blizny.
Piękne, zadbane usta to atut każdej kobiety. Dlatego coraz więcej Pań
decyduje się na makijaż permanentny, aby cieszyć się atrakcyjnym wyglądem o każdej porze dnia i nocy. Dzięki pigmentacji, możemy trwale
podkreślić kształt oraz kolor ust, a także optycznie je powiększyć. Za
sprawą zabiegu, cała twarz zyskuje na wyrazistości, staje się bardziej
promienna i radosna.

ZADBAJ O NAWILŻENIE UST

Jak przygotować się do makijażu permanentnego ust, aby podczas
zabiegu usta nie ucierpiały a barwnik łatwo się wprowadzał? Zadbaj
o ich odpowiednie nawilżenie! Jeśli Twoje usta są suche i spękane, to
dodatkowa ingerencja igły zrani je jeszcze bardziej. Po zabiegu będą
intensywnie się łuszczyć, a barwnik wprowadzony do suchej skóry nie
zostanie w niej na długo. Jeśli zapisałaś się z kilkudniowym wyprzedzeniem na zabieg makijażu permanentnego, wykorzystaj pozostały
czas na pielęgnację ust. Możesz wykonać delikatny peeling, który skutecznie usunie suchy naskórek oraz użyć kosmetyków odżywczych
i nawilżających. Bardzo dobre efekty przynosi używanie nawilżających
sztyftów do ust, które zawierają kwas hialuronowy, olejek jojoba, masło
shea, czy wosk pszczeli.

MAKIJAŻ PERMANENTY TO SPOSÓB NA

OLŚNIEWAJĄCE I ZMYSŁOWE USTA.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO
MAKIJAŻU PERMANENTNEGO UST?

Piękny makijaż permanentny ust to nie tylko zasługa zdolnego fachowca, odpowiednich barwników i dobrego sprzętu. Ty również masz
wpływ na to, jaki efekt przyniesie zabieg makijażu permanentnego.
Sprawdź jak przygotować się do makijażu permanentnego ust, aby
efekt był piękny i trwały.

ZABEZPIECZ ORGANIZM
PRZED INFEKCJĄ WIRUSOWĄ

Makijaż permanentny ust to zabieg, podczas którego za pomocą igły
do skóry wprowadzany jest barwnik. Barwnik wprowadza się płytko,
do trzeciej warstwy skóry. Zabieg powoduje jednak przerwanie ciągłości naskórka i u osób z obniżoną odpornością lub ze skłonnością
do występowania opryszczki może spowodować infekcję wirusową.
Wystąpienie infekcji wirusowej w postaci opryszczki w obrębie ust, po
zabiegu makijażu permanentnego, niesie ryzyko zniszczenia efektu zabiegu. Opryszczka może spowodować odbarwienia i braki w makijażu.
3 dni przed każdym zabiegiem oraz uzupełnieniem makijażu zaleca
się więc przyjmowanie leku przeciwwirusowego, który ma za zadanie
uchronić organizm przed infekcją.
Leków przeciwwirusowych nie należy przyjmować samodzielnie. Zalecamy zatem konsultację z lekarzem, który ustali dawkę, dopasuje lek
oraz wypisze receptę. Lek przeciwwirusowy należy przyjmować 3 dni
przed zabiegiem, w dniu zabiegu i 3 dni po.

ZADBAJ O NAWILŻENIE SKÓRY
WOKÓŁ UST

Jeśli podczas zabiegu makijażu permanentnego planujesz powiększyć
optycznie usta lub wyrównać dużą asymetrię, zadbaj również o skórę
wokół ust. Dobrze nawilżona skóra łatwiej przyjmie barwnik i efekt makijażu będzie trwały i ładny. Jeśli Twoja skóra jest przesuszona i łuszczy się, koniecznie wykonaj peeling lub zabieg kawitacji. Potem zadbaj
o odpowiednie nawilżenie. Użyj sprawdzonych kosmetyków (minimalizuj ryzyko wystąpienia alergii przed zabiegiem po użyciu nowych
substancji), które przyniosą Ci ulgę i dobrze zadbają o kondycję skóry.
Składnikami czynnymi, które pomogą w dobrym nawilżeniu, będą na
pewno: kwas hialuronowy, olejek jojoba czy masło shea.

MARY SALON URODY

LINERGISTKA MARIA WYSZYŃSKA
UL. KOPISTO 8B, RZESZÓW
FB - MARY SALON URODY
INSTA - MARY_PERMANENTNYMAKEUP
WWW. MARY@PERMANENTNYRZESZOW.COM
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OWOCOWY
ZAWRÓT
GŁOWY
GREJPFRUTOWY peeling
antycellulitowy
LIRENE
Stosowanie peelingu zapewnia prawdziwy zastrzyk pobudzającej energii dzięki
wyjątkowemu połączeniu składników
antycellulitowych z orzeźwiającym aromatem grejpfruta. Kofeina, L-karnityna,
eskulina i centella azjatycka, zamknięte
w specjalnych nośnikach, ujędrniają
i uelastyczniają dzięki pobudzeniu
mikrocyrkulacji w skórze.

SODA CLEAN MARKI EVRĒE®
To pierwsze kosmetyki dostępne na polskim rynku
drogeryjnym, których wiodącym składnikiem jest soda
oczyszczona. Jej cudowne właściwości od lat wykorzystują Koreanki słynące z pięknej i nieskazitelnej cery.
Moc i skuteczność sody kryje się przede wszystkim
w mikrocząsteczkach, które są zdecydowanie mniejsze
od cząsteczek tradycyjnych peelingów, dzięki temu,
soda wnika w pory i działa na nie oczyszczająco
i odblokowująco. Sodowa pianka do mycia twarzy to
idealny produkt dla posiadaczek skóry suchej i normalnej, a sodowy puder do mycia twarzy dla skóry tłustej
lub mieszanej.

Kojący żel do higieny intymnej
VIANEK
Na bazie łagodnych środków myjących,
do codziennego stosowania. Dzięki zawartości ekstraktu z liści borówki brusznicy
wykazuje działanie kojące i osłonowe.
Skwalan oraz kompleks składników łagodzących (alantoina, panthenol) zapewniają
odpowiednie nawilżenie i ochronę przed
podrażnieniami.

FA SCRUB HAWAII LOVE
Myjący peeling do ciała Fa Island Vibes Hawaii
love o orzeźwiającym, letnim zapachu ananasa
i kwiatu frangipani. Naturalne i delikatne
cząsteczki peelingu łagodnie złuszczają Twoją
skórę, pozostawiając ją gładką i jedwabistą. pH
neutralne dla skóry. Tolerowanie przez skórę
potwierdzone dermatologicznie.

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

EKSTRAKTY Z OWOCÓW SPRAWIAJĄ, ŻE KOSMETYKI NIE TYLKO

OSZAŁAMIAJĄCO PACHNĄ, ALE I NADAJĄ ZDROWY WYGLĄD.
Krem nawilżający Mix me
NIVEA

Nawilżająco-wzmacniający KREM
DO TWARZY NA NACZYNKA
z żurawiną
EVELINE COSMETICS

Ciesz się intensywnie nawilżającymi
kremami o:
•radosnym i pełnym życia zapachu
tropikalnych owoców,
•zmysłowym zapachu świeżo zebranych czerwonych owoców,
•stylowym, orzeźwiającym zapachu
z zielonymi nutami.
Mieszaj je na swojej skórze i stwórz
swój własny zapach!

Zaawansowana technologia CapilLaser™
z witaminą C wyrównuje koloryt cery, delikatnie
rozjaśnia, a specjalny zielony kolor kremu
maskuje zaczerwienienia. Wyciąg z miłorzębu japońskiego i wzmacniający ekstrakt
z żurawiny opóźniają procesy starzenia skóry
i wspomagają jej regenerację.

Peeling do ciała rokitnikowy z miodem
NATURA SIBERICA

Masło do ciała CREME
BRÛLEE ujędrniające
PERFECTA

Rokitnikowo-miodowy scrub do
ciała głęboko oczyszcza i regeneruje skórę, pomagając zachować
piękno i młodość. Wchodzący
w skład olej rokitnika ałtajskiego
głęboko odżywia skórę, zapewnia
jej komfort i miękkość. Miód
gryczany podnosi elastyczność
i sprężystość skóry.

Słodki zapach wytwornego, francuskiego deseru w mgnieniu oka
przeniesie Cię w świat karmelkowo-waniliowej rozkoszy. Olejek ze
słodkich migdałów - nadaje skórze
aksamitną gładkość. Olejek macadamia - ujędrnia i uelastycznia skórę, Kwas hialuronowy - intensywnie
nawilża.
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Coraz więcej firm kosmetycznych wprowadza do swojej
oferty kosmetyki na bazie ekstraktów z owoców. Dobroczynna moc owoców znana jest już od dawna, a poszczególne
owoce dobierane są do konkretnych linii kosmetycznych, dając
szeroki wachlarz możliwości pielęgnacji całego ciała.

Witaminowy olejek
pod prysznic z mikrokapsułkami
BIELENDA TWOJA
PIELĘGNACJA

Żel Pod Prysznic
Gładkość Skóry,
Relaksujący
NATURA SIBERICA
Zatroszcz się o siebie
i podaruj sobie naturalną, łagodną pielęgnację z nowym
żelem pod prysznic. Jego
zapach Cię zniewoli. Dotyk
puszystej pianki dodaje
elastyczności skórze, odżywiając ją cennymi olejkami
i witaminami. Subtelne
aromaty kwiatów i jagód
pomagają odstresować się
i obudzić energię Twojego
ciała.

Olejek o bogatej formule,
zawierający mikrokapsułki
z witaminą E, łączy w sobie
podwójne działanie: myje
i odświeża ciało, zapewniając jednocześnie intensywne nawilżenie skóry podczas mycia. Pobudzający
kolor i orzeźwiający zapach
pomarańczy ożywia zmysły
i dodaje energii.

Szampon do włosów farbowanych
Soczysta Malina i Olej Słonecznikowy
SCHAUMA NATURE MOMENTS

Hybrydowy olejek
do kąpieli i pod
prysznic
FARMONA
SWEET SECRET

Pielęgnująca formuła została stworzona dla włosów
rozjaśnionych i farbowanych: chroni kolor, pielęgnuje
włosy i przywraca im olśniewający blask. Bez silikonów.
Bez sztucznych barwników. Dobrze tolerowany przez
skórę głowy.

Dzięki bogatej formule nie
tylko myje, ale też wygładza i delikatnie natłuszcza
skórę. Ekstrakt z ziaren
kakaowca intensywnie
odżywia, ekstrakt z limonki
i olej malinowy doskonale
wygładzają i poprawiają
elastyczność skóry,
zapewniając jej zdrowy
wygląd.

Nawilżający żel do
mycia rąk
SYLVECO
Hypoalergiczny, delikatny
żel myjący, do codziennej
pielęgnacji rąk. Zamiast
tradycyjnego mydła, zawiera
bardzo łagodne detergenty,
które skutecznie oczyszczają i nie podrażniają nawet
najbardziej wrażliwej skóry.
Ekstrakt z liści podbiału
pospolitego posiada
właściwości nawilżające
i ochronne, przyspiesza
regenerację skóry i łagodzi
zaczerwienienia.

Żel + oliwka pod
prysznic MANGO
LIRENE
Żel intensywnie nawilża
oraz poprawia kondycję
skóry, chroniąc ją
przed wysuszeniem.
Dzięki zawartości wosku
z mango wzmacnia barierę naskórka, hamuje
utratę wody, działa nawilżająco i zmiękczająco.
Specjalnie dobrane
składniki sprawiają, że
żel pozostawia na skórze warstwę ochronną.
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Dove Shower Mousse
Nowa linia produktów dzięki
swojej kremowej konsystencji,
drogocennym olejkom i cudownym, długotrwałym zapachom
daje gwarancję, że codzienna
pielęgnacja stanie się przyjemnością dla ciała i zmysłów.
Dodatkowo mus Dove świetnie
przygotowuje skórę do golenia,
dzięki czemu unikniemy zacięć
i podrażnień, a skóra będzie
miękka i gładka w dotyku.
Idealny kosmetyk, który ułatwia
i wzbogaca codzienną pielęgnację każdej z nas.

Ultraodżywczy ekspresowy
krem do depilacji rąk i nóg
z serii Active Epil
EVELINE COSMETICS
Ultraodżywczy, ekstra mocny krem przeznaczony jest do depilacji ciała, również ze
skórą wrażliwą. Skutecznie usuwa ciemne,
twarde i oporne włoski już w 3 minuty.
Wyjątkowa formuła łącząca niezwykłą
skuteczność z działaniem pielęgnacyjnym,
spektakularnie odżywia, nawilża, regeneruje.

Cukrowy wosk do depilacji
twarzy w plastrach
PERFECTA
Wosk do depilacji w plastrach ma wyjątkowo elastyczną strukturę, dzięki której
dobrze dopasowuje się do kształtów
twarzy i usuwa nawet cienkie i krótkie
włoski. Depilacja woskiem osłabia włoski
i sprawia, że wolniej odrastają.

Venus ComfortGlide Spa Breeze
Maszynka do golenia + 1 ostrze
Otul skórę komfortem dzięki maszynce ComfortGlide Spa Breeze. Maszynka do golenia
dla kobiet z 3 dopasowującymi się do kształtów ciała ostrzami, zapewniającymi gładkie
golenie. Nie wymaga kremu do golenia –
wystarczy zmoczyć maszynkę, by uzyskać
pianę umożliwiającą wygodne golenie.

Krem do depilacji Olejek Różany
– ciało, twarz, bikini
BIELENDA VANITY
SOFT TOUCH
Aksamitny i delikatny krem przeznaczony do
ekspresowej depilacji, wyjątkowo łagodnie
i dokładnie usuwa nawet najkrótsze włoski,
czyniąc depilację wyjątkowo skuteczną
i bezbolesną. Zawiera delikatny olejek różany, który przyspiesza regenerację naskórka,
poprawia jego nawilżenie, odżywia i wygładza. Depilowane miejsca na długo pozostają
gładkie i optymalnie wypielęgnowane.

SENSIM DEPILE
Krem do depilacji, skóra wrażliwa
ZIAJA
Szybko i skutecznie usuwa owłosienie. Działa kojąco,
szczególnie w miejscach skłonnych do podrażnień.
Zmiękcza i nawilża skórę, likwiduje uczucie szorstkości.
Szczególnie polecany dla osób o wrażliwej skórze do
depilacji delikatnych miejsc pach i bikini.

DEPILACJA TO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH
ASPEKTÓW PIELĘGNACJI NASZEGO CIAŁA.
Żel do golenia Gillette Satin Care
Vanilla Dream z dodatkiem Olay

Plastry do depilacji ciała
z serii Active Epil
EVELINE COSMETICS
Plastry do depilacji ciała do skóry
wrażliwej błyskawicznie i skutecznie
usuwają zbędne owłosienie wraz
z cebulkami, pozostawiając skórę
jedwabiście gładką nawet do 4 tygodni. Formuła NUTRI-EPIL FUSION™,
wzbogacona o wyciąg z aloesu i olejek
arganowy sprawia, że odrastające
włoski są cieńsze i delikatniejsze.

Delikatna, gładka skóra zaczyna się od użycia
żelu do golenia Venus Vanilla Dream z dodatkiem Olay. Ten luksusowy żel zawiera 4 razy
więcej substancji nawilżających w porównaniu
z żelem do golenia Satin Care Sensitive Skin.
Jego formuła nawilżająca chroni skórę przed
utratą wilgoci podczas golenia. Aby uzyskać
efekt idealnie gładkiej skóry, używaj go razem
z maszynką do golenia Venus & Olay.

Waniliowy krem do błyskawicznej depilacji ciała
PERFECTA
Ekspresowy i skuteczny krem do
bezbolesnej depilacji zbędnego
owłosienia. Już w 3 minuty usuwa
zbędne owłosienie. Nie powoduje podrażnień oraz opóźnia
odrastanie włosków. Alantoina koi
podrażnienia skóry, aloes nawilża,
a d-pantenol regeneruje. Po depilacji skóra jest jedwabiście gładka.
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WAKACYJNA
KOSMETYCZKA

PAMIĘTAJMY, ŻE W OKRESIE LETNIM TAKŻE NASZA

SKÓRA POTRZEBUJE ODPOCZYNKU.
Ultra nawilżający krem z witaminą E
na dzień i na noc LIRENE
Lekka konsystencja zapewnia komfortową aplikację kremu, który szybko się wchłania i nie obciąża
skóry. Krem intensywnie nawilża i odżywia skórę,
skutecznie wygładzając zmarszczki. Twarz staje się elastyczna,
jędrna oraz miękka w dotyku.

Jaśminowy olejek do
opalania SPF 30
LIRENE
Trójaktywny system zdrowej
opalenizny.
1° OCHRONA PRZED PROMIENIAMI UVA I UVB
2° GWARANCJA ZDROWEJ
I PIĘKNEJ OPALENIZNY
3° OCHRONA PRZECIWSTARZENIOWA SKÓRY

Uroda pod lupą
PAKUJĄC BAGAŻE NA LETNI WYJAZD, ZWRÓĆ

UWAGĘ NA  DOPUSZCZALNĄ WAGĘ I WYMIARY.
Krem ochronny
do twarzy SPF 30
DAX SUN
Wysoka i bardzo wysoka
ochrona słoneczna. Fotostabilny system filtrów UVA/UVB Balance. Wysoko wodoodporny.
Nawilża i chroni przed fotostarzeniem. Ochrona DNA skóry.
Olej arganowy + kojący D-Pantenol + nawilżający wyciąg
z nasion Tara + peptydy
z nasion bawełny

Pielęgnujący żel pod
prysznic
NIVEA CARE & DIAMOND
Unikalna formuła Hydra IQ
sprawia, że dzięki nowym sieciom
akwaporyn - białek stymulujących
powstawanie nowych kanalików
dystrybuujących wodę w skórze,
jest ona optymalnie nawilżona
nawet w głębokich warstwach
naskórka.

Balsam do opalania
rodzinny SPF 30
DAX SUN
Duża pojemność dla całej
rodziny. Dla dzieci od 6. miesiąca
życia. Fotostabilny system filtrów
UVA/UVB Balance. Wysoko
wodoodporny.
Nasze produkty rodzinne
z SPF jako jedyne na rynku
posiadają: łagodność bawełny +
kojący D-Pantenol + nawilżającą
glicerynę.

Naturalna pasta do
zębów SYLVECO
Hypoalergiczna, naturalna
pasta, przeznaczona do
codziennego mycia zębów
u dorosłych i dzieci. Nie zawiera fluoru ani jego pochodnych. Jest bogata w ekstrakty
ziołowe (szałwia, mięta,
rozmaryn, goździki), ksylitol,
które zapobiegają próchnicy
i łagodzącą alantoinę.

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

Antyperspirant w kulce
GARNIER MINERAL
INVISIBLE

Hialuronowy Płyn Micelarny 3w1
z serii Facemed+
EVELINE COSMETICS

Antyperspirant Garniera 48h z Mineralite - minerałem o właściwościach
ultra-absorpcyjnych. 48h nieprzerwanej ochrony przed wilgocią.
Skóra, która oddycha.

To idealny, multifunkcyjny kosmetyk dedykowany skórze wrażliwej, suchej i nadreaktywnej.
Perfekcyjny do oczyszczania twarzy i demakijażu oczu i ust oraz codziennej pielęgnacji
skóry odwodnionej i łuszczącej się. Dostępny
w pojemności 100 ml – można łatwo zabrać
np. do samolotu.
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COMPACT POWDER NR 18 PIERRE RENE PROFESSIONAL
Matowy puder brązujący w odcieniu Warm
Bronze, to najszybszy sposób, aby dodać
cerze po zimie trochę blasku i świeżości.
Ożywia koloryt skóry, delikatnie imituje
opaleniznę oraz umożliwia wymodelowanie
konturu twarzy.

Algowa maska
głęboko nawilżająca
- peel off
LIRENE
Intensywne wygładzenie,
nawilżenie i odświeżenie jak
po profesjonalnym zabiegu
u kosmetyczki. Algowa
maska zawierająca spirulinę
oraz ekstrakt z mięty, natychmiast przywróci skórze optymalny poziom dermalnego
nawilżenia, zapewniając
widoczne efekty już po 1
użyciu!

Nawilżająco-łagodząca maska po opalaniu
SOS w płacie
BIELENDA BIKINI
Maseczka zastosowana bezpośrednio po opalaniu łagodzi podrażniania i przywraca optymalny
poziom nawilżenia naskórka.
Dzięki zawartości składników
aktywnych: D- Panthenolu, soku
z liści aloesu i kwasu hialuronowego, stanowi nawilżająco-kojący kompres, który zmniejsza
uczucie nieprzyjemnego napięcia i przywraca komfort.

Sypki puder
bambusowy INGRID

Idealnie wygładza skórę, gwarantując wysoki stopień
jej zmatowienia. Zawarte w składzie proteiny jedwabiu
nawilżają i wygładzają skórę, optycznie zmiękczają rysy
twarzy oraz zmniejszają widoczność zmarszczek. Puder
gwarantuje wykończenie makijażu, bez bielenia skóry.

Dove Woman Original
Antyperspirant w kulce. Zapewnia ochronę przed potem do 48
godzin i posiada delikatny zapach,
który daje Ci uczucie świeżości
i suchości przez cały dzień,
a dzięki temu, że w 1/4 składa się
z naszego unikalnego kremu nawilżającego, łagodzi podrażnienia
skóry pod pachami, spowodowane goleniem.

Tonik do twarzy
Hamamelisowy
EVREE
Tonik do twarzy dzięki idealnie
dobranym naturalnym składnikom
aktywnym doskonale odpowiada na
potrzeby skóry suchej i mieszanej.
Przywróci skórze równowagę, wyciszy zaczerwienienia, poprawi jej
kondycję, nawilży, otuli cudownym
różanym zapachem oraz przygotuje
Twoją skórę na przyjęcie kolejnych
gestów pielęgnacyjnych.

Suchy szampon
z wyciągiem
z bursztynu
JANTAR
Działa wielofunkcyjnie:
dzięki specjalnie dobranym składnikom szampon nie tylko odświeża,
ale także przywraca
włosom lekkość, nadaje
objętość i przyjemny
zapach. Przeznaczony do
każdego rodzaju włosów,
nie pozostawia białych
śladów i nie obciąża
włosów.

Naturalny oliwkowy płyn do higieny
intymnej
ZIAJA
Zawiera olej z oliwek
i kwas mlekowy. Bez
parabenów, mydła
i barwników. Zachowuje
naturalne pH miejsc
intymnych. Łagodzi oraz
zapobiega podrażnieniom
i zaczerwienieniom.

Nowy róż Le Duo Blush od
Bourjois ułatwia konturowanie
twarzy dzięki połączeniu dwóch
odcieni, ciemniejszego podkreślającego kości policzkowe oraz
jaśniejszego, nadającego skórze
zdrowy koloryt.

REKLAMA

BOURJOIS LE DUO
BLUSH

SZCZOTECZKI
I PASTY DLA DZIECI

Chusteczki micelarne do demakijażu twarzy, oczu i szyi
MARION
Bazują na płynie micelarnym, który delikatnie i skutecznie usuwa brud. Aktywny
węgiel absorbuje toksyny i zanieczyszczenia z powierzchni skóry. Pędy bambusa
nawilżają, dodając zmęczonej skórze witalności. Idealne do cery tłustej, trądzikowej
i mieszanej.

Utrwalacz makijażu Sport Fix
MAKEUP
REVOLUTION
Sprawia, że makijaż
utrzymuje się cały
dzień i całą noc oraz
walczy z błyszczącą się
skórą - nawet podczas
najcięższych treningów.
Wystarczy spryskać
gotowy makijaż, by go
utrwalić.

Fresh it Up
suchy szampon,
GOT2B
Suchy szampon got2b Fresh it Up texture
natychmiastowo oczyszcza i odświeża
Twoje włosy. Dzięki niemu włosy zyskają
długotrwały, kwiatowy zapach i ekspresową
teksturę. Przeciwdziała przetłuszczaniu się
włosów, nie pozostawia białych śladów.

Pasty i szczoteczki do zębów Oral-B
dla dzieci zostały opracowane z udziałem
doświadczonych dentystów z myślą
o zachowaniu zdrowia jamy ustnej
i mocnych zębów przy regularnym
szczotkowaniu.
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ZADBANE

DŁONIE
W LETNIEJ ODSŁONIE

Kremy do rąk
BIELENDA COMFORT+
Krem kompres nawilżający (mocznik 10%)
idealnie pielęgnuje skórę normalną i suchą,
skłonną do utraty jędrności i elastyczności.
Krem opatrunek dla ekstremalnie zniszczonych dłoni (gliceryna 10%) idealnie pielęgnuje
skórę suchą, zniszczoną używaniem środków
chemicznych i spierzchniętą od niekorzystnych
warunków atmosferycznych

Jedwab morski
Ekspresowo nawilżający krem do rąk
LIRENE

Odżywczy kompleks minerałów i witamin zawarty
w Jedwabiu Morskim, zapewnia wielopoziomową
odnowę skóry, przywracając jej elastyczność i gładkość.
Kompleks SoftenTouch, olej z awokado i masło Shea
ekspresowo nawilżają, pozostawiając ochronną warstwę
na skórze, która niweluje uczucie suchości i ściągnięcia.

Odżywka Diamond Strenght
SALLY HANSEN

Nowy lakier do paznokci
Insta-Dri
SALLY HANSEN

Wzmacnia łamliwe i delikatne paznokcie, które wraz ze wzrostem tracą
odporność na uszkodzenia. Innowacyjna formuła preparatu łączy w sobie moc
tytanu oraz siłę cząsteczek diamentu,
natychmiastowo wzmacniając i utwardzając kruche warstwy płytki paznokciowej, by zapobiegać jej złamaniom
i rozdwajaniu się. Już w ciągu 5-7 dni
paznokcie stają się mocniejsze, dłuższe
i bardziej odporne na złamania.

Innowacyjna formuła, która wysycha
w 60 sekund!
Wystarczy jeden ruch pędzelkiem,
aby położyć jedną warstwę.
Insta Dri to pełne krycie i długotrwały
efekt, bez odpryskiwania!
Szeroka gama kolorów idealnie
sprawdzi się podczas wakacyjnych
stylizacji.

Multiwitaminowa odżywka do
paznokci 8 IN 1 VITAMIN BOOSTER
NAIL EXPERT CELIA
Multiwitaminowa BIO-ODŻYWKA DO CIENKICH I ROZDWAJAJĄCYCH SIĘ PAZNOKCI
+ witamina A i E
+ olej kokosowy
+ wapno
Głęboka witalizacja i odżywienie płytki
paznokcia.

Rękawiczki odmładzające
LIRENE
Profesjonalny zabieg odmładzający na
dłonie do domowego użytku, zapewniający
kompleksową odnowę skóry dłoni i płytki
paznokci. Maseczka w formie gotowych do
użycia nasączonych rękawiczek zawiera 15%
kompleksu anti-aging, który wielowymiarowo
nawilża, regeneruje i odmładza skórę dłoni
oraz wzmacnia płytki paznokci.

Lakiery do paznokci Beauty
Pearl
CELIA WOMAN
Nowa formuła na
bazie polimerów winylowych chroni płytkę i zapewnia trwały
efekt. Lakier zachowuje maksymalny
blask i intensywny
kolor przez wiele dni.
Całoroczna kolekcja
w 8 perłowych
odcieniach.
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Top Coat Salon Gel
SALLY HANSEN
Jak przedłużyć trwałość
koloru? Na pomalowane lakierem paznokcie nałóż top
coat Salon Gel utwardzany
lampą LED/UV.
Bezpieczna dla paznokci
formuła zapewnia trwałość
i blask do 14 dni.

Naklejka wodna na
paznokcie
NEESS
Naklejki wodne to prosty
i szybki sposób na urozmaicenie manicure hybrydowego.
Łatwa aplikacja naklejki sprawia, że są bardzo popularną
metodą zdobień. Efektowne
i modne wzory nadadzą
charakteru i oryginalności
Twojemu manicure.

Profesjonalny lakier hybrydowy HYBRID ULTRA
INGRID
Cuticle Remover
PIERRE RENE PROFESSIONAL

Dzięki nowoczesnej formule gwarantuje długotrwały efekt o intensywnym
blasku. Odpowiednio dobrane proporcje pigmentów to pewność otrzymania wyjątkowego koloru. Lakiery
hybrydowe dostępne są w szerokiej
gamie kolorystycznej, odpowiedniej
na każdą okazję.

Preparat głęboko zmiękczający i ułatwiający
bezinwazyjne usunięcie nadmiaru skórek
wokół paznokci. Nawilża i wygładza skórę
wokół paznokci, zapobiega ich pękaniu
i narastaniu na płytkę, gwarantując regularny
kontur.

Hybrid Color
PIERRE RENE PROFESSIONAL

Lakier hybrydowy
NEESS

Zupełnie nowa odsłona i kolekcja lakierów
hybrydowych.
- nowa formuła
- nowe opakowanie
- nowa pojemność
- nowe preparaty

So French Manicure
Nail Enamel - trwały
lakier do paznokci
BELL
Wszystkie odcienie pozwalają
stworzyć stylowy, ponadczasowy manicure odpowiedni na
każdą okazję. Lakier wyróżnia
się trwałą formułą, a szeroki
pędzelek ułatwia aplikację nie
pozostawiając smug ani zacieków. Szybko schnie i nadaje
paznokciom wyjątkowy połysk,
który przyciąga spojrzenia.

Tworzymy dla kobiet, które znają
swoją wartość i nie boją się mówić,
co myślą. Wyznaczają trendy
i walczą o swoje racje. Bogata
paleta barw i wzorów sprawia, że
to Ty decydujesz kim chcesz być.
Wyraziste, soczyste kolory lakierów
hybrydowych stworzyliśmy z myślą
o świadomych, pewnych siebie
kobiet, które pragną zamanifestować swoją indywidualność.

Zmywacze do
paznokci
CELIA NAIL
EXPERT
Profesjonalne zmywacze
do paznokci bogate
w składniki odżywcze
i bezacetonowe receptury. Małe, ekonomiczne
opakowania są gwarancją
niskiej ceny. Możliwość
użycia jako „wypełnienie
do butelki z pompką”.
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WYMARZONY
KOLOR WŁOSÓW
NA LATO?

N

TYLKO Z

owe ambasadorki marki Garnier: Agnieszka
Więdłocha i Kasia Bujakiewicz opowiadają
o swoich ulubionych odcieniach. Dwie nowe
ambasadorki Garnier Color Naturals, które od lat się
przyjaźnią – po prostu wymarzona sytuacja!
K.B. – Gdy dowiedziałam się, że będę współpracować z brunetką, to
powiedziałam mojej managerce – czuję, że „ta druga” to Więdłoszka!
I nie myliłam się!
A.W. – Podobnie było u mnie – na wieść o tym, że w projekcie będzie
też blondynka, natychmiast pomyślałam: „Niech to będzie Bujak!” I jak
już zostało to potwierdzone oficjalnie, to była wielka radość.
K.B. – Świetnie się rozumiemy w pracy, świetnie się razem bawimy, i bardzo cenimy sobie naturalność i, tak samo jest dla nas ważne, że produkty Garnier mają w swoim składzie coraz większą ilość
składników pochodzenia naturalnego, z których chętnie korzystamy.
Po co faszerować się chemią?
A.W. – Garnier dba o środowisko, nie produkuje bezsensownie odpadów i dlatego ma opakowania, które mogą podlegać recyklingowi.

CZY KOLOR DUŻO MÓWI O NASZYM
CHARAKTERZE, TEMPERAMENCIE?

K.B. – Kolor jest bardzo istotny, dlatego ja kompletnie nie odnajduję się
jako brunetka i cieszę się, że teraz mój kolor jest bardzo zbliżony do
mojego naturalnego blondu, który musiałam poświęcić do jednej z ról
w filmie i przefarbowano mnie na czarno. Wciąż zaczepiają mnie różne
kobiety, ale też i fryzjerzy - co to za piękny świetlisty odcień blondu,
więc cieszę się, że teraz dzięki Garnier Color Naturals mogę wreszcie
odpowiedzieć, że mój kolor to dziesiątka i jeśli chcecie mieć taki sam,
to proszę bardzo. Tych odcieni jest mnóstwo i na pewno każdy znajdzie
coś dla siebie.
A.W. – Ja się cieszę, że Garnier zadbał nie tylko o blondynki i że mogę
występować w imieniu brunetek i mówić im, że też mają mnóstwo odcieni brązów do wyboru. Mój to czwóreczka.

colorTONER
SYOSS
To nowa delikatna koloryzacja do
uzyskania głębi koloru nawet do 8
myć. To łatwy sposób na utrzymywanie i odświeżanie koloru oraz
delikatne pokrycie pierwszych
siwych włosów. Świetnie nadaje się
zarówno do włosów naturalnych, jak
i farbowanych.

Balsam witaminowy
NATURA SIBERICA
Balsam stworzony do pielęgnacji włosów
tłustych - nawilża, odżywia i odświeża.
Ekstrakt z maliny moroszki wzbogacony
w witaminy A, B1, B2, kwasy tłuszczowe,
odżywia i nawilża włosy, przywracając im
blask. Wyciąg z żurawiny wzbogacony
w taniny, witaminy A i E, polepsza stan
skóry głowy.

Intensywnie regenerująca
maska do włosów blond,
farbowanych, rozjaśnianych
VIANEK
Zawiera kompleks ekstraktów (korzeń
rzewienia, kora cynamonu, kwiat rumianku), które utrzymują jasny kolor włosów,
rozświetlają i wzmacniają ich strukturę
chroniąc je przed szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych.

Agnieszka Więdłocha

mój odcień to 4

Katarzyna Bujakiewicz

mój odcień to 10

Mgiełka z wyciągiem
z bursztynu do włosów
farbowanych
JANTAR
Specjalnie opracowana
receptura odżywki chroniącej
kolor, bogata w innowacyjne
składniki aktywne, polecana
jest do włosów suchych,
delikatnych i farbowanych.
Wyciąg z bursztynu wzmacnia
i odżywia zniszczone włosy.
Kompleks UV PROTECTION
SYSTEM zapobiega utracie
koloru włosów farbowanych,
wyraźnie przedłuża jego trwałość i skutecznie chroni włosy
przed szkodliwym działaniem
promieniowania słonecznego.

Odżywiający krem
koloryzujący
GARNIER COLOR
NATURALS
Kremowa formuła z 3
olejkami odżywia i wygładza
włókna włosa: włosy są
elastyczne, błyszczące i jedwabiście miękkie w dotyku.
Dodatkowo wyjątkowa formuła kremu koloryzującego
wnika w strukturę włosa, aby
nadać włosom intensywny
i długotrwały kolor oraz aby
zwiększyć ochronę w trakcie
koloryzacji. Podwójna ochrona - bogaty kolor!
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Regenerujący
szampon do włosów
blond, farbowanych,
rozjaśnianych
VIANEK
Skutecznie oczyszcza, a dzięki
składnikom nawilżającym
i wzmacniającym (gliceryna,
proteiny pszenicy i panthenol)
intensywnie pielęgnuje, wygładza i zmiękcza.

Lśniący Kolor
Szampon do włosów
farbowanych
PANTENE PRO-V

W OKRESIE LETNIM NASZE WŁOSY

Delikatnie myje, dostarczając
włosom aktywne składniki odżywcze Pro-V, a także pomaga
chronić ich żywy kolor.

WYMAGAJĄ WYJĄTKOWEGO
TRAKTOWANIA. TO DOBRY CZAS, ŻEBY
JE MOCNO NAWILŻAĆ.
Szampon koloryzujący bez amoniaku
MARION GLOSS
MARION GLOSS to linia
nowoczesnych szamponów
koloryzujących opracowanych zgodnie z najnowszymi
trendami fryzjerskimi. Paletę
tworzą nasycone barwy natury, nadające włosom piękny,
wyrazisty kolor pełen blasku.

NIVEA Color Care
& Protect Szampon
pielęgnujący
Odbudowująca maska do włosów
NATURA SIBERICA

Z kompleksem Color Oil
z olejkiem makadamia - dla
intensywnej pielęgnacji
Chroni suche włosy i odbudowuje uszkodzenia.
i ochrony koloru włosów:
Ekstrakt z róży nawilża i wygładza włosy. Ekstrakt
•Intensywnie pielęgnuje, by
z arktycznej maliny odżywia i nasyca je witaminami
oraz mikroelementami. Hydrolizowane proteiny ryżu farbowane włosy były zdrowe
•Wzmacnia strukturę włosów
wzbogacone w aminokwasy, witaminy B, PP, K i E,
•Chroni blask koloru na
oraz minerały wzmacniają i chronią je przed łamliwodłużej
ścią oraz negatywnym działaniem środowiska.
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NAJWIĘKSZYM		

WROGIEM BUJNEJ CZUPRYNY JEST SŁOŃCE, ALE

TEŻ WIATR I CHLOROWANA WODA.
Szampon węglowy
BIELENDA CARBO
DETOX
Ma działanie detoksykujące.
Przeznaczony do pielęgnacji
każdego rodzaju włosów z tendencją do przetłuszczania się.
Oczyszcza włosy i skórę głowy
z nadmiaru sebum i innych
zanieczyszczeń, detoksykuje,
nawilża, redukuje wydzielanie
sebum, zmniejsza przetłuszczanie włosów.

NIVEA Color Care
& Protect Odżywka
pielęgnująca
Odżywka z kompleksem
Color Oil z olejkiem makadamia pielęgnuje i nawilża,
by farbowane włosy były
zdrowe. Wzmacnia strukturę włosów i pozostawia je
gładkie w dotyku. Chroni kolor
przed wyblaknięciem i ułatwia
rozczesywanie włosów.

Intensywnie regenerująca maska do włosów ciemnych, farbowanych
VIANEK
Połączenie olejów z pestek malin, z pestek winogron
i arganowego silnie nawilża i chroni włókno włosa przed
czynnikami zewnętrznymi, wzmacniając pasma i zapobiegając łamliwości.

Oczyszczanie i Odżywianie Spray
bez spłukiwania
PANTENE PRO-V MICELLAR
Lekka mieszanka dwóch formuł natychmiast
odświeża włosy i sprawia, że są mocne* i odżywione między myciami.
* odporność na uszkodzenia spowodowane stylizacją
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MĘSKA

PIELĘGNACJA

J

est wiele kosmetyków, którymi można się podzielić. Zaliczamy do nich na przykład ochronne pomadki
do ust, kremy do pielęgnacji dłoni i stóp, bezzapachowe antyperspiranty, czy szampony do włosów
o neutralnym zapachu. A jak to jest właściwie z kremami? Czy faktycznie potrzebujemy oddzielnych
produktów? A może różnią się jedynie kompozycjami zapachowymi?

KOSMETYCZNE
RÓWNOUPRAWNIENIE?

Ilość kosmetyków, jaką posiada i stosuje przeciętny mężczyzna, prezentuje się zazwyczaj skromnie w porównaniu z tym, co na półkach w łazience trzymają panie. Skromniejsza jest też skierowana dla mężczyzn oferta
przeciętnego sklepu kosmetycznego. Ta sytuacja ulega zmianom - niegdyś imponujący bywał zazwyczaj jedynie dział związany z kosmetykami
do golenia oraz balsamami łagodzącymi skórę po tym zabiegu. Obecnie
sklepy proponują klientom coraz większy wybór specjalistycznych kremów dla mężczyzn. Nie wszyscy panowie jednak wiedzą, czego szukać
w składzie kosmetyku i jak odpowiednio skomponować pielęgnację.
Przede wszystkim nie czują takiej potrzeby – częściej niż panie z wygody
używają minimalnej ilości produktów, np. do mycia ciała, twarzy i włosów
stosują jeden uniwersalny żel pod prysznic. Jako kobiety zazwyczaj więcej
wiemy o kosmetykach i potrzebach skóry i to na nas spoczywa zwykle
wskazanie mężczyznom właściwego kierunku pielęgnacji skóry.

UNIKAJMY ALKOHOLU PO GOLENIU

Większość mężczyzn skarży się na związane z regularnym goleniem podrażnienia, zaczerwienienia i stany zapalne. Wielu panów nadal tuż po
goleniu aplikuje na skórę preparaty perfumowane oparte na alkoholu, co
niejednokrotnie doprowadza do podrażnień i nieestetycznych zapaleń
mieszków włosowych. Takie postępowanie jest niewłaściwe, bo skóra po
zwykłym goleniu nie wymaga dezynfekcji, lecz nawilżenia oraz łagodzenia
zaczerwienień i podrażnień.

KLASYCZNE MYDŁO
- TYLKO DO MYCIA RĄK

Warto uczulić panów, żeby myjąc twarz sięgnęli po specjalne preparaty
do mycia twarzy. Te dla cery zanieczyszczonej nie zawierają tłuszczu, za
to substancje łagodzące, delikatnie złuszczające i regulujące pracę gruczołów łojowych.

CERA BEZ SKAZY - PROBLEM
NIE TYLKO MŁODYCH MĘŻCZYZN

Grubszy naskórek, większa ilość komórek skóry i większa ilość wydzielanego łoju związana z inną gospodarką hormonalną ma jednak zasadniczą
wadę – duża grupa mężczyzn ma kłopot z zaskórnikami. Złuszczanie naskórka, które wieki temu następowało samoistnie, jako wynik codziennego przebywania w ciężkich warunkach atmosferycznych, bywa obecnie
zbyt wolne. Spędzamy czas w klimatyzowanych pomieszczeniach o niskiej wilgotności, za to o wysokiej temperaturze. Niezłuszczony naskórek
zatyka gruczoły łojowe doprowadzając do powstawania zaskórników,
prosaków i stanów zapalnych

ZMARSZCZKI PÓŹNIEJ,
ZA TO GŁĘBSZE

Dzięki działaniu hormonów androgenowych, naskórek jest lepiej broniony
przed wysychaniem i uszkodzeniem bariery lipidowej. Hormony męskie
powodują też lepsze ukrwienie i pobudzenie wytwarzania melaniny, przez
co cera mężczyzny jest zwykle ciemniejsza od kobiecej. Większa ilość
kolagenu powoduje, że skóra mężczyzny później traci sprężystość, lepiej
opiera się upływowi czasu. Warto jednak zaznaczyć, że zmarszczki u mężczyzny, mimo że pojawiają się kilka lat później niż u kobiety, to jednak są
głębsze i bardziej widoczne.

ZMIANA KREMU ZGODNIE
Z CYKLEM PRZYRODY

Nie jest optymalnym rozwiązaniem stosowanie jednego kremu do twarzy
przez cały rok. Kremy o cięższej konsystencji, wzmacniające warstwę lipidową, warto stosować zimą, aby chronić twarz przed niekorzystną aurą.
Latem warto nawilżać skórę, a po lecie, gdy zwiększa się produkcja sebum, przychodzi czas na kremy ze składnikami złuszczającymi np. kwasami, mocznikiem i retinolem. Panowie przebywający dużo na powietrzu,
niezależnie od pory roku, koniecznie muszą pamiętać o ochronie UV.

BIANKA HEYMAN

TEKST:
BEAUTY CONSULTANT KONCEPT PR

CZEGO SZUKAĆ W KREMIE? KILKA
W JEDNYM, SZYBKO I SKUTECZNIE

Kremy na co dzień powinny mieć lekką konsystencję i nie zostawiać tak
nielubianego przez mężczyzn, tłustego filmu. Dobrze, jeśli po aplikacji nie
powodują świecenia twarzy. Większość mężczyzn zwraca również uwagę
na ładny, odświeżający i trwały zapach.
Tak samo jak zmieniają się różne gadżety używane w życiu codziennym,
które stają się coraz bardziej wielofunkcyjne, tak samo należy korzystać
z nowoczesnych formuł kremu, które zadbają o cerę lepiej, szybciej i skuteczniej. Szukajmy nowoczesnych, działających kompleksów oraz sprawdzonych od lat substancji.

• Obecność kwasu hialuronowego zapewnia odpowiednie nawilżenie
i tworzenie powierzchownego, ochronnego filmu.

• Wyciągi z kasztanowca i kofeina wpływają na obkurczenie naczyń,
redukują opuchnięcia i poprawiają koloryt.

• Często spotykany w męskich kosmetykach koenzym Q10 - jeden

•
•
•

z najważniejszych antyutleniaczy biorących udział w wytwarzaniu
energii komórkowej, który przeciwdziała powstawaniu zmarszczek
i powoduje, że cera nabiera zdrowego wyglądu.
Formuły z dodatkiem guarany, żeń-szenia każdego dnia dostarczają
skórze dawki energii, zwiększają dotlenienie, odżywienie i ukrwienie
komórek.
Ostatnio modny w kosmetykach węgiel aktywny jest również dostępny w wielu liniach skierowanych do panów.
Wyciąg z alg skutecznie usuwa oznaki zmęczenia spowodowane aktywnym stylem życia: brakiem snu, stresem, niewłaściwą dietą.

Wielu mężczyzn poszukuje kremu, który pielęgnowałby ich skórę pod
względem zapobiegania przedwczesnemu starzeniu, utracie jędrności
i powstawaniu zmarszczek. Dodatek pro-Retinolu, czyli czystej formy witaminy A przyczynia się do wygładzenia powierzchni skóry, przeciwdziała
starzeniu i powstawaniu zmarszczek, jak również likwiduje przebarwienia
i ujednolica koloryt. Retinol to składnik o udowodnionej skuteczności anti-aging. Kilkutygodniowa aplikacja kremu z tym składnikiem gwarantuje
ujędrnienie, odmłodzenie skóry i redukcję zmarszczek.

!

DLA CHŁOPCA I DLA DZIEWCZYNKI

Bezwarunkowo niezależnie od płci warto korzystać z peelingów dostosowanych do typu cery. Bezpieczne dla skóry wrażliwej lub podrażnionej są
zwłaszcza peelingi enzymatyczne. Drogerie oferują bardzo chętnie stosowane przez panów wielofunkcyjne preparaty, które zależnie od sposobu
zastosowania mogą pełnić rolę żelu do mycia twarzy, maseczki lub peelingu. Mężczyźni powinni dbać o swoją cerę, dzięki czemu będą zawsze cieszyć się jej ładnym i zdrowym wyglądem. Pokażmy naszym mężczyznom,
że dbanie o wygląd cery przy obecnym stanie wiedzy i rozwoju kosmetologii jest proste i przyjemne. Kosmetyki stosowane przypadkowo i niesystematycznie, niestety nie zapewnią efektywnej pielęgnacji.

Wymaga innego podejścia.
Panowie mogą oczywiście sięgać po te same kremy co kobiety, ale zdecydowanie lepiej jest sięgnąć po produkt
w pełni adresowany do potrzeb własnej płci, uwzględniający nieco inne cechy skóry. Skóra mężczyzny ma ponad
10 warstw komórek więcej niż skóra kobiety, zawiera więcej kolagenu i mięśni w warstwach głębokich, są na niej bardziej widoczne pory. Dużą różnicą jest też obecność zarostu. Grubsza warstwa rogowa i bardziej kwaśne pH sprawiają,
że lepiej broni się przed szkodliwymi wpływami środowiska zewnętrznego, ale jednocześnie trzeba w tym przypadku
stosować wyższe stężenia substancji aktywnych, aby osiągnąć zamierzony efekt.

57

58

2/26/2018

Męska Strefa
Energetyzujący krem-żel
nawilżający przeciw oznakom
starzenia
EVELINE COSMETICS
Bogaty w kofeinę, żeń-szeń, wyciąg
z kasztanowca i kwas hialuronowy,
zapewnia kompleksową pielęgnację
męskiej skóry: intensywnie nawilża, redukuje cienie pod oczami, łagodzi uczucie
ściągnięcia, przeciwdziała błyszczeniu,
dodaje skórze energii, silnie ujędrnia.

Glinka do włosów
Syoss Texture Clay
Wysoka kontrola stylizacji,
silny efekt matowych włosów.
Efekt wyraźnej tekstury.
Sposób użycia: rozetrzyj niewielką ilość między dłońmi.
Nakładaj na suche włosy.
Użyj więcej produktu, jeżeli
potrzebujesz.

Gillette Triumph Sport
Antyperspirant w żelu
dla mężczyzn
Nie maskuj nieprzyjemnego
zapachu - zneutralizuj go.
Gillette zapewnia skuteczną
i długotrwałą ochronę przed
potem w formie lekkich,
orzeźwiających zapachów, abyś
mógł czuć się czysto i świeżo
przez cały dzień. Triumph Sport
to klasyczny, męski i energetyzujący zapach z nutami
drzewnymi i delikatnymi nutami
piżmowymi.

Szampony Clear Men
Specjalnie zaprojektowane
receptury dla mężczyzn
z technologią BIO NUTRIUM
10, kompozycją składników odżywczych, witamin
i ekstraktów roślinnych,
która ma działanie odżywcze
dla włosów i skóry główy.
Formuły odżywiają głęboko
naskórek skóry głowy,
aktywując naturalną warstwę
ochronną i zapewniając
dłużej działającą ochronę
przeciwłupieżową.

Cool ON
Żel do mycia ciała,
twarzy i włosów
- cera wrażliwa
LIRENE MEN
Multifunkcyjny kosmetyk przeznaczony do mycia ciała, twarzy
i włosów. Skutecznie oczyszcza
i pielęgnuje męską skórę podczas kąpieli, zaś funkcjonalne
opakowanie i świeży, męski
zapach sprawia, że żel jest wygodny i przyjemny w użyciu.

!

Szampon 2 w 1 do Włosów
i Ciała „Energia Tygrysa”
NATURA SIBERICA
Został stworzony dla prawdziwych
mężczyzn – silnych, odważnych
i pewnych siebie! Aktywna formuła
zawiera w swoim naturalnym składzie: Różeniec Górski, Żeń-Szeń,
Tygrysią Trawę i Witaminę C.

Zadbana, gładka i pachnąca skóra mężczyzny to
nie tylko moda, ale i wymóg współczesnych czasów. Wpływa na postrzeganie zawodowe, społeczne, jak również jest bardzo istotne dla płci przeciwnej. Niezależnie od grupy społecznej i zawodowej
nie ma przyzwolenia na zaniedbanie.

Rexona Men Polska
Nowość!
Produkty z limitowanej edycji Rexona Men Polska to antyperspirant i żel pod prysznic dla wszystkich tych, którzy żyją piłką
nożną. Produkty te są polecane przez samego Kamila Glika
- ambasadora marki Rexona Men. Dzięki odświeżającym nutom
cytryny oraz ozonu, żel pod prysznic Rexona Polska zapewni
Ci poranną porcję energii i orzeźwi Twoją skórę. Antyperspirant
w aerozolu zapewni Ci natomiast skuteczną ochronę przed
potem i nieprzyjemnym zapachem nawet do 48 godzin.

NIVEA MEN Deep Żel do
mycia twarzy i zarostu
Nowa formuła z aktywnym węglem
dokładnie oczyszcza skórę i zarost.
Zapewnia uczucie wyjątkowej
czystości. Pozostawia przyjemny zapach. Głębokie oczyszczanie skóry
twarzy i zarostu, bez przesuszania
i podrażniania.

* w porównaniu z szamponem bez właściwości odżywczych

