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M

ówi się, że najtrudniejszy jest
pierwszy krok. Mimo to postanowiliśmy go wykonać i... oto
efekt! Nowy magazyn ONLY YOU,
poświęcony ulubionym tematom kobiet – urodzie i modzie! Dzięki niemu
zawsze będziesz na bieżąco z trendami, hitami i tym, co dzieje się w sieci.
Czasem się z czegoś pośmiejemy, ale
niezłośliwie, tylko tak, dla zdrowia.
:) Przekonasz się, że gwiazdy nie są
nadęte, poznasz fascynujące blogerki
i młodych projektantów, o których
robi się głośno, a zaraz będzie jeszcze
głośniej. Nie zabraknie też porad ekspertów ani informacji o najciekawszych wydarzeniach ze świata kobiet.
W ONLY YOU znajdziesz również
fajne konkursy z nagrodami, testy kosmetyków, z których razem wyłonimy
zwycięzców.
Zostań z nami i baw się!

REDAKTOR NACZELNA

konkursy
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spotkanie

Joanna
Jabłczyńska
Szczególnie odnalazła się Pani w kolarstwie. Kto zaraził Panią miłością do
dwóch kółek? Kolarstwo mam chyba we

Przez życie mknę
na kółkach

krwi, bo mój tata był zapalonym kolarzem.
I to on zaszczepił mi miłość do tego sportu. Pamiętam, że całą rodziną jeździliśmy na długie
wycieczki rowerowe. Potem dostałam rower
od mojego chłopaka i wystartowałam w pierwszym maratonie MTB. W połowie trasy przeklinałam decyzję o starcie. Ale satysfakcja, jaką
czułam, kiedy dotarłam do mety, wynagrodziła
mi wszystko. Uzależniłam się od niej. A potem
poznałam wspaniałych ludzi, którzy startują
w maratonach i... już nie było odwrotu!

Czy sport i kobiecość mogą iść ze sobą w parze? Oczywiście!!!
Najlepszym przykładem jest Joanna Jabłczyńska – nowa ambasadorka
marki Venus. Ma niespożytą energię. Na co dzień jest piękna, zadbana,
uśmiechnięta i w superformie. Słowem, prawdziwa Venus.

J

Pani też od wielu lat bierze udział
w maratonach. Słyszałam, że „wymiękają” przy Pani nawet najwięksi twardziele wśród kolarzy! Nie jestem szybkim

kolarzem – za to bardzo wytrwałym. Nie mam
organizmu sportowca – ale głowę jak najbardziej. Mój upór, ambicja i determinacja nie
pozwalają mi zejść z trasy przed dotarciem
do mety, mimo że mój organizm się buntuje.
Udało mi się zdobyć kilka medali i pucharów
za zajęcie miejsca „na pudle”, jednak nie mają
dla mnie znaczenia. Moim sukcesem jest przełamywanie własnych barier i pokonywanie
słabości.

oanno, jak dba Pani o urodę?
Pani zawód „wymusza” przecież perfekcyjny wygląd... Żyję

bardzo szybko, więc niewiele mam
czasu na dbanie o urodę. Muszę polegać na
szybkich, sprawdzonych rozwiązaniach, stworzonych dla osób aktywnych (czytaj: takich jak
ja). Od tego roku jestem Ambasadorką marki
Venus – i to właśnie Venus dba teraz o moją
urodę. Ja muszę tylko pamiętać o tym, żeby
systematycznie używać ich produktów.

A podziw innych ludzi – płci męskiej
– nie dodaje Pani skrzydeł? Tak szczerze... Tak szczerze – to nie. Nie potrzebuję

Z przyjemnością będziemy je testować. A Pani ma jakieś ulubione
rytuały kosmetyczne? Nie, coś takiego

mnie przerasta. Nie mam do tego cierpliwości,
a przede wszystkim czasu.

...bo nałogowo uprawia Pani sport. Co
on Pani daje? Poza zgrabną sylwetką,
oczywiście. Sylwetka to tylko miły efekt

uboczny. Sport jest dla mnie jak tlen – nie potrafię bez niego żyć! A trening jak katharsis. Daje
mi mnóstwo satysfakcji, pobudza endorfiny.
A gdy docieram do mety na zawodach, czuję
się taka dumna! Poza tym wśród sportowców
znalazłam najlepszych przyjaciół.
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Tekst: EWA ANNA BARYŁKIEWICZ, zdjęcia SERWIS PRASOWY VENUS

Dlaczego wybrała Pani właśnie tę markę? Czym urzekły Panią kosmetyki
z logo Venus? Przede wszystkim jakością.

Ale urzekli mnie również ludzie, którzy dla tej
marki pracują. Po prostu biła z nich pozytywna
energia – od razu wiedziałam, że współpraca
będzie się dobrze układać. A same kosmetyki?
Pięknie pachną i są skuteczne. Zdążyłam już
przetestować je w każdych warunkach. Nigdy nie zgodziłabym się zostać Ambasadorką
produktu, w który nie wierzę. Produkty Venus mogę więc z czystym sumieniem polecić
wszystkim czytelniczkom.

w biegu, mamy mało czasu dla bliskich. A Pani uprawia zawód, który jest
nieprzewidywalny, absorbujący. Poza
tym, jest Pani jeszcze radcą prawnym... Odpowiadając na to pytanie, czuję

czyichś oklasków ani podziwu. Największą nagrodą jest dla mnie zachęcanie innych ludzi do
uprawiania sportu. Jakiegokolwiek! Nie musi
to być od razu kolarstwo. I wcale nie chodzi
w tym o wygrywanie wyścigów, ale o radość
ze sportu i pokonywanie własnych, a nie postawionych nam przed kogoś poprzeczek. Zresztą, ja w ogóle nie lubię rywalizować. Dlatego
w trakcie maratonów rozmawiam z uczestnikami – pomagam, jeśli mają problem, albo
nawet bezczelnie robię zdjęcia. A jeśli chodzi
o mężczyzn – to oni często ze mną rywalizują! No i niektórzy... mają problem z tym,
że ich wyprzedzam. (śmiech)
Jeździ też Pani na snowboardzie, nartach, nartach biegowych, łyżwach, rolkach, biega i nurkuje. Pół żartem, pół
serio: jakim cudem znajduje Pani na
to wszystko czas?! Mało śpię. Jak coś się

kocha, to zawsze znajdzie się na to czas. Ale to
prawda, że zdarzają mi się treningi o piątej nad
ranem albo po zmroku.
Energia Panią rozpiera. Dlatego zapytam przewrotnie – zdarza się Pani
poleniuchować? Ale tak porządnie do
oporu, i bez żadnych wyrzutów sumienia! Nie umiem odpoczywać! Bez żartów!

Uwielbiam... jazdę na rowerze
Byłam, widziałam, polecam...
Nową Zelandię. To była wyprawa
mojego życia. I najcudowniejsze
miejsce, jakie widziałam do tej pory
Nikt mnie nigdy nie namówi,
abym... zjadła flaki
Do szewskiej pasji doprowadza
mnie... stanie w korkach
Do łez mnie wzrusza...
film „Gwiazd naszych wina”

I to jest poważny problem, bo organizm musi
się kiedyś regenerować, a ja nie daję mu tej
możliwości. Uczę się tego dzielnie. I zdarza
mi się wyjść do teatru, kina albo ze znajomymi
na imprezę. Leżenie na plaży czy kanapie nie
wchodzi w grę.
Dlaczego? Przecież można wtedy sięgnąć po książkę albo obejrzeć dobry
film... Wieczór przy DVD? Tak, ale tylko

w dobrym towarzystwie. Mam w domu takie
filmy, które mogę oglądać wiele razy. Takim
filmem jest np. „Czas na miłość”, który ostatnio
włączyłam po raz piąty chyba. A jeśli chodzi
o książki: marzyłam o zdaniu egzaminu radcowskiego także z tego powodu, żeby móc zacząć
czytać lektury nie tylko prawnicze. Miałam już
sporą wieżę zbudowaną z książek oczekujących na moją wolną chwilę. Ostatnio np. przeczytałam „Przez świat na rowerach w dwa lata”
i „Wyścig kłamstw”. A od rzeczywistości
odcięłam się przy „Wiedźminie”. Zaczęłam
od audiobooka z opowiadaniami Sapkowskiego, a teraz czytam wersję papierową historii
Geralta z Rivii.
Przez całą rozmowę przewija nam się
wątek przyjaźni. Jak ją Pani pielęgnuje? Pytam, bo dziś wszyscy żyjemy

wyrzuty sumienia... Mam wrażenie, że niestety
zaniedbuję moich przyjaciół. Oczywiście oni,
znając mnie od lat, wiedzą jak wygląda moje
życie. I mają świadomość, że jeżeli nie piszę
i nie dzwonię, to nie dlatego, że mi na nich nie
zależy, tylko że naprawdę nie mam czasu. Po
egzaminie radcowskim, na szczęście, złapałam chwilę oddechu i nadrobiłam spotkania.
Ale wiem, że nad tą częścią mojego życia
muszę jeszcze mocno popracować. Szczerze
– nie mogę uwierzyć, że po tych wszystkich
latach mojego zabiegania, wciąż mam tak
niesamowitych przyjaciół, na których – moim
zdaniem – wręcz nie zasługuję.
A zdarzają się Pani czasem wyjazdy
do SPA? To chyba dobra okazja, żeby
spędzić miło czas z przyjaciółkami,
a przy okazji poprawić urodę? Dwie
przyjemności w jednym! Chyba się sta-

rzeję, bo coraz bardziej podobają mi się takie
wyjazdy (śmiech). Szczególnie z mamą. Lub
z moją przyjaciółką Gosią. Nie umiem jeszcze
długo wytrzymać w SPA. Jeden zabieg na dzień
to max. Ale przyznaję, że jeśli mam wybór,
to wolę maseczkę z błota po maratonie MTB
niż tę ze SPA. (śmiech) A poza tym, każda
osoba, która gdzieś ze mną wyjeżdża, wie,
że codziennie będzie musiała samodzielnie
zorganizować sobie te kilka godzin. Bo mój
rower albo buty biegowe jeżdżą ze mną wszędzie! I nawet zabiegi urodowe w SPA muszę
później „odreagować” w lesie na treningu.
A jak jest z modą? Czy jest Pani kobietą, która kocha fashion, interesuje się nim i sama dba o swój
medialny wizerunek? Czy jednak
korzysta z usług profesjonalnego
stylisty? Mam ogromny dystans do sie-

bie, więc na co dzień chodzę w takich ubraniach, w których jest mi po prostu wygodnie.
Co innego, jeśli szykuję się na spotkanie z klientem mojej kancelarii. Wtedy, wiedząc że mój wizerunek ma duże znaczenie i świadczy o moim
profesjonalizmie, wybieram strój klasyczny,
elegancki. Nie korzystam z pomocy stylistów.
Moją „stylistką” jest serdeczna przyjaciółka, Viola Piekut, która nie dość, że zna się na
modzie, to jeszcze świetnie zna mnie i wie,
w czym będę dobrze wyglądała.
Ważne jest także to, co emanuje z nas...
Dzięki czemu czuje się Pani piękna
i szczęśliwa? Dzięki otaczającym mnie lu-

dziom. Kosmetyki, sport i ubrania to tylko uzupełnienie całości. n
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kosmetyk miesiąca

Gold
Therapy

Floslek
P

reparaty z tej linii są lekkie, dobrze się wchłaniają,
subtelnie pachną i dają
skórze miłe ukojenie. To zasługa unikalnej kompozycji trzech
składników aktywnych, które
przywracają zmęczonej skórze
świeżość i promienność oraz
przedłużają jej młodość.
Złoto koloidalne posiada
wyjątkowe właściwości przeciwzmarszczkowe.
Stymuluje
skórę do odnowy, wydobywając
jej naturalny blask.
Komórki macierzyste pochodzącego z Ameryki Środkowej
kwiatu lei są bogatym źródłem
białka, lipidów, węglowodanów
i minerałów. Również działają
przeciwzmarszczkowo. Chronią DNA komórek skóry przed
uszkodzeniami, działają antyoksydacyjnie, a także odnawiają
i odbudowują naskórek. W południowej Azji kwiat lei uchodzi za
symbol nieśmiertelności.
Olej z Limnanthes, rośliny
pochodzącej z Ameryki Północnej, potocznie nazywanej perłą
prerii. Działa antyoksydacyjnie,
nawilżająco i regenerująco. Wygładza zmarszczki, zmiękcza
i wygładza skórę. Pełni również
funkcję naturalnego filtra przeciwsłonecznego.
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W skład linii wchodzą:
n Energetyzujący krem
na dzień SPF 15
ok. 25 zł/50 ml
Intensywnie nawilża, uelastycznia
skórę oraz redukuje zmarszczki.
Przywraca cerze blask i zdrowy
koloryt. Przyspiesza regenerację
skóry obciążonej brakiem snu,
stresem i nadmierną ekspozycją
na promieniowanie UV. Wzmacnia strukturę skóry i spowalnia
procesy starzenia.
n Wzmacniający krem
na noc
ok. 25 zł/50 ml
Przeznaczony do intensywnej
pielęgnacji przemęczonej
skóry, która ma skłonności do
zmarszczek i utraty jędrności.

n Co nas urzekło

Przywraca jej odpowiednią
gęstość, wzmacnia jej strukturę. Oprócz złota koloidalnego,
komórek macierzystych kwiatu
lei, oleju z Limnanthes, zawiera
masło Karite, które uzupełnia
niedobór lipidów w naskórku.

n Dotleniająca
maseczka z glinką
i złotem
ok. 3,10 zł/2x5 ml
Uwalnia skórę od toksyn i zanieczyszczeń, dotlenia ją i regeneruje. W efekcie przywraca cerze
blask i zdrowy koloryt. Zawiera
glinkę czerwoną, która działa
detoksykująco oraz oczyszczająco. Maseczka nie zasycha i nie
wysusza skóry.

n Rozświetlający krem
pod oczy
ok. 20 zł/30 ml
Nawilża, ujędrnia, eliminuje cienie
pod oczami. Oprócz składników
głównych zawiera olej ze słodkich
migdałów, który wzmacnia efekt
nawilżenia, natłuszcza i zmniejsza
widoczność zmarszczek.
n Odmładzająca
maseczka ze złotem
ok. 3,10 zł/2x5ml
Szybko przywraca skórze blask
i sprężystość. Oprócz złota
zawiera algę brunatną, która
intensywnie nawilża i wygładza
skórę a także przyspiesza odnowę
komórkową. Ma lekką, kremową
konsystencję.

Lekka konsystencja, subtelny zapach,
natychmiastowe odprężenie skóry.

newsy
Zadbaj
o piersi

Perfecta Mama
krem-kompres do
pielęgnacji biustu
polecany jest dla
kobiet w ciąży, po
porodzie i w okresie
karmienia piersią.
Dzięki zawartości wyciągu
z liści kapusty – łagodzi uczucie
obrzmienia oraz bolesność
piersi. Roślinny kompleks
Arutozum-TM – skutecznie
zapobiega powstawaniu
rozstępów, stymuluje
procesy naprawcze skóry
oraz wzmacnia tkankę
podtrzymującą biust.
Witaminy E-C-F i olejek
z dzikiego szafranu
odżywiają i zwiększają
elastyczność skóry.
Preparat wolny od
parabenów, silikonów,
parafiny, barwników
i alergenów.
Cena ok. 21 zł/125 ml.

Nie ma kobiet
brzydkich, są tylko...
kobiety zaniedbane.

”

Coco Chanel

Promienna
cera

Bandi C-White maska z witaminą C
o wysokiej zawartości składników
wybielających przeznaczona dla osób
z nierównomiernym kolorytem skóry.
Łagodzi podrażnienia, zaczerwienienia,
wzmacnia naczynia krwionośne
i rozjaśniania przebarwienia. Działa
także przeciwzmarszczkowo.
Cena ok. 85 zł/75 ml.
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”

Miodowa
maska

Nowość w linii
pielęgnacyjnej Guerlain
Abeille Royale.
Maska zawiera miód
z bretońskiej wyspy
Ouessant, który słynie
ze swych właściwości.
Przeciwdziała
utleniaczom, stymuluje
odnowę skóry,
przyspiesza procesy
gojenia, zwalcza wolne
rodniki. Maska jest
w formie żelu, który
całkowicie się
wchłania. Cena
ok. 548 zł/50 ml

Dwa
razy
więcej
Teraz pięknie
pachnące
żele Original
Source są
w nowych,
większych
opakowaniach.
Cena
12 zł/500 ml.

Dieta dla ciała
Soraya body diet24 balsam
do ciała wyszczuplanie
i ujędrnianie poprawia
jędrność skóry, Jego
formuła z efektem
chłodzenia oparta jest na
technologii kosmetycznej
liposukcji. Wykorzystuje
nowatorskie składniki
aktywne, by pobudzać
komórki tłuszczowe do
spalania. Cena
ok. 15 zł/200 ml.

9

Zapomnij
o szorstkości
Łagodzący balsam po goleniu i depilacji
Venus z dodatkiem masła z soczystej
pomarańczy i aromatycznego kokosa.
Regeneruje, wygładza i głęboko nawilża,
likwidując nieprzyjemne uczucie suchości
i szorstkości skóry. Dodatek masła
pomarańczowego ujędrnia, odżywia
i zapobiega wysuszaniu naskórka.
Witamina E łagodzi stany zapalne
i regeneruje naskórek.
Cena ok. 7 zł/200 ml.

Bomba witaminowa

Evrēe Multioils Bomb do ciała, czyli kompozycja 7 olejków
roślinnych, które aktywnie wspierają naturalne zdolności skóry
do regeneracji, dogłębnie ją odżywiają oraz przywracają zdrowy,
jednolity kolor.
Olejki aktywne:
n olejek makadamia
– spowalnia procesy
starzenia, głęboko
odżywia, zawiera
naturalne filtry UV,
poprawia sprężystość
skóry oraz pomaga
w walce z rozstępami
n olejek jojoba
– reguluje poziom
natłuszczenia, chroni

Dojrzała
koloryzacja
Igora Royal Absolutes to seria
z kolagenem do koloryzowania
włosów, stworzona specjalnie
dla kobiet koło 40. Delikatna
formuła farb gwarantuje
czystość tonacji, intensywność
koloru, dobre krycie nawet
siwych włosów i skuteczną
pielęgnację. Dostępnych
jest 20 kolorów, także każda
pani powinna znaleźć coś dla
siebie. Cena ok. 23 zł.
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przed utratą wilgoci oraz
zapobiega powstawaniu
rozstępów
n olejek avocado
– regeneruje skórę
przesuszoną, spłyca
zmarszczki i poprawia
napięcie skóry
n olejek z wiesiołka
– wygładza i nawilża,
chroni przed

promieniami UV
i wolnymi rodnikami
n olejek migdałowy
– zmiękcza i wygładza
n olejek z pestek
winogron – zwiększa
elastyczność skóry
n olejek ryżowy
– wyrównuje koloryt skóry,
regeneruje i odżywia.
Cena ok. 30 zł.

Odbuduj
włosy

Suszenie suszarką,
prostowanie
prostownicą czy
kręcenie lokówką
szkodzi włosom.
Wysusza je, przez
co stają się łamliwe.
Pomożesz im, sięgając
po kosmetyki
z keratyną, jak na
przykład Indola
Kera Restore. Ich
formuła została
oparta na kompleksie
mikrokeratyny
z płynną keratyną,
które wnikają w głąb
wszystkich warstw
włosów i poprawiają ich
strukturę komórkową.
Szampon
– ok. 36 zł/300 ml,
maska ok. 49 zł/200 ml.

Vectra 3D
Dzięki temu urządzeniu
możesz zobaczyć swoje ciało
po operacji plastycznej, jeszcze
zanim się na nią zdecydujesz.
Urządzenie to daje możliwość
uchwycenia anatomicznych
szczegółów budowy pacjenta
w technologii 3D i przedstawienia
ich na monitorze komputera.
Cały proces trwa zaledwie kilka
sekund. Z Vectra 3D można
skorzystać w Lux Med.
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Nieźle
podkręcone
Maskara Bourjois Volume
Glamour Push Up podkręca
i pogrubia rzęsy. Jej elastyczna
formuła umożliwia swobodne
nakładanie kolejnych warstw
– tusz nie wysycha ani nie
twardnieje. Szczoteczka
Uplift jest wyposażona
w 15 stref małych zbiorniczków
rozmieszczonych między
włóknami. Taka budowa
zapewnia dokładne pokrycie
rzęs na całej długości. Brwi
podkreśli kredka Sourcil
Precision.
Cena ok. 34 zł.

Ombre na
paznokciach

Efekt żelu

Kolory dojrzałej maliny i śliwki, kuszącej jagody i mirabelki oraz
leśnego wrzosu odnajdziesz w pięknych jesiennych odcieniach
lakierów Bell GEL 4D Confiture, które dają efekt połyskującego
żelu, porównywalny z uzyskiwanym w salonach kosmetycznych
przy użyciu lakieru żelowego utwardzanego światłem lampy UV!
Lakier jest elastyczny, więc trwały, a poza tym szybko schnie.
Cena 10,70 zł/8 g.

Wirtualana wizażystka

Hean High Definition Fixer Spray
To bezbarwna
utrwalająca mgiełka do
twarzy, która tworzy
niewidzialny film
ochronny, przedłużający
trwałość makijażu.
Zabezpiecza go przed
ścieraniem
i rozmazywaniem.
A jeśli chcemy się go

Fryzury z programu
Pojawia się coraz
więcej programów,
które umożliwiają
komputerowe
dobranie fryzury.
Wystarczy mieć
swoje zdjęcie, by
móc dopasowywać
uczesanie

i kolor włosów do
siebie. To świetna
propozycja,
zwłaszcza że
większość z nas
od fryzjera
wychodzi ze łzami
w oczach.
www.happyhair.pl
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pozbyć, łatwo zmyć
go preparatem do
demakijażu lub mydłem
z ciepłą wodą. Wizażysta
Łukasz Bier twierdzi, że
po tym sprayu makijaż
utrzymuje się
do 7 godzin dłużej.
Cena
ok. 25 zł/150 ml.

Metaliczny połysk

Do linii cieni do powiek Catrice Liquid
Metal Eyeshadow dołączyły dwa nowe
odcienie: niebieskawa zieleń i głęboki
niebieski. Cena ok. 17 zł.

Wirtualny Wizaż Hean
to bezpłatna aplikacja,
dzięki której można
przymierzać kolory, bawić
się makijażem, a także
wybierać fryzury. Wystarczy
wgrać swoje zdjęcie
i zacząć eksperymentować.
Firma Hean proponuje
gotowe makijaże na
różne okazje, takie jak:

ślub, randka, makijaż
wieczorowy czy biznesowy.
Aplikacja dostępna jest na
iPady, iPhony, smartfony
oraz tablety z Androidem.
Umożliwia zakupy użytych
do makijażu kosmetyków
oraz pokazanie swojej
kreacji znajomym na
Facebooku.
www.wirtualnywizaz.pl

Pomaluj paznokcie
ulubionym lakierem do
paznokci, pozostaw do
wyschnięcia, a następnie
użyj Catrice Ombre
Top Coat. Kolor lakieru
zmieni się z jasnego na
ciemniejszy. Intensywność
koloru możesz różnicować poprzez
ilość nakładanego top coatu. Najlepsze
efekty widać, gdy stosuje się go na jasne
kolory lakierów. Cena – ok. 13 zł.

Cienie
3D
Marka Essence wypuści-

ła cienie 3D z ulepszoną
formułą. Bardziej miękkie
i łatwiejsze do rozcierania
i mieszania. Dają efekt trójwymiarowego makijażu. Duety kolorystyczne stosowane
na mokro gwarantują bardziej
intensywny makijaż. Cena
ok. 12 zł.

Paleta Smoky
Wspomnienie
słonecznego lata
Kolory z letniej kolekcji Dr Irena Eris
Provoke świetnie pasują do wakacyjnej opalenizny. Zwłaszcza cienie
podwójne 251 Caribbean sea spirit.
Cena ok. 55 zł.
Face Oval Designer, modelator twarzy, zawiera mikę, która efektownie
odbija i rozprasza światło, dzięki
czemu cera staje się promienna i rozświetlona. Formuła wzbogacona jest
o kompleks nawilżający, który chroni
skórę przed nadmiernym odparowywaniem wody z głębszych jej warstw.
Cena ok. 69 zł.

Kolorowa
pielęgnacja

Nastrojowa jesienna kolekcja
lakierów do paznokci Orly
zainspirowana makijażem
smoky eyes. Cena
ok. 39 zł/18 ml.

Błyszczyki do ust Lip
Gloss&Balm Delia
Cosmetics dostępne są
w ośmiu kolorach, od
jasnych kolorów nude,
przez cukierkowe róże,
po mocno nasycone
pomarańcze i czerwień.
Zawierają witaminę E,
więc na jesienne chłody
jak znalazł. Pachną
mango. Cena
ok. 10 zł/15 ml.
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Sportowa elegancja

Carven
Le Parfum

Wielu już zapomniało
o Domu Mody Carven.
Założony przez Carmen
de Tommaso w 1945 roku
niegdyś słynął z pięknych
ubrań dla pań niskiego
wzrostu oraz dwóch
zapachów Ma Griffe
oraz Vétiver. Dziś, choć
Carmen de Tommaso ma
już 104 lata, Dom
Carven wraca do gry
i proponuje zapach
Carven Le Parfum,
który stworzył Francis
Kurkdjian. – „Chciałem
zapachu, który
przypominałby świeżo
cięte kwiaty” – mówi.
Aby ten efekt osiągnąć,
sięgnął po świeżość
kwiatu mandarynki
i delikatność białego
hiacyntu, słodki groszek,
jaśmin i ylang ylang,
białe drzewo sandałowe,
osmantus i indonezyjską
paczulę. Woda
perfumowana Carven Le
Parfum – ok. 199 zł/30 ml.

Minimalistyczna kolekcja na formalne
okazje – tak można by określić nowe
propozycje firmy Pako Lorente. Mężczyzna nie musi być nudny, nawet gdy
idzie na ważne spotkanie. Trzeba tylko
fajnie łączyć style. Sylwetka na jesienno-zimowy sezon jest wyslimowana.
„Must have” to elegancki strój biznesowy zestawiony ze sportową kurtką
budrysówką. W kolekcji pojawiają się
wygodne tkaniny: lekkie, miękkie i ciepłe. Matowe wełny oraz dzianiny spotykają się z błyszczącymi powierzchniami pikowanych tkanin technicznych.
Zupełną nowością są solidne dzianiny
typu „double face” nie wymagające
podszewek. Widoczne szwy i cięcia
dają surową i ciekawą dekorację.

Jeu d’Amour

Dahlia Divin

To nowy zapach Givenchy. Jego twórcą
jest François Demachy. Tętni akcentami
kwiatowymi, wśród których króluje jaśmin,
oraz drzewnymi: wetiweru, sandałowca
i paczuli. – „Aby stworzyć perfumy, które są
uosobieniem kobiecości, skomponowałem
subtelny zapach, który urzeka harmonią
wielobarwnych, soczystych nut
i ożywia wspomnienia z dzieciństwa”
– wyjaśnia kreator. – „Następnie
nadałem kompozycji bardziej
słoneczny charakter, aby jego
promienna aura stała się godna
niezwykłej muzy.” A muzą tą jest
amerykańska artystka, piękna Alicia
Keys. Woda perfumowana
– ok. 274 zł/30 ml.

Także Kenzo może pochwalić
się nowym zapachem.
Uderza nutami granatu,
czerwonej mandarynki
i herbaty, by potem
oszołomić tuberozą
i frezją. Uspokaja akcentami
drzewa sandałowego
i piżma. Wspaniały flakon
zaprojektował Karim
Rashid, a ambasadorką
zapachu stała się Louise
Bourgoin, która ostatnio
podbiła widownię,
występując u boku
Pierce’a Brosnana
i Emmy Thompson
w filmie „Riwiera dla
dwojga” Joela Hopkinsa.
Woda perfumowana
ok. 252 zł/30 ml.

18-19 października
– Art Market Poland
Nikt, kto interesuje się
modą i w ogóle sztuką
projektowania, tej imprezy
nie może odpuścić.
Art Market Poland to
nic innego jak Targi
Młodych Projektantów.
Dla nich to okazja,

aby zaprezentować
swoją twórczość,
dla gości możliwość
nabycia interesujących
i oryginalnych
przedmiotów. A będzie
w czym wybierać. Targi
podzielono na strefy:

n fashion – odzież,
obuwie, dodatki
n biżu – biżuteria
n design – meble,
oświetlenie, dekoracje
n kids – ubrania, zabawki,
materiały edukacyjne
n art – malarstwo, rysunek,
kolaż, rzeźba, ale też
przedmioty, które nie
mieszczą się w żadnej
z tych kategorii, ale
mają dużą wartość
artystyczną i estetyczną.
Będzie również strefa EDU
poświęcona uczelniom
i placówkom kształcącym
młodych artystów.
Serdecznie zapraszamy,
zwłaszcza że targi
objęliśmy patronatem. :)
Dom Towarowy Braci
Jabłkowskich, Warszawa,
ul. Bracka 22.
WSTĘP WOLNY!!!!!

Flirt z dzianiną
Jesienno-zimowe
chłody firma
Ochnik wita nie
tylko ubraniami
ze skóry, ale
także z dzianiny.
Ponadto w nowych
propozycjach
znajdziemy
nylonowe kurtki
męskie oraz
kurtki damskie
ocieplane gęsim
puchem. Ozdobą
kolekcji ponownie
została Małgorzata
Kożuchowska.
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Drzewne
nuty

Woda toaletowa
dla mężczyzn Intesa
Energy Power to zapach
o intensywnych drzewnych
nutach, dających poczucie
siły i witalności. W sam
raz na jesienne dni.
Cena ok. 58 zł/100ml.

Piotr Czaykowski w sesji dla Pako Lorente
W piątek 25 lipca odbyła się sesja wizerunkowa kolekcji jesień-zima 2014/15
marki Pako Lorente. Na tę okazję do Polski przybył światowej sławy model
– Piotr Czaykowski – który został twarzą kolekcji. Piotr Czaykowski brał
udział w kampaniach Armaniego, Etno i Lardini. Dla Pako Lorente wcielił się
w postać dżentelmena z klasą i poczuciem humoru oraz w niegrzecznego
chłopca. W sumie styliści stworzyli 30 sylwetek.

PAŹDZIERNIK 2014 ONLY YOU 15

testujemy dla Was

Artistry™ Youth
Xtend™ Amway

Mineral Velvet Skin
Delia Cosmetics

Teint Couture
Givenchy

X-Ceptional
a
Wear Goshpolec

ok. 214 zł/30 ml

ok. 11 zł/35 ml

ok. 199 zł/25 ml

ok. 60 zł/35 ml

Fajny podkład liftingująco-wygładzający z filtrem
przeciwsłonecznym SPF 20.
Jest lekki, łatwo się rozprowadza i dobrze kryje. Nadaje się
do każdego typy skóry, nawet
tej wrażliwej. Zawiera drobinki,
które odbijają światło. W efekcie
twarz wygląda młodziej i promienniej. Fluid jest w poręcznym
opakowaniu, na dnie którego
znajduje się pompka. Pod naciskiem dozownika podnosi się
i wypycha preparat. To dobre
rozwiązanie,
bo dzięki
niemu zużyjemy podkład
w całości.

Jest lekki, a jego dużą zaletą
jest to, że po nałożeniu skóra
jest długo matowa. Najlepszy
będzie dla kobiet z cerą tłustą
lub mieszaną. Dość dobrze
kryje. Subtelne niedoskonałości
zatuszuje cienka warstwa, aby
ukryć krostki, trzeba nałożyć
warstwę nieco grubszą. Fluid
spełnia swoją rolę – cera wygląda bardziej świeżo.

Drogi, ale wart swej ceny.
W szklanym słoiczku znajdziemy fluid o niezwykle lekkiej
konsystencji z filtrem SPF 20.
Bardzo łatwo rozprowadza
się go po skórze. Dobrze
kryje przebarwienia, radzi
sobie również z maskowaniem
popękanych naczynek.
Daje matowy efekt. Jest
również trwały, przynajmniej
w przypadku cery tuż po
nałożeniu fluidu.

Jest go więcej, to niewątpliwa
zaleta. Tym bardziej że ten
kryjący fluid można naprawdę
polubić. Dobrze kryje i jest
dość trwały. Efekt gładkiej,
matowej twarzy daje przez
kilka godzin. Potem też nie
jest źle. Jedynie osoby z cerą
tłustszą, skłonną do świecenia, mogą mieć potrzebę, by
nieco poprawić makijaż. Fluid
zawiera pantenol, więc nie tylko
maskuje, ale i łagodzi ewentualne podrażnienia skóry.

Powder
Foundation Stick
Make Up Factory

Max Satin Soraya
ok. 28 zł/33 ml

ok.105 zł/7 g
Podkład w sztyfcie polecany
do skóry normalnej, mieszanej
i tłustej – fajny gadżet w damskiej torebce, ale bardziej do
poprawek makijażu niż robienia
go od początku. Jednak i to
jest możliwe.
Wystarczy narysować linie na
twarzy, a potem
je rozetrzeć.
Podkład dobrze
stapia się ze
skórą i nadaje
jej efektowne,
matowe
wykończenie.

Make-up kryjący z SPF 6.
Jedno trzeba mu przyznać,
naprawdę dobrze kryje
naczynka i przebarwienia. Po
nałożeniu cienkiej warstwy
twarz wygląda gładko i naturalnie. Przez cały dzień daje
poczucie komfortu. Zawiera
kwas hialuronowy, więc nie
wysusza skóry, wręcz dba o jej
kondycję.

poleca

fluidy

mocno
kryjące
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Ich podstawowe zadanie to
tuszowanie niedoskonałości cery.
Powinny być przy tym lekkie, trwałe,
nie zatykać porów i wyglądać
naturalnie. Niełatwo stworzyć taki
preparat, który spełni wszystkie
te wymagania. Przedstawiamy
12 fluidów mocno kryjących i nasze
opinie na ich temat.

poleca

Facefinity All Day
Flawless 3-in-1
Foundation
Max Factor

Dream Matte
Mousse
Maybelline

ok. 60 zł/30 ml
Fluid, baza i korektor
w jednym – bardzo praktyczne rozwiązanie. Ma
niezwykle lekką konsystencję. Od razu po nałożeniu
trzeba go sprawnie rozprowadzić po twarzy, ponieważ
stosunkowo szybko zastyga
i mogą powstać smugi. Po
umiejętnej aplikacji daje jednak piękne satynowe krycie
na cały dzień. Skóra po nim
jest gładka i matowa. Fluid
zawiera filtr SPF 20.

Ultimate
Stay Make Up
Misslyn

Perfect Fusion
Oriflame

ok. 30 zł/18 ml

ok. 50 zł/30 ml

Ma konsystencję lekkiego
musu. Bardzo łatwo się
rozprowadza. Jakby stapia się
z kolorem cery, dlatego nadaje
się również dla pań, które nie
mają doświadczenia
w nakładaniu podkładów.
Po nałożeniu skóra wygląda
aksamitnie. Nie widać
naczynek, przebarwień,
zmniejsza się widoczność
rozszerzonych porów. Ten
efekt utrzymuje się przez cały
dzień. Podkład niemal dla
wszystkich, z wyjątkiem osób
z suchą skórą.

Zanim go użyjemy, wstrząśnijmy kilka razy buteleczką.
Ma lekką konsystencję, więc
łatwo się rozprowadza. Ponieważ dużo w nim pigmentów,
zapewnia niezłe krycie nawet
większych niedoskonałości
jak zaczerwienione krostki.
Fajnie rozświetla cerę. Daje
matowy efekt. Polecamy do
cery tłustej i mieszanej. Producent zapewnia o dwudziestoczterogodzinnej trwałości.
Przez jedenaście na pewno
spełnia swoje funkcje. Dłużej
nie próbowałyśmy.

Ma lekką, aksamitną formułę.
Po aplikacji daje miłe uczucie
odprężenia skóry, jakbyśmy
nałożyły na twarz krem. Dobrze
kryje drobne niedoskonałości,
jednak osoby z cerą tłustszą po
mniej więcej 4 godzinach będą
zmuszone makijaż poprawić.
Świetnie sprawdzi się za to
w przypadku cery suchej.

ok. 47 zł/30 ml

Fluid ochronno-korygujący
Pharmaceris F

ColorStay
Revlon

ok. 45 zł/30 ml

Dobra jakość w przystępnej
cenie. Podkład jest lekki,
beztłuszczowy, więc nie zatyka
porów. Ładnie kryje. Najlepiej
wyglądał rozprowadzany
gąbeczką. Producent chwali się
jego dwudziestoczerogodzinną
trwałością. Pytanie tylko, która
kobieta tyle wytrzyma w makijażu. My nie próbowałyśmy.
Zmyłyśmy po jedenastu i faktycznie przez ten czas makijaż
trzymał się świetnie.

ok. 70 zł/30 ml

Można by rzec, że to fluid do
zadań specjalnych. Oprócz
właściwości typowych dla
podkładów, a więc wygładzenia
i ujednolicenia kolorytu, zawiera
faktor SPF 50, więc chroni przed
słońcem nawet najbardziej wrażliwą skórę, a poza tym łagodzi podrażnienia i działa przeciwzapalnie. Jednym słowem wydaje się
być idealny dla osób, które mają
problemy z cerą. Fluid ma lekką,
choć dość gęstą konsystencję.
Łatwo jednak się go rozprowadza. Jest pozbawiony zapachu,
co traktujemy jako zaletę.
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makijaż
Inspiracje według
MAC Cosmetics

Victoria Beckham
postawiła na naturalność
Podczas pokazu New
York Fashion Week 2014
Victoria Beckham poprosiła
makijażystkę Pat Mc Grath,
aby modelki wyglądały
naturalnie. – „Dlatego
podkreśliłam urodę
dziewczyn, rozświetlając ich
skórę. Naturalny glamour
jest teraz bardzo na
czasie” – komentuje
słynna makijażystka.
Pat zastosowała podkład
Max Factor Skin Luminizer

Foundation – „Zawiera
rozświetlające drobinki,
które momentalnie nadają
skórze promienny wygląd.
Idealnie sprawdził się
w przypadku tego makijażu”
– dodaje Pat. Aby podkreślić
rozświetlenie, na szczyt kości
policzkowych i łuk kupidyna
nałożyła odrobinę perłowego
cienia. Skórę pod oczami
pociągnęła korektorem
pod oczy Eye Luminizer,
a powieki brązowym
cieniem. Spojrzenie zyskało

trójwymiarowy efekt.
Dodatkowo, aby powieki
wyglądały na lekko mokre,
pomiędzy ich załamaniem,
a linią rzęs wklepała
odrobinę przezroczystego
balsamu do ust Lipfinity.
Trzeba przyznać,
że Pat Mc Grath udało
się stworzyć bardzo
współczesny look nude,
który idealnie współgra
z kolekcją Victorii
Beckham.

Max Factor Skin Luminizer
Foundation – ok. 60 zł.
Max Factor Eye Luminizer
– ok. 50 zł.

Makijażystka Max Factor, Eryka Sokólska, radzi,
by rozświetlacz stosować po nałożeniu podkładu.

Nadchodzące

trendy
Jaka będzie moda w makijażu jesień-zima
2014/2015? Niektórzy proponują mocno
podkreślone oczy, inni wyraźne czerwone usta,
a oczy tylko przydymione kolorem. Victoria
Beckham z kolei stawia na promienną naturalność.
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Pupa

Milano Paris Experience
Smoky eyes w odcieniach butelkowej zieleni i głębokiego fioletu
w połączeniu z ustami w kolorze wina. Cera ma być lekko rozświetlona
pudrem o złotawym odcieniu. Stylizację niech uzupełnią paznokcie
w kolorach śliwki, granatu lub szmaragdu.

2
3

4

1. Lakier do paznokci Lasting Color
Gel – ok. 24 zł. 2. Mascara Vamp!
w głębokiej zieleni (Peacock)
– ok. 68 zł. 3. Kredka do oczu
Multiplay – ok. 49 zł. 4. Pomadka
I’m – ok. 66 zł. 5. Puder
rozświetlający Face
All Over – ok. 68 zł.
6. Cienie Pupa Vamp!
Wet&Dry – ok. 49 zł.

5

1

6
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Artdeco Majestic Beauty
Ma być majestatycznie.
Usta mocne i koniecznie
czerwone, oczy
przydymione fioletem
i brązem.

1

2
5

3

6

4

1. Beuaty Box Quattro ok. 47,50 zł. 2. Róż
do policzków – ok. 33,50 zł. 3. Pomadka Art.
Couture Lipstic nr 204 – ok. 40 zł. 4. Lakier
Ceramic Nail Lacquer 27 – ok. 29,50 zł.
5. Extreme Volume Mascara – ok. 57,90 zł.
6. Soft Eyeliner waterproof nr 93, 95 – jeden
ok. 32,50 zł.

Make Up Factory
Hollywood Diva

1. Matowy cień do powiek nr 03 Smokey
Black – ok. 60 zł. 2. Zestaw cieni Quattro
nr 43 Swinging Blues – ok. 90 zł. 3. Róż
nr 13 Nostalgic Rosewood – ok. 90 zł.
4. Eyeliner klasyczny nr 06 Midnight
Blues – ok. 60 zł. 5. Jedwabisty
podkład liftingujący nr 08 Beige
Porcelain – ok. 127 zł/30ml.

2
1

3
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Tego makijażu nie powstydziłyby
się Greta Garbo, Ingrid Bergmann
i Marlena Dietrich. Oszałamiające
oko gwarantują ciemne, intensywne
barwy granatu i szarości. Czerwień
na ustach ożywia i dodaje
zmysłowości.

makijaż

Jak prosto
zrobić

smoky
	eyes
To mocny, ale
zawsze modny
makijaż. Dzięki
przydymionym
oczom wydajesz się
silna, zdecydowana
i tajemnicza.

1
Na dolną i górną powiekę nanieś pędzelkiem czarną bazę.
By granica nie była zbyt ostra,
rozetrzyj ją czystym pędzelkiem.

2
Powierzchnię powieki ruchomej
pomaluj czarnym matowym cieniem. Najlepiej robić to z góry
na dół, ku linii rzęs. Ten sam cień
nanieś na dolną powiekę. Ważne
jest, by połączyć rysunek cieniem
w zewnętrznym kąciku oka.

3
Granicę czarnego cienia rozetrzyj matowym szarym cieniem.
Dzięki temu powstanie efekt
makijażu trójwymiarowego.

DO SMOKY
POLECAMY EYES
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4
Pod łukiem brwiowym nanieś
jasny matowy cień.

5
Dla wzmocnienia efektu obrysuj
oko miękką czarną kredką, łącznie z linią wodną.

6
Na koniec bardzo mocno wytuszuj rzęsy. Zanim to zrobisz,
możesz podkręcić je zalotką.

By uniknąć sztuczności
n Przy smoky eyes lepiej użyć bronzera niż różu.
n Oprócz twarzy, nie zapomnij pociągnąć nim uszu i szyi.
n Usta pomaluj jasnymi naturalnymi kolorami.

8

1. Artdeco Bronzing Powder Compact SPF 15
– ok. 100 zł 2. Max Factor Masterpiece Max
– ok. 55 zł. 3. Tusz do rzęs Lambre Art of Volume
– ok. 20 zł. 4. Hypoalergiczna konturówka do oczu
w płynie Bell HYPOAllergenic – ok. 12,80 zł. 5. Puder

spiekany Lambre Touch of Luxury nadający efekt
delikatnej opalenizny – ok. 43 zł. 6. Matowe cienie
Bell 4Mat – ok. 18, 50 zł. 7. Kremowa pomadka
do ust Bell Creamy&Shiny – ok. 17,90 zł. 8. Kredka
Pupart Smoky Eye oraz cienie Smoky Marine Pupart
Pocket 001 – ok. 79 zł.
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plusy i minusy
Bielenda CC Color
Control – ok. 17 zł/40 ml

CC Cream Smart Make-Up
Bell – ok. 19 zł/30 g

Składniki aktywne:
• kwas hialuronowy
• alantoina
• troxyrutyna

Składniki aktywne:
• żeń-szeń
• kasztanowiec
• lipa
• glikogen morski

Działanie:
• neutralizuje zaczerwienienia
• maskuje blizny
potrądzikowe i pajączki
• ukrywa rozszerzone pory
• wzmacnia naczynka
• łagodzi podrażnienia

Działanie:
• rozświetla
• wyrównuje koloryt cery
• nawilża
• chroni przed promieniami
słonecznymi
• poprawia mikrocyrkulację
skóry

Następcy kremów
CC

Kremy DD – mają te same właściwości co kremy CC, tylko
przeznaczone są do cer dojrzałych. Kremy EE – mają zapewniać jeszcze lepszą pielęgnację,
jeszcze skuteczniejsze krycie
i dodatkowo mieć właściwości
matujące.
Czy kremy ZZ uczynią z nas kobiety doskonałe?
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Działanie:
• nawilża
• rozświetla
• wyrównuje cerę

Składniki aktywne:
• escyna
• witamina C
• SPF 10

Działanie:
• nawilża
• rozjaśnia i wyrównuje koloryt
• maskuje niedoskonałości
i wygładza cerę
• chroni przed promieniowaniem
słonecznym

CC Cream Free Skin Delia
Cosmetics – ok. 11,20 zł/30 ml

Działanie:
• nawilża
• odżywia i regeneruje
• koryguje niedoskonałości
i przebarwienia
• nadaje skórze naturalny
i matowy wygląd
• chroni przed negatywnym
działaniem promieni
słonecznych

CC wyciszający krem na
podrażnioną, wrażliwą skórę
z rozszerzonymi naczynkami,
Ziaja ok. 10,50 zł /50 ml

Składniki aktywne:
• koktajl z wody z ogórka, gliceryny,
ekstraktu z owocu róży i rokitnika
• SPF 10

• zapobiega błyszczeniu
• chroni przed
promieniami
UVA/UVB

Składniki aktywne:
• formuła IQ oraz kompleks
oligosacharydów
• witaminy
• kolagen
• mineralne pigmenty
• substancje matujące
• filtry UV

nie kryją w 100%
wyraźnych niedoskonałości,
słabo matują, nie sprawdzają
się przy cerze tłustej

CC Colour Correcting Cream
Max Factor – ok. 57 zł/30 ml

CC Cream SPF 35 Bobbi Brown – 175 zł/40 ml

OPRACOWAŁA RB, zdjęcia: SERWISY PRASOW FIRM, Shutterstock

K

spisują się przy cerze ziemistej, poszarzałej, zmęczonej.
Krem CC można nakładać
opuszkami palców. Najpierw
warto go rozgrzać między palcami, a potem nanieść na twarz
kolistymi ruchami, omijając
okolice oczu. W roli aplikatorów
dobrze sprawują się też gąbeczki
lub pędzle. Trzeba nanieść cienką warstwę na strefę T (czoło,
nos i broda), a potem rozprowadzać ją na boki.

pielęgnują, chronią przed
szkodliwymi czynnikami
zewnętrznymi, dobrze
kryją przebarwienia i popękane
naczynka, rozświetlają, bardzo
dobre do cery szarej, ziemistej,
zmęczonej

Składniki aktywne:
• Gatuline® Radiance

Color Control Cream – dla kogo
idealny, kogo może rozczarować.

remy CC są lekkie. Łączą właściwości kremu
i podkładu. Mają w sobie więcej pigmentów
niż kremy BB, dlatego lepiej
kryją. Są przeznaczone przede
wszystkim do skóry problematycznej: zaczerwienionej, z przebarwieniami, trądzikowej. Nie
oznacza to jednak, że kremy
CC rozwiążą wszystkie skórne
problemy. Prawda jest taka, że
nie zatuszują poważniejszych
niedoskonałości. W takich przypadkach mogą być świetną bazą
pod tradycyjny podkład. Pięknie
wyrównają koloryt, pielęgnując
cerę jak krem nawilżający. Fluid natomiast ukryje to, z czym
CC sobie nie poradzi. Kremów
CC nie poleca się kobietom
z cerą tłustą. Większość z nich
nie ma właściwości matujących
i skóra szybko zaczyna się po
nich błyszczeć. Mają za to właściwości rozświetlające, dlatego

Kremy CC

CC Cream Illuminating
Foundation Gosh
– ok. 60 zł/30 ml

KremCC

Działanie:
• wyrównuje koloryt skóry, rozświetla
• zmniejsza widoczność rozszerzonych
naczynek
• ukrywa zaczerwienienia
i przebarwienia
• nawilża, uelastycznia i łagodzi
podrażnienia
• chroni przed promieniowaniem UV

CC Cream Selvert Thermal
– ok. 154 zł/50 ml
Składniki
aktywne:
• mocznik
• trehaloza
• witaminy
A, C, E, B3,
B6, PP oraz
PCA sodu,
magnezu
i cynku

Działanie:
• redukuje zaczerwienienia
• zmniejsza widoczność porów
• ukrywa zmęczenie cery
i ożywia jej koloryt
• chroni przed szkodliwym
działaniem czynników
zewnętrznych

Działanie:
• nawilża
• odżywia i regeneruje
• chroni naczynia i poprawia
ukrwienie skóry
• zabezpiecza przed
szkodliwymi czynnikami
zewnętrznymi
• kryje niedoskonałości
cery

Kremy CC można nakładać palcami. Wygodniej
będzie jednak użyć specjalnego pędzla, jak ten
EcoTools – 29 zł.
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pielęgnacja

TWARZ

1

6

1. Koncentrat głęboko
nawilżający Galénic
Aquapulpe – 84 zł/30 ml.
2. L'biotica Dermomask
intensywne nawilżanie
– ok. 4,30 zł/10 ml.
3. Uroda Melisa krem
silnie nawilżający
– ok. 6 zł/50 ml. 4. Żelowa
maska diego dalla palma
SOS – ok. 195 zł/75 ml.
5. Krem intensywnie
nawilżający Floslek Happy
per aqua – ok. 18,15 zł/50 ml.
6. Uderzeniowe serum
nawilżająco-odżywcze
Bielenda Aqua Infusion
– ok. 40 zł/7 ampułek
po 2 ml. 7. Nawilżające
serum Avène Hydrance
Optimale – ok. 100 zł/30 ml.
8. Głęboko nawilżający
krem na dzień Lumene
24 h Deep Moisture Face
Cream – ok. 30 zł/50 ml.
9. Maseczka nawilżająca
do twarzy Lambre
Hydrafresh Mask
– ok. 27 zł/80 ml.

4

2

suchą
skórę
Pieczenie, swędzenie, zaczerwienie,
łuszczenie, uczucie ściągnięcia – lista
objawów suchej skóry jest długa i wiele
z nas mogłoby do niej dorzucić coś
z własnych doświadczeń. Czy suchości
skóry można zaradzić? Oczywiście,
że tak! Wskażemy wam, kto jest
wrogiem, a kto sprzymierzeńcem
w walce z tym problemem.
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Tekst Agnieszka Jurko, zdjęcia: serwisy prasowe firm, Shutterstock

Dlaczego
masz

ucha skóra jest piękna,
gdy jest młoda. Wtedy wygląda jędrnie
i gładko. Ale przez jej
cienką powierzchnię prześwitują drobne naczynia krwionośne.
I właśnie z powodu tej cienkości prędko zaczyna się starzeć
– mówi dr Barbara Jerschina,
specjalista i ekspert medycyny
estetycznej i przeciwstarzeniowej w Grupie Luxmed i Klinikach La Perla. Bywa, że już
koło 20. roku życia wokół oczu
czy ust pojawiają się pierwsze
zmarszczki mimiczne, niektóre
partie ciała stają się szorstkie.
Na tego typu skórę szczególnie
niekorzystnie działają promieniowanie słoneczne, klimatyzacja, gorące kąpiele. Mała
ilość gruczołów łojowych, a co
z tym się wiąże, brak ochronnego
płaszcza lipidowego sprawiają,
że łatwo ją podrażnić, uszkodzić.

9

8

Nie tylko genów
wina

Czasem z suchą skórą się rodzimy, a czasem same doprowadzamy do jej przesuszenia,
nie dbając o właściwe nawadnianie ciała, odżywianie,
pielęgnację. Skóra to swoisty
zbiornik wodny, akumuluje
nawet do 20% wody w organizmie. Jeśli przez dłuższy
okres nie uzupełniamy ubytków powstałych w wyniku
parowania z wierzchniej warstwy naskórka i wydalania,
zostają uszkodzone włókna
kolagenowe i elastynowe znajdujące się w tkance łącznej.
Skóra nie daje rady ich odbudować, przez co staje się coraz
bardziej sucha i pomarszczona, jej kondycja się pogarsza.
Picie płynów i to w dużych
ilościach nie zawsze rozwiązuje problem. Po pierwsze, za-

miast zalecanych co najmniej
2,5 litra wody dziennie zwykle pijemy słodkie napoje gazowane, za dużo mocnej kawy
bądź herbaty, które nie dość,
że odwadniają, to dodają kalorii i przyspieszają starzenie.
Po drugie, brak niektórych wi-

tamin również wpływa na stan
skóry. Gdy jemy za mało ryb
morskich, tłuszczów roślinnych, a także warzyw i owoców, następuje niedobór m.in.
witamin A i E, które odpowiadają za poziom nawilżenia.
Po trzecie, choroby – atopowe

DOMOWE SPOSOBY
NA SUCHĄ SKÓRĘ
n Maseczka z siemienia lnianego: zmielone siemię
lniane mieszamy z wodą, lekko ciepłą papkę nakładamy
na twarz i przykrywamy płatem gazy na 10 minut.
Następnie zmywamy i nakładamy krem nawilżający.
n Maseczka z twarożku i żółtka z dodatkiem
miodu: 1 łyżkę miodu mieszamy z 1 żółtkiem.
Dodajemy 3 łyżeczki twarożku homogenizowanego
i dokładnie mieszamy. Gotową masą pokrywamy twarz
i pozostawiamy na 30 minut. Zmywamy letnią wodą
i wklepujemy krem nawilżający.
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CIAŁO
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zapalenie skóry, łuszczyca,
bielactwo – przyczyniają się
do suchości skóry. Po czwarte,
zła pielęgnacja powoduje, że
nawet tłusta cera może zmienić się w przesuszoną. Ustawiczne przecieranie twarzy
preparatami np. ze spirytusem
salicylowym sprawia, że wraz
z sebum usuwamy warstwę
ochronną, która zabezpiecza
naskórek przed odwodnieniem. Po piąte, z wiekiem
organizm produkuje coraz
mniej kwasu hialuronowego,
który wiąże wodę, zmniejsza
się też liczba gruczołów łojowych, za to warstwa rogowa
naskórka grubieje.

Rozpoznać wroga

Gdy zauważymy, że skóra
jest przesuszona, straciła ela-

Słynna kąpiel Kleopatry:
do wanny wypełnionej ciepłą
wodą wlej 2 litry tłustego
mleka, dodaj po 2 łyżki oliwy
z oliwek oraz miodu. Zanurz
się w tym roztworze na
15 minut, po czym, bez
spłukiwania, osusz ciało
ręcznikiem.
styczność, zmatowiała, nie
ma sensu zwlekać. Dobrze
byłoby zastanowić się, co najbardziej szkodzi naszej cerze
i ciału. Może zrezygnować
z opalania w solarium albo
chodzenia na basen, gdzie
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woda jest chlorowana? Przejrzeć kosmetyki i pozbyć się
tych z alkoholem i detergentami? Nie włączać klimatyzacji w samochodzie? Zakręcić
kaloryfery w mieszkaniu?
Przestać palić papierosy?

A najlepiej zacząć od zmiany
sposobu pielęgnacji, co szybko poprawi wygląd i kondycję
skóry.

Nawilżać czy
natłuszczać?

Często popełnianym błędem
jest wybieranie preparatów
pielęgnacyjnych, których zadaniem jest wyłącznie nawilżanie. Kosmetyki do cery
suchej przede wszystkim
powinny zapobiegać parowaniu wody z naskórka, czyli
zatrzymywać ją w organizmie. Przy okazji powinny
stymulować skórę do produkcji ochronnej warstwy
lipidowej. Nawet jeśli nie
mamy skłonności do alergii,
wskazane jest przestawienie
się na dermokosmetyki, które

1. Ultra nawilżający
krem do dłoni, stóp
i ciała Orly Rich Renewal
Pucker – ok. 52,50 zł/237 ml.
2. Dotleniający lotion
do ciała Amaranthine Japanese
Spa – ok. 45 zł/250 ml.
3. Jedwabisty balsam
nawilżający do ciała na noc
Dr Irena Eris Spa Resort
Japan – ok. 85 zł/200 ml.
4. Odżywcze mleczko do ciała
Dove – ok. 15 zł/250ml.
5. Masło do pielęgnacji ciała
Floslek Mango & Marakuja
– ok. 22,60 zł/240 ml.
6. Elancyl mleczko
nawilżająco-energetyzujące
– ok. 70 zł/200 ml.
7. Nawilżająco-ujędrniające
mleczko do ciała z olejem
z amarantusa Soraya
Świat Natury – ok. 13 zł/300 ml.
8. Lekki mus do ciała Perfecta
Spa Kryształowa Rosa
– ok. 14 zł/225 ml.
9. Nawilżający balsam
do ciała Bandi Hydro Care
– ok. 31 zł/200 ml.

nie zawierają substancji zapachowych, barwników itp.
Przesuszona skóra jest wystawiona na działanie czynników
drażniących, niewidoczne gołym okiem mikropęknięcia
mogą prowadzić do infekcji,
swędzieć czy piec.

Zaprzyjaźnij się
z emolientami

Łagodne środki natłuszczające na bazie np. parafiny,
lanoliny doskonale zatrzymują wodę w skórze. Dlatego
zrezygnuj z mydeł w płynie
czy żelów pod prysznic na
rzecz olejków bądź emulsji
do kąpieli. Pozostawią one na
skórze cieniutki film, który
zapobiegnie zbyt szybkiemu
odparowaniu wody z warstwy
rogowej naskórka. Po kąpieli

możesz dodatkowo posmarować najbardziej przesuszone
partie ciała oliwką i dopiero
potem delikatnie osuszyć się
ręcznikiem. Dla wzmocnienia efektu nawilżenia przyda
się balsam lub krem do ciała.
Wybierz taki, który w swoim
składzie ma eucerynę i glicerynę. Ochronisz nimi powłokę lipidową oraz zwiążesz
wodę w skórze. W ramach łączenia przyjemnego z pożytecznym przygotuj sobie raz
w tygodniu kąpiel Kleopatry,
która nie tylko świetnie nawilży i natłuści suchą skórą,
ale podziała odprężająco.

oczyszczaniu twarzy, szczególnie przed pójściem spać.
Do tego przydadzą się delikatne żele i emulsje do mycia
twarzy, które usuną zanieczyszczenia i makijaż, jednocześnie nie zmywając lipidowej warstwy ochronnej albo
ją nawet uzupełniając. Noc to
najlepsza pora na regenerację
skóry, dlatego wtedy należy
zastosować intensywnie nawilżającą maseczkę czy serum.
Maseczkę można przygotować
samodzielnie w domu z łatwo
dostępnych składników.

Zmień nawyki

Według dr Jerschiny najbardziej skutecznym zabiegiem,
który nawodni suchą skórę
twarzy i ciała, jest mezote-

Przy pierwszych oznakach
przesuszenia warto pamiętać o codziennym dokładnym

Ratunek
w gabinecie

rapia, zwana rewitalizacją.
Płytszymi albo głębszymi
iniekcjami możemy dostarczyć bezpośrednio do tkanek
składniki, które zdecydowanie poprawią stan i wygląd
skóry. Oprócz kwasu hialuronowego, który odpowiada
za prawidłowe nawilżenie,
wstrzykuje się także witaminy i polinukleotydy mające
na celu odżywienie i odnowę
na poziomie komórkowym.
Panie z suchą skórą powinny
rozważyć, czy nie poddać się
rewitalizacji profilaktycznie
przed sezonem jesienno-zimowym. To wzmocni skórę
i pomoże jej w dobrej kondycji przetrwać niskie temperatury, chłodne wiatry i suchość
powietrza w pomieszczeniach. n
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pielęgnacja

W

Spójrz

na włosy
Po wakacjach włosy często
są przesuszone. Puszą się,
elektryzują, są pozbawione
blasku, trudno je rozczesać.
Wymagają intensywnej
kuracji nawilżającej.
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łosy mogą być
niedostatecznie
nawilżone także wtedy, jeśli
gruczoły łojowe znajdujące
się na skórze głowy produkują
niewystarczającą ilość sebum
(naturalny czynnik nawilżający i natłuszczający). Sebum
tworzy wprawdzie tłuszczową
otoczkę na włosach, ale jeśli jego wydzielanie jest zbyt
małe, włosy przesuszają się.
Nie bez znaczenia są również
czynniki zewnętrzne: niewłaściwie dobrane produkty pielęgnacyjne, inwazyjne
zabiegi fryzjerskie, takie jak
prostowanie włosów, trwałe
ondulacje, farbowanie, częste
modelowanie, a także promieniowanie UV i woda morska.
– Woda morska ma odczyn zasadowy, a włos pod wpływem
zasadowych roztworów pęcznieje, rozchylają się jego łuski
i kora (wewnętrzna, najważniejsza warstwa). Wówczas
włosy intensywniej pochłaniają promienie słoneczne,
które niszczą keratynę (białko, z którego zbudowany
jest włos). Rozmiękczony z
łatwością chłonie też metale
ciężkie, których nie brakuje
w morzach, i które uszkadzają
jego strukturę – mówi Beata
Potoczna, stylistka, właścicielka Corte del Sole – salonu
fryzjerskiego w Warszawie.

Koło ratunkowe

Najlepiej pomyśleć o włosach
przed wakacjami, ale jeśli
przegapiłyśmy ten moment,

trzeba rzucić im koło ratunkowe. Właścicielki suchych
włosów powinny szukać na
opakowaniach kosmetyków informacji o nawilżających i regenerujących właściwościach,
zawartości olejków, witamin
i keratyny oraz tzw. produktów
termicznych. – Produkty termiczne pomogą zabezpieczyć
i odżywić włos w trakcie urlopu, ale i po nim. Zawarty w nich
termoaktywny polimer zabezpiecza najbardziej wysuszone
sfery, a ceramidy dzięki swoim właściwościom izolującym
chronią i zabezpieczają włókno
włosa. Węglowodany, proteiny
i lipidy optymalnie odżywiają
włosy od korzeni aż po same
końce. Ksyloza zaś zapewnia
ochronę przez przesuszeniem.
Gdy tylko włosy zaczną widocznie tracić wilgoć, najlepiej
od razu wetrzeć w nie odrobinę
maski termicznej lub mgiełki
z filtrami UV – mówi stylistka.
Aby włosy znów były lśniące
i zdrowe, w zależności od stopnia i przyczyny przesuszenia,
potrzebują od kilku tygodni
do nawet kilku miesięcy na
regenerację. – Długość kuracji nawilżającej dobiera się
w zależności od tego, czy
mamy do czynienia z chwilowym przesuszeniem włosów
wynikającym np. z wakacyjnego przebywania na słońcu, czy
jest to problem długotrwały.
W pierwszym przypadku
powinna wystarczyć około
3-miesięczna kuracja odpowiednio dobranymi kosmetykami, np. lotionami czy

Gdy masz suche włosy szukaj
kosmetyków z zawartością
olejków, witamin
i keratyny. Pomocny jest też
termoaktywny polimer.
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1. Maska BioEliksire Argan Oil – ok. 22 zł/200 ml. 2. Odżywiająca mgiełka Aussie Miracle Recharge Frizz Remedy – ok. 25 zł/250 ml.
3. Olejek arganowy Gosh Professional – ok. 60 zł/30 ml. 4. Biovax Latte maseczka odbudowa osłabionych włosów – ok. 16,70 zł/250 ml.
5. Tonik head & shoulders Thick & Strong – ok. 25 zł/125ml. 6. Klorane balsam odżywczy na bazie mango – ok. 42 zł/150 ml. 7. Pharmaceris
H-Stimupurin szampon stymulujący wzrost włosów – ok. 40 zł/250 ml. 8. Repair Elixir Subrina Professional – ok. 54 zł/70 ml. 9. Suplement
diety BS Farm Hosetail Forte – ok. 14,40 zł/40 kapsułek. 10. Koncentrat odżywczo-regenerujący Rene Furterer Karité – ok. 69 zł/100 ml.
11. Szampon Timotei Drogocenne Olejki – ok. 8 zł/250 ml.
maskami termoaktywnymi.
W przypadku, gdy problem
suchości jest trwały, najlepszym rozwiązaniem jest stałe dbanie o wygląd włosów,
a raz na miesiąc skorzystanie z profesjonalnego zabiegu
fryzjerskiego – mówi Beata
Potoczna. Fryzjerzy polecają
także podcięcie zniszczonych
i rozdwojonych końcówek.

Kilka przykazań
l Jeśli mamy suche
włosy, starajmy się ich jesz-

cze bardziej nie przesuszać.
Nie służą im prostowanie prostownicą, używanie lokówki
i suszarki. Jeśli jednak suszarka jest codzienną koniecznością, należy pamiętać
o tym, by strumień powietrza
nie był gorący, a samo źródło nawiewu znajdowało się
w odległości ok. 25 cm od głowy –
radzi Beata Potoczna. Myjąc włosy, należy unikać twardej i mocno
chlorowanej wody oraz silnych,
gorących strumieni. Na koniec
warto spłukać zimną wodą, która
domyka łuski, przez co włosy stają się gładkie i błyszczące.
l Włosy suche łatwo się
plączą, więc nigdy nie rozczesujmy ich, kiedy są mokre.

W trakcie mycia nie pozostawiajmy zbyt długo szamponu
na włosach, bowiem zawiera
detergenty (składniki myjące), które podczas mycia
mogą przyczynić się do rozpuszczania delikatnej otoczki
sebum. Odżywka musi zostać
dokładnie usunięta z włosów,
jej pobieżne zmycie spowoduje
szybsze przetłuszczenie. Raz
w tygodniu należy nakładać
na włosy maseczki odżywcze

i płukanki, które można samodzielnie przygotować w domu.
l Włosy naturalne, rozjaśnione od słońca można
płukać w rumianku. Dzięki
niemu wyrównamy kolor.
Ciemne włosy natomiast
w wodzie z cytrynowym sokiem. Cytryna ma kwaśne ph
i zamyka łuski włosa, dzięki
temu stają się one gładkie
i błyszczące. – Systematyczna pielęgnacja gwarantuje,

że w ciągu kilku tygodni
fryzura odzyska witalność
i blask.
l Skuteczna regeneracja nie kończy się na

zabiegach kosmetycznych,
także dieta ma ogromny
wpływ na stan włosów. Należy wzbogacić jadłospis
w witaminy, szczególnie
z grupy B i PP, A, C, E, a także w cynk, magnez, żelazo,
biotynę. n

Domowe sposoby na
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włosy

Płukanka z nagietka: zalej dwie torebki nagietka wrzątkiem
i poczekaj, aż się zaparzy. Wystudzonym naparem płucz włosy dwa razy w tygodniu.

Maska z awokado: owoc rozgnieć, dodaj trzy łyżki gęstej
śmietany lub oliwę z oliwek z wyciśniętą cytryną. Papkę nałóż na włosy
i po ok. 20 minutach spłucz ciepłą wodą.

Mieszanka z kilku kropel olejku rycynowego,
żółtka jaja kurzego i dwóch łyżeczek nafty kosmetycznej: składniki wymieszaj
i nałóż na całą długość włosów równocześnie je przeczesując, zawiń w folię
i ręcznik. Po 30 minutach spłucz maseczkę ciepłą wodą.

Mikstura z żółtka jaja, paru kropli witaminy A i D,
oliwy z oliwek oraz soku z cytryny: składniki wymieszaj, nałóż na włosy
i zmyj ciepłą wodą po 30 minutach.
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problem? no problem!
nasilenia, jest profilaktyka, czyli najlepiej
unikanie słońca bądź staranne i regularne
ochranianie skóry przed jego działaniem.
Trudno na wakacjach przebywać wyłącznie w zacienionych miejscach lub chodzić
szczelnie zakrytym. Zresztą zabezpieczanie
się przed przebarwieniami nie dotyczy tylko okresu urlopowego. Przez cały rok trzeba pamiętać o nakładaniu na odkryte części
ciała – szczególnie twarz i ręce – specjalnych preparatów z wysokim SPF. I oczywiście nie wolno zbyt długo przebywać na
słońcu.
– Przebarwienia są trudne do leczenia, terapia jest najczęściej długotrwała, zmiany
mogą nawracać – mówi dr Bystrzanowska.
Najważniejsze jest odstawienie czynnika
wywołującego, np. kosmetyku lub tabletek antykoncepcyjnych i stosowanie rygorystycznej ochrony przeciwsłonecznej,
to znaczy co 3-4 godziny smarowanie się
kremem z filtrem SPF >35.

SKÓRA
bez plam
N

a powstawanie przebarwień najbardziej narażony jest naskórek,
czyli zewnętrzna warstwa skóry.
Ten cienki nabłonek pokrywający
ciało chłonie promienie słoneczne, które
pobudzają znajdujące się w nim komórki
pigmentowe do produkcji melaniny, czyli
barwnika nadającego skórze naturalny kolor. Jeśli komórki pigmentowe funkcjonują
prawidłowo, na skórze pojawia się piękna
opalenizna. Gdy ich praca zostaje zaburzona i zaczynają produkować zbyt dużo melaniny, tworzą się ciemne plamy, zwłaszcza
na twarzy i na dłoniach.
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Geny, choroby i tatuaże

Słońce nie jest jedyną przyczyną tworzenia się przebarwień, ale to ono z reguły je
prowokuje. Podobnie jak w przypadku innych chorób, skłonność do plam na skórze
można odziedziczyć w genach. Jeśli babcia
i mama borykały się z tym problemem,
prawdopodobnie i nas on nie ominie.
Przebarwieniom sprzyja także ciemniejsza
karnacja. Jest to związane z większą ilością
melaniny przy tym fototypie skóry. U osób
o jasnej karnacji plamy nie są aż tak widoczne.
– Inną ważną przyczyną powstawania przebarwień są hormony płciowe (estrogeny

Nie daj się!

W zasadzie jedynym sposobem, by nie dopuścić do powstania przebarwień czy ich

Za likwidację przebarwień powstałych latem trzeba się zabrać od razu jesienią, gdy
słońce świeci mniej intensywnie i krócej
przebywamy na zewnątrz. Jeśli są to świeże plamy, dość jasne i powierzchniowe,
warto popróbować wywabić je domowymi
sposobami. Właściwości wybielające mają
sok z cytryny, skórka z pomarańczy, świeży
ogórek oraz surowy ziemniak. Można nimi
pocierać pociemniałe miejsca lub przygotować z nich maseczki bądź płyny do przemywania.

Do wyboru, do koloru

Tekst Małgorzata Radomska, zdjęcia serwisy prasowe firm, Shutterstock

Na wakacjach nie żałowałyśmy sobie kąpieli
słonecznych, zapominając o stałej ochronie
przed promieniowaniem UV. W efekcie po
urlopie zostają nam nie tylko pamiątkowe
zdjęcia, ale i ciemne plamy na skórze.

i progesteron) oraz MSH – mówi dr Dorota Bystrzanowska, specjalista dermatolog,
lekarz medycyny estetycznej z High-Med
Przychodni Specjalistycznej w Warszawie.
Dlatego najczęściej plamy zaczynają się
pojawiać na skórze u kobiet między 30.
a 50. rokiem życia. Dodatkowo niemałe
znaczenie ma stosowanie niektórych kosmetyków i leków (głównie antykoncepcyjnych). Zauważono, że stosunkowo często
u osób z przebarwieniami rozpoznawana
jest też choroba tarczycy oraz choroby autoimmunologiczne czy gastryczne, mające
związek z zaburzeniem metabolizmu lub
niedoborem witaminy C.
Fanki tatuaży również mogą być narażone
na pojawienie się plam – w ich przypadku
będzie to skórna reakcja fototoksyczna albo
fotouczulająca na substancje barwiące.

Jesień to najlepsza pora

Komu nie chce się robić w domu maseczek
i toników, niech poszuka w drogeriach
i aptekach gotowych kosmetyków wybielających. Oferują je niemal wszystkie firmy kosmetyczne i naprawdę jest w czym
wybierać. Warto poszukać takich, gdzie
w składzie znajduje się korzeń lukrecji.
Poza tym, że ma właściwości łagodzące,
przeciwalergiczne i stymulujące układ immunologiczny, lukrecja hamuje działanie
tyrozynazy – enzymu, który współtworzy
brązowy barwnik w skórze i w związku
z tym uaktywnia przebarwienia.
Także wyciągi z morwy białej, mącznicy
i cytrusów wybielają. Regularnie ich stosowanie przez dłuższy czas rozjaśni plamy,
a nie podrażni skóry.
Silniej podziałają produkty z kwasami
– glikolowym albo salicylowym. Po nich
naskórek się złuszcza, dzięki czemu skóra
staje się jaśniejsza, jej koloryt się wyrównuje. Kremy z kwasami powinno się nakładać na twarz 2 razy dziennie co najmniej
przez 3 miesiące.
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1. Lirene Wybielanie Tonik 3w1: oczyszczanie + wyrównanie kolorytu
+ tonizowanie – ok. 18 zł/200 ml. 2. Lirene Wybielanie Krem 3w1:
rozjaśnienie przebarwień + pielęgnacja + lifting – ok. 30 zł/50 ml.
3. Krem wybielający przebarwienia Floslek White&Beauty
– ok. 27,50 zł/60 ml. 4. Krem punktowy wybielający przebarwienia
i piegi Floslek White&Beauty – ok. 25,30 zł/20 ml. 5. Eveline
Cosmetics SOS rozgrzewająca maseczka oczyszczająca do twarzy,
szyi i dekoltu 5w1 na zaskórniki i przebarwienia – ok. 3 zł/7 ml.

Domowe sposoby

na przebarwienia
n Mleczko wybielające:
jeden spory świeży ogórek
pokroić na plasterki. Do miseczki
wlać szklankę maślanki, dodać
plastry ogórka i odstawić na
około 3 godziny. Przecierać
skórę wacikiem nasączonym
mleczkiem, delikatnie masując.
n Maseczka wybielająca:
3 łyżki mąki ziemniaczanej
należy wymieszać z łyżką soku
z cytryny i łyżką maślanki.

W rękach profesjonalisty

Domowe mikstury czy firmowe kosmetyki nawet po wielu miesiącach mogą
nie przynieść pożądanego skutku. Wtedy
pozostaje wizyta u dermatologa. Dr Bystrzanowska podkreśla, że przebarwienia
można leczyć, jednak należy pamiętać,
że prawie nigdy nie jest to jeden zabieg,
a seria. Do tego konieczna jest współpraca pacjenta: ochrona kremami i unikanie
czynników nasilających produkcję melaniny. Kuracja przepisana przez lekarza

Nałożyć na 10 minut na twarz,
po czym zmyć letnią wodą.
n Tonik na przebarwienia:
2 łyżki świeżej pokrzywy
wymieszać z 1 łyżką świeżo
utartego chrzanu. Zalać
100 ml białego wina. Ponownie
wymieszać i przelać do ciemnej
butelki. Odstawić na 14 dni.
Następnie przecedzić i gotowym
tonikiem przemywać skórę
2 razy dziennie.
zwykle składa się z kilku części.
Do samodzielnego stosowania zaleca się
kremy, najczęściej zawierające silne stężenia kwasów (np. azaleinowego) w połączeniu z witaminą C i pochodnymi witaminy A. Dobre efekty przynosi Cosmelan
– specjalna maska nakładana na twarz
w gabinecie lekarskim, której działanie przedłuża się wklepywaniem kremu w domu.
Coraz popularniejsze są zabiegi laserem
– usuwa się nim warstwę naskórka i jednocześnie plamy. n
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tajemnice składników

Kwas
hialuronowy

totalne
nawilżenie
Jest naturalnym składnikiem organizmu.
Koło 40. mamy go o połowę mniej niż
w okresie niemowlęcym. Gdy uzupełniamy
jego ubytki, dłużej wyglądamy młodo.

K

was hialuronowy to polisacharyd czyli cukier złożony,
występujący naturalnie w organizmie (m.in. jako składnik tkanki łącznej, stawowej,
naczyń krwionośnych). Najwięcej mamy
go w okresie niemowlęcym, ale około
40. roku życia ilość tego kwasu w skórze
jest już o połowę mniejsza. – Podstawową
właściwością tego składnika jest utrzymanie połączeń włókien kolagenowych
i elastynowych w skórze właściwej, a także wypełnienie przestrzeni międzykomórkowej naskórka, a tym samym zachowanie
odpowiedniego napięcia skóry, jej świeżości, gładkości. Kwas hialuronowy ma niezwykłe zdolności zatrzymywania wody
(właściwości higroskopijne), chroni skórę
przed jej utratą, reguluje gospodarkę wodną w skórze. Doskonale nawilża, zabezpiecza naskórek przed przesuszeniem, nadmiernym złuszczaniem, przed czynnikami
zewnętrznymi, np. odwodnieniem spowodowanym długą ekspozycją na słońcu czy
przed bakteriami i substancjami chemicznymi. Zapobiega też powstawaniu zmarszczek – mówi dr Anna Deda, kosmetolog
z Body Care Clinic w Katowicach.
Dzięki tym właściwościom jest stosowany
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jako niezwykle skuteczna i efektywna substancja, zarówno w czystej postaci, jak i jeden
ze składników kremów, mleczek, toników,
maseczek, serów czy szamponów. W kosmetykach substancja ta działa na dwa sposoby.
Kwas wielkocząsteczkowy tworzy na powierzchni skóry warstwę, która jednocześnie
wyłapuje wilgoć ze środowiska i nie pozwala wodzie parować ze skóry, natomiast kwas
zbudowany z mniejszych cząsteczek wnika
w naskórek, uszczelniając go, nawilżając
i ujędrniając. Czasami w jednym kosmetyku można znaleźć oba rodzaje cząsteczek.
W dermatologii estetycznej substancja ta
ma wiele zastosowań: służy do wypełniania
bruzd i zmarszczek, modelowania twarzy,
nosa, ust i linii żuchwy, podniesienia linii
brwi, usuwania cieni pod oczami, wypełniania bruzd w okolicy nosa i warg. Za pomocą
kwasu hialuronowego można też poprawić
jakość skóry na szyi, dekolcie, dłoniach czy
łokciach.

Lepszy stuprocentowy

– Najlepiej wybierać kosmetyki o wysokim stężeniu kwasu. Warto wiedzieć, że
kremy nie będą tak skuteczne jak kwas
wstrzykiwany w głąb skóry, ponieważ
cząsteczka kwasu zawarta w kremie nie
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Tekst: Agnieszka Usiarczyk, zdjęcia serwisy prasowe firm, Shutterstock

1. Dermokrem przeciwzmarszczkowy pod oczy Dr Irena Eris Hialuronowe Wygładzenie Clinic Way1°+ 2°
na dzień i na noc – ok. 79 zł/15 ml. 2. Przeciwzmarszczkowy krem na dzień Floslek Anti-Aging SPF 15
– ok. 25 zł/50 ml. 3. Klapp Hyaluronic Day & Night Cream – ok. 329 zł/50 ml. 4. L'biotica Maska Hialuronowa
w postaci nasączonej tkaniny – ok. 16,70 zł. 5. Multikojący krem do twarzy dla skóry tłustej, mieszanej
i wrażliwej Pharmaceris R Hydro-Rosalgin SPF 15 – ok. 39,50 zł/30 ml. 6. Przeciwzmarszczkowy koncentrat
kwasu hialuronowego na dzień i na noc (serum 100%) Soraya Hialuronowy Mikrozastrzyk – ok. 20 zł/30 ml.
7. Yoskine przeciwzmarszczkowy płyn micelarny – ok. 30 zł/200 ml.
z płytkimi zmarszczkami np. na czole
przenika przez skórę. Natomiast podany
lub pod oczami. Głębsze bruzdy wymapodskórnie kwas hialuronowy zmienia
gają wypełnienia preparatem w gabinestrukturę skóry, ujędrnia, wypełnia i nacie medycyny estetycznej – dodaje
wilża – kontynuuje dr Anna Deda.
dr Deda.
Zatem kremy nie wymodeDla cery młodej polecane
lują owalu twarzy, ale
są kosmetyki nawilżaz pewnością wpłyną
jące z kwasem hiana
wygładzenie
Zalety kwasu
luronowym, które
zmarszczek, nahialuronowego
zregenerują skówilżenie, skóra
rę, poprawią jej
będzie wygląn nawilża skórę
koloryt, nawilżą
dać
młodziej
n z atrzymuje wodę w naskórku
i przywrócą jej
i stanie się barno
 późnia proces
naturalną
godziej elastyczspodarkę wodną.
na. – Pierwsze
powstawania zmarszczek
– Ważne jest ich
efekty stosowanc
 hroni przed szkodliwymi
regularne
stosonia kremów przeczynnikami zewnętrznymi
wanie. W przypadku
ciwzmarszczkowych,
wypełnień kwasem w
takie jak: spłycone
gabinecie, efekt utrzymuje
zmarszczki i bruzdy, gładsię od 6 do 12 miesięcy, efekt stosza i lepiej ujędrniona skóra, zasowania kosmetyków, jeśli zrezygnujemy
uważymy już po miesiącu. Należy jednak
z ich dalszego używania, jest krótszy niż 6
pamiętać, że efekty te osiągniemy jedymiesięcy – mówi dr Anna Deda.
nie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia
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Bezpieczny i dobrze
tolerowany

Kwas hialuronowy jest doskonale przyswajany przez organizm i dobrze przez
niego tolerowany, co podnosi bezpieczeństwo, a także skuteczność kosmetyków,
które go zawierają. – Nie powoduje alergii, zaczerwień czy pieczenia. Jeśli po zastosowaniu kosmetyków mających w składzie kwas pojawia się reakcja alergiczna,
najprawdopodobniej dotyczy ona innego
składnika zawartego w danym preparacie
– mówi kosmetolog. I podkreśla, że kosmetyki z tym składnikiem poleca się każdej osobie, której skóra wymaga nawilżenia. Bezpiecznie można stosować je zimą,
ponieważ przynoszą ulgę podrażnionej
i przesuszonej skórze, nie wywołują rozszerzenia naczyń krwionośnych. Preparat
ten wykorzystuje się także w terapiach
potrądzikowych i przy nierówności naskórka. Jego wstrzyknięcie jest w stanie
wyrównać powierzchnię skóry, minimalizując blizny. n
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medycyna estetyczna

na twarz
polecanych jesienią

Po opalaniu skóra jest przesuszona i traci jędrność.
To wynik zmasowanego ataku wolnych rodników,
pobudzanych do działania przez promienie UVA.
Jesień to dobry czas, by te szkody naprawić.

1

– volumeryczny zabieg przeciwzmarszczkowy

kwas hialuronowy tworzy na skórze film
hydrofilowy, przywracając elastyczność
oraz doskonale nawilżając skórę. Po podaniu kwasu, stosuje się masaż, a następnie
nakłada na twarz maskę na bazie wyciągu
z alg, kwasu cytrynowego i składników
nawilżających. W trakcie zabiegu wykonywane są elementy relaksacyjne: masaż
rąk, masaż głowy czy aromaterapia. Na
zakończenie wykonywany jest rozluźniający masaż szyi, który wprowadza w stan
głębokiego odprężenia.
Hialuronic poleca się osobom po 30. roku
życia, również ze skórą wrażliwą, osobom
z przedwcześnie starzejącą się cerą,
z widocznymi bruzdami lub zmarszczkami,
z obniżoną elastycznością skóry. Efekty
widoczne są bezpośrednio po zabiegu.

Poleca się 4 sesje z częstotliwością dwa razy w tygodniu. Pielęgnacja trwa 1,5 godz.
i kosztuje od 295 zł. Dostępny w Kosmetycznych Instytutach Dr Irena Eris.
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plamkami. Sam zabieg jest bardzo prosty.
W odtłuszczoną i oczyszczoną skórę
twarzy wmasowuje się serum zawierające witaminę C i antyoksydanty. Następnie
nakładana jest maska z retinolu, która
utrzymuje się od 6 do 8 godzin. Po tym
czasie, już w domu samodzielnie się ją
zmywa. Skóra po zabiegu jest wyraźnie odmłodzona, napięta i rozświetlona,
znikają płytko położone plamy pigmentacyjne i zredukowane zostają niedoskonałości. Zwiększa się także jej poziom
nawilżenia. Dzięki zabiegowi twarz zabezpieczona jest przed tzw. fotouszkodzeniami, regulacji ulega także proces rogowacenia naskórka.

Poleca się 4 sesje z częstotliwością jedna co 4 tygodnie. Zabieg kosztuje 160 zł.
Dostępny w salonie Body Care Clinic w Katowicach przy ul. Opolskiej 7/3.

Eksplozja młodości

Dwa zabiegi na jesień: odmładzający NeoRevive
i rozjaśniający oraz odżywiający NeoBright proponuje klinika BeautymeD. Wykonuje się je za pomocą
urządzenia geneO. Pierwszym etapem jest oczyszczenie skóry, następnie nakłada się bogaty w składniki
aktywne żel, m.in. rybozę, wyciągi z granatu i dzikiej
róży oraz witaminy i kwas hialuronowy. Przy zabiegu
NeoBright zastosowany jest żel o działaniu przeciwutleniającym, zwiększającym nawilżenie i elastyczność
skóry oraz bogaty w składniki hamujące wytwarzanie
pigmentu i leczące przebarwienia, które już się pojawiły. W składzie preparatu znajdą się zatem witaminy,
kwasy: hialuronowy, kojowy i azelainowy oraz wyciąg
z dzikiej róży. Głowicą urządzenia wykonuje się na skórze koliste ruchy, którymi równomiernie rozprowadza
się aktywny, odżywczy żel, złuszcza naskórek i uwalnia
składniki kapsułki. Urządzenie stymuluje złuszczanie
zewnętrznej warstwy naskórka, a ten naturalny proces
oczyszczający odsłania warstwę młodszych komórek,
które łatwo wchłaniają zawarte w preparatach kosmetycznych składniki odżywcze. Dzięki technologii OxyGeneo powstają bardzo duże ilości pęcherzyków CO2
(dwutlenku węgla), które rozpryskują się na skórze
i trafiają do jej zewnętrznych warstw.
Efekty zabiegów są natychmiastowe. W przypadku
zabiegu odmładzającego, skóra staje się promienna, pełna wigoru, dobrze odżywiona i nawilżona,
a zmarszczki spłycone. Zabieg NeoBright rozjaśnia
i odżywia skórę. Zabiegi polecane są osobom, które
oczekują natychmiastowych i zauważalnych efektów
poprawy wyglądu, koloru i gładkości skóry, chcą zredukować istniejące na skórze przebarwienia.
Zabiegów z wykorzystaniem urządzenia geneO
nie poleca się osobom chorym na nowotwory,
z chorobami skóry: trądzik, wysypka, opryszczka,
łuszczyca, chorym na cukrzycę, kobietom ciężarnym i mamom karmiącym.
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To bursztynowy zabieg liftingujący z olejem arganowym, łączący filozofię Wschodu i Zachodu.
Wykorzystuje się w nim kosmetyki z ekstraktem z bursztynu oraz masaż prawdziwymi
bursztynami. Dzięki zastosowaniu specjalnych technik masażu, wprowadza w stan głębokiego
relaksu psychofizycznego. Efektem zabiegu jest długotrwałe nawilżenie i wygładzenie skóry
oraz poprawa jej jędrności. Polecany jest w pielęgnacji skóry suchej z oznakami starzenia,
niedotlenionej, z objawami zmęczenia i stresu, a także o obniżonej elastyczności i sprężystości. W zależności od stanu skóry, efekt zabiegu utrzymuje się do 7 dni. Zabiegu nie poleca się
osobom uczulonym na olej arganowy, osobom z alergiami skórnymi, z infekcjami skóry
i schorzeniami tarczycy.

Hialuronic

To zaawansowany zabieg odmładzający,
zainspirowany osiągnięciami medycyny
estetycznej. Nowoczesna formuła preparatów kosmetycznych na bazie kwasu
hialuronowego zapewnia skuteczną walkę
ze zmarszczkami, utratą elastyczności,
przesuszeniem skóry, które są skutkiem
malejącej z wiekiem ilości kwasu hialuronowego w skórze. Kwas ten dzięki swoim
higroskopijnym właściwościom (cząsteczka kwasu wiąże nawet 250 razy więcej
cząsteczek wody niż sama waży) pozwala utrzymać właściwy stopień nawilżenia tkanek. Silnie skoncentrowany kwas
wprowadzany jest do głębokich warstw
skóry za pomocą ultradźwięków. Wnika on bezpośrednio w głąb zmarszczek,
gdzie natychmiast je wypełnia. Ponadto

Tekst: Agnieszka Usiarczyk, zdjęcia: serwis prasowy firm

5

zabiegów

To nowoczesna i intensywna kuracja
przeciwzmarszczkowa, głęboko stymulująca i regenerująca. Redukuje niedoskonałości cery, w tym zmarszczki,
zaskórniki i przebarwienia, a także nawilża i rozjaśnia twarz. Efekt widoczny jest
już po pierwszym zabiegu. Wszystko za
sprawą kombinacji trzech składników:
retinolu czyli witaminy A, witaminy C
i antyoksydantów. Ich wysokie stężenie
stymuluje odnowę komórkową, usuwa
martwy naskórek i intensywnie wygładza
skórę. Z kolei zawarta w preparacie wit. A
podnosi odporność skóry na infekcje, zapobiega także jej przesuszeniu. Zabieg zalecany jest przede wszystkim osobom po
25 roku życia, z drobnymi zmarszczkami,
które chcą odmłodzić skórę twarzy, bez
konieczności sięgania po bardziej inwazyjne rozwiązania. Retix C sprawdza się
u osób z przesuszoną skórą, depigmentacją, zaskórnikami lub posłonecznymi

5

NeoRevive
oraz NeoBright

Retix C

Poleca się 4-6 sesji z częstotliwością raz w tygodniu. Pielęgnacja trwa 1 godz. i kosztuje
220 zł i 270 zł, jeśli do tego zdecydujemy się na maskę algową. Dostępny w Farmona
Wellness & SPA w Krakowie przy ul. Jugowickiej 10c.

Illumi skin

To zabieg rozjaśniający i wyrównujący koloryt
cery. Dostał dwie nagrody za najskuteczniejszy
zabieg usuwający przebarwienia i rozjaśniający. Wykorzystuje się w nim m.in. witaminę
C, która ma działanie rozjaśniające, oraz inne
substancje o podobnym, długotrwałym działaniu: arbutynę, niacynamid oraz kwas migdałowy. Wykorzystywany jest również płat
kolagenowy oraz jedwab, który ma działanie
nawilżające i wygładzające. Zabieg rozpoczyna się od oczyszczenia. Kolejnym etapem
jest eksfoliacja enzymatyczna lub eksfoliacja
kwasem migdałowym. Następnie czeka nas
masaż klasyczny, który pobudza krążenie

2

i ułatwiają transport składników aktywnych.
Serce zabiegu to podanie koncentratu Illumi skin
C. Potem na twarz nakłada się płat kolagenowy
z kwasem hialuronowym, który świetnie nawilża
i wycisza skórę. Zwieńczeniem pielęgnacji jest
wmasowanie kremu rozjaśniającego. Po zabiegu
skóra jest nawilżona, wygładzona i rozjaśniona.
Ma równy, ładny koloryt.
Poleca się 8 sesji z częstotliwością raz
w tygodniu. Po zabiegu nie wolno się opalać.
Pielęgnacja trwa 1,5 godz. i kosztuje 220 zł.
Dostępny w Dermika Salon&Spa w Poznaniu
przy ul. Iłłakowiczówny 8.

Poleca się 6 sesji z częstotliwością raz
w tygodniu. Zabiegi trwają od 20 minut do
1 godz. NeoRevive – odmładzanie skóry twarzy
kosztuje ok. 299 zł, NeoBrigh – rozjaśnianie
i odżywianie skóry twarzy – ok. 299 zł. Dostępne
w klinice medycyny estetycznej BeautymeD,
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 54, Warszawa,
www.beautymed.com.pl
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TREND STYL
Jak zwykle projektanci prześcigają się w
zasypywaniu nas nowymi pomysłami na
sylwetkę. Był już total look, sylwetki surowe i
kanciaste. Tej jesieni śmiało możemy postawić
na futra, peleryny i poncza.

jesieni

FUTRA

TREND KOLOR

ORSAY

Georgia May
Jagger, znana
z okładek pism:
Vogue, Elle,
i-D czy Harper’s
Bazaar.
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TREND dOdaTKi

LA MANIA

EAST NEWS

Metaliczny blask znajdziemy u:
Emilio Pucci, Elie Saab,
Giambattisty Valli'ego,
Toma Forda oraz w domach
mody: Chanel, Dries Van
Noten, Nina Ricci, Narcisio
Rodriguez, Tracy Reese,
Valentino, Moschino. A
u nas w kolekcjach: La
Mania, Simple, Aryton,
Harminni, Illesta.

DANHEN

PELERYNY
I PONCZA
niedocenione

BLUE SHADOW

Wśród tradycyjnych szarości, beży i zgaszonych
kolorów jesieni mamy kilka barw, obok których
nie możemy przejść obojętnie. Mamy dobrą
wiadomość dla tych, którzy na wiosenno-letni
sezon zaopatrzyli się w połyskujące outfity,
bowiem przydadzą się one i na chłodniejsze dni.
Dopiero w tym sezonie trend ten zadomawia
się na dobre. Na wybiegach trwa alchemia
barw złota, srebra, czerwieni i fioletu. Kreacje
projektantów mienią się kolorami metali i
szlachetnych kamieni. Wystarczy do naszej
codziennej stylizacji przemycić metaliczny blask,
by nie czuć się nudno i monotonnie.

pojawiają
się w różnorodnych formach,
długościach oraz kolorach. Na
światowych wybiegach spotkamy
je u: Simone'a Rocha, Marca Jacobsa,
Marni, Fridy Giannini dla Gucci, 3.1 Philip
Lim, Prady, Marquesa Almeida, Lanvina
czy Michaela Korsa. W Polsce bogaty
wybór futer znajdziemy u Ochnika, Andrzeja
Jedynaka, w ciekawej konfiguracji pojawiają
się w jesiennej kolekcji Łukasza Jemioły czy
Tomaotomo by Tomasz Olejniczak. Młodzi
polscy projektanci,
Papillon czy Joanna
R. Wodzińska,
postanowili na
futra sztuczne.

Warto przyjrzeć się
dodatkom, zwłaszcza
butom. Można wyodrębnić
w nich kilkanaście
wiodących trendów – buty
z klamerką, z drogimi
kamieniami, na koturnie,
z brokatem, metalizowane,
mega długie kozaki,
stale modne sneakersy,
sznurowane niemal do
połowy łydki, rangersy,
kowbojki czy obuwie
w męskim stylu: loafery,
lordsy, mokasyny, oksfordy.

i nieocenione,
a wśród nich te
o minimalistycznym
kroju, gdzie główną
rolę gra forma i
tekstura materiału, jak
i obszerne, chowające całą
sylwetkę, w etniczne wzory,
z frędzlami, gładkie, futrzane
i skórzane. Znajdziemy je w
projektach Gareth Pugh, Junya
Watanabe, Roberto Cavali,
Etro, Saint Laurent, Dolce
& Gabbana, Marni, Elie Saab,
Salvatore Ferragamo, Burberry
Prorsum, Band of Outsiders,
Barbara Bui, Prabal Gurung. U
nas po idealnie skrojoną pelerynę
warto wybrać się do Ochnika,
Ani Kuczyńskiej, Joanny Hawrot,
Łukasza Jemioły, Mozcau czy
Violi Śpiechowicz.

EAST NEWS

EAST NEWS
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EAST NEWS

EAST NEWS

W tym sezonie modelki
lśniły metalicznym blaskiem.
Trendy są też różnej
długości futra i peleryny.

40 ONLY YOU PAŹDZIERNIK 2014

ORSAY

moda

iniendant
ullupta tibus,
nos nectaer
iberit quam,
sit et volene
mi, tem ut
que si aut que
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ruptatur? as
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projektanci

Siła

w

L'EMI Atelier, Milita
Nikonorov, Wiola
Wołczyńska – trzy młode,
ambitne i pełne fantazji
projektantki, które odkrywają
urok tego, co proste
i skromne.
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L'EMI Atelier

Ma zaledwie rok, a już odnosi sukcesy
na rodzimym rynku. Za L'EMI Atelier
stoi projektantka Emilia Dybikowska.
Tworzy dla kobiet, które pragną podkreślać swoją kobiecość, nie rezygnują
z oryginalności i stawiają na jakość. A jakość to
nie tylko dobre szycie, ale i dobre tkaniny. Nie ma
nic milszego dla ciała kobiety, jak dotyk naturalnej
wełny, kaszmiru, wysokiej jakości bawełny, jedwabiu czy wiskozy. Kobieta w stroju z L'EMI Atelier na
pewno zostanie zauważona. Skromna, elegancka,
z charakterem.

Milita Nikonorov

Tekst: Ewa Żmuda-Jankowska
zdjęcia: serwisy prasowe firm

pro
sto
cie

Znamy ją z pierwszej polskiej edycji
programu Project Runway. Wzbudza
kontrowersje. Dla jednych jej moda jest
zbyt pstrokata, dla drugich zbyt ambitna. A Milita Nikonorov to projektantka
o unikalnym stylu, do którego przekonuje się coraz
więcej kobiet w Polsce i wielu europejskich krajach.
Marka kojarzy się ze świetną jakością, a projekty
skierowane są do pań świadomych swojej urody.
Jej kolekcje charakteryzują motywy kobiece i zmysłowe. Wszystkie stroje robione są ręcznie, w krótkich
seriach, a nierzadko w pojedynczych egzemplarzach.

Wiola Wołczyńska

Doświadczenie zdobyła w Polsce i Wielkiej
Brytanii. Każdy model Wioli stanowi idealne odzwierciedlenie tego, co jest dla niej
najważniejsze, czyli jakości, kreatywności
i niezależności. Ostatnio wypuściła nową
linię – Wiola Wołczyńska Essential, która koncentruje
się na minimalistycznej bazie, stanowiącej doskonały
fundament stylizacji. Wiola sięga po naturalne przędze
bawełny, wełny i modalu. Jej myślą przewodnią jest
możliwość noszenia stroju na kilka sposobów. Ubrania
powinny być uniwersalne, komfortowe i muszą dawać
możliwość szybkiej zmiany stylizacji.
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W mojej torebce panuje względny… chaos. Lubię nosić duże torby. Sęk
w tym, że nigdy niczego nie mogę w nich
znaleźć, ale podobno damska torebka nie
jest po to, by można było w niej coś znaleźć,
ale po to, żeby w niej wszystko było :).
Ulubiona stylizacja, którą miałam
już nie raz na sobie to… Nie mam
jednej ulubionej stylizacji. Mam za to jedną
ulubioną bransoletkę – plastikowa, szara
od Marca Jacobsa. Można zobaczyć ją
w wielu moich stylizacjach.
Nigdy w życiu nie założyłabym na
siebie… crocsów ani chodaków :).
Moją szafę zdominowały ubrania
od… różnych projektantów. Nie mam też
jednej ulubionej marki. Kupuję to, co mi się
spodoba, a podobają mi się projekty: FE
MALE, Dress Code, Jo Mu, Magdy Hasiak,
Just Paul.
Na wakacje zawsze zabieram ze
sobą… aparat fotograficzny, kostium
kąpielowy (najczęściej 6), dobrą książkę
i olejki do opalania.
Kiedy już nie będę prowadzić
bloga to… dalej będę prowadzić własną
agencję kreatywną K&C Krasnodębska
-Cićkiewicz. Blog jest tylko fajnym
i przyjemnym dodatkiem.
Ja poza blogiem to… kobieta
orkiestra – biegam z kamerą, nagrywam,
montuję filmy, projektuję strony internetowe, loga, gadżety reklamowe. Lubię
także aktywność fizyczną (bieganie,
siłownia, rower), ale lubię się także lenić
– najlepiej w łóżku z książką i gorącą
herbatą :).
Do kolejnego „Pojedynku Blogerek” nominuję… Karolinę Baszak,
bo bardzo lubię jej bloga (jego estetykę)
i chętnie dowiedziałabym się o Karolinie
czegoś więcej.

ZA

Prowadzę bloga, ponieważ… potrzebne
było mi dziennikarskie portfolio. Zamiast pisać
teksty do szuflady, postanowiłam je publikować.
Łatwiej jest wysłać jeden link niż masę załączników. Pracę w redakcji dostałam, ale bloga
prowadzę dalej, bo daje mi to zaskakująco dużo
satysfakcji. Lubię dzielić się doświadczeniami
i spostrzeżeniami, a kontakt z czytelnikami to
radość nie do opisania.
Myślę, że jestem ciekawą blogerką,
ponieważ… nie jestem szafiarką. Na moim
blogu czasem pojawiają się stylizacje, ale
o modzie wolę pisać, analizować, oceniać. Bloguję o kosmetykach, trendach w makijażu, designie,
pojawiają się też recenzje filmów oraz porady
dietetyczne. Nie ograniczam się tylko do ciuchów,
staram się pokazać wiele aspektów wielkomiejskiego lifestylu. Nieskromnie stwierdzę,
że wyróżnia mnie też jakość zdjęć,
a przynajmniej taką mam nadzieję.

Prowadzę bloga, ponieważ… Prowadzę
bloga z ciekawości. Założyłam go, ponieważ
chciałam na własnej skórze dowiedzieć się,
jak to jest, i przekonałam się, że jest to
żmudna praca wymagająca systematyczności
– a z tym bywa u mnie różnie :).
Myślę, że jestem ciekawą blogerką,
ponieważ… założyłam bloga, na którym
prezentuję stylizacje oparte na ubraniach bez
pleców. Uważam, że dekolt na plecach to
najseksowniejszy, najbardziej zmysłowy
i najlepiej podkreślający kobiecą sylwetkę
krój, jaki zaprojektowano.
Kiedy wstaję, nie wyobrażam
sobie poranka bez… prysznica
i szklanki wody z cytryną.

TEKST: Ewa Żmuda-Jankowska, zdjęcia archiwum prywatne

Lucy pisze o wszystkim. Czytam ją regularnie
już drugi rok i cenię nie tylko za recenzje nowych
kolekcji projektantów, opisy nowości w sieciówkach
czy testy kosmetyków, ale za szczerość. Nie
podoba jej się, to pisze bez zbędnych laurek.

Na bloga Ani zaglądam z niekłamanym
zainteresowaniem. Cenię go za: bardzo dobrej
jakości zdjęcia, świetną szatę graficzną i uśmiech
blogerki płynący niemal z każdego posta. Poza tym
nie znajduję tu niepotrzebnych wpisów i komercji.
Dużym atutem jest temat przewodni, niespotykany
na innych blogach – plecy!

ECÓW •

by Lucy
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Insider

Kiedy wstaję, nie wyobrażam sobie
poranka bez… buziaka na dzień dobry,
orzeźwiającego prysznica i pysznego śniadania.
Choć na to ostatnie często brakuje mi czasu,
więc w drodze do pracy jem banana kupionego
w osiedlowym warzywniaku.
W mojej torebce panuje względny…
chaos! Kompletny chaos. W torebce mam
dosłownie wszystko, kiedyś nawet zawieruszyły
się tam obcęgi.
Ulubiona stylizacja, którą miałam już
nie raz na sobie to… szarości od stóp do
głów. Lubię prostotę, stonowane kolory, w mojej
szafie dominuje czerń, biel i szarości. Jeden
z moich ulubionych zestawów to buty New Balance, sportowa ołówkowa spódnica Iki, koszulka
Nenukko i płaszcz kupiony „na ciuszku”. Oczywiście wszystko w odcieniach szarości. Mam też
słabość do sneakersów, czy jak kto woli, adidasów.
Nigdy w życiu nie założyłabym na siebie… hmmm. Nigdy nie mów nigdy. Są rzeczy,
których na pewno nie założyłabym teraz, jak na
przykład dzwony. Mimo że zaczynają pojawiać
się na wybiegach, to ja jeszcze nie jestem gotowa
na ich powrót. Trend crop top też nie jest dla
mnie, jest on zarezerwowany tylko dla przesadnie
chudych.
Moją szafę zdominowały ubrania od…
polskich projektantów. Ceny nie odbiegają od
tych w Zarze czy Mango, a jakość materiałów
i wykonania jest bez porównania lepsza. Myślę,
że warto inwestować w ubrania, które przetrwają
dłużej niż sezon. Najwięcej rzeczy mam od
Nenukko, Iki, est by eS, ale też H&M i River Island
zajmują całkiem sporo wieszaków w mojej szafie.
Na wakacje zawsze zabieram ze
sobą… telefon. To moje małe centrum
dowodzenia. Mogę odpisywać na maile, śledzić,
co dzieje się na Facebooku i dokumentować
wszystkie interesujące chwile, a potem dzielić się
nimi na Instagramie.
Kiedy już nie będę prowadzić bloga
to… będę na emeryturze. Prowadzenie bloga,
dzielenie się doświadczeniami, nowo odkrytymi
kosmetykami czy trendami oraz otrzymywanie
miłych maili od czytelników daje mi tyle radości
i samospełnienia, że nie wyobrażam sobie, bym
mogła skończyć blogować. Myślę, że blog cały
czas będzie moim zajęciem po godzinach.
Ja poza blogiem to… ciekawa świata redaktorka, fanka tańca i kinomanka. Czasem kura
domowa a czasem spontaniczna podróżniczka,
łasuch zwłaszcza na słodkości, pracoholiczka,
ale czasem też leniuch.
Do kolejnego „Pojedynku Blogerek”
nominuję… Harel. Uważam, że jej blog jest
jednym z najbardziej wartościowych w polskiej
blogosferze.

NE P OD
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kuchnia i zdrowie

Bakalie

są zdrowe, ale...
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akalie są dla nas cenne, bo zawierają mnóstwo błonnika, magnezu, potasu, witamin, kwasu foliowego. Powinni jeść je
wszyscy: dzieci, nastolatki, kobiety
w ciąży, osoby starsze, a także te, które
chcą zrzucić kilka kilogramów. Z tym że
niedużo. Codziennie taką porcję, która
dostarcza 100 kalorii.

Jakie bakalie kupować?

Oczywiście bez żadnych dodatków smakowych, słonych czy słodkich. Kandyzowane owoce, rodzynki w czekoladzie czy

100
kalorii

=

karmelu zawierają mnóstwo cukru, czasem aż 70%. A w orzechowych drażetkach
– orzechów jest tylko ¼ składu. Reszta to
substancje glazurujące, które mogą wywoływać alergie, szkodliwe wypełniacze
oraz barwniki. Sztuczne lub naturalne, jak
na przykład E 120, czyli koszenila, która
pochodzi od owadów. Wegetarianie niekoniecznie chcieliby ją jeść.
Warto uważać też na masy makowe
z bakaliami. Często najwięcej mają wody,
a maku i bakalii tyle, co kot napłakał.
W zamian znajduje się w nich pełno
sztucznych zagęstników, jak: E 1414,

l 93 rodzynki
l2
 9 suszonych

żurawin

l 15 migdałów
l1
 0 orzechów

laskowych

l 8 daktyli
l 8 moreli
l6
 suszonych

śliwek

l 2 figi

Tekst RB, zdjęcia Shutterstock

Wszyscy mówią, że
orzechy i suszone
owoce są bardzo
zdrowe. Zapobiegają
wrzodom żołądka,
nowotworom, zawałom,
wspomagają pracę
przewodu pokarmowego,
chronią przed
osteoporozą, poprawiają
pamięć i kondycję
skóry, wspomagają
odchudzanie. To
wszystko prawda,
o ile wybieramy
odpowiednie bakalie.
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Kurczak z bakaliami
który może wywoływać biegunkę. Natomiast lody bakaliowe niekiedy zawierają
utwardzony tłuszcz kokosowy, słynny
zapychacz żył i tętnic.
Najlepsze są produkty eko, bez konserwantów. W przeciwnym razie suszone owoce
przed jedzeniem trzeba umyć. Konserwowane są dwutlenkiem siarki, który jest
szczególnie niebezpieczny dla osób chorujących na astmę. Wywołuje trudności
w oddychaniu.
l ORZECHY – dobre na serce,
pamięć i piękną skórę
Ich wielką zaletą jest to, że obniżają poziom złego cholesterolu, działają przeciwzakrzepowo i przeciwmiażdżycowo.
Poprawiają pamięć i koncentrację. Zawierają dużo białka, więc są niezbędnym uzupełnieniem diety wegetarian. Oczywiście
orzechy różnią się właściwościami. Najwięcej witaminy E mają laskowe, a kwasu
foliowego ziemne. Trzeba jednak na nie
uważać, gdyż często wywołują alergie.
Najbogatszym źródłem tłuszczów są orzechy laskowe. Migdały z kolei zobojętniają
kwasy żołądkowe, są świetne na szybkie
zaspokojenie głodu. Orzechy najlepiej kupować w nienaruszonych łupinach, zachowują dłużej smak i aromat.
l RODZYNKI – na zaparcia
i zdrowe kości
Mają mnóstwo wapnia, dlatego są dobre
na osteoporozę. Pomagają też przy zaparciach, problemach z koncentracją, wzmacniają serce, dobrze wpływają na kondycję
skóry i odporność na infekcje. Dobre rodzynki powinny być elastyczne, miękkie
i niewyschnięte.
l FIGI – na wrzody żołądka
Mają mnóstwo błonnika, świetne są więc
na zaparcia. Regulują gospodarkę hormo-
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Składniki:
n po 10 dag suszonych
śliwek, moreli, fig
i rodzynek
n 20 dag posiekanych
migdałów
n oliwa do smażenia
n 1 średnia cebula
n zmiażdżony ząbek
czosnku
n 1 kg mięsa z kurczaka
n 1 łyżeczka szafranu
n 1 łyżeczka cynamonu
n sól i pieprz

Sposób przyrządzenia: suszone śliwki, morele, figi i rodzynki opłucz pod bieżącą
wodą, mocz w ciepłej wodzie przez około 20
minut. Kurczaka pokrój na mniejsze kawałki.
Posól, popieprz i odstaw na 20 minut. Na
rozgrzanej oliwie zeszklij cebulę z czosnkiem.
Dodaj kurczaka i obsmaż w cebuli i czosnku.
Zalej szklanką wody, dodaj szafran i duś około
40 minut, podlewając małą ilością wody. Dodaj
suszone owoce i gotuj 20 minut. Wsyp cynamon, po 5 minutach zdejmij z ognia. Tuż przed
podaniem, mięso posyp uprażonymi migdałami. Kurczak z bakaliami świetnie smakuje
z brązowym ryżem lub kaszą kuskus.

nalną, oczyszczają organizm z toksyn i go
odkwaszają. Słyną z właściwości antybakteryjnych, dzięki którym pomagają przy
wrzodach żołądka.
l MORELE – na ciśnienie
Przede wszystkim regulują ciśnienie krwi,
ale też zapobiegają powstawaniu nowotworów. Powinny jeść je kobiety podczas
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miesiączki. Morele uzupełniają niedobory
żelaza.
l DAKTYLE – na przekwitanie
Są bogatym źródłem boru, dlatego skutecznie łagodzą objawy menopauzy.
Wspomagają trawienie, mają właściwości
przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe. Są
świetne na nadciśnienie. n

Oferta dostępna w poszczególnych
drogeriach może się różnić od
prezentowanej na zdjęciach. Promocje
ważne do wyczerpania zapasów.
Zdjęcie na okładce: Joanna Jabłczyńska,
materiał prasowy Venus
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za
treść zamieszczanych reklam. Wydawca ma
prawo odmówić zamieszczania ogłoszenia
i reklamy, jeżeli ich treść lub forma są
sprzeczne z charakterem pisma.

ZDROWE ŻYŁY

suplement diety
Witamina C poprawia
funkcjonowanie naczyń
krwionośnych

Ruszczyk kolczasty
wzmaga przepływ limfy
i krwii w żyłach

