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KONKURS
LATO PACHNIE KOLASTYNĄ
Dokończ zdanie i zgarnij kosmetyki do opalania
KOLASTYNA:

Jak wakacje to tylko…
DO WYGRANIA:
Rodzinny zestaw do opalania KOLASTYNA
(4 produkty 60 ml: Emulsja SPF15, Emulsja SPF30, Emulsja dla dzieci
SPF50, Balsam po opalaniu)

Zawsze pod reka i na plazy!
Odpowiedź wyślij na adres konkurs@sekreturody.com z dopiskiem „KOLASTYNA”.
Czas trwania konkursu 07.06.2019 r. - 07.07.2019 r.
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Dział Reklamy i PR: Katarzyna Wolańska
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Skład i opracowanie graficzne: Agencja MIRAGE
www.agencjamirage.pl
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam publikowanych w magazynie.
Prezentowane produkty nie są tożsame z ofertą drogeryjną każdego sklepu
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LETNI

Ania’s Fashion Imported
Anna Fedyk
Kraków, Słowiańska 4
Tel. 787802382
www.aniasfashion.pl
FB: ANIA’S Fashion Imported

LOOK
- WE WŁOSKIM STYLU W

łoska przygoda rozpoczęła się kilkanaście lat
temu. Włochy zachwycają klimatem, pysznym
jedzeniem i kolorową ulicą. Włoska kobieta jest pełna wigoru i temperamentu, świadoma swojego stylu,
która nie boi się wyróżnić wśród tłumu. Podążając za
„Excellence Magazine” lato tego roku będzie pełne
elegancji, klasy i romantyzmu.

FASHION WEEK W PARYŻU

Kolekcje na lato 2019 obfitują różnorodnością kroju i ciekawym
wzornictwem. Fendi proponuje nowoczesną elegancję przełamaną printami w stylu vintage, pełnymi uroku i elegancji. Prada robi
ukłon w stronę lat 90., ale ze świeżym powiewem nowoczesności.
Missoni natomiast proponuje neutralne, pastelowe kolory. Te marki i wiele innych znajdziemy w krakowskim butiku.
Ania’s Fashion to efekt 17 lat życia we Włoszech i poznawania włoskiej ulicy.
Firmę prowadzi polsko-włoskie małżeństwo, dzielące wspólne pasje i zamiłowanie włoską modą. Oferta butiku zachwyca odważnymi wzorami i kolorami. W asortymencie znajdziemy rozmiary od XS
do XXL. Zarówno szczupłe panie, jak i te w większym rozmiarze,
znajdą dla siebie nowoczesne stylizacje przeznaczone na różne
okazje. Ania’s Fashion zaspokaja gusta i potrzeby młodych dziewczyn pragnących wyróżnić się modowo, nie zapominając również

Must have!

o kobietach dojrzałych, które mają do wyboru eleganckie i stylowe stylizacje przeznaczone do pracy oraz wyjątkowe kreacje na
okazjonalne wyjścia.
Kobietom proponowane są ubrania o krojach nowoczesnych,
a jednocześnie podkreślające atuty kobiecej figury. W asortymencie znajdziemy zarówno ubrania w jednolitych barwach, jak
również pełne odważnych wzorów i kolorów, aby zaspokoić gusta
wszystkich klientek. Nie brakuje również modnego od kilku sezonów blasku i cekinów w oryginalnym wydaniu.
W ofercie jest również szeroki wybór włoskiego obuwia wykonanego z najwyższej jakości skór, wyróżniającego się kolorami i dizajnerskim krojem.
Firma przywiązuje duże znaczenie do jakości tkanin, z których wykonane są ubrania i akcesoria w butiku Ania’s Fashion. W kolekcji
dominują tkaniny i skóry posiadające naturalne właściwości chroniące nas przed chłodem i wilgocią w zimie, jak i te, które pozwalają oddychać skórze latem. Naturalne tkaniny zapewnią komfort
użytkowania ubrań przez wiele sezonów.
Eventy prezentujące nowy sezon przy lampce włoskiego wina obfitują w wiele pomysłów, wspaniałe inspiracje i nowe projekty. To wszystko dla Was drogie Panie! Bądźmy kolorowe i piękne tego lata...
Zapraszamy do Ania’s Fashion!
tekst: Anna Markiewicz-Sun
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Tekst:
Paulina Bajdas

właściciel, optyk, stylistka
Salon Optyczny BINOKLE
ul. Długa 48/1b
31-147 Kraków
www.binoklefashion.pl
FB: binoklefashion

NOWE TRENDY
W SŁONECZNYM
SPOJRZENIU

Jestem dyplomowaną stylistką, optykiem i niedługo absolwentką
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na kierunku Optometria.
Pomysł otworzenia salonu optycznego zrodził się w mojej głowie
5 lat temu na etapie, gdzie nie miałam zupełnie środków finanso-

wych, ale miałam za to silną wiarę w siebie i wizję zmiany rynku
optycznego w Krakowie, wprowadzając niezależne marki z okularami. Dzięki ludziom z którymi pracuję i zaufaniu Klientów, mogę
teraz planować dalszy rozwój firmy.

Must have!

Pod koniec lutego odbyły się tegoroczne Targi Optyczne w Mediolanie, w których miałam przyjemność uczestniczyć. Jest to znakomita okazja do zapoznania się z nowymi markami, które mają
debiut na rynku okularowym, jak i zaobserwowania w jakim kierunku zmierzają trendy. Staram się być na bieżąco z informacjami
jakie oprawki w zbliżającym sezonie będą najbardziej pożądane
i chętnie rozmawiam o trendach z Klientami, aczkolwiek w pracy
kieruję się głównie zasadą - „styl pozostaje a moda przemija”, więc
proporcje twarzy, typ urody, styl oraz oczekiwania Klienta są dla
mnie najważniejsze. Skupiając się na trendach warto zauważyć,
że w tym roku króluje moda na duże, kwadratowe okulary, gdzie
ramka jest delikatna, wykonana z metali szlachetnych, stali chirurgicznej lub tytanu. Na pewno też warto zwrócić uwagę na wąskie
i prostokątne oprawki wykonane z grubego acetatu. Pamiętajcie,
że acetat, czyli octan celulozy jest lepszą formą typowych plasti-

kowych oprawek, bo jest lżejszy, trwalszy i bardziej elastyczny.
Dlatego też warto pytać optyka z jakiego materiału są oprawki
wykonane.
Jak co roku na kobiecych twarzach sprawdzają się duże kobiece kształty opraw, natomiast w tym roku z zaznaczeniem na jasną
ramę, która nadaje łagodniejszy „look”. Na pewno też możemy zauważyć w tym sezonie dużo okularów przeciwsłonecznych z soczewkami o delikatnym, jasnym zabarwieniu i w szerokiej gamie
kolorystycznej: od różowego, przez pomarańcz do granatu. Gradient, czyli przejście kolorystyczne na jaśniejsze ku dołowi, niemal
zawsze uatrakcyjnia oprawę.
Stawiajmy w tym roku na wyraźne kolory i odważne kształty oraz
pamiętajcie, że okulary zakupione w salonie optycznym dadzą
Wam gwarancję dobrej jakości szkieł, czyli odpowiedniej ochrony
przed promieniowaniem słonecznym.
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AGNIESZKA „MARYLKA” LITWIN

DZIŚ JESTEM
DLA SIEBIE
LEPSZA
Jest jedną z najbardziej wyrazistych kobiet w polskim kabarecie, a tak mało brakowało, żeby jej kariera potoczyła się zupełnie inaczej... -– Dawno temu chciałam być fryzjerką, krawcową lub pracować
w kiosku Ruchu – śmieje się artystka „Kabaretu Jurki”, którą znamy także z roli Harriet Ferguson
w improwizowanym serialu „Spadkobiercy” oraz z roli Babci w „Rodzinie Trendych”. Chciała też być
rysownikiem i malarzem. I kto wie, może jeszcze będzie? Bo Agnieszka „Marylka” Litwin, poza kabaretem, ma inną pasję i chętnie się jej oddaje. A jak dba o swoją urodę, formę i kobiecość? Niech opowie
sama...

„Kiedy tak z boku na siebie popatrzę, widzę jakąś specyficzną istotę: ni to kobietę, ni to mężczyznę, kogoś
pomiędzy płciami i światami, między jawą a snem”.
Specyficzny opis...
Bo tak się właśnie czuję (śmiech). Powiem więcej: z wiekiem, jak
siebie obserwuję, dochodzę do wniosku, że bliżej mi jest do dzieci
i zwierząt. Kocham w sobie to, że potrafię wciąż z taką samą radością, naiwnością, pasją i błyskiem w oku całkowicie się czemuś
oddać. Kocham i pielęgnuję to dziecko w sobie. Oczywiście, w wielu
kwestiach jestem dorosła i odpowiedzialna, ale... jestem też dzieciakiem.

…jedno nie wyklucza drugiego.
Jestem osobą bardzo otwartą na świat i ludzi – na inność, na kolory
naszego życia. Na to, że wszyscy mamy prawo być szczęśliwi i żyć
na tej planecie, choć jesteśmy pozornie różni, to w istocie pragniemy tego samego. Nietolerancja, brak akceptacji inności biorą się ze
strachu, z zazdrości, z kompleksów, z lęku przed przekraczaniem
pewnych granic, własnych granic. Jeśli ludzie czegoś nie znają,
wolą trzymać się od tego z daleka. Tak łatwo oceniamy, obmawiamy,
uogólniamy i niszczymy. Niszczymy innych, ale i samych siebie. Brakuje nam odważnych, prawych ludzi. Oni są, ale jest ich coraz mniej.
Świat trwa i jest ratowany przez ludzi dobrych i odważnych. Tych,
którzy go niszczą jest więcej, niestety. A czas nie stanie w miejscu,
planeta się sama nie odrodzi. Zbyt wielu ludzi - według mnie - udaje,
że nie widzi, nie słyszy i że ich to wszystko nie dotyczy. Namawiam,
żeby nie bali się mówić i działać, jeśli coś jest nie tak, jeśli widzą, że

ktoś postępuje źle, manipuluje, wykorzystuje, obraża, poniża, znęca
się, wykorzystuje swoją władzę, pieniądze. Kobiety boją się odejść
od mężów, partnerów, a ja uważam, że nic nie zastąpi poczucia wolności i godności. To samo dotyczy posad. Wszystko w życiu można
zmienić. Nasze życia są przede wszystkim w naszych rękach. A nasze umysły, tak mało wykorzystywane, są nas w stanie poprowadzić bardzo daleko i uratować z wielu opresji, dajmy im tylko szansę
działać, nie topmy ich w alkoholu, czy innych używkach bezustannie. Powąchajmy czasem kwiat, pocałujmy listek, pogłaszczmy kota,
zatańczmy na boso w deszczu, uśmiechajmy się do siebie na co
dzień. Nie bójmy się i nie oglądajmy się wciąż na innych w sensie, co
inni powiedzą lub pomyślą. Wyskoczmy czasem z tego pędzącego
pociągu, weźmy urlop bezpłatny i na spontanie pojedźmy gdzieś,
choćby nad morze w tę i z powrotem. Zacznijmy realizować swoje
pasje. Każdy z nas ma jakiś talent, ale ilu go rozwija? Obudźmy się,
nie żyjmy jak maszyny. Życie nie jest z gumy.

Młodość ducha to jedno. Ale o ciało też muszę zapytać, bo Pani coraz młodziej wygląda!
Dziękuję, to miłe. Przyznam się, że teraz po występach często słyszę, że wyglądam lepiej niż 10 czy nawet 15 lat temu – bo młodziej,
świeżej. Jak przeglądam swoje stare zdjęcia, to faktycznie to widzę.
Zaczęłam o siebie dbać bardziej. Dzieci urosły, mam więcej czasu
dla siebie, znajduję go. Wtedy byłam grubsza, ale... w takiej wersji
też się lubiłam. Po prostu nie zwracałam uwagi na wygląd. Zresztą,
nie miałam dla siebie chwili – dwoje dzieci i cały dom na głowie, do
tego liczne występy z kabaretem, życie na walizkach – moje potrze-
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by i marzenia zeszły na dalszy plan. Dopiero po czterdziestce się
przebudziłam. Pomyślałam: „to jest czas DLA MNIE. Muszę coś ze
sobą zrobić – zadbać o siebie i fizycznie, i psychicznie”.

W jaki sposób?
Wzięłam się za ćwiczenia. I to ostro! Nawet jeśli wracałam późno
z trasy, to rano trzy razy w tygodniu pędziłam na siłownię i trenowałam. Często padałam ze zmęczenia, ale nie poddałam się. Zmieniłam codzienną dietę i zaczęłam się zdrowiej i lżej odżywiać. Z dnia
na dzień pożegnałam się z alkoholem i papierosami. Wiedziałam, że
nie mogę rzucić tylko palenia, bo jak sięgnę po drinka, to do niego
zapalę, więc rzuciłam oba te nałogi. Nie było to wcale takie proste,
jak to opisuję. Przygotowywałam się do tego baaardzo długo psychicznie. Aż w końcu przyszedł ten dzień, gdy powiedziałam sobie
„dość”. I wytrwałam ponad dwa lata! Teraz zdarza mi zgrzeszyć, ale to
są sporadyczne wyskoki. Ponadto od 3 miesięcy rysuję. Dwadzieścia
lat powtarzałam sobie, że chcę rysować – i w końcu to zrobiłam. Mam
około 30 prac. Kilka już znalazło nowych właścicieli. A w wakacje biorę się za większe formaty.

Gratuluję! Wiem, że przed laty nie tylko Pani rysowała
i malowała, ale też lepiła figurki z modeliny, dziergała
swetry i bluzki na drutach i robiła inne fajne, artystyczne
rzeczy.
To prawda, robiłam już tak różne rzeczy w moim życiu. Kusi mnie jeszcze taniec. Dawno temu, gdy byłam w liceum chodziłam na zajęcia
z tańca towarzyskiego, a kilka lat temu byłam z kolei na warsztatach
dancehall. Może przyjdzie czas na większą przygodę z tańcem. Coś
czuję w kościach, że tak.

A jakiś konkretny taniec Panią interesuje? W latynoskich Panią widzę...
Naprawdę? (śmiech) Strasznie podobają mi się te modne obecnie
tańce: hip hop i dancehall – takie dynamiczne, współczesne formy.
Taniec, według mnie, jest najfajniejszą formą relaksu, bo to gimnastyka
całego ciała, a przy tym ogromna przyjemność. Ciało robi się smuklejsze, kobieta inaczej się porusza i nabiera wdzięku – uważam, że to
powinny być obowiązkowe zajęcia dla wszystkich kobiet. I mężczyzn
też! W szkołach powinny być wynoszone na piedestał, a nie ma ich
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wcale... To samo zresztą dotyczy wszystkich przedmiotów artystycznych. Muzyka, rysunek, malarstwo. Świat bez artystów zginie. A sztuka – w tym również taniec – rozwija i uwrażliwia nas niesamowicie!
A wracając do pytania: tak, w latynoskich tańcach też chyba bym się
odnalazła, więc kto wie? Pewnie naturalnie bym się w nich czuła, bo
mam duży luz i dystans do siebie.

Ogromny. I potrafi się Pani śmiać z samej siebie, co jest
prawdziwą sztuką.
Potrafię, i ludzie za to chyba najbardziej mnie lubią. Na przestrzeni 26
lat, bo od tylu występuję, niezależnie od tego w jakiej formie i kondycji
miałam ciało, zawsze było narzędziem do pokazania, że to, jak wyglądamy, jak nas postrzegają inni, jest w naszej głowie. Jeśli czujemy się
dobrze ze sobą, niezależnie od kilogramów, mamy błysk w oku i bije
od nas dobra energia, to będziemy i piękni, i pozytywni, i seksowni.
A jeśli nie akceptujemy siebie tak bardzo, że nie możemy ze sobą żyć,
to zmieńmy to. Tylko pamiętajmy, że wszystko jest do zrobienia, ale
wymaga czasu i ciężkiej pracy. Nic się samo nie zrobi. Ale potem jaka
satysfakcja! A może i zmiana całego życia. W każdym razie namawiam
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do wejścia w siebie, do pobycia sam na sam ze sobą i do polubienia
siebie w sobie i dotarcia: czego tak naprawdę się chce, albo bardziej:
czego tak naprawdę się nie chce, a często robi się to wbrew sobie
przez wiele lat.

Te wady wyśmiewa Pani w skeczach. Pamiętam ten
o odchudzaniu, nocnym podjadaniu i podkradaniu się
cichaczem do lodówki, jak nikt nie widzi. Przecież to takie życiowe!
Są okresy, że wszystkie to robimy, pewnie! A wiadomo, bez systematycznej pracy nad ciałem i pilnowania diety, efektu nie ma. Trenowałam
ze trzy lata. Z przyczyn losowych, odpuściłam na chwilę ćwiczenia. Ale
przez ten czas wypracowałam sylwetkę, z której jestem zadowolona
i czuję się dobrze w moim ciele. Dbam o nie coraz bardziej, jestem dla
niego łaskawsza. Śmieję się z siebie, że 40 lat przeżyłam na kremie
Nivea, a po czterdziestce pierwszy raz odwiedziłam salon kosmetyczny. Gdy w wieku 43 lat postanowiłam zatrzymać drogę lwiej zmarszczce, to lekarz zapytał, gdzie ja się uchowałam. Serwuję sobie od czasu
do czasu masaże, spa, zabiegi na twarz. Każda z nas powinna choć
w domu od czasu do czasu pogłaskać się po ciele, zrobić peeling,
masaż rękawicą, świecę zapalić i poleżeć w wannie. Pamiętajcie o tym
kochane dziewczyny. Jeśli pochylimy się nad swoim ciałem, ono nam
odda nową energię. Tak jak z rośliną – jeśli dba się o kwiat, zaczyna
pięknie kwitnąć, jeśli się o nim zapomni – usycha.

Dziś minimalizm jest modny. Bo rzeczywiście sprawdza
się w każdej dziedzinie życia...
Tak, to prawda. Bo z wiekiem – mówię tak, bo jestem już grubo po
czterdziestce – widzę, jak zmienia się skóra. Jeżeli, chcąc ukryć zmęczenie i niewyspanie, nałożę podkład, to uzyskam inny efekt niż
kiedyś. Czasem lepiej się tylko wyspać, umyć twarz i nałożyć
krem. Puder też inaczej będzie wyglądał, niż jakbym pociągnęła tym pędzlem po gładkiej powierzchni. Tu się coś wałkuje, tam zroluje, światło się załamie. Moja skóra już nie jest
taka gładziutka i napięta jak kiedyś. Kiedy mam jakieś ważne
wyjście, sesję zdjęciową lub biorę udział w realizacji telewizyjnej, dbają o mnie profesjonaliści. Oni naprawdę znają się
na rzeczy i wiedzą, co ze mną zrobić, bym wyglądała świetnie. Ale żadna z nas nie ma na co dzień takich czarodziejów.
Ja nauczyłam się na co dzień nie malować. Zrobiłam makijaż
permanentny brwi, czasem doklejam rzęsy i idę. Co innego,
jeśli chodzi o ciuchy. No, lubię kolor, jestem papugą. Przez kilka
lat miałam fazę na kolor różowy i wszystkie jego odcienie, potem turkusowy, a teraz lubię wszystkie. Jestem rainbow. Staram
się jednak nie gromadzić rzeczy, co jakiś czas robię z dziećmi
czystki i przekazuję dalej. Tych rzeczy już nie noszę, a są w dobrym stanie? Z tych wyrosły już moje dzieci? Tego sprzętu nie
używam? Pakuję i oddaję innym – niech im służą. Bo ja już z tego
nie korzystam, a komuś ułatwi to życie i sprawi frajdę. Lubię dzielić
się dobrem...

Piękne. I warto ten pozytywny przekaz puścić dalej, co
też czynię! Dziękuję za rozmowę.
Ewa Anna Baryłkiewicz

KAŻDA Z NAS POWINNA CHOĆ W DOMU OD CZASU DO CZASU
POGŁASKAĆ SIĘ PO CIELE, ZROBIĆ PEELING, MASAŻ
RĘKAWICĄ, ŚWIECĘ ZAPALIĆ I POLEŻEĆ W WANNIE.
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TWÓJ
PERFEKCYJNY
KREM

D

obranie właściwego kremu to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Ważna
jest znajomość najważniejszych składników aktywnych. Skuteczny
skład zagwarantuje nam właściwą pielęgnację, a także wykluczy ryzyko podrażnień, alergii czy też rozczarowania z powodu braku efektów.
LUKSUSOWY KREM
PRZECIWZMARSZCZKOWY 40+ DZIEŃ/NOC
BIELENDA CAMELLIA
OIL

Krem przeznaczony jest do
wrażliwej cery dojrzałej z pierwszymi oznakami starzenia.
Inspirowany koreańskimi
rytuałami piękna zapewnia
skórze właściwą pielęgnację.
Bogaty w kwasy Omega-9 olej
kameliowy sprawia, że produkt
dogłębnie nawilża skórę
i stymuluje produkcję nowego
kolagenu.

KREM NAWILŻAJĄCY
MELISA URODA

Zawarty w nim kwas hialuronowy przyczynia się do odbudowy uszkodzonego
naskórka, tworzy na skórze warstwę
ochronną zapobiegając utracie wilgoci.
Krem intensywnie regeneruje, nawilża,
spowalnia starzenie się skóry, zmiękcza
ją oraz poprawia jej koloryt. Idealny do
stosowania po demakijażu, ale także
jako baza pod makijaż.

EXCLUSIVE SNAKE NAPINAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY
KREM-MASKA POD OCZY
I NA POWIEKI 50+/70+
EVELINE COSMETICS

Przeznaczony do intensywnej pielęgnacji skóry okolic oczu. Wypełnia
zmarszczki i poprawia napięcie
skóry, intensywnie nawilża i liftinguje
okolice oczu, redukuje cienie i oznaki
zmęczenia.

Uroda pod lupą
LAB THERAPY
KREM REWITALIZUJĄCO-ODNAWIAJĄCY Z KWASEM ROZMARYNOWYM
I WITAMINĄ C LIRENE

Unikalny kompleks ROSEMARI-C
REJUVE 15%
Krem na noc przeznaczony dla skóry
zmęczonej, potrzebującej energii
i odżywienia.
Widoczne rezultaty:
• likwiduje pierwsze oznaki starzenia
się skóry,
• intensywnie i dogłębnie nawilża,
• po przebudzeniu skóra jest nawilżona,
• skóra jest wypoczęta, wygląda
zdrowo i promiennie.

FORMUŁA MŁODOŚCI REWITALIZUJĄCY KREM-ELIKSIR
Z CZARNĄ PERŁĄ
LIRENE

REVITALIFT
FILLER LOREAL
PARIS

Głęboko nawilżająca
7-dniowa kuracja
małocząsteczkowym
kwasem hialuronowym
w ampułkach. Preparat
posiada silne działanie
odmładzające i antyoksydacyjne. Poprawia
jędrność i pigmentację,
intensywnie nawilża,
nawadnia suchą cerę
i pomaga utrzymać jej
równowagę.

Nocą nasza skóra podlega
wielopoziomowej odnowie,
a jej zdolności wchłaniania
substancji aktywnych rosną.
Zawarty w kremie innowacyjny
ultra Naprawczy Nocny KOMPLEKS zapewnia intensywną
nocną kurację odbudowująco-regenerującą.

SKONCENTROWANY KREM OLIWKOWY
FOTO-OCHRONNY ZIAJA

EOLAB SERUM DO
TWARZY NA DZIEŃ
ODMŁADZAJĄCE

Zapewnia prawidłowe nawilżenie, ochronę i regenerację. Idealny na każdą pogodę, dla każdego rodzaju
skóry, w każdym wieku. Liście zielonej oliwki odświeżają
i wzmacniają skórę oraz chronią przed transepidermalną
utratą wody. System nowoczesnych filtrów UV - chroni
przed podrażnieniami słonecznymi.

Serum do twarzy na dzień
zawiera ponad 97,2%
składników pochodzenia roślinnego. Wchodzące w jego
skład odwar z rozmarynu,
kofeina, olej jojoba, olej
avocado, olej z pestek brzoskwini i kwas hialuronowy
odmładzają skórę, czynią ją
gładką i jedwabistą, spłycają
zmarszczki, tonizują zmęczoną, pozbawioną blasku
skórę, napełniają wilgocią.
Produkt nie zawiera parabenów i silikonów.

GDANSKIN
KOLAGENOWY
KREM NA NOC
ZIAJA

Długotrwale i aktywnie
nawilża skórę. Wspomaga nocną regenerację
naskórka. Wygładza
zmarszczki i odmładza
wygląd skóry. Poprawia
jędrność i elastyczność.
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WALCZ

Z CELLULITEM!
C

ellulit jest problemem nie tylko kosmetycznym,
ale w zaawansowanym stadium także i zdrowotnym. Żeby przywrócić skórze pożądaną gładkość, należy działać kompleksowo.

MULTIPOLAR RF

Multipolar to zabieg wykorzystujący głębokie spolaryzowane działanie multipolarnej fali radiowej. Fale radiowe to jedna
z najskuteczniejszych energii stosowanych do redukcji cellulitu i tkanki tłuszczowej. Fale RF oddziałują zarówno na tkanki powierzchowne, jak i docierają do głębokich warstw skóry
i komórek tłuszczowych. Działają odmładzająco, stymulują produkcję kolagenu, uelastyczniają i poprawiają napięcie skóry.
W urządzeniu występują 4 głowice RF: do okolic oczu, do twarzy,
duża głowica do ciała oraz głowica z masażem podciśnieniowym
Vacum, powodująca poprawę ukrwienia.

MECHANIZM ODMŁADZANIA

Ciepło wytworzone w skórze pod wpływem fal radiowych powoduje - w zależności od czasu i mocy działania - skrócenie i zagęszczenie włókien kolagenowych lub ich częściową denaturację.
Z wiekiem włókien kolagenowych w skórze właściwej jest coraz
mniej. Ulegają one rozciągnięciu, a ich struktura staje się nieuporządkowana. Podgrzanie skóry skutkuje ponownym napięciem

STUDIO FIGURA

RZESZÓW UL. PADEREWSKIEGO 104
TO NIEZWYKŁA, UNIKALNA, KOBIECA ATMOSFERA. PROFESJONALNY I WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, OFERUJĄCY USŁUGI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. A PRZEDE WSZYSTKIM STUDIO FIGURA TO WY, KOCHANE KLIENTKI!

Uroda pod lupą
włókien kolagenowych oraz stymulacją fibroblastów do tworzenia
nowego kolagenu i elastyny. Wytworzenie ciepła w tkankach powoduje dodatkowo rozszerzenie naczyń krwionośnych, przez co
poprawia się odżywienie i utlenienie skóry, a także jej metabolizm.

MECHANIZM REDUKCJI
TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Wytworzone przez fale radiowe ciepło indukuje w tkance tłuszczowej proces selektywnej termolipolizy, który prowadzi do rozkładu
trójglicerydów zawartych w adipocytach, na wolne kwasy tłuszczowe i glicerol. Dodatkowo obserwowane jest zwiększone krążenie
krwi oraz przyspieszenie metabolizmu, co skutkuje redukcją tkanki
tłuszczowej.
REZULTATY:
→ spłycenie zmarszczek, poprawa owalu twarzy,
→ redukcja obrzęków pod oczami ,
→ redukcja podbródka,
→ uniesienie opadających powiek,
→ likwidacja obwisłych policzków,
→ konturowanie ciała,
→ redukcja cellulitu,
→ zmniejszanie obwodu poszczególnych partii ciała,
→ obkurczanie i ujędrnianie skóry ciała.

PROFESJONALNE ZABIEGI KOSMETYCZNE DZIAŁAJĄ ODMŁADZAJĄCO
I POPRAWIAJĄ NAPIĘCIE SKÓRY.

Kompleksowy program indywidualnego prowadzenia na drodze do
osiągnięcia wymarzonego celu obejmuje:
→ indywidualny program dietetyczny,
→ indywidualną konsultację + analizę składu ciała,
→ program zabiegowo-treningowy dostosowany do celu i potrzeb,
→ intensywne zabiegi na ciało i twarz,
→ profesjonalną obsługę,
→ unikalną serię kosmetyków i suplementów z autorskiej linii Studio Figura.

STUDIO FIGURA
RZESZÓW
UL. PADEREWSKIEGO 104
www.studio-figura-rzeszow.pl
INST. @sfrzeszowpaderewskiego
FB: StudioFiguraRzeszowPaderewskiego
Tel. 530 561 020
607 270 747
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Uroda pod lupą
TROPICAL ISLAND
BLACK COCO
PEELING DROBNOZIARNISTY DO
TWARZY

Jesteś odkrywcą? Podążaj
szlakami rytuałów pielęgnacyjnych, na których poznasz
wygładzające właściwości
peelingu o drobnoziarnistej
formule. Eksplozja wody
kokosowej przyniesie orzeźwienie, a węgiel aktywny
usunie zanieczyszczenia ze
skóry.

PAMIĘTAJ!
PODSTAWĄ IDEALNEJ
CERY JEST PERFEKCYJNY

DEMAKIJAŻ!
MUS MYJĄCY DO TWARZY LAQ

Głęboko oczyszczający mus do mycia twarzy, dzięki
zawartości węgla aktywnego, doskonale sprawdzi
się w pielęgnacji cery problematycznej, szczególnie
tłustej i mieszanej. Oczyszcza, działa przeciwbakteryjnie, nie zaburzając naturalnego pH skóry. Dodatek
oleju z nasion konopi siewnych wspomoże walkę
z niedoskonałościami skóry.

BIELENDA FRESH
JUICE ROZŚWIETLAJĄCA HYDRO-ESENCJA Z BIOAKTYWNĄ
WODĄ CYTRUSOWĄ
ANANAS

Zawiera bioaktywną wodę cytrusową, która ma właściwości
antyoksydacyjne, a ponadto
wspiera witalność komórek
skóry. Dzięki obecności soku
z ananasa widocznie redukuje
przebarwienia, przywracając
skórze jej naturalny blask.

TONIK BEZALKOHOLOWY
MELISA URODA

Produkt tonizuje i uspokaja
skórę, przywraca jej naturalne
pH, co szczególnie ważne jest
w przejściowym zimowo-wiosennym
okresie. Zawarta w nim prowitamina
B5 działa leczniczo i łagodząco,
wygładza i poprawia koloryt skóry.

CZYSTA
I ZADBANA

KOJĄCY PŁYN MICELARNY Z MIĘTĄ
LIRENE

Miętowy płyn micelarny
dogłębnie oczyszcza skórę
twarzy i okolic oczu z makijażu oraz wszelkich zanieczyszczeń. Płyn długotrwale
nawilża skórę oraz przywraca
blask i miękkość. Dzięki delikatnej formule polecany jest
także dla cer wrażliwych.
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EOLAB PŁYN MICELARNY
DO DEMAKIJAŻU TWARZY
I OCZU

WODA MICELARNA
SPECIAL WATERPROOF BOURJOIS

Micelarny płyn do demakijażu twarzy
i oczu - zawiera ponad 95% składników pochodzenia naturalnego.
Wchodzące w skład płynu składniki
– morska woda, ekstrakt uczepu trójlistnego, olej ze słodkich migdałów,
proteiny ryżowe, olej lotosu, olejek
różany - chronią skórę przed utratą
wilgoci, koją, łagodzą podrażnienia,
odmładzają i odświeżają, matują.

Dzięki swojej formule bogatej
w micele, czyli neutralne dla
skóry cząsteczki oczyszczające, które łączą się z kurzem
i zanieczyszczeniami, woda
micelarna zmywa makijaż już
za pierwszym pociągnięciem
wacika.

TONIK Z KWASEM
HIALURONOWYM
ZIAJA

Tonik przez swoje substancje
aktywne przywraca cerze
zdrowy, promienny wygląd,
delikatnie nawilża, tonizuje
naskórek, łagodnie oczyszcza skórę i usuwa makijaż
oraz pozostawia przyjemny
zapach.

CHUSTECZKA DO
DEMAKIJAŻU ZIAJA

Idealna w podróży. Nadaje się do kosmetyków wodoodpornych. Przebadana okulistycznie. Substancje aktywne:
ekstrakt z alg morskich, D-panthenol.

PŁATKI BAWEŁNIANE
CLEACNIC HOME SPA
RITUALS COTTON & BAMBOO

Dwustronne płatki do demakijażu delikatnej
skóry twarzy, to innowacyjne połączenie
najwyższej jakości włókniny bambusowej
i bawełny tworzące unikalną strukturę
płatka. Bawełniana sztruksowa strona płatka
zapewnia wysoką skuteczność demakijażu,
a gładka bambusowa, delikatne oczyszczanie wrażliwych okolic oczu.

EOLAB SCRUB DO TWARZY ODMŁADZAJĄCY

Zawiera 99% komponentów roślinnych. Wchodzące w skład kofeina
i ekstrakt arniki usprawniają krążenie
krwi w skórze, co przyczynia się
do eliminacji zmarszczek. Pestki
rokitnika i moreli delikatnie złuszczają
i odnawiają komórki skóry, a masło
shea nawilża, odżywia i regeneruje.
Produkt nie zawiera silikonów, parabenów, syntetycznych barwników
i konserwantów.

!

Choć nie jest to widoczne gołym okiem, skóra na twarzy
jest naprawdę brudna.
Pot, kurz, spaliny, bakterie i inne osady zatykają nasze
pory. Skóra jest tak obciążona, że nie może swobodnie
„oddychać”, a do tego dokładamy jeszcze warstwę makijażu. Poświęcaj skórze więcej czasu, a odpłaci promienną
i zdrową cerą.

Home Spa Rituals
rytuał codziennych
przyjemności.

Cleanic płatki kosmetyczne oraz
Cleanic chusteczki do demakijażu
– idealne na wyjazd! Nawet delikatny
letni makijaż wymaga korekty,
czy całkowitego oczyszczenia.

Cleanic chusteczki
do higieny intymnej
i Cleanic nawilżany papier toaletowy
– niezastąpione na co dzień i w drodze.

patyczki biodegradowalne

ZADBAJ
O SWÓJ
KOMFORT
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SŁONECZNA
KĄPIEL
ABY ZACHOWAĆ ZDROWĄ SKÓRĘ I DOSKONAŁE
SAMOPOCZUCIE, ILOŚĆ SŁOŃCA NALEŻY
DAWKOWAĆ Z UMIAREM.

Uroda pod lupą
MLECZKO
W SPRAYU NAWILŻAJĄCE SOPOT
SUN ZIAJA

Mleczko w sprayu nawilżające SPF 30 zapewnia
wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB.
Oparte na fotostabilnym
układzie filtrów pochłaniających promieniowanie
UVA i UVB. Zapobiega
podrażnieniom skóry podczas ekspozycji na słońce.
Chroni naskórkowe zmiany
barwnikowe – znamiona
i pieprzyki. Zabezpiecza
skórę przed powstawaniem
przebarwień.

!

Choć wiele osób jest przekonanych, że opalenizna
jest oznaką zdrowia i urody, pamiętajmy, że słońce
w nadmiarze szkodzi!
Myśl, że krem z wysokim filtrem pozwala bezkarnie „smażyć się” na słońcu jest fałszem. Nawet ten z wysokim filtrem wydłuża jedynie okres, jaki możemy spędzić na słońcu. Pozwala uniknąć oparzenia słonecznego i sprawia, że
opalamy się bezpieczniej.

NIVEA SUN OLEJEK DO
OPALANIA W SPRAYU
SPF 6

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.

EMULSJA DO OPALANIA SPF 20 KOLASTYNA

Z emulsją do opalania Kolastyna:
zapewnisz fotostabilną ochronę
przed 4 głównymi rodzajami
promieniowania (UVA, UVB, VL,
IR), które przyczyniają się do
poparzenia słonecznego oraz
powstawania wolnych rodników
odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie i fotostarzenie
skóry; obniżysz ryzyko pojawienia
się przebarwień, pobudzisz własny system obronny skóry dzięki
karotenoidom - naturalnym i silnym antyoksydantom; utrzymasz
nawilżenie skóry.

BIELENDA BIKINI
KOKOSOWE MLECZKO
DO OPALANIA Z TECHNOLOGIĄ WET SKIN SPF 30

KIDS MLECZKO OCHRONNE DLA
DZIECI SPF 50+
LIRENE

MLECZKO ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO
DELIKATNEJ SKÓRZE DZIECKA
SKUTECZNA OCHRONA: Zaawansowany
system fotostabilnych filtrów organicznych
i mineralnych UVA/UVB zabezpiecza przed
poparzeniem słonecznym oraz nieodwracalnymi uszkodzeniami komórek. Zastosowane filtry
absorbują lub odbijają od powierzchni skóry
promienie słoneczne, blokując ich działanie.
Mleczko wzmacnia naturalne mechanizmy
obronne przed promieniowaniem UV.

Wzbogacone o bogatą w minerały i witaminy wodę kokosową
pomaga utrzymać odpowiedni
poziom nawilżenia skóry podczas
opalania. Formuła mleczka oparta
na innowacyjnej technologii Wet
Skin pozwala na aplikację także na
wilgotną skórę, np. bezpośrednio
po kąpieli w basenie. Chroni przed
destrukcyjnym działaniem chloru
- przed wysuszeniem skóry i podrażnieniami. Zapewnia bezpieczne
opalanie. Zawiera filtry UVA i UVB
oraz zapobiega konsekwencjom
działania promieniowania podczerwonego IR-A.
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BIELENDA BIKINI
NAWILŻAJĄCO-ŁAGODZĄCA MASKA PO OPALANIU SOS
W PŁACIE

CAPILAR & SUN
PROTECT KREM
OCHRONNY DLA
SKÓRY NACZYNKOWEJ I Z TRĄDZIKIEM
RÓŻOWATYM SPF 50+
PHARMACERIS

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.
W hydroplastycznym płacie 3D jest
łatwa w aplikacji i idealnie dopasowuje się do kształtu twarzy.

Specjalistyczny krem ochronny
skutecznie zapobiega powstawaniu przebarwień, zmian
rumieniowych, teleangiektazji
i wystąpieniu nadwrażliwości
wynikających z ekspozycji słonecznej. Krem dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii
filtrów szerokopasmowych i AntileuDNAprotect zabezpiecza
skórę przed słońcem, chroni
przed promieniowaniem IR
i jego skutkami, które powodują
angiogenezę i fotostarzenie.
Produkt dostępny wyłącznie
w aptekach.

KOKOSOWA MGIEŁKA DO OPALANIA SPF 15
BIELENDA BIKINI TWARZ + WŁOSY

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. Mgiełka przeciwdziała tworzeniu
przebarwień posłonecznych i skutecznie zapobiega przesuszeniu
skóry. Chroni tez włosy przed destrukcyjnym działaniem słońca.

DLA ZAPEWNIENIA DOBREGO SAMOPOCZUCIA
WYSTARCZAJĄ KRÓTKIE EKSPOZYCJE NA SŁOŃCE.
TURBO PRZYSPIESZACZ DO OPALANIA
KOLASTYNA

Ciesz się idealną opalenizną uzyskaną w krótkim czasie
z turbo przyspieszaczem opalania KOLASTYNA. Obecny w formule składnik przyspieszający opalanie skraca
proces powstawania opalenizny, stymulując wytwarzanie
melaniny. Jednocześnie skóra pozostaje nawilżona
i miękka, otulona letnim zapachem. Karotenoidy, naturalne i silne antyoksydanty, pomagają pobudzić własny system obronny skóry, wykazują właściwości pielęgnacyjne.

BALSAM DOVE INTENSIVE
NOURISHMENT

To idealne rozwiązanie dla bardzo suchej skóry,
która każdego dnia wymaga starannej opieki.
Pomaga uzyskać miękką i pięknie gładką skórę,
dzięki połączeniu kremu z odżywczym olejkiem jednocześnie szybko się wchłania i nie pozostawia
uczucia lepkości.

BALSAM MELISA URODA

Wyciąg z melisy regeneruje, łagodzi,
uspokaja i odświeża. Chroni przed działaniem wolnych rodników i promieniami
słonecznymi. Wyciąg z zielonej herbaty
spowalnia efekt starzenia się skóry,
pobudza jej mikrokrążenie, uelastycznia. Idealny do stosowania na skórę
całego ciała.

KREM DO CERY FOTOWRAŻLIWEJ
SPF 25 SOPOT SUN ZIAJA

Wzmacnia naturalne mechanizmy obronne
skóry. Działa kojąco i osłaniająco na naskórek.
Substancje aktywne: fotostabilne filtry UVA
i UVB, Bacocalmine, witamina E, prowitamina B5
( D-panthenol).

Artykuł sponsorowany

SKUTECZNA
OCHRONA PRZED SŁOŃCEM

T

Z LIRENE

o, że kosmetyki fotoochronne mają być skuteczne i zapewniać bezpieczeństwo opalania – to
absolutnie oczywiste. Dzisiaj szukamy takich, które oprócz ochrony przeciwsłonecznej będą dodatkowo
uwzględniały różne potrzeby skóry: zarówno dorosłych,
jak i dzieci. Czasami chcemy, by posiadały dodatkowe
właściwości kojące lub redukujące niedoskonałości, czasami – by utrwalały lub przyspieszały opaleniznę. Żadna
z nas – bez względu na wiek i typ skóry – nie lubi czuć
grubej warstwy kremu, więc szukamy preparatów, które
mają dobre właściwości aplikacyjne, nie tracąc przy tym
swojej trwałości i właściwości ochronnych.

UVA i UVB (odpowiedzialnym za rumień i poparzenia słoneczne,
powstawanie przebarwień, szybsze starzenie się skóry oraz zwiększającym ryzyko zachorowania na raka skóry), jak i niweluje skutki
działania promieniowania podczerwonego (IR), światła widzialnego (VL) oraz promieniowania niebieskiego emitowanego przez
urządzenia elektroniczne – komputery, laptopy, tablety, komórki
(HEV). Dziś dermatolodzy wiedzą już, że również te rodzaje promieniowania wywierają niekorzystny wpływ na skórę. Podczerwone sprzyja powstawaniu rozszerzonych naczynek i niszczy włókna
kolagenowe, więc przyspiesza starzenie się skóry. Światło widzialne może wywoływać przebarwienia, a niebieskie przyczynia się
zarówno do powstawania zmarszczek, jak i zmian pigmentacyjnych oraz podrażnień objawiającym się rumieniem. Dlatego krem
o szerokim zakresie ochrony warto nakładać na twarz również
wtedy, gdy większość dnia spędzamy w pracy przed monitorem.

Te wszystkie życzenia i potrzeby wzięły pod uwagę Ekspertki Laboratorium Naukowego Lirene, projektując kosmetyki do opalania
w serii słonecznej LIRENE SUN. Stworzone przez nie kosmetyki
przeznaczone dla dzieci łatwo się rozsmarowują, a jednocześnie
skutecznie chronią. Kosmetyki dla dorosłych, takie jak Nawilżający ochronny krem do twarzy SPF50+ można swobodnie nakładać
pod makijaż. Zabezpiecza skórę zarówno przed promieniowaniem

Wszystkie opakowania kosmetyków do opalania z serii słonecznej Lirene zyskały w tym sezonie nową szatę graficzną. Preparaty
ochronne mają wysokie wartości fotostabilnych filtrów, dzięki czemu skutecznie chronią przed negatywnym wpływem promieni UV,
a jednocześnie lekkie, szybko wchłaniające się formuły o właściwościach nawilżających i odżywczych.

EMULSJA OCHRONNA
SKÓRA WRAŻLIWA SPF
50+

NAWILŻAJĄCY
OCHRONNY KREM DO
TWARZY SPF 50+

KIDS MLECZKO
OCHRONNE DLA DZIECI
SPF 50+

KIDS KREM DO TWARZY
DLA DZIECI SPF 50+

S.O.S RATUNEK BALSAM
ŁAGODZĄCY NA
PODRAŻNIENIA

Trójaktywny system zdrowej opalenizny: ochrona przed promieniowaniem
uva/uvb, gwarancja zdrowej i pięknej
opalenizny, ochrona przeciwstarzeniowa skóry.

Zapewnia ochronę przed promieniowaniem uva+uvb, niwelowanie
skutków promieniowania podczerwonego (ir), nawilżenie + ochronę przed
przesuszeniem.

Zabezpieczenie skóry dziecka przed
poparzeniem słonecznym, dogłębne
nawilżenie i ochrona.

Trójaktywny system zdrowej
opalenizny. Skuteczne i długotrwałe
zabezpieczenie skóry dziecka przed
poparzeniem słonecznym, nawilżenie
i ochrona.

Przywrócona do naturalnej równowagi skóra, bez podrażnień i efektu
„pieczenia”.
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WAKACYJNY
MINIMALIZM
CHUSTECZKI DO HIGIENY INTYMNEJ
LACTACYD ANTIBACTERIAL

Wzbogacone o kwas mlekowy i antyseptyczny tymianek,
dzięki czemu zapewniają dodatkową ochronę przed
infekcjami bakteryjnymi. Zapewniają uczucie czystości
i świeżości w każdej sytuacji.

LACTACYD INTIMATE SHAVE

Nowość Lactacyd Intimate
Shave, delikatna emulsja
do higieny intymnej
przeznaczona do depilacji
okolic intymnych.
Preparat z innowacyjną
formułą wzbogaconą
o masło shea, olej z awokado i olej słonecznikowy.
Jedyny produkt łączący
funkcję emulsji do higieny
intymnej i preparatu do
golenia redukującego
podrażnienia.

Uroda pod lupą
HYPOALLERGENIC SUPER
NUDE GLOSS BELL

Hypoalergiczny błyszczyk do ust
Nadaje ustom kryjący, nudowy kolor.
Pozostawia na nich mokry, zmysłowy połysk, co optycznie je wygładza i nawilża,
dając efekt komfortu. Odpowiednio wyprofilowany aplikator ułatwia precyzyjne
i łatwe nałożenie błyszczyka. Odpowiedni
dla osób o skórze wrażliwej, skłonnej do
podrażnień.

ODŻYWKA DO RZĘS
I BRWI 2IN1 CONSTANCE
CARROLL

Dla zdefiniowania naturalnego
wyglądu rzęs. Bezbarwna, bezzapachowa odżywiająca mascara
do rzęs i brwi o konsystencji żelu.
Bogata w pantenol i keratynę
z gliceryną. Skład zapewnia rzęsom
optymalne odżywienie i jednocześnie chroni rzęsy.

POMADKA OCHRONNA
Z D-PANTHENOLEM
S.O.S EXPERT EVELINE
COSMETICS

Likwiduje suchość ust od razu po
naniesieniu. Gwarantuje odżywianie,
likwiduje suchość, zaczerwienienia
i łuszczenie się ust. Daje długotrwałą
ochronę i delikatną pielęgnację o każdej porze roku.

BODY SPLASH JFENZI

Na czas ciepłych dni zapachowe
mgiełki powinny jedynie otulać nas
nutą owoców, cytrusów i lekkich
kwiatów. Prostota w składzie zapewnia
świeżość z odrobiną słodyczy i zapachem bryzy morskiej. Tak kreujemy
ulubione kompozycje.

KOLORYZUJĄCY KREM
NA DZIEŃ YOU BETTER
WORK! ESSENCE
Lekki, nawilżający krem koloryzujący o właściwościach matujących pozwala uzyskać naturalny
look no make-up i zapewnia
cerze nieskazitelny wygląd.
Dzięki filtrom UV skóra jest zabezpieczona przed promieniami
słonecznymi podczas aktywności na świeżym powietrzu.

COVER GLOSS KRYJĄCY BŁYSZCZYK DO
UST PIERRE RENE
PROFESSIONAL

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

HYALURONIC ALOE
JELLY, LEKKI ŻEL
NAWILŻAJĄCY 50 ML
GARNIER
Dla kobiet, które używają
kremów nawilżających do
codziennej pielęgnacji skóry
twarzy. Intensywnie nawilża
przez 48h, koi oraz przywraca
skórze sprężystość.

WYBIERASZ SIĘ NA WAKACJE I ZASTANAWIASZ SIĘ CO
WYBRAĆ, ABY PIĘKNIE WYGLĄDAĆ NA PLAŻY?
BIELENDA CLOUD
MASK BĄBELKUJĄCA
MASECZKA DETOKSYKUJĄCA
– MERRY BERRY

Zaaplikuj na swoją skórę detoksykującą maseczkę, która dotlenia
i regeneruje naskórek, a przy tym
ma kolor i zapach prawdziwych
jagód. Przywróć świeży i radosny
wygląd naskórka i zaserwuj cerze
detoksykująco-dotleniający koktajl
z jagód acai, aktywnego węgla
i ekstraktu z maliny i żurawiny.

MAKEUP REVOLUTION
ROSE GOLD POMADKA
DO UST CHAUFFEUR

Szminka z kolekcji Rose Gold.
Kremowa formuła, mocno napigmentowana. Wyróżnia się wysokim połyskiem, łatwo się nakłada.
Piękne opakowanie w odcieniu
złotego różu. Doskonale sprawdzi
się na wiosenno-letnie wieczory.
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NAWILŻAJĄCO
- ŁAGODZĄCY
AQUAGEL DO
TWARZY HYDRA
FORCE

Krem przeznaczony do
pielęgnacji męskiej. Koi
podrażnioną skórę, regeneruje ją oraz poprawia
jej wygląd i kondycję.
Skutecznie nawilża,
likwidując uczucie nieprzyjemnego napięcia
i suchości naskórka,
działa przeciwzmarszczkowo.

MEN X-TREME KREM-ŻEL NAWILŻAJĄCY
6W1 PRZECIW OZNAKOM ZMĘCZENIA
EVELINE COSMETICS

YEGO ANTY-PERSPIRANT SPORT ZIAJA

Działanie antyhydrotyczne: skutecznie hamuje wydzielanie potu.
Działanie dezodoryzujące: neutralizuje zapach potu i zapewnia
długotrwałe uczucie świeżości.
Ma męski, orzeźwiający zapach
z nutą mięty. Bez konserwantów.
Nie zawiera parabenów, alkoholu
i barwników.

o unikalnej ultralekkiej formule
z delikatnym efektem chłodzącym, likwiduje niedoskonałości
skóry spowodowane aktywnym
stylem życia. Dodaje skórze
energii niezbędnej do jej prawidłowego funkcjonowania przez
całą dobę.

BALSAM DO GOLENIA
MAKLER ATTRACTION

Balsam idealnie koi i przynosi ulgę
podrażnionej po goleniu skórze.
Wyrazisty, orientalny zapach z nutą
mandarynki, kardamonu i cedru, aromat cytrusów i orientalnych przypraw
sprawiają, że seria ATTRACTION to
eliksir niezależności i stylu. Balsam
został stworzony dla silnego, pewnego siebie mężczyzny, którego celem
jest oryginalność i spontaniczne
podejście do życia.

GILLETTE SERIES
PROTECTION ŻEL
DO GOLENIA DLA
MĘŻCZYZN

Formuła o potrójnym działaniu z olejkiem migdałowym łagodzi podrażnienia
skóry, zapewniając
uczucie chłodu i komfortu
podczas golenia, nawilża
oraz pomaga chronić
skórę przed podrażnieniem. Dokładne golenie
i ochrona skóry w jednym.

ADIDAS PURE
GAME

Linia zapachowo-pielęgnacyjna Pure Game, jest
odważnym oraz zaskakującym zapachem, który
idealnie reprezentuje ducha
jedności w różnorodności.
Żel pod prysznic adidas 3
w 1 gwarantujący długotrwałą świeżość i czystość.
Zawiera ekstrakt z drzewa
gwajakowego.

KOLASTYNA SPRAY DO
OPALANIA OCHRONNY MEN
TRANSPARENTNY SPF 30
Zostawia uczucie schłodzenia, jest wodoodporny. Spray do opalania SPF30
zapewnia średnią ochronę skóry przed
skutkami promieniowania słonecznego.
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KOSMETYKI W FORMACIE MINI
IDEALNIE SPRAWDZAJĄ SIĘ
PODCZAS WYJAZDÓW.
PARODONTAX COMPLETE PROTECTION

Parodontax to specjalistyczna pasta do higieny jamy ustnej.
Klinicznie potwierdzono, że 4 razy skuteczniej usuwa główną
przyczynę krwawienia dziąseł niż zwykła pasta. Wariant Parodontax Complete Protection oferuje 8 specjalnych korzyści
dla zdrowszych dziąseł i mocniejszych zębów.

GOT2B GLUED –
KLEJ DO WŁOSÓW SCHWARZKOPF

Testowany w tunelu
aerodynamicznym! Wodoodporny. got2b klej
utrwali Twoją fryzurę tak
mocno, że nic jej nie
ruszy aż do następnego
mycia włosów.

HEAD AND SHOULDERS
SMOOTH & SILKY SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY

Zapobiega puszeniu, zapewniając
piękne, gładkie i lśniące włosy. Formuła Derma&Pure skutecznie zwalcza
problemy swędzącej, tłustej i suchej
skóry głowy, zapobiegając łupieżowi,
zanim jeszcze stanie się widoczny.

SENSODYNE NADWRAŻLIWOŚĆ&DZIĄSŁA

Specjalistyczna pasta do codziennego stosowania. Badania
kliniczne udowodniły, że jej formuła
o podwójnym działaniu łagodzi
objawy nadwrażliwości i poprawia
stan dziąseł.

ANTYALERGICZNY ŻEL POD
PRYSZNIC 2W1 BIONLY
NATURE

To propozycja dla całej rodziny, w tym
osób z wrażliwą skórą i skłonnością do
podrażnień. Doskonale sprawdza się
jako szampon i żel pod prysznic. Żel nie
posiada zapachu i substancji drażniących, dzięki czemu mogą po niego
sięgnąć nawet najbardziej wymagający.

REGENERUJĄCY BALSAM
DO RĄK STRAWBERRY SKIN
EVELINE COSMETICS

Przywraca komfort szorstkiej, podrażnionej i zniszczonej skórze dłoni, głęboko
regeneruje i nawilża. Intensywnie pielęgnująca kompozycja balsamu działa jak
witaminowy kompres naprawczy, łagodzi podrażnienia i wygładza. Zmysłowy
zapach soczystej truskawki rozpieszcza
zmysły i poprawia nastrój przy każdej
aplikacji.

CLEANIC NAWILŻANY
PAPIER TOALETOWY

Nawilżany papier toaletowy w formie
pojedynczych, miękkich chusteczek
skutecznie i delikatnie oczyszcza okolice
intymne. Zawiera kwas mlekowy i rumianek, które działają łagodząco i odświeżająco. Ma przyjemny zapach i neutralne
dla skóry pH. To biodegradowalna
chusteczka, którą po użyciu można
bezpiecznie spłukać w toalecie.

TAFT CASUAL CHIC
SUCHY SPRAY
DO STYLIZACJI
SCHWARZKOPF
Nadaje natychmiastową
teksturę i podkreśla wielowarstwowość fryzury, pozostawiając włosy przyjemne
w dotyku.

Uroda pod lupą
ZIAJA ACTIV
PASTA STOMATOLOGICZNA
PRZECIWPRÓCHNICZA

Pasta do zębów do
codziennego stosowania
z aminofluorkiem i fluorkiem sodu – wysokoaktywnymi składnikami
o działaniu przeciwpróchniczym oraz zwiększającym odporność uzębienia na próchnicę.

BLANX BLACK PASTA
DO ZĘBÓW

Bezpieczna, wybielająca czarna pasta do zębów na bazie
porostów arktycznych. Mikrocząsteczki węgla zatrzymują
i eliminują płytkę nazębną oraz
zanieczyszczenia, które zabarwiają szkliwo zębów. Usuwa
przebarwienia przywracając
zębom naturalną biel. Porosty
arktyczne, niezwykle delikatna
krzemionka i sole fluorowe
uzupełniają unikalną formułę
pasty, pozwalając dokładnie
oczyszczać zęby i intensywnie
je wybielać.

BIO REGENERACJA BALSAM DO CIAŁA LIRENE

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

KULA DO KAPIELI LAQ

Pachnąca i musująca kula do kąpieli bazuje
na naturalnych składnikach z dodatkiem
szlachetnego masła shea i oleju ze słodkich
migdałów, które nawilżają i pielęgnują skórę
podczas kąpieli, pozostawiając delikatny
film ochronny. Wyjątkowe zapachy banana,
marakui, wiśni, kiwi i winogona odprężają i
poprawiają samopoczucie.
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NIVEA SUN BB KREM DO
TWARZY Z PIGMENTAMI
Z FILTRAMI UV SPF 50+

Krem do twarzy z pigmentami, które
dopasowują się do każdego odcienia
skóry. Lekka, nietłusta formuła, bez
uczucia lepkości na skórze. Zawiera
wysoce skuteczny system filtrów
UVA/UVB zapewniający natychmiastową ochronę. Zawarty antyoksydant pomaga chronić skórę przed
uszkodzeniami słonecznymi, wspierając jej naturalne procesy ochronne.

MYJĄCY PEELING
O ZAPACHU BANANA LAQ
Super słodki cukrowy peeling w lekkim, doskonale pieniącym się musie.
Cukier trzcinowy usunie martwy
naskórek i sprawi, że skóra stanie
się doskonale wygładzona. Masło
shea, gliceryna roślinna, nawilżające
ekstrakty z lnu, płatków owsianych
i mleka ryżowego nie pozwolą na jej
przesuszenie.

PAKUJĄC SIĘ NA RODZINNE WAKACJE PAMIĘTAJMY
TEŻ O OCHRONIE NAJMŁODSZYCH.
CHUSTECZKI ODŚWIEŻAJĄCE CLEANIC
JUNIOR

Chusteczki odświeżające
Cleanic Junior o zapachu gumy
balonowej, przeznaczone do
czyszczenia dziecięcych buzi
i rączek. Zawierają płyn antybakteryjny. Skutecznie odświeżają
oraz usuwają zabrudzenia takie,
jak: plamy po farbach plakatowych, długopisach, mazakach.

NIVEA SUN KIDS KIESZONKOWY
BALSAM OCHRONNY
NA SŁOŃCE SPF 50+

Stworzony dla potrzeb skóry dziecka. Zawiera
skuteczny system filtrów UVA/UVB, by zapewnić natychmiastową i długotrwałą ochronę.
Pomaga zredukować ryzyko wystąpienia alergii
słonecznej u dzieci. Wodoodporny. SPF 50.

KULA DO KĄPIELI Z NIESPODZIANKĄ LAQ

Ręcznie wykonana, musująca kula barwi wodę na intensywny, różowy,
niebieski lub pomarańczowy kolor, zamieniając kąpiel w relaksującą
i pachnącą zabawę. Wzbogacona masłem shea, olejem ze słodkich
migdałów i witaminą E. Zbierz kolekcję małych mydełek, ukrytych
przez nas wewnątrz każdej, ręcznie robionej kuli!

CAFE MIMI EKSPRESS MASKA DO WŁOSÓW

1-minutowa intensywna regeneracja.
Zapewnia kompleksową pielęgnację
i natychmiastowy efekt. Maska czyni
włosy bardziej posłusznymi i zadbanymi.
Doskonała transformacja włosów, nawet
gdy bardzo się śpieszysz i nie masz
czasu na długie zabiegi pielęgnacyjne.
Aktywnie chroni włosy przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych.

MGIEŁKI ZIAJA

Tropikalny kokos energetyzująca mgiełka z mentolem oraz
Ylang ylang paczula chłodząca
mgiełka z mentolem i minerałami
nawilżają, odświeżają a mentol
przyjemnie orzeźwia skórę.
Idealnie sprawdzają się w upalne
letnie dni, w trakcie i po oplaniu.
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LETNI
W

MAKIJAZ

nadchodzącym sezonie letnim w makijażu
można zauważyć trend naturalności i delikatnego piękna.

Letni makijaż twarzy będzie charakteryzował się delikatnym wyrównaniem kolorytu skóry, a następnie rozświetleniem jej tak, aby
nabrała zdrowego blasku. Przy doborze rozświetlacza warto kierować się dopasowaniem go do kolorytu naszej cery. Kolorowe

rozświetlacze można używać wieczorem i na specjalne okazje.
W ciągu dnia polecamy neutralne odcienie złota. Naturalnego
i zdrowego koloru nada w lecie naszym twarzom róż - odpowiednio dobrane odcienie od jasnego brzoskwiniowego po mocne
fuksjowe barwy. Kosmetyk ten może być również zastosowany na
powiekę. W lecie skóra zasługuje również na podkreślenie pięknej wakacyjnej opalenizny, lub… stworzenie efektu opalonej skóry
przy użyciu bronzera! Taki look dla swoich modelek w pokazie wybrał ostatnio m.in. Ralph Lauren, Altuzarra, Max Mara i wiele innych.

Uroda pod lupą
2

1

Kredki do brwi nadadzą nam delikatny i mniej zdefiniowany efekt, podobnie jak w przypadku użycia cienia. Najwięcej pigmentu i mocnego
podkreślenia nada nam pomada do brwi, gdzie przy pomocy precyzyjnego pędzelka jesteśmy w stanie nadać dokładnego konturu i wypełnienia lub naturalnie wyrysować sobie brakujące włoski.

3

4

5

1. Makeup Revolution The Mascara Revolution Czarna mascara
pogrubiająca i wydłużająca rzęsy
2. Makeup Revolution Ultra Face Base Primer
3. Makeup Revolution Korektor Conceal and Define
4. Makeup Revolution Gąbka do makijażu Precision Sponge
5. Makeup Revolution Paleta cieni Fortune Favours The Brave

Lato może powodować pewne problemy, jeśli chodzi o makijaż. Wysoka temperatura, pot i wiele innych czynników może skracać jego
trwałość. W okresie letnim kosmetyczka każdej kobiety powinna być
zaopatrzona w fixer. Jest to produkt, który jest bardzo łatwy i poręczny w użyciu. Wystarczy spryskać twarz z odległości około 20 cm,
aby móc cieszyć się nieskazitelnym makijażem dłużej. Dodatkowo
niektóre fixery posiadają dodatkowe działanie, np. nawilżające skórę
w ciągu dnia.
A co z ciepłymi wieczorami w lecie?
Letnie wyjścia będą rządziły się innymi prawami. Tutaj zmierza do nas
trend mocnych kolorów - żółtych, niebieskości, pomarańczy i wielu
innych. Możemy poszaleć z makijażem oka, jak i ust.
Aby przedłużyć trwałość makijażu nocą, warto użyć primera pod
podkład i pod cienie do powiek. Pomogą one utrzymać makijaż nieskazitelnym przez całą noc i sprawią, że cienie będą miały lepszą
pigmentację na powiece. Bazy pod makijaż często mają dodatkowe
działanie, np. matujące, zmniejszające widoczność porów lub nawilżające.
Rzęsy powinny być podkreślone czarną mascarą, która będzie trwała,
ładnie je wydłuży i pogrubi. Aby dodać lekkiego i romantycznego wyglądu można tuszując ułożyć rzęsy delikatnie w kierunku zewnętrznym.
Podsumowując, makijaż na lato powinien być niezwykle lekki i naturalny. Ważnym jego elementem jest również dodatek rozświetlającego
skórę złota oraz brązu nadającego cerze muśnięty słońcem koloryt.
W ten sposób skomponowany makijaż zapewni nie tylko rewelacyjny
wygląd twojej skórze, ale również doskonałe samopoczucie.
Dominika Starzak, kosmetolog-makijażysta

Letni czas to pora na delikatne usta. Można użyć zarówno matowej delikatnej szminki w odcieniach różu lub nałożyć na usta błyszczyk. Od
jakiegoś czasu na rynku pojawiły się toppery - są to produkty, które
można używać nakładając je na pomadkę, co zmienia jej wygląd lub
stosować samodzielnie, jako podkreślenie naturalnego kolorytu ust.
Letnie oko powinno być delikatnie podkreślone neutralnymi kolorami
cieni. Najlepiej sprawdzą się odcienie brązu, beżu, szarości i zieleni.
Cienie najlepiej jest nałożyć w zewnętrzny kącik oka, a w celu uzyskania jego optycznego powiększenia można delikatnie zaznaczyć
również dolną powiekę.
Oko również powinno wyglądać na wypoczęte. W tej kwestii niezbędny i niezastąpiony okaże się korektor pod oczy. Warto wybrać taki o ton
jaśniejszy niż podkład lub odcień naszej cery. Technik jego nakładania
jest wiele, jednak najpopularniejsza to stworzenie nim trójkąta pomiędzy wewnętrznym kącikiem oka, zewnętrznym i skrzydełkiem nosa,
a następnie rozblendowanie go, aby idealnie zlewał się z podkładem.
Do tej czynności perfekcyjnie nada się gąbeczka, może być duża lub
malutka - przeznaczona do takich małych powierzchni.
Wyrazistości spojrzenia możemy sobie dodać podkreślając kształt brwi.
Na rynku jest dostępnych wiele produktów, które nam w tym pomogą,
a wybór konkretnego będzie uzależniony od oczekiwanego efektu.
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PIĘKNA
NA PLAZY

KOLEKCJA ARTDECO GET
THE PERFECT TEINT

Kosmetyki z nowej kolekcji dzięki niezwykle lekkim konsystencjom pozwolą
uzyskać idealny, a zarazem naturalnie
wyglądający makijaż - bez efektu maski.
Ikoną kolekcji jest trwały, lekki, beztłuszczowy podkład o mocnym poziomie
krycia. Uzupełniają go dwa rozświetlające
korektory, które zmniejszają widoczność
zmarszczek i niwelują niedoskonałości
skóry.

Uroda pod lupą
SHINY TOUCH MINERALNY ROZŚWIETLACZ DO TWARZY I OCZU
LIRENE

Rozświetlacz nadaje cerze subtelną świeżość
i blask, a spojrzeniu wyjątkową promienność.
Pozwala rozświetlić wybrane partie twarzy
sprawiając, że cera wygląda na zdrową
i wypoczętą. Zawarty w formule olejek z acai
odpowiednio pielęgnuje skórę i sprawia, że
jest gładka i miękka w dotyku. Dzięki unikalnej
kompozycji kilku odcieni rozświetlacz podkreśli naturalne piękno każdej kobiety i stanowić
będzie efektowne wykończenie makijażu
dziennego i wieczorowego.

KOLEKCJA MAKE-UP
YOUR SUNSET STORIES

Trójkolorowy róż do policzków od
Artdeco to idealna kombinacja
trzech odcieni o subtelnym połysku,
które można łączyć lub używać każdego oddzielnie. Artdeco Sunset
Bronzing Blush lekko rozświetla
kości policzkowe, a jego delikatna
tekstura ułatwia aplikację. Posiada
trwałą formułę i zapewnia cerze
świeże, promienne wykończenie.

ROZŚWIETLACZ MIRACLE GLOW
MAX FACTOR

Miracle Glow Duo to połączenie dwóch produktów: opalizującego
rozświetlacza oraz delikatnie kryjącego korektora, który pomaga ukryć
wszelkie niedoskonałości. Rozświetlacz ma lekką, nietłustą konsystencję, która pozwala stworzyć świetlisty efekt. W dwóch prostych krokach
nadaje wygląd wypoczętej i promiennej cery. Produkt sprawdzi się zarówno latem, jak i zimą. Rozświetli skórę oraz nada jej zdrowego blasku.

PUPA LASTING COLOR GEL

Lakier do paznokci zapewnia profesjonalny
efekt bez użycia lampy UV. Ekstremalny
połysk - efekt tafli szkła, powierzchnia
paznokcia staje się wygładzona i optycznie
wypełniona. Kolor już po pierwszej warstwie
jest równomierny i intensywny. Specjalnie
wyprofilowany aplikator umożliwia łatwą
aplikację.

PODKŁAD
W SZTYFCIE
ALWAYS FABULOUS
BOURJOIS

Rozwiązanie dla zabieganych kobiet: praktyczny
format podkładu w sticku
z aplikatorem w formie
gąbeczki pozwalający na
wykonanie makijażu w każdych warunkach. Podkład
o wysokim kryciu, który
koryguje jak korektor.

BRĄZUJĄCA PIANKA DO
CIAŁA BIELENDA MAGIC
BRONZE

Wyjątkowy produkt brązujący do ciała
pozwala w krótkim czasie uzyskać
efekt naturalnej opalenizny. Pianka
już w trakcie aplikacji nadaje skórze
bardzo delikatnego, złotego kolorytu,
który zostaje wzmocniony w ciągu 3-5
godzin po zastosowaniu. Delikatna
formuła lekkiej pianki idealnie rozprowadza się po całym ciele, pozwalając
na dokładną i równomierną aplikację.
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1 LOREAL ROUGE SIGNATURE MATOWA POMADKA W PŁYNIE Szminka w płynie powstała dla kobiet,

które nie uznają kompromisów. Wystarczy
już jedna warstwa, aby nanieść piękny matowy odcień, który nie wysusza ust. 2

MASCARA LOTS OF LASHES
CONSTANCE CARROLL Maksy-

malna objętość od nasady aż po końce.
Mascara optycznie zagęszcza i pogrubia
rzęsy, jednocześnie delikatnie je wydłużając. 3 EXTENSION VOLUME

4D FALSE DEFINITION CURL
EVELINE COSMETICS Tusz do rzęs

podkręcający rzęsy oraz zwiększający ich
objętość. 4 HYPOALLERGENIC

AMAZING LASH WATERPROOF
MASCARA BELL Formuła tuszu zapewnia kolor intensywnej czerni. Wydłuża,
pogrubia oraz podkręca włoski, nadając
im spektakularny efekt teatralnych rzęs.

W NADCHODZĄCYM LETNIM SEZONIE BĘDZIE KRÓLOWAŁ TREND
NA BARDZO NATURALNY I DELIKATNY MAKIJAŻ.
LIQUID SHIMMER ROZŚWIETLACZ W PŁYNIE
PIERRE RENE
PROFESSIONAL

Płynny rozświatlacz łączący
delikatne odcienie z mieniącymi
drobinkami, który pozwala uzyskać efektowny, pełen blasku
makijaż. Wielofunkcyjna formuła
sprawia, że produkt może być
stosowany jako rozświetlacz do
twarzy i ciała, baza pod makijaż,
a dodany w niewielkiej ilości
do podkładu pozwala uzyskać
delikatne rozświetlenie.

MINERAL POWDER
CONSTANCE CARROLL

Puder Mineralny - 100% minerałów w pudrze.
Nasz puder nie zawiera konserwantów, talku,
czy związków zapachowych. Jest odpowiedni do
każdego typu cery, także trądzikowej, wrażliwej,
skłonnej do podrażnień. Długotrwale matuje cerę.
Dzięki wysokiej zawartości miki optycznie wygładza
skórę, zmniejszając widoczność drobnych zmarszczek i niedoskonałości. Daje pół transparentne
wykończenie.

PRO FIX OIL
CONTROL FIXING
SPRAY UTRWALACZ DO MAKIJAŻU MAKEUP
REVOLUTION

Matujący spray do
utrwalenia makijażu
przeznaczony jest do cery
tłustej i mieszanej. Powstrzymuje świecenie się
skóry, utrwala i zapewnia
zmatowione wykończenie
makijażu.

BE GLAM HEALTHY GLOW
FOUNDATION - NATURAL ROSE
NO10 LIRENE

Rozświetlający fluid z guaraną przywraca
skórze energię. Kryje niedoskonałości i subtelnie rozświetla cerę, nadając jej zdrowy
i wypoczęty wygląd.

SPRAY UTRWALAJĄCY YOU
BETTER WORK!
ESSENCE
Formułę tego sprayu
opracowano z myślą
o utrwalaniu makijażu
u osób wykonujących
forsowne ćwiczenia
fizyczne. Produkt
zapewnia matowy
efekt i błyskawicznie
odświeża twarz!
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NOWOCZESNE
METODY
REGENERACJI
PAZNOKCI

MANICURE
JAPOŃSKI
METODA
IBX

Z

adbane i piękne paznokcie to wizytówka każdej kobiety. Niestety styl życia, rodzaj pracy i dieta często sprawiają, że mamy kłopot
z utrzymaniem paznokci w dobrej kondycji.

MANICURE JAPOŃSKI

To idealny sposób na odnowienie łamliwych, kruchych i rozdwajających się paznokci. Naturalne składniki, witaminy oraz minerały, które
zawiera manicure japoński, głęboko wnikają w strukturę płytki, dzięki czemu paznokcie rosną mocne i zdrowe. Najważniejsze z nich
to keratyna, która jest podstawowym budulcem paznokcia, pyłek
pszczeli stanowiący źródło cystyny likwidującej problem łamliwych
i kruchych paznokci. Prawidłowy wzrost zapewnia bogactwo witamin A, H, E oraz B5, których wnikanie w płytkę paznokcia zapewnia
krzemionka z Morza Japońskiego.
Zabieg polega na dokładnym oczyszczeniu skóry i płytki paznokcia
z martwego naskórka i pozostałości po wcześniejszych zabiegach.
Paznokcie odzyskują zdrowy i piękny wygląd poprzez głębokie odżywienie i profesjonalną regenerację.
Manicure japoński to metoda wcierania w płytkę paznokcia specjalnej pasty z mnóstwem witamin oraz minerałów. Następnie nanoszo-

na jest warstwa pudru. To wszystko wzmacnia paznokcie sprawiając, że są zdrowe, piękne i zadbane.
Pasta stosowana do japońskiego manicure zawiera składniki i witaminy, które wiążą wodę, ułatwiają penetrację innych substancji
i mają znaczący wpływ na równowagę wodno-tłuszczową. Głównym zadaniem pasty jest odżywienie płytki paznokcia. Proszek chroni przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak woda lub detergenty.
Po zastosowaniu tych produktów paznokieć staje się ładny, gładki,
o jedwabistym połysku. Różowa poświata na paznokciu utrzymuje
się do 2 tygodni.
Japoński manicure znakomicie wzmacnia naturalne paznokcie, stymuluje krążenie krwi i stymuluje zdrowy wzrost paznokci. Doskonale
chroni przed rozdwajaniem paznokci i ich złuszczaniem. Zabieg ten
sprawia, że kruche paznokcie stają się elastyczne i giętkie. Samo wykonanie manicure japońskiego trwa około 40 minut. Efekty widocz-

Tekst:
Marina Morozewicz
Wizażystka, Beauty Trener
BONJOUR
ul. Św. Filipa 11/2
31-150 Kraków
tel. 537 694 018
www.facebook.com/
bonjourfrancjaelegancja/

ne natychmiastowo, a paznokcie wyglądają jak pokryte bezbarwną
odżywką. Manicure japoński jest idealnym rozwiązaniem dla pań,
które borykają się z problemem łamliwych paznokci, kruchych, rozdwajających się oraz ze zniszczoną płytką. Ten sposób pielęgnacji to
ratunek dla Twoich paznokci, a jego wykonanie jest bardzo proste.
Zabieg należy powtarzać co dwa lub trzy tygodnie, a efekt jest naprawdę zadowalający.

SYSTEM IBX

Kolejnym zabiegiem, który poprawia kondycję naszych paznokci
jest System IBX, który jako jedyny na świecie zabieg wnika do wnętrza paznokcia i wzmacnia go od środka.
System ten ma zarówno zastosowanie jako zabezpieczenie płytki

paznokcia przed stylizacją żelową lub hybrydową oraz jako zabieg
regeneracyjny i naprawczy.
Produkt ten nakładany jest jak lakier i ogrzewany lampą, dzięki czemu
wnika do wnętrza słabych i zniszczonych paznokci tworząc powłokę ochronną na płytce. IBX Repair służy również do naprawy bruzd,
pęknięć rozdwajających się końcówek płytki, działając jak spoiwo
uszkodzonych obszarów. Poprawia w ten sposób naturalny koloryt
paznokci oraz pobudza je do wzrostu, dzięki czemu rosną dłuższe
i piękniejsze.
Zabieg można wykonywać co około dwa lub trzy tygodnie, w zależności od stopnia uszkodzenia płytki.
Oba zabiegi z pewnością poprawią kondycję naszych paznokci
i sprawią, że znów z przyjemnością i dumą będziemy je prezentować.
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ŻELOWY LAKIER DO PAZNOKCI SHINE LAST & GO!
ESSENCE

Wymarzone paznokcie bez żadnych
kompromisów! Formuła, dzięki której
uzyskujemy żelowy efekt, zapewnia
optymalnie trwały manikiur, intensywny
kolor i wspaniały połysk. Wegańskie
lakiery o żelowym, lśniącym wykończeniu dostępne są w różnorodnych
odcieniach mocno nasyconych
pigmentami. Odkryj nową kolekcję
lakierów shine last&go.

ODŻYWKA INSTA-DRI
SALLY HANSEN

Zaawansowana formuła z aktywnym kompleksem polimerowym
błyskawicznie wysusza lakier
i przedłuża jego trwałość aż do 10
dni, nadając mu blask. Zawarte
w nim filtry UV chronią kolor przed
blaknięciem.

IDEALNY

KOLOR
W LETNIM
STYLU

hi sport hi hybrid

Każdy dzień jest dobry, by wskoczyć w sportowe ciuchy i zadbać o swoją kondycję! Bieganie? Boks? A może kolarzówka?! Lakiery hybrydowe z kolekcji hi sport będą towarzyszyć
Ci podczas każdej aktywności. Bez marudzenia! Postaw na
neonowe kolory i wyróżnij się! Nie wierzysz? Sprawdź, co jest
w stanie wytrzymać Twój ulubiony lakier hybrydowy hi! To
naprawdę mocny zawodnik, który z łatwością przetrwa każdy
trening!

GEL PRO HYBRID
CONSTANCE CARROLL

Lakiery hybrydowe zostały przygotowane z myślą
o profesjonalnym zastosowaniu przez salony zajmujące
się stylizacją paznokci. Najważniejszą cechą jest długotrwały efekt nasycenia koloru na paznokciu. W ofercie
linii PRO COLOUR GEL znajduje się ponad 120 niesamowicie wyglądających kolorów, które czarują swoją
głębią i różnorodnością odcieni.

LAKIER WINYLOWY CONSTANCE
CARROLL

Lakier do paznokci z winylem, który po nałożeniu
na paznokcie pozostawia
długotrwały efekt trwałości połysku. Każdy lakier
posiada innowacyjny
pędzelek 4D BIG SUPER
BRUSH o podwójnej ilości włosia formowanego.
Ułatwia on rozprowadzenie lakieru na płytce i skraca czas aplikacji. Jedno
pociągnięcie pędzelkiem
pozwala umieścić produkt
tam gdzie powinien się
znaleźć.

REKLAMA

Uroda pod lupą

ODŻYWKA NAIL REHAB
SALLY HANSEN

Instensywna formuła kosmetyku
wypełnia bruzdy i ukrywa wszelkie
niedoskonałości. Na płytce paznokcia
tworzy swoistą „tarczę ochronną”,
która uodparnia je przed łamaniem,
zadzieraniem i rozdwajaniem.

DISCO TOP COAT
FLUORESCENCYJNY LAKIER NAWIERZCHNIOWY
PIERRE RENE
PROFESSIONAL

Lakier ochronny z UV.
Fluorescencyjny lakier
przedłużający trwałość manicure. Użyty bezpośrednio
na paznokcie zapewnia im
piękny wygląd, ukrywając
przebarwienia i niwelując
wszelkie nierówności.

NOWOŚCI
WIOSNA-LATO 2019
FOR ALL

MAKE UP ARTISTS

AT

H E A RT

SECRETALE LONG LASTING NAIL ENAMEL BELL
TRWAŁY LAKIER DO PAZNOKCI Z EFEKTEM PERŁY

Wyjątkowy blask i elegancki manikiur! Opalizujący perłowo lakier doskonale pokrywa paznokcie. Na długo zapewnia intensywny, wyrafinowany
połysk. Komfortowy w użyciu, szeroki pędzelek sprawia, że aplikacja jest
precyzyjna. Lakier równomiernie pokrywa płytkę paznokcia, nie tworzą
się smugi i zacieki. Szybko schnie. Produkt dostępny w pięciu wersjach
kolorystycznych.

* J U Ż OD

10,99 ZŁ

# M A K E U PA R T I S T S AT H E A R T
C AT R I C E . E U
*MAKSYMALNA & SUGEROWANA CENA DETALICZNA
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BLOND
JAKO NAJGORĘTSZY
TREND SEZONU

ZDJĘCIE Z LOOKBOOK L’OREAL POLSKA

Uroda pod lupą

W

łosy, jak wiadomo od dawien dawna, stanowią bardzo ważną rolę w życiu każdej kobiety. Są nieodłączną częścią stylizacji. Mogą i powinny
być ozdobą. Niezadbane, przesuszone lub poddane
niewłaściwym zabiegom koloryzacyjnym i pielęgnacyjnym mogą wpływać na obniżenie samopoczucia,
brak pewności siebie czy najzwyczajniej – dodawać
nam lat. Aby tego uniknąć warto pamiętać o zabiegach odżywczych, do pielęgnacji domowej używać
produktów dobrej jakości, a także śledzić bieżące
trendy i dopasowywać je do własnych potrzeb. Jeśli
jednak o trendach mowa – to już pewne - w najbliższym sezonie królują blondy!

NA POCZĄTEK – ODROBINA HISTORII

Kolor blond znany i lubiany był już od czasów starożytnych. Samo
słowo blond wywodzi się ze starofrancuskiego - blont, które pierwotnie oznaczało barwę pomiędzy złotym, a jasnokasztanowym
odcieniem. Jasne włosy występują naturalnie prawie we wszystkich grupach etnicznych, szczególnie jednak spotykane są w Europie. Warto przypomnieć, że pierwsze próby barwienia włosów
dla rozjaśnienia koloru wykorzystywały sok z cytryny. Weneckie
kobiety renesansu utleniały włosy na kolor blond za pomocą słońca i wody morskiej. Nasączone słoną wodą włosy rozczesywano
i wyciągano na specjalnych rondach. Następnie kobiety godzinami
siedziały w pełnym słońcu. Od 1876 roku, gdy na rynku pojawiła
się woda utleniona, zaczęto wykorzystywać ją do rozjaśniania koloru włosów.
Współcześnie znany blond to dwa nazwiska - Marilyn Monroe
i Jean Harlow. Amerykańskie ikony popkultury przyczyniły się do
spopularyzowania obrazu blondynki jako seksbomby, a w ślad za
nimi poszły miliony kobiet na całym świecie.

BLOND 2019 – NATURA CZY FANTAZJA?

W sezonie wiosenno-letnim 2019 trendy w koloryzacji włosów
blond wyznaczą dwa kierunki. Pierwszym będzie natura, a drugim fantazja. Idąc tym tropem, nie zabraknie słomkowych i miodowych odcieni, ale również kolorów platynowych, balonowo-różowych oraz cytrynowych. Takie warianty królowały na pokazach
mody m.in. Chanel, Jeremy’ego Scotta czy Marca Jacobsa.
Czym charakteryzuje się naturalna koloryzacja 2019? Złoty odcień
blondu jest połączony z bursztynowo-brązowym pigmentem. Wygląda bardzo szlachetnie. Efekt po koloryzacji powinien sprawiać
wrażenie włosów otulonych kalifornijskim słońcem. Pasuje idealnie do wiosennych i letnich stylizacji, a także delikatnej opalenizny.
Jeśli zastanawiacie się, na jaki blond zdecydować się w tym sezonie, nie ma lepszego wyboru! Jeśli jednak z blondem na całości
nie do końca Wam po drodze, bardzo dobrym rozwiązaniem są
słoneczne refleksy nałożone blisko twarzy – podkreślą one urodę, rozjaśnią, nadadzą nie tylko włosom, ale i cerze blasku.
W tym sezonie stawiamy więc na naturalność lub wręcz przeciwnie - ukochany przez blogerki, uwielbiany przez gwiazdy młodego
pokolenia – różowy blond. Ten hit ostatnich sezonów i teraz nie
pozwoli o sobie zapomnieć. Włosy w odcieniu różowego blondu sprawdzą się przede wszystkim u blondynek z jasną cerą w różowych tonach. Jest to bardzo subtelny kolor balansujący między
blondem, czerwienią i różem. W wielu przypadkach możliwe jest
uzyskanie świetlistych, złotych kosmyków. Dlatego truskawkowy
blond świetnie podkreśli urodę delikatnych blondynek o jasnej
skórze. Decydując się na ten - jakby nie było odważny kolor - pamiętajmy, że na długich włosach najlepiej wyglądają „przepłukane”, jedynie mieniące się na pojedynczych kosmykach różowe
blondy. Jeśli natomiast nie chcemy farbować całych włosów,
z powodzeniem możemy spróbować truskawkowego sombre lub
ombre. Może on wyglądać niezwykle zjawiskowo, kontrastując ze
złotym, platynowym czy siwym blondem.
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ZDJĘCIE Z LOOKBOOK L’OREAL POLSKA

PIĘKNO TKWI W PIELĘGNACJI

Wiosną oraz latem to słońce bawi się we fryzjera, który nakłada
na włosy wykwintny balejaż, w postaci słonecznych refleksów. Niestety piękny kolor to nie wszystko. Włosy w tym czasie, a zwłaszcza po dłuższej ekspozycji na słońce, są zazwyczaj bardzo mocno odwodnione. Fryzura zaczyna przypominać łamliwe i trudne
do rozczesania siano. Do tego wszystkiego włosy stają się matowe
i pozbawione blasku. Musimy w tym czasie szczególnie zadbać
o odbudowę włosów, a jeśli o odbudowie mowa, na myśl powinno
przychodzić nam tylko jedno słowo: proteiny! „Dla bardzo zniszczonych włosów polecamy kosmetyki oparte na proteinach hydrolizowanych. Ich cząsteczki są mniejsze i lepiej wnikają w głąb
włosa. Takim odbudowującym białkiem będzie oczywiście keratyna
lub jedwab. Aby szybko uzyskać efekt „wow”, stosuj proteiny w formie maski lub odżywki. Nie przesadzaj jednak z częstotliwością!”
– radzi Agnieszka Chciuk, stylistka fryzur z Elit | Spa Ambasady Uro-

dy i Piękna. Bardzo istotne jest też prawidłowe nawilżanie. Włosy
w okresie wiosenno-letnim bywają suche jak siano. Podlej je więc!
Najlepiej za pomocą substancji z grupy humektantów, czyli np. miodu, aloesu albo szamponów z pantenolem.
O tym, że zadbane i zdrowe włosy to atrybut każdej kobiety nie
trzeba nikogo przekonywać. Pozwalają błyszczeć w towarzystwie
i czuć się pewniej w każdej sytuacji. Prawidłowe dbanie o nie, nie
jest jednak łatwą kwestią, gdyż wymaga sporo czasu i energii. Wiele
kobiet zadaje sobie pytanie, jak pielęgnować włosy, by wydobyć
ich naturalne piękno. Prawidłowa pielęgnacja włosów to ich mycie
i odżywianie za pomocą maski do włosów lub odżywki w zaciszu
domowym, ale także odpowiednio dobrana pielęgnacja wykonana
przez kompetentnego fryzjera. Warto o tym pamiętać, aby podczas
urlopu cieszyć się nie tylko słońcem, ale też nienaganną kondycją
fryzury.

Tekst:
Marzena Sitarz - Szmigiel

dyrektor generalny
we współpracy z zespołem stylistów
Elit | Spa
Rzeszów, ul. Słowackiego 16
(Galeria Pasaż Rzeszów)
tel. 510 390 000
E-mail: elit@elitspa.pl
FB: bonjourfrancjaelegancja
www.elitspa.pl

Zdjęcia:
materiały archiwalne Elit |Spa
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ODŻYWKA DOVE NUTRITIVE
SOLUTIONS INTENSIVE REPAIR

Od stylizacji po zmiany pogody - nasze włosy są
codziennie narażone na uszkodzenia. Potrzebują
zatem pielęgnacji, która wykracza poza działanie
jedynie na powierzchni włosów. Właśnie dlatego
powstała odżywka Dove Nutritive Solutions
Intensive Repair, która nie tylko usuwa zewnętrzne
oznaki uszkodzeń, ale pomaga również zregenerować i odżywić włosy od środka. Co więcej,
pozwala także uodpornić je przed kolejnymi
zniszczeniami, dzięki czemu stają się piękniejsze
i zdrowsze każdego dnia.

KREM WZMACNIAJĄCY
DO WŁOSÓW DŁUGICH
I ZNISZCZONYCH
LOREAL ELSEVE DREAM
LONG

Przeznaczony jest dla włosów długich i zniszczonych. Scala rozdwojone końcówki i wzmacnia włosy od
nasady aż po same końce. Chroni
włosy przed ich dwoma wrogami:
łamaniem się i rozdwojonymi końcówkami. Jego regenerująca formuła wzbogacona w keratynę roślinną,
witaminy i olejek rycynowy dodają
blasku, wzmacniają i ułatwiają
rozczesywanie. Pozwala zachować
dowolną długość włosów.

SCHAUMA SZAMPON
STRENGTH & VITALITY SCHWARZKOPF
10 razy mocniejsze włosy,
pełne promiennego blasku
i witalności! Unikalne składniki: mikroelementy, biotyna
i przeciwutleniacze.

EOLAB MACADAMIA SPA
ODŻYWCZY SZAMPON
DO WŁOSÓW CIENKICH
I ŁAMLIWYCH

Szampon zawiera ponad 98%
składników pochodzenia roślinnego. Wchodzące w skład ekstrakt
oczaru wirginijskiego, ekstrakt
perełkowca japońskiego, olej
makadamia, ekstrakt kasztanowca
tonizują skórę głowy, regulują równowagę lipidową, regenerują suche
i łamliwe włosy z rozdwajającymi się
końcówkami, wygładzają, nawilżają,
odżywiają.

JAK DBAĆ O WŁOSY

LATEM?

HEAD & SHOULDERS
APPLE FRESH SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY

Szampon przeciwłupieżowy Apple Fresh skutecznie
oczyszcza włosy, zapewniając
uczucie świeżości i trwały,
jabłkowy zapach. Zaawansowana formuła Derma&Pure
skutecznie zwalcza problemy
swędzącej, tłustej i suchej
skóry głowy, zapobiegając
łupieżowi, zanim jeszcze stanie
się widoczny. Szampon Apple
Fresh został opracowany
w taki sposób, aby zapewnić
pięknie nawilżone włosy i skórę głowy do 100% bez łupieżu
(widoczne oznaki łupieżu, przy
regularnym stosowaniu).

SZAMPON ŁOPIAN +
POKRZYWA
BIELENDA BOTANIC
FORMULA

Botaniczny szampon do
włosów przetłuszczających
się jest bogaty w naturalne
wyciągi roślinne. Głęboko
oczyszcza skórę głowy z nadmiaru sebum i normalizuje
pracę gruczołów łojowych.
Usuwa pozostałości środków
do stylizacji oraz zanieczyszczenia. Optymalnie nawilża
i chroni strukturę włosów.
Zapewnia włosom piękny
wygląd, sprężystość i blask.

ODŻYWCZY SZAMPON Z OLEJEM
MAKOWYM BIONLY
ORGANIC

To propozycja dla wymagających, zachwyca zapachem
olejków eterycznych i swoją
skutecznością. Stworzony
w oparciu o organiczne
i certyfikowane składniki, wygładza i wzmacnia
włosy. Został wzbogacony
odżywczym olejem z maku,
tłoczonym na zimno, który
redukuje suchość skóry
głowy i włosów nadając im
blask i jedwabistość. Przeciwdziała pojawieniu się łupieżu.
Nie obciąża włosów, które
z każdym myciem stają się
mocniejsze i bardziej lśniące.

REKLAMA

Uroda pod lupą
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SKUTECZNA
OCHRONA PRZED POTEM

Uroda pod lupą
CHUSTECZKI
DEZODORUJĄCE
CLEANIC DEO

Cleanic Deo to innowacyjne połączenie dezodorantu i antyperspirantu
w chusteczce. Receptura
wzbogacona jonami
srebra hamuje pocenie
i zapobiega powstawaniu
przykrych zapachów aż do
12 godzin. To wygodny
sposób na zachowanie
czystości i uczucia świeżości przez cały aktywny
dzień.

EOLAB DEO
CRYSTAL DEZODORANT

Dezodorant EO
Labolatorie to w 100%
produkt, oparty na
ałunie glinowo-potasowym. Ałun glinowo-potasowy to naturalny
minerał, który nie zapycha ujść potowych,
jest bezpieczny dla
zdrowia. Dezodorant
EO Labolatorie to hipoalergiczny produkt do
pielęgnacji wszystkich
rodzajów skóry, w tym
podrażnionej i po
depilacji. Nie zawiera
chlorohydratu glinu,
sztucznych zapachów,
parabenów.

CHCESZ PODRÓŻOWAĆ W TROPIKI I UPRAWIAĆ SPORTY BEZ AROMATYCZNEGO DYSKOMFORTU?
REGULATOR POCENIA
BLOKER ZIAJA

Skutecznie redukuje nadmierne pocenie.
Ogranicza wydzielanie potu i przykrego
zapachu. Zapewnia długotrwałe uczucie
świeżości.
Bloker nie zawiera parabenów, alkoholu,
barwników, konserwantów i kompozycji
zapachowej. Nie pozostawia śladów na
ubraniu.

NIVEA MEN DEEP ESPRESSO
ANTYPERSPIRANT W KULCE

NIVEA Men Deep z czarnym węglem o męskim,
intrygującym zapachu Espresso. Zapewnia silną
ochronę antybakteryjną i niezawodną 48h ochronę
antyperspirantu. Łagodność dla skóry potwierdzona
dermatologicznie.

MGIEŁKI DO CIAŁA BARBIE X
BI-ES

Marka Bi-es prezentuje kolekcję lekkich i pudrowych mgiełek zapachowych, których inspiracją 
był zmieniający się styl kultowej lalki. Mgiełki zapachowe idealnie nadają się na cieplejsze dni,
gdy perfumy stają się zbyt ciężkie i intensywne,
a to nie powinno być przymusem rezygnacji
z ulubionego zapachu. Bi-es na obecną chwilę 
jest jedyną polską marką z branży kosmetyczno-perfumeryjnej, która posiada w swoim
portfolio produkty na licencji Barbie.

ADIDAS ADIPOWER

Z inteligentną technologią
odpowiadającą na wzrost
temperatury ciała w trakcie
wysiłku został opracowany
tak, aby zapewnić 72 godziny ochrony w najbardziej
ekstremalnych warunkach.
Pod wpływem wysiłku
specjalne kapsułki uwalniają
aromatyczny i drzewny zapach, w chwili pojawienia się
potu aktywowane są cytrusowe, energetyzujące nuty.
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NIVEA
BLACK&WHITE
INVISIBLE CLEAR
ANTYPERSPIRANT W SZTYFCIE

REXONA BLUE POPPY &
APPLE ANTYPERSPIRANT
W KULCE DLA KOBIET

To niezawodna ochrona przed potem
do 48h i świeżość o zapachu niebieskiego maku i jabłka, które towarzyszyły Ci będą przez cały dzień. Zawarta
w produkcie technolgia MotionSense™
uaktywnia się podczas ruchu. Im więcej się ruszasz, tym większa ochrona!

Opracowany we współpracy z ekspertami
z dziedziny tekstyliów,
by zapewnić Ci mocną
i niezawodną ochronę
przed poceniem się,
bez ryzyka pobrudzenia
ubrań. Nie pozostawia białych plam na
czarnych ubraniach ani
żółtych na białych.

!

YLANG YLANG PACZULA
CHŁODZĄCA MGIEŁKA
ZIAJA
Nawilża, orzeźwia oraz energetyzuje skórę. Zawiera chłodzący
mentol. Czysty i żywiołowy zapach
cytrusowych olejków dodaje
świeżości. Rewitalizuje i zapewnia
przyjemne ochłodzenie. Idealnie
sprawdza się w upalne dni, w trakcie i po opalaniu.

Nadchodzi lato a wraz z nim upały i koszulki bez
rękawków.
Aby czuć się pewnie i świeżo w każdej sytuacji, musimy
zadbać o odpowiednią ochronę przeciw potowi i nieprzyjemnym zapachom. Najlepsze antyperspiranty nie tylko
hamują powstawanie brzydkich zapachów, ale też pielęgnują skórę pod pachami i nie barwią ubrań.

DOVE NOURISHING SECRETS AWAKENING MATCHA
GREEN TEA &
SAKURA

ADIDAS CLIMACOOL

Z opatentowaną technologią climacool został opracowany specjalnie,
aby zapewnić 48 godzin ochrony.
Dzięki kapsułkowej technologii
uwalniania zapachu zapewnia poczucie świeżości oraz skuteczność
działania przez cały dzień. Kapsułki
pękają pod wpływem tarcia w trakcie wysiłku fizycznego lub wilgoci
zapewniając cytrusowe odświeżenie.

FA MEN IPANEMA
NIGHTS

Dezodorant o pobudzającym
zapachu tropikalnych owoców
i z naturalnym w 100% ekstraktem z guarany. Aktywny kompleks gwarantuje długotrwałą
świeżość i ochronę do 48h. Bez
soli aluminium.

To antyperspirant
w aerozolu dla kobiet,
którego pobudzająca
formuła zawiera1/4
kremu nawilżającego.
Dzięki temu, antyperspirant pomaga
pielęgnować Twoją
wrażliwą skórę i łagodzić podrażnienia,
które mogą pojawić się
na niej tuż po goleniu.
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SAVOIR THE KING MEN
EDP 100 ML JFENZI

Orzeźwiające i niezwykle uwodzicielskie uzupełnienie wizerunku mężczyzny pewnego siebie i cieszącego
się życiem. Początek kompozycji
rozbrzmiewa świeżym aromatem liści
mięty, któremu towarzyszą słodkie
tony zielonego jabłuszka i soczystej
cytryny. Połączenie bobu tonka,
kwiatu geranium i wanilii dodaje
kompozycji zmysłowości i otulającego
ciepła, które przenika męskie ciało.
By całość nabrała jeszcze bardziej
męskiego i pikantnego charakteru,
baza rozbrzmiewa tonami cedru,
dębowego mchu i wetywerii.

MĘSKI
ŚWIAT
SZAMPON Z OLEJEM KONOPNYM I ŻEL POD PRYSZNIC 2W1 BIONLY MEN

Regeneracyjny szampon z olejem konopnym BIOnly men stworzono z wykorzystaniem certyfikowanych BIOskładników pochodzenia roślinnego: oleju
z nasion konopi, ekstraktu ze skrzypu
polnego oraz olejków eterycznych:
cytryny, lawendy, rozmarynu i goździka.
Przeciwdziała pojawieniu się łupieżu
i zapobiega wypadaniu włosów.
Żel pod prysznic 2w1 BIOnly men
doskonale odświeża i oczyszcza
ciało i włosy. Zawiera węgiel aktywny
o silnych właściwościach absorpcyjnych
i antybakteryjnych. Szczególnie przeznaczony dla mężczyzn aktywnych.

PASTA SZLIFIERSKA
DLA FACETÓW LAQ

„Bla bla bla, bla bla bla,
Piwo piękny zapach ma.
Wcale nie brak nam polotu,
Po prostu zrobiliśmy peeling
bez marketingowego bełkotu!”
Humorystyczny opis w połączeniu z ekskluzywnym zapachem i naturalnym składem
spełni oczekiwania najbardziej gruboskórnych mężczyzn. Świetna alternatywa dla
żelu pod prysznic.

Męska strefa
CAFE MIMI SZAMPON ŻEL POD PRYSZNIC DLA
MĘŻCZYZN 2W1
Szampon – żel pod prysznic na
bazie argininy i żeń–szenia to
produkt, który tonizuje, poprawia
stan skóry głowy, aktywizuje
produkcję kolagenu, przyczynia
się do intensywnego nawilżenia
skóry oraz wzmacnia włosy. Mega
wygodne opakowanie sprawi,
iż produkt zabierzesz ze sobą
zarówno w podróż, nawet do
bagażu podręcznego, jak również
na siłownię.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ NALEŻY
UZUPEŁNIĆ DOBRZE DOBRANYM

KOSMETYKIEM, KTÓRY RÓWNIEŻ
DODA PEWNOŚCI SIEBIE.

D’HOMME URANOS
EDP 100 ML JFENZI

MEN X-TREME INTENSYWNIE ŁAGODZĄCY BALSAM PO GOLENIU
EVELINE COSMETICS

To nowatorski balsam oparty na zaawansowanej
technologii HybridCalming™. Łagodna formuła
opracowana tak, aby łagodzić objawy podrażnienia i zaczerwienienia. Intensywnie nawilża
i przynosi ulgę ściągniętej skórze, poprawia
jej jędrność i elastyczność oraz aktywnie regeneruje naskórek i chroni przed negatywnymi
czynnikami zewnętrznymi.

ADIDAS UEFA V VICTORY EDITION

Piąta edycja zapachu UEFA Champions League Victory
Kompozycja będąca zaskakującym
połączeniem dużej dozy drapieżno- Edition stworzona z myślą o fanach piłki nożnej, pasjonatach
ści i męskiej elegancji. Poszczegól- widowiskowej gry akcentuje naładowane adrenaliną emocje
wyzwolone w momencie zdobycia decydującej bramki.
ne nuty doskonale się uzupełniają,
Ekscytacja, duma, jedność... nic nie może się równać z uczutworząc oryginalny zapach, który
ciem zwycięstwa.
dopasowuje się do mężczyzny
Już od pierwszej aplikacji, daj się ponieść euforii. Aromai stapia z jego skórą.
Kompozycję otwiera cytrusowy aro- tyczny, orientalno-orzeźwiający zapach przeznaczony jest dla
mężczyzn, którzy podążają ścieżką sukcesu.
mat grejpfruta i pomarańczy płynnie przechodzący w ziemiste nuty
drzewa cedrowego i wetywerii, zaś
mieszanka pieprzu i pelargonii delikatnie wybrzmiewa w tle, dodając
całości niebanalnego charakteru.
Ten zapach idealnie komponuje się
z mocnym charakterem każdego
faceta.

DOVE MEN+CARE CLEAN
COMFORT ANTYPERSPIRANT W SZTYFCIE

Ten skuteczny antyperspirant dla
mężczyzn zapewnia Ci ochronę przed
potem i nieprzyjemnym zapachem
nawet do 48 godzin. Stworzony, by
chronić Twoją skórę, antyperspirant
zawiera 1/4 kremu nawilżającego.
Bezwzględny dla potu, ale łagodny
dla skóry, jest bezalkoholowy, a przetestowana dermatologicznie formuła
pozostawia delikatny zapach, abyś
czuł się świeżo.

NIVEA MEN DRY IMPACT ANTYPERSPIRANT
W AEROZOLU

Bez potu i przykrego zapachu przez cały dzień. Dzięki niezawodnej
ochronie idealnie dopasowanej do Twoich potrzeb, skóra pod pachami jest przyjemnie sucha. Lekki męski zapach i doskonała ochrona
antyperspirantu. Dwuaktywna formuła powoduje, że jest to najmocniejszy antyperspirant w portfolio NIVEA.
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ŻEL POD PRYSZNIC 8W1 DLA FACETÓW
LAQ

„Moglibyśmy się rozpisywać na temat dobroczynnych właściwości naszego żelu, ale Panowie, bądźmy szczerzy - kto
to czyta i kogo to obchodzi? Naszym żelem umyjesz włosy,
twarz, ręce, ciało, jajka i pozostałe elementy hydrauliki. Możesz też nim wyszorować swojego psa*, a nawet umyć swój
ukochany samochód.
*tylko za pisemną zgodą psa. Nie odpowiadamy za pogryzienia.”

Humorystyczny opis w połączeniu z ekskluzywnym zapachem i naturalnym składem, czyni go kosmetykiem z pewnością wyróżniającym się na kosmetycznej półce.

DEZODORANT MAKLER ATTRACTION

Dezodorant to jeden z podstawowych kosmetyków dla
mężczyzny. Wyrazisty, orientalny zapach z nutą mandarynki, kardamonu i cedru, aromat cytrusów i orientalnych
przypraw sprawiają, że seria ATTRACTION to eliksir
niezależności i stylu. Zapach został stworzony dla silnego,
pewnego siebie mężczyzny, którego celem jest oryginalność i spontaniczne podejście do życia.

AXE ŻEL POD PRYSZNIC
ICE CHILL

EOLAB MAN SZAMPON DO
WŁOSÓW PRZECIW
ŁUPIEŻOWI

To nowa formuła z dodatkiem chłodzącego mentolu, która pobudza swoją świeżością. Dokładnie oczyszcza ciało i dodaje
energii nawet po długiej i nieprzespanej
nocy. Żel pod prysznic AXE Ice Chill to
połączenie akordów wodnych, owocowych nut cytryny i męskich akcentów,
nad którymi góruje mrożona mięta. To
właśnie ona zapewnia tak energetyzujące doznania, a świeży zapach pozostaje
z Tobą nawet do 8 godzin po prysznicu.

Szampon przeciwłupieżowy przeznaczony dla mężczyzn. Zawiera 97,2% składników pochodzenia roślinnego – ekstrakty
i oleje: żeń-szeń, olej z drzewa herbacianego, ekstrakt propolisu i pirytionian
cynku – które zwalczają łupież, usuwają
łuszczenie i świąd, nadają włosom połysk
i elastyczność. Produkt nie zawiera
parabenów, SLS i silikonów. Sposób
użycia: masującymi ruchami nanosimy
niewielką ilość szamponu na włosy, spłukujemy wodą. W razie potrzeby czynność
powtórzyć.

FA MEN IPANEMA NIGHTS
ŻEL POD PRYSZNIC

Żel pod prysznic Fa Men Ipanema Nights do ciała
i włosów o pobudzającym zapachu tropikalnych owoców i z naturalnym w 100% ekstraktem z guarany.

GILLETTE CLASSIC MENTHOL
PIANKA DO GOLENIA
Nie ma to jak klasyka. Wypróbuj piankę
do golenia dla mężczyzn Gillette Classic
Menthol, która w kontakcie z wodą tworzy
chłodną, obfitą pianę o zapachu mentolu,
która łatwo się rozprowadza i spłukuje.
Prostota. Niezawodność. Klasyka.

ONLY FOR MAN CARBO DETOX
OCZYSZCZAJĄCY ŻEL WĘGLOWY

Oczyszczający żel węglowy szybko i skutecznie
myje i odświeża cerę mieszaną i tłustą, usuwa
zanieczyszczenia i nadmiar sebum. Innowacyjna
formuła oparta na naturalnym aktywnym węglu
skutecznie oczyszcza skórę z toksyn, odblokowuje
i zwęża pory, zapobiega powstawaniu wyprysków,
matuje i odtłuszcza skórę.

POWSTRZYMAJ ŁUPIEŻ
ZANIM SIĘ POJAWI*

ZWALCZ PRZETŁUSZCZANIE, SWĘDZENIE** I SUCHOŚĆ SKÓRY

SZAMPON

* WIDOCZNE OZNAKI ŁUPIEŻU, PRZY REGULARNYM STOSOWANIU
** ŚWIĄD ZWIĄZANY Z ŁUPIEŻEM

Pozbądź się łupieżu, stosując szampon przeciwłupieżowy Head & Shoulders Classic
Clean. Dzięki formule potrójnego działania szampony head & shoulders myją,
chronią i nawilżają twoje włosy oraz skórę głowy, możesz więc cieszyć się zdrowo
wyglądającymi i pięknymi włosami do 100% bez łupieżu*.

ODŻYWKA

Odżywka Classic błyskawicznie
wnika we włosy i skórę głowy,
zapewniając im głębokie nawilżenie
i trwałą ochronę przed łupieżem.
Zaawansowana, wzbogacona
o mikroskładniki, lipidy
i antyoksydanty formuła
Derma&Pure zapewnia efekt
lekkości i zapobiega puszeniu
się włosów. Formuła ta została
opracowana z myślą o pięknie
nawilżonych włosach i skórze
głowy do 100% bez łupieżu.*

