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KPERFEKCYJNA
O N KPIELĘGNACJA
URS
Zdobądź jeden z dziesięciu zestawów kosmetyków OLEIQ.
OLEIQ to organiczne, jednoskładnikowe kosmety-

produkty do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Oleje

stworzyć własne rytuały piękna. Bazują na spraw-

E), nienasyconych kwasów tłuszczowych, fitosteroli,

ki – hydrolaty i oleje roślinne, dzięki którym można

dzonych, naturalnych surowcach, których działanie pielęgnacyjne jest znane od stuleci. Surowce te

pochodzą z certyfikowanych upraw ekologicznych.
Hydrolaty, inaczej wodne wyciągi kwiatowe, zachowują substancje aktywne roślin, z których zosta-

ły pozyskane. Dzięki temu tworzą wielozadaniowe

stanowią cenne źródło witamin ( głownie witaminy
flawonoidów, karotenoidów i innych. Wykazują sze-

rokie właściwości pielęgnacyjne, poprawiają kondycję skóry, włosów i paznokci.

OLEIQ to wielozadaniowe, organiczne kosmetyki powstające z pasji i miłości do natury.

ZADANIE KONKURSOWE
Podaj przepis na swój domowy
rytuał piękna.
Odpowiedź wyślij na adres
konkurs@sekreturody.com
z dopiskiem „OLEIQ”

Czas trwania konkursu 05.06.2020 r. – 05.07.2020 r.
Regulamin dostępny na stronie www.sekreturody.com

Wydawca:
Espiro Group Sp. z o.o. – właściciel marki:
Sekret URODY drogerie blisko Ciebie
ul. prof. Ludwika Chmaja 6, 35-021 Rzeszów
tel. 17 785 22 48, e-mail: kontakt@sekreturody.com

Dział Reklamy i PR: Katarzyna Wolańska
e-mail: katarzyna.wolanska@sekreturody.com
tel. 17 785 22 48
Skład i opracowanie graficzne: Agencja MIRAGE
www.agencjamirage.art
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam publikowanych w magazynie.
Prezentowane produkty nie są tożsame z ofertą drogeryjną każdego sklepu
Sekret Urody.
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MODNY
MALUCH
TEGOROCZNE TRENDY

Must have!

Tekst:
Natalia Herba
mama trójki dzieci i właściciel
marki Pan Robak
FB: @panrobakpl
IG: panrobak.pl
sklep@panrobak.pl
Tel. 608 658 690

T

REKLAMA

rendy w modzie dziecięcej w dużej mierze idą
w parze z trendami dla dorosłych. Większość fasonów, printów i detali, które królują w najnowszych
kolekcjach, znajduje swoje odbicie w propozycjach
dla najmłodszych. Jeśli ktoś kocha modę, kolory sezonu i piękne printy, to w dzisiejszych czasach ma
nieograniczone możliwości, żeby pobawić się nimi
również w dziecięcej garderobie.

Jeśli chodzi o ten sezon to bez dwóch zdań królują falbany, bufiaste
rękawy, szerokie spodnie culotte oraz jeansowe inspiracje. Jednocześnie na wieszakach w sieciówkach znajdziemy mnóstwo kwiatów,
postaci z bajek, a także klasyczny basic, bo nie dla wszystkich to co
modne, jest wygodne.
W kolekcjach Pana Robaka stawiamy przede wszystkim na komfort,
wygodę oraz najlepszej jakości materiały, ale zawsze staramy się przemycić odrobinę trendów. Każdą nową kolekcję planujemy bacznie
obserwując to, co dzieje się w modzie. W oparciu o światowe trendy
projektujemy autorskie printy oraz różne niebanalne sylwetki. Te pomysły konfrontujemy później z rzeczywistością. Obie z siostrą jesteśmy
mamami, więc wiemy, co będzie się fajnie nosić i jakie fasony nie będą
ograniczać ruchliwych maluchów. W końcu moda musi być przede
wszystkim użytkowa, szczególnie moda dziecięca.
Bardzo ważne są dla nas świetnej jakości materiały. Ubrania Pana Robaka szyjemy z polskiej bawełny i lnu w naszej małej rodzinnej pracowni krawieckiej, z małym wsparciem zaprzyjaźnionej szwalni. Uważamy,
że w obecnych czasach szczególnie ważne jest wspieranie polskich
przedsiębiorców, dlatego sami postępujemy zgodnie z tą zasadą.
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KOLORY NATURY

W aktualnej kolekcji postawiliśmy na naturę - stonowane kolory inspirowane niebem, kamieniem i zachodami słońca. Jak co roku stawiamy
też na klasyczne basicowe rozwiązania – czyli jednokolorowe rzeczy,
które będą stanowić bazę letniej garderoby. W tym sezonie nawiązujemy do mody na zniszczony, przetarty jeans - naszą interpretacją tego
trendu jest piękna ręcznie farbowana bawełna w kolorze niebieskim
i szarym, z której szyjemy ultrawygodne legginsy, spodnie i bluzy, pasujące do każdej pory roku i uniseksowe.
Dla dziewczynek przygotowaliśmy między innymi sukienkę z piękną
falbanką - luźny wygodny fason, który nie krępuje ruchów dziecka, ale
jednocześnie jest bardzo dziewczęcy. To idealny wybór dla dziewczynek, które lubią sukienki, ale najchętniej biegałyby w nich po placu zabaw. Jeśli chcemy pobawić się modą i sięgnąć do trendu na bufiaste
rękawy, to świetnym rozwiązaniem jest Tunika Puff, która ma typowy dla
Pana Robaka wygodny fason, a do tego ultra oryginalny look.
Nie zapomnieliśmy też o chłopcach. Dla nich idealnym rozwiązaniem
na nadchodzące lato są luźne szorty na gumce z kieszenią na środku, w której mogą schować swoje zdobycze. To fason, który pasuje do
wszystkiego. Można ubrać do nich zarówno luźny t-shirt, jak i koszulę
z kołnierzykiem. Chłopcy też mogą pobawić się modą i zamiast zwykłych dresów założyć spodnie z modną i elegancką kantką - uszyte
z wygodnej bawełny mają designerskie przeszycie, które wygląda bardzo oryginalnie.

ZWIEWNE I PRZYJAZNE DLA SKÓRY

Jak wspominałam wcześniej, istotnym elementem naszej filozofii jest
naturalny skład materiału, z którego uszyte są nasze ubrania. W tym
roku sięgnęliśmy po len, który jest bardzo szlachetny, przewiewny,
a przy okazji wygodny. Na pewno jest to trochę droższy wybór, jed-

Must have!

nak jeśli chcemy zapewnić dziecku komfort w upalne lato, to warto
po niego sięgnąć. W naszej kolekcji len ma kolor piasku z delikatną,
białą kratą. W upalne lato ten kolor będzie się świetnie nosił. Z myślą
o słonecznej pogodzie powstała Sukienka Cross Sand, której fason
jest rewelacyjny z kilku względów - jest łatwy do ubrania poprzez
ciekawy, skrzyżowany dekolt na plecach, a odcięcie w okolicy klatki
piersiowej powoduje, że sukienka nie krępuje nam ruchów i do tego
jest rozkloszowana dołem, co jest dla niektórych dziewczynek bardzo
istotnym elementem. Dla chłopców z kolei świetną propozycją będą
lniane Szorty Sand. Oryginalny fason z dwoma drewnianymi guziczkami powoduje, że są jedyne w swoim rodzaju.

SZCZYPTA WZORU

Oryginalne printy to wyróżniki każdej robakowej kolekcji. W tym roku
tematem przewodnim są pasy i koła, czyli coś, co zawsze jest na topie.
Sahara to nierównomierne pasy, kojarzące się z wydmami na pustyni.
Drugi wzór to Drops of Ocean - kolorowe energetyczne koła, które
wywołują uśmiech na twarzy. Dynamiczne kolory i wzory mają w sobie coś magicznego i powodują, że mamy więcej energii. Dodatkowo
dobry skład materiału sprawia, że taki kolorowy t-shirt może służyć
trochę dłużej niż jeden sezon, a uniwersalny wzór i kolor umożliwiają
przechodzenie rzeczy ze starszego brata na młodszą siostrę.
Nasza propozycja na sezon wiosna-lato 2020 to połączenie wygody
ze szczyptą trendów. Mamy nadzieję, że ta kolekcja zainteresuje zarówno osoby, które szukają totalnego luzu na co dzień, jak i bardziej
wyszukanych ubranek, dla małych trendsetterów.
Z pozdrowieniami,
Natalia Herba - mama trójki dzieci i właściciel marki Pan Robak :)
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PIĘKNA
SKÓRA
LATEM?

POZNAJ
NIEZAWODNY
SPOSÓB!

W

akacje i okres urlopowy to czas beztroskiego
odpoczynku od codziennych obowiązków. Pamiętaj jednak, że to właśnie letnie okoliczności, które sprzyjają wytchnieniu dla Twojego ciała i umysłu,
stanowią często nie lada wyzwanie dla Twojej cery.
Sprawdź, jak odpowiednio o nią zadbać!
SŁONECZNIE MŁODA SKÓRA
Latem nasza skóra jest szczególnie narażona na szkodliwe działanie
promieni słonecznych, klimatyzacji, przesuszenia czy podrażnienia.
W efekcie procesy jej regeneracji mogą zostać zaburzone, a naturalna
odporność osłabiona, co prowadzi do utraty jędrności, pogłębiania się
zmarszczek czy powstawania przebarwień. Jak się przed tym uchronić?

Skoncentrowana regeneracja twarzy i ciała
Oprócz podstawowych zasad ochrony, takich jak bezwzględne
stosowanie filtrów przeciwsłonecznych i częste nawadnianie organizmu, warto pamiętać o właściwie dobranej pielęgnacji odbudowującej i przeciwstarzeniowej. Zintensyfikowane oddziaływanie
promieniowania UV na skórę powoduje pogorszenie jej kondycji
i pogłębianie oznak starzenia.
Aby temu zapobiec, warto zastosować kurację filtrowanym śluzem ślimaka, która zadziała jak intensywna ampułka naprawcza dla
przesuszonej, szorstkiej i podrażnionej skóry twarzy.

Dlaczego filtrowany śluz ślimaka? Jest to drogocenny składnik wykorzystywany w dermozabiegach nowej generacji. Swoją spektakularną skuteczność regenerującą i odmładzającą zawdzięcza bogactwu składników aktywnych, takich jak: alantoina, kwas glikolowy,
kolagen, elastyna i mukopolisacharydy. Skoncentrowany krem do
twarzy z filtrowanym śluzem ślimaka z serii ROYAL SNAIL, dobrany odpowiednio do wieku i potrzeb skóry, spełni funkcję odżywczego kompresu, który głęboko nawilży i wygładzi cerę. Dzięki dodatkowi biomimetycznego peptydu PEP7repair™, krem
stymuluje fizjologiczne procesy odnowy naskórka, zapewnia poprawę elastyczności oraz
efekt globalnego odmłodzenia skóry.

Uroda pod lupą

Na wakacyjne niedogodności narażona jest również skóra naszego ciała. Opalanie, kąpiele w słonej lub chlorowanej wodzie czy
częsta depilacja mogą powodować podrażnienia, utratę nawilżenia i jędrności skóry. Filtrowany śluz ślimaka sprawdzi się świetnie również jako błyskawiczny ratunek dla naszego ciała i dłoni.
Olejkowy balsam do ciała ROYAL SNAIL maksymalnie nawilży
i ukoi odwodnioną, zmęczona słońcem skórę całego ciała, a intensywnie regenerujący krem-maska do rąk będzie doskonałym,
silnie łagodzącym „opatrunkiem” dla dłoni podrażnionych częstym
myciem i stosowaniem środków dezynfekujących.
Jeśli zależy Ci na połączeniu pielęgnacji z podkreśleniem słonecznej opalenizny, wypróbuj luksusowe odżywcze mleczko ze
złotymi drobinkami. Jego kremowa formuła zabezpieczy skórę
przed przesuszeniem, a połyskujące drobinki będą pięknie mienić się w słońcu.

Intensywne działanie anti-age
Wykorzystaj okres letni, aby nie tylko przeciwdziałać pogłębianiu oznak starzenia, ale wręcz odmłodzić wygląd swojej cery. Błyskawicznym sposobem na pozbycie się niechcianych zmarszczek są oczywiście inwazyjne zabiegi
z użyciem toksyny botulinowej. Istnieje jednak alternatywna
metoda, zamknięta w skuteczności peptydu SYN®-AKE naśladującego rozkurczające działanie jadu żmii. SYN®-AKE to
rewolucyjne odkrycie w pielęgnacji ANTI-AGE: zapewnia intensywny efekt liftingu i redukcji zmarszczek. Kremy z serii
Exclusive Snake oprócz słynnego peptydu zawierają również
proteinowy kompleks naprawczy i pył diamentowy, dzięki czemu
skutecznie rozkurczają zmarszczki, modelują owal twarzy i stymulują naturalne procesy regeneracji skóry.

Ciesz się latem i piękną skórą!
W letniej pielęgnacji twarzy i ciała postaw na sprawdzone składniki o udowodnionej skuteczności. Ten prosty sposób sprawi, że
Twój codzienny wakacyjny rytuał dbania o skórę będzie wyjątkowo przyjemny i efektywny. Twoja skóra odwdzięczy Ci się za to
doskonałą kondycją i młodym wyglądem nie tylko w te wakacje,
ale na długie lata!
Tekst: Paulina Dębek–Smolińska
Product Manager Eveline Cosmetics

„Kosmetyki z filtrowanym śluzem ślimaka idealnie nadają się do pielęgnacji skóry latem, ze względu na swoje silne działanie regenerujące, właściwości gojące, nawilżające i przeciwstarzeniowe. Nowoczesne formuły wykorzystują połączenie filtratów
śluzu ślimaka z peptydami nowej generacji, które rewitalizują i działają na skórę jak
profesjonalna odżywcza ampułka.”
Lek. med. Bożena Bierzniewska Specjalista dermetolog, konsultant Eveline Cosmetics
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ODPOWIEDNI

KREM

NA LATO
NAWILŻAJĄCY
OCHRONNY KREM DO
TWARZY NA SŁOŃCE
SPF 50+ DAX SUN

JUST GLOW NANA
WILŻAJĄCY KREM
Z EFEKTEM GLOW
DO CERY NORMALNORMAL
NEJ Z WITAMINĄ C
SORAYA

Lekki krem SPF 50+ zapewnia
bezpieczeństwo delikatnej
skórze o bardzo wysokiej wraż
wrażliwości na promienie słoneczne.
Bogata formuła, oparta o drogocenny olej arganowy i wyciąg
z nasion drzewa Tara, wzmacnia
ochronną barierę skóry i zabezzabez
piecza przed przebarwieniami,
przesuszeniem oraz niekorzystnym działaniem słońca, wiatru
i wody.

Be Yourself! Just Glow!
Podaruj skórze
rze nawilżenie
i efekt Glow! Doładuj skórę
energią każdego
dego dnia.
Zachwycaj naturalnym blaskiem, dzięki składnikom,
które upiększą,, nawilżą
i zniwelują niechciane
rozszerzone pory ;-)

MASECZKA DO TWARZY
REWITALIZUJĄCA 50+
KURACJA WIEKU MARION

Maseczkę stworzono z myślą o skórze
wymagającej rewitalizacji, by dostarczyć jej
cennych składników odżywczych. Delikatna,
kremowa konsystencja wzbogacona
o ekstrakt z bławatka o właściwościach
łagodząco-rozświetlających oraz kolagen,
który przywraca skórze elastyczność, sprę
sprężystość i gładkość.

KREM-SERUM NA
DZIEŃ EO LAB

Głęboko nawilża dzięki
zawartości: organicznego oleju
migdałowego, makadamia,
masła shea i kwasu hialuronowego. Serum działa rewitalizu
rewitalizująco i odmładzająco, przywraca
elastyczność i świetnie tonizuje
skórę. Polecamy również krem
krem-serum przeciwzmarszczkowe
na noc.

KREM-PIANKA
NAWILŻAJĄCOROZŚWIETLAJĄCY
BIELENDA BLUEBERRY
C-TOX

Przeznaczony jest do codziennej
pielęgnacji cery odwodnionej i pozbawionej blasku. Krem nawilża,
regeneruje i wygładza naskórek
skłonny do przesuszania. Niweluje
uczucie ściągnięcia i dyskomfortu.
Rozświetla i nadaje blasku, poprawia kondycję skóry.

Uroda pod lupą
NAWILŻAJĄCY KREM
DO TWARZY NA DZIEŃ
VIANEK

PROBIOTYCZNY
KREM WYGŁADZAJĄCY NA DZIEŃ
SKÓRA WRAŻLIWA
LIRENE

Przeznaczony do codziennej
pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej.
Dzięki zawartości kompleksu humektantów (mocznik+ksylitol+proteiny pszenicy), silnie wiąże wodę
w naskórku, zapobiegając nadmiernej utracie wilgoci. Olej z kiełków
pszenicy w połączeniu z witaminą
E i ekstraktem z liści mniszka lekarskiego zapewniają ochronę przed
wczesnymi oznakami starzenia,
nadają skórze elastyczność i miękmięk
kość. Delikatna i szybko wchłaniają
wchłaniająca się konsystencja stanowi świetną
bazę pod makijaż.

Probiotyki zawarte w kremie
to przyjazne szczepy bakterii,
które pozwalają zachować
równowagę mikrobiomu
na skórze. Dzięki temu
chronią ją przed podrażnieniami i uszkodzeniami
oraz wzmacniają odporność
na szkodliwe czynniki
zewnętrzne.

PAMIĘTAJ, ŻE POTRZEBY PIELĘGNACYJ
PIELĘGNACYJ-

NE SKÓRY ZMIENIAJĄ SIĘ Z PORĄ ROKU.
KREM POD OCZY I NA
OKOLICE UST ODMŁADZAJĄCY 50+ KURACJA
WIEKU MARION

KREM REGENERUJĄCY
DLA KAŻDEGO
RODZAJU SKÓRY
KEEP NATURAL
DELIA COSMETICS

Krem pod oczy i na okolice ust.
Powstał z myślą o cerze wrażliwej
i suchej, która wymaga intensywnego nawilżenia. Bogata formuła
kremu łączy siłę liftingu i delikatności czynników nawilżających dla
wymagającej skóry oczu i ust, dzięki czemu skóra odzyskuje zdrowy
wygląd. Bazuje na ekstrakcie z bławatka o właściwościach kojących
oraz ceramidach, które tworzą
warstwę ochronną na powierzchni
skóry, wspomagając odpowiedni
poziom nawilżenia.

Zapewnia skórze drogocenną
regenerację i odżywienie. Wygładza cerę, ujędrnia i czyni skórę
bardziej elastyczną. Nawilża i zapobiega utracie wody z naskórka.
Dostarcza naturalną moc cennych
składników aktywnych.

LEKKI KREM
NAWILŻAJĄCODOTLENIAJĄCY DO
TWARZY ZIAJA

Odświeża i tonizuje
naskórek. Aktywnie nawilża
i wygładza zmarszczki. Poprawia koloryt cery, wyraźnie upiększa skórę. Zawiera
substancje o aktywności
nawilżającej, anti-pollution
i anti-blue light: kwas hialuronowy, masło illipe, algę
oceaniczną.

KREM URBAN ECO
WARATAH LIGHT CREAM
THE SAEM

Zawiera kapsułki z czystych ceramidów roślinnych, które mają silne
właściwości nawilżające. Dzięki
zawartości Finger Lime (limonkowy kawior) poprawia odnowę
komórkową skóry, zapewnia
zwiększenie syntezy kolagenu oraz
działa przeciwwolnorodnikowo.

SERUM
MULTINAWILŻAJĄCE
BOOSTER ANTI-AGE
ZIAJA

Efektywnie nawilża już po
pierwszej aplikacji. Spłyca
i wygładza zmarszczki.
Przywraca naturalną jędrność
i elastyczność. Łatwo łączy się
z kremami GdanSkin i zwiększa ich skuteczność.

HYALURO SENSILIUM KWAS
HIALURONOWYDI-2 W WODNYM KREMIE DO TWARZY
PHARMACERIS

Wodny krem o skoncentrowanym działaniu
podwójnego wysoko i niskocząsteczkowego – kwasu hialuronowego, biozgodnego z naturalnie występującym kwasem
w ludzkiej skórze, nawilża skórę na wielu
poziomach. Działa jak kompres silnie nawadniający, który natychmiastowo niweluje
dyskomfort i napięcie skóry przesuszonej.
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LETNIE

ORZEŹWIENIE
100% HYDROLAT Z LAWENDY
REGENERUJĄCA ESENCJA
KWIATOWA LIRENE

ESENCJA
ŻELOWA DO
TWARZY I CIAŁA
THE SAEM

Hydrolat z lawendy to w 100% naturalny
kosmetyk. Odżywia i długotrwale nawadnia
skórę oraz natychmiastowo ją odświeża.
Dzięki swoim właściwościom rozpromienia
cerę oraz pozostawia ją jedwabistą w dotyku. Naturalny, lawendowy zapach działa
relaksująco.

Dostarcza skórze nawilżenia dzięki obecności
składników odżywczych
zawartych w wodzie polodowcowej, zapewniając jednocześnie uczucie
chłodu i orzeźwienia.
Zawiera wyciąg z wodorostów (wyciąg z alg
mikronizowanych). Są to
rośliny uprawiane w nieskazitelnym oceanie
otaczającym Islandię,
bogate w minerały, dzięki
którym skóra wygląda
promiennie i zdrowo.

HEALTHY BODY DIET
PROTEINOWY BALSAM
UJĘDRNIAJĄCY CROSS FIT
SORAYA

KOJĄCY BALSAM DO
CIAŁA SYLVECO

Balsam do ciała z ekstraktami
z brzozy białej oraz krwawnika
pospolitego przeznaczony do
codziennej pielęgnacji skóry
podrażnionej, wymagającej regeneracji i ukojenia. Regularne
stosowanie sprawia, że odzyskuje ona właściwe, długotrwałe
nawilżenie i równowagę, staje
się bardziej odporna na działanie szkodliwych czynników.
Specjalnie opracowana kompozycja składników pozwala
odżywić skórę oraz przywrócić
jej miękkość i elastyczność.

Ten balsam natychmiast wygładza
skórę,, poprawia jej nawilżenie, a regularnie stosowany zwiększa jędrność
i sprężystość.. Jego aksamitna formuła
bardzo dobrze się rozprowadza i szybko wchłania, pozostawiającc subtelną
pielęgnacyjnąą warstw
warstwę
ę na skórze,
sk
a pobudzający
cy zapach dodaje energii
do działania.

DOVE NOURISHING
SECRETS NURTURING
RITUAL ŻEL POD PRYSZNIC
ŻEL POD PRYSZNIC
FA KAHUNA RITUAL

O zmysłowym zapachu kwiatu hibiskusa.
Formuła z olejem kukui pomaga chronić
skórę przed przesuszeniem. Testowany
dermatologicznie, pH neutralne dla skóry.

To formuła zainspirowana rytuałami
piękna kobiet pochodzących z Ghany,
które w swojej codziennej pielęgnacji wykorzystują moc naturalnych składników.
Świeże ziarna kakaowca o upiększających właściwościach i zniewalającym
aromacie słyną z odżywczego działania
na skórę i włosy, a bogaty w antyoksydanty kwiat hibiskusa pomaga spowolspowol
nić proces starzenia.

Uroda pod lupą
ŻEL POD PRYSZNIC CAFE MIMI

To linia kosmetyków
o wspaniałym zapachu,
naturalnym składzie,
a do tego dostępne
w bardzo wygodnym
opakowaniu, które
pozwoli wykorzystać
żel do ostatniej kropli!
Dzięki niemu oczyścisz
ciało, zrelaksujesz się
i przyjemnie odżywisz
skórę. Do wyboru różne
rodzaje.

KOKOSOWE MLECZKO POD PRYSZNIC
PERFECTA MILK THERAPY

Kokosowe mleczko do mycia ciała o wyjątkowo przyjemnej
formule, zawierające składniki o działaniu nawilżającym. Otula
skórę aksamitną pianą i doskonale ją oczyszcza. Daje odczucie
odświeżenia i komfortu oraz pozostawia skórę idealnie gładką
i miękką w dotyku. Dodatkowo przyjemny zapach z nutami
kokosu relaksuje i koi zmysły.

PURI-SENSILIQUE NAWILŻA
NAWILŻAJĄCO-ŁAGODZĄCY TONIK
TONIK-MGIEŁKA PHARMACERIS

Tonik przywraca skórze prawidłowe pH,
jednocześnie usuwając zanieczyszczenia
i pozostałości makijażu. Innowacyjna IMMUNO-PREBIOTIC FORMULA łagodzi
podrażnienia i zmniejsza nadwrażliwość
skóry. Kwas hialuronowy dogłębnie na
nawilża, zapewniając długotrwałe uczucie
komfortu.

BIELENDA EXOTIC PARADISE – OLEJEK DO KĄPIELI I POD PRYSZNIC
Z EKSTRAKTEM Z PAPAI

Olejek z ekstraktem z papai doskonale myje i odświeża ciało. Formuła wzbogacona o wodę pomarańczową i glicerynę pielęgnuje skórę i pozostawia
ją odpowiednio nawilżoną. Egzotyczny zapach
olejku otula Twoje ciało delikatną, energetyzującą,
owocową nutą.

EVELINE
COSMETICS
INTENSYWNIE
NAWILŻAJĄCY
BALSAM DO CIAŁA
BOTANICAL LOVE

Zapewnia efekt silnego nawilżenia, odżywienia i ukojenia. Już
po 1. aplikacji skóra jest miękka
i gładka, a objawy przesuszenia
skutecznie zredukowane. Lekka,
odświeżająca formuła zawiera:
matcha tea, limonkę i kokos.

ŻEL PO PRYSZNIC
EO LAB

ŻEL POD PRYSZNIC ADIDAS
FRESH DLA KOBIET 400 ML

Zapewnia niezwykłe orzeźwienie i głębokie
nawilżenie. Formuła o zrównoważonym pH
dba o odpowiedni poziom nawilżenia ciała
przy codziennej pielęgnacji. adidas FRESH to
uczta dla ciała i zmysłów. Dzięki egzotycznym
i wodnym kwiatom, zmieszanym z ożywczą
kwiatową nutą na kremowej brzoskwini
i piżmowej bazie, otula zapachem koktajlu
owocowego.

Zawiera ponad 95% naturalnych składników (naturalne olejki oraz ekstrakty),
nie zawiera parabenów
i silikonów. Doskonale
oczyszcza skórę, przynosi
jej relaks i odżywienie. Do
wyboru różne zapachy.
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CIESZ SIĘ

SŁOŃCEM
SUN ADDICT
NAWILŻAJĄCY
PRZYSPIESZACZ
OPALANIA
SORAYA

Regularnie stosowany
skraca czas potrzebny
na uzyskanie ładnej,
naturalnej opalenizny.
Dzięki jego formule
ra jest nawilżona,
skóra
aksamitnie gładka
i promienna a efekt opalenizny jest trwalszy.

ROŚLINNY NAWILŻAJĄCY
KREM OCHRONNY DO TWARZY SPF 50 ALOES Z WODĄ
TERMALNĄ FARMONA

Produkt nadaje się do każdego rodzaju
cery i jest idealny pod makijaż. Znaj
Znajdziemy w nim połączenie składników
roślinnych z fotostabilnymi filtrami orga
organicznymi i mineralnymi UVA i UVB.

MULTIFUNKCYJNY
KORYGUJĄCY
KREM DO CIAŁA
BRAZILIAN BODY
EVELINE COSMETICS

Jednocześnie odżywia skórę,
ale również pełni funkcję
kryjącego korektora! CC
Body Corrector nadaje skórze
efekt naturalnej opalenizny
i subtelnie odbija światło, zapewniając ekspresowy efekt
smukłych, gładkich nóg bez
widocznych niedoskonałości.

KOKOSOWE MLECZKO DO
OPALANIA SPF 30 BIELENDA BIKINI

Kokosowe mleczko do opalania zapewnia ochronę
całego ciała (SPF 30), jest wodoodporne i chloroodporne. Zawiera wodę kokosową, która chroni przed
podrażnieniami oraz regeneracyjną witaminę E. Chroni
przed wysuszeniem i fotostarzeniem. Bogaty jest w kompozycję filtrów, ograniczających wpływ promieniowania
UV + IR + HEV na skórę. Mleczko szybko się wchłania,
pozostawia uczucie jedwabiście gładkiej i miękkiej skóry.
Nowoczesna, wygodna butelka, z ergonomicznym antypoślizgowym wcięciem pod palce, nakryta jest kapem,
który eliminuje ryzyko otwarcia się produktu.

Uroda pod lupą
ODŻYWCZY OLEJEK
DO OPALANIA SPF 30
KOLASTYNA

Zapewnia fotostabilną ochronę
przed promieniowaniem UVA,
UVB, IR, przyczyniającymi się
do poparzenia słonecznego
oraz przedwczesnego starzenia
skóry. Karotenoidy, naturalne
i silne antyoksydanty, pobudzają własny system obronny skóry,
zapewniają ochronę przed fotostarzeniem. Drogocenne olejki
(abisyński, arganowy, buriti)
wspomagają nawilżenie skóry.

LUKSUSOWY ZŁOTY
ROZŚWIETLACZ
DO CIAŁA
BRAZILIAN BODY
EVELINE
COSMETICS

Jego lekka formuła zapewnia natychmiastowe rozświetlenie oraz spektakularną poprawę wyglądu skóry. Dzięki
zastosowaniu naturalnych
drobinek połyskujących oraz
kompleksu Bright Jelly™,
mgiełka nadaje skórze
złocisty blask. Drobinki
odbijają światło i jednocześnie podkreślają atuty naszej
figury, dodatkowo optycznie
ją wysmuklając.

OCHRONNY KREM DO TWARZY
SPF 50 KOLASTYNA

Zapewnia fotostabilną ochronę przed
promieniowaniem UVA, UVB, VL, IR,
przyczyniającymi się do poparzenia
słonecznego, pojawienia się przebarwień
oraz przedwczesnego starzenia skóry.
Zawarty w kremie kwas hialuronowy
uzupełnia nawilżenie skóry, a koenzym Q10
przeciwdziała powstawaniu zmarszczek.

EMULSJA DO OPALANIA DLA
DZIECI I NIEMOWLĄT SPF 30
DAX SUN
Zapewnia bezpieczeństwo delikatnej
skórze dziecka o jasnej karnacji i wysokiej wrażliwości na promienie słoneczne.
Optymalna ochrona przed promieniowaniem UVA zmniejsza u dziecka ryzyko
wystąpienia alergii słonecznych oraz
długoterminowych uszkodzeń na poziomie skóry właściwej. Najwyższej jakości,
fotostabilny system filtrów UVA/UVB,
zgodny ze standardem UE, zapewnia
skuteczną ochronę przed oparzeniem
słonecznym. Wysoka wodoodporność
preparatu zapewnia wyjątkową ochronę
skóry również podczas długich kąpieli.

ROŚLINNE WODOODPORNE
MLECZKO DO OPALANIA
SPF 50 FAMILIJNE ALOES
Z WODĄ TERMALNĄ
FARMONA

Produkt nadaje się dla członków całej
rodziny od 3. roku życia. Zapewnia
wysoką ochronę i umożliwia aplikację
na suchą lub mokrą skórę. Kosmetyk
cechują formuły wodoodporne i piaskoodporne, a ich multifunkcyjne receptury zapewniają bezpieczne opalanie
i najlepszą pielęgnację.
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KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY
SPF 30 SOPOT SUN
ZIAJA

Zwiększa aktywność włókien
kolagenu i elastyny oraz skutecznie zapobiega powstawaniu zmarszczek. Wspomaga
odnowę komórkową skóry.
Substancje aktywne: alga
Pelvetia o aktywności DHEA,
fotostabilne filtry UVA i UVB.

!

Wielkimi krokami nadchodzi do nas lato a wraz z nim
upalne dni. To czas, kiedy ładujemy akumulatory na jesień,
więc korzystajmy z pięknej aury i kąpieli słonecznych. Jeśli
chcemy zachować zdrowie oraz urodę, bezwzględnie
pamiętajmy o stosowaniu filtrów ochronnych każdego dnia.
Obecnie wybór produktów dedykowanych opalaniu jest
tak duży, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

EKSPRESOWA PIANKA
BRĄZUJĄCA DO CIAŁA
BRAZILIAN BODY
EVELINE COSMETICS

NAWILŻAJĄCO-ŁAGODZĄCY
ŻEL ALOESOWY PO
OPALANIU
BIELENDA BIKINI

Przynosi skórze ulgę po kąpieli słonecz
słonecznej. Bogactwo składników chłodzących,
łagodzi i nawilża, podrażniony i poparzony naskórek. Zawiera 25% składników
nawilżająco-kojących: d-panthenol, alantoinę, sok z liści aloesu, wodę kokosową,
kwas hialuronowy, glicerol i sorbitol.
Pojemność 45 g.

EMULSJA DO OPALANIA FAMILY SPF 30
KOLASTYNA
Zapewnia fotostabilną ochronę przed promieniowaniem
UVA, UVB, VL, IR, przyczyniającym się do poparzenia
słonecznego oraz przedwczesnego starzenia skóry.
Karotenoidy, naturalne i silne
antyoksydanty, pobudzają
własny system obronny skóry,
chronią przed fotostarzeniem.
Emulsja wspomaga nawilżenie skóry. Przeznaczona dla
dorosłych i dzieci powyżej
3. roku życia. Stworzona,
aby minimalizować reakcje
alergiczne.

ŻEL ŁAGODZĄCY
PO OPALANIU
SOPOT SUN ZIAJA

Łagodzi powierzchniowe podraż
podrażnienia skóry wywołane nadmier
nadmiernym przebywaniem na słońcu lub
opalaniem w solarium. Działa chłodząco, uspokajająco i osłaniająco
na naskórek. Przynosi natychmianatychmia
stową ulgę podrażnionej skórze.

Już po 1. aplikacji pozwala uzyskać naturalną, złocistą opaleniznę, bez smug i plam.
Dzięki zastosowaniu kompleksu PURETANTM
pierwsze efekty widoczne są już podczas
nakładania i wzmacniają się wraz z upływem
czasu (po ok. 5h). Puszysta, aksamitna
formuła pianki doskonale rozprowadza się
na skórze, a jej charakterystyczna brązowa
barwa ułatwia równomierną i precyzyjną
aplikację. Pianka idealnie dostosowuje się do
odcienia skóry i już po chwili pozwala cieszyć
się naturalną opalenizną, bez smug i plam.

AFTER SUN KOJĄCY ŻEL PO
OPALANIU SORAYA

Kojący żel po opalaniu to idealny kosmetyk
pierwszej pomocy, polecany szczególnie
osobom ze skórą podrażnioną, wysuszoną
i spieczoną słońcem. Łagodzi podrażnie
podrażnienia i zaczerwienienia spowodowane zbyt
długim przebywaniem na słońcu.

S.O.S RATUNEK
BALSAM ŁAGODZĄCY
NA PODRAŻNIENIA
LIRENE

Po przedawkowaniu słońca to
wyjątkowo skuteczny preparat
kojący podrażnienia skóry
spowodowane opalaniem.
Błyskawicznie likwiduje skutki
nadmiernej ekspozycji na słońce i niedostatecznej ochrony
antyUV. Działa łagodząco na
podrażniony naskórek, dzięki
uderzeniowej dawce D-panthenolu i alantoiny.

Artykuł sponsorowany
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LETNI
MAKEUP
S

łoneczne dni i ciepły klimat mobilizują nas do tego, aby wyglądać pięknie i świeżo przez cały dzień. Moda
daje nam wiele radości i możliwości - możemy przebierać w letnich stylizacjach, fasonach i kolorach idąc
do pracy, na wieczorne spotkania oraz podczas urlopu. Mimo upału i naszych aktywności makijaż jest równie
ważny i nie powinien być drugoplanowy. Jaki więc ma być, skoro jest gorąco, dużo czasu spędzamy z klimatyzacją, ale też jesteśmy na urlopie, w podróży, na plaży czy basenie. Chcemy, aby nasza twarz wyglądała w ciągu dnia nienagannie, wieczorem perfekcyjnie, a jednocześnie naturalnie i promiennie. Jak tu więc zachować
trwałość i świeżość cery, a tym samym ochronić ją przed słońcem i nie obciążać kosmetykami?

Uroda pod lupą
będą intensywniejsze i super trwałe – nie będą się rolować i osypywać.
Nie nakładajmy zbyt wielu warstw mascary lub sięgnijmy po wersję wodoodporną – unikniemy efektu odbicia na dolnej powiece. Aby wyglądać
„glamour” korzystajmy z rozświetlaczy, ale z umiarem! Nie nakładajmy ich
w środkowej części twarzy, gdyż da to niekontrolowany blask. Muśnijmy
nim górne części policzków, łuki brwiowe, oraz wewnętrzne kąciki powiek. Całość makijażu możemy zabezpieczyć mgiełką utrwalającą.

Tekst i makija¿e:
Paulina Popek
Wiza¿ystka, stylistka wizerunku
i szkoleniowiec. Właścicielka Pracowni
Estilo Paulina Popek oraz Estilo Paulina
Popek PRO MAKEUP SCHOOL
ul. Wita Stwosza 50, Rzeszów
www.estilopp.pl
IG @estilo_paulina_popek
FB @pracowniaestilopp

TRENDY

Zacznijmy od trendów, bo one nas inspirują do zmian i eksperymentów!
Tak jak w modzie, tak i w makijażu tego lata modne są intensywne barwy.
Kreski i tusze w kolorze fluo-niebieskie, zielone i fioletowe podkreślają
górne powieki. Jeśli wolimy mocniej zaakcentować usta to sięgnijmy po
czerwień, pomarańcz lub róż, które są świetnym uzupełnieniem kociego
spojrzenia w stylu lat 60. Taki look nigdy nie wychodzi z mody i rewelacyjnie uzupełnia fryzurę z super modną opaską we włosach. Idealnie
wyczesane brwi za pomocą żelu lub specjalnego mydła to kolejny hit.
Muszą być kształtne i widoczne ponad oprawkami naszych fantazyjnych
okularów.

NATURALNOŚĆ

Letni makijaż kocha przede wszystkim naturalność - czyli nude i makeup
no makeup, gdzie podstawą jest promienna i muśnięta słońcem cera.
Chodzi o to, aby dodać letniego blasku nie tylko na skórze, ale również
na powiekach i ustach. Błyszczyk i lekko rozświetlający róż na policzkach
odmłodzi i doda świeżości. Świetlistość skóry zapewnią rozświetlacze
w wersji płynnej lub prasowanej, które mogą służyć jako cienie do powiek czy dodatek do pomadki. Pamiętajmy o dekolcie, który też warto
pokryć pudrem z drobinkami. Zestaw bronzerów wymodeluje kształt
twarzy i doda złocistej opalenizny. Ujednolicona podkładem cera i zmatowiona odrobiną pudru będzie wyglądać zdrowo i naturalnie przez cały
dzień. Pamiętajmy, aby pomadka nie wysuszała ust, dlatego wybierajmy
te kremowe wersje bogate w składniki odżywcze i przeciwutleniacze,
np. witaminy A, C i E oraz olej rycynowy.

TRWAŁOŚĆ

To, jak długo i w jakim stanie utrzymuje się makijaż, zależne jest od pielęgnacji i rodzaju skóry oraz aplikacji i jakości kosmetyków, których używamy. Zaczynając letni makijaż zadbajmy przede wszystkim o cerę wykonując peeling i zabiegi nawilżające. Nie zapomnijmy o kremie z wysokim
filtrem przeciwsłonecznym. Po wchłonięciu kosmetyków, nałóżmy podkład, korektor na powieki i pod oczy oraz puder. Aby uzyskać maksymalną trwałość stosujmy kredki i eyelinery wodoodporne oraz bazy na całą
twarz i na powieki. Kosmetyki utrzymają się dłużej, a cienie na powiekach

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

W gorące dni wolimy stosować mniej kosmetyków, aby mieć poczucie
komfortu i nie obciążać skóry. Dajmy więc jej oddech i ograniczmy ilość
nakładanych produktów. Nasz codzienny podkład możemy zastąpić
wersją o lżejszej konsystencji lub kremem koloryzującym typu BB. Przy
cerach wrażliwych można zastosować kosmetyki mineralne i wegańskie,
które zostały stworzone na bazie naturalnych składników. Doskonale
sprawdzą się także w przypadku cer tłustych i trądzikowych, a co więcej zadbają o kondycję skóry i ochronią przed czynnikami zewnętrznymi
i promieniowaniem słonecznym.

KOSMETYCZKA IDEALNA

Po pierwsze – podkład. Dobierz genialny podkład z filtrem UV, jeśli nie
stosujesz kremu z wysoką ochroną. Taki podkład zapewni odpowiednie nawilżenie skóry, trwałość i nie utworzy efektu maski. Ważne, aby był
dopasowany do rodzaju, wieku i odcienia cery. Nałóż go warstwowo za
pomocą beauty blendera i poczekaj aż się wchłonie.
Po drugie – puder. Wybierz taki, który nie tylko będzie trwały, ale również
idealnie się wtopi i zadba o skórę. Musi mieć lekką formułę, która pozwoli
jej swobodnie oddychać, a jednocześnie zapewni aksamitny i jednolity
efekt wygładzenia. Co więcej, zmatowi twarz na dłuższą chwilę i umożliwi poprawki w ciągu dnia bez efektu plam.
Uprzywilejowane miejsce w kosmetyczce ma korektor pod oczy – bez
niego żadna z nas nie wygląda dobrze. Powinien być nawilżający oraz
nieco jaśniejszy niż nasza skóra. Ma zadziałać wygładzająco i rozświetlająco, abyśmy wyglądały przez cały dzień na wypoczęte.
Satynowe cienie w kolorach neutralnych, czyli brązach, beżach i szarościach sprawdzą się przy każdym makeupie. Wycieniują załamanie powiek, kąciki zewnętrzne i dolną linię. Środek powiek pomaluj cieniem lub
rozświetlaczem w kolorze perłowym lub łososiowym.
Na letnie spacery po molo idealnie sprawdzą się kolorowe zalotne kreski
w kontrastowych do tęczówki odcieniach. Narysuj je na górnej linii oraz
wydłuż do góry i na zewnątrz. Perfekcyjnie wytuszuj rzęsy i wymodeluj
brwi. Zainwestuj więc w kilka wodoodpornych eyelinerów i kredek do
oczu oraz pogrubiającą mascarę.
Latem pokochaj róż, złocisty bronzer i rozświetlacz. To zestaw „must
have”, który nie dość, że wymodeluje każdą twarz, doda zdrowej opalenizny i blasku to jeszcze odmłodzi ją, dzięki różanym policzkom.
Najważniejsze, aby letni makeup był świeży i sprawiał, że twarz jest promienna i zadbana, a w zależności od dnia i nastroju możemy żonglować
kosmetykami i bawić się jego formą, kolorami i trendami.
Zdjęcie:
Makijaż, stylizacja: Paulina Popek / Pracownia Estilo Paulina Popek / www.estilopp.pl
Fotograf: Magdalena Tobiasz – Dawidowicz / www.magdatobiasz.com / @fotografiamtd
Fryzura: Justyna Urbanik
Modelka: Malwina Kurzawa / @malwinakurzawa
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MAKIJAZ
NA UPALNE DNI

Uroda pod lupą
MASCARA LOOKS TOTAL
EFFECT CONSTANCE CARROLL

To rewelacyjny, wodoodporny, super czarny
tusz do rzęs. Dzięki idealnie wyprofilowanej
silikonowej szczoteczce rzęsy są podkręcone,
wydłużone i pogrubione. Rzęsy wyglądają
pięknie i bardzo naturalnie.

ACTIVE BEAUTY MATT
FOUNDATION ULTRA-RESISTANT NUDE
NO34
LIRENE

Długotrwały podkład dla aktywaktyw
nych – odporny na ścieranie
i pot, bez efektu maski. MatująMatują
ca formuła nie wysusza i daje
efekt aksamitnej skóry ukrywaukrywa
jąc niedoskonałości. Witamina
C – rozjaśnia i chroni skórę
przed niekorzystnym działaniem
czynników zewnętrznych.

CASHMERE
ACTIVE MAKE-UP
MULTIFUNKCYJNY
PODKŁAD MATUJĄCY

Polecany do stosowania na co
dzień, szczególnie dla osób
aktywnych. Lekka, nowatorska formuła active doskonale
i długotrwale nawilża oraz
zapewnia kontrolę niechcianego połysku. Idealnie kryje
wszelkie niedoskonałości cery,
bez efektu maski.

BIELENDA MAKE-UP
ACADEMIE NUDE ROSE

Żelowy rozświetlacz 3w1 w kolorze nude
rose tworzy na skórze efekt 3D #shimmer.
Produkt można stosować na trzy sposoby.
Przed nałożeniem makijażu – jako rozświetlającą bazę, która jednocześnie przedłuży
jego trwałość. Do wykończenia makijażu –
jako rozświetlenie 3D na policzkach, powiekach i nad ustami. Zamiast makijażu – jako
nawilżające serum dodające blasku.

KOREKTOR COVER
PERFECTION TIP
CONCEALER
THE SAEM

Dzięki świetnemu kryciu zakryje
sińce pod oczami, piegi czy niedoskonałości skóry. Nie osadza
się w liniach zmarszczek i ma
działanie nawilżające. Posiada
również filtr przeciwsłoneczny
SPF28 PA++, dzięki czemu
zapewnia dodatkową ochronę
cienkiej skórze pod oczami.

NADCHODZĄCE LATO NIE MUSI

OZNACZAĆ REZYGNACJI Z MAKIJAŻU.
MINERALNY PODKŁAD
MATUJĄCY IDEAL MATT
INGRID COSMETICS

To produkt łączący efekt idealnie
matowej cery z dbałością o jej nawilżenie. Wyjątkowa receptura na bazie
naturalnych składników, pochłania
nadmiar sebum i kontroluje jego
wydzielanie.

ŁAGODZĄCY KREM
DO TWARZY BB SPF 15
VIANEK

OH! MY LIPS LIP MAXIMIZER EVELINE COSMETICS

Błyszczyk powiększający usta z wyciągiem papryczki chili jest doskonałą
alternatywą dla inwazyjnego powięk
powiększania ust kwasem hialuronowym.
Składniki w nim zawarte powodują
uczucie mrowienia, co prowadzi do
lepszego ukrwienia i uwydatnienia
ust. Już po 5 minutach od naniesienia kosmetyku usta są zauważalnie
powiększone, a ich kształt kusząco
uwypuklony.

Lekki, wielofunkcyjny krem do pielęgnacji na dzień, zawierający tylko
filtry fizyczne (tlenek cynku i dwutlenek tytanu), chroni skórę wrażliwą
i podrażnioną przed szkodliwym
działaniem promieni UV. Naturalne
pigmenty ujednolicają koloryt,
korygują drobne niedoskonałości
i rozświetlają cerę. Dzięki zawartości składników nawilżających (m.in.
ekstrakt z jeżówki purpurowej)
i łagodzących (alantoina), krem
może być aplikowany samodzielnie
lub stanowić świetną bazę pod
inne kosmetyki kolorowe. Dostępny
w dwóch odcieniach.
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BB AKTYWNY KREM NA
NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY
TŁUSTEJ I MIESZANEJ ZIAJA

Wyrównuje koloryt skóry i podkreśla jej
naturalny odcień. Ukrywa zaczerwienienia, przebarwienia i rozszerzone pory.
Działa matująco oraz redukuje błyszczenie skóry. Skutecznie normalizuje wydzielanie sebum. Wygładza nierówności
potrądzikowe naskórka. Chroni przed
promieniowaniem UV i fotostarzeniem.
Łagodząc oznaki zmęczenia zapewnia
skórze zdrowy wygląd.

CAPILAR-TONE CC
KREM TONUJĄCY
PHARMACERIS

Receptura w formie lekkiego,
tonującego CC-kremu, wzbowzbo
gacona o zielony pigment
mineralny, znany z właściwości
skutecznie korygujących
zaczerwienienia oraz niwelowania widocznych naczynek,
efektywnie wyrównuje koloryt
skóry. Krem oparty na fotostabilnych filtrach UVA i UVB,
zapewnia wysoką ochronę
przeciwsłoneczną.

I HEART REVOLUTION FIXING
SPRAY

Fixery od I Heart Revolution pomogą
utrwalić makijaż na dłużej, co jest szczególnie ważne w upalne dni. Wystarczy
spryskać skórę po skończonym makijażu.
Do tego zostały stworzone w wielu zapachach.

CHUSTECZKI MICELARNE DO
DEMAKIJAŻU TWARZY, OCZU I SZYI
MARION

BAZA KOLORY
KOLORYZUJĄCA MY SKIN
PERFECTOR
ESSENCE

Doskonale oczyszczają skórę z makijażu, pozostawiając ją odświeżoną, nawilżoną i gładką. Bazują
na płynie micelarnym, który delikatnie i skutecznie
usuwa brud. Odżywczo-detoksykujący japoński
kwiat wiśni wspomaga regenerację skóry, chroniąc przed utratą wody. Mleczko ryżowe poprawia
elastyczność skóry, wygładza ją i ujędrnia. Tworzy
na jej powierzchni film ochronny, zwiększając
odporność na zanieczyszczenia.

ODŻYWCZA POMADKA
Z PEELINGIEM SYLVECO

Naturalna, odżywcza pomadka, zawierająca
drobinki ścierające w postaci brązowego cukru
trzcinowego. Taki peeling delikatnie złuszcza
i doskonale wygładza usta. Aktywny składnik
– betulina – działa kojąco na wszelkie podrażnienia, łagodzi objawy opryszczki.

NAWILŻAJĄCA POMADKA-BŁYSZCZYK 2W1 CELIA

To 16 delikatnych kolorów (501-516)
od chłodnych różów, przez zgaszoną
czerwień, po beż. Pomadka-błyszczyk to
strzał w dziesiątkę dla kobiet, które cenią
trwałość pomadek, a z drugiej strony
uwielbiają błyszczyki za ich niezobowiązuniezobowiązu
jące kolory i piękny połysk na ustach.

WODOODPORNA ŻELOWA
KREDKA DO OCZU
DELIA COSMETICS

Zapewnia trwałość makijażu nawet w ekstremalnych warunkach. Miękka kredka
jest idealna do blendowania – także
z innymi kolorami. Świetna do stworzenia
perfekcyjnego ,,smoky eye”. W końcówce
kredki ukryta jest temperówka, dzięki której
zawsze można cieszyć się idealną kreską.

Kosmetyk o niezwykle
lekkiej formule, który
można nakładać war
warstwami, aby uzyskać in
intensywniejszy efekt. Baza
momentalnie ujednolica
i koryguje niedoskonałości skóry, pozostawiając
bardzo naturalne matowe
wykończenie.

PRZEROCZYSTY
BALSAM DO UST
SHEER BEAUTIFYING LIP BALM
CATRICE

Cztery neutralne
odcienie pokrywają
usta odrobiną koloru
i zapewniają naturalny
połysk. Odżywcze
składniki, takie jak olej
makadamia lub olej
arganowy rozpiesz
rozpieszczają usta, a kremowa
formuła idealnie się
wchłania i daje uczucie
komfortu.

PUDER UTRWALAJĄCY 5 W 1
SETTING POWDER CATRICE
Idealny towarzysz codziennych rytuałów
makijażowych lub jako kosmetyk do
wykonywania drobnych poprawek. Ze
względu na wszechstronne działanie
poradzi sobie z każdym wyzwaniem.

REKLAMA

BIBUŁKI MATUJĄCE
Z PUDREM MARION

Bibułki matujące z pudrem w kolorze jaja
snego brązu, wchłaniają nadmiar sebum i potu
z twarzy. Błyskawicznie odświeżają twarz, pozostawia
pozostawiając na niej cienką warstwę pudru, który matowi skórę
na długi czas oraz opóźnia ponowne jej błyszczenie.
Idealnie nadają się do poprawek makijażu w ciągu dnia.

BAZA POD CIENIE
DO POWIEK INGRID
COSMETICS

Wygładza, wyrównuje oraz
przygotowuje powieki do kolejnych kroków makijażu oka.
Przedłuża trwałość i podkreśla
kolor cieni, które nie osypują
się i nie gromadzą w załamaniach powiek, dzięki czemu
makijaż wygląda świeżo i perfekcyjnie przez wiele godzin.

BAZY POD MAKIJAŻ
MAKE-UP PRIMER
LIRENE

Do wyboru baza matująco-wygła-dzająca i wyrównująca koloryt.
Pielęgnacyjne, wegańskie
formuły o lekkich konsystencjach
i perłowym wykończeniu, które
przedłużają trwałość makijażu,
aktywnie dbając o kondycję
cery. Dedykowany pielęgnacyjny
składnik pochodzenia naturalne-go, który nawiązuje do FLORY
FRANCUSKIEJ.

CLEANIC PURE EFFECT
DO CERY NORMALNEJ I MIESZANEJ

Delikatne, bawełniane chusteczki do demakijażu, skutecznie oczyszczają
skórę i usuwają nadmiar sebum. Receptura na bazie płynu micelarnego
skutecznie usuwa makijaż. Specjalnie opracowana formuła wzbogacona
o Pantenol i Hydranov™ zapobiega utracie wody i przywraca optymalny
poziom nawilżenia.
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TURYSTYCZNY

NIEZBĘDNIK
MGIEŁKA DO CIAŁA
I WŁOSÓW BALTIC
HOME SPA ZIAJA

Pachnie nasyconym aro
aromatem mango. Zapewnia
przyjemne uczucie odpręże
odprężenia. Sprawdza się w upalne
dni oraz po ćwiczeniach
i treningach.

GLICERYNOWE
MYDŁO DO CIAŁA
POD PRYSZNIC I DO
KĄPIELI
ZIAJA GDANSKIN

Myje i pielęgnuje skórę, nawilża oraz zapewnia uczucie
gładkości. Wspomaga złuszczanie naskórka. Pozostawia
skórę zadbaną i pachnącą.

WODA PERFUMOWANA
EARL GREY
CHRISTOPHER DARK

Orzeźwiające nuty cytrusów
i dębowego mchu skomponowane w oparciu o dominującą woń
ekstraktu z zielonej herbaty.
Dla Kobiety zmysłowej i delikatnej.

CYTRUSOWA MGIEŁKA
ODŚWIEŻAJĄCA DO
TWARZY SORAYA
JUST GLOW

Twoja skóra potrzebuje pobudzenia?
Cytrusowa mgiełka to prawdziwy
Wake up shot! Doładuj skórę energią
każdego dnia. Zachwycaj naturalnym
blaskiem, dzięki składnikom, które
upiększają, nawilżają i zniwelują niechciane rozszerzone pory.

SUCHY SZAMPON
CAMELEO
VOLUME UP

To rewelacyjny sposób
na natychmiastowe
oczyszczenie i odświeżenie włosów bez użycia
wody oraz maksymalne
zwiększenie ich objętości.
Nadaje włosom delikatny,
kwiatowy zapach, pozosta
pozostawiając długotrwałe uczucie
świeżości i komfortu.

GILLETTE SATIN
CARE & OLAY
VIOLET SWIRL ŻEL
DO GOLENIA DLA
KOBIET

Żel do golenia dla kobiet Gil
Gillette Satin Care Violet Swirl
z dodatkiem Olay zawiera 4
razy więcej środka nawilżają
nawilżającego niż Gillette Satin Care
do skóry wrażliwej. Formuła
DERMIKA BLOOMING SKIN
ta pomaga chronić skórę
ULTRANAWILŻAJĄCA
przed utratą wilgoci podczas
EMULSJA ROZŚWIETLAJĄCA
golenia. Stosuj z maszynką
Odkryj działanie naturalnych składników
Venus Swirl, a już po kilku
aktywnych i zapewnij swojej skórze nawilżenie, wygładzenie, ochronę antyoksydacyjną minutach poczujesz niezwykłą gładkość skóry.
oraz redukcję pierwszych objawów starze
starzenia się skóry. Dermika Blooming Skin to siła
roślinnych składników aktywnych: ekstraktu
z hibiskusa i olejku z nasion kaktusa.

SUCHY SZAMPON
BATISTE CHERRY

To zapach radosny, soczyście
owocowy. Apetyczna wisienka
z nutką retro sprawia, że aż chce się
ruszać na podbój świata. Zacznij
od deseru – a Batiste Cherry niech
będzie wisienką na torcie udanego
dnia. Pamiętaj o 3 krokach Batiste:
wstrząśnij, spryskaj, wmasuj!
Dostępny w dwóch pojemnościach:
200 ml i 50 ml (idealny w podróży
lub do torebki).

MGIEŁKA BAMBUSOWA
THE SAEM

Bambusowa mgiełka odświe
odświeżająca do twarzy na bazie wody
bambusowej pozwala na utrzy
utrzymanie odpowiedniego nawilżenia
skóry. Rozpylona na twarzy ukoi
podrażnioną skórę, zapewniając
jej uczucie świeżości.

Uroda pod lupą

PALETA PUDRÓW DO
KONTUROWANIA
TWARZY INGRID
COSMETICS

BB KREM HEALTHY
MIX BOURJOIS

Perfekcyjnie wyrównuje
koloryt skóry i maskuje
niedoskonałości. Idealny
kompleks witamin A, C,
E i B5 jest najlepszym
pomocnikiem, gdy walczysz
z oznakami zmęczenia na
twarzy. Krem ten dodaje
skórze blasku i zapewnia
promienną, zdrowo wyglądawygląda
jącą i naturalną cerę. Skóra
pozostaje nawilżona nawet
przez 24 godziny.

To zestaw trzech produktów –
różu, bronzera i rozświetlacza.
Paleta została skomponowana
w oparciu o uniwersalne odcienie, odpowiednie dla każdego.
Produkt gwarantuje idealne
wymodelowanie twarzy i efekt
profesjonalnego makijażu.

BŁYSZCZYK
OH MY GLOS!
PLUMP RIMMEL

Nawilża i odżywia Twoje
usta, jednocześnie
nadając im lustrzany
połysk i piękny efekt
widocznego powiększenia! Dzięki niezwykłemu
trio: olejku cynamonowego, papryki i kamfory
błyszczyk doda Twoim
ustom jędrności i zapewni im uczucie
nawilżenia.

PŁATKI POD OCZY
PERFECTA EYE PATCH

To znakomity sposób na szybkie odświeżenie i odmłodzenie
spojrzenia. Przed wielkim
wyjściem lub po ciężkiej nocy
warto sięgnąć po coś „mocniejszego” w postaci nasączonych
płatków. Ich sposób aplikacji
sprawia, że składniki aktywne
są znacznie lepiej wchłaniane,
a efekt jest bardziej spektakularny.

MAKEUP
REVOLUTION
GLOW
REVOLUTION

Spraye od Makeup
Revolution z serii Glow
to rozświetlające mgiełki,
które można nałożyć
na makijaż w celu
rozświetlenia skóry.
Można też zastosować
je na nogi i inne części
ciała. Zostały stworzo
stworzone w dwóch wersjach
kolorystycznych.

ODŻYWKA DO RZĘS
I BRWI CONSTANCE
CAROLL

Dla zdefiniowania naturalnego
wyglądu rzęs. Bezbarwna, bezzapachowa odżywiająca maskara
do rzęs i brwi o konsystencji żelu.
Bogata w pantenol i keratynę z gliceryną. Skład zapewnia rzęsom
optymalne odżywienie i jednocześnie chroni rzęsy. Stosowana jako
bezbarwna maskara podkreśla
naturalny wygląd naszych rzęs.
Można jej używać do nadawania
brwiom pożądanego kształtu.

ODŻYWKA DO PAZNOKCI
DOUBLE POWER OF
VITAMINS&ACIDS
CONSTANCE CAROLL

Powrót do zdrowych paznokci w jeden
tydzień. Odżywka z mocą witamin
i kwasów regeneruje kruche, łamliwe
paznokcie. Silnie działająca kuracja
z kompleksem wzmacniającym
3AHAs przywraca zdrowie powierzch-ni paznokcia. Zawarte w odżywce witaminy zapewniają odżywienie i ochronę.

LAKIERY VINYL
NAIL CELIA
DELUXE

PROFESJONALNY
PŁYN MICELARNY
FACEMED+
EVELINE
COSMETICS

Innowacyjny produkt od
marki Eveline Cosmetics
w wersji MINI zadba
o prawidłowe oczyszczenie
skóry oraz błyskawicznie
usunie nawet wodoodpor
wodoodporny makijaż.

Klasyczna kolekcja lakierów
do paznokci w 10 kobiecych odcieniach czerwieni,
różu i fioletu. Lakiery bazują
na polimerach winylowych,
które chronią paznokcie
i zapewniają trwały efekt.
Elastyczna formuła sprawia,
że lakier zachowuje głęboki
kolor i połysk oraz nie
odpryskuje.

LAKIERY DO PAZNOKCI
CONSTANCE CAROLL

Lakier do paznokci z winylem, który po
nałożeniu na paznokcie pozostawia dłu
długotrwały efekt trwałości połysku. Każdy
lakier posiada innowacyjny pędzelek 4D
BIG SUPER BRUSH o podwójnej ilości
włosia formowanego. Ułatwia on rozpro
rozprowadzenie lakieru na płytce i skraca czas
aplikacji.

WODOODPORNA MASKARA
SCANDAL’EYES VOLUME
ON DEMAND RIMMEL

Ultrawygładzająca, odżywcza formuła pozwala na
bezustanne budowanie objętości, dzięki czemu
uzyskasz dokładnie taki efekt, jakiego oczekujesz – od delikatnego i naturalnego po wyraziście
podkreślone spojrzenie. Co więcej, maskara nie
rozmazuje się, nie kruszy i łatwo ją zmyć.
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CHUSTECZKI DO HIGIENY
INTYMNEJ LACTACYD
ANTIBACTERIA

Stworzone z myślą o kobietach ze
skórą szczególnie narażoną na infekcje bakteryjne. Delikatne chusteczki
codziennie chronią i pielęgnują Twoje
okolice intymne. Dzięki zawartości
naturalnego kwasu mlekowego oraz
ekstraktu z tymianku pomagają utrzymać równowagę pH okolic intymnych
i zapewniają dodatkową ochronę
przed bakteriami

CLEANIC JUNIOR NAWILŻANY
PAPIER TOALETOWY

Łagodna receptura z ekstraktem z aloesu
skutecznie oczyszcza okolice intymne
oraz łagodzi podrażnienia. Atrakcyjny
zapach gumy balonowej, zachęci dzieci
do jego stosowania. Chusteczka jest
w pełni biodegradowalna i rozkładalna
w wodzie, dzięki czemu po użyciu możesz
ją wyrzucić do toalety. W trosce o środowisko opakowanie naszego papieru w pełni
nadaje się do recyklingu.

ORZEŹWIAJĄCY
PŁYN MICELARMICELAR
NY YUZU FRESH
JUICE
BIELENDA

AQUA-KREM FITOKOSMETIK

To niezwykły krem do rąk, którego receptura oparta jest na wodzie
termalnej z Kamczatki! Zapewnia nawilżenie skóry w 3 jej warstwach – naskórku, skórze właściwej i tkance podskórnej. Ponadto
przywraca naturalną równowagę wodną skóry i zapobiega utracie
wilgoci. Błyskawicznie się wchłania i ma 100% naturalny skład!

NATURALNY DEZODORANT
ZIOŁOWY SYLVECO

Dezodorant bez soli aluminium i alkoholu, zawierający skuteczne składniki
absorbujące pot i hamujące rozwój
bakterii, niwelujące jednocześnie
nieprzyjemny zapach. Ekstrakt z kory
dębu o właściwościach ściągających
oraz kombinacja naturalnych olejków
eterycznych o ziołowym aromacie
pozwala czuć się świeżo i komfortowo przez dłuższy czas.

Z bioaktywną wodą
cytrusową zawiera;
orzeźwiający sok z yuzu
i oczyszczające micele.
Dedykowany jest cerze
szarej i zmęczonej, szybko i skutecznie usuwa
makijaż twarzy, oczu
i ust. Odświeża i daje
uczucie orzeźwienia.
Pojemność 45 ml.

ANTYPERSPIRANT
W SZTYFCIE FA INVISIBLE
SENSITIVE

Przeznaczony dla wrażliwej skóry.
Zapewnia ochronę przed poceniem
i przykrym zapachem do 48h. Przeciwdziała powstawaniu plam oraz
odbarwień na ubraniach.

PASTY DO ZĘBÓW
ECODENTA

To naturalne i certyfikowane produkty do
dbania o higienę jamy ustnej, które łączą w sobie niezwykłą siłę natury oraz cenną wiedzę
naukową. Ciekawe formuły, smaki, rodzaje a
także praktyczne, przyjemne w użytkowaniu
opakowania oraz wysoka jakość i skuteczność,
to cechy które wyróżniają pasty do zębów
i płyny do płukania jamy ustnej Ecodenta.

LACTACYD
INTIMATE SHAVE

To delikatna emulsja do golenia i higieny
okolic intymnych, która nawilża skórę i łagodzi
podrażnienia. Dzięki zawartości naturalnego
kwasu mlekowego oraz kompleksu masła shea
i migdałów, chroni Twoją wrażliwą skórę podczas
golenia pozostawiając ją miękką i gładką.

PRZETESTUJ
PRODUKT!
PRÓBKA
W PREZENCIE

Uroda pod lupą
KREM DO RĄK
BIOLAVEN ORGANIC

Bogaty w składniki odżywcze krem do rąk, przeznaczony do intensywnej pielęgnacji przesuszonej
i szorstkiej skóry dłoni. Zawiera masło shea, olej
z pestek winogron, masło avocado, mocznik, skwalan i lecytynę sojową, które silnie nawilżają, uzupełniają niedobory lipidów i chronią delikatną skórę
przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi.

CHUSTECZKI ODŚWIEŻAJĄCE CLEANIC
ANTIBACTERIAL TRAVEL PACK

Chusteczki myjące do rąk i ciała z płynem antybakteryjnym. Wspomagają
w utrzymaniu prawidłowej higieny rąk w sytuacjach, w których jest ograniczony dostęp do wody i mydła. Testowane dermatologicznie. Plastikowe zamknięcie ułatwia wyjmowanie chusteczek i zabezpiecza je przed wysychaniem.

OCZYSZCZAJĄCY ŻEL DO RĄK,
WŁAŚCIWOŚCI ANTYBAKTERYJNE
MARION
Usuwa do 99,9 % zanieczyszczeń. Odświeża
i eliminuje bakterie bez użycia wody. Dostępne
opakowania: butelka 50 ml, tuba 50 ml, 20
saszetek po 1,5 ml w kartoniku.

MYDŁO ANTYBAKTERYJNE ZE SREBREM KOLOIDALNYM MEDI SOAP
ECOCERA

OCZYSZCZAJĄCE CHUSTECZKI DO RĄK
Z PŁYNEM ANTYBAKTERYJNYM MARION
Chusteczki do rąk odświeżające z płynem antybakteryjnym dokładnie oczyszczają skórę, pozostawiając
uczucie świeżości. Zawierają składniki aktywne,
które skutecznie oczyszczają skórę bez potrzeby
użycia wody i mydła. 15 sztuk w opakowaniu.

Naturalne, wegańskie, antybakteryjne mydło o roślinnej formule. W swoim składzie zawiera srebro
koloidalne, znane w medycynie od lat. Skutecznie
oczyszcza skórę dłoni oraz całego ciała. Działa
antybakteryjnie, antygrzybiczo i antywirusowo.

BEZPIECZNE WAKACJE
W

związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie, tegoroczne lato będzie wymagało od nas więcej ostrożności i samodyscypliny. Po kilku tygodniach przymusowej kwarantanny każdy
z chęcią zamieniłby swoje cztery ściany na piaszczystą plażę czy górskie szlaki. Zadbajmy o to, aby był to czas
bezpiecznego wypoczynku dla nas i wszystkich osób znajdujących się w naszym otoczeniu. Pamiętajmy więc
o maseczkach, rękawiczkach a pod ręką zawsze niech będą chusteczki lub żel antybakteryjny.

ANTIBACTERIAL CLEANSING HAND LIQUID
OCZYSZCZAJĄCY PŁYN ANTYBAKTERYJNY
DO RĄK Z GLICERYNĄ
LA RIVE

Szybkie i łatwe oczyszczanie dłoni w każdym miejscu i każdych warunkach. Natychmiastowe działanie antybakteryjne
dzięki podwyższonej zawartości alkoholu (80% VOL.). Niezwykle wygodna formuła stosowania – płyn w sprayu, do użycia
bez wody, szybkoschnący, o delikatnym zapachu.

SPECJALISTYCZNY ŻEL
DO RĄK BALNEA MED

Specjalistyczny żel do rąk intensywnie oczyszczający. Olejek z drzewa
herbacianego zawarty w żelu
ma właściwości antybakteryjne.
Ekstrakt z aloesu koi i łagodzi
podrażnioną skórę, jednocześnie
chroniąc ją przed wysuszaniem.

AQUASELIN EXTREME ŻEL DO MYCIA
RĄK ZE SKŁADNIKIEM ANTYBAKTERYJNYM OCEANIC

Doskonale myje i idealnie oczyszcza, pomagając
utrzymać właściwą higienę skóry dłoni. Składniki antybakteryjne zapewniają skuteczne działanie ochronne,
a specjalnie opracowana formuła o kwasowym pH
wspomaga działanie antybakteryjne.

MYDŁO W PŁYNIE ZE ŚRODKIEM
ANTYBAKTERYJNYM PERFECTA
PHARMACY

Przeznaczone do codziennego mycia i pielęgnacji
rąk. Dokładnie oczyszcza skórę dłoni, zapewniając
jej jednocześnie doskonałe złagodzenie podrażnień. Wspiera naturalną barierę ochronną naskórka oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii.
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ŚWIEZOŚĆ
POD KONTROLĄ

ADIDAS COOL & CARE 6 IN 1
ANTYPERSPIRANT W KULCE
DLA KOBIET

ANTYPERSPIRANT
W KULCE FA MEN
XTREME INVISIBLE
FRESH

Zapewnia długotrwałą ochronę i pielęgnację, dzięki którym w każdej chwili
będziesz czuć się świeżo. To doskonałe
połączenie skuteczności antyperspirantu z ochroną skóry oraz ubrań, w 6
wymiarach: działa przeciw przykremu
zapachowi, przeciw poceniu, bakteriom, bez białych śladów i żółtych plam
na ubraniach, zapewnia długotrwałą
świeżość, działa aż do 48h.

Antyperspirant o morskim
zapachu. Przeciwdziała
powstawaniu plam oraz
zapewnia ochronę przed
poceniem i przykrym zapachem aż do 72h.

ANTYPERSPIRANT
FA INVISIBLE FRESH

O zapachu konwalii majowej,
z technologią przeciwdziałającą powstawaniu śladów na
ubraniach. Formuła bez alkoholu zapewnia długotrwałą
ochronę przed poceniem
i przykrym zapachem do
48h.

YEGO SPORT ANTY
ANTY-PERSPIRANT DLA
MĘŻCZYZN ZIAJA

Działanie antyhydrotycz
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.

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.

OLD SPICE DEEP
SEA DEZODORANT W
SPRAYU DLA MĘŻCZYZN
Zawsze to samo. Ciśnienie rośnie.
Próbujesz sobie przypomnieć,
czy aby uratować świat należy
przeciąć niebieski czy czerwony
kabelek, gdy wtem ktoś mówi
Ci, że CZUJE jak się stresujesz.
Nie pozwól na to. Ratuj świat bez
przykrej woni. Uratuj sytuację
z dezodorantem w sprayu Old
Spice dla mężczyzn. To początek
najlepszej na świecie przygody
z zapachem.

ANTYPERSPIRANT FA
MEN XTREME INVISIBLE POWER

Antyperspirant o zapachu
aromatycznych zielonych nut.
Efektywna formuła nadaje długotrwałą świeżość bez śladów na
ubraniach. Zapewnia ochronę
przed poceniem i przykrym
zapachem aż do 48h.

ANTYPERSPIRANT
W SPRAYU REXONA
SEXY BOUQUET

To niesamowita kompozycja
zapachowa. Zmysłowa świeżość
stworzona z delikatnego połączenia białych kwiatów jaśminu,
olśniewającej konwalii, luksusowej magnolii oraz bogatej róży.
Dodatkowo nuty ciepłej wanilii,
przyjemnego piżma i zmysłowego białego cedru spowodują,
że poczujesz się zniewalająco.
Dzięki technologii Motionsense™, antyperspirant zapewni Ci
świeżość i ochroni Cię przed
nieprzyjemnym zapachem aż
do 48 godzin.
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KERATY
NOWE
PROSTO
WANIE
WŁOSÓW

K

eratyna to podstawowy budulec włosów. Niestety tracimy ją w wyniku działania warunków atmosferycznych, promieniowania UV czy codziennej
stylizacji włosów. Terapia polega na zastosowaniu keratyny, jako głównego i najskuteczniejszego składnika, który jest podstawowym budulcem skóry, paznokci i włosów.

NA CZYM POLEGA KERATYNOWE
PROSTOWANIE WŁOSÓW?

Keratyna, jako organiczna i naturalna substancja, daje włosom szansę
powrotu do ich pierwotnego stanu - zdrowego wyglądu. To zabieg, którego celem jest odbudowa struktury włosów, ich intensywne odżywienie
i wygładzenie, natomiast wyprostowanie jest efektem ubocznym.
Zabieg polega na wprasowaniu we włosy odpowiedniej ilości preparatu
keratynowego za pomocą rozgrzanego ceramicznego żelazka fryzjerskiego. Pod wpływem ciepła łuski włosa otwierają się, a keratynowy
budulec wnika w ich strukturę i dokładnie wypełnia wszelkie ubytki. Następnie łuska włosa zostaje zamknięta, a ich struktura zrekonstruowana.

DLA KOGO JEST TEN ZABIEG?

Zabieg keratynowego prostowania włosów polecany jest każdemu.
Sprawia, że włosy stają się znacznie łatwiejsze do ułożenia na co dzień.
Gdy włosy są suche, łamliwe, zniszczone czy matowe, zabieg bardzo
dobrze je regeneruje. Poprawia ich kondycję po lecie lub zabiegach
chemicznych, jak farbowanie czy rozjaśnianie. Metoda keratynowa ma
na celu również skrócenie czasu potrzebnego do modelowania i codziennej stylizacji włosów.

Uroda pod lupą
CZY KERATYNOWE PROSTOWANIE
WŁOSÓW JEST SZKODLIWE?

Keratynowe prostowanie nie niszczy włosów. Przeciwnie, ma za zadanie
odbudować zniszczone partie, zregenerować je i odżywić. Po zabiegu
włosy są błyszczące, sypkie, elastyczne i podatne na stylizację. Nie reagują na zbyt niską lub zbyt wysoką wilgotność powietrza. Czy po wypłukaniu się keratyny są w gorszym stanie? Nie. Włosy wracają do stanu
przed zabiegiem keratynowym.

JAKIE SĄ EFEKTY KERATYNOWEGO
PROSTOWANIA WŁOSÓW?

Po zakończeniu zabiegu włosy są gładkie, nawilżone i dogłębnie odżywione, zregenerowane, lśniące, sprężyste, podatne na stylizację. Są
także bardziej odporne na skręty i puszenie się w wilgotnym środowisku.
Jeżeli włosy po keratynowej terapii nie są proste to znaczy, że zabieg się
nie udał? Nie. Należy pamiętać, że nie jest to prostowanie chemiczne,
które zmienia strukturę włosa, ale dogłębne odżywienie keratyną, czego skutkiem ubocznym jest wyprostowanie w mniejszym lub większym
stopniu. Wszystko zależy od włosów i ich struktury. Najczęściej jednak
włosy po zabiegu są prostsze, gładsze, bardziej miękkie i lepiej się układają. Regularne powtarzanie kuracji sprawia, że stają się bardziej proste.
Efekty utrzymują się od 2 do 6 miesięcy w zależności od rodzaju włosa,
jego podatności na keratynę, pielęgnacji po zabiegu, częstotliwości mycia i farbowania oraz wykonywania innych zabiegów. Kąpiele w morzu,
basenie (sole i chlor) wysuszają włosy. Im więcej silnych detergentów,

tym szybciej produkt się wypłukuje. Nie powinno się farbować włosów
przez 2 tygodnie przed i po wykonanej kuracji. Należy pamiętać, aby po
wykonanym zabiegu przy kolejnej wizycie w salonie uprzedzić fryzjera,
że taki zabieg był wykonany – tak, aby włosy nie były myte szamponem
zawierającym sól (SLS).
Podcięcie końcówek poleca się wykonać po kuracji a nie przed nią, gdyż
po wyprostowaniu widoczne są wszelkie ewentualne nierówności w cięciu włosów. Jeśli chcesz pocieniować włosy, poproś fryzjera, aby zrobił to
zwykłymi nożyczkami (nie degażówkami - rwą i strzępią włos zamiast go
ciąć). Aby zobaczyć efekty zabiegów zapraszamy na @keratinthrapypg.

JAK DBAĆ O WŁOSY PO ZABIEGU?

Przez 24-48 h po zabiegu włosów nie należy myć, moczyć, poddawać
działaniu wilgoci i pary wodnej. Nie zalecam ich także spinać, związywać
gumką, zaplatać, traktować lakierem, pianką, żelem czy suchym szamponem.
By efekt keratynowego prostowania był utrwalany i trzymał się optymalnie, po każdym myciu należy włosy wysuszyć suszarką. Nie zasypiajmy
w mokrych. Można je kręcić - nie niszczy to efektu. Nie ma też przeciwskazań do olejowania.
Po zabiegu keratynowym zaleca się stosowanie szamponów bez SLS,
SLES i silikonów, soli, alkoholu. Nie wolno stosować szamponów przeciwłupieżowych. Należy obowiązkowo nakładać odżywkę przy każdym
myciu oraz uważać, aby nie przeproteinować włosów - stają się szorstkie, łamliwe i kruszą się. Aby temu zapobiec, unikajmy masek, odżywek
i szamponów zawierających proteiny.

Tekst:
Pamela Grzywacz
Właścicielka salonów i akademii
szkoleniowej Keratin Therapy w Rzeszowie
oraz marki Kerarganic Polska. Studentka
piątego roku psychologii na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
Rzeszów, ul. Słowackiego 7a,
ul. Przesmyk 2
FB/INST: @keratintherapypg
www.keratintherapy.pl
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ANTYPERSPIRANT
DO STÓP W MGIEŁCE
MARION

Zapobiega nadmiernemu
poceniu się stóp oraz zapewnia
im świeżość i komfort, dzięki
zawartości olejku eukaliptusowego i z drzewa herbacianego.
Wygodna aplikacja ułatwia
codzienne stosowanie.

KREM ANTYPERSPIRANT ODŚWIEŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY
BIELENDA MINTY
FRESH FOOT CARE
Posiada lekką formułę, która
błyskawicznie się wchłania i pozwala na swobodne stosowanie
produktu nawet bezpośrednio
przed założeniem obuwia oraz
w ciągu dnia. Zmiękcza skórę
stóp, pozostawiając ją gładką
i nawilżoną. Jednocześnie
skutecznie odświeża i działa
antyperspiracyjnie, neutralizując
nieprzyjemny zapach.

NAWILŻAJĄCY
KREM DO STÓP
VIANEK

Lekki krem do stóp
z mocznikiem (10%), do
codziennego używania.
Wygładza i zmiękcza skórę
stóp. Zawiera ekstrakt
z liści mniszka lekarskiego
i olej z kiełków pszenicy,
gwarantujące natychmiastowy efekt nawilżenia.
Stosowany systematycznie regeneruje silnie
przesuszoną, szorstką
skórę, zapewniając komfort
i ochronę przed rogowaceniem.

SKARPETKI ZŁUSZCZAJĄCE
NAWILŻAJĄCY KREM-MASKA
NA ZROGOWACENIA 30% UREA
EVELINE COSMETICS

Innowacyjna formuła kremu-maski, oparta na
eksfoliującym działaniu kwasów AHA, skoncentrowanym odżywczym 30% UREA i wygładzającej
lanolinie, skutecznie zwalcza zrogowacenia
i szorstkość skóry.

Uroda pod lupą

STOPY

SKARPETKI
ZŁUSZCZAJĄCE
- PROFESJONALNY ZABIEG DO
DOMOWEGO
UŻYTKU - STOPY
BEZ ZGRUBIEŃ
LIRENE

W IDEALNEJ
KONDYCJI
KREM DO STÓP KOZIE
MLEKO REGENERUJĄCO-WYGŁADZAJĄCY
VOLLARE COSMETICS

Receptura kremu wzbogacona o mocznik pozwala na
zatrzymanie wody w naskórku.
Proteiny z koziego mleka głęboko nawilżają i wspomagają jego
odnowę. Lekka formuła kremu
doskonale się wchłania. Skóra
pozostaje intensywnie zregenerowana i elastyczna.

Usuwa martwy naskórek
bez mechanicznego
ścierania, wspomagając
odnowę skóry. Zmiękcza
stwardniałą skórę zmniejszając odciski i przywraca efekt miękkich,
zadbanych stóp.

KREM DO STÓP
ZMIĘKCZAJĄCY
Z KOMPLEKSEM AHA
ZIAJA
Rozluźnia warstwę korneocytową naskórka. Intensywnie
zmiękcza, szczególnie skórę
pięt i okolice palców. Skutecznie zapobiega twardnieniu
skóry. Krem polecany również
dla diabetyków.

TOTAL S.O.S
„ZŁUSZCZAJĄCE
SKARPETKI”
KREM-KOMPRES
20% UREA DO STÓP
I PĘKAJĄCYCH PIĘT
PERFECTA

Krem pomaga skutecznie
zmiękczyć i aksamitnie wygładzić skórę stóp. Redukuje
zgrubienia, zrogowacenia
i pęknięcia naskórka.

UNDOFEN KURACJA
KREM NA
PĘKAJĄCE PIĘTY

Zawiera mocznik w 30%
stężeniu. Rezultaty widoczne
już po 1. użyciu potwierdzone u 84% testujących.
Wzrost nawilżenia skóry
aż o 59% już po 3 dniach
stosowania. Regeneruje i wygładza nawet bardzo suchą
i popekaną skórę pięt.

KĄPIEL PEREŁKOWA DO STÓP Z MOCZNIKIEM 45%
GOOD FOOD PODOLOGY DELIA COSMETICS

Taka kąpiel doskonale relaksuje i przygotowuje stopy do dalszej pielęgnacji. Dokładnie oczyszczona skóra będzie bardziej podatna na przyjęcie kolejnych składników.
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Męska strefa
3W1 - PASTA/PEELING/
MASKA BIELENDA OFM
CANNABIS

Produkt o formule 3w1 skutecznie
myje i odświeża skórę. Jego unikatowa receptura bazuje na działaniu
składników aktywnych – białej glinki,
pumeksu oraz Cannabidiolu.

ŻEL MYJĄCY DO
TWARZY DUETUS

Orzeźwiający żel myjący do
codziennego stosowania. Dzięki
zawartości delikatnych składników oczyszczających, skutecznie
usuwa wszelkie zabrudzenia oraz
matuje, nie pozostawiając przy
tym uczucia ściągnięcia skóry.

MĘSKA PIELĘGNACJA SKÓRY TWARZY
I CIAŁA DAX MEN

DaxMen to kosmetyki dla mężczyzn do pielęgnacji
twarzy i ciała, które uwzględniają szczególne potrzeby
męskiej skóry. Wyróżnikiem oferty jest regeneracja,
łagodzenie i kojenie mikrouszkodzeń, powstających na
skórze mężczyzny. W linii: krem nawilżający, krem anti-aging, kojący balsam po goleniu, ultralekki łagodzący
balsam po goleniu, żel do mycia twarzy, ciała i włosów
3w1 oraz antyperspiracyjny dezodorant do stóp. Kremy i balsamy podane są w wygodnych opakowaniach
typu airless, a przyjemność stosowania zapewnia
atrakcyjna, męska nuta zapachowa.

ŻEL DO MYCIA
TWARZY PRZECIW
BŁYSZCZENIU
EVELINE
COSMETICS

Dokładnie usuwa zanieczyszczenia (kurz, smog, pot,
sebum) z powierzchni skóry –
odczuwalny efekt odświeżenia
skóry. Redukuje widoczność
zaskórników i porów – po
użyciu skóra jest wyraźnie
gładsza. Matuje - już od pierwszej aplikacji redukuje błyszczenie. Pozostawia uczucie
komfortu – nie podrażnia i nie
powoduje przesuszeń i efektu
ściągnięcia skóry,

WŁAŚCIWA PIELĘGNACJA JEST NIE TYLKO KWESTIĄ WYGLĄDU, ALE MA WPŁYW
NA SAMOPOCZUCIE I ZDROWIE.

OLD SPICE CITRON ŻEL
POD PRYSZNIC I SZAMPON DLA MĘŻCZYZN

Old Spice Citron zna Twoje
zwykłe pragnienia: grać w gry
komputerowe w zawieszonym
w dżungli hamaku, podczas gdy
zastępy małpek karmią Cię limonkami, a piękne kobiety z tytułem
magistra delikatnie czeszą Twoje
włosy. Dlatego właśnie marzysz
o Old Spice Citron. Naucz się, jak
dobrze pachnieć i wydobyć z siebie prawdziwą męskość, dzięki
żelowi pod prysznic Old Spice.

SZAMPON 3W1
SCHAUMA CHARCOAL
+CLAY

SZAMPON 3w1 Schauma
MEN z WĘGLEM i GLINKĄ do
włosów, ciała i twarzy. Dla głębokiego oczyszczenia normalnych
włosów.

DOVE
MEN+CARE
CLEAN
COMFORT ŻEL
POD PRYSZNIC

Żel pod prysznic Dove
Men+Care Clean Comfort
z technologią MicroMoisture nawilża Twoją skórę
oraz pomaga chronić ją
przed przesuszeniem. Ta
efektywna formuła łatwo
się spłukuje, zapewniając
skórze odświeżającą czystość i uczucie komfortu.
Żel pod prysznic Dove
Men+Care Clean Comfort
wykorzystuje zaawansowaną technologię MicroMoisture, która uaktywnia
się podczas spienienia,
by wspomagać utrzymanie naturalnego poziomu
nawodnienia.
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WODA PO GOLENIU
ADIDAS UEFA DARE
EDITION 100 ML

To świeży aromatyczno-korzenny męski zapach,
który pobudza każdego ranka.
Kompozycję otwierają cytrusowe akcenty z lekką miętą
uzupełnione o korzenne akordy
kardamonu i kwiatową lawendę. Męski charakter podkreśla
paczula oraz jodła balsamiczna.
Woda po goleniu koi podrażnioną skórę i idealnie sprawdza się
w codziennej pielęgnacji.

!

Nie każdy mężczyzna jest wyznawcą zasady, że
woda i szare mydło wystarczą. Wysokiej jakości
męskie kosmetyki będą pielęgnować skórę
w optymalny sposób.
Odpowiednio dobrane pomagają zachować właściwe
nawilżenie skóry, chronią przed zmarszczkami
i negatywnymi czynnikami oraz hamują procesy
starzenia.

NAWILŻAJĄCY KREM DLA
MĘŻCZYZN SPF 10 ZIAJA
YEGO SENSITIVE

LEKKI ŻEL NAWILŻAJĄCY
PRZECIW OZNAKOM
ZMĘCZENIA
EVELINE COSMETICS

Natychmiastowy efekt redukcji 5
oznak zmęczenia skóry:
1. intensywnie nawilża 24H,
2. redukuje cienie pod oczami,
3. łagodzi uczucie ściągnięcia,
4. przeciwdziała błyszczeniu,
5. dodaje skórze energii.

Krem zawierający substancje nawilżające, łagodzące i ochronne, między
innymi płynne masło shea - nowatorski
emolient o właściwościach pielęgnanaskór
cyjnych. Poprawia barierowość naskórka, natychmiast koi zaczerwienienia
i podrażnienia.

SZAMPON REDUKUJĄCY
SIWIZNĘ CAMELEO MEN

Dobrze skrojony szary garnitur to na pewno męska rzecz. Ale włosów nie musisz
mieć pod kolor! Działanie produktu:
MYJE - dokładnie oczyszczaj włosy i skórę
głowy.
ODŚWIEŻA – ciesz się orzeźwiającym zapachem i uczuciem wyjątkowej świeżości.
PIELĘGNUJE – wzmacniaj włosy.
DBA O TWÓJ KOLOR – redukuj siwe
włosy i chroń swój naturalny kolor z fitopig
fitopigmentem z ekstraktu z orzecha włoskiego.

ANTYPERSPIRANT
FA MEN XTREME
INVISIBLE FRESH

Antyperspirant o świeżym
męskim zapachu. Przeciwdziała powstawaniu plam
oraz zapewnia ochronę
przed poceniem i przykrym
zapachem do 48h.

GILLETTE FUSION5
ŻEL DO GOLENIA DO
SKÓRY WRAŻLIWEJ

Żel do golenia do skóry
bardzo wrażliwej Gillette
Fusion5 zawiera kompleks
Ultra Comfort, który chłodzi
i koi skórę, a także pomaga
chronić ją podczas golenia,
zapewniając uczucie świeżości. Ten żel do golenia jest
odpowiedni dla wrażliwej skóry i zapewnia jej wyjątkowy
komfort. Używaj z maszynką
do golenia Fusion5.

OLEJEK DO BRODY
I WĄSÓW CAMELEO MEN

Nawilża zarówno włosy, jak i skórę
dla zdrowego wyglądu i wyjątkowej gładkości. Koi i minimalizuje
łuszczenie się skóry. Regeneruje
skórę i zmiękcza szorstki zarost.
Zapewnia połysk i świetny zapach;
nie pozostawia tłustej warstwy.
Zapobiega plątaniu brody i szybko
się wchłania.

REKLMAA

NOWOŚĆ
P R Z E D S TA W I A
HERBAL ESSENCES
NOWĄ KOLEKCJĘ

,
Z CZYSTYM ALOESEM
UPRAWIANYM
OSÓB,
W ZRÓWNOWAŻONY SP
Ł O S Y.
KTÓRA NAWILŻA W

Argan Oil szampon i odżywka

Marka Herbal Essences wierzy w siłę natury wyrażaną pięknem. Aktualnie nawiązaliśmy współpracę z Królewskimi Ogrodami Botanicznymi w Kew, wiodącym na świecie autorytetem
w dziedzinie roślin, aby promować prawdziwe składniki roślinne. Herbal Essences bio:renew z marokańskim olejkiem
arganowym to szampon i odżywka stworzone w 90% ze
składników pochodzenia naturalnego*, zawierają naturalnie
pozyskiwane składniki i aktywny antyoksydant, który pomaga
oczyszczać i chronić włosy.
* woda oczyszczona oraz kompleksy stworzone ze składników
naturalnych i poddane ograniczonej obróbce.

Cechy i zalety

• Współpraca z Królewskimi Ogrodami Botanicznymi w Kew,
wiodącym na świecie autorytetem w dziedzinie roślin,
aby promować prawdziwe składniki roślinne
• Ten szampon i odżywka nie zawierają parabenów, barwników, silikonów ani parafiny
• 90% składników pochodzenia naturalnego*
(* woda oczyszczona oraz składniki pochodzenia naturalnego poddane ograniczonej obróbce)
• Szampon i odżywka z marokańskim olejkiem arganowym
pomagają odbudować gładkość włosów
• Zrównoważone pH, bezpieczny dla włosów farbowanych

