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MAMO!
TATO!
IDZIE
LATO
-PORA NA ZMIANĘ
GARDEROBY!

JAK ZROBIĆ TO MODNIE I SPRYTNIE
RADZI MAGDA ŁOBODZIŃSKA,
PROJEKTANTKA MARKI DZIECIĘCEJ OJTYTY.

J

eśli zastanawiasz się, w jaki sposób skompletować
garderobę na nadchodzącą wiosnę i lato, aby nie
wydać fortuny i ubrać dzieci niebanalnie – koniecznie
przeczytaj nasze sprawdzone sposoby na kupowanie
z głową i oczywiście z pomysłem!

DZIECI TAK SZYBKO ROSNĄ...

...dlatego bardzo często wraz z nowym sezonem okazuje się, że zawartość szafy w większości jest już za mała a to, co pasuje, zdecydowanie wymaga wymiany na nowe. Znamy to doskonale! Na szczęście
znamy też proste sposoby na to, aby nowy sezon i związane z nim
kompletowanie garderoby było świetną zabawą i okazją do nauczenia
dziecka rozsądnego kupowania.
Zanim wybierzesz się do sklepu lub zalogujesz się na ulubioną stronę
internetową z modą dziecięcą – przejrzyj szafę i zastanów się, czego
Wam potrzeba i co zupełnie nie sprawdziło się w minionym sezonie.
Koniecznie też porozmawiaj z dziećmi o ich ulubionych kolorach, córkę dopytaj czy jest jej wygodniej w sukienkach, czy zdecydowanie
bardziej woli spódniczki lub szorty. Poszanuj też fascynację dzieci ich
ulubionymi bohaterami z kreskówek, ale pod żadnym pozorem nie pozwól bajkowym motywom zdominować dziecięcej szafy.

POSTAW NA KLASYKĘ

Pewnie myślisz teraz, że przecież nie ubierzesz dzieci w spodnie
w kant i garsonki. Absolutnie nie o to nam chodzi! Po prostu wybieraj
ciuchy, które sprawdzonym, prostym krojem obronią się w wielu stylizacjach. Przykład? Modna sukienka z milionem falbanek to na pewno
hit – jednak raczej sezonowy i krótkotrwały. Może więc lepiej postawić
na taką sukienkę, która została uszyta z przewiewnych, lekkich materiałów, która krojem i pastelowymi (bo wakacyjnymi) barwami będzie
świetnie wyglądać zarówno do trampek, jak i do eleganckich, letnich
sandałków? Już wiesz co mamy na myśli?

UNIKAJ PSTROKACIZNY, ŁĄCZ Z GŁOWĄ

Pozwól droga Mamo, że na konkretnych przykładach podsuniemy Ci
kilka sposobów na modne ubranie dziecka.
Po pierwsze jeśli nie czujesz się mistrzynią stylizacji, bardzo uważnie
dobieraj ubrania dla dzieci. Unikaj nadmiernego łączenia różnych wzorów – nawet jeśli tak dyktuje obecna moda, bo tutaj łatwo przesadzić.
Jeżeli masz słabość do szortów lub spódniczek w wyraziste nadruki
i wzory – zadbaj, aby w szafie dziecka były gładkie koszulki, które zawsze są świetną bazą każdej stylizacji. Jesteś zdania, że gładkie jest
nudne? – sięgnij po koszulki z napisami – są one nie tylko ozdobą
t-shirtów, ale też są po prostu zabawne! Zupełnie tak, jak dzieci.

Must have!

SZUKAJĄC OSZCZĘDNOŚCI PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ O TYM, ŻE
WYSOKA JAKOŚĆ UBRAŃ ZAWSZE SAMA SIĘ OBRONI.
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Szukając oszczędności pamiętaj, że jakość się zawsze obroni. Dużo
większą korzyść przyniesie Wam kilka porządnych koszulek i spodni
w szafie, które nie stracą fasonu po wielu praniach, niż tanie t-shirty,
które szybko zniszczą się w praniu i w trakcie noszenia. Jeśli chcesz
zaoszczędzić – poświęć trochę czasu na naukę czytania oznaczeń
na metkach i składu materiału. Pamiętaj, że niewielka domieszka
elastanu w bawełnianej koszulce jest tam po to, by t-shirt nie skręcał
się na szwach, nie kurczył w wyższych temperaturach i był bardziej
wytrzymały. Kupując nie kieruj się wyłącznie modą. Ta szybko mija
i się nudzi – jeśli akurat w bieżącym sezonie modny jest słodki miętowy kolor – powstrzymaj się przed wypełnieniem szafy ubraniami
tylko w tym kolorze.

STAWIAJ NA UNIWERSALNE,
BAZOWE KOLORY

Biały, czarny, szary, granat, czerwony. Każdy z nich zestawiony ze
sobą będzie wyglądał spójnie i schludnie. Masz córkę, która nie uznaje innego koloru poza ukochanym różem? Pozwól jej, ale wybieraj
różne jego odcienie, przełamuj bielą i szarością, dobieraj do typu urody. Kiedyś Ci za to podziękuje – chyba, że za kilkanaście lat chcesz
usłyszeć zarzut, że przez Ciebie wygląda na zdjęciach z dzieciństwa
jak wielki, różowy ptyś.

Tekst:
Magdalena Łobodzińska

właścicielka marki Ojtyty,
polskiej firmy oferującej niebanalne
ubranka dla dzieci.
Produkty marki można kupić m.in. pod
adresem: www.ojtyty.pl,
a codzienne działania z życia firmy
śledzić na portalu Facebook i Instargram.
Mama Miłosza i Inki, razem z mężem
Arturem wkładają całe serce, aby
oferowane przez Ojtyty kolekcje
pokochali rodzice i dzieci.

RABAT

10%

NA HASŁO:

SEKRET URODY
DO KOŃCA KWIETNIA

Ubrania: Marka Ojtyty – www.ojtyty.pl
Marka Ojtyty istnieje już ponad 7 lat. Znakiem rozpoznawczym
są zabawne - inspirowane dziećmi napisy na koszulkach oraz
wygodne, proste kroje. Także zamiłowanie do kolorów czarnych
i białych wyróżnia Ojtyty na tle podobnych marek dziecięcych.
Oferta Ojtyty to także koszulki dla całej rodziny, dla par, dla dziadków, dla zakochanych.

LUBISZ, GDY TWOJE DZIECKO
SIĘ WYRÓŻNIA?
Szukaj ubrań tworzonych przez małe, polskie marki. Może ich ceny są
nieco wyższe niż te, które znasz z popularnych „sieciówek”, ale z pewnością są niepowtarzalne i, co najważniejsze, mają bardzo wysoką jakość - ponieważ mała firma nie może pozwolić sobie na niezadowolenie klientów. Inna sprawa, że bardzo często właściciele takich marek to
kobiety i mamy, które też kiedyś szukały dobrej jakości ubrań dla dzieci
i teraz tworzą je same.
Magdalena Łobodzińska
Fotografie: Agencja Fotograficzno-reklamowa VIZUO / Artur Łobodziński
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WIOSNA NA
TWARZY

OCZYSZCZENIE, NAWILŻENIE I REWITALIZACJA
HERBAPOL POLANA KREM-ŻEL DO TWARZY NA DZIEŃ,
NAWILŻANIE – WYGŁADZANIE

SIŁA CZERWONEJ KONICZYNY
Niezwykła roślina wspierająca
kobiety w trosce o dobrą kondycję
i piękno skóry – obecna w każdym
produkcie Polany. Bogata w dobroczynne izoflawony, w naturalny
sposób redukuje negatywne skutki
promieniowania UV i działania
wolnych rodników.

LIRENE
WYGŁADZAJĄCO-LIFTINGUJĄCY
KREM ANTYBAKTERYJNY NA DZIEŃ
CERA NORMALNA

CBD to wyciąg z konopi siewnych, pozyskiwany
przyjazną dla środowiska metodą nadkrytycznej ekstrakcji dwutlenkiem węgla. Jest to składnik w 100%
naturalny, który doskonale regeneruje i poprawia kondycję skóry. Pomaga w odbudowie warstwy lipidowej
oraz spowalnia procesy starzenia się skóry, działając
antyoksydacyjnie.

PERFECTA NATURAL LIFT
KREM NA DZIEŃ I NA NOC
55+

Aksamitny krem o wyjątkowej konsystencji „cream to oil” wykorzystujący
odmładzające działanie fitohormonów. Daje skórze natychmiastowe
uczucie nawilżenia i liftingu. Polecany
do pielęgnacji skóry wymagającej poprawy napięcia i redukcji zmarszczek.
Stanowi doskonałą bazę pod makijaż
i przedłuża jego trwałość.

Uroda pod lupą
1

4

SERIA VEGAN HEMP DO TWARZY - MARION
ROZŚWIETLAJĄCY PYŁEK DO MYCIA TWARZY Ba-

2

zuje na białej glince, pudrze z jęczmienia oraz pyłku diamentowym. Zapewnia rozświetlenie oraz łagodne oczyszczanie skóry twarzy. 2 REGENERUJĄCY PEELING Delikatnie złuszcza martwy naskórek
oraz regeneruje skórę sprawiając, że staje się ona miękka, jedwabiście
gładka i zyskuje subtelny aromat kawy. 3 NAWILŻAJĄCY KREM
Z każdą aplikacją skóra zyskuje zdrowszy wygląd dzięki aksamitnej, szybko wchłaniającej się formule. 4 OCZYSZCZAJĄCY MUS DO
MYCIA Delikatnie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń i nadmiaru sebum.

3
1

WYGŁADZAJĄCE
SERUM - ULTRALEKKA FORMUŁA
ŻELOWA LIRENE

Wygładzające serum
poprawia napięcie i elastyczność, zmniejszając
widoczność zmarszczek
mimicznych. Głęboko
nawilża skórę i delikatnie
ją rozświetla, nadając
twarzy wypoczęty i promienny wygląd. Ultralekka
formuła błyskawicznie się
wchłania.

KREM AKTYWNIE REGENERUJĄCY - PROCELL FORMUŁA
AVA LABORATPRIUM

Krem do twarzy, szyi i dekoltu dla skóry
dojrzałej. Nowatorska formuła kompleksu roślinnych komórek macierzystych
i odmładzającego tripeptydu aktywnie
przeciwdziała procesowi starzenia. Komórki macierzyste wzmacniają odnowę skóry,
przyspieszają jej regenerację, poprawiają
jędrność i elastyczność.

MEDIC VITAMIN C SERUM

Antyoksydacyjno-rozjaśniające serum z 15% witaminą C. Rozjaśnia i doskonale usuwa przebarwienia, będące wynikiem nadmiernej ekspozycji
na słońce oraz przywraca cerze jednolity koloryt.
Stosowane rano na twarz zapewnia skórze
całodzienną ochronę przed wolnymi rodnikami.
Dzięki temu znacznie spowalnia procesy starzenia i opóźnia powstawanie zmarszczek.

MIXA BOGATY KREM ODŻYWCZY
Z OLEJKIEM
Bogaty krem odżywczy, zawierający olejek
z wiesiołka, intensywnie i długotrwale odżywia.
To produkt idealny do pielęgnacji skóry wrażliwej i suchej, której bariera ochronna jest naruszona. Szybko się wchłania, nie pozostawiając
na skórze tłustej warstwy.

GDANSKIN ALGOWY
OLEJEK DO MYCIA
TWARZY ZIAJA

Delikatny olejek GdanSkin do
demakijażu oraz oczyszczania
skóry. Oparty na emolientach
zdolnych do zmywania makijażu
i zanieczyszczeń. Zawiera algę
Laminaria ochroleuca o działaniu łagodzącym, ochronnym
i nawilżającym. Olejek nie jest
perfumowany, a zapach produktu pochodzi od aktywnych
emolientów.

PLANT ESSENCE NORMALIZUJĄCY
PEELING DO TWARZY Z DROBINKAMI
Z ORZECHA WŁOSKIEGO
DELIA COSMETICS

Do każdego rodzaju skóry, w tym skłonnej do niedoskonałości, to kosmetyk redukujący nie tylko zanieczyszczenia i martwy naskórek, ale także chroniący problematyczną cerę przed powstawaniem niedoskonałości.
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Uroda pod lupą
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POBUDZAMY ZMYSŁY

DOMOWE SPA

Uroda pod lupą
ORANGE & GINGER MYDŁO
POD PRYSZNIC I DO KĄPIELI
LIRENE

DOVE INDULGING KREM DO
RĄK

Oferuje odpowiednią pielęgnację Twoim
dłoniom. Zainspirowany skandynawskimi rytuałami piękna, został wzbogacony
mlekiem owsianym oraz miodem Manuka, by zapewniać intensywne nawilżenie
nawet do 24H. Regularna pielęgnacja
sprawia, że skóra dłoni staje się gładsza
i miękka w dotyku.

Oparte na składnikach pochodzenia
roślinnego skutecznie i delikatnie oczyszcza i pielęgnuje skórę. Urzeka wyrazistą
nutą aromatycznej pomarańczy i imbiru.
Skóra po kąpieli pozostaje aksamitna
w dotyku i odpowiednio nawilżona. Idealne do codziennej pielęgnacji. Produkt
wegański.

BIELENDA ECO NATURE
OCZYSZCZAJĄCO-NAWILŻAJĄCA
KOSTKA PEELINGUJĄCA DO CIAŁA

Dedykowana jest szorstkiej skórze. Zawiera
90% składników pochodzenia naturalnego. Olej
śliwkowy bogaty w witaminę E i kwasy Omega
6 i 9 nawilża i wygładza skórę. Natomiast jaśmin
koi i łagodzi, a mango regeneruje naskórek. Peeling optymalnie wygładza, oczyszcza i złuszcza
zgrubiały naskórek oraz zapewnia zachowanie
naturalnego mikrobiomu.

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

O wegańskiej, bogatej formule zawiera aż
98% składników pochodzenia naturalnego, które głęboko odżywiają i nawilżają:
olej z konopi, ekstrakt z kiełków owsa, olej
sojowy, masło shea, olejek 7 kwiatów.

ORZEŹWIAJĄCY, NATURALNY, ŚWIEŻY - KOSMETYK
DO MYCIA CIAŁA TO NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PIELĘGNACJI.

DOVE CREAM
MYDŁO KREMOWE Z POMPKĄ
BARWY HARMONII® MYSTIC
ALMOND MASŁO DO CIAŁA

Wegańska, biozgodna ze skórą formuła
masła do ciała bazuje na starannie dobranych składnikach aktywnych. Połączenie
masła shea, alantoiny i Multifruit Extract
pozwoliło nam stworzyć unikalny produkt,
który skutecznie ujędrnia, zmiękcza, wygładza i głęboko nawilża naskórek.

Każda z nas wie, jak
ważna jest właściwa
pielęgnacja dłoni,
szczególnie gdy są
suche lub szorstkie.
Odpowiednie mydło do
rąk w płynie nie tylko
skutecznie je oczyszcza, ale także oferuje
pielęgnujące działanie,
pozostawiając skórę
gładką i miękką. To
właśnie z tego powodu
powstało pielęgnujące
mydło w płynie Dove.

NIVEA APRICOT & APRICOT SEED OIL ŻEL POD PRYSZNIC

Pozwól, aby żel zmienił się w delikatną pianę i otulił Twoje ciało, a Ty delektuj się
delikatnym zapachem owocu moreli, który rozpieści Twoje zmysły i sprawi, że
poczujesz się zrelaksowana. Formuła żelu oczyści Twoje ciało, pozostawiając
uczucie gładkiej i miękkiej skóry. Ciesz się zadbaną i pięknie pachnącą skórą
każdego dnia.
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PERFECTA SPA WYGŁADZAJĄCE MASŁO DO CIAŁA
CREME BRULEE

BARWY HARMONII®
MYSTIC ALMOND
CUKROWY PEELING DO
CIAŁA

PUSZYSTE MASŁO DO CIAŁA o doskonałych właściwościach ujędrniających i zmiękczających. Zawiera OLEJEK ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW,
który nadaje skórze aksamitną gładkość, łagodzi podrażnienia i regeneruje. OLEJEK MACADAMIA ujędrnia i uelastycznia skórę zapobiegając
jej wiotczeniu, a KWAS HIALURONOWY intensywnie nawilża. Słodki
zapach przeniesie Cię w świat karmelkowo-waniliowej rozkoszy.

Wzbogacony o olej ze słodkich migdałów peeling cukrowy Mystic Almond
błyskawicznie eliminuje szorstkość,
intensywnie ujędrnia i wygładza skórę.
Dzięki recepturze opartej na unikalnej
kompozycji masła shea, oleju kokosowego i kompleksu witamin, skóra otrzymuje
potężną dawkę naturalnych składników
odżywczych i antyoksydantów.

ZAKUP KOSMETYKU BYWA WYZWANIEM,
WIĘC PODPOWIADAMY CO NOWEGO
W ŚWIECIE DROGERYJNYM.
PERFECTA MILK THERAPY
KOKOSOWE MLECZKO
POD PRYSZNIC
Kokosowe mleczko do mycia ciała
o wyjątkowo przyjemnej formule,
zawierające składniki o działaniu
nawilżającym. Otula skórę aksamitną
pianą i doskonale ją oczyszcza. Daje
odczucie odświeżenia i komfortu
oraz pozostawia skórę idealnie gładką i miękką w dotyku. Dodatkowo
przyjemny zapach z nutami kokosu
relaksuje i koi zmysły.

BIELENDA BEAUTY MILKY
KREMOWE MLECZKO
MIGDAŁOWE Z PREBIOTYKIEM DO KĄPIELI I POD
PRYSZNIC
Regeneruje i zapewnia ochronę mikrobiomu skóry. Wegańska formuła
(potwierdzona certyfikatem PETA),
zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego.

BALTIC HOME SPA FIT
MICROSCRUB PRZED
SAUNĄ

Wygładza naskórek i aromatyzuje skórę przed każdą sesją.
Podczas stosowania wypełnia
przestrzeń zapachem egzotycznego mango. W saunie
przyjemnie uwalnia esencje
tropikalnych olejków. Substancja peelingująca: drobnokrystaliczna krzemionka.

DOVE INTENSIVE
NOURISHMENT
- BALSAM DO
CIAŁA

Intensywnie odżywiający
balsam Dove Intensive
Nourishment do skóry
bardzo suchej to idealne
rozwiązanie dla skóry,
która każdego dnia wymaga starannej opieki.
Jego wysoce skuteczna,
nietłusta, kremowo-olejkowa formuła łączy
w sobie bogaty krem
i olejek o odżywiającym
działaniu, dzięki którym
zapewnia suchej skórze
pielęgnację niezbędną
do przywrócenia jej
gładkości.

BARWY HARMONII®
MYSTIC ALMOND OLEJEK
POD PRYSZNIC

Delikatny produkt myjący, który
w zetknięciu z wilgotną skórą zamienia się w kojącą, kremową pianę.
W naszym laboratorium, dzięki
współczesnej technologii, połączyliśmy naturalne oleje: z oliwek i ze
słodkich migdałów, z kompleksem
siedmiu witamin A, E, F, H, P, B5,
B6. Stworzyliśmy unikalny produkt,
który nie tylko oczyszcza, ale również
wygładza, ujędrnia i odżywia.
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ORAL-B ESSENTIAL NIĆ DENTYSTYCZNA MIĘTOWA

Nić dentystyczna Oral-B Essential zapewnia
zaawansowane nitkowanie, pozostawiając
uczucie świeżości i czystości w jamie ustnej.
Jej zaawansowana, dwuwarstwowa struktura
zapewnia doskonałą wytrzymałość, komfort
i łatwość stosowania.

SPASTA
PASTA DO ZĘBÓW I’M YUMMY

Aktywny wapń pomaga zapobiec próchnicy
i wzmacnia szkliwo. Jony potasu zmniejszają
wrażliwość zębów. Ekstrakty z owoców cytruso-wych i mięta sprzyjają długotrwałej świeżości.

OLŚNIE
WAJĄCY
UŚMIECH
SIGNAL LONG ACTIVE PASTA DO ZĘBÓW Z WĘGLEM AKTYWNYM WYBIELAJĄCO - OCZYSZCZAJĄCA
Sposób na świeży oddech i zdrowsze, mniej wrażliwe zęby. Dzięki starannie dobranym składnikom
oraz wzbogaceniu jej formuły węglem aktywnym,
pasta chroni zęby przed próchnicą i gromadzącym
się na szkliwie osadem.

BLANX WHITE SHOCK PASTA DO
ZĘBÓW

BlanX White Shock jest jedyną pastą do zębów na
świecie z ActiluX, innowacyjną formułą chronioną
dwoma międzynarodowymi patentami. ActiluX obecny w formule BlanX White Shock odkłada się na
powierzchni zębów i pozostaje aktywny przez cały
dzień, naturalnie wybielając zęby. Formuła BlanX
White Shock naturalnie wybiela bez użycia rozjaśniaczy optycznych i jest bezpieczna dla dziąseł, gdyż
nie zawiera nadtlenku.

REKLAMA

Uroda pod lupą

COLGATE MAX WHITE CHARCOAL
PASTA DO ZĘBÓW

Skuteczność potwierdzona klinicznie: usuwa do 100%
przebarwień powierzchniowych. Zawiera aktywny węgiel
i delikatne mikrocząsteczki minerałów, które usuwają
przebarwienia powierzchniowe. Bezpieczna dla szkliwa,
odpowiednia do codziennego stosowania.

BLEND-A-MED ANTI-CAVITY
DELICATE WHITE

Pasta do zębów Delicate White Blend-a-med Anti-Cavity dla całej rodziny
zapewnia ochronę przed próchnicą zębów. Z formułą Calcident, która pomaga
zatrzymywać wapń w zębach, aby stały
się mocniejsze i bardziej odporne na
szkodliwe działanie cukrów, próchnicę
i ubytki.

DENIVIT ORIGINAL FRESH
ANTYBAKTERYJNY PŁYN DO
PŁUKANIA JAMY USTNEJ

Płyn do płukania jamy ustnej, stworzony
przez ekspertów stomatologii, zapewnia
intensywną świeżość i silną ochronę
przeciw bakteriom. Działa przeciw
przebarwieniom. Formuła płynu zawiera
fluorek oraz naturalny ekstrakt z szałwii,
melisy oraz echinacei. Dodatkowo
zapewnia uczucie świeżości i czystości.
Pomaga walczyć z podrażnieniami
dziąseł oraz wzmacnia szkliwo Twoich
zębów. Dzień po dniu pomaga eliminować bakterie znajdujące się na płytce
nazębnej, która atakuje dziąsła i osłabia
szkliwo Twoich zębów.
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POMADKA
MATOWA W SZTYFCIE
EVERLASTING LOVE
DELIA COSMETICS

Trwała pomadka do ust
z matowym wykończeniem
zamknięta w eleganckim
matowym opakowaniu.
Dzięki kremowej konsystencji,
aplikacja jest łatwa i przyjemna, a kolor utrzymuje się na
długo. Formuła wzbogacona
o pielęgnujące masło z mango
nawilża skórę ust i pozwala cieszyć się pięknym uśmiechem
w 8 intensywnych kolorach.

CELIA DE LUXE
POMADKA WITAMINOWA
VITAMIN RICH

UNDER EYE POWDER
PIERRE RENE PROFESSIONAL

Rozświetlająco-wygładzający puder pod
oczy. Lekka, wegańska formuła jest idealna
do delikatnej skóry okolic oczu: drobno
zmielony z rozświetlającymi mikro-drobinkami; posiada właściwości wygładzające,
rozświetlające i optycznie redukujące cienie
pod oczami; bogaty w substancje pielęgnacyjne i przeciwzmarszczkowe.

MINI POWER PALETTE
WIELOFUNKCYJNA
PALETKA RIMMEL

Zestaw zawiera wysoko napigmentowane cienie do powiek, aksamitny
rozświetlacz oraz opalizujący topper
do ust i policzków. Wszystko to
w jednej wygodnej i uroczej kasetce.
Teraz bez wysiłku możesz uzyskać
wymarzony makijaż oka, dzięki łatwo
rozprowadzającym się cieniom, które
się nie osypują. Możesz również
dodać swoim policzkom
blasku za pomocą cudownych
rozświetlaczy.

Linia Vitamin Rich to szminki
w ośmiu najbardziej pożądanych kolorach – od beżów, przez pudrowe
i brudne róże, do wyrazistej czerwieni. Pielęgnują usta dzięki zawartości witaminy E, płynnego masła
shea i oleju migdałowego. Są
aksamitnie miękkie w aplikacji,
dają satynowe, lekko błyszczące
wykończenie.

CATRICE BAZA UDOSKONALAJĄCA CERĘ ONE STEP
SKIN PERFECTOR

Szukasz 1-etapowej pielęgnacji, aby
zapewnić skórze idealny wygląd?
Ten produkt łączy wszystko, czego
potrzebujesz. Jest nawilżającym
podkładem: oferuje wysokiej jakości
pielęgnację, średnią ochronę przeciwsłoneczną i delikatny kolor! Dzięki
lekkiej konsystencji rozpieszcza
skórę zapewniając jednocześnie
intensywną pielęgnację dzięki
zawartości witaminy C.

MASKARA TWIST
EXTREME FIBER
BOURJOIS

Objętość, wydłużenie
i uniesienie w mgnieniu oka!
Dzięki swojemu potrójnemu
działaniu maskara Bourjois
Twist Extreme Fiber zapewnia
prawdziwie magiczne efekty.
Dzięki specjalnie zaprojektowanej przekręcanej szczoteczce
o owalnym kształcie bez trudu
podkręcisz atmosferę, przedłużysz każde przyjęcie i wzniesiesz zabawę na nowy poziom
– a Twoje rzęsy będą wyglądać
spektakularnie!

JA

CZARUJĄCA

CATRICE RÓŻ DO POLICZKÓW
CHEEK LOVER OIL-INFUSED
Ten kolorowy, wypiekany róż sprawi, że
Twój rumieniec niewątpliwie wzbudzi
zachwyt. Odcień koralowo-brzoskwiniowy
pasuje do każdej karnacji, nadaje cerze
zdrowy i świeży wygląd oraz pozostawia
blask w postaci mieniących się złotych
drobinek. Kompleks olejków z hibiskusem
odżywia skórę.

REKLAMA

Uroda pod lupą
PASSIONATELY PEOPLE &
PLANET FRIENDLY

ROZŚWIETLAJĄCA BAZA POD MAKIJAŻ Z 24K ZŁOTEM BIELENDA MAKE-UP ACADEMIE GOLD FLAKES

Żelowa baza pod makijaż nawilża, koi i pozostawia skórę gładką i satynową w dotyku. Zawiera 24k złoto, które nadaje skórze naturalnego blasku
i wygładza. Baza ułatwia nałożenie makijażu i przedłuża jego trwałość.
Produkt jest lekki, nie obciąża skóry, nie klei się, szybko się wchłania.

CZAS NA NOWE
PODEJŚCIE DO URODY
I PIELĘGNACJI

MAKEUP REVOLUTION X KITULEC

To kasetka zawierająca dwie paletki - Cool i Warm.
Jedna będzie zawierała cienie o zabarwieniu
ciepłym, druga o zimnym. Cienie są bardzo mocno napigmentowane i świetnie utrzymują się na
powiekach. Paletki zawierają lusterko.

PALETA CIENI IDEAL NUDE
DELIA COSMETICS

Dwie ponadczasowe wersje kolorystyczne w klasycznej szaro-brązowej tonacji sprawią, że będziesz
przyciągać spojrzenia zarówno w makijażu
codziennym, jak i wieczorowym. Wysoko zmikronizowane formuły gwarantują świetną przyczepność,
a dwustronny aplikator z pędzelkiem ułatwi nałożenie cieni na powieki. Cienie doskonale się blendują
gwarantując nieskazitelne wykończenie.

ESSENCE PODKŁAD STAY ALL DAY 16H

Ulubiony podkład essence teraz w nowej formule. Jest
ona “clean beauty”, czyli wolna od silikonów, parabenów,
mikroplastiku, alkoholu, substancji zapachowych i olejów
mineralnych. Podkład zamknięty jest w eleganckiej,
szklanej buteleczce. Jego niezwykle miękka konsystencja
nadaje cerze gładki, ujednolicony wygląd do 16 godzin
oraz zapewnia średnie do mocnego krycia. Nie pozostawia
plam. Jest odporny na wodę. Doskonale nadaje się do
noszenia pod maseczką.

ODKRYJ NOWOŚCI
100% JA! Trend AUTHENTIC ME (autentyczna
ja) zachęca
WIOSNA / LATO 2021
do pełnej naturalności. Miękkie formuły, twarzowe kolory i ciekawe
konsystencje podkreślą nasze indywidualne cechy

22

1/37/2021

ŁAGODNA PIANKA DO
MYCIA TWARZY
AVA LABORATORIUM

Aktywna pianka doskonale oczysz-cza i chroni skórę przed wysuszającym działaniem wody. Ekstrakty
z Róży japońskiej i Imperaty
cylindrycznej zapewniają optymalny poziom nawilżenia, wyrównują
koloryt skóry. Witamina B3 reguluje
wydzielanie sebum, a D-pantenol
łagodzi podrażnienia.

PIELĘGNACYJNE POMADKI Z ALOESEM
PERFECTA ALOE VERA

C-THRU LOVE WHISPER
DAMSKA WODA TOALETOWA

Intensywnie wygładzają oraz pielęgnują usta, przywracając im miękkość i zdrowy
wygląd. Zawierają wiele wartościowych składników, które regenerują, odżywiają
i nawilżają nawet bardzo spierzchnięte usta. Do wyboru 4 pięknie pachnące
pomadki z Aloe Vera oraz rumiankiem, masłem shea, kokosem i maliną.

Zapach został zainspirowany współczesną
kobietą, która nie boi się wyrażać swoich
emocji. Pierwsze nuty roztaczają aromat czar
czarnej porzeczki, doprawionej soczystą gruszką
i różowym pieprzem. Następnie wyrafinowane
połączenie heliatropu, jaśminu i róży tworzy
zmysłową, owocowo-kwiatową kompozycję,
która uosabia kontrast między kobiecą siłą a jej
wrażliwością. Serce zapachu tętni ciepłym aromatem drzewa cedrowego oraz wanilii. Mocny
i intensywny kwiatowo-owocowy zapach, który
podkreśli charakter każdej kobiety i wyróżni ją
w tłumie.

MEXX SUMMER HOLIDAY
DLA MĘŻCZYZN

Aromatyczny owocowy zapach, który dodaje skórze poczucia lata. Mieszanka nut
melona, zielonego jabłka i drzewnych,
wibrująca jak twój ulubiony letni rytm.

ROZŚWIETLAJĄCY KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY POD OCZY BIELENDA BIO VITAMIN C
Dedykowany jest wrażliwej cerze dojrzałej. Bazuje na naturalnych
źródłach witaminy C – aceroli i śliwce kakadu, 97% składników
aktywnych jest pochodzenia naturalnego. Krem jest przyjazny
środowisku – kartonik posiada certyfikat FSC i nie jest opakowany
w celofan.

MEXX SUMMER HOLIDAY
DLA KOBIET

Kwiatowo-owocowy zapach, który dodaje skórze poczucia lata. Mieszanka nut
orzeźwiającego grejpfruta, jabłka i róży,
wibrująca jak twój ulubiony letni rytm.

REXONA MEN INVISIBLE FRESH
POWER ANTYPERSPIRANT
W SPRAYU DLA MĘŻCZYZN

Gwarantuje aż 7 różnych korzyści, aby wspierać
Cię we wszystkim co robisz. Ulepszona formuła
zapobiega powstawaniu białych śladów i żółtych
plam na ubraniach, ale możesz być pewny, że
niewidoczna ochrona Rexona Invisible Fresh
Power nie zawiedzie Cię w żadnej sytuacji.

CO NOWEGO?
W ŚWIECIE KOSMETYCZNYM

Uroda pod lupą
BIO WARZYWNE ODŻYWKI DO
PAZNOKCI DELIA COSMETICS

ŻEL POD
PRYSZNIC
MIĘTA HERBACIANA
ZIAJA

Delikatne składniki
myjące. Łatwe
do spłukiwania –
mniejsze zużycie
wody. Łagodne
dla skóry. Myją
i zapewniają pachnącą deo higienę.
Dbają o skórę
w czasie mycia.
Dają wyjątkowy
powiew witalności.
Pozostawiają na
skórze przyjemny
zapach.

BARWA NATURALNA
TONIK AWOKADO
REGENERUJĄCY

Bogactwo antyoksydantów
i witamin, a także zawartość
regenerującego ekstraktu
z awokado zapobiegają
starzeniu się skóry i idealnie
ją wygładzają. Tonik zapewnia dokładne oczyszczenie
i odświeżenie skóry twarzy,
przygotowując ją do dalszych
kroków w pielęgnacji.

Zawierają tylko barwniki pochodzenia naturalnego, m.in. z buraka, rzodkiewki i kurkumy
oraz posiadają ponad 80% składników
pochodzenia naturalnego, które sprawiają,
że produkty są odpowiednie dla wegan. Zawartość pielęgnujących olejków i minerałów
wpływa na wielofunkcyjność odżywek.

EYEBROW EXPERT HENNA
PUDROWA DELIA COSMETICS

Innowacyjna formuła nie wymaga użycia
aktywatora, czy wody utlenionej – wystarczy
ciepła woda. W zestawie z henną znajdują się
wszelkie niezbędne do wykonania zabiegu
akcesoria, dzięki czemu zabieg można wykonać samodzielnie bez wychodzenia z domu!
Henna dostępna w dwóch wariantach kolorykolorystycznych: czarnym i brązowym.

ODWIEDŹ NASZE DROGERIE
I WYBIERAJ KOSMETYKI IDEALNE
DLA TWOJEGO CIAŁA.
LIPIDOWY ŻEL MYJĄCY Z FORMUŁĄ
ANTYBAKTERYJNĄ I OCHRONĄ MIKROBIOMU DO CIAŁA PHARMACERIS

Żel myjący przeznaczony jest do codziennego
oczyszczania nadmiernie przesuszonej oraz wyjątkowo
wrażliwej skóry dojrzałej, o zaburzonym składzie fizjologicznej flory bakteryjnej i uszkodzonym, ochronnym
płaszczu lipidowym. Wskazany także do pielęgnacji
skóry swędzącej, łuszczącej się oraz skłonnej do występowania zaczerwienień i podrażnień.

ODBUDOWUJĄCY KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY 60+ DZIEŃ/NOC
BIELENDA BIO VITAMIN C

Dedykowany jest wrażliwej cerze dojrzałej, z widocznymi
zmarszczkami. Bazuje na naturalnych źródłach witaminy
C – aceroli i śliwce kakadu, 97% składników aktywnych jest
pochodzenia naturalnego.

PEELING MYJĄCY
DO TWARZY OLEJEK
JOJOBA & BETAINE
AVA LABORATORIUM

Doskonały peeling o działaniu
złuszczająco-wygładzającym.
Zawiera mikrokapsułki z olejem jojoba, które usuwają
martwe komórki naskór
naskórka, nie podrażniając go,
poprawiają ukrwienie skóry,
przyspieszają proces odnowy
komórkowej. Skóra staje się
czysta, gładka, elastyczna
i delikatna w dotyku.

HERBAPOL POLANA SERUM ODMŁADZAJĄCE
LIFTING – WYGŁADZENIE

Efekt liftingu i intensywnego wygładzenia skóry. Serum zmniejsza
widoczność zmarszczek, wyrównuje i przywraca zdrowy koloryt
skóry. Zapewnia efekt odmłodzenia skóry.
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REXONA SEXY BOUQUET ANTYPERSPIRANT
W SZTYFCIE DLA KOBIET

Chcesz czuć się świeżo i komfortowo w każdej sytuacji? Poznaj antyperspirant Rexona Sexy Bouquet,
który zawiera ulepszoną formułę
zapewniającą skuteczną ochronę
przed potem i brzydkim zapachem
aż do 48 godzin. Dzięki technologii
Motionsense™, antyperspirant działa tym lepiej, im bardziej się ruszasz.

GILLETTE SPORT TRIUMPH
PRZEZROCZYSTY ŻEL
Z GRANULKAMI POWER
BEADS

Nie maskuj nieprzyjemnego zapachu
– zneutralizuj go. Antyperspirant i dezdez
odorant dla mężczyzn Gillette zapewnia
skuteczną ochronę przed potem
i nieprzyjemnym zapachem. Jego precyzyjnie opracowana formuła pomoże
Ci zachować uczucie świeżości przez
cały dzień. Przezroczysty żel Gillette
nie pozostawia śladów, zapewniając
dyskretną ochronę przed potem.

PŁYN DO KĄPIELI KSIĘŻYCOWA PITAJA ZIAJA

Oparty na delikatnej bazie myjącej. Wzbogacony roślinnymi składnikami nawilżającymi. Zapewnia
skórze przyjemną świeżość. Działa
łagodnie podczas kąpieli. Tworzy
miękką, zapachową pianę. Micelarna formuła bez mikroplastiku.

REGENERUJĄCE SERUM DO
RĄK S.O.S. DLA ZNISZCZO
ZNISZCZONEJ SKÓRY RĄK ŚRODKAMI
DEZYNFEKUJĄCYMI LIRENE

Wyjątkowa formuła serum intensywnie regeneruje i długotrwale nawilża
niwelując uczucie suchości i ściągnięcia. Lekka konsystencja błyskawicznie
się wchłania, a skóra pozostaje gładka
i miękka w dotyku. Serum zapewnia
całodzienną ochronę przed szkodliwym
działaniem detergentów i redukuje
skutki ich używania.

AVA EXPRESS MASK
GREEN CAVIAR
ALGAE

Intensywnie nawilżająca maska z kompleksem algowym.
Zielony kawior i algi Laminaria
nadają skórze jędrności
i gładkości. Chronią przed
przedwczesnym starzeniem.
Masło Shea i oliwa z oliwek
odżywiają oraz regenerują
naskórek, a koenzym Q10 wygładza, ujędrnia i dodaje
energii komórkom. Skóra
staje się aksamitnie gładka,
elastyczna i promienna.

HERBAPOL POLANA ESENCJA
Z KOLAGENEM I WITAMINĄ C
SUPLEMENT DIETY
Kolagen zawarty w produkcie jest jedną
z najważniejszych substancji naturalnie
występujących w ludzkim ciele, która jest
niezbędna do właściwego funkcjonowania
skóry, zapewniając jej elastyczność i właściwą kondycję. Produkt zawiera także
cynk, który pomaga zachować zdrową
skórę, włosy i paznokcie oraz witaminę C
która pomaga w prawidłowej produkcji
kolagenu i w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.

KREMOWY ŻEL POD PRYSZNIC
LACTACYD BODY CARE
Kremowy żel pod prysznic z zawartością
naturalnego kwasu mlekowego. Utrzymuje
równowagę pH skóry. Dostępny w trzech
wariantach. Formuła została wzbogacona
o „Cotton Complex”, „Shea Butter Complex” lub o „Triple Moist Complex”. Już po
pierwszym użyciu skóra jest miękka, gładka
i pięknie pachnąca.

BARWA NATURALNA WODA DO
DEMAKIJAŻU AWOKADO
REGENERUJĄCA

Wykorzystując głęboko nawilżające właściwości awokado, pozostawia skórę gładką
i aksamitną po każdym użyciu. Skutecznie
usuwa wodoodporny i trwały makijaż, może
być stosowana do skóry twarzy, a także
okolic oczu i ust. Dzięki zawartym w formule
oczyszczającym micelom, dokładnie usuwa
pozostałości makijażu, obumarły naskórek
i zanieczyszczenia zgromadzone na skórze po
całym dnu.
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STOPY
W WIOSENNEJ
ODSŁONIE

Uroda pod lupą
ZMIĘKCZAJĄCY KREM
Z MOCZNIKIEM DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI
STÓP 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.

KĄPIEL PEREŁKOWA DO STÓP
GOOD FOOT PODOLOGY
DELIA COSMETICS

Dzięki wysokiemu stężeniu mocznika - aż
45%, intensywnie zmiękcza zrogowaciałą
skórę, ułatwiając usunięcie martwego
naskórka. Dodatkowo relaksuje zmęczone
stopy i przygotowuje je do dalszej pielęgnacji, które po dokładnym oczyszczeniu są
bardziej podatne na przyjęcie składników
aktywnych.

KREM DO STÓP NA PĘKAJĄCĄ SKÓRĘ PIĘT ZIAJA

PREPARAT NA UPORCZYWE
ZROGOWACENIA I PĘKAJĄCE PIĘTY BIELENDA MINTY
FRESH FOOT CARE

Wyraźnie odżywia, regeneruje
oraz wzmacnia strukturę skóry.
Zapobiega uszkodzeniu naskórka.
Intensywnie zmiękcza i przeciwdziała pękaniu skóry pięt. Chroni przed
przesuszaniem naskórka. Polecany
również dla diabetyków.

3

2

Regeneruje i zmiękcza naskórek. Zawiera
mocznik o 30% stężeniu oraz orzeźwiający ekstrakt z mięty. Bogata formuła
przynosi ulgę szorstkiej skórze i chroni ją
przed pękaniem.
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1
KREM DO STÓP SUCHYCH I POPĘKANYCH Zawiera olejek z eukaliptusa, regenerujące masło shea oraz zmiękczający mocznik, dzięki którym
stopy będą nawilżone i odświeżone przyjemnym zapachem eukaliptusa. 2 ANTYPERSPIRANT DO STÓP W MGIEŁCE Wygodna aplikacja ułatwia
codzienne stosowanie. 3 SKARPETKI ZŁUSZCZAJĄCE Dzięki inteligentnej formule z kompleksem kwasów, mocznikiem 5% i olejkiem eukaliptusowym
preparat bezpiecznie usuwa martwy, zrogowaciały naskórek i stymuluje odnowę komórkową. 4 ZMIĘKCZAJĄCY ZABIEG DO STÓP Dwuetapowy
zabieg z peelingiem, maską i skarpetkami stworzony został z myślą o przywróceniu komfortu suchej i popękanej skórze stóp. 5 SÓL DO KĄPIELI STÓP
Wzbogacona o olejek eukaliptusowy i z drzewa herbacianego idealnie zmiękcza, odświeża i przynosi ulgę zmęczonym stopom. 6 OCHRONNA ZASYPKA
DO STÓP I OBUWIA Redukuje nadmierne pocenie, odświeża oraz neutralizuje nieprzyjemny zapach.
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SERUM NA PĘKAJĄCE PIĘTY
GOOD FOOT PODOLOGY
DELIA COSMETICS

Koniecznie spróbuj, kiedy dokucza Ci dyskomfort spowodowany szorstkimi i popękanymi
piętami. Dzięki wysokiemu stężeniu mocznika
intensywnie nawilży skórę stóp, a połączenie
kwasu mlekowego i lanoliny zadba o wygładzenie i zmiękczenie.

PERFECTA TOTAL S.O.S
KREM ZMIĘKCZAJĄCY
DO STÓP

Krem-kompres „Zmiękczające
skarpetki” polecany do pielęgnacji skóry stóp ze zrogowaciałym
i przesuszonym naskórkiem.
Krem pomaga zredukować
zrogowacenia, reguluje proces
naturalnej odnowy naskórka,
zmiękcza, wygładza i uelastycznia
skórę. Tworzy na skórze niewidzialną warstwę tzw. „zmiękczają
„zmiękczające skarpetki”.

ZAJMIJ SIĘ STOPAMI FUNDUJĄC IM INTENSYWNĄ PIELĘGNACJĘ,
A BĘDĄ ZADBANE I ZDROWE.

GŁADKIE PIĘTY PROFESJONALNY ZABIEG ZŁUSZCZAJĄCY NA PIĘTY LIRENE

Innowacyjna maseczka na pięty nasączona jest mieszanką kwasów: glikolowego, mlekowego i salicylowego, które
„rozpuszczają” cement międzykomórkowy,
ułatwiając usunięcie martwych komórek
naskórka. Dzięki temu szybko i skutecznie
złuszczają nieestetyczne zrogowacenia,
a w połączeniu z mocznikiem zmiękczają
i wygładzają twardą, szorstką skórę pięt.
Kurację wzbogacono w wyciągi roślinne
z liści mięty pieprzowej, cytryny i limonki,
które łagodzą i koją skórę, dodatkowo
przyjemnie ją odświeżając.

SKARPETKI
REGENERUJĄCE DWUSTOPNIOWY
ZABIEG WYGŁADZAJĄCY LIRENE

Innowacyjny zabieg
w dwóch krokach do samodzielnego wykonania
w domu: intensywnie wygładzający gruboziarnisty
peeling enzymatyczny.
Regenerująca maseczka
w formie nasączonych
skarpetek.

PEELING DO STÓP
ODŚWIEŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY BIELENDA MINTY
FRESH FOOT CARE

Kremowy peeling do stóp wygładza
skórę stóp, pozostawiając ją gładką
i miękką w dotyku. Formuła na bazie
pumeksu złuszcza martwy naskórek
i przygotowuje go do przyjęcia składni
składników aktywnych. Zawiera
również orzeźwiający
ekstrakt z mięty, który
chłodzi i działa przeciwświądowo.

KREM ZMIĘKCZAJĄCO-NAWILŻAJĄCY
Z 30% MOCZNIKIEM PHARMACERIS

Krem zapobiega nadmiernemu rogowaceniu (hiperkeratozie) i pękaniu skóry. Redukuje objawy chorobowe,
zmiękczając zrogowaciały i pogrubiały naskórek, ułatwiając jego usuwanie oraz zapobiegając jego ponownemu
narastaniu. Wyrób medyczny.

' '!
Nowosc
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GOSHA KUSPER
TRENERKA WIZERUNKU, STYLISTKA; AKTUALNIE W TRAKCIE STUDIÓW PSYCHOLOGICZNYCH.

www.goshakusper.com / FB Gosha Stylizacje Metamorfozy Szkolenia

IDZIE NOWE

O

statni rok to wyjątkowy czas. Przymusowy hamulec, który wcisnęło nam życie, odbił się mocnym echem
w wielu dziedzinach. Okazało się, że intensywniej, szybciej, mocniej i obficiej to niekoniecznie kierunki
niezbędne do życia. Może być prościej i praktyczniej.

REKLAMA

Uroda pod lupą
PRAGMATYZM

Brak imprez - oprócz nielicznych wesel sprawił, że nie mamy gdzie
się stroić, więc tym samym ten rodzaj garderoby zniknął z list zakupowych i jeszcze trochę upłynie, zanim swobodnie będziemy brylować podczas eventów. Praca zdalna wymusiła inny sposób działania,
myślenia, ale także ubierania się. Same zakupy codziennej garderoby również wyglądają inaczej. Po pierwsze, zużywamy wszystkiego
mniej, a po drugie teraz musi być znacznie wygodniej. Nawet obcasy
w damskich stylizacjach straciły na wysokości. Jednym słowem szukamy tego, co bardziej praktyczne. I tutaj trzeba zachować czujność,
aby nie zapominać, że oprócz wygody szczypta stylu nie zaszkodzi.
Bo jak wiemy istnieje pewna psychologiczna zależność - kiedy lubimy
ubranie i dobrze w nim wyglądamy, nasze samopoczucie jest po prostu lepsze. Wygląd to jeden z języków współczesnego świata, z którego warto świadomie korzystać.

RESET SZAFY

Długo panował dyktat pełnej szafy. Królowało błędne przekonanie, że
trzeba mieć dużo w garderobie, żeby mieć co na siebie włożyć, a i to
zazwyczaj nie wystarczało. Przez ponad dekadę widywałam naprawdę
obfite szafy, które niestety nie były gwarantem udanych stylizacji. Co
ciekawe, po zredukowaniu zawartości okazywało się, że nareszcie widać, co się ma i łatwiej komponować użyteczne i kreatywne zestawy.
Na początku pandemii, kiedy panował pełen lockdown, znajdowaliśmy
czas na różne tematy, m.in. na sprzątanie i porządkowanie szaf. Rozdzwoniły się wtedy telefony z prośbą o pomoc w usystematyzowaniu
garderoby. Zainspirowana tak dużą potrzebą, stworzyłam również
bezpłatną grupę na FB o nazwie: „Uporządkuj życie - zacznij od szafy”.
Trzy pierwsze webinary poświęciłam analizie garderoby, gdzie krok po
kroku uczę, w jaki sposób samodzielnie nie tylko zrobić przegląd szafy,
ale również jak tworzyć zestawy z mocą. Ponieważ nadal istnieje duża
potrzeba wsparcia, grupa nadal jest otwarta.

WYMIEŃ, ODDAJ LUB SPRZEDAJ

Częsty problem wynikający z resetu szafy nastręcza kwestia pozbywania się ubrań. Zwykle brak pomysłu sprawia, że magazynujemy niechciane rzeczy, bo: „może kiedyś jeszcze się przydadzą” albo „szkoda
wyrzucić”. A i czasem pożądana wizja pozbycia się dodatkowych kilogramów sprawia, że „a nuż się kiedyś w to zmieszczę”. Po latach doświadczenia w zawodzie powiem jedno, nie ma co magazynować! Z roku
na rok się zmieniamy, nawet jeżeli tego nie czujemy. Więc to, co nam
mentalnie odpowiadało 5 lat temu, teraz niekoniecznie się sprawdzi.
Istnieje coraz więcej możliwości pozbycia się nadmiarów. Ubrania i dodatki można przekazać potrzebującym albo sprzedać na jednej z platform (np. Vinted) i tym samym odzyskać nieco gotówki. A kiedy ubrania
po prostu się znudzą, można zaproponować koleżeńską wymianę.

DOBRE, BO POLSKIE

Przez lata nauczyliśmy się kupować w sieciówkach, bez większej refleksji gdzie produkty powstają i kto je tworzy. Ostatni rok sprawił, że
bardziej niż kiedykolwiek świadomie kupujemy. Dodatkowo staramy
się wspierać lokalne biznesy, aby przetrwały złą passę. Warto więc
przejrzeć rodzimą branżę odzieżową, która oferuje naprawdę dobre
produkty, a do tego dzięki małym liniom produkcyjnym zapewnia unikatowość.
Idzie nowe - to pewne. Wydarzenia ostatniego roku skłaniają do zmiany myślenia, co daje szansę na lepsze, prostsze życie bez przytłaczających nadmiarów. Warto z tej szansy skorzystać.

Odkryj nową, wegańską
formułę „clean beauty”
PODKŁADU STAY ALL DAY 16H
bez silikonu
bez parabenów
bez mikrocząsteczek plastiku
bez olejów mineralnych
bez alkoholu
długotrwała formuła
wodoodporna
odporna na ścieranie
dostępna w 5 odcieniach
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DZIĘKI ODŻYWKOM I MASKOM WŁOSY STAJĄ SIĘ
PEŁNE BLASKU, ZADBANE I PIĘKNE.
ODŻYWKA DO WŁOSÓW
SUCHYCH INTENSYWNE
NAWILŻANIE ZIAJA

DOVE NUTRITIVE
SOLUTIONS INTENSIVE REPAIR
ODŻYWKA DO
WŁOSÓW ZNISZCZONYCH

Aktywny preparat bez spłukiwania
o niskim pH, który zamyka łuski
i regeneruje włosy aż po same
końce. Intensywnie nawilża włosy
normalne i suche. Zapewnia
długotrwałą ochronę przed nadmierną utratą wilgoci. Skutecznie
regeneruje i wzmacnia włókna
włosów. Wyraźnie wygładza ich
naruszoną powierzchnię. Chroni
końcówki włosów przed rozdwajaniem się.

Stworzyliśmy odżywkę
do włosów zniszczonych,
aby wygładzać włosy
i uodparniać je na zniszczenie i łamliwość. Nawet
najbardziej zniszczone
włosy mogą wyglądać
zdrowo każdego dnia.

BARWA NATURALNA
EKSPRESOWA ODŻYWKA
OCTOWA NABŁYSZCZAJĄCA

Uwielbiana przez blogerki beauty odżywka do włosów zainspirowana tradycyjnymi, domowymi zabiegami płukania
włosów octem jabłkowym, przywraca
włosom naturalny blask i zdrowy wygląd.
Zamknięta w wygodnej butelce z atomizerem, nowoczesna i lekka formuła
odżywki bez spłukiwania wykorzystuje
w swoim działaniu właściwości octu jabłkowego w idealnej kompozycji z maceratami owoców moreli, jabłka i brzoskwini.

ODŻYWKA
DO WŁOSÓW

LOREAL ELSEVE
FULL RESIST
ODŻYWKA STOP
ŁAMLIWOŚCI DO
WŁOSÓW OSŁABIONYCH

Została stworzona do
włosów osłabionych
z tendencją do wypadania. Wypróbuj naszą
nową wzmacniającą
formułę wzbogaconą
w: biotynę, witaminę B5
i argininę, która zapewnia
łatwe rozczesywanie
i wzmocnienie włosów.

MOC

PIELĘGNACJI

Uroda pod lupą
PANTENE BODY & STRENGTH MASKA DO WŁOSÓW, BIOTYNA + WODA RÓŻANA PANTENE PRO-V

Maska do włosów Pantene bez silikonów uodparnia włosy na
uszkodzenia spowodowane stylizacją. Wypełnia włosy składnikami
odżywczymi, aby były takie jak chcesz – wyraźnie grubsze i dłuższe.
Pantene Pro-V Miracles to niezwykle odżywcza mieszanka dla włosów,
które potrzebują cudu.

BARWA NATURALNA AWOKADO ODŻYWKA DO WŁOSÓW
REGENERUJĄCA

Miłośniczki gęstych i zdrowych włosów na
całym świecie od lat w swoich rytuałach
piękna stosują domową maskę z rozgniecionego awokado. Oparta o tę domową
recepturę intensywnie regenerująca odżywka wzbogacona została o kondycjonującą
włosy biotynę. Dzięki niej widocznie poprawia stan włosów, a odżywcze oleje awokado
i kokosowy dogłębnie nawilżają, przywracają
włosom blask i ułatwiają ich rozczesywanie.

H- STIMULINUM ODŻYWKA STYMULUJĄCA WZROST WŁOSÓW PHARMACERIS

Formuła odżywki opracowana została specjalnie dla
kobiet i mężczyzn z problemem nasilonego okresowego
i przedwczesnego wypadania włosów. Pomaga walczyć
z łysieniem o podłożu genetyczno-hormonalnym (łysienie androgenowe) oraz spowodowanym czynnikami
środowiskowymi. Skutecznie zapobiega utracie włosów
wynikającej z długotrwałego przyjmowania leków,
stresu, przemęczenia, osłabienia organizmu (diety) oraz
po ciąży.
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MASKI DO WŁOSÓW VEGANDROP
MARION
1
WYGŁADZAJĄCA Zawiera nawilżający
olej z konopi i oczyszczającą zieloną glinkę. 2
ODŻYWCZA Zawiera masło kakaowe, które pomaga uelastycznić włosy oraz olej macadamia, który
dodaje im blasku. 3 KONDYCJONUJĄCA
Zawiera ekstrakt z maliny nadający włosom miękkość oraz bogatą w mikroelementy różową glinkę.
4 ODBUDOWUJĄCA Zawiera proteiny owsa
nadające włosom jedwabistą gładkość oraz bogatą
w mikroelementy złotą glinkę.

4
2

3

1

DWUFAZOWA ODŻYWKA W SPRAY’U
WYGŁADZAJĄCA ZIAJA

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

HEAD & SHOULDERS
SUPREME REPAIR
ODŻYWKA

1

2

3

Linia Head & Shoulders Supreme została stworzona z myślą
o wyjątkowych potrzebach
kobiet. Wypróbuj tę wyjątkową
gamę szamponów i odżywek
przeciwłupieżowych, zapewniających intensywne nawilżenie
i długotrwałą ochronę przed
łupieżem.

BIELENDA 100% PURE VEGAN
1
WEGAŃSKI SZAMPON DO
WŁOSÓW FARBOWANYCH Prze-

znaczony jest do pielęgnacji włosów farbowanych, suchych, łamliwych i pozbawionych
blasku. 2 WEGAŃSKA ODŻYWKA

DO WŁOSÓW FARBOWANYCH

Sprawia, że włosy odzyskują blask i świeżość koloru, są puszyste i rozczesują się bez
efektu elektryzowania. 3 WEGAŃSKA

MASKA DO WŁOSÓW FARBOWANYCH Przywraca blask i świeżość koloru, uelastycznia i ułatwia rozczesywanie bez
efektu elektryzowania się.

PREZENTUJE

SUCHE SZAMPONY DO RÓŻNYCH RODZAJÓW WŁOSÓW
podwójne działanie • nowa, lekka formuła 2.0 • odswieżanie i pielęgnacja
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BIELENDA OFM CANNABIS 3W1
PASTA/PEELING/MASKA GŁĘBOKO OCZYSZCZAJĄCA PRZECIW NIEDOSKONAŁOŚCIOM

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

DOVE MEN+CARE CLEAN
COMFORT ŻEL POD PRYSZNIC

Nawilża Twoją skórę oraz pomaga chronić
ją przed przesuszeniem, by pozostawała
zdrowa. Ta efektywna formuła łatwo się
spłukuje, zapewniając skórze odświeżającą
czystość i uczucie komfortu. Wykorzystuje
zaawansowaną technologię MicroMoisture, która uaktywnia się podczas spienienia,
by wspomagać utrzymanie naturalnego
poziomu nawodnienia Twojej skóry.

SUBTELNY
OD STÓP DO GŁÓW
STR8 FREAK WODA
TOALETOWA

STR8 FREAK to zapach,
który podkreśli szaleństwo,
determinację i pasje kryjące
się we wnętrzu męskiego
charakteru. Ten zapach
pokaże nie tylko to kim
jesteś, ale również to, kim
możesz się stać. Początek
zapachu otwierają odważne
nuty bergamotki, pieprzu
oraz imbiru. Po chwili do
głosu dochodzą szałwia
muszkatołowa oraz ananas,
a trwałość kompozycji
zapewniają fasola tonka,
bursztyn oraz kakao.

Męska strefa
L’ORÉAL MEN EXPERT STOP
ZMARSZCZKOM KREM NAWILŻAJĄCY
PRZECIW PIERWSZYM ZMARSZCZKOM

Sięgnij po krem Stop Zmarszczkom od L’Oréal Men
Expert, który wygładza rysy twarzy i redukuje pierwsze
zmarszczki. Działanie 1: udowodniona skuteczność
przeciwzmarszczkowa. Działanie 2: wzmacnia naturalną
odporność skóry.

PIELĘGNACJA JEST OCZYWISTA, A POCZUCIE BYCIA
ZADBANYM FACETEM DODAJE
PEWNOŚCI SIEBIE.
KOJĄCY BALSAM PO
GOLENIU DLA MĘŻCZYZN ZIAJA YEGO
SENSITIV

OLD SPICE ROAMER ŻEL POD PRYSZNIC
DLA MĘŻCZYZN

Produkt wegański, 95%
substancji pochodzenia
naturalnego. Zapewnia
uczucie kojącego kompresu,
łagodzi podrażnienia i pieczenie naskórka, zmniejsza
zaczerwienienia i szorstkość
skóry, wygładza, wzmacnia
i zmiękcza.

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 żelem pod prysznic dla mężczyzn
Old Spice. To początek przygody z zapachem.

GILLETTE STORMFORCE
WODA PO GOLENIU

Woda po goleniu Gillette Stormforce została opracowana specjalnie
pod kątem pielęgnacji skóry mężczyzn. Zakończ golenie wodą po
goleniu o rześkim zapachu, która
odświeży skórę.

H-STIMUTONE SZAMPON SPOWALNIAJĄCY PROCES SIWIENIA & STYMULUJĄCY WZROST WŁOSÓW
PHARMACERIS

Polecany dla mężczyzn i kobiet do mycia skóry
głowy i włosów, z tendencją do wypadania, łysienia oraz siwienia. Rekomendowany do włosów
osłabionych, które ulegają przedwczesnemu
procesowi starzenia, objawiając się ich widocznym przerzedzeniem oraz pierwszymi oznakami
siwizny. Regularne stosowanie szamponu opóźnia
proces siwienia włosów i stopniowo przywraca ich
naturalny, fizjologiczny kolor.

1

ADIDAS UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Nowa odsłona kultowej linii dedykowanej największym
rozgrywkom piłkarskim na świecie – UEFA Champions
League. Zdecydowanie świeży i ekscytujący zapach,
dzięki składnikom takim jak bergamotka, zielone jabłko, czy rozmaryn. Piżmo i fasola tonka o wyrazistym zapachu, nadają kompozycji unikalnego poczucia ciepła.
W skład nowej linii wchodzą między innymi:
1

WODA TOALETOWA 2 DEZODORANT
3 ŻEL POD PRYSZNIC

3

2
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AVA ECO MEN

Skóra męska, mimo że jest grubsza o ok. 25% od kobiecej, podobnie narażona
jest na starzenie, wysuszenie i utratę elastyczności. Zawarte w kosmetykach
organiczne ekstrakty z opuncji figowej i aloesu zapewniają optymalny poziom
nawilżenia, wygładzają i regenerują skórę, działają przeciwzmarszczkowo oraz
łagodzą podrażnienia. Dodatkowe składniki pielęgnują zarost i spowalniają jego
odrost. W serii: żel myjący do twarzy i ciała 6w1, balsam po goleniu naturalnie nawilżający 6w1, krem matujący regenerujący, odżywczy olejek do skóry
z zarostem 6w1, balsam wyszczuplający męski brzuch i talię, krem pod oczy
o ukierunkowanym działaniu 6w1.

NIVEA MEN FRESH NAWILŻAJĄCY KREM-ŻEL DO TWARZY

Ultralekki, nietłusty i nielepki krem-żel
z formułą z miętą, która pochodzi w 100%
z naturalnego źródła. Krem-żel ma świeży,
męski zapach i jest doskonały do aplikowania zarówno na skórę twarzy, rąk, jak
i poszczególnych partii ciała, np. łokci - tzn.
idealnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie
skóra może się przesuszać.

GILLETTE FUSION5 MASZYNKA
DO GOLENIA DLA MĘŻCZYZN

Wyposażona w 5 ostrzy z powłoką zmniejszającą tarcie zapewnia golenie, którego
prawie nie poczujesz. Precyzyjny trymer
znajdujący się z tyłu maszynki doskonale
przycina zarost w trudniej dostępnych miejscach i go stylizuje. Jedno ostrze wymienne
wystarcza na miesiąc golenia.

POWSTAJE CORAZ WIĘCEJ KOSMETYKÓW O PRAWDZIWIE MĘSKICH
ZAPACHACH I OPAKOWANIACH.

ŁAGODZĄCY ŻEL DO
MYCIA TWARZY DLA
MĘŻCZYZN ZIAJA YEGO
SENSITIV

Oczyszczający żel do twarzy, zawierający allantoinę i D- panthenol
o aktywności tonizującej, łagodzącej i nawilżającej oraz delikatne
substancje myjące. Nie narusza
barierowości skóry, nadaje skórze
łagodny, męski zapach.

REXONA MEN ACTIVE
PROTECTION+ INVISIBLE
ANTYPERSPIRANT W SPRAYU
DLA MĘŻCZYZN
Antyperspirant w sprayu o antybakteryjnym działaniu to natychmiastowa
ochrona przed potem. Dzięki technologii
Motionsense™ antyperspirant zapewni Ci
świeżość i ochroni przed nieprzyjemnym
zapachem aż do 48 godzin.

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.

NOWOSC

Ciesz sie
zyciem.

Siegnij po
Lifebuoy.

Lifebuoy Hand Gel antybakteryjny żel do dezynfekcji rąk jest produktem biobójczym.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Gładkie
golenie
nawet
przez
miesiąc

Ciesz się dokładnym i wygodnym goleniem z maszynkami Venus Extra Smooth.
Dzięki 5 twardym jak diament ostrzom,
które zapewniają dokładniejsze golenie,
i ochronnej obwódce nawilżającej, skóra
będzie gładsza na dłużej (w porównaniu
z Venus Smooth).

Maszynki do golenia dla kobiet Gillette
Venus zostały zaprojektowane z myślą o
kobiecym ciele. Maszynki do golenia Gillette Venus Sensitive są przeznaczone dla
kobiet o skórze wrażliwej. Te maszynki
jednorazowe dla kobiet są wyposażone
w 3 ostrza dopasowujące się do kształtów ciała, aby zapewnić golenie bez podrażnień* oraz ścinać włosy bliżej skóry
i chronić ją podczas golenia (* badanie
konsumenckie w USA, luty 2018 r.).

Otul skórę komfortem dzięki maszynce do
golenia dla kobiet Venus ComfortGlide
Spa Breeze. Dzięki 3 dopasowującym się
do kształtów ciała ostrzom oraz wbudowanym paskom nawilżającym, które uwalniają bogaty balsam do ciała o zapachu
białej herbaty, maszynka zapewnia niesamowity poślizg, komfort i wrażenia podczas golenia.

