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SYLWESTROWY

ZAWRÓT
GŁOWY
T

ytuł brzmi może nieco dwuznacznie w obliczu
realiów, w jakich żyjemy od marca 2020. W głowach kręci się nam od wielu nowych, często niestety
trudnych i negatywnie na nas wpływających sytuacji.
Lockdown, ograniczone kontakty z bliskimi, trudności
w utrzymaniu pracy i biznesów wpływają na nas depresyjnie.

Dlatego biorąc sobie do serca powiedzenie: „ratujmy, co się da” pamiętajmy, że rezygnacja z zabawy i spotkań towarzyskich czyni z nas
osoby bardziej zestresowane i rozdrażnione. Już wkrótce noc sylwestrowa – jedna z najbardziej magicznych nocy w roku. I choć pewnie
nie będzie ona taka, jakie znaliśmy do tej pory – nie powinniśmy dać
sobie odebrać sylwestrowego nastroju.

Najważniejsi oczywiście są ludzie, którzy spędzać będą z nami imprezę
sylwestrową. Ale niekwestionowany smak nocy sylwestrowej nadają
wspaniałe kreacje i stylizacje, które pozwalają nam czuć się wyjątkowo.
Noc sylwestrowa to także czas, kiedy nasze stylizacyjne pomysły mogą
znaleźć swoje ujście. To właśnie w Sylwestra możemy pozwolić sobie
na modowe szaleństwo. Właściwie większość chwytów dozwolona. Im
bardziej błyszcząco, cekinowo, seksownie tym bardziej sylwestrowo.
Nie znaczy to oczywiście, że jest to jedyny słuszny pomysł na nasz wygląd. Jak zwykle najważniejsze jest dobre samopoczucie. A jeśli jesteśmy ubrani w zgodzie z własnym wyczuciem estetycznym i potrzebami
danego dnia czy imprezy, to na pewno wypadniemy dobrze i będziemy
doskonale się bawić. Tak samo świetnie sprawdzą się skórzane drapieżne stylizacje z elementami piór, jak i romantyczne, przezroczyste
sukienki i kombinezony. Nieśmiertelna czerń spokojnie może stanąć
w szranki z intensywnymi kolorami i wszyscy wyjdą z tej potyczki zwycięsko.
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REZYGNACJA Z ZABAWY I SPOTKAŃ TOWARZYSKICH
CZYNI NAS BARDZIEJ ROZDRAŻNIONYMI. NIE DAJMY
SOBIE ODEBRAĆ SYLWESTROWEGO NASTROJU!

W stylizacjach sylwestrowych warto pamiętać o dodatkach, które
podkreślą charakter tej niezwykłej nocy. Buty, torebki, biżuteria, ale
też dobry makijaż i fryzura dopełnią całość i pozwolą nam wyglądać
bosko do samego rana.
Podejrzewam, że większość z nas pozostanie w tę noc w domach. Będziemy musieli zrezygnować z wielkich bali, ale proponuję – nie rezygnujmy z siebie. Zorganizujmy sobie niezapomnianą noc sylwestrową
w odpowiednich stylizacjach. W domu także można tańczyć, jeść przysmaki i śmiać się. A jeśli chodzi o kreacje, to może nawet wielokrotnie
będzie to dla nas wygodniejsze? Nie będziemy musieli (zwłaszcza my,

kobiety) myśleć czy nie zmarzniemy przebiegając z i do taksówki lub
wychodząc na rynek czy ulicę, dla wzniesienia wspólnego toastu.
Pozwólmy sobie na sylwestrowy zawrót głowy i pożegnajmy z ulgą tak
trudny dla wielu z nas rok 2020, z nadzieją na dużo lepszy 2021 – czego sobie i Państwu życzę,
Basia Olearka.
www.facebook.com/b.olearka
www.basiaolearka.com
www.instagram.com/basiaolearka
Zdjęcia: Paweł Olearka
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SYLVECO BRZOZOWY KREM
Z BETULINĄ

JANDA, AKTYWNA ODŻYWKA - BOGATE SERUM NA
TWARZ, SZYJĘ I DEKOLT

Powstał na bazie wyłącznie naturalnych
składników. Jest przeznaczony do
codziennej pielęgnacji każdego rodzaju
skóry, przede wszystkim wrażliwej
i skłonnej do uczuleń. Zawiera głównie
substancje aktywne – betulinę i kwas
betulinowy, uzyskiwane z kory brzozy
– które mają właściwości łagodzące
i regenerujące w przypadku podrażnień,
stanów zapalnych i uszkodzeń tkanki
skórnej.

To doskonały produkt dla Ciebie, jeśli
zauważasz postępującą suchość
i wiotkość skóry oraz obecność głębokich zmarszczek.
Pragniesz przywrócić skórze
zdrowy wygląd, aksamitną
gładkość i wzmocnić
jej strukturę. Kremowa
odżywka, rozpływa się na
skórze niczym olejek,
„nasączając” ją cennymi
składnikami lipidowymi, naprawczymi
i rekonstruującymi.

BIELENDA BAKUCHIOL
BIORETINOL EFFECT
LIFTINGUJĄCY KREM
PRZECIWZMARSZCZKOWY 50+ DZIEŃ/NOC

Zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego. Nowatorska
formuła kremu bazuje na hydrolacie z róży (który zastąpił zwykłą
wodę), dzięki czemu ponad 80%
składników jest ukierunkowanych
na korekcję zmarszczek.

KEEP NATURAL KREM REGENERUJĄCY
DLA KAŻDEGO RODZAJU SKÓRY MARKI
DELIA COSMETICS
Zapewnia skórze drogocenną regenerację i odżywienie.
Wygładza cerę. Ujędrnia i czyni skórę bardziej elastyczną. Nawilża i zapobiega utracie wody z naskórka.
Dostarcza skórze naturalną moc cennych składników
aktywnych.

CUPUACU ODŻYWCZY KREM
REGENERUJĄCO-WYGŁADZAJĄCY
NA DZIEŃ I NA
NOC ZIAJA

Masła cupuacu i masło
karite skutecznie
regenerują lipo-strukturę
naskórka. Wzmacniają
barierę ochronną skóry.
Łagodzą podrażnienia
oraz chronią przed promieniami UV. Codzienne
wzmacnianie naskórka
skutkuje poprawą
nawilżenia, jędrności
i elastyczności skóry oraz
młodszym i zdrowszym
wyglądem już od pierwszego spojrzenia.

PRZEDE WSZYSTKIM POWINIEN BYĆ DOBRANY DO TYPU
ORAZ INDYWIDUALNYCH POTRZEB CERY.
PERFECTA CERA NACZYNKOWA

Krem nawilżająco odżywczy na dzień
o jedwabistej konsystencji polecany do cery
naczynkowej oraz na zaczerwienienia skóry.
Daje uczucie natychmiastowego nawilżenia
i odżywienia. Szybko się wchłania i doskonale sprawdza się, jako baza pod makijaż.
Chroni przed szkodliwym działaniem promieni
słonecznych.

NAWILŻAJĄCY KREM REDUKUJĄCY
ZMARSZCZKI Z KWIATEM MAKU
LIRENE

Nawilżający krem o matowym wykończeniu widocznie
wygładza, zapobiegając powstawaniu nowych oraz
zmniejszając widoczność istniejących zmarszczek.
Silnie i długotrwale nawadnia skórę, przywracając jej
optymalną równowagę.

SILNIE LIFTINGUJĄCY KONCENTRAT POD OCZY I NA POWIEKI
BAKUCHIOL EVELINE COSMETICS

PERFEKCYJNY

KREM

Innowacyjne i niepowtarzalne połączenie roślinnej, łagodnej formuły retinolu - Bakuchiolu: regeneruje, stymuluje odnowę komórkową naskórka,
skutecznie wygładza zmarszczki i odmładza
wygląd skóry.

ZESTAW AVA LABORATORIUM
SERUM I KREM NA DZIEŃ DLA SKÓRY
DOJRZAŁEJ

Receptura kosmetyków została oparta na ekstrakcie
z czerwonego wina z Bordeaux. Efektów dobroczynnego działania ekstraktu z czerwonego wina na skórę
jest wyjątkowo dużo. Aktywuje on białka młodości
SIRT, które chronią DNA naskórka przed uszkodzeniem, usuwa wolne rodniki, pobudza naturalną regenerację skóry. Spłyca zmarszczki mimiczne i zapobiega
powstawaniu nowych. Stymuluje produkcję kolagenu
i elastyny. Dba o młody wygląd skóry, która staje się
jędrna, elastyczna i odmłodzona. W serii dostępny jest
również krem na noc dla skóry dojrzałej.
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SYLVECO LEKKI KREM BRZOZOWY

PERFECTA WINTER CARE

Naturalny lekki krem brzozowy jest przeznaczony
do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju cery
wymagającej regeneracji. Zawiera ekstrakt z kory
brzozy, który dzięki właściwości pobudzania syntezy kolagenu i elastyny, zwiększa sprężystość
skóry i skutecznie opóźnia procesy starzenia.
W kremie zastosowano połączenie ekstraktu
z aloesu oraz ksylitol o działaniu wybitnie nawilżającym i zmiękczającym.

Cera sucha zimą wymaga specjalnej pielęgnacji. Kremy
Perfecta Winter Care o bogatej i odżywczej formule,
chronią skórę przed MROZEM-WIATREM-SŁOŃCEM
a poręczne, niewielkie opakowanie, pozwala je nosić
zawsze przy sobie. W serii dostępne: Krem ochronny
dla dzieci SPF20, Krem ochronny dla narciarzy active
sport SPF20 oraz Krem ochronny do cery naczynkowej
SPF20.

CELIA KOLAGEN PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM PÓŁTŁUSTY Z OLIWKĄ

ODŻYWCZY KREM LIPIDOWY
30+ ZIAJA

Kolagen korzystnie wpływa na odbudowę struktury naskórka, wyraźnie spłycając zmarszczki. Oliwka posiada
doskonałe właściwości regeneracyjne, odpowiednio
nawilża i intensywnie natłuszcza naskórek, dodając mu
elastyczności. Polecany do cery normalnej i suchej.

Przyspiesza osłabione procesy regeneracji skóry. Organizuje prawidłowe usieciowanie kolagenu i elastyny. Wzmacnia
spoistość skóry, poprawia jej gęstość
i sprężystość. Redukuje zmarszczki,
pozostawia skórę odmłodzoną i gładką.

MLECZKO DO RĄK
I CIAŁA Z OLEJEM
MAKOWYM BIONLY
NATURE

DERMO-AKTYWNY KREM O WIELOWYMIAROWEJ REGENERACJI
I NAWILŻENIU PHARMACERIS
REGONOVUM

Zapewnia błyskawiczną ulgę
i optymalne nawilżenie już po
pierwszej aplikacji. Przeznaczone jest dla zniszczonej,
popękanej i suchej skóry
dłoni, narażonej na częstą
ekspozycję na środki dezynfekujące oraz wrażliwej skóry
ciała. Wzbogacone zostało
odżywczym olejem z maku,
który przyspiesza gojenie się
ran i uszkodzeń na skórze, wykazuje działanie nawilżające
i natłuszczające, przeciwdziałając degeneracji naskórka.

Krem regeneruje i odżywia skórę, wyraźnie poprawiając jej kondycję. Za przywrócenie prawidłowych
procesów metabolicznych komórek, odpowiada
zawarta w formulacji witamina B12. Dostarczając
niezbędnej energii komórkom, przywraca jędrność,
witalność i wyrównuje koloryt skóry. Kluczowe
dla poprawy jej kondycji jest jednoczesne, silne,
wielowarstwowe nawilżanie i odżywienie.

ODMŁADZAJĄCY KREM
SILNIE UJĘDRNIAJĄCY 50+
BAKUCHIOL EVELINE
COSMETICS

To nieinwazyjny lifting, dzięki któremu
cera zyskuje młodszy wygląd. Preparat
skutecznie koryguje owal twarzy i redukuje głęboko utrwalone zmarszczki.
Technologia GRAVITY UP poprawia
gęstość skóry i zwiększa jej napięcie.

ELIKSIR OLEJOWY SEN
NOCY LETNIEJ BIONLY
ORGANIC

Zawiera koncentrat zimnotłoczonych
olejów ze słodkich migdałów, jojoba,
arganowego oraz z pestek winogron,
których zadaniem jest wygładzenie
i uelastycznianie skóry, poprzez silne
działanie antyoksydacyjne. Ochrona
struktur skóry wynika z właściwości
olei, obecności witaminy E oraz bogactwa ekstraktów kwiatowych z Jaśminu,
Piwonii, Wiśni Japońskiej, Gorzkiej
Pomarańczy, Lawendy, Czarnego Bzu
i Róży Damasceńskiej.

KEEP NATURAL KREM ŁAGODZĄCY DLA SKÓRY SUCHEJ
I WRAŻLIWEJ MARKI DELIA
COSMETICS

Łagodzi, przynosi skórze naturalne uczucie ukojenia i nawilża. Regeneruje i poprawia kondycję skóry. Dostarcza skórze naturalną moc cennych składników aktywnych.
Posiada właściwości ujędrniające. Chroni
skórę przed utratą wilgoci i negatywnym
wpływem czynników atmosferycznych.
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W TROSCE

O SKÓRĘ

ZIMĄ
KOZIE MLEKO
MASŁO DO CIAŁA
ZIAJA

95% substancji pochodzenia
naturalnego.
DZIAŁANIE
. uzupełnia niedobory lipidów;
. regeneruje naturalną barierę
ochronną;
. wyraźnie poprawia elastyczność
i miękkość naskórka, pozostawia skórę delikatną i aksamitną
w dotyku.

ECOLATIER URBAN NAWILŻAJĄCY KREM DO CIAŁA
I RĄK ALOES I KOKOS

To krem do ciała i rąk zawierający olej kokosowy, sok z aloesu
i pantenol. Korzystnie wpływa na
suchą i starzejącą się skórę, eliminuje
suchość, głęboko odżywia i nawilża.
Pomaga skórze zachować młodość
i elastyczność. Działa regenerująco,
nawilżająco i wygładzająco. Chroni
skórę przed szkodliwymi czynnikami
środowiska.

C

o roku zimowa aura zaskakuje drogowców i podobnie my rok w rok mamy dylemat, w jaki
sposób prawidłowo zadbać o swoją skórę w tym czasie. Narażeni jesteśmy nie tylko na wiatr
i mróz, ale również dużo czasu spędzamy w pomieszczeniach ogrzewanych, gdzie powietrze jest suche i wpływa niekorzystnie na drogi oddechowe i skórę. Należy więc zwrócić szczególną
uwagę na nawilżenie ciała od środka, ale i dobrać odpowiednią pielęgnację.

EMOTOPIC EMOLIENTOWY KREM BARIEROWY DO TWARZY
I CIAŁA PHARMACERIS

Krem zapobiega przesuszeniu
skóry, zapewniając długotrwały
i wielokierunkowy efekt natłuszczenia i nawilżenia. Wspomaga
utrzymanie prawidłowej kondycji
i funkcjonowania naskórka od
1. dnia życia. Niweluje uczucie
dyskomfortu i napięcia skóry.
Bogata formuła kremu, oparta na
unikalnym połączeniu naturalnych olejów: konopnego, canola
oraz ceramidów, tworzy na
powierzchni skóry swoistą barierę ochronną, zabezpieczając
przed niekorzystnym działaniem
czynników zewnętrznych, takich
jak wiatr, mróz, suche powietrze
czy substancje drażniące.

AGAFIA MASŁO DO CIAŁA
MUSZKATOŁOWE

Regenerujące masło do ciała, biały
olejek muszkatołowy & organiczny
olejek z białej róży, do skóry suchej
i zmęczonej z serii Bania Agafii. Masło
zawiera biały olejek muszkatołowy, który
pobudza odnowę komórek skóry i organiczny olej z dzikiej róży o działaniu
nawilżającym i uelastyczniającym.

PERFECTA PLANET
ESSENCE MLECZKO DO
CIAŁA ASHWAGANDHA
INTENSYWNA REGENERACJA

Mleczko do ciała inspirowane bogactwem
naszej planety. Zawiera naturalne wyciągi
ze specjalnie wyselekcjonowanych roślin,
mające dobroczynny wpływ na skórę. 97%
składników jest pochodzenia naturalnego,
pozostałe 3% zapewnia przyjemność,
trwałość i najwyższą jakość produktu.
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BIELENDA BEAUTY
MILKY REGENERUJĄCE
MLECZKO MIGDAŁOWE
Z PREBIOTYKIEM DO
CIAŁA

Dedykowane jest skórze wymagającej regeneracji. Wegańska formuła (potwierdzona certyfikatem
PETA), zawiera 99% składników
pochodzenia naturalnego. Mleczko migdałowe wspiera odżywienie
i nawilżenie naskórka. Natomiast
prebiotyki stymulują rozwój prawidłowej flory bakteryjnej.

BIELENDA ECO NATURE
ODŻYWCZE MASŁO DO CIAŁA

Dedykowane jest suchej i szorstkiej skórze.
Zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego. Mleczko waniliowe nawilża i regeneruje,
mleczko kokosowe odżywia i zmiękcza, a kwiat
pomarańczy odświeża i działa antyoksydacyjnie. Masło odżywia i ujędrnia szorstki,
przesuszony naskórek, jednocześnie zapewnia
zachowanie naturalnego mikrobiomu.

LUKSUSOWE ODŻYWCZE
MLECZKO DO CIAŁA GOLD LIFT
EXPERT Z DROBINKAMI ZŁOTA
EVELINE COSMETICS

Formuła opracowana na bazie luksusowego
składnika - 24k złota. Mleczko wzbogacone
kawiorem oraz olejkowym serum już po 1.
aplikacji koi i zmiękcza skórę, intensywnie
odżywia i nawilża. Zmienia codzienną pielęgnację w luksusowy rytuał.

ZIMĄ SKÓRA TRACI WILGOĆ
BIOLAVEN BALSAM DO
CIAŁA

PRAWIE DWA RAZY SZYBCIEJ NIŻ LATEM.

Nawilżająco-wygładzający balsam
do ciała, zawierający odżywczy olej
z pestek winogron, przeznaczony
jest do codziennej pielęgnacji skóry
wymagającej. Podczas regularnego
stosowania chroni przed wysuszeniem
i działaniem szkodliwych czynników,
przywraca miękkość i elastyczność.

CZARNY TULIPAN
CIAŁO
INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY BALSAM DO
CIAŁA ORGANICZNY
CZARNY BEZ
WITAMINA E
LIRENE
Wysoka zawartość wyjątkowych, naturalnych składników
zapewnia doskonałe nawilżenie i odżywienie. Balsam
nadaje skórze aksamitną
miękkość i otula ją przyjemnym zapachem. Lekka formuła to gwarancja szybkiego
wchłaniania.

VIANEK INTENSYWNIE ODŻYWCZE MASŁO DO CIAŁA

Puszyste, aromatyczne masło do ciała zawierające bogactwo składników intensywnie odżywczych (masło kakaowe, olej rokitnikowy,
olej z pestek moreli). Pielęgnuje każdy rodzaj
skóry, przywracając jej komfort i aksamitną
gładkość, szybko się wchłania. Po zastosowaniu skóra pozostaje miękka, idealnie
nawilżona i elastyczna przez dłuższy czas.

BALTIC HOME SPA FIT
OLIWKA DO MASAŻU CIAŁA

Odczuwalnie zmiękcza i uelastycznia naskórek.
Intensywnie odżywia oraz aktywnie pielęgnuje
skórę w czasie masażu. Utrzymuje na skórze
przyjemny zapach. Sprawdza się w domowej
aplikacji spa.
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I HEART HEAVEN

Zestaw zawierający 5 rozświetlaczy w kultowym kształcie serduszek od I Heart Revolution. Rozświetlacze
mają ładną, uniwersalną kolorystykę.

ŚWIĄTECZNA
NIESPODZIANKA

ZESTAW PREZENTOWY ZIAJA
JEJU NIEBIESKA

W skład zestawu wchodzą: biały mus do
twarzy, tonik do twarzy, płyn micelarny, pasta
w czarne kropki.

ZESTAW PREZENTOWY FA MEN
SPORT ENERGY BOOST

Doświadcz długotrwałej świeżości z linią Fa
Men Sport Energy Boost o energetyzującym
zapachu guarany i żeń-szenia. W skład zestawu wchodzą: Fa żel pod prysznic 250 ml; Fa
roll-on 50 ml.

ZESTAW YOSKINE GEISHA

Linia silnie odmładzających kosmetyków, które
powstały z inspiracji urodą japońskich Gejsz oraz
strzeżonymi od wieków sekretami ich pielęgnacji. W każdym produkcie ujawniona została inna
tajemnica piękna Gejszy, a receptury oparto
o składniki, które pomagają uzyskać efekt nieprzemijającej urody. W skład zestawu wchodzą:
Yoskine Geisha Krem na dzień/noc Multi-lifting
3D i Yoskine Geisha Krem pod oczy.

ZESTAW PERFECTA
NATURAL LIFT 55+

Przełomowa linia kosmetyków przeciwzmarszczkowych. Receptury kremów
bazują na odmładzającym działaniu
fitohormonów. Znacząco poprawiają
jędrność, elastyczność oraz wyrównują
strukturę skóry. W skład zestawu wchodzą: Perfecta Natural Lift Krem na dzień
i na noc 55+ i Perfecta Natural Lift Krem
pod oczy i na powieki 55+/65+.

GILLETTE STYLER TRYMER 3IN1

W skład zestawu wchodzą: Trymer oraz maszynka
do golenia STYLER GILLETTE; Żel FUSION ULTRA
SENSITIVE Edycja Limitowana 200 ml.

ZESTAW
PREZENTOWY
PAESE

W skład zestawu wchodzą:
• Serum olejowe z witaminą
C 10%;
• Serum 1,5% potrójny
kwas hialuronowy.

ZESTAW OLD SPICE
DLA ŻĄDNYCH
PRZYGÓD

W skład zestawu wchodzą:
Dezodorant spray
Whitewater 150 ml; Żel
pod prysznic Whitewater
250 ml.
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ZESTAW PERFECTA
EXCLUSIVE DIAMENTOWA ODBUDOWA 70+

MACH3 TURBO
CHAMPIONS LEAGUE
EDITION

Ekskluzywna linia kosmetyków
zawierająca mikrokryształy
diamentów, które doskonale
odmładzają i chronią DNA komórek. W skład zestawu wchodzą:
Perfecta Exclusive Diamentowa
Odbudowa Multi ujędrniający
Krem przeciwzmarszczkowy 70+
i Perfecta Exclusive Diamentowa Odbudowa Redukujący
zmarszczki i cienie Krem pod
oczy i na powieki 70+/80+.

W skład zestawu wchodzą:
•Maszynka z jednym wkładem trzy-ostrzowym GILLETTE MACH 3 TURBO - edycja
limitowana rączki: logo UCL,
•Żel FUSION ULTRA SENSITIVE Edycja Limitowana UCL
75 ml,
• GADŻET: osłonka na ostrze
z logo UCL - idealne na
podróż.

KALENDARZ
ADWENTOWY SYLVECO

Dzięki 24 mini produktom (pojemności od 10 do 40 ml) do
pielęgnacji twarzy, ciała i włosów zadbasz o siebie jeszcze
długo po świętach. W zestawie znajdują się zarówno dobrze
znane już, kultowe kosmetyki marek SYLVECO, VIANEK, BIOLAVEN, ROSADIA, DUETUS, czy ALOESOVE, jak i tegoroczne
nowości - wszystkie pakowane w szklane słoiczki i miniaturowe
buteleczki z ciemnego szkła.

REKLAMA
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NIE WIESZ JAKI PREZENT PODAROWAĆ NAJBLIŻSZYM
W TE ŚWIĘTA? SKORZYSTAJ Z NASZYCH PODPOWIEDZI I WYBIERZ IDEALNY UPOMINEK.
ZESTAW PREZENTOWY BIELENDA
BEAUTY MILKY MLECZKO RYŻOWE

MAKEUP REVOLUTION THE ROCK STAR

Zestaw prezentowy, przy pomocy którego można stworzyć klasyczny smokey eye. Zawiera 8 elementów i jest
zapakowany w ładne pudełko.

NOWOŚĆ

GILLETTE MACH3
Z KOSMETYCZKĄ

SKRZYNIA PIRATA OLD SPICE

W skład zestawu wchodzą:
• Dezodorant spray Deep Sea 150 ml,
• Dezodorant w sztyfcie Deep Sea 50 ml,
• Żel pod prysznic Deep Sea 250 ml,
• Woda po goleniu Captain 100 ml.

W zestawie: Mleczko ryżowe do pielęgnacji ciała (400 ml) i Kremowe
mleczko ryżowe do kąpieli i pod prysznic (400 ml). Wegańska formuła
(potwierdzona certyfikatem PETA), zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego. Mleczko ryżowe (kompozycja oleju ryżowego oraz
protein ryżowych) odżywia i nawilża naskórek. Natomiast prebiotyki
stymulują rozwój prawidłowej flory bakteryjnej. Mleczko odświeża,
nawilża, uelastycznia i regeneruje naskórek. Dodatkowo jest przyjazne
środowisku – opakowanie pochodzi z recyklingu, a etykieta została
wydrukowana na biofolii.

W skład zestawu wchodzą:
• Maszynka z dwoma wkładami trzyostrzowymi GILLETTE MACH 3;
• Żel do golenia MACH 3 EXTRA
COMFORT 200 ml;
• GADŻET: Kosmetyczka.

ZESTAW PREZENTOWY
ZIAJA YEGO

W skład zestawu wchodzą:
• Krem nawilżający dla mężczyzn,
• Balsam po goleniu,
• Anty-perspirant dla mężczyzn,
• Żel 3w1 dla mężczyzn.

ODMŁADZAJĄCA MOC
ROŚLINNEGO RETINOLU
Innowacyjna linia przeciwzmarszczkowych
kosmetyków zawierająca 98% składników
pochodzenia naturalnego.
www.kosmetykiperfecta.pl

„bądź prawdziwa…”

b ą d ź

p r a w d z i w a …

– HISTORIA POWSTANIA MARKI JANDA
ZACZĘŁO SIĘ OD SPOTKANIA,
rozmowy i pragnienia. Krystyna
Janda poprosiła, by Jarosław
Cybulski, z wykształcenia chemik,
prywatnie jej przyjaciel, skomponował „krem tylko dla niej”. Miał
on być uniwersalny, do użytku rano,
wieczorem, nawilżający i błyskawicznie poprawiający wygląd skóry.

PROŚBA ZOSTAŁA SPEŁNIONA.

Gwiazda przetestowała dziesiątki
próbek, które zespół wybitnych
specjalistów przygotowywał specjalnie dla niej w polskim laboratorium. Tak powstał flagowy kosmetyk marki: „Krem Nr 1”. Krystynie
Jandzie bardzo się spodobał i teraz
zawsze nosi go przy sobie! Jak sama

ŚWIATOWE ODKRYCIE

mówi – wkręciła się do tego stopnia,
że postanowiła dać swoje nazwisko
całej marce kosmetycznej.

DRONY KOSMETYCZNE
– PRZEŁOMOWE NOŚNIKI

TAK POWSTAŁA POLSKA MARKA JANDA. Dla niego to była re-

alizacja największego marzenia.
Dla niej nowe, ekscytujące wyzwanie. Kapitał firmy jest więc w 100%
polski. Jarosław Cybulski zaprosił
do współpracy zespół wybitnych
fachowców, którzy swoje doświadczenie zdobywali przez lata w koncernach kosmetycznych z zagranicznym kapitałem. Są to wybitni
eksperci od R&D, marketingu
i biznesu. Ich doświadczenie oraz
umiejętności to dziś wielka siła
marki – JANDA.

szybki lifting
DRONY KOSMETYCZNE przenikają
do głębszych warstw skóry i w mechanizmie
terapii celowanej bezpośrednio trafiają
do jej wybranych komórek.
EGZOGENNY I ENDOGENNY LIFTING poprawia
napięcie skóry na powierzchni i od środka.

– CZYLI KRÓTKO O FLUIDACH FLEKSYJNYCH
Bo nie chodzi o to, żeby makijażem przykryć urodę, nadać skórze sztuczne piękno, ale żeby podkreślać to co najlepsze w Tobie.
Dlatego fluidy JANDA wyrównują koloryt skóry cudownie, komfortowo i elastycznie. Bez efektu
maski i ściągnięcia skóry. Dopasowują się do mimiki twarzy.
Po prostu.

CO OZNACZA
OKREŚLENIE FLEKSYJNY?
Fleksyjny czyli taki, który jest
elastyczny, który dopasowuje się do ruchów skóry,
sam pozostając na swoim miejscu. Fluidy nie tworzą
efektu maski, nie gromadzą się w załamaniach skóry.

Dodatkowo świetnie dbają o nawilżenie, zapewniając
odczuwalną pielęgnację. Naprawdę warto przekonać
się na własnej skórze jak dobrze działają.

Cosmetic Drones® (drony kosmetyczne) są znakiem towarowym zarejestrowanym przez Inﬁnitec Activos S.L.

jak wydobyć piękno?

EFEKT: szybka poprawa wyglądu,
redukcja zmarszczek i porów skóry,
nawilżenie, ochrona.

„Żyję
w ciągłym biegu.
Kocham to,
co działa szybko
i skutecznie,
po prostu.”
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AFFECT MAKEUP FIXING
SPRAY PROFESJONALNY
UTRWALACZ MAKIJAŻU
W SPRAYU

NOWOŚCI
JESIEŃ / ZIMA
2020

Wyjątkowo trwały, bezbarwny utrwalacz do makijażu. Przedłuża trwałość
makijażu, zapobiega ścieraniu oraz
utrzymuje się przez wiele godzin.
Idealny na wielkie wyjścia oraz dla
profesjonalnych wizażystów.

CATRICE BŁYSZCZYK VOLUMIZING
LIP BOOSTER

Długo oczekiwany i wreszcie
jest! Bestsellerowy błyszczyk
Volumizing Lip Booster zyskuje nowy wymiar pigmentacji!
Cztery nowe, modne odcienie
mają silne krycie, chłodzą,
wygładzają i w widoczny sposób powiększają usta, dzięki
zawartości mentolu. Rezultat:
kobiece, mega całuśne usta
– i to bez wyrzutów sumienia
– ponieważ błyszczyki są
wegańskie i wolne od mikrocząsteczek plastiku.

BRONZER ECOCERA

Do linii wegańskich
Bronzerów ECOCERA dołączyły dwa nowe, wyczekiwane odcienie. Gobi i Kenya to
matowe bronzery, idealnie
dopełniające klasyczny,
neutralny odcień Peru. Naturalna, ekologiczna formuła
bronzerów oparta jest na
bazie orzecha włoskiego, naturalnych wosków, witaminy E
i pigmentów mineralnych.

MULTIDIMENSIONAL
VOLUME & CURL
MASCARA
NADAJĄCA
OBJĘTOŚĆ PASTEL

NOWINKI
KOSMETYCZNE

Wypróbuj nowość od marki
PASTEL, dzięki której już
po pierwszej warstwie zyskasz pięknie podkręcone
i grubsze rzęsy. Twoje oko
zostanie otoczone intensywnie czarnym wachlarzem rzęs, których objętość
powali Cię na kolana! Efekt
bez kruszenia utrzyma się
na Twoich rzęsach aż przez
8 godzin.

I HEART
REVOLUTION
PALETKI CZEKOLADOWE
DO KONTUROWANIA

Paletki zawierają
bronzer i rozświetlacz, zamknięte
w czekoladowym
opakowaniu z lusterkiem.

CELIA DE LUXE CIENIE DO POWIEK
MY ONLY ONE

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. Cienie łatwo się rozprowadzają
i idealnie kryją powiekę dodając spojrzeniu blasku. Zapewniają
długotrwały makijaż bez osypywania.

CATRICE LAKIERY
ŻELOWE ICONAILS

Gwarantują idealne żelowe
wykończenie aż do siedmiu
dni, są wolne od mikrocząsteczek plastiku, optymalnie
kryją płytkę paznokcia, a dodatkowo zawierają odżywczy olejek acai. To wszystko
czyni je produktem, który
obowiązkowo musi znaleźć
się w łazience każdej fanki
manicure i pedicure! Nowy
odcień: 100 Party Animal

MAKEUP REVOLUTION PALETKI
FOREVER FLAWLESS
DYNAMIC

Paletki z serii Forever Flawless
w mini wersji! Zamknięte
w eleganckim, metalowym
opakowaniu, zawierają po 8
cieni. Cienie są mocno napigmentowane i bardzo dobrze
transferują się na powiekę.
P R O U D LY P E O P L E & P L A N E T F R I E N D LY

C AT R I C E . E U / P L - P L
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RUN FOR COVER
DŁUGOTRWAŁY
PODKŁAD KRYJĄCY
PAESE

Zapewnia 12h trwałość,
pełne krycie oraz efekt matowej i gładkiej skóry. Formuła nawilża, chroni przed
słońcem i jest wegańska.

CATRICE ROZŚWIETLACZ
MORE THAN GLOW

WONDER MATCH
LUKSUSOWY PODKŁAD
WYGŁADZAJĄCY
EVELINE COSMETICS

Wyjątkowy, sensoryczny podkład stworzony, aby spełnić wszystkie oczekiwania
współczesnych kobiet. Luksusowa
tekstura i konsystencja błyskawicznie
tuszuje niedoskonałości skóry, usuwa
oznaki zmęczenia i nadaje nieskazitelne
wykończenie makijażu. Idealna trwałość
do 24H, również w trudnych warunkach. Innowacyjne, LUMINOOTYCZNE
WYPEŁNIACZE i PIGMENTY gwarantują
nieskazitelny wygląd cery w każdym
świetle i w ciągu całego dnia.

Kolekcja wegańskich rozświetlaczy gwarantuje
idealny blask! Ultramiękka, jedwabista formuła
pudru delikatnie wtapia się w cerę i rozświetla
ją intensywnie połyskującymi metalicznymi
refleksami. Prasowany rozświetlacz z wytłoczonymi kwiatami i w ozdobnym różowo-złotym
opakowaniu jest dostępny w trzech odcieniach:
Ultimate Platinum Glaze, Supreme Rose Beam
i Beyond Golden Glow.

MAKE-UPY
FLEKSYJNE JANDA

Nowoczesne podkłady
oparte na zaawansowanych
składnikach fleksyjnych,
dopasowujących się do ruchów skóry, dzięki którym
podkład długo pozostaje
na swoim miejscu. Nie dają
efektu maski, nie gromadzą
się w załamaniach skóry.
Zmniejszą widoczność
niedoskonałości, ujednolicą
i udoskonalą koloryt cery,
nawilżą i działają przeciwzmarszczkowo.

AFFECT POMADKA
DO UST SATYNOWA
(EXPECTATION)

Pomadka równomiernie pokrywa usta, zapewnia idealnie
satynowy i długotrwały efekt.
Dzięki innowacyjnej formule
oraz zawartości olejku macadamia wygładza i pielęgnuje
usta. Nadaje ustom nasycony
kolor i satynowe wykończenie. Nie wysusza, idealnie
się rozprowadza. Łatwa
w aplikacji.

AFFECT WODOODPORNA
POMADA DO BRWI

Pomada o wyjątkowo trwałej wodoodpornej formule, dzięki której makijaż
brwi jest odporny na ścieranie. Produkt
o wysokiej pigmentacji, doskonale
podkreśla kształt brwi a jego kremowa
konsystencja sprawia, że aplikacja jest
niezwykle wygodna.

JAK SIĘ MALOWAĆ, BY ZIMĄ
WYGLĄDAĆ RÓWNIE KWITNĄCO JAK LATEM?
WEGAŃSKI PODKŁAD IT’S REAL
MATT DELIA COSMETICS

Podstawą całego makijażu jest lekki fluid, który
ma sprawić, aby skóra wyglądała na wypoczętą i świetlistą, a jej koloryt idealnie wyrównany.
W tej roli idealnie sprawdzi się nowość od Delia
Cosmetics - wegański podkład IT’S REAL
MATT.  

CELIA DE LUXE PUDRY VELVET
TOUCH I ROZŚWIETLACZ
GLAM & GLOW

Niezapomniane hity marki Celia dostępne
w ulubionych odcieniach, z innowacyjną
formułą, w nowych eleganckich opakowaniach. W serii: Velvet Touch Puder prasowany - lekki i delikatny puder zapewnia perfekcyjne wygładzenie i wykończenie makijażu;
Velvet Touch Puder brązujący – opalizuje
skórę, nadając piękny i naturalny wygląd;
Glam & Glow Rozświetlacz – nadaje skórze
perłowy blask i rozpromienia cerę.

28

Uroda pod lupą

4/36/2020

PERFECTA HYDROMASKA
NA TKANINIE
3 X HIALURON

Maska o intensywnym działaniu
nawilżającym i regenerującym
skierowana do pielęgnacji każdego
typu cery, niezależnie od jej wieku.
Formuła opiera się na działaniu potrójnego kwasu hialuronowego, przez
co poprawia jędrność, odmładza,
redukuje zmarszczki oraz utrzymuje optymalne nawilżenie. Bogaty
w ceramidy ekstrakt z azjatyckiego
cytrusa YUZU, nawilża oraz wzmacnia działanie barierowe i ochronne
skóry.

BIELENDA SKIN
HELPER MASKA
W PŁACIE SILNIE
KOJĄCO-NAWILŻAJĄCA

W skoncentrowany sposób działa
na konkretny problem skóry twarzy. Zawiera kwas hialuronowy,
który zapobiega nadmiernemu
wysuszaniu naskórka i intensywnie nawilża jego głębsze warstwy.
D-panthenol koi i regeneruje,
a srebro koloidalne działa antybakteryjnie. Maska wspomaga
ochronę płaszcza hydrolipidowego skóry.

UNDER TWENTY ANTI ! ACNE
GWIEZDNY PYŁ MASECZKA
PEEL OFF O ZAPACHU SŁONEGO
KARMELU

Maseczka peel off o zapachu słonego karmelu
skutecznie normalizuje produkcję sebum (84%)
oraz pozostawia cerę odświeżoną (96%) i miękką
w dotyku (100%), przygotowując ją na kolejne
kroki pielęgnacyjne.

ŁAGODZĄCA MASECZKA
Z CZERWONĄ GLINKĄ BOTANICAL FLOW Z NATURALNYM
OLEJEM KONOPNYM MARKI
DELIA COSMETICS

Odświeża, łagodzi podrażnienia, zmniejsza
widoczność porów i wygładza skórę. Działa
skutecznie, gdy cera jest zaczerwieniona lub
narażona na podrażnienia czynnikami zewnętrznymi. Jest dobra dla wszystkich typów
skóry, które potrzebują kojącego efektu.

MAGIC MASK MATUJĄCA MASKA W PŁACIE - 3D
LLAMA QUEEN EVELINE COSMETICS

Przywraca równowagę skóry i pozytywnie wpływa na poziom
wydzielanego sebum, dzięki czemu zapewnia długotrwały efekt matowej skóry, regeneracji i nawilżenia. Cera jest idealnie zmatowiona,
jedwabiście gładka i miękka. Maseczka nasączona jest składnikami
aktywnymi o skoncentrowanym działaniu – serum bogatym w kompleks matujący, ekstraktem z czarnego ryżu, wakame i aloesem. Unikalna kompozycja inspirowana jest najlepszymi azjatyckimi rytuałami
beauty i już po jednej aplikacji zapewnia ekspresowy efekt naturalnie
promiennej cery bez efektu błyszczenia w strefie T.

MASKA
W RÓŻNYCH ODSŁONACH

ANTI ! ACNE INTENSE
ALL CLEAR! TRUSKAWKOWY
WYCISK - PLASTRY NA NOS NA
ZASKÓRNIKI

Plasterki na nos efektywnie oczyszczają nos
z zaskórników, zanieczyszczeń oraz martwego naskórka. Skutecznie niwelują nadmiar
sebum, zwężają pory i wygładzają skórę,
pozostawiając ją zmatowioną i odświeżoną.

MEDI MASKI ECOCERA
NA BAZIE GLINEK

Maski z glinki bentonitowej
przeżywają swój renesans. Linia
masek ECOCERA dostarcza
skórze cennych składników
mineralnych wspomagających
jej dotlenienie, łagodzi podrażnienia, nawilża i redukuje objawy
przedwczesnego starzenia. Już
po pierwszym użyciu cera jest
wyraźnie odżywiona i nabiera
zdrowego blasku.
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MIÓD MANUKA PRZECIWTRĄDZIKOWA
MASECZKA ZIAJA

PERFECTA MASKA
AMPUŁKA

Maski ampułki to absolutna
NOWOŚĆ na rynku kosmetycznym. Dostarczają
skórze silnie skoncentrowaną
dawkę samych niezbędnych
składników. Oznacza to, że
działają wyjątkowo skutecznie. Precyzyjnie odmierzoną
porcję, należy jednorazowo
zaaplikować na twarz, dekolt
i szyję, co umożliwia specjalnie
zaprojektowana jednorazowa
saszetka.

VIANEK REWITALIZUJĄCA
MASECZKA-PEELING DO
TWARZY

Wyjątkowe połączenie delikatnego
peelingu w postaci drobno zmielonych
pestek malin i odżywczej maseczki.
Drobinki delikatnie ścierają wierzchnie warstwy naskórka, wygładzają
i ujednolicają koloryt. Bogata formuła
maseczki, bazująca na oleju lnianym,
w połączeniu z olejami z pestek
malin i truskawek oraz maseł shea
i avocado, zapewnia prawdziwy koktajl
składników nawilżających i uelastyczniających.

Transparentna, oczyszczająca
maseczka o konsystencji
miodu oczyszcza, nawilża
i wygładza naskórek. W ekspresowym tempie poprawia
kondycję skóry. Przyjemnie
pachnie i idealnie rozprowadza się na skórze.

Linia Cameleo ALOES I KOKOS została stworzona jako ostateczna odpowiedź na problem
matowych włosów pozbawionych blasku. Kosmetyki na bazie ekstraktu z liści aloesu i wody
kokosowej to gwarancja nawilżonych włosów
przez długi czas.

Jest idealnym dopełnieniem
naturalnej pielęgnacji włosów. Przeznaczona jest do
włosów o wysokiej porowatości, suchych i zniszczonych.
Świetnie sprawdzi się również do pielęgnacji włosów
po zabiegu keratynowego
prostowania.

KOZIE MLEKO MASKA INTENSYWNIE KONDYCJONUJĄCA
Z KERATYNĄ

Satynowa, kremowa maska intensywnie kondycjonująca do włosów zniszczonych, suchych,
szorstkich i matowych. Zawiera keratynę, naturalny budulec włosów oraz proteiny koziego
mleka - substancje czynne, które odbudowują
włosy w miejscach, gdzie są uszkodzone,
poprawiają ich elastyczność, zapobiegają
kruchości i łamliwości.

PODKREŚLĄ SIŁĘ TWOJEJ KOBIECOŚCI.

Przeznaczona jest do włosów przetłuszczających się, o małej objętości, tłustych
u nasady i suchych na końcach. Nie
nasila produkcji sebum, zmiękcza,
wygładza, ułatwia rozczesywanie bez
efektu elektryzowania.

MASKA PRZED
MYCIEM WŁOSÓW
NATURAL AQUA
ACTION CAMELEO

To innowacyjny produkt przeznaczony do
stosowania przed użyciem
szamponu. Oczyszczające
i zmiękczające działanie
maseczki to doskonały
wstęp do pielęgnacji włosów przed zastosowaniem
szamponu. Dzięki temu
idealnie przygotujesz
włosy do mycia, a także
zapewnisz lepszy efekt
końcowy!

GDANSKIN MASKA
HYDROŻELOWA DO
TWARZY I CIAŁA

Maska GdanSkin w postaci
beztłuszczowego hydrożelu.
Zawiera skoncentrowane dawki
substancji o wysokiej aktywności łagodzącej i wyjątkowej sile
nawilżającej: algę Laminaria
ochroleuca, babkę drobnolistną,
nagietek, D-panthenol, kolagen
morski, mikroelementy, kocankę
nadmorską i szantę zwyczajną.

Jajeczna, odżywcza maska do każdego
rodzaju włosów z serii RBA - Receptury Babuszki Agafii. Zawiera m.in. proteiny z białek
jaj, które odżywiają włosy i skórę głowy. Słód
żytni, będący wyjątkowym źródłem mikroelementów, posiada działanie regenerujące.
Sok z brzozy wzmacnia cebulki włosowe,
nadaje włosom blask oraz zapobiega ich
wypadaniu. Malina moroszka posiada właściwości nawilżające i odżywcze, podczas
gdy różeniec górski je wygładza, oczyszcza
i chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

OLIWKOWA MASKA
DO WŁOSÓW REGENERUJĄCA ZIAJA

Produkt wegański. 95% substancji pochodzenia naturalnego. Regenerująca kremowa
maska. Zawiera olej oliwkowy
i prowitaminę B5 - substancje
uznane za bardzo efektywne
w pielęgnacji skóry i włosów.

WYGŁADZAJĄCA MASKA Z OLEJEM KONOPNYM CAMELEO GREEN
HAIR CARE

BIOLAVEN MASKA DO
WŁOSÓW

AGAFIA JAJECZNA
MASKA DO WŁOSÓW

To intensywnie odbudowująca maska 7w1 z cennymi olejkami kakao,
jojoba, argana, shea, makadamia,
babassu i kukui. Pielęgnuje włosy,
głęboko je odżywia i natychmiast
odbudowuje, czyniąc je miękkimi
i jedwabistymi.

ALOES I KOKOS MASKA
NAWILŻAJĄCA VEGAN FRIENDLY
CAMELEO

POZNAJ KOSMETYKI, KTÓRE

BIELENDA 100% PURE
VEGAN MASKA DO
WŁOSÓW PRZETŁUSZCZAJĄCYCH SIĘ

ECOLATIER URBAN
REGENERUJĄCA MASKA
DO WŁOSÓW 7W1 KAKAO
I JOJOBA

EMOLIENTOWA
ODŻYWKA DO
WŁOSÓW BIONLY
NATURE

Emolientowo-humektantowa maska
winogronowa do włosów. Zawiera olej
z pestek winogron, skwalan i masło
avocado, które silnie wygładzają i zapewniają połysk. Bogaty w polifenole
ekstrakt ze skórki winogron, gliceryna,
panthenol i kwas mlekowy, optymalnie
nawilżają, dzięki czemu włosy są miękkie i odpowiednio dociążone.

Intensywna regeneracja do włosów niesfornych i pozbawionych
blasku. Świeży zapach i poprawa
kondycji. Dzięki temu, że skład
chemiczny oleju konopnego
jest podobny do składu tłuszczu
ochronnego, który wydziela
ludzka skóra, zatroszczy się on
również o kondycję skóry głowy.

PODARUJ SOBIE ODROBINĘ

RELAKSU NAKŁADAJĄC MASKI BOGATE
W DOBROCZYNNE SKŁADNIKI BIOAKTYWNE.
BIELENDA ANTI-CELLULITE!
AKTYWNA MASKA W PŁACIE NA
POŚLADKI I UDA – UJĘDRNIAJĄCA

PANTENE PRO-V
REPAIR & PROTECT
KERATYNOWA MASKA
DO WŁOSÓW

Intensywnie odbudowująca
keratynowa maska do włosów
z mikroskładnikami odżywczymi, pomaga zregenerować
6-miesięczne zniszczenia po 1
użyciu. Bogata formuła Pantene
Pro-V przenika do włókien włosów
i pomaga wzmocnić oraz odżywić
każde pasmo od nasady aż po
same końce.

Ujędrnia i wygładza problematyczne miejsca.
Receptura maski bazuje na odpowiednio dobranych, antycellulitowych składnikach aktywnych:
kofeinie, centella asiatica, kwasie hialuronowym,
taurynie i szypie polnym.

WYGŁADZONY DEKOLT ODMŁADZAJĄCO-ROZŚWIETLAJĄCA MASKA
LIRENE

Łatwa w aplikacji maska na płachcie nawilża,
wygładza i odświeża skórę dekoltu. Swoje unikalne
działanie zawdzięcza aktywnym składnikom
roślinnym. Po nałożeniu maska w płachcie daje
przyjemne uczucie chłodzenia i świeżości. Nie
zsuwa się ze skóry, ma idealną konsystencję
i relaksujący zapach.

31

32

Uroda pod lupą

4/36/2020

Jeśli włos nie trzyma skrętu i zaraz się prostuje, dobrym rozwiązaniem
będzie luźne upięcie czy kok. Pamiętajmy, że luźne to nie znaczy nietrwałe. Od Klientek często słyszę, że chciałyby coś luźnego, ale obawiają się właśnie tego, że fryzura szybko się rozpadnie. A prawda jest
taka, że poprawnie wykonana fryzura w luźnym stylu utrzyma się tak
samo dobrze, jak inne.

A może kuc?
Ostatnio są również często spotykane. Kiedyś kucyk kojarzył się głównie ze stylem sportowym i mniej oficjalnym. Aktualnie wybierają go
nawet panny młode w dniu ślubu. Wszystko zależy też od tego, czy
pasuje do naszej stylizacji. Lekkie sukienki czy styl boho idelanie się z
nim łączą. Kucyk to także idealne wyjście dla osób, które szukają kompromisu pomiędzy rozpuszczonymi włosami a czymś wygodniejszym.
Widoczny jest kształt fryzury, kuc pięknie opada na plecy, ale nie rezygnujemy z komfortu i czujemy się przy tym szykownie.

Odrobina szaleństwa
Wysoki kok doda nam charakteru a odpowiednie dodatki pomogą
stworzyć niepowtarzalny look. Mamy na rynku mnóstwo ozdób do
włosów, kolorowych opasek, spinek. Warto wykorzystać takie elementy podczas stylizacji, bo dodają nam i fryzurze charakteru. Nawet najprostsza fryzura z oryginalnym dodatkiem wygląda świetnie. Ozdobą
podkreślającą styl fryzury są również kolczyki. Szczególnie te z kategorii „handmade” z ozdobą do włosów utrzymaną w tym samym stylu,
pozwolą na osiągnięcie spektakularnych efektów.
Bawmy się fryzurami, ozdobami, makijażami – dzięki temu możemy pokazać nasz styl lub odkryć go na nowo.
Stylistka fryzur to osoba, która potrafi słuchać i szczerze doradzi nam
tak, abyśmy - nie rezygnując z wygody - czuły się wyjątkowo.

FRYZURA

NA WYJĄTKOWĄ OKAZJĘ

N

iezależnie od bieżących wydarzeń, zbliża się
okres, w którym będziemy mieć wiele okazji do
świętowania - Andrzejki, Sylwester a później karnawał i studniówki. Co za tym idzie? Wielkie przygotowania. I nie jest to ważne czy mówiąc „większe wyjście” mamy na myśli salę bankietową czy spotkanie w
mniejszym gronie ze znajomymi lub rodziną. Ważne
jest nasze nastawienie i towarzystwo, z którym chcemy spędzić te szczególne chwile. Pojawia się również
myśl, że mimo wszystko chcemy wyglądać wyjątkowo: piękna sukienka, świetny makijaż a co z fryzurą?

Pamiętajmy, że włosy - a właściwie fryzura - tego dnia może być „kropką nad i”, ale też sporym utrudnieniem. Dlaczego?

Plan to podstawa
Wiele osób może sobie pomyśleć, że to niby nic ważnego - to tylko
włosy. Ale czy na pewno? Ostateczny efekt wow stylizacji osiągniemy
przecież dopiero wtedy, kiedy zdecydujemy o wyborze sukienki, makijażu i fryzury. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie: skąd taka kolej-

ność? Odpowiedź jest banalna - najczęściej tak to właśnie wygląda.
Zaczynamy od ubioru a później dopasowujemy dodatki a fryzuję traktujemy, jako jeden z nich. Zatem co wybrać? Aktualnie na rynku trendy
są bardzo różne – zaczynając od pięknych, eleganckich fal a kończąc
na zmysłowych kucach lub kokach. Świat fryzur jest bardzo zróżnicowany i wpasuje się w gusta każdej z nas.

Jak dobrać fryzurę do okazji?
Najpierw skoncentrujmy się na tym, w co będziemy ubrane i jaki charakter ma dana okoliczność. Jeżeli jest to bal, to warto postawić na elegancki look. Podstawą jest dopasowanie fryzury do stylizacji, ale i do siebie.
Należy również pamiętać o własnej wygodzie. Lubisz koczki? Wybierz
koczka. Uwielbiasz mieć bujne fale na włosach? Postaw na nie!

Fale i loki czy luźne upięcie?
Komu warto polecić fale bądź loki? Osobom, które dobrze czują się
w rozpuszczonych włosach oraz wiedzą, że ich włos jest podatny na
kręcenie. Będzie to miało decydujące znaczenie dla trwałości takiej
fryzury. Nie chodzi przecież o to, żeby wyglądać spektakularnie tylko
po wyjściu od fryzjera, ale przez cały wieczór. Podatny włos przy dobrym wykonaniu oraz utrwaleniu fryzury utrzyma skręt nawet do rana.

Tekst:
Ulson_hair Salon Fryzjerski
upięcia ślubne i okolicznościowe

Makijaż wykonała: @Glandzior Maluje
Aldona Glanda Makeup

Ula Jarosz-Jakubek
ul. Lisa Kuli 16a, Rzeszów
tel. 794291604
Instagram: ulson_hair
Facebook: ulsonhair
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WELLA WELLAFLEX FRIZZ
CONTROL LAKIER DO WŁOSÓW

Wellaflex Frizz Control Bardzo Mocno Utrwalający
Lakier do włosów z technologią FlexActive zapewnia elastyczne, mocne utrwalenie i naturalny efekt
na długi czas.

JOANNA PROFESSIONAL
KREM DO LOKÓW

Krem do loków Joanna Professional został
specjalnie opracowany do stosowania
w salonach fryzjerskich. Pozwala ujarzmić
nieposłuszne kosmyki, dyscyplinuje i definiuje loki. Zawiera polimer podkreślający
skręt loków oraz filtr UV. Zapewnia fryzurze
miękkość, elastyczność i sprężystość.

ARGANOWA DWUFAZOWA
ODŻYWKA W SPRAY’U ZIAJA

Głęboko regeneruje włosy. Pielęgnuje,
wzmacnia oraz chroni ich strukturę. Nadaje
wyraźną gładkość i połysk. Dodaje objętości
bez efektu obciążania włosów. Skutecznie
ułatwia rozczesywanie.

JOANNA STYLING
EFFECT PASTA
MATUJĄCA Z GLINKĄ

Pasta matująca ułatwia
stylizację fryzury dając mocne,
ale elastyczne utrwalenie
włosów. Kaolin, użyty
w recepturze, zapewnia trwały
efekt zmierzwionych włosów
o matowym wykończeniu.

SUCHE SZAMPONY ECOCERA

Suche szampony bez aerozolu, alkoholu i aluminium? Nic dziwnego, że linia tych produktów
ECOCERA została wyróżniona Perłą Rynku
Kosmetycznego 2020 w kategorii Innowacja
Roku oraz Kosmetyk do stylizacji włosów.
Tapioka, jęczmień, ryż oraz bambus zamknięte
w innowacyjnym atomizerze tworzą delikatną
mgiełkę, pozostawiając włosy odświeżone, bez
efektu zmatowienia i usztywnienia.

STYLIZACJA

WŁOSÓW

REKLAMA
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PASTA DO WŁOSÓW GOT2B
MADE4MESS

Formuła linii got2b MADE4MESS nadaje
włosom wyrazistą teksturę sprawiając, że
w bardzo łatwy sposób można uzyskać
efekt kontrolowanego nieładu, bez
obciążania włosów, czy pozostawienia
uczucia lepkości. Dzięki niej uzyskasz
naturalne, pełne zamierzonego nieładu,
niewymuszone, awangardowe stylizacje
i mocne utrwalenie, na którym zawsze
możesz polegać.

JOANNA PROFESSIONAL SPRAY
STYLIZUJĄCY

Spray stylizujący Joanna Professional został
specjalnie opracowany do stosowania w salonach fryzjerskich. Nadaje włosom wyjątkową
gładkość i miękkość w dotyku. Formuła sprayu
zawiera specjalny składnik zapewniający ochronę
termiczną włosów oraz składniki o działaniu
nawilżającym i odżywczym. Włosy są doskonale
wygładzone, błyszczące i miłe w dotyku.

LAKIER DO WŁOSÓW
GOT2B VOLUMANIA

Stwórz niesamowitą stylizację
z lakierem do włosów nadającym objętość got2b volumania. Zaszalej z mega objętością
od nasady, aż po końce. Wejdź
na 4 poziom utrwalenia!
Suche włosy spryskaj z odległości 30 cm. Rozpylaj krótkimi
seriami. Dla ekstra objętości
unoś poszczególne partie włosów i rozpylaj od wewnętrznej
strony u ich nasady, nadając
włosom dodatkowe uniesienie.
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PANTENE ELASTYCZNA
OBJĘTOŚĆ LAKIER DO
WŁOSÓW

Lekki lakier Pantene Pro-V Elastyczna
Objętość zapewnia fryzurze ekstramocne utrwalenie (poziom 4). Ponadto,
dzięki technologii SlowDry, pozwala
nadać jej kształt nawet już po naniesieniu
produktu. Niewidoczne polimery nadające
kształt zapewniają cienkim włosom doskonałe
utrwalenie przez cały dzień.

essence.eu/pl-pl

Męska strefa
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H-STIMUTONE SZAMPON
O PODWÓJNYM DZIAŁANIU
SPOWALNIAJĄCY PROCES
SIWIENIA & STYMULUJĄCY
WZROST WŁOSÓW
PHARMACERIS

Szampon stanowi skuteczne rozwiązanie
problemów siwienia oraz wypadania
włosów, wynikających z ich naturalnego
wieku genetycznego oraz zmian środowiskowo-cywilizacyjnych, prowadzących do
szybszego procesu starzenia włosów.

OLEJEK DO BRODY
I WĄSÓW CAMELEO
MEN

GENTLE
MAN
W ŚWIECIE KOSMETYKÓW

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.

SYLVECO NAGIETKOWA PIANKA MYJĄCA DO TWARZY

Zawiera łagodne środki
myjące, które skutecznie
oczyszczają i nie podrażniają nawet najbardziej
wrażliwej skóry. Ekstrakt
z nagietka lekarskiego,
łagodzi podrażnienia,
a dodatek kwasu mlekowego gwarantuje
utrzymanie fizjologicznego pH i równowagi
bariery hydrolipidowej.

ECOLATIER URBAN SZAMPON I ŻEL POD PRYSZNIC
ENERGY 2W1, CYPRYS
I ZIELONA HERBATA

Doskonały produkt do delikatnego
oczyszczania włosów i ciała. Naturalne olejki i ekstrakty dbają o włosy,
odżywiają, uelastyczniają i nawilżają
skórę. Pomagają też się obudzić!
Poczucie świeżości przez cały dzień,
nawet w warunkach miejskiego
zgiełku gwarantowane!

MATUJĄCA PASTA DO WŁOSÓW
GOT2B BEACH BOY SURFER
LOOK

Nieważne czy Twoje włosy mają być potargane, poskromione czy proste - najważniejsze,
że są matowe i bardzo mocno utrwalone!
Wskazówka: stosuj na suche lub wilgotne
włosy. Rozetrzyj produkt w dłoniach i wystylizuj pasma włosów, tak jak chcesz.

NIVEA MEN SENSITIVE
NAWILŻAJĄCY KREM DO TWARZY DLA
MĘŻCZYZN DO SKÓRY WRAŻLIWEJ

Bezalkoholowa*, lekka, nietłusta i wygładzająca formuła krem-żelu
szybko się wchłania w skórę. Zawiera rumianek i witaminę E, które intensywnie nawilżają (nawet do 48 godzin) i łagodzą skórę. Dodatkowo
krem daje całodniową ulgę od 5 oznak podrażnionej skóry: pieczenia,
zaczerwienienia, swędzenia oraz uczucia napięcia i suchości skóry.
Krem można używać bezpośrednio po goleniu.
*bez alkoholu etylowego

REKLAMA
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JFENZI CRAVE NERO

Kompozycja dla zdecydowanych
i pewnych siebie mężczyzn
ceniących luksus i elegancję.
Otwarcie to nuty pełne świeżości
- bergamotka współgra z cierpką
porzeczką, a ananas z jabłkiem
nadaje całości orzeźwiającej
słodyczy. Owocowe aromaty
stopniowo ustępują miejsca intensywnym akordom kwiatowym,
wśród których prym wiodą róża
i jaśmin. Towarzyszy im subtelna
woń brzozy i paczuli. Zwieńczeniem zapachu są akordy mchu
dębowego, subtelnej wanilii, kremowego piżma i miodowej ambry
dodające kompozycji zmysłowej
wyrazistości.

JFENZI THRONE

Intensywny, męski zapach emanujący cytrusową świeżością
i pikanterią. Soczysta czerwona
pomarańcza, orzeźwiająca cytryna i jagody jałowca stanowią
doskonałe połączenie pełne
pozytywnej energii. Serce kompozycji pobudza i rozgrzewa
za sprawą papryczki pimento,
którą stopniowo łagodzą
nuty lawendy i szałwii. Baza
zapachu zaś to prawdziwa
eksplozja męskości podkreślona szlachetnością drzewa
cedrowego wzmocnionego
nutami wetywerii i paczuli.

OLD SPICE ORIGINAL
WODA TOALETOWA

Gdyby Twój dziadek go nie używał,
pewnie nie byłoby Cię na świecie.
Old Spice Original to jedyny w swoim
rodzaju zapach doświadczonych
mężczyzn – używany od pokoleń. Jak
dobrze pachnieć? Po prostu zaufaj
instynktowi swoich przodków. Wybierz
wodę toaletową Old Spice. Wybierz
zapach męskości.

POMADA DO BRODY I WĄSÓW
CAMELEO MEN

Lekka stylizacja - średnie utrwalenie. Modeluj
i utrwalaj Twój ulubiony kształt brody i wąsów.
Intensywnie nawilża suchy zarost. Ultralekka
formuła na bazie wody nie obciąża włosów.
Wygładza i nadaje włosom świetny zapach; nie
pozostawia tłustej warstwy.

KREM PRZECIW
ZMARSZCZKOM DLA
MĘŻCZYZN ZIAJA YEGO

Pielęgnacyjny krem nawilżający o precyzyjnym działaniu przeciwzmarszczkowym i nowoczesnej recepturze.
Zapewnia rekonstrukcję fizjologicznych
lipidów. Skutecznie wygładza zmarszczki. Opóźnia procesy starzenia skóry.
Intensywnie i głęboko nawilża naskórek.

DAX MEN
NOWOCZESNE KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE DLA
MĘŻCZYZN

Uwzględniają szczególne potrzeby męskiej skóry i kompleksowo troszczą się o twarz i ciało. Ich wyróżnikiem jest regeneracja, łagodzenie
i kojenie mikrouszkodzeń, powstających na skórze mężczyzny. Codzienna pielęgnacja produktami Dax Men zapewnia także nawilżenie
i redukcję zmarszczek.

BIELENDA OFM
CANNABIS
3 W 1 PASTA/
PEELING/MASKA
GŁĘBOKO OCZYSZCZAJĄCA PRZECIW
NIEDOSKONAŁOŚCIOM

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

GILLETTE CLASSIC SENSITIVE PIANKA
DO GOLENIA

Jest delikatnie perfumowana, a w kontakcie z wodą tworzy obfitą, kremową pianę, która łatwo się rozprowadza
i spłukuje, zapewniając golenie cenione przez mężczyzn
od pokoleń. Pianka do golenia dla mężczyzn Gillette
Classic Sensitive Skin nadaje się do użycia z dowolną
maszynką do golenia Gillette.

Podaruj gładkie i dokładne golenie dla Niej i dla Niego
z zestawem prezentowym Gillette

Zestawy Old Spice dla mężczyzn
prowadzących dynamiczny
i niekonwencjonalny
tryb życia

