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O MARCE

BASIA

OLEARKA

B

ASIA OLEARKA to marka stworzona przez pasjonatów mody i fotografii - Basię i Pawła Olearków.
Basia tworzy stroje dla kobiet i mężczyzn od wielu
lat. Początkowo jedynie hobbystycznie. W 2014 roku
stworzyła i zaprezentowała pierwszą w 100% autorską kolekcję.
Od tej pory, co roku prezentuje dwie kolekcje strojów dla kobiet i mężczyzn. Premierowe pokazy poszczególnych kolekcji są każdorazowo
dużym wydarzeniem nie tylko modowym, lecz także towarzyskim. Mają
one miejsce w różnych dość zaskakujących miejscach – terminal lotniska, korytarze muzeum, salon Harley-Davidson & GOC, dach lub korytarze galerii handlowej po jej wieczornym zamknięciu. I to tylko niektóre
miejsca, gdzie odbyły się premierowe pokazy kolekcji. Basia Olearka
prezentuje swoje kreacje w Rzeszowie, gdzie mieszka i tworzy, lecz
także w innych polskich miastach, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Zakopane. Od dwóch lat uczestniczy ze swoimi kolekcjami w wielkich wydarzeniach modowych, jak Paris Fashion Week i Fashion Week Berlin.
Team Basia i Paweł Olearka nie przestał tworzyć także w czasie pandemii. Co więcej, Basia zaprezentowała swoją kolekcję SHINE w pokazie on-line, który cieszył się zainteresowaniem kilkunastotysięcznej
widowni.
Wspólnym mianownikiem propozycji modowych skierowanych przez
markę do kobiet jest seksapil, kobiecość, formy podkreślające piękno
kobiecego ciała. Wszystko z dbałością o szczegóły oraz wygodę. Męż-

Nawilżająca formuła
z kwasem hialuronowym
Naturalne wykończenie
z efektem „drugiej skóry”
Efekt średnio lub mocno
kryjący

TRUE SKIN.
W

JA.
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czyźni ubrani przez Basię noszą zazwyczaj nietuzinkowe garnitury, ale
także wygodne dresy. Wiele propozycji powstaje z tkanin z autorskimi nadrukami wykorzystującymi elementy prac fotograficznych Pawła
Olearki – prywatnie męża Basi. Choć wszystkie kolekcje marki Basia
Olearka są spójne w stylu, to jednak za każdym razem inne, często
zaskakujące. Da się odczuć w nich zabawę modą, poszukiwanie ciągle
nowych rozwiązań. Organizując wydarzenia modowe, jak pokazy czy
sesje zdjęciowe, marka współpracuje ze wspaniałymi i znanymi osobami i firmami z branży beauty i fashion. Każdorazowo kolekcje ubrań
uzupełniają piękne torebki, buty, biżuteria, makijaże i fryzury. Modele
i modelki pokazują się na wybiegu do muzyki stworzonej na potrzeby
pokazów przez doskonałych DJ-ów.
Basia Olearka ubiera także osoby ze świata show biznesu – znane
aktorki, rockmenów, gwiazdy muzyki pop. Większość klientów to osoby ubierane na miarę. Basia uwielbia bezpośredni kontakt z klientem.
Wspólnie z nim tworzy propozycje uwzględniające charakter wydarzenia, na które przygotowywana jest kreacja, preferencje klientów, wymagania sylwetki. Część efektów jej pracy można także znaleźć w sklepie
internetowym www.basiaolearka.com
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dotychczasową twórczością oraz nowościami marki Basia Olearka.
www.facebook.com/b.olearka
www.basiaolearka.com
www.instagram.com/basiaolearka
Zdjęcia: Paweł Olearka

Must have!

PREZENTUJE

SUCHE SZAMPONY DO RÓŻNYCH RODZAJÓW WŁOSÓW
podwójne działanie • nowa, lekka formuła 2.0 • odswieżanie i pielęgnacja
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BEAUTY
BOOSTER
Z KOLAGENEM
DELIA
COSMETICS

100% HIALURONIC
ELIXIR PIERRE RENE
PROFESSIONAL

Jest idealnym rozwiązaniem
dla skóry z pierwszymi
oznakami starzenia. Posiada
doskonałe właściwości
nawilżające, wygładzające
i odżywcze. Odżywiona
i dobrze nawilżona warstwa
rogowa naskórka posiada lepszą zdolność przepuszczania
substancji czynnych.

RE.VISAGE
DERMIKA

Główne składniki
aktywne serii to globalnie dbające o młody
i promienny wygląd
cery RESWERATROL
i RETINOL ROŚLINNY.
Przeciwzmarszczkowy krem
wygładzający, wzbogacony
został o olejek z pestek winogron oraz ekstrakt z czerwonej
algi, pobudzającej produkcje kwasu
hialuronowego oraz ceramidów,
potrzebnych skórze między 40. a 50.
rokiem życia.

Jeśli Twoja skóra jest
dojrzała i zależy Ci na
zniwelowaniu widoczności zmarszczek
wybierz Beauty Booster
kolagenowy. Zminimalizuje widoczność
zmarszczek. Sprawi,
że Twoja cera stanie
się bardziej sprężysta
i ujędrniona. Przywróci
Twojej skórze młodszy
wygląd.

ŚNIEŻNA ALGA
AVA LABORATORIUM

Niezwykle skuteczny krem
oparty na działaniu ekstraktu
z ekstremofilnej algi śnieżnej
rosnącej w wyjątkowo niskich
temperaturach pod śniegiem,
która aktywuje „ścieżkę młodości” w skórze chroniąc proteiny
długowieczności KLOTHO
i FOXO1. Zapobiega ona efektom starzenia skóry, stymulując
produkcję najważniejszych
dwóch typów kolagenu.

YOSKINE
OKINAWA GREEN
CAVIAR
SERUM KAWIOROWE POD KREM

SEKRET

Formuła serum oparta
na zielonym kawiorze
doskonale sprawdzi się,
jako baza pod krem. Kombinacja silnie liftingujących
i odbudowujących skórę
składników promieniście
rozświetla cerę oraz przyspiesza efekty kuracji
przeciwzmarszczkowej.

MŁODOŚCI

SKONCENTROWANY KREM INTENSYWNIE PRZECIWZMARSZCZKOWY
40+ EVELINE
COSMETICS

Połączone działanie
kompleksów Neo-DNA
i PEP-7REPAIR™ stymuluje
prawidłowy przebieg procesów odnowy i regeneracji,
zwiększając tempo odbudowy włókien podporowych,
dzięki czemu skóra staje się
bardziej jędrna i elastyczna.
Filtrowany śluz ślimaka redukuje zmarszczki i zapobiega
powstawaniu nowych.

ROSADIA SERUM
DO TWARZY

SERUM OLEJOWE
Z WITAMINĄ C 10%
PAESE

Serum olejowe z innowacyjną, stabilną formą
witaminy C i z mieszaniną
szlachetnych olejów
pochodzenia naturalnego
– wyjątkowe rozświetlenie
i odmłodzenie Twojej
skóry!

BIELENDA RED
GINSENG
SILNIE ODBUDOWUJĄCA AMPUŁKA PRZECIWZMARSZCZKOWA

KOZIE MLEKO
ULTRALEKKI
KREM ANTY-AGING
NAWILŻAJĄCO-ENERGETYZUJĄCY
ZIAJA

Przeznaczona jest do
pielęgnacji cery dojrzałej.
Składniki aktywne zawarte w ampułce docierają
w miejsca problematyczne, pobudzając skórę do
regeneracji. Ampułka zawiera koreański czerwony
żeń szeń, japoński grzyb
shiitake oraz peptydy
ryżowe.

Lekkie serum olejowe
przeznaczone do każdego typu cery, szczególnie wrażliwej, dojrzałej
lub naczynkowej. Po
zastosowaniu serum
skóra staje się wyraźnie
gładsza, rozpromieniona
i bardziej elastyczna.

HELLO, GOOD
STUFF ! FACE
SERUM ESSENCE
Serum do twarzy gwarantuje promienną cerę!
Formuła z ekstraktem
z ananasa intensywnie
nawilża, pozostawiając
piękny blask i delikatny
ananasowy zapach.

BEAUTY BOOSTER
ANTYOKSYDACYJNO- WYGŁADZAJĄCY
Z KOENZYMEM Q10
DELIA COSMETICS

Zapewnia efekt
satynowej gładkości. Intensywnie
nawilża i wygładza
naskórek. Chroni
przed promieniowaniem UV, pyłem
i kurzem. Przywraca
skórze sprężystość
i elastyczność.
Skutecznie łagodzi
podrażnienia. Pozostawia przyjemne
uczucie świeżości.

Jeśli posiadasz skórę dojrzałą
i zależy Ci na spowolnieniu
procesów jej starzenia się
ten Booster będzie idealny
dla Ciebie! Wpływa na
spowolnienie procesów
starzenia skóry. Chroni cerę
przed szkodliwym działaniem
czynników atmosferycznych.
Przywraca skórze gładkość
i elastyczność.

KREM-ELIKSIR PRZECIWZMARSZCZKOWY
NA NOC REGENERACJA 60+ LIRENE
CZARNY TULIPAN

Ekstrakt z kwiatów organicznego czarnego tulipana zawiera
wysokie stężenie flawonoidów, dzięki czemu niezwykle
skutecznie chroni skórę przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników. Poprawia jędrność, intensywnie i długotrwale
nawilża. Wzmacnia barierę
naskórkową, odbudowując jej
funkcje ochronne.

ROYAL SNAIL
KREM POD OCZY
I NA POWIEKI
EVELINE
COSMETICS

Filtrowany śluz ślimaka
zmniejsza głębokość nawet
utrwalonych zmarszczek
i „kurzych łapek” oraz
zapobiega powstawaniu
nowych. Intensywnie
regeneruje, odżywia oraz
skutecznie wygładza.
Redukuje oznaki starzenia
i zmęczenia. Wypełnia
zmarszczki i poprawia
napięcie.

11

12

Uroda pod lupą

3/35/2020

S

kóra Twojego ciała wymaga regeneracji i odżywienia? A może jest odwodniona lub pozbawiona blasku?
W zgodzie z Twoimi indywidualnymi potrzebami, sięgnij po którąś z nowoczesnych, bogatych formuł balsamów i mleczek Eveline Cosmetics.
Jeśli szukasz ratunku dla wyjątkowo przesuszonej, szorstkiej
skóry, oparte na szwajcarskiej formule Multiregenerujące
mleczko-kompres do ciała Body Care Med+ SOS (1), z nieprzeciętnie wysokim, 5-procentowym stężeniem Urea, bioHyaluronem 4DTM i kompleksem witamin A+E+F, natychmiast przynosi
skórze ukojenie, silnie wygładza, ujędrnia i pozwala zachować
młody wygląd.
Jeśli marzysz o dodatkowej dawce blasku, sięgnij po Luksusowe
odżywcze mleczko do ciała Gold Lift Expert (2) wzbogacone
drobinkami 24-karatowego złota, które zapewnia skórze subtelny połysk. Bogaty w witaminy i mikroelementy kompleks Caviar
& Hyalluron Active oraz rewolucyjna technologia Hydra-Deep
System, oparta na hydromolekularnych kompleksach oraz drogocennych składnikach aktywnych, zapewnia intensywne nawilżenie, wzmocnienie i regenerację głębokich warstw skóry.
By przywrócić skórze idealny poziom nawilżenia, witalność i jędrność już od 1. aplikacji, wypróbuj Aktywnie nawilżające mlecz-

WYBIERZ TO

CZEGO PRAGNIE
TWOJA SKÓRA

1

2

3

ko do ciała w balsamie Botanic Expert (3), o formule wykorzystującej technologię Milk Infusion™, opartą na 5 drogocennych
mleczkach: kokosowym, ryżowym, owsianym, jojoba oraz migdałowym.
Gdy Twoja skóra wymaga odżywienia, świetnie sprawdzi się Ultraodżywczy olejek do ciała w balsamie Botanic Expert (4)
opracowany na bazie 5 szlachetnych olejków: z płatków róży
damasceńskiej, makadamia, arganowym, kukui oraz marula.
Formuła typu body glow szybko poprawia wygląd skóry i pozostawia ją pięknie rozświetloną.
Zależy Ci na błyskawicznej regeneracji skóry? Wybierz ekskluzywną recepturę Intensywnie regenerującego olejkowego
balsamu do ciała Royal Snail (5), która wyróżnia się unikalnym,
filtrowanym śluzem ślimaka o silnych właściwościach odbudowujących i nawilżających. Balsam błyskawicznie rewitalizuje
i głęboko odżywia skórę, sprawiając, że staje się delikatna i cudownie miękka w dotyku.

4

5

Ciesz się formułami, które czerpią z mocy naturalnych składników i zaawansowanych technologii, by karmić
Twoje zmysły i olśniewać efektem cudownie zadbanej, pięknej skóry. Niezależnie od tego, czego potrzebujesz,
pokochasz je od pierwszej aplikacji!
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POJEDYNEK
KOSMETYKÓW DO MYCIA CIAŁA

P

raca na wysokich obrotach, stres, przemęczenie to niestety codzienność. Tęskniąc za chwilą ukojenia, przyjemności i wysoką
strefą relaksu chętnie sięgamy po łagodne, pachnące kosmetyki
do pielęgnacji ciała. Nie zapominaj również, że Twoja opalona skóra po
wakacjach potrzebuje nawilżenia.
PERFECTA MILK THERAPY
MIGDAŁOWE MLECZKO
POD PRYSZNIC
Migdałowe mleczko do mycia ciała
o wyjątkowej jedwabistej formule,
zawierające składniki o nawilżającym
i regenerującym działaniu. Otula
skórę aksamitną pianą i doskonale ją
oczyszcza. Daje odczucie odświeżenia i komfortu oraz pozostawia skórę
idealnie gładką i miękką w dotyku.
Dodatkowo przyjemny migdałowy
zapach relaksuje i koi zmysły.

BIELENDA EXOTIC
PARADISE
OLEJEK DO KĄPIELI
I POD PRYSZNIC
Z EKSTRAKTEM
Z FIGI

REKLAMA
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EDYCJA LIMITOWANA
DOVE DEEPLY NOURISHING ŻEL POD PRYSZNIC
Ten żel pod prysznic łączy naturalne
dla skóry składniki nawilżające z łagodnymi substancjami myjącymi, by
pomóc Twojej skórze w zachowaniu
jej naturalnego poziomu nawilżenia,
pozostawiając ją bardziej miękką
i gładką już po pierwszym prysznicu. Pielęgnująca formuła żelu pod
prysznic Dove gwarantuje odpowiednie nawilżenie i odżywienie Twojej
skóry, które wnika głęboko w warstwę
rogową naskórka. Żel tworzy bogatą
pianę, która poprawia kondycję skóry,
pozostawiając ją zadbaną i czystą.

ODŻYWCZO-UJĘDRNIAJĄCY
BALSAM DO CIAŁA MIKROBIOM PROTECTION
EVELINE COSMETICS

Doskonale myje i odświeża
ciało. Ekstrakt z figi wykazuje właściwości antyoksydacyjne, nawilżające i odżywcze. Dzięki zawartości
wody kokosowej i gliceryny,
pozostawia skórę optymalnie wypielęgnowaną, czystą
i przyjemną w dotyku.

To produkt, którego głównym zadaniem
jest dbanie o florę bakteryjną skóry.
Zawarte w nim wyselekcjonowane
prebiotyki i probiotyki w połączeniu
z ceramidami i algami, to maksymalna
dawka witamin i odżywienia dla skóry.

KOJĄCE MYDŁO
ANTYBAKTERYJNE
W PŁYNIE SŁODKA
MALINA I ALOES
LIRENE

Mydło antybakteryjne o kuszącym zapachu dojrzałych
malin skutecznie myje i jednocześnie pielęgnuje skórę,
pozostawiając ją wygładzoną i odświeżoną. Zawartość
naturalnego ekstraktu
z aloesu koi podrażnienia
spowodowane czynnikami
zewnętrznymi i przywraca
optymalny komfort.

ŻEL POD PRYSZNIC
DLA MĘŻCZYZN ADIDAS
AFTER SPORT

To produkt do pielęgnacji ciała,
który idealnie nadaje się pod
prysznic po treningu. Posiada unikalną formułę 3 w 1, która nawilża
ciało, odżywia włosy i jest łagodna
dla twarzy. Aby przywrócić naturalny poziom nawilżenia skóry,
żel After Sport jest wzbogacony
dodatkowymi proteinami, które
pomagają zaspokajać nasze codzienne zapotrzebowanie na ten
składnik. Formuła żelu testowana
jest dermatologicznie.
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NATURE BOX ŻEL POD
PRYSZNIC Z OLEJEM
Z AWOKADO

Żel pod prysznic z tłoczonym na zimno
olejem z awokado głęboko oczyszcza i pielęgnuję skórę. Złożony jest
głównie ze składników pochodzenia
naturalnego (98%). Kojące właściwości
oleju z awokado łagodzą podrażnienia
i głęboko nawilżają skórę. Polecany do
skóry suchej i wrażliwej.

CUPUACU KRYSTALICZNE MYDŁO POD PRYSZNIC I DO KĄPIELI ZIAJA

Masło cupuacu i masło karite tworzą na powierzchni skóry welwetową ochronę. Redukują szorstkość,
suchość i nadmierne łuszczenie.
Zapewniają efekt miękkiej skóry.
Oleje makadamia i z orzechów
brazylijskich działają odżywczo
i regenerująco na naskórek.

ŻEL 3 W 1 DO
MYCIA TWARZY,
CIAŁA I WŁOSÓW
ZIAJA

Łagodnie oczyszcza skórę
i myje włosy. Zapewnia
świeżość i odprężenie.
Nie narusza naturalnego
pH skóry. Przyjemnie
pachnie. Sprawdza się
w domowej aplikacji spa.
Zawiera substancje o aktywności antycellulitowej
i kondycjonującej: kofeinę,
masło illipe, glikozaminoglikany, krzem, kwas
alginowy i inulinę.

STOSUJ BALSAM DO CIAŁA, BY SKÓRA

STAŁA SIĘ NAWILŻONA I SPRĘŻYSTA.
BIOLAVEN ŻEL MYJĄCY DO
CIAŁA

QUILIBRA OCZYSZCZAJĄCY ŻEL POD PRYSZNIC Z AKTYWNYM
WĘGLEM

Nawilżająco-relaksujący żel pod prysznic
delikatnie, ale skutecznie oczyszcza i odświeża. Łagodne detergenty i neutralne pH
gwarantują zachowanie naturalnej bariery
lipidowej, a dodatek oleju z pestek winogron
wspomaga regenerację przesuszonej skóry.

Delikatny żel o działaniu detoksykującym, idealny do oczyszczania
skóry, także wrażliwej. Aktywny
węgiel naturalnie absorbuje zanieczyszczenia i toksyny, nadając
uczucie czystości i świeżości.
Aloes ma działanie nawilżające
i kojące. Został wzbogacony
o odświeżający ekstrakt z soku
z cytryny, a także olej ze słodkich
migdałów, który dodatkowo nawilża i zmiękcza skórę.

NAWILŻAJĄCY ŻEL
ANTYBAKTERYJNY
DO MYCIA TWARZY,
DŁONI I CIAŁA LIRENE
Antybakteryjny żel przeznaczony jest do codziennej
pielęgnacji. Regeneruje skórę
oraz skutecznie usuwa zanieczyszczenia, nie podrażniając
i nie wysuszając skóry. Działa
antybakteryjnie zapewniając
odpowiednią higienę oraz
równowagę flory bakteryjnej
skóry.

ODŻYWCZO-UJĘDRNIAJĄCY
BALSAM DO CIAŁA MIKROBIOM
PROTECTION EVELINE COSMETICS
To produkt, którego głównym zadaniem jest
dbanie o florę bakteryjną skóry. Zawarte w nim
wyselekcjonowane prebiotyki i probiotyki w połączeniu z ceramidami i algami, to maksymalna
dawka witamin i odżywienia dla skóry.

18

Uroda pod lupą

3/35/2020

DAVID BECKHAM BOLD
INSTINCT

RARYTASY

Nowy zapach Davida Beckhama Bold
Instinct to synonim męskości i elegancji.
W oparciu o osobiste doświadczenia
David zachęca mężczyzn, by pozostawali
wierni swoim wartościom i wyborom.
Wyrafinowany i elegancki zapach bazujący
na sprawdzonym kunszcie zapachowym
i wysokiej jakości składnikach. Charyzmatyczna mieszanka ziemistych nut z domieszką whiskey, aromatycznych przypraw
oraz akordów drzewnych.

KOSMETYCZNE

J

esteśmy zasypywani reklamami rozmaitych produktów w telewizji,
prasie i internecie, więc często trudno odnaleźć to, czego tak naprawdę szukamy i podjąć ostateczną decyzję. Prezentujemy zbiór
najnowszych hitów kosmetycznych, żeby zaoszczędzić Twój czas.

BABY FACE –MASECZKA
WYGŁADZAJĄCA DERMIKA

MASECZKA WYGŁADZAJĄCA
RÓŻOWA GLINKA MARION

Polecana jest do pielęgnacji cery wrażliwej,
delikatnej, szorstkiej ze skłonnościami do
alergii i podrażnień. Widocznie wygładza
cerę już po pierwszym użyciu. Krzem,
wapń, żelazo, sód i potas wpływają na
zdrowy i promienny wygląd cery. Maseczka
ma działanie ściągające, wzmacniające,
a jednocześnie koi i odpręża.

Herbal Essences bio renew z marokańskim
olejkiem arganowym to szampon stworzony
w 90% ze składników pochodzenia naturalnego,
zawierający naturalnie pozyskiwane składniki i aktywny antyoksydant, który pomaga oczyszczać
i chronić włosy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM

ZESTAWIENIEM, ABY NIC CI NIE UMKNĘŁO.

AQUASHOT ULTRA
– MINERALNY ŻEL
MYJĄCY DO TWARZY
SORAYA

PUDER PRASOWANY PORELESS PERFECTION CATRICE

Skutecznie oczyszcza z resztek makijażu i zanieczyszczeń,
nie wysuszając i nie pozostawiając uczucia ściągnięcia. Żel
delikatnie się pieni, a zapach
przywodzi na myśl powiew
morskiej bryzy.

Masz dość tego niechcianego błyszczenia,
gdy jesteś poza domem? Dzięki pudrowi w kamieniu Poreless Perfection bez zawartości silikonu
z łatwością poprawisz makijaż i uzyskasz zmatowioną,
wygładzoną cerę bez widocznych porów. Niezwykle miękka
formuła pudru o uniwersalnym odcieniu, dostosowującym się błyskawicznie do indywidualnego koloru cery, praktycznie wtapia się
w skórę i niweluje wszelkie niedoskonałości. Gwarantuje bardzo
naturalny wygląd i nadaje cerze aksamitną gładkość. Efekt, który
można uzyskać od ręki, dzięki dołączonemu lusterku.

SZAMPON AWOKADO
BARWA NATURALNA

Przeznaczony jest do włosów
łamliwych, suchych i zniszczonych.
Zainspirowany został silnie odżywczymi właściwościami awokado.
Naturalny ekstrakt działa regenerująco i intensywnie nawilża wysuszone
włosy. Trehaloza ma właściwości
antyoksydacyjne, a także nawilża
włosy i skórę głowy, chroniąc przed
przesuszeniem.

Przeznaczona jest do włosów koloryzowanych i z pasemkami. Ekstrakt
z banana zmiękcza, silnie odżywia
i regeneruje. Pozostałe składniki
odżywcze – olej z awokado i ekstrakt
z papai pielęgnują i poprawiają
kondycję włosów.

Nanorevit Intensive Repair
Hand Serum zapewnia odbudowę mikrobiomu skóry
i 24-godzinne nawilżenie.
Wygładza i zmiękcza podrażnioną skórę dłoni oraz
łagodzi zaczerwienienia.

Maseczka BABY FACE cudownie wygładza i przywraca skórze młodzieńczy blask.
Zawiera węgiel aktywny, który usuwa nadmiar
sebum i odblokowuje pory; ekstrakt z kory
wierzby, który ma działanie ściągające i antybakteryjne, łagodzi podrażnienia oraz naturalne kwasy AHA, które wygładzają naskórek.

HERBAL ESSENCES BIO RENEW
SZAMPON DO WŁOSÓW
REGENERUJĄCY

MASKA BANANA CARE
Z LINII FOOD FOR HAIR
EVELINE COSMETICS

INTENSYWNIE
REGENERUJĄCE
SERUM DO RĄK
PAESE

DOVE NOURISHING SECRETS
REVITALISING RITUAL BALSAM
DO CIAŁA

Inspirowany rytuałami piękna koreańskich
kobiet. Łączy ekstrakt z Jagód Goji i olej
z Kamelii z doskonałą formułą Dove.
Pomaga zapewniać Twojej skórze jędrność
i odpowiedni poziom nawilżenia, a jego
subtelny zapach zapewnia przyjemne
wrażenia Twoim zmysłom.

ZMIĘKCZAJĄCY KREM Z MOCZNIKIEM AVA LABORATORIUM

Zawiera mocznik w wysokim – aż 30%
stężeniu, który zmiękcza szorstką, zrogowaciałą skórę i ułatwia złuszczanie martwego
naskórka (działanie keratolityczne). Dodatkowo zwiększa przenikanie w głąb aktywnych
składników. Bardzo silnie nawilża.

100% HYDROLAT Z YLANG
YLANG LIRENE

Hydrolat z kwiatów YLANG YLANG
to w 100% naturalny kosmetyk.
YLANG YLANG nazywany jest „kwiatem kwiatów”, łagodzi i regeneruje
skórę oraz reguluje ilość wytwarzanego sebum. Systematyczne stosowanie zapewni optymalne odżywienie
cery i sprawi, że będzie ona bardziej
jędrna i pełna naturalnego blasku.

YOSKINE GEISHA GOLD
SECRET

To ekskluzywna linia silnie odmładzających kosmetyków, które
powstały z inspiracji niezwykłą urodą
japońskich gejsz oraz strzeżonymi
od wieków sekretami ich pielęgnacji.
W każdym produkcie z linii Yoskine
Geisha Gold Secret ujawniona została inna tajemnica piękna gejszy.
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ARNICA 35 KREM DO
NÓG Z ARNIKĄ
I DIOSMINĄ DULAC

MASKA SWEET COCONUT
Z LINII FOOD FOR HAIR
EVELINE COSMETICS

Odświeżający krem typu
„lekkie nogi” z efektem chłodzącym. Usuwa zmęczenie,
dając nogom natychmiastowe
uczucie odprężenia i ulgi.
Pielęgnuje skórę, koi podrażnienia i regeneruje. Krem
został wzbogacony o ekstrakt
z ekologicznej arniki górskiej,
pozyskiwanej unikalną technologią ekstrakcji ultradźwiękowej (zawartość 15%), a także
ruszczyka i kasztanowca dla
jeszcze większego komfortu
Twoich nóg.

Przeznaczona jest do włosów normalnych i cienkich. Naturalny olejek
kokosowy intensywnie nawilża,
olejek makadamia wzmacnia cebulki
włosów, zapobiegając uszkodzeniom
i łamliwości. Ekstrakt z marakui odżywia oraz nadaje włosom olśniewający
połysk.

BIELENDA SKIN SHOT 2-STEP
PRO CARE MASKA W PŁACIE +
AMPUŁKA

Maska w płacie + ampułka to dwuetapowa
pielęgnacja twarzy w formie mini zabiegu
kosmetycznego. Pierwszym krokiem jest aplikacja serum w ampułce, kolejnym nałożenie
maski w płacie. Te dwa etapy tworzą warstwę
okluzyjną, dzięki której substancje aktywne
są lepiej przyswajalne.

SYOSS SZAMPON I BALSAM REPAIR
DO WŁOSÓW SUCHYCH
I ZNISZCZONYCH

Nowa odsłona marki znanej na polskim rynku od
ponad 10-lat to połączenie japońskiej tradycji z nowoczesną technologią. Zawarta formuła z kompleksem
aminokwasów to znany naturalny budulec włosów.
Formuła z ALGAMI WAKAME zawarta w linii REPAIR
precyzyjnie odbudowuje istniejące zniszczenia oraz
tworzy tarczę ochronną, aby zapobiegać przyszłym
uszkodzeniom.

ANANASOWY
TRENING SKÓRY
ZIAJA

To soczysta propozycja
3 różnych form do
pielęgnacji ciała: żelu,
sorbetu i musu. Antycellulitowa aktywność nowych kosmetyków Ziaja
dba o ujędrnienie skóry
podczas codziennej
pielęgnacji. Wiodącymi
składnikami serii jest
ekstrakt z ananasa oraz
energetyzująca kofeina.

ECO MASŁO DO
CIAŁA KIEŁKI OWSA
& OLEJEK Z KONOPI
REGENERACJA
LIRENE NATURA

O wegańskiej, bogatej formule zawiera aż 98% składników
pochodzenia naturalnego,
które głęboko odżywiają
i nawilżają.

OLEIQ HYDROLAT OGÓREK

Hydrolat z ogórka intensywnie nawilża, wygładza,
zmiękcza i daje uczucie świeżości. Rozjaśnia
przebarwienia i zmniejsza zaczerwienienia na
skórze. Redukuje wydzielanie sebum i zmniejsza
opuchliznę. Jest to również roślinny składnik
przeciwstarzeniowy. W pielęgnacji włosów nawilża je i wspomaga kurację przeciwłupieżową.

SUCHY SZAMPON
BATISTE HYDRATE

Z niewidoczną formułą o podwójnym działaniu
– odświeża i pielęgnuje włosy. Zawiera cenne
składniki korzystnie wpływające na kondycję
włosów – olejek abisyński, z awokado, kokosowy,
witaminę E, glicerynę, wyciąg z ziaren soi i keratynę. Stworzony został z myślą o włosach suchych
i normalnych: odświeża je, a jednocześnie nawilża
bez obciążania.
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CELIA DE LUXE
CIENIE DO
POWIEK MY ONLY
ONE

REKLAMA
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W kolekcji satynowych
cieni do powiek znajduje
się 10 najpopularniejszych odcieni w tonacji
beżu, różu, brązu, błękitu,
turkusu i szarości, które
pozwalają wykonać każdy make-up: naturalny,
dzienny i spektakularny
wieczorowy.

PALETY CIENI DO POWIEK CATRICE COSMETICS

PRZYCIĄGAJ
WZROKIEM
FALSE LASH EFFECT MAX
FACTOR

MASCARA DO BRWI
BROW & GO EVELINE
COSMETICS

Szukasz prostego sposobu na uzyskanie efektu sztucznych rzęs? Nasza
specjalna formuła podwaja objętość
Twoich rzęs od nasady aż po końce
dla uzyskania oszałamiająco gęstych
rzęs. Opatentowana formuła Liquid
Lash™ wygładza rzęsy od nasady aż
po końce.

MASCARA Z OLEJEM KONOPNYM
MAKEUP
REVOLUTION

Tusz do rzęs od Makeup
Revolution zawierający olejek z Cannabis Sativa. Olej
ten odżywia rzęsy, a tusz
pogrubi i wydłuży je. Dzięki
wygodnej szczoteczce
łatwo jest dotrzeć do nawet
najkrótszych rzęs.

Z małą, wyjątkowo precyzyjną szczoteczką idealnie podkreśla brwi, nadając
spojrzeniu charakteru. Trwała formuła
zawiera delikatne mikro-włókna, które
dodają brwiom objętości, wypełniając
przestrzenie między włoskami. Mocno
zaakcentowane i podkreślone brwi to
nieodłączny element
modnego makijażu.
Dostępne dwa kolory:
Light i Dark.

MASKARA 24 EVER BOLD
VOLUME ESSENCE

Odżywcza konsystencja z olejkami:
konopnym, migdałowym i jojoba oraz
witaminą E pokrywa rzęsy głęboką
czernią utrzymującą się przez 24 godziny. Objętość można zwiększać stopniowo w zależności od pożądanego efektu
i jest dostępna w dwóch wersjach: tusz
do rzęs 24ever BOLD Volume z plastikową
szczoteczką elastomerową zapewniającą
ekstremalną objętość oraz tusz do rzęs
DEFINED 24ever ze szczoteczką z włókna,
zapewniający wyrazisty efekt objętości.
Wybór należy do Ciebie!

TUSZ DO RZĘS
SCANDALEYES VOLUME ON DEMAND
RIMMEL

Ta maskara pozwala Ci
stworzyć taką objętość
rzęs, o jakiej marzysz. Sama
decydujesz, jak mocne pogrubienie uzyskasz. Możesz
dokładać ją nawet w ciągu
dnia.

Czas na kolejne niezapomniane chwile i przepiękne efekty kolorystyczne!
Nowa, wegańska i wolna od mikrocząsteczek plastiku kolekcja trzech palet
cieni do powiek The Collection imponuje niezwykłą gamą barw. Dostępna
w trzech różnych wersjach kolorystycznych - EARTH, NUDE oraz w ciepłej
tonacji COCOA – pozwala uzyskać mocno nasycone kolorystycznie matowe lub delikatnie połyskujące efekty.

PALETA CIENI
DO POWIEK
DREAMILY
PAESE

Z tą paletą stworzysz
makijaż na każdą okazję. Matowe, perłowe
i satynowe wykończenia cieni. Subtelne
róże, naturalne beże
i klasyczne brązy.

ŻELOWA HENNA DO
BRWI I RZĘS DELIA
COSMETICS

Jeden produkt, który ma dwa
zastosowania - do koloryzacji
brwi i rzęs. Jedno opakowanie
wystarcza na około 15 aplikacji.
Intensywny efekt, który utrzymuje się do 14 dni.
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INTENSYWNIE CZARNA
KREDKA DO OCZU ROYAL
PENCIL PIERRE RENE
PROFESSIONAL

Nasza intensywnie czarna kredka wyróżnia się delikatną, kremową formułą,
która gwarantuje komfortową aplikację
i łatwość blendowania. Nie rozmazuje
się, a wykonany za jej pomocą makijaż
pozostaje intensywny przez cały dzień.
Nie podrażnia skóry i jest odpowiednia
do wrażliwych oczu.

24H NAWILŻENIE
KWAS HIALURONOWY
+ ALOES
essence.eu/pl-pl

24H TRWAŁOŚĆ
WEGAŃSKI
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CELIA UTLENIALNA
POMADKA DO UST
IDEALNA NA CZAS
PANDEMII

Pomadka wzbogacona o unikalne pigmenty, zmienia kolor
podczas wykonywania makijażu.
Ma 5 odcieni sztyftu, z których
każdy nadaje ustom niepowtarzalny, indywidualny efekt
w odcieniach różu. Wyjątkowo
trwała. Nie zostawia śladów na
maseczce zakrywającej usta, nie
rozmazuje się pod maseczką.

POMADKA Z EFEKTEM
3D CREAM GLOW
GLOSS SPARKLE BE
GLAMOUR DELIA
COSMETICS

Jeśli jesteś fanką błyszczących
ust, te pomadki są dla Ciebie!
Płynna pomadka będzie
idealnym zastępstwem dla
błyszczyka. Jej wysoce napigmentowana formuła pozostawia
na ustach opalizującą i połyskującą powłokę.

BIELENDA BOTANICAL LIP CARE
BALSAM DO UST
SWEET MANGO

Balsam likwiduje uczucie
spierzchnięcia, ściągnięcia
i suchości ust. Przyjazna
roślinna formuła bogata
jest w masło karite oraz
kompozycję wyselekcjonowanych naturalnych olejów.
Balsam zmiękcza naskórek
oraz zabezpiecza go przed
niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Bogaty
w witaminy i minerały
ekstrakt z mango, odżywia,
nawilża i kondycjonuje
naskórek, dba o jego ładny
wygląd.

ALOESOWY SZTYFT
DO UST QUILIBRA

Miękki i gładki sztyft, który
otula usta bardzo delikatną
warstwą ochronną. 100% czysty aloes, zawarty w formule
w dużych ilościach (20%)
chroni i przynosi ulgę skórze
ust. Olej jojoba zapewnia
zmiękczenie i nawilżenie,
natomiast witamina E chroni
usta przed starzeniem.

LANOLINA
KOSMETYCZNA ZIAJA

SYLVECO ODŻYWCZA
POMADKA Z PEELINGIEM

100% lanolina przeznaczona do
miejscowej pielęgnacji skóry przesuszonej, spierzchniętych ust z tendencją do pojawiania się zajadów.
Natłuszcza i zmiękcza naskórek.
Przynosi ulgę przesuszonej skórze.
Łagodzi podrażnienia. Dodatkowo
nabłyszcza usta.

ZMYSŁOWE

I KUSZĄCE

Naturalna, odżywcza pomadka,
zawierająca drobinki ścierające
w postaci brązowego cukru trzcinowego. Taki peeling delikatnie
złuszcza i doskonale wygładza
usta. W składzie pomadki
znajduje się bogaty w przeciwutleniacze i kwasy NNKT olej
z wiesiołka o właściwościach
silnie regenerujących. Pozostałe
oleje, wosk pszczeli i masła
roślinne pielęgnują delikatny
naskórek ust, zapobiegają ich
wysychaniu i pękaniu.

POMADKI
WINYLOWE
MAKEUP
REVOLUTION

Pomadki winylowe
to intensywnej pigmentacji błyszczyki
o bardzo mocnym
połysku. Nadają
one ultra-gładkiego
wykończenia na
ustach.

OLEJEK DO UST
GLOW ELIXIR LIP OIL
BE GLAMOUR DELIA
COSMETICS

Olejki są świetną alternatywą
dla błyszczyków - optycznie
powiększają usta, intensywnie
je nawilżają i regenerują. A to
wszystko dzięki kompleksowi
aż 7 olejków: makadamia,
chia, jojoba, arganowy, marula,
awokado, z pestek z winogron
- to dzięki nim usta są miękkie,
gładkie i wyjątkowo odżywione.
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AQUASHOT NAWADNIAJĄCA MGIEŁKA
MINERALNA SORAYA

Ten błyskawicznie nawadniający
tonik to zastrzyk nawilżenia oraz
ukojenia w wygodnej formie
mgiełki. Ultralekka formuła
szybko się wchłania, pozostawiając skórę świeżą, promienną
i nawilżoną. Naturalna betaina
wzmacnia efekt nawilżenia.

GOT2B GLUED SPRAY

Stop! Stwórz skandalicznie mocno
utrwalone fryzury na poziomie 6 lub
podkręć efekt stylizacji, którą już
stworzyłeś za pomocą got2b Glued
Spray. Pozwól włosom zamarznąć - aż do następnego mycia. Do
wysokiej klasy stylizacji.

SPRAY

W RÓŻNYCH ODSŁONACH

PERFECTA I LOVE BRONZE
BRĄZUJĄCA MGIEŁKA
ROZŚWIETLAJĄCA DO CIAŁA

DOVE NOURISHING
SECRETS GLOWING
RITUAL ANTYPERSPIRANT
W SPRAYU

SPRAY ODŻYWCZY SYOSS
BALANCING

Do wszystkich rodzajów włosów i skóry
głowy. Formuła z przyjaznym dla mikrobiomu ŻEŃ-SZENIEM natychmiastowo
ułatwia rozczesywanie włosów i wzmacnia je bez obciążania. Wstrząśnij przed
użyciem, spryskaj osuszone ręcznikiem
włosy i skórę głowy po każdym umyciu,
nie spłukuj.

Poznaj antyperspirant dla kobiet, który
odkryje przed Tobą intrygujące połączenie zapachu kwiatu lotosu i aromatu wody ryżowej. To formuła inspirowana rytuałami piękna japońskich kobiet,
dla których kąpiel w wodzie ryżowej
z dodatkiem kwiatów od wieków stanowi doświadczenie nie tylko dla ciała,
ale także dla duszy i zmysłów.

ZIAJA GDANSKIN
NAWILŻAJĄCA MGIEŁKA ZAPACHOWA DO TWARZY I CIAŁA

Nawilża i tonizuje naskórek. Doskonale
orzeźwia i dodaje energii. Pozostawia na
skórze elegancki zapach. Idealna na letnie dni,
w trakcie i po opalaniu.

KOSMETYKI W SPRAYU ZAPEW-

NIAJĄ WYGODĘ UŻYTKOWANIA I SZYBKIE EFEKTY.
OLD SPICE SANTORINI
BODY SPRAY FOR MEN
DEODORANT

ADIDAS FLORAL
DREAM

Dezodorant dla kobiet
Adidas Floral Dream to
wyrafinowany, kobiecy
zapach oparty na bogatym bukiecie kwiatowym,
otulonym zmysłowymi
aromatami wanilii i drzewa
sandałowego. Łączy
klasyczną elegancję ze
sportowym stylem życia.

Zawsze to samo. Ciśnienie
rośnie. Próbujesz sobie przypomnieć, czy aby uratować świat
należy przeciąć niebieski czy
czerwony kabelek, gdy wtem
ktoś mówi Ci, że śmierdzisz. Nie
pozwól na to. Ratuj świat bez
przykrej woni. Uratuj sytuację
z Old Spice Santorini. To
początek najlepszej na świecie
przygody z zapachem.

Stopniowo i delikatnie nadaje skórze odcień
słonecznej opalenizny oraz podtrzymuje
i utrwala ją w czasie. Dzięki zawartości delikatnego złotego pyłu, znakomicie podkreśla
koloryt i sprawia, że skóra staje się promienna
i subtelnie rozświetlona od razu po aplikacji.

BATISTE - SPRAY HEAT
& SHINE
To produkt wielofunkcyjny.
Rewelacyjny jako nabłyszczacz,
zapewnia efekt glamour każdej
fryzurze, a także chroni i odżywia włosy podczas stylizacji na
gorąco. Formuła z keratyną,
witaminą E oraz olejkiem Inca
Inchi zabezpiecza włosy przed
temperaturą do 230°C i nadaje
im wyjątkowy połysk.

RAJSTOPY W SPRAYU
JASNA KARNACJA
LIRENE

Rajstopy w sprayu to fluid zapewniający efekt pięknych, satynowych,
naturalnie opalonych nóg. Dzięki
specjalnej emolientowej formule
pielęgnuje, łatwo rozprowadza się
i sprawia, że skóra staje się miękka
i jedwabista.

ADIDAS PURE GAME

To dezodorant dla mężczyzn ceniących
sobie 48-godzinną ochronę przed potem
i świeżość, poszukujących zapachów
wywołujących uczucie entuzjazmu
i radości z uprawiania sportu. Zapach
otwiera zaskakująca mieszanka grejpfruta
i mandarynki, podkreślona zieloną bazylią
oraz ostrą, świeżą papryką i pieprzem.

VIANEK NAWILŻAJĄCY
TONIK-MGIEŁKA DO
TWARZY

Łagodny tonik-mgiełka o działaniu
nawilżającym, przeznaczony do
codziennej pielęgnacji cery suchej
i wrażliwej, idealnie uzupełnia
demakijaż. Dzięki zawartości
kompleksu humektantów (mocznik+kwas hialuronowy), zapobiega
utracie wody i chroni przed negatywnymi czynnikami.

RAJSTOPY W SPRAYU
AIRBRUSH LEGS

Lekki i transparentny spray imitujący
rajstopy gwarantuje natychmiastowy
efekt nóg muśniętych słońcem. Ekstrakt palmaria zapewnia idealny wygląd
nóg i skóry. Nie pozostawia smug
i przebarwień. Dodatkowo maskuje
popękane naczynka i niedoskonałości.
Wodoodporna formuła. Dostępny w 3
odcieniach.

LAKIER DO WŁOSÓW
GOT2B 2SEXY

SORAYA JUST GLOW
CYTRUSOWA MGIEŁKA
ODŚWIEŻAJĄCA DO
TWARZY

Bądź zniewalająco seksowna dzięki Cytrusowa mgiełka to prawdziwy
got2b 2sexy - nadającemu objętość
Wake up shot! Doładuj skórę
lakierowi do włosów. Ten wyjątkowy
energią każdego dnia. Zachwylakier nada Twoim włosom efekt
caj naturalnym blaskiem, dzięki
push-up, którego potrzebujesz,
składnikom, które upiększą,
żeby utrzymać stylizacje pełne objęnawilżą i zniwelują niechciane
tości i seksapilu!
rozszerzone pory
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SHAPE DEFINED
BRONZING & SHINE
DRY OIL DELIA
COSMETICS
Złoty olejek do twarzy,
ciała i włosów. Zawiera
złociste drobinki, które
nadają blasku oraz idealnie
podkreślają opaleniznę lub
nadają efekt skóry muśniętej słońcem.

SORAYA TAHITI
BRONZE SAMOOPALACZ DO
CIAŁA

Dzięki zawartości
zaawansowanych składników
samoopalających,
pozwala uzyskać
efekt równomiernej,
stopniowej opalenizny
już po 1 godzinie.
Wzbogacony o olejek
Monoi, pozyskiwany
z kwiatów Gardenii
Tahitańskiej, pozostawia rajski zapach na
skórze.

SAMOOPALAJĄCY
MUS-PIANKA DO
TWARZY I CIAŁA
LIRENE

Pozwala szybko uzyskać
złocistą opaleniznę. Dzięki
niezwykle lekkiej formule idealnie się aplikuje i szybko
wchłania, nie brudząc
ubrań. Efekt jest
widoczny już w godzinę po aplikacji
i utrzymuje się do
6 dni.

SYLVECO
LEKKI KREM
ROKITNIKOWY

Z bogatym w substancje odżywcze olejem z owoców rokitnika,
zapewni skórze prawdziwy zastrzyk witamin, wyrówna koloryt i przywróci
blask. Jest przeznaczony
do codziennej pielęgnacji
każdego rodzaju cery
i zapewnia ochronę skóry
z oznakami starzenia. Zawiera bogaty w witaminy
i mikroelementy olej rokitnikowy, o wyjątkowym
działaniu odżywczym,
rewitalizującym i wzmacniającym.

MGIEŁKI ROZŚWIETLAJĄCE DO TWARZY
I CIAŁA MAKEUP
REVOLUTION

MULTIFUNKCYJNY KORYGUJĄCY
KREM DO CIAŁA BRAZILIAN BODY
EVELINE COSMETICS

Odżywia skórę, a jednocześnie pełni funkcję
kryjącego korektora. Nadaje skórze efekt
naturalnej opalenizny i subtelnie odbija światło,
zapewniając ekspresowy efekt gładkich nóg.
Krem skutecznie tuszuje widoczność pajączków
i wszelkich niedoskonałości skóry.

BRĄZUJĄCY BALSAM DO
CIAŁA Z EKSTRAKTEM
Z BURSZTYNU LIRENE

Pozwala stopniowo uzyskać atrakcyjną,
złocistą opaleniznę w naturalnym odcieniu, dopasowanym do jasnej karnacji.
Dzięki specjalnej formule idealnie się
rozprowadza, zapewniając równomierną
aplikację oraz efekt pięknej opalenizny
bez smug i przebarwień.

SUN ADDICT
NAWILŻAJĄCY PRZYSPIESZACZ OPALANIA SORAYA

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

TRWAJ!

BIELENDA MAGIC
BRONZE NAWILŻAJĄCE
BRĄZUJĄCE MASŁO DO
CIAŁA

DAX SUN
SAMOOPALACZE W KREMIE
DO TWARZY I CIAŁA

Natychmiast wnika w naskórek, nadając odcień zdrowej
opalenizny, która utrzymuje się 7 dni.

Równomiernie brązuje już po pierwszej aplikacji. Przyjemnie pachnie
i neutralizuje zapach DHA na skórze.
Przeznaczona do każdego rodzaju
karnacji.

OPALENIZNO

Dwa spraye w różnych odcieniach, zawierające drobinki od
Makeup Revolution. Można
nimi spryskać twarz przed i po
makijażu lub nadać pięknego
rozświetlenia swojej skórze.
Timeless Bronze nada skórze brązowego kolorytu,
a Eternal Gold to czysty,
złocisty błysk.

LUKSUSOWA MGIEŁKA SAMOOPALAJĄCA
DO TWARZY I CIAŁA BRAZYLIAN BODY
EVELINE COSMETICS

CUPUACU
SAMOOPALAJĄCA
CHUSTECZKA
DO TWARZY I CIAŁA ZIAJA

Dzięki lekkiej, kremowej konsystencji
łatwo i równomiernie rozprowadzają się na
skórze. Szybko się wchłaniają, nie pozostawiają tłustego filmu i nie tworzą smug. Już
po 1 godzinie od nałożenia skóra nabiera
subtelnie ciemniejszy odcień. Pełny efekt
opalenizny uzyskuje się już po 4 godzinach
i utrzymuje się do 7 dni (długotrwałość
efektu zależy od podatności skóry).

Nadaje skórze odcień naturalnej
opalenizny. Formuła produktu
bazuje na połączeniu silnie kondycjonujących, nawilżających i odżywczych składników aktywnych.
Masło karite jest źródłem witamin
A i E, dzięki czemu regeneruje
i nawilża skórę. Ekstrakt z łupin
orzecha włoskiego przyciemna
koloryt skóry, a olej makadamia
zmiękcza i wygładza.

CUPUACU
BRĄZUJĄCE MLECZKO
DO CIAŁA NAWILŻAJĄCO
– ODŻYWCZE ZIAJA

Masło cupuacu i masło karite
skutecznie regenerują lipo-strukturę
naskórka. Wzmacniają barierę
ochronną skóry. Doskonale nawilżają i uelastyczniają.
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wieczności. Mieszkańcy wyspy Okinawa spożywają około 1800 kcal
dziennie. Starsze osoby cieszą się sprawnością fizyczną i umysłową.
Mieszkańcy spożywają głównie owoce i warzywa oraz ryż. Ich dieta
zawiera również soję i ryby. Natomiast niewielkie jest spożycie nabiału
i mięsa. Dominacja produktów pochodzenia roślinnego nad zwierzęcymi oraz prawidłowa kaloryczność diety zmniejsza występowanie procesów zapalnych i tym samym prawdopodobnie odpowiada za zapewnienie „długowieczności”. Do grupy Niebieskich Stref Długowieczności
(z ang. LBZ – Longevity Blue Zone) – miejsc z najwyższym zagęszczeniem stulatków, oprócz japońskiej wyspy Okinawa zalicza się również
grecką wyspę Ikarię, włoską Sardynię, kalifornijskie miasto Loma Linda
oraz półwysep Nicoya w Kostaryce.
Obserwując długowieczne populacje wnioskujemy, że czas życia zależy od kaloryczności i jakości żywności. Efektem ubocznym nadmiernej
podaży żywności jest powstawanie wolnych rodników. Wolne rodniki
mogą uszkadzać błony plazmatyczne, powodować inaktywację enzymów i białek, mutacje nowotworowe, naruszać prawidłową strukturę
DNA. Dieta niskokaloryczna chroni nas przed uszkodzeniami, które
powodują wolne rodniki. Ograniczenie kalorii o 20-40% w porównaniu
z ilością kalorii przyjmowanych z pokarmem do woli, poprawia tolerancję
glukozy, zmniejsza zawartość tkanki tłuszczowej, chroni przed nadwagą
i otyłością, obniża poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów we krwi.

ZDROWA DIETA KLUCZEM
DO DŁUGOWIECZNOŚCI

CZY DIETA MOŻE BYĆ

RECEPTĄ
W

NA ZATRZYMANIE MŁODOŚCI?

ynalazca eliksiru młodości w kilka sekund
stałby się miliarderem. Od zarania dziejów
ludzie marzyli o nieśmiertelności, odmładzaniu i długowieczności. W czasach kultu młodości i nieustannie otaczających nas pięknych zdjęć, wciąż zadajemy
sobie pytanie co zrobić, aby zachować młody wygląd
na dłużej? Jak zatem nasze nawyki warunkują długowieczność i wieczną młodość i czy dieta może opóźnić procesy starzenia się?
W biologii proces starzenia się określany jest, jako przewaga procesów
katabolicznych, czyli procesów rozpadu nad procesami anabolicznymi,
czyli procesami tworzenia. Skutkami dominacji katabolizmu nad anabolizmem jest wzrost ryzyka występowania chorób oraz spadek aktywno-

ści fizycznej. Starzenie się to proces, w którym organizm jest narażony
na stres oksydacyjny i zostaje zachwiana homeostaza (równowaga)
organizmu. Jest to postępujący, ciągły i nieodwracalny proces indywidualny dla każdego z nas. Na podstawie obserwacji i badań naukowych wiemy już, że na „zatrzymanie czasu” ma wpływ: zbilansowana
dieta z ograniczeniem kwasów tłuszczowych, prawidłowa masa ciała,
naturalne antyoksydanty, zwiększenie aktywności fizycznej, aktywność
seksualna, prawidłowy sen, sprawność umysłu, odpowiednie techniki
relaksacyjne.

DIETA OKINAWSKA
- SEKRET LUDZI DŁUGOWIECZNYCH

Najwięcej stulatków mieszka na japońskiej wyspie Okinawa. Jednocześnie to tam notuje się występowanie aż 15% przypadków długo-

Równie istotnymi czynnikami, które pozwalają na „zatrzymanie czasu”,
poza kalorycznością dobową diety, jest jakość spożywanej żywności.
Składają się na nią: żywność niskoprzetworzona, ekologiczne produkty wysokiej jakości, odpowiednia podaż płynów w ciągu dnia i zachowanie prawidłowych proporcji w komponowaniu dziennej racji żywieniowej. Istotne jest spożywanie odpowiedniej ilości warzyw i owoców,
ryb dobrej jakości i tłuszczy roślinnych. Warto ograniczyć spożywanie
słodyczy, wyrobów z białej mąki, dużej ilości mięsa i nabiału oraz tłuszczów zwierzęcych. Zdecydowanie zaleca się unikanie żywności mocno przetworzonej i konserwowanej. Zdrowa dieta powinna być zróżnicowana i urozmaicona, aby zapobiec niedoborom odżywczym.

PO JAKIE PRODUKTY WARTO
ZATEM SIĘGAĆ CZĘŚCIEJ?

Przyśpieszenie procesów starzenia przypisuje się bezpośrednio wolnym rodnikom. Są to substancje powstające w organizmie człowieka,
jako szkodliwe produkty utleniania i oddychania komórkowego. Wolne
rodniki są wysoce reaktywne i dążą do przyłączenia elektronu, przez
co powodują utlenianie innej cząsteczki, z którą mają styczność. Dieta
bogata w warzywa i owoce wspomaga organizm w neutralizacji wolnych rodników tlenowych i ogranicza stres oksydacyjny. Do przeciwutleniaczy zaliczamy występujące w owocach witaminy C i E oraz selen,
występujący np. w orzechach brazylijskich. Światowa organizacja zdrowia zaleca spożywanie około 400 g warzyw i owoców dziennie. Do
najbardziej aktywnych przeciwutleniaczy zaliczamy związki polifenolowe a wśród nich flawonoidy. Głównym źródłem flawonoidów są owoce
jagodowe, takie jak aronia, poziomki, truskawki, jagody, borówki, maliny, jeżyny. Najwyższą zawartością związków fenolowych odznacza się
aronia. Wykazuje ona silne właściwości przeciwutleniające, oczyszcza
naczynia krwionośne, wiąże metale ciężkie a także ma działanie prze-

ciwzapalne hamując progresję procesu zapalnego. Kolejnymi związkami z grupy polifenoli, o których warto pamiętać, są antocyjany nadające
charakterystyczne czerwone barwy owocom. Aby wzbogacić swoją
dietę o tę grupę związków warto sięgnąć po porzeczki, wiśnie, aronię,
truskawki. Komponując idealną „dietę młodości” nie możemy zapominać o karotenoidach zawartych w marchewce, pomidorach, dyni, pomarańczach i mandarynkach. Do najbardziej aktywnych biologicznie
karotenoidów zaliczamy beta-karoten odpowiedzialny za prawidłowe
funkcjonowanie skóry, wzroku, błon śluzowych i nadający barwę od
żółtej do pomarańczowej oraz likopen znajdujący się w pomidorach,
który jest silnym przeciwutleniaczem o udokumentowanym działaniu
przeciwnowotworowym. Witaminę C znajdziemy w dzikiej róży, czarnych porzeczkach, truskawkach, owocach cytrusowych. Spełnia ona
szereg istotnych funkcji: pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania systemu odpornościowego oraz bierze udział w wytwarzaniu
kolagenu i prawidłowym funkcjonowaniu naczyń krwionośnych. Witamina E, którą również zaliczamy do grupy przeciwutleniaczy zapobiega uszkodzeniom komórek spowodowanym przez procesy utleniania.
Uznaje się ją za witaminę młodości, gdyż przeciwdziała procesom starzenia zachodzącym w komórkach. Witamina E ma dodatkowo działanie przeciwmiażczycowe, wzmacnia naczynia krwionośne, chroni
erytrocyty przed przedwczesnym rozpadem. Aby dostarczyć dzienną
dawkę witaminy E należy włączyć do swojej diety sok marchwiowy lub
świeżą marchew.
Nie ma jednej idealnej diety gwarantującej długowieczność. Warto jednak pamiętać, że o długości życia w 20% decydują geny a aż w 80%
styl życia, dieta i wpływ otaczającego nas środowiska. Zdrową dietę
powinna zdecydowanie charakteryzować różnorodność. Duża zmienność składników gwarantuje dostarczenie organizmowi wszelkich niezbędnych makro- i mikroelementów. Prawidłowa dieta to z pewnością
regularne posiłki, unikanie głodówek, które działają na nasz organizm
stresogennie. Medycyna przeciwstarzeniowa zaleca uzupełnianie niedoborów mikro- i makroelementów, w które uboga jest nasza dieta. Co
za tym idzie zalecane są cykliczne badania i profilaktyka niedoborów.
W zdrowej diecie zdecydowanie powinny dominować produkty pełnoziarniste, żywność mało przetworzona, około 500 g warzyw i owoców
dziennie. Powinniśmy unikać bogatotłuszczowych potraw, sztucznych
dodatków do żywności, ograniczać używki. Niezwykle ważna poza
odpowiednią dietą jest aktywność fizyczna. Wszyscy bowiem
wiemy, że aktywność fizyczna
jest jednym z filarów zdrowego
stylu życia. Jednak mało kto
wie, w jaki sposób bezpośrednio wpływa na zachowanie
młodości. Badania wskazują, że
intensywne ćwiczenia fizyczne
sprzyjają powieleniu się komórek macierzystych, które odpowiadają za odnawianie się narządów w dorosłym organizmie.
Długowieczności sprzyja towarzystwo. Udowodnione jest,
że osoby samotne żyją krócej.
A więc jedz zdrowo, różnorodnie, włącz do swojej diety superTekst:
foods, otaczaj się ludźmi i nie zaPoradnia Dietetyczna
pominaj o aktywności fizycznej.
Barbara Matejska
ul. Lewakowskiego 1a/2 Rzeszów
tel. 694 460 690
Instagram: dietetyk_matejska
www.dietetyk-matejska.pl/
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SZAMPON DO WŁOSÓW
PRZETŁUSZCZAJĄCYCH
SIĘ KOZIERADKA + TATARAK BIELENDA BOTANIC
SPA RITUALS

Głęboko oczyszcza skórę głowy
i włosy, zapewnia detoks, redukuje
wydzielanie sebum. Nie posiada silikonów i glutenu, ma 95% składników
pochodzenia naturalnego.

SYLVECO BALSAM MYJĄCY
DO WŁOSÓW Z BETULINĄ

Naturalny, przeznaczony do pielęgnacji
każdego rodzaju włosów, szczególnie
słabych, zniszczonych, pozbawionych
blasku, z tendencją do wypadania.
Zawiera bardzo łagodne, ale jednocześnie skuteczne środki myjące, które nie
podrażniają nawet najbardziej wrażliwej
skóry głowy. Unikalne połączenie oleju
jojoba i masła karite z naturalnymi
składnikami nawilżającymi zapewnia
włosom ochronę przed wysuszeniem
i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

HERBAL ESSENCES DAILY
DETOX CLEAN ODŻYWKA DO
WSZYSTKICH TYPÓW WŁOSÓW
Linia Daily Detox Clean Herbal Essences
z żółtą maliną i miętą została opracowana
specjalnie pod kątem delikatnego usuwania
codziennych zanieczyszczeń. Odświeżysz
swoje włosy, odkrywając promieniejące
zdrowiem kosmyki, które będą wyglądały na
bardziej gęste.

SZAMPON
NA MIARĘ TWOICH POTRZEB
BALSAM INTENSYWNIE ODŻYWIAJĄCY SYOSS
REPAIR

Przeznaczony do włosów
zniszczonych i suchych.
Formuła z ALGAMI
WAKAME dogłębnie
odbudowuje wiązania we
włóknach włosów i regeneruje istniejące zniszczenia, aby zapobiegać
przyszłym uszkodzeniom.
Wzmacnia włosy, zmniejszając ich łamliwość
nawet o 90%.

VEGANDROP
MASKI DO
WŁOSÓW MARION

W skład serii wchodzą:
maska kondycjonująca
z maliną i różową glinką;
maska odbudowująca
z proteinami owsa i złotą
glinką; maska wygładzająca z olejem z konopi
i zieloną glinką; maska
odżywcza z masłem kakowym i olejem macadamia.

SZAMPON OCTOWY
BARWA NATURALNA

Dedykowany jest włosom
naturalnym i matowym.
Zainspirowany domowym
zabiegiem płukania włosów
octem jabłkowym. Receptura
czerpie z dobroczynnych
właściwości naturalnego
wyciągu z octu jabłkowego,
który skutecznie oczyszcza
włosy i skórę głowy. W składzie szamponu znajduje się
odżywczy kompleks witamin
oraz kondycjonująca biotyna,
które poprawiają wygląd włosów bez ich obciążania.

QUILIBRA NAPRAWCZY SZAMPON RESTRUKTURYZUJĄCY
TRICOLOGICA

Został zaprojektowany
w celu oczyszczania
delikatnych, łamliwych
i matowych włosów. Stosowany regularnie przywraca
strukturę zniszczonych
włosów, wzmacniając je.
Bez parabenów, silikonów,
barwników, SLES i SLS.
98% składników pochodzenia naturalnego.
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BIOKRZEM OLEJEK
ROZMARYNOWY ZIAJA

Skuteczny szampon przeznaczony
do pielęgnacji włosów cienkich,
kruchych i łamliwych oraz do
suchej skóry głowy. Odpowiedni do
codziennego stosowania, a nawet
mycia włosów kilka razy w ciągu
dnia. Ma charakterystyczny zapach
naturalnych olejków.

SZAMPON DO WŁOSÓW
ZNISZCZONYCH CZARNA
RZEPA + SKRZYP POLNY
BIELENDA BOTANIC SPA
RITUALS
Przywraca utracony blask najbardziej wymagających włosów.
Pomaga suchym, łamliwym i wypadającym włosom reaktywować
ich naturalną kondycję. Nie zawiera
silikonów i glutenu, ma 95% składników pochodzenia naturalnego.

SUCHY SZAMPON
BATISTE – A HINT OF
COLOUR FOR DARK
HAIR

Natychmiast odświeża włosy
bez użycia wody, absorbując
sebum i zanieczyszczenia oraz
sprawiając, że włosy są puszyste, jedwabiście miękkie i uniesione u nasady. Przeznaczony
jest dla brunetek - skrobia
ryżowa została zabarwiona tlenkami żelaza na ciemny kolor.
Nie tylko doskonale odświeża
włosy, ale również ukrywa
odrosty i ślady siwizny.

CAMELEO GREEN HAIR CARE

H-STIMUCLARIS
SPECJALISTYCZNY SZAMPON
O PODWÓJNYM
DZIAŁANIU
PHARMACERIS

Linia składa się z czterech kosmetyków wygładzających włosy: szamponu, odżywki, maski
i mgiełki. Kluczowym składnikiem aktywnym
w serii jest olej konopny, bogaty w kwasy
tłuszczowe Omega 3,6 i 9 oraz liczne witaminy
i minerały. To właśnie on odpowiada za poprawę
kondycji włosów, ich odżywienie i blask. Kosmetyki z nowej serii dedykowane są włosom niesfornym, czyli mającym skłonność do puszenia się,
plątania, wysokoporowatym.

Wysokospecjalistyczny
szampon dermatologiczny stanowi skuteczne
rozwiązanie współwystępujących, najtrudniejszych do zniwelowania
problemów skóry głowy –
łupieżu oraz nadmiernego
wypadania włosów.

ODŻYWKA AWOKADO
BARWA NATURALNA

Odżywka Awokado regenerująca dedykowana do włosów łamliwych, suchych i zniszczonych.
Olej z awokado i olej kokosowy
mają właściwości silnie regenerujące. Kompleks witamin
nawilża i dogłębnie odżywia.
Kondycjonująca biotyna poprawia wygląd włosów, a odżywcze
oleje nawilżają i przywracają
naturalny blask.

SYOSS SZAMPON I BALSAM
COLOR

Nowa odsłona marki znanej na polskim rynku
od ponad 10-lat to połączenie japońskiej
tradycji z nowoczesną technologią. Zawarta
formuła z kompleksem aminokwasów to znany
naturalny budulec włosów. Formuła z KWIATEM TSUBAKI zawarta w linii COLOR zamyka
pigmenty, chroniąc kolor przed blaknięciem aż
do 12 tygodni. Naturalne substancje aktywne –
90-95% składników pochodzenia naturalnego.

EMOTOPIC
HYDRO-MICELARNY SZAMPON KOJĄCY

Minimalistyczna
formuła szamponu
oparta na ultra-łagodnej bazie myjącej,
o wodno-micelarnej
strukturze- łagodzi
dolegliwości suchej
skóry głowy i odczynów alergicznych tj.:
świąd, zaczerwienienie, miejscowe stany
zapalne, łuszczenie,
wynikających z nietolerancji SLS i SLES.

REKLMAA
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GILLETTE NAWILŻAJĄCY
I KOJĄCY BALSAM PO
GOLENIU 3 W 1 Z SPF 15

REKLAMA
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WODA TOALETOWA
ADIDAS ACTIVE
BODIES

Pomaga złagodzić 5 oznak podrażnienia skóry po
goleniu: suchość, pieczenie, szczypanie, swędzenie
i uczucie ściągniętej skóry. Balsam po goleniu 3w1
nawilża, pielęgnuje i chroni* ogoloną skórę (*zapewnia ochronę dzięki filtrowi SPF 15; pomaga też
chronić skórę przed promieniowaniem UVA/UVB).

To wyrafinowany, ekskluzywny
oraz ponadczasowy zapach
o aromatyczno-korzennym
charakterze, dla eleganckiego
mężczyzny, który cieszy się
życiem, swoimi sukcesami
i powodzeniem u kobiet. Jest
to zapach nr 1 marki adidas
cieszący się dużą popularnością już od 1991 roku.

SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY
CAMELEO MEN

Miej głowę na karku
i zachowaj męskie ramię
na inną okazję. Łupieżem
zajmiemy się my. Działanie
produktu:
MYJE - dokładnie oczyszczaj włosy i skórę głowy.
ODŚWIEŻA – minimalizuj
efekt łuszczenia się skóry.
PIELĘGNUJE – wzmacniaj
włosy.

ODŻYWCZY
OLEJEK DO
SKÓREK
I PAZNOKCI
NOURISHING
OIL

Mieszanka 6-ciu olejów z całego świata,
która odżywi i nawilży
suche skórki i paznokcie. Cudownie
pachnie kokosem.

1

3
2
1
OLEJEK DO BRODY
GOT2B PHENOMENAL

Odkryj w sobie prawdziwego dżentelmena. Lekki olejek do brody got2b
phenoMENal zmiękcza i ujarzmia
brodę, nie przetłuszczając jej.
Szybko się wchłania. 2 GLINKA

TEKSTURYZUJĄCA GOT2B
PHENOMENAL Działa szczegól-

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.
Jak używać: kilka kropel olejku rozetrzyj w palcach a następnie delikatnie wmasuj w brodę.

MĘZCZYZNA

NA POZIOMIE

nie dobrze na krótszych włosach, nadając im strukturę, pożądany kształt
i matowe wykończenie o poziomie
utrwalenia 5. 3 PASTA GOT2B
PHENOMMENAL Mocno utrwala wymodelowaną fryzurę, przy okazji
pozostawiając włosy ponadczasowo
zadbane i naturalnie lśniące.

HEAD&SHOULDERS
MEN ANTI-HAIRFALL
SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY

Szampon przeciwłupieżowy ze
wzmocnioną formułą sprawia,
że włosy są mocniejsze oraz
pomaga zapobiegać ich
wypadaniu. Seria Head &
Shoulders Men Ultra z potrójnie
działającą formułą, która chroni
skórę głowy i pozostawia włosy
do 100% bez łupieżu; usuwa
brud i serum; zapewnia efekt
głębokiego oczyszczenia.
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SZAMPON DO WŁOSÓW I BRODY + ŻEL
POD PRYSZNIC 2 W 1
CAMELEO MEN
Zamiast dwóch kosmetyków
– jedna męska decyzja.
Działanie produktu:
MYJE – używaj zarówno do
włosów, jak i ciała.
ODŚWIEŻA – ograniczaj
nadmierne pocenie się skóry
i wydzielanie sebum.
PIELĘGNUJE – zmiękcza
skórę i łagodzi podrażnienia.
DBA O TWÓJ CZAS I PRZESTRZEŃ – jedna butelka,
dwie funkcje.

WSPÓŁCZESNY MĘŻCZYZNA MOŻE CZY
POWINIEN O SIEBIE DBAĆ? KIEDY ZDOBĘDZIE MIANO ATRAKCYJNEGO?
DAX MEN MĘSKA
PIELĘGNACJA

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.

DUETUS ŻEL MYJĄCY
DO TWARZY

Orzeźwiający żel myjący do
codziennego stosowania. Dzięki
zawartości delikatnych składników oczyszczających, skutecznie
usuwa wszelkie zabrudzenia
oraz matuje, nie pozostawiając
przy tym uczucia ściągnięcia
skóry. Zawiera kwasy salicylowy
i mlekowy o delikatnych właściwościach złuszczających oraz
odblokowujących pory. Sorbitol
skutecznie zabezpiecza skórę
przed utratą wilgoci, zapewniając jej odpowiedni poziom
nawilżenia. Ekstrakt z nagietka
łagodzi i przyspiesza regenerację naskórka. Wyciąg z lukrecji
gładkiej wykazuje właściwości
antyoksydacyjne oraz delikatnie
rozjaśniające.

POMADA DO BRODY
I WĄSÓW CAMELEO MEN

Lekka stylizacja i naturalny efekt na
bazie wody. Intensywnie nawilża suchy zarost. Kondycjonuje i zmiękcza
szorstki zarost. Wygładza i nadaje
włosom świetny zapach; nie pozostawia tłustej warstwy.

ŻEL GŁĘBOKO OCZYSZCZAJĄCY
DO MYCIA TWARZY I ZAROSTU
BIELENDA OFM CANNABIS
Oczyszcza skórę nie naruszając jej równowagi. Skutecznie przygotowuje do golenia
zmiękczając zarost. Sprawdzi się do każdego
rodzaju cery. Zawiera składniki aktywne –
Cannabidiol, kwas hialuronowy oraz D-Panthenol, których zadaniem jest odpowiednie
nawilżenie naskórka i jego regeneracja.

DOVE MEN+CARE CLEAN
COMFORT ŻEL POD
PRYSZNIC

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.

CHŁODZĄCO-ŁAGODZĄCA MASKA
W ŻELU DLA MĘŻCZYZN

Pielęgnacyjna męska maska
oparta na funkcjonalnej
recepturze. Zawiera substancje nawilżające, łagodzące
i ochronne między innymi kwas
hialuronowy, syrop kukurydziany oraz kwas glicyryzynowy. Natychmiastowo koi podrażnienia
i zaczerwienienia.

Gwarancja
najlepszej pielęgnacji
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MOCNE ZĘBY

W
ZDROWYCH DZIĄSŁACH
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REKOMENDOWANA PRZEZ
POLSKIE TOWARZYSTWO
STOMATOLOGICZNE

GUMLINE PRO-PURIFY

Pasta do zębów Oral-B Professional
Profesjonalne Oczyszczanie Dziąseł
oczyszcza linię dziąseł poprzez redukcję
płytki bakteryjnej, zapewniając zdrowsze dziąsła.

Cechy i zalety:

ZAPROJEKTOWANA

WE WSPÓŁPRACY

Z DENTYSTAMI
GUMLINE PURIFY

Pasta do zębów Oral-B
Oczyszczanie Dziąseł
czyści dziąsła i pomaga zapobiec
problemom w przyszłości.

Oczyszcza linię dziąseł, redukując płytkę bakteryjną • Dociera do trudno dostępnych miejsc
Chłodzi dziąsła w trakcie i po szczotkowani • Wyjątkowa formuła z aktywną pianą • Miętowy smak

