
TWÓJ EGZEMPLARZ   
01.11–31.12.2022

TW
Ó

J E
G

ZE
M

PL
A

RZ
   

Ż
Y

J 
P

IĘ
K

N
IE

 I
 Z

D
R

O
W

O
01

.1
1–

31
.1

2.
20

22

NASTROJOWE

SZCZĘŚCIE 
DLA WŁOSÓW

KOCYK  
CZY SPACER? 

(W AMPUŁKACH)
Poznaj kuracje, 
które pokocha 
twoja fryzura 

Jak odpoczywać  
zimą

ŚWIĘTA 
prezentownik & ozdoby domu z lasu  

& stylizacje



Nawilzajacy podkład do twarzy

 Na dzien dobry



DLACZEGO CZEKAMY 
NA TE ŚWIĘTA?
Bo niosą w sobie magię, nadzieję na oderwanie się 
od codzienności, wiarę w dobro i pojednanie  
oraz odnowienie rodzinnych więzi.

Czyli wszystko to, co najważniejsze, i czego nam – 
w różnych proporcjach – często na co dzień brakuje.

Pragniemy więc świąt nastrojowych i spędzonych w towarzystwie 
najbliższych.

Świąteczne wydanie magazynu h także ofiarowuje Wam 
odrobinę magii. Warto w ten nastrój zanurzyć się wcześniej,  
aby przedświąteczne przygotowania nie stały się kolejnym 
uciążliwym obowiązkiem. Rozkoszując się każdą chwilą oczekiwania 
na święta, możemy już teraz starannie wybrać prezenty dla osób, 
które kochamy, lubimy i szanujemy. Przygotować niebanalne 
dekoracje, angażując zapał i talenty wszystkich domowników, 
wyczarować przysmaki, które przeniosą nas do wspomnień, 
czyli w krainę dzieciństwa i magii.

 Życzymy Wam nastrojowych świąt, ciepła 
uczuć, spełnienia życzeń i prawdziwej bliskości

Iwona Zabielska  
Wydawca
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D O B RY  P O C Z ĄT E K 
CO  NOW E G O  W   ?  Elektrolitowe serum do twarzy 

i wybielająca pasta do zębów

P O RT R E T  GW I A Z DY !  Efekt tafli wody

H I T  S E ZO N U  Róż i już!

KO B I E C E  H I ST O R I E  Szczyt twoich możliwości 

T O  NA S  I N S PI RU J E 
PR E Z E N T OW N I K  Upominki dla najbliższych

S E SJA  M O DY  I   U RO DY  Święta w dobrym 

nastroju

M O DA  DE TA L E  Styl tkwi w... szczegółach

BAC K S TAG E  Kulisy naszej sesji

I KO NA  S T Y LU  Kleopatra, królowa Egiptu 

i piękności

LEKCJA M AK I JAŻU Neony, kryształki...

62

22

PI Ę K NO  DZ I E Ń  P O  D N I U
S YG NOWA NO  T Y L KO  W     

Retinol wkracza do akcji

M OJ E  RY T UA ŁY  Ajurweda, życie w zgodzie ze sobą!

Z   B L I S K A  Szczęście w ampułce

DE R M OPI E L Ę G NAC JA  Uroda przychodzi nocą

T E S T  / PI E L Ę G NAC JA  Owocowy peeling  

do ciała i żel pod prysznic z perełkami jojoba

O K I E M  S PE C JA L I S T Y  Złuszczanie na zawołanie

O N  W    Trzy razy tak!

NAT U R A L N I E  Natura kontra wolne rodniki

PR E M I E RY  To ci się przyda zimą!

Nagrody, którymi wyróżniono h: Gwiazda Jakości Obsługi 2022 
oraz Drogeria Roku 2022 w kategoriach: Najlepsza sieć drogeryjna, 
Najlepsza e-drogeria, Najciekawsza strategia asortymentowa  
i Najlepszy partner w biznesie.
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ADRESY SKLEPÓW ORAZ GODZINY ICH OTWARCIA ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.hebe.pl 
Ceny podane w magazynie są cenami katalogowymi h. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi  
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu cywilnego. W przypadku produktów objętych promocją ceny katalogowe h 
są przekreślone, a poniżej wpisana jest cena promocyjna. Ceny promocyjne obowiązują we wskazanych w reklamie terminach.  
Promocje nie sumują się. Oferta jest dostępna w wybranych sklepach h. h zastrzega sobie prawo do zmian cen katalogowych 
podanych w ofercie. h nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia produktów umieszczonych w magazynie  
mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Magazyn h przygotowują zespoły h i agencji wydawniczej RED PEPPER. Wszystkie prawa zastrzeżone.

8484

WSZ YST KO NA MOJEJ  GŁOW IE Nie tylko na święta 

PERFUM Y/FELIETON Słodki, korzenny...

PERFUM Y/POZNA JM Y SIĘ Signature scent

PIELĘGNACJA PO KOREAŃSKU Koreański sposób 

na zimowy blask skóry

T E S T  / M A K I JA Ż  Diamentowy błyszczyk  

do ust

MODA OD PODSZ EW K I Koronkowa robota

M Ó J  Ś W I AT
S T R E FA  B E Z  S T R E S U ! 

Dlaczego potrzebujemy drobnych 

przyjemności

R E P O RTA Ż  Ale szopka!

M Ó J  D O M  Patyki, sznurek,  

szyszki... Ozdoby świąteczne z lasu

K U C H N I A  Herbata, napar  

na zimowe wieczory

K I E RU N E K  NA  W E E K E N D 

Gorąca kąpiel wśród śniegu 

H O RO S KOP  Merkurja czyta 

z gwiazd 

SA M O  Z D ROW I E 
O   T Y M  S I Ę  M ÓW I . . .  Kocyk czy spacer?

D I E TA  Sojusznicy odchudzania

F I T N E S S  Ćwicz jak Meghan!

82

148156

NASZA OKŁADKA
Dorota/Selective Models
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Z Japonii do Paryża 
Wyszukane i harmonijnie zespolone nuty 
podane w kunsztownej, minimalistycznej 
formie. Flakon niczym rzeźba, a sama 
kompozycja to dzieło sztuki perfumeryjnej. 
Masaki Matsushima Paris woda perfumowana,  
80 ml, 329,99 zł, 100 ml = 412,49 zł100 ml = 412,49 zł

Trzy odcienie  
bliżej ideału
Pasta przywraca zębom 
naturalny połysk i blask, 
wyraźnie i dostrzegalnie 
rozjaśniając szkliwo. 
Pomaga też zwalczać 
przyleganie płytki 
nazębnej. 
Blanx Glossy White, 
wybielająca pasta  
do zębów, 75 ml, 27,99 zł, 
100 ml = 37,32 zł 100 ml = 37,32 zł 

Elektrolitowe 
serum
Zawiera suchą 
wodę morską, 
ektoinę i wodę 
termalną. F. 
Można stoso-
wać samodziel-
nie lub  
dodać do kre-
mu lub maski 
z tej samej linii.
FaceBoom  
Mix Me Up,  
serum  
z elektrolitami  
do twarzy, 30 ml, 
37,99 zł,  
100 ml = 126,63 zł100 ml = 126,63 zł

Biotarcza
Intensywnie nawilżająca maska 
humektantowa, pomagająca  
w zachowaniu równowagi pH 
włosów. Przywraca im miękkość  
i zdrowy blask.
Yope Hydrate My Hair, nawilżająca maska 
do włosów, 250 ml, 29,99 zł, 100 ml = 12,00 zł100 ml = 12,00 zł

Naturalne piękno
Delikatny róż do 

policzków o gładkiej, 
cienkiej konsystencji, 

która pozwala na 
precyzyjną aplikację 

kosmetyku. 
Hean Creamy Cheeks, róż 
do policzków nr 21 puff,  

10 ml, 28,99 zł,  
100 ml = 289,90 zł100 ml = 289,90 zł

DODAJ DO ULUBIONYCH...DODAJ DO ULUBIONYCH...

1
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BRAK  
REKLAMY

X
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Efekt tafli wodyEfekt tafli wody
Odżywka wielozadaniowa: skutecznie nawilża włosy, wygładza pasma, dodając im blasku i objętości, domyka łuskę 

włosów, redukuje nierówności, nadaje efekt tafli wody.  
MILA PROFESSIONAL BE ECO nawilżająca odżywka do włosów, 250 ml, 49,99 zł, 100 ml = 20,00 zł
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Amarant, magenta, nasycona barwa 
płatków dzikiej róży… 

Nie nazwa jest ważna, ale odcień. 
Intensywny, bo taki najskuteczniej 

rozjaśni mroki zimy!
TEKST: Matylda Jawor

RÓŻ  
I JUŻ!!!

Z czym współcześnie kojarzy się kolor różowy? Nie-
którym zapewne z plastikową elegancją à la lalka 
Barbie, komuś innemu z odwagą, by wyróżnić się 

z tłumu, albo landrynkami – wspomnieniem dzieciństwa.
Przez długie wieki moda nie kochała szczególnie różu, może 
dlatego, że niełatwo było uzyskać jego odcienie, korzystając 
z naturalnych, organicznych barwników. 
W latach 70. XX wieku geniusz Yvesa Saint Laurenta przeko-
nał jednak świat, że róż w połączeniu z czernią nie jest ordy-
narny, ale zmysłowy. I od tej pory ten zestaw kolorów na stałe 
zamieszkał nie tylko w garderobie, ale i w… sztuce makijażu!
Co prawda Karl Lagerfeld mawiał „Myśl różowo, ale go nie 
noś!” (ang. Think pink, but don’t wear it!), ale w ostatnich 
dekadach nawet w kolekcjach Chanel (które projektował) 
tego koloru zdecydowanie nie brakowało. 
W modzie róż, zwłaszcza ten mocny magentowo-amaranto-
wy, zazwyczaj jest flagowym kolorem zdecydowania, wybo-
ru kontrowersyjnej drogi wbrew schematom, przyzwyczaje-
niom i opiniom otoczenia. W latach 30. XX wieku główna  
ówczesna konkurentka Coco Chanel – włoska projektantka 
Elsa Schiaparelli – opracowuje odcień fuksji, który nazywa 
shocking pink, i czyni z niego kolor flagowy swojej marki. 
Co ciekawe mocne różowe odcienie wybierają kobiety, które 
stoją za sterami rządów. Tak jakby nasycone odcienie różo-
wego były kolorem kobiecej mocy!  FO
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1.1.  NYX PROFESSIONAL MAKEUP Ultimate 
Edition, paleta cieni do powiek Brights, 
7,2 g 25,99 zł 100 g = 360,97 zł   2.2.  CLARESA 

Glow, cienie do powiek 02, 1,2 g,  
11,49 zł, 100 g = 957,50 zł   3.3.  GLOSSY POPS 

Sweet yo’self, balsam i błyszczyk do ust 
Donut Kill My Vibe, 1 szt., 69,99 zł,   

1 szt. = 69,99 zł   4.4.  REVOLUTION MAKEUP X 

HARLEY QUINN paleta cieni do powiek 
Daddy’s Lil’ Monster DC Comics 9 g, 

49,99 zł, 100 g = 555,44 zł

KRZEPKI, MĘSKI RÓŻ…:
Błękit dla chłopców? Róż dla dziewczynek? To nie 
wielowiekowa tradycja, ale całkiem świeży patent 
na biznesowy sukces – nie ma jeszcze stu lat. Jeszcze 
na początku XX wieku pisma dla rodziców zalecały noszenie 
przez chłopców różowej garderoby, bo kolor ten kojarzy się  
z aktywnością, sportem i ruchem – a to za sprawą 
podobieństwa do… zarumienionych policzków.    

2

3

4

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  
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Magdalena Gorzkowska, polska lekkoatletka, jest najmłodszą Polką, która zdobyła 
Mount Everest i kilka innych szczytów Korony Himalajów. Opowiada nam o zmaganiach 

z naturą, samą sobą i wieloma innymi przeciwnościami na swej sportowej drodze. 
ROZMAWIA: Anna Rybarczyk

SZCZYT TWOICH 
MOŻLIWOŚCI

W wieku 26 lat zdobyła pani najwyż-
szy szczyt na świecie – Mount Everest 
(8849 m n.p.m.). Jakie to uczucie?
Magdalena Gorzkowska: To dla mnie 
duża satysfakcja. Podchodzę do moich 
wypraw w kategoriach czysto sporto-
wych. Nie biorę udziału w wyścigu, kto 
pierwszy, kto najmłodszy, nie wytyczam 
nowych tras wspinaczkowych, poru-
szam się przygotowanymi wcześniej 
drogami. W tym sensie to, co robię, jest 
turystyką wysokogórską, dostępną dla 
coraz większej liczby osób. Wystarczy 
być zdeterminowanym i mieć odpo-
wiednie przygotowanie fizyczne, aby na 
tę górę wejść. Dla mnie liczą się trening 
i realizacja planu, nie szukam we wspi-
naniu się w wysokich górach roman-
tycznych uniesień. 

Przygodę ze sportem rozpoczynała 
pani jako lekkoatletka, zdobywając 
m.in. srebrny medal w  sztafecie 
4 x 400 m na Halowych Mistrzo-
stwach Świata w Portland. 
MG: Do sportu trafiłam jako trzynasto-
latka. Kolejne dwanaście lat spędziłam 

na bieżni, odnosząc sukcesy na arenie 
polskiej i międzynarodowej – wielo-
krotnie zdobyłam tytuł mistrzyni Polski 
w biegu na 400 m, a w sztafecie m.in. 
złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Europy w Tampere w 2013 roku.

Co sprawiło, że zdecydowała się pani 
zamienić bieżnię na raki i czekan?
MG: To był długi proces. Kiedy zaczy-
nałam, każdy trening sprawiał mi nie-
samowitą radość, ale po latach lekko-
atletyka zaczęła mnie nudzić, kolejny 
trening był pewnym powtarzalnym 
schematem, miałam poczucie, że już 
mnie to nie rozwija. Czułam się wypa-
lona i niedoceniana, moje koleżanki ze 
sztafety były wysyłane na zagraniczne 
szkolenia i obozy, a ja tylko na polskie, 
część z nich musiałam opłacać z wła-
snej kieszeni. 

W znalezieniu nowej pasji i wyzwań 
pomógł pani brat?
MG: Tak. To on zaproponował, abym 
wraz z nim weszła na Mont Blanc. 
Wspólnie zdobyliśmy najwyższy szczyt 

Europy, choć szłam na niego nieprzygo-
towana, z pożyczonym sprzętem. Wraz 
z bratem zdobyliśmy także afrykańskie 
Kilimandżaro.

Choć chodziła pani po górach już jako 
dziecko...
MG: Tak, w dzieciństwie chodziłam 
z tatą po Tatrach i Beskidach. Jednak 
trenując zawodowo, nie mogłam sobie 
pozwolić na takie wyprawy, aby nie ry-
zykować kontuzją. Po wejściu na Mont 
Blanc poczułam, że góry to miejsce, 
w które chcę wracać, a co więcej osią-
gnąć coś, czego nie bieżni nigdy bym nie 
osiągnęła – być pierwszą Polką, która 
zdobędzie wszystkie 14 ośmiotysięczni-
ków – to jest wyzwanie. Podjęłam dra-
styczną decyzję zakończenia kariery 
lekkoatletycznej, ale nie żałuję. Dziś je-
stem dokładnie w tym miejscu, w któ-
rym chciałam być.
 
Na pierwszy ogień poszła Aconcagua 
w Ameryce Południowej, której zdo-
bycie nazwała pani „najgorszym 
wspomnieniem”.
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Mało brakowało,  
by wyprawa  
na Mount Everest  
nie doszła  
do skutku z powodów 
finansowych. 
Zdecydowałam się 
wziąć kredyt.  
Czułam, że muszę iść 
za głosem serca. 

D O B RY  P O C Z ĄT E K 
/  KO B I E C E  H I S T O R I E

MG: To rzeczywiście była bardzo trud-
na wyprawa. Wszystkiego się wtedy 
uczyłam od zera – jak się przygotować 
do wyprawy, ubrać, jak ją zorganizować 
logistycznie.
 
Już w trakcie samego podejścia zrezy-
gnował pani partner.
MG: Na wysokości prawie 7 tys. metrów 
okazało się, że się nie aklimatyzuje się 
tak, jak powinien, nie radzi sobie z wy-
sokością, zostaje z tyłu. Podjęliśmy de-
cyzję, że się rozdzielamy i kolejne odcin-
ki pokonywałam już sama. Temperatura 
spadła do minus 44°C i wiał bardzo sil-

ny wiatr, byłam niedotleniona – wielu 
wspinających zawróciło do obozu, zo-
stałam tylko ja i grupa z Litwy. Kilkana-
ście godzin szłam w ekstremalnie trud-
nych warunkach, atak szczytowy wyko-
nałam na granicy hipotermii. Tak, ta 
wyprawa była trudna, ale dowiedziałam 
się dzięki niej, jak wiele fizycznie i psy-
chicznie potrafię znieść.
 
Po tym doświadczeniu była pani goto-
wa na Mount Everest?
MG: Trafiła mi się niesamowita okazja 
wejścia na ten szczyt z Polakami: Stefa-
nem Brzeskim i Sylwią Bajek, którzy 

znali tę górę, mieli olbrzymie doświad-
czenie. Było to dla mnie ogromnym uła-
twieniem. Mało brakowało, a wyprawa 
nie doszłaby do skutku ze względów fi-
nansowych, mimo zbiórki brakowało 
mi wciąż 80 tys. zł. Zdecydowałam się 
wziąć kredyt. Czułam, że muszę iść za 
głosem serca. To była odważna decyzja, 
ale zaprocentowała. Po tym sukcesie 
znalazłam sponsora, firmę InPost, który 
z wyprawy na wyprawę wspiera mnie 
coraz bardziej. Wiele dało mi poprzed-
nie wejście na Aconcaguę – lepiej znosi-
łam duże wysokości, niskie temperatu-
ry, byłam lepiej przygotowana sprzęto-
wo.  Przy poprzedniej wyprawie popeł-
niłam błąd, zakładając kurtkę z mem-
braną pod puchowy kombinezon, co 
sprawiło, że puch mnie nie grzał. Tym 
razem miałam na sobie mniej odzieży, 
ale za to lepiej dobranej. 

Zdobyła pani najwyższy szczyt świata, 
ale uległa poważnej kontuzji.
MG: Kiedy schodziłam do bazy, kamień 
uderzył mnie w udo. Miałam zmiażdżo-
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ny mięsień czworogłowy, zostałam 
ewakuowana do obozu, a stamtąd do 
szpitala. Ale na szczęście kontuzję 
udało się szybko wyleczyć. 
 
Rok później, w 2019, jako pierwsza 
Polka zdobyła pani Makalu (8463 m 
n.p.m.), a cztery miesiące później we-
szła pani na Manaslu (8163 m n.p.m.).
MG: Zdecydowanie lepiej wspomi-
nam wyprawę na Manaslu. Na Maka-
lu wchodziłam bez wspomagania tle-
nem z butli. 

Od pewnego czasu w wyprawach to-
warzyszy pani ten sam przewodnik 
– Szerpa. 

MG: Tak, Pemba Lama. Nawiązaliśmy 
relację podczas wejścia na Mount Eve-
rest. Dziś jest nie tylko moim prze-
wodnikiem, ale i przyjacielem. Taka 
relacja to podstawa sukcesu w górach. 
Nie wyobrażam sobie, że mogłabym 
się wspinać z kimś, komu nie ufam. 
Pemba Lama bardzo dobrze mnie zna, 
wie, kiedy potrzebuję wsparcia. Ja też 
mu pomagam, gdy ma gorszy dzień.

Nie udało się pani sforsować K2 zimą 
2021 roku. Pokonała panią nie góra, 
ale zatrucie pokarmowe.
MG: Nie pokonało, ono prawdopo-
dobnie uratowało mi życie. Nic tego 
jednak nie zapowiadało, świetnie prze-

szłam aklimatyzację, jeszcze w dzień 
przed wejściem, gdy czekaliśmy w ba-
zie na okno pogodowe, zrobiłam sobie 
trening – biegałam. Następnego dnia 
zaczęłam wymiotować tak, że nie by-
łam w stanie przejść od swojego na-
miotu do namiotu jadalnego. Tymcza-
sem czas wejścia na górę zbliżał się 
nieubłaganie. Postanowiłam, że spró-
buję, że się nie poddam. Miałam na-
dzieję, że mój stan się poprawi. Ale do 
wymiotów dołączyła biegunka, byłam 
odwodniona, wypłukana z elektroli-
tów. Dalsze kontynuowanie podejścia 
byłoby narażaniem życia – mojego 
i moich towarzyszy. Zostałam ewaku-
owana. Teraz z perspektywy wiem, że 
to była bardzo dobra decyzja, ci, któ-
rzy tego dnia zdecydowali się na atak, 
wrócili z poważnymi odmrożeniami, 
a jedna osoba przypłaciła to życiem.  

Wszystkie wyprawy organizuje pani 
sama?
MG: Tak, począwszy od zebrania pie-
niędzy przez sponsoring i wybór agen-
cji po przeloty, transport, sprzęt. 
W końcu ukończyłam logistykę na 
Politechnice Śląskiej (śmiech). Ukoń-
czyłam też dietetykę. Gdy nie chodzę 
po górach, pracuję jako trener i diete-
tyk. Odpowiednia dieta jest podstawą 
sukcesu także w czasie chodzenia po 
wysokich górach. Najważniejsza jest 
świadomość, jakie organizm ma po-
trzeby na wysokościach i zmagając się 
z ekstremalnym wysiłkiem. To muszą 
być proste źródła energii: galaretki, 
żele energetyczne, niemarznące słody-
cze, ale też preparaty białkowe, które 
pomagają się zregenerować. Na to na-
kładają się ograniczenia w dostępie do 
jedzenia. W bazie jest kucharz, który 
gotuje, ale powyżej bazy jesteśmy 
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Magdalena Gorzkowska – polska lekkoatletka, alpinistka i himalaistka. 
Zdobyła złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Tampere w 2013 r.   
i srebrny medal w sztafecie 4 x 400 m na Halowych Mistrzostwach Świata 
w Portland. Zdobywczyni m.in. szczytów Mont Blanc, Aconcagua, Kilimandża-
ro oraz jako najmłodsza Polka w historii – Mount Everestu w 2018 r. W 2019  r. 
jako pierwsza Polka zdobyła Makalu bez wspomagania tlenem z butli. 

zdani na siebie. Na takiej wysokości 
często nie czuje się głodu, kluczem 
jest więc zmuszanie się do jedzenia. 
Ja to robię, dlatego z wyprawy nie wra-
cam jak inni lżejsza o 10 kg, ale zaled-
wie o 2 kg. 

Himalaiści są dla pani inspiracją?
MG: Na pewno imponuje mi postać 
Jerzego Kukuczki. Kiedy zaczęłam 
o nim czytać, oglądać filmy, wtedy po 
raz pierwszy pojawiło się we mnie 
marzenie, by tak jak on zdobywać 
ośmiotysięczniki. Inspirująca jest dla 
mnie też biografia Wandy Rutkie-
wicz, widzę pewne podobieństwa 
między nami, obie miałyśmy w życiu 
pod górkę. 
 
Czy może pani liczyć na wsparcie in-
nych wspinaczy? 
MG: Zwykle liczę raczej na samą sie-
bie, ale kiedy przygotowywałam się do 
wejścia na K2, swoim doświadcze-
niem podzielili się ze mną m.in. Artur 
Małek i Piotr Tomala, którzy byli 
wcześniej na tej górze.
 
Niedawno zdobyła pani najwyższy 
szczyt Ameryki Północnej, ale też 
i  jedno z najzimniejszych miejsc 
świata…
MG: Nam akurat trafiła się znakomi-
ta pogoda. Bardzo dobrze wspomi-
nam tę wyprawę, bo mogłam czuć 
górę całą sobą, w pełni doświadczać 
tego, co jest wokół, cieszyć się pięk-
nem otaczającej mnie natury. Tam 
człowiek nie jest tak niedotleniony jak 
w czasie wejścia na ośmiotysięcznik, 
na które się wchodzi będąc półprzy-
tomnym i jak najszybciej się stamtąd 
ucieka, aby przeżyć. 

Specyfiką tej góry jest też brak tragarzy.
MG: Tak, cały sprzęt potrzebny na trzy 
tygodnie – od namiotów przez ubrania 
i sprzęt aż po kuchenki i jedzenie – 
ciągnie się ze sobą na sankach. 

Biega jeszcze pani czasem?
MG: Oczywiście. Trening biegowy jest 
nieodłączną częścią mojego życia, po-
maga mi w utrzymaniu formy na wy-
prawy. Prowadzę także treningi dla 
innych biegaczy, sama staram się star-
tować – pobiegłam np. w Wings for 
Life World Run w Poznaniu i w Biegu 
Katorżnika.

Pani profil na Facebooku nazywa się 
„Szczyt twoich możliwości”. A gdzie 
jest pani szczyt?
MG: (śmiech) Ciągle go szukam. Planuję 
kolejne wyprawy, ale na spokojnie.  
Sytuacja na świecie – pandemia  
COVID-19, wojna w Ukrainie, świato-
wy kryzys – ma wpływ na to, co dzieje 
się w górach wysokich. Ceny wypraw 
poszły w górę średnio o 1/5. Do tego 
wciąż wysokie jest ryzyko zachorowania 
na koronawirusa, zakażenia w bazach 
sprawiają, że całe wyprawy są ewaku-
owane. Mówię sobie: nie ma się co spie-
szyć, góry stoją i na mnie czekają.  



C O O L  B L O N D E S

LŚNIĄCY CHŁODNY BLOND 
JAK Z PLANU ZDJĘCIOWEGO.

TRWAŁOŚĆ DO 6 TYGODNI.*

FIOLETOWA MASKA PRZECIW MIEDZIANYM REFLEKSOM.
ZBALANSOWANE POPIELATE I PERŁOWE BARWNIKI 

DLA ŚWIETLISTEGO BLASKU.

*Test instrumentalny
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1. KURACJA PO KURACJI
Kosmetyk idealny do podtrzymania efektu 
profesjonalnej kuracji retinolowej. Nadaje się 
nawet do cery skłonnej do podrażnień. 
Nacomi Next Level serum z  0,35% retinolem i 1%  
bakuchiolem, 30 ml, 36,99 zł, 100 ml = 123,30 zł100 ml = 123,30 zł

2. INTENSYWNA ODNOWA
Dzięki retinolowi i witaminie C kosmetyk rozjaśnia 
cerę i zwalcza wolne rodniki. 
Facemania Retinol, serum w kremie do twarzy,  
50 ml, 39,99 zł, 100 ml = 79,98 zł100 ml = 79,98 zł

3. ZASTRZYK MŁODOŚCI DLA SKÓRY
Zawiera czysty retinol oraz stabilną witaminę C. 
Wysokie stężenie aktywnych składników daje efekt 
odmłodzenia już po jednej kuracji.
Bandi Medical Expert Anti-aging, ampułka przeciw- 
zmarszczkowa z retinolem, 30 ml, 96,99 zł,  
100 ml = 323,30 zł100 ml = 323,30 zł

4. FUZJA NAUKI I NATURY
Taksyfolina, pro-retinol i kompleks komórek 
macierzystych pozwalają osiągnąć wyjątkowe 
efekty pielęgnacji przeciwzmarszczkowej.
Ava Botanical HiTech, odmładzający krem  
do twarzy na noc, 50 ml, 53,99 zł, 100 ml = 107,98 zł100 ml = 107,98 zł

5. PIELĘGNUJE I CHŁODZI
Krem napina, uelastycznia i wygładza skórę. 
Aplikator w formie masażera pomaga zniwelować 
opuchnięcia pod oczami.
Cliv krem z retinolem pod oczy, 20 ml, 124,99 zł, 
100 ml = 624,95 zł100 ml = 624,95 zł

6. NOCNA STYMULACJA
Składniki aktywne serum uwalniają się stopniowo, 
więc skóra jest aktywizowana przez całą noc.  
Oxygenetic Relift, Vitamin A, ultranaprawcze serum 
do twarzy na noc, 50 ml, 37,99 zł, 100 ml = 75,98 zł100 ml = 75,98 zł

RETINOL WKRACZA 
DO AKCJI

Kosmetyki najnowszej generacji nie mogą się bez niego obyć.  
Nie dość, że jest bardzo skuteczny w pielęgnacji profilaktycznej i naprawczej,  

to chętnie współpracuje z innymi składnikami aktywnymi preparatów.

1 4
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Więcej 
produktów 
z retinolem 

znajdziesz na 
hebe.pl

6



SKUTECZNOŚC PREPARATÓW POTWIERDZONA 
BADANIAMI APARATUROWYMI

Krem VIT C zmniejsza długość zmarszczek, nawet o 1   

Serum PEPTIDE spłyca zmarszczki, nawet o 2 

Ampułka Retinal wygładza skórę 3 

34% 

38%

100%

DERMIKA ESTHETIC SOLUTIONS to zaawansowana linia preparatów przeciw- 
zmarszczkowych, bazująca na profesjonalnych składnikach aktywnych o super mocy: 
RETINALU, PEPTYDACH i WITAMINIE C, stosowanych w wysokich, gabinetowych 
stężeniach, wyselekcjonowanych przez kosmetologów do osiągnięcia wyższego poziomu 
estetyki i jakości skóry. 

1  Wartość maksymalna uzyskana w badaniach metodą replik powierzchni skóry. 
²  Wartości maksymalne uzyskane w badaniach aparaturowych.
3  Test samooceny 7-dniowej kuracji przeprowadzony w niezależnym laboratorium badawczym 
   pod nadzorem dermatologa, procent pozytywnych odpowiedzi.
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Czym jest ajurweda i dlaczego może być pomocna w harmonizowaniu 
naszego życia i dbaniu o siebie. Rozmawiamy z Joanną Gawrylczyk 

z centrum ajurwedyjskiego Sri Sri Ayurveda w Warszawie 
(srisriayurveda.pl). 

ROZMAWIA: Katarzyna Brzeska

Ajurweda,  
życie w zgodzie ze sobą

Czym jest ajurweda?
Określenie to składa się z dwóch słów 
w sanskrycie – „ayur” to życie, a „ve-
da” to nauka. Zatem ajurweda to na-
uka o życiu, o jego etapach, aspektach 
i zagadnieniach. Zaczynając od spraw 
związanych z rozwojem duchowym, 
przez te dotyczące zdrowia i dbania 
o siebie, a kończąc na tak codziennych 
sprawach jak mycie zębów. Ajurweda to 
holistyczne podejście do człowieka, jego 
zdrowia, stanu duchowego i kondycji 
fizycznej oraz psychicznej, wychodzą-
ce z założenia, że wszystko jest ze sobą 
połączone: ciało, umysł i dusza. I jed-
nocześnie każdy z tych elementów jest 
w jakimś stopniu zależny od siebie.

Często wydaje się, że ajurweda jest 
jakąś egzotyczną filozofią czy nawet 
rodzajem światopoglądu.
A tymczasem to bardzo konkretna 
wiedza dająca odpowiedzi na pytania 
związane ze stylem życia, zdrowiem 
czy duchowością. I co jest niezwykle 
ważne, ajurweda podchodzi do każdego 

z nas w sposób indywidualny. Nie daje 
rad uniwersalnych, nie ma tu jednego 
dla wszystkich przepisu na zdrowie czy 
osiągnięcie równowagi. 

Dla osób wychowanych na Zachodzie 
to intrygujące. U nas przecież jedna 
tabletka od bólu głowy na wszystkich 
działa tak samo.
A ajurweda najpierw stara się ustalić, 
skąd bierze się ból głowy u konkret-
nej osoby, a dopiero potem leczy jego 
przyczynę. U każdego może być wy-
wołany przez inny czynnik i mieć różne 
podłoże. 

Z czego wynika ajurwedyjskie indy-
widualne podejście do każdego z nas?
Przede wszystkim ma to związek z do-
szami, ale żeby wytłumaczyć, czym 
są dosze, trzeba wrócić do podstaw 
ajurwedy i wiedzieć, że opiera się ona 
na teorii pięciu żywiołów: ognia, wo-
dy, powietrza, ziemi i przestrzeni. To 
oznacza, że wszystko we wszechświe-
cie składa się właśnie z tych pięciu ży-

wiołów połączonych ze sobą w różnych 
proporcjach – człowiek również. Z ko-
lei wszystkie pięć żywiołów formuje 
trzy rodzaje energii, czyli dosze: Vata 
(połączenie powietrza i przestrzeni), 
Pitta (połączenie ognia i wody) i Kapha 
(połączenie wody i ziemi). Dosze wa-
runkują nasz typ osobowości, mówią 
o predyspozycjach naszego organizmu, 
a nawet określają rodzaj skóry.

Jak rozpoznać swoją doszę?
Choć w internecie i książkach o ajur-
wedzie jest sporo testów pomagających 
ustalić rodzaj naszej doszy, najlepiej 
wybrać się na konsultację do ajurwedyj-
skiego lekarza, który po szczegółowym 
wywiadzie i badaniu bardzo precyzyj-
nie określi doszę. Każda dosza ma swo-
je cechy charakterystyczne, ale może 
się zdarzyć, że łączymy w sobie cechy 
dwóch dosz. Dla przykładu osoby, któ-
re określane są jako Kapha, na ogół są 
powolne, mają tendencję do tycia i prze-
ważnie mają skórę tłustą, ale gdy okaże 
się, że mają dodatkowo potężną energię 
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my, nie wpłynie to na poprawę wyglą-
du skóry.

Przepraszam, ale muszę pani prze-
rwać... Czy to znaczy, że ajurweda, 
która narodziła się 5000 lat temu 
w Indiach, już wtedy znała zależność 
między działaniem układu pokarmo-
wego (jelit) a wyglądem skóry? 
Tak, oczywiście. Jeśli zagłębimy się 
w ajurwedę, przekonamy się, że jest 
bardzo wiele zależności i tematów, 
o których dopiero od niedawna mówią 
współcześni lekarze medycyny zachod-
niej, a które ajurweda zna od wieków. 
Powiązanie między układem trawien-
nym i skórą czy też wpływ mikrobiomu 
jelitowego na odporność i kondycję skó-
ry to tylko niektóre przykłady wskazują-
ce na potężną wiedzę, jaką jest ajurweda. 

Wróćmy zatem do ajurwedyjskiej pie-
lęgnacji. Co jeszcze ma wpływ na wy-
gląd i kondycję naszej skóry i włosów?
Według ajurwedy poza układem po-
karmowym i jego funkcjonowaniem 
duży wpływ na urodę ma również nasz 
stan psychiczny. Długotrwały stres, 
przemęczenie, niewyspanie, napięcie 
– to wszystko widać na skórze, dlatego 
zanim zaczniemy dbać o wygląd, po-
winniśmy zatroszczyć się o wnętrze, 
przyjrzeć się temu, co jemy, jak wypo-
czywamy, jak długo śpimy, czy dbamy 
o zachowanie równowagi we wszyst-
kich innych aspektach naszego życia.

Wydaje się to niezwykle rozsądnym 
podejściem do pielęgnacji. Czy dosze 

1.1.  Make Me Bio Garden Roses, nawilżający krem do skóry suchej i wrażliwej, 60 g, 71,99 zł, 100 g = 119,98 zł   2.2.  Tesori d’Oriente Ayurweda, 
płyn do kąpieli, 500 ml, 23,49 zł, 100 ml = 4,70 zł   3.3.  Perfecta Planet Essence, Ashwagandha&Szafran, ajurwedyjski peeling myjący do ciała, 

250 g, 15,49 zł, 100 ml = 6,20 zł   4.4.  Less is more odżywczy krem do twarzy jojoba z lukrecją, 60 ml, 44,99 zł, 100 ml = 74,98 zł    

5.5.  Floslek Adaptogen, łagodzący krem z lukrecją na noc, 50 ml, 24,99 zł, 100 ml = 49,98 zł   6..  Himalaya goździkowa pasta do zębów,  
100 ml, 12,99 zł, 100 ml = 12,99 zł
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ognia, mogą mieć silną skłonność do 
trądziku.

Czy ajurweda daje wskazówki  
dotyczące pielęgnacji?
Oczywiście. Pielęgnacja to cała dzie-
dzina nazywana Shalaky i ujawnia ona 
starożytne tajemnice całej pielęgnacji 
urody pod hasłem Saundarya – dbanie 
o piękno. Ale w ajurwedzie nie chodzi 
jedynie o piękno zewnętrzne, apliko-
wanie kremów i zajmowanie się wyglą-
dem, bo podstawą dbania o urodę jest 
dbanie o właściwą dietę, pracę układu 
trawiennego i ogólną równowagę całe-
go organizmu. Jeśli nasz sposób odży-
wiania jest niewłaściwy, to choćbyśmy 
stosowali codziennie maseczki i kre-

TYLKO 
w  
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olej o suchej konsystencji albo wręcz 
peelingujący masaż wykonywany tylko 
szczotką z włosia czy fusami z kawy.

Czy możemy go wykonywać sami? Jak 
najbardziej. Automasaż to również waż-
ny aspekt pielęgnacyjny wspomagający 
układ nerwowy i wzmacniający samoak-
ceptację. Ajurweda bardzo podkreśla 
samoakceptację jako niezwykle ważny 
czynnik wpływający na nasz wygląd 
i poczucie własnej wartości. Dotykanie 
swojego ciała i oswajanie się z nim, ak-
ceptowanie jego doskonałości (a w za-
chodnim myśleniu również niedoskona-
łości) sprawiają, że jesteśmy piękniejsze. 
Walka ze sobą i rozpaczliwe działania 
mające na celu ulepszenie za wszelką 
cenę wyglądu i dopasowanie go do pew-
nych kanonów zawsze będzie kończyć 
się zmęczeniem, niezadowoleniem z sie-
bie, poczuciem porażki i frustracją. Ak-
ceptacja to ważny element dbania o swo-
je piękno.

zwyczaj po dokonaniu osobistej dia-
gnozy u  lekarza.

Czy istnieją jakieś charakterystyczne 
techniki ajurwedyjskiej pielęgnacji?
Tak. Jednym z bardzo pięknych ajurwe-
dyjskich rytuałów jest Abhyanga, czyli 
olejowanie całego ciała połączone z ma-
sażem. Zabiegi olejowania wykonuje się 
już na bardzo malutkich dzieciach, nie 
tylko po to, żeby chronić i pielęgnować 
ich skórę, ale także po to, żeby prawi-
dłowo się rozwijały. Bo olejowy masaż 
ciała ma wpływ na właściwy wzrost 
kości czy tkanki mięśniowej. Ajurweda 
zaleca, aby masaż był częścią naszej co-
dziennej rutyny pielęgnacyjnej.

Czego używamy do masażu?
Dla różnych typów skóry polecane są 
różne rodzaje olejów, np. dla osób z suchą 
skórą dobry będzie olej sezamowy, dla 
osób ze skórą wrażliwą na słońce – chło-
dzący olej kokosowy, a dla skóry tłustej 

mają wpływ na rodzaj i potrzeby  
naszej skóry?
W największym skrócie można powie-
dzieć, że skóra Vata jest na ogół sucha, 
cienka, delikatna i dosyć szybko się 
starzeje. Skóra osób o doszy Pitta bywa 
podatna na przebarwienia, ma piegi, 
pieprzyki i skłonność do wyprysków, 
jest też wrażliwa na słońce, natomiast 
skóra Kapha przeważnie jest tłusta, 
bywa łojotokowa, ale za to wolniej się 
starzeje i nie widać na niej zmarszczek. 
Poza tym, gdy łączą się Vata i Pitta, skó-
ra może być sucha i wrażliwa, Kapha 
i Pitta to skóra tłusta i wrażliwa, a Vata 
i Kapha daje skórę suchą, ale ze strefa-
mi tłustymi. Podkreślam jeszcze raz, 
że w ajurwedzie bardzo ważne jest in-
dywidualne podejście do każdej osoby, 
dlatego podstawowe cechy charakte-
rystyczne różnych rodzajów skóry to 
tylko punkt wyjścia – szczegóły doty-
czące problemów skórnych i sposobu 
radzenia sobie z nimi poznajemy za-

ZRÓB TO SAMA
AJURWEDYJSKA PASTA 

NA WYPRYSKI

½ łyżeczki masła ghee 
wymieszaj z ½ łyżeczki 
zmielonej świeżej lub 

suszonej kurkumy. Taką 
pastę nakładaj na 10 minut 

na wypryski, a potem 
dokładnie zmyj wodą.
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AJURWEDYJSCY ULUBIEŃCY 
to przyprawy i składniki, które pomagają w ajurwedyjskiej diecie i pielęgnacji.

Kurkuma – działa przeciwzapalnie, przeciwutleniająco, przeciwnowotworowo, 
antybakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo, oczyszcza krew i wspiera 
pracę wątroby oraz trzustki.

Szafran – wspomaga układ nerwowy, łagodzi stres, uczucie niepokoju i zły 
nastrój. Działa odmładzająco na skórę.

Neem (miodla indyjska) – ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, 
przeciwwirusowe, przeciwzapalne, antyseptyczne. Nawilża skórę, regeneruje 
i pobudza krążenie krwi.

Moringa – ma właściwości odżywcze, działa antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo 
i przeciwzapalnie na skórę i włosy.

Brahmi – wspiera pracę układu nerwowego i przywraca równowagę. Ma 
właściwości antyoksydacyjne, adaptogenne i regeneracyjne. Wspomaga pamięć.

Amla – obniża poziom cholesterolu i ciśnienie krwi. Wzmacnia włosy, zapobiega 
ich wypadaniu. Pielęgnuje skórę głowy, działa przeciwzapalnie 
i przeciwłupieżowo. 

Gotu kola – poprawia elastyczność i napięcie naczyń krwionośnych, wspomaga 
leczenie łuszczycy, egzemy i żylaków. Pomaga w syntezie kolagenu i regeneracji 
tkanki łącznej, a więc hamuje procesy starzenia skóry.

Goździki – wzmacniają odporność, poprawiają trawienie, działają 
antybakteryjnie, łagodzą ból, regulują poziom cukru i walczą z wolnymi 
rodnikami.

Anyż – działa rozkurczająco, antybakteryjnie i odkażająco. Wspomaga trawienie.

Cynamon – dezynfekuje, ma właściwości przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze 
i przeciwzapalne. Przyspiesza przemianę materii, rozgrzewa i ma właściwości 
antyoksydacyjne.

Ghee (masło klarowane) – wzmacnia tkankę łączną, poprawia trawienie 
i wchłanianie składników odżywczych z pokarmu. Spłyca zmarszczki i działa 
antybakteryjnie na skórę.

Płatki róż – są skutecznym antyoksydantem, likwidują stany zapalne, wyrównują 
koloryt skóry, dodają blasku i koją podrażnienia (np. w formie wody różanej 
rozpylanej na skórę).

1.1.  Olimp Gold 
Ashwagandha, suplement 
diety, 1 opak., 29,99 zł, 
1 opak. = 29,99 zł    

2.2.  Avet Premium  
Kurkuma + Piperyna, 
suplement diety, 1 opak., 
34,99 zł, 1 opak. = 34,99 zł    

3.3.  Levann Ashwagandha 
KSM-66, suplement diety,  
1 opak., 39,99 zł,   
1 opak. = 39,99 zł

Czy są jeszcze inne ajurwedyjskie 
zalecenia pielęgnacyjne, które może-
my włączyć do naszych codziennych 
zabiegów?
Ajurweda sporo uwagi poświęca zębom 
i higienie jamy ustnej i mówi, jak należy 
o nie dbać. Oprócz czyszczenia zębów 
(najlepiej pastą zawierającą natural-
ne składniki, np. neem czy goździki) 
ważnym elementem dbania o siebie jest 
dokładne czyszczenie języka. Wykonu-
je się je specjalnymi czyścikami, które 
pomagają usuwać z powierzchni języka 
nalot zawierający toksyny uwalniające 
się z organizmu przez całą noc. Poza 
czyszczeniem zębów i języka stosuje 
się również płukanie ust olejem, który 
oczyszcza jamę ustną z toksyn, wspo-
maga trawienie i według ajurwedy rów-
nież wpływa na piękno skóry i twarzy.

Oleje roślinne są chyba ważnym 
produktem pielęgnacyjnym 
w ajurwedzie?
Rzeczywiście, oleje są bardzo ważnym 
produktem pielęgnacyjnym, bo poza 
olejowaniem ciała i włosów stosuje się 
je również do masaży, do zakraplania 
nosa i oczyszczania zatok w rejonie 
czoła, do czyszczenia uszu, a także 
do zabiegów wprowadzających har-
monię i równowagę, a polegających 
na powolnym spływaniu strumienia 
oleju na czoło lub plecy. To niezwykle 
relaksujące zabiegi. Nawet olejowa-
nie skóry głowy, stóp i rąk przed snem 
sprawia, że lepiej śpimy i intensywniej 
się relaksujemy.

Bywa pani w Indiach w ośrodkach 
ajurwedyjskich i obserwuje pani rów-
nież życie zwykłych kobiet. Czy one 
także korzystają na co dzień  
z ajurwedy w dbaniu o swój wygląd?
Bardzo często kobiety korzystają z ry-
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1.1.  Orientana Ajurwedyjska terapia do 
włosów, 105 ml, 32,99 zł, 100 ml = 31,42 zł   

2.2.  Sattva wcierka do włosów z anyżem 
i lukrecją, 100 ml, 31,99 zł, 100 ml = 31,99 zł 
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Ekspert 
JOANNA GAWRYLCZYK, pasjonatka ajurwedy, certyfi-
kowana nauczycielka medytacji oraz technik odde-
chowych, autorka książki dla dzieci „Magiczna księga 
Ayurvedy”, współautorka i tłumaczka książki  
dra Dilbaga Jindala „Ayurveda. Sztuka życia”. 

tuałów ajurwedyjskich, szczególnie 
w regionie Kerala, gdzie olej jest pod-
stawą wszystkich zabiegów, a olejowa-
nie włosów jest niemal codziennym 
rytuałem pielęgnacyjnym. Na porząd-
ku dziennym jest więc to, że nawet 
70-letnie kobiety mają tam piękne, 
długie, kruczoczarne włosy i wspa-
niałą skórę. Hinduski odwiedzające 
Polskę nie mogły zrozumieć, dlaczego 
nie mamy w domu oleju i dlaczego go 
nie używamy. Bo przecież olej nie słu-
ży tylko zabiegom kosmetycznym, ale 
w Indiach stosuje się go razem z ma-
sażem przy bólu głowy czy mięśni. 
Nawet Hinduski żyjące w zachodnim 
stylu w dużych miastach mają ogrom-
ny szacunek do ajurwedy i stosują nie-

które z zabiegów – choćby olejowanie 
ciała i włosów czy czyszczenie jamy 
ustnej i języka albo żucie goździków 
po jedzeniu.
 
Czy łatwo znaleźć w Indiach ośrodki 
ajurwedyjskie?
Nie wszędzie i nie wszystkie są godne 
polecenia (często są raczej ośrodkami 
spa i mają niewiele wspólnego z ajur-
wedą), ale rzeczywiście na południu 
Indii jest ich kilka. Ja jeżdżę do ośrod-
ka w Bangalore, gdzie można nie tylko 
poddać się kilkudniowemu procesowi 
Panchakarma polegającemu na ogól-
nym, holistycznym oczyszczaniu orga-
nizmu, ale również spotkać się z praw-
dziwymi lekarzami ajurwedyjskimi 

o różnych specjalizacjach, wziąć udział 
w warsztatach i kursach.

Czy lekarze ajurwedyjscy odrzucają 
medycynę zachodnią?
Ależ skąd, medycyna zachodnia to 
również anatomia, nauka o mięśniach 
i organach wewnętrznych, więc nie 
można jej odrzucać. Ajurwedyjscy le-
karze studiują ją równolegle z ajurwedą 
i bardzo dużo z niej czerpią w swojej 
pracy. 

Czy warto zaufać ajurwedzie?
Jak najbardziej. Jeżeli dokładnie po-
znamy zasady ajurwedy, to zorientuje-
my się, że bardzo pasują do zasad pro-
pagowanych przez współczesnych le-
karzy dermatologów, którzy namawia-
ją do poznania własnej skóry i jej po-
trzeb, a dopiero potem dopasowania do 
niej kosmetyku. Zamiast zachwycać się 
nowym kosmetykiem albo sugerować 
się poleceniem koleżanki, dobrze jest 
się „wsłuchać” we własną skórę i do-
wiedzieć się, czego tak naprawdę po-
trzebuje. Bo może okazać się, że wcale 
to nie będzie modny kosmetyk, ale na 
przykład większa porcja warzyw lub 
kilka godzin więcej snu. Ajurwedyjska 
pielęgnacja nie jest tylko pielęgnacją 
przed lustrem, ale dotyczy wszelkich 
aspektów naszego życia i zaczyna się 
„od środka”, od diety, równowagi emo-
cjonalnej, zdrowia.  

1
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S P O N S O ROWA N Y 
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REWOLUCJĄ W SPOSOBIE OCZYSZCZANIA SKÓRY TWARZY BYŁO BEZ WĄTPIENIA POJAWIENIE SIĘ WODY 
MICELARNEJ, KTÓREJ PIERWSZYM TWÓRCĄ BYŁA FRANCUSKA MARKA BIODERMA. DLACZEGO WODA 
MICELARNA TAK ZREWOLUCJONIZOWAŁA RYNEK PRODUKTÓW DO OCZYSZCZANIA TWARZY? 

LEKCJA OCZYSZCZANIA

Na pierwszy rzut oka to zwykła woda, 
ale jej działanie zaskakuje. Woda mi-
celarna Sensibio H2O skutecznie za-
stępuje żel, mleczko i  tonik, a co warte 
podkreślenia, nie wymaga spłukiwania. 
Produkt ten został opracowany z wy-
korzystaniem wiedzy z zakresu biologii 
skóry i  łączy w sobie zalety kosmetyku, 
który dokładnie oczyszcza, skutecz-
nie usuwa zanieczyszczenia i  makijaż. 
Składniki zawarte w  Sensibio H2O zo-
stały dobrane w  taki sposób, by były 
w  pełni kompatybilne ze skórą ze 
względu na swój biomimetyczny skład. 
Estry kwasów tłuszczowych, z  których 
zbudowane są micele zawarte w płynie, 
mają podobną budowę do związków, 
które naturalnie występują w błonie ko-
mórkowej naszej skóry. Dzięki temu po-

magają odbudować jej warstwę hydro- 
lipidową. 
Micele to cząsteczki o kulistym kształ-
cie, które pochłaniają zanieczyszczenia 
do swojego wnętrza. Zbudowane są 
z  substancji, które z  jednej strony łączą 
się ze związkami tłuszczowymi, a  z  dru-
giej z  wodą, dlatego bardzo dokładnie 
usuwają zanieczyszczenia rozpuszczalne 
w wodzie i w tłuszczach (resztki wodood-
pornego makijażu i sebum) bez podraż-
nień i naruszenia warstwy hydrolipidowej 
naskórka. Bazą wody micelarnej Sensibio 
H2O jest aż dziewięciokrotnie oczysz-
czona woda o  jakości farmaceutycznej, 
w której znajduje się tylko 10 składników, 
z czego aż pięć o działaniu kojącym. Nic 
dziwnego, że Sensibio H2O nie wymaga 
spłukiwania i jest łagodna dla skóry.

JAK POPRAWNIE UŻYWAĆ  
WODY MICELARNEJ  

Dobrze nasącz wodą micelarną płatek 
kosmetyczny (zbyt suchy może podraż-
niać skórę). Przyłóż płatek do zamkniętych 
powiek, poczekaj kilka sekund, aby woda 
micelarna zwilżyła zanieczyszczenia  
i pozostałości makijażu, a potem delikat-
nie wytrzyj nim powieki i okolice oczu. 
Jeśli to konieczne, ponownie przemyj 
okolice oczu i resztę twarzy, używając  
czystych płatków nasączonych wodą 
micelarną. Oczyszczaj skórę nie tylko wie-
czorem, ale również rano. W ciągu dnia 
jest ona narażona na kontakt z różnego 
rodzaju zanieczyszczeniami (pył, spaliny, 
drobne i bardzo drobne cząstki stałe, 
metale ciężkie, lotne związki organiczne 
i tlenek węgla), a rano należy usunąć z jej 
powierzchni zanieczyszczenia, których 
skóra pozbywa się nocą (pot, sebum). 

 hebe.pl  h    29     
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Szczęście  
w AMPUŁCE 

Przyglądamy się uważnie kuracjom ampułkowym 
do włosów i skóry głowy. Co w nich działa i jak? 

W czym mogą nam pomóc? Jak często je powtarzać?
TEKST: Olga Huk

Oprócz szamponów, odżywek, 
masek i wcierek ważne miejsce 
wśród kosmetyków do włosów 

zajmują zestawy ampułkowe. To krót-
kie (trwające 14–28 dni) kuracje prze-
znaczone do intensywnej pielęgnacji 
włosów lub skóry głowy. Ampułki wy-
różniają się wysoką koncentracją skład-
ników aktywnych, a ich działanie sku-
pia się na ogół na jednym, konkretnym 
problemie, np. przeciwdziałaniu wypa-
daniu włosów, leczeniu łupieżu lub in-
nych problemów skóry głowy, odżywie-
niu, regeneracji lub wzmocnieniu i sty-
mulowaniu cebulek włosowych. 
Kuracja zawiera określoną liczbę wy-
godnych do aplikacji jednorazowych 
ampułek w postaci szklanych lub plasti-
kowych fiolek albo pojemnika z aplika-
torem dozującym po jednej porcji pre-
paratu. Częstotliwość stosowania am-
pułek zależy od ich rodzaju. Są takie, 
które wciera się we włosy i skórę głowy 
co wieczór przez kilka, kilkanaście dni, 
ale są również preparaty do stosowania 
raz lub dwa razy w tygodniu.

DLA KAŻDEGO  
COŚ DOBREGO

Różnorodność i spora oferta kuracji 
ampułkow ych w ynikają przede 
wszystkim z tego, że mają one bardzo 
wyspecjalizowane działanie lub są 
przeznaczone do określonego rodzaju 
włosów. Inne składniki zawierają ku-
racje wzmacniające włosy dla męż-
czyzn, inne zapobiegające wypadaniu 
włosów u kobiet, a jeszcze inne działa-
jące odżywczo, regenerująco lub prze-
ciwłupieżowo. Ampułki mogą również 
wspomagać przywracanie równowagi 
skórze głowy i regulować wydzielanie 
sebum w przypadku skóry łojotokowej 
i dotkniętej łupieżem. 
Zasadniczym celem kuracji ampułko-
wych jest poprawa metabolizmu ko-
mórek włosa, regeneracja jego struk-
tury (np. przez eliminowanie z wło-
sów usztywnionego kolagenu powo-
dującego szybsze ich wypadanie) 
i pobudzenie cebulek włosowych do 
działania, czyli wzrostu nowych wło-
sów. Szczególne miejsce wśród kura-

1.1.  VICHY Dercos, Aminexil Clinical 5, kuracja 
w ampułkach do włosów dla kobiet,  
21x6 ml/1 opak., 242,99 zł, 1 opak. = 242,99 zł   
2.2.  PANTENE Miracle, kuracja w ampułkach 
do włosów, 45 ml, 13,99 zł, 100 ml = 31,09 zł    
3.3. REVUELE  REVUELE Biotin, kuracja w ampułkach 
do włosów, 1 opak., 19,99 zł, 1 opak. = 19,99 zł    

4.4.  FARMONA Jantar, kuracja w ampułkach 
do włosów zniszczonych, 1 opak., 15,99 zł,  
1 opak.= 15,99 zł
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CO KRYJĄ AMPUŁKI?
Oto składniki najczęściej wykorzystywane w kuracjach ampułkowych. 

Aminexil – zapobiega włóknieniu kolagenu oraz wzmacnia zakorzenienie włosa, 
hamując jego wypadanie.
Aminokwasy siarkowe – odbudowują strukturę włosa.
Witaminy z grupy B – odżywiają cebulki. 
Biotyna – pobudza porost włosów, wzmacnia je i łagodzi łojotok skóry głowy.
Wyciągi z miłorzębu japońskiego i kory kaliny – sprzyjają procesom wymiany 
międzykomórkowej oraz wytwarzaniu keratyny. 
Procyjanidy z winogron – chronią cebulki włosów przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników i spowalniają proces ich starzenia. 
Proteiny jedwabiu – nadają włosom elastyczność, gęstość i połysk. 
Pochodna tyrozyny – opóźnia pojawianie się siwych włosów. 
Lipidy – wzmacniają strukturę włosów i dają im odporność na uszkodzenia 
spowodowane stylizacją.
Pirokton olaminy – ma działanie przeciwzapalne i hamuje rozwój grzybów 
odpowiedzialnych za zmiany łupieżowe.
Witamina E – działa antyoksydacyjnie, przywraca równowagę skórze głowy. 
Woda termalna – wzmacnia barierę ochronną skóry głowy, wspomaga jej 
oczyszczenie.
Arginina – stymuluje mikrokrążenie.
Ekstrakt z rukwi wodnej – jest bogaty w witaminy i sole mineralne, więc 
świetnie odżywia cebulkę włosa. 
Aloes – doskonale nawilża.
Olej arganowy – zmiękcza i działa antyrodnikowo.
Keratyna roślinna ekstrahowana z konopi i ryżu – działa wzmacniająco.
Wyciąg z bursztynu – pielęgnuje, odżywia i wzmacnia strukturę włosów. 
Glukoza oraz witaminy A, E, F – nawilżają, intensywnie odżywiają i wzmacniają 
włosy. 
Kwasy AHA – delikatnie zmiękczają i złuszczają naskórek, ułatwiając wnikanie 
w głąb substancjom aktywnym. 
Kapsaicyna i ekstrakt z jeżówki elektrycznej – stymulują mikrokrążenie, 
zmniejszają napięcie mięśniowe skóry głowy, które może być powodem 
wypadania włosów.
Ekstrakty roślinne (z czarnej rzodkwi, kłączy tataraku, ziela dziurawca) oraz 
olejki eteryczne (z kolendry, drzewa herbacianego) i olej rycynowy – odżywiają 
i wzmacniają strukturę włosów. 

cji ampułkowych zajmują te przezna-
czone dla kobiet w wieku okołome-
nopauzalnym, które hamują wypada-
nie włosów związane ze zmianami 
hormonalnymi. Podobnie działają 
zestawy ampułek dla mężczyzn bory-
kających się z problemem łysienia, 
słabym zakorzenieniem włosów i za-
burzeniami związanymi z mikrokrą-
żeniem w podskórnych naczyniach 
włosowatych. 

SATYSFAKCJA 
GWARANTOWANA

Kuracje ampułkowe cieszą się dużą 
popularnością, ponieważ wykazują 
wysoką skuteczność działania wi-
doczną już po zastosowaniu ich 
pierwszego cyklu. Niektóre kuracje 
można stosować bez przerwy, aż do 
uzyskania satysfakcjonujących wyni-
ków, ale są również i takie, które wy-
magają przerwy po określonym czasie 
stosowania (np. po 2–3 miesiącach). 
Pamiętajmy, że kuracja ampułkowa 
i każdy rodzaj pielęgnacji włosów 
i skóry głowy będą bardziej skutecz-
ne, gdy połączymy je z odpowiednią 
dietą i aktywnością fizyczną. Nie za-
pominajmy także o tym, że wypada-
nie włosów często bywa objawem 
różnych chorób (hormonalnych, ge-
netycznych, związanych ze stresem, 
depresji) i dobrze poznać jego przy-
czynę. 

1.1.  EQUILIBRA Tricologica, kuracja ampułkowa przeciw wypadaniu włosów, 10x8 ml/1 opak., 49,99 zł, 1 opak. = 49,99 zł   2.2.  SEBORADIN Forte, 
kuracja ampułkowa przeciw wypadaniu włosów dla kobiet, 1 opak., 55,99 zł, 1 opak. = 55,99 zł   3.3.  PHYTO Phytocyane, kuracja ampułkowa 

przeciw wypadaniu włosów u kobiet, 12x5 ml/1 opak., 169,99 zł, 1 opak. = 169,99 zł

1 2 3



Działają nawet 10 razy szybciej od kremu, ale nie można traktować ich jako jego zamiennika. 
Mimo niewielkiej pojemności, stanowią prawdziwy koncentrat piękna, który niweluje wszystkie 
problemy skóry. Wystarczy kilka kropel, by cera wyglądała perfekcyjnie. Sera do twarzy, bo o nich 
mowa, stymulują wielopoziomowe działanie regenerujące, przynosząc natychmiastowe i długotrwałe 
efekty! Poznaj każde z nich i wybierz ulubieńca swojej codziennej pielęgnacji. 

Zmiany trądzikowe? Przebarwienia? Niedoskonałości? Zmarszczki? Rozszerzone pory? Cera pozbawiona jędrności i blasku? 
Odpowiedzią na te i inne problemy skóry jest seria SERUM SHOT od Eveline Cosmetics. Linia siedmiu serów wykorzystuje 
działanie wyselekcjonowanych składników aktywnych o wysokich stężeniach i niezwykłej skuteczności. Wśród kluczowych 
komponentów wymienić należy: retinol, kwas hialuronowy, peptydy, kofeinę, ceramidy, witaminę C i Cg, niacynamid, 
kwas mlekowy i glikolowy, trehalozę, skwalan.

PROBLEM? 
MAMY ROZWIĄZANIE! 

Serum shot  
JEDNO ROZWIĄZANIE 

NA WSZYSTKIE PROBLEMY SKÓRY

HIT PIELĘGNACJI 2022

Problem: 
nadmiar sebum, 
objawy trądziku. 

Problem: 
przebarwienia, 
nierówny koloryt, 
cera pozbawiona 
blasku.

Problem: 
cienie, opuchnięcia, 
„kurze łapki”.

Problem: 
przebarwienia, 
oznaki starzenia, 
niedoskonałości.

Problem: 
sucha, 
odwodniona, 
wrażliwa cera.

Problem: 
utrata jędrności, 
zmarszczki.

Problem: 
rozszerzone pory, 
zmarszczki.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Wśród kosmetyków do pielęgnacji twarzy zdarzają się 
formuły o statusie gwiazd światowego formatu. 

Za ich niezwykłym działaniem i sukcesem stoją perfekcyjnie 
dobrane składniki aktywne i zaawansowane technologie. 

Wiemy, jakie produkty wiodły prym w tym roku. 
Musisz je poznać! 

Koncentrat piękna
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Dermokosmetyki na noc 
różnią się nieco składem 
od tych, które są 
przeznaczone do dziennej 
pielęgnacji. Wszystko 
dlatego, że skóra w nocy 
potrzebuje odmiennych 
składników aktywnych 
niż w dzień i zachowuje 
się troszkę inaczej.  
TEKST: Katarzyna Brzeska

Cykl dobowy naszego organizmu 
od lat fascynuje naukowców, 
którzy badają, dlaczego o świ-

cie mamy najmocniejsze doznania ero-
tyczne, około 17 jesteśmy najbardziej 
odporni na ból, najłatwiej przyswajamy 
wiedzę między 15 a 18 i z jakiego powo-
du nasza skóra regeneruje się w nocy, 
a nie na przykład w południe. Nic więc 
dziwnego, że Jeffrey C. Hall, Michael 
Rosbash i Michael W. Young, którzy od-
kryli molekularne mechanizmy kontro-
lujące rytm dobowy, w 2017 roku otrzy-
mali za swoje badania Nagrodę Nobla. 
Bez zachowanego rytmu dobowego 
niemożliwe byłoby prawidłowe funk-
cjonowanie organizmu człowieka i każ-
dego z jego organów.

KIEDY PORA NA KREM?
Jeśli przyjrzymy się zegarowi biologicz-
nemu przypisanemu naszej skórze i jej 
porom aktywności, z łatwością zorien-

Uroda przychodziUroda przychodzi  

            NOCĄ

tujemy się, że w ciągu dnia skóra skupia 
się na procesach ochronnych (przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrzny-
mi, takimi jak zanieczyszczenie powie-
trza, promieniowanie UV, niskie lub 
wysokie temperatury, wiatr, mechanicz-
ne uszkodzenia itp.), a dopiero po 18 
przestawia się na tryb nocny. Wtedy jej 

nadrzędnymi celami stają się regenera-
cja, odżywienie i naprawa wszelkich 
szkód wyrządzonych w ciągu dnia. 
Nic zatem dziwnego, że dermokosme-
tyki do wieczornej pielęgnacji mogą 
(a wręcz powinny) być bogatsze, silniej 
działające i aktywniejsze niż te używane 
za dnia. Po zmroku skóra z  chęcią 
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przyjmie wszystko, co pomoże jej 
w procesach naprawczych i odżywieniu.

WIECZORNE RYTUAŁY
Po całym dniu skóra jest cieplejsza i za-
czerwieniona, co wynika z rozszerzenia 
naczyń krwionośnych. To dobry znak, 
bo właśnie wtedy szybsza cyrkulacja 
krwi sprawia, że komórki są lepiej do-
tlenione, a składniki aktywne dermoko-
smetyków łatwiej się wchłaniają i docie-
rają do głębszych warstw naskórka. 
Wieczorem rozszerzają się również po-
ry skóry, więc to najlepszy czas na jej 
dokładne oczyszczenie i demakijaż. 
I właśnie od oczyszczania i demakijażu 
powinny zacząć się wieczorne zabiegi 
pielęgnacyjne. Dobry żel, pianka lub 
krem do mycia, woda micelarna lub 
olejek do demakijażu, a potem tonik 
przywracający skórze jej naturalny od-
czyn (lekko kwaśne pH) to pierwszy 
krok. Drugi to oczywiście dobrze do-
brany do rodzaju i potrzeb skóry krem 
na noc lub krem i serum. 

BEZ PRZESADY
Wieczorną pielęgnację można wzboga-
cić masażem skóry twarzy, szyi i dekol-
tu oraz kosmetykami do pielęgnacji 
tych – często traktowanych po maco-
szemu – partii ciała. A przecież szyja 
i dekolt też potrzebują odżywienia, na-
wilżenia i regeneracji, nawet bardziej 
niż twarz. Do wieczornych rytuałów 
można też dołączyć krem lub lekki żel 
pod oczy. Ale uwaga! Skóra nie lubi ob-
ciążających produktów, wybierajmy 
więc te dopasowane do jej indywidual-
nych potrzeb i najpoważniejszych pro-
blemów, nie starając się za wszelką cenę 
dogodzić jej ponad miarę. Postawmy na 
regenerację, nawilżenie i minimalizo-
wanie skutków starzenia, dostarczmy jej 
składników potrzebnych do walki z trą-
dzikiem, problemami naczyniowymi 
lub wrażliwością, ale nie uszczęśliwiaj-
my jej na siłę. Niekiedy mniej znaczy 
lepiej, dlatego dermokosmetyki o krót-
kim składzie i konkretnym działaniu to 
najlepszy wybór.  

1 2

3

4 5
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Składniki  
na dobranoc  
W nocnych kremach, serach, 
esencjach, eliksirach i kuracjach 
ampułkowych szukaj składników, 
dzięki którym wieczorna pielęgnacja 
będzie miała dobroczynny wpływ  
na skórę i zaskoczy cię skutecznością. 
Oto TOP 5 nocnych substancji 

aktywnych:

•  Witamina A oraz jej pochodne 
(np. retinol i jego roślinny odpo-
wiednik bakuchiol) – przyspieszają 
proces regeneracji komórek, 
delikatnie złuszczają martwy 
naskórek, stymulują produkcję 
kolagenu, ujędrniają, wygładzają 
i rozświetlają.

•  Skwalan i skwalen – delikatnie 
usuwają przebarwienia i posłonecz-
ne uszkodzenia skóry, wzmacniają 
jej barierę ochronną, uelastyczniają, 
działają przeciwstarzeniowo.

•  Koenzym Q10 oraz inne antyoksy-
danty (np. ekstrakt z pestek 
winogron, wyciąg z zielonej herbaty, 
witaminy C i E, beta-karoten, 
astaksantyna) – likwidują wolne 
rodniki, wpływając na spowolnienie 
procesów starzenia, wspomagają 
prawidłowy poziom nawilżenia 
skóry i jej ochronę.

•  Kwas hialuronowy oraz inne 

składniki nawilżające (ekstrakt 
z aloesu, mocznik, alantoina, 
pantenol, mleczan sodu, betaina) 
– nawilżają głębokie warstwy 
naskórka, sprawiając, że skóra staje 
się bardziej elastyczna, jędrna 
i gładka.

•  Ceramidy i peptydy – odżywiają 
i regenerują skórę, wpływają na 
syntezę kolagenu i elastyny, 
przyspieszają gojenie i procesy 
naprawcze, chronią przed utratą 
wilgoci z naskórka i wspomagają 
jego ochronną warstwę. Zmniejszają 
widoczność bruzd i zmarszczek.

1.1.  LIERAC Premium, kuracja przeciwstarzeniowa do twarzy, 30 ml, 439,99 zł, 100 ml = 1466,63 zł 

2.2.  TOŁPA dermo face sebio, nocna maska bloker sebum do twarzy, 40 ml, 36,99 zł,  

100 ml = 92,48 zł   3.3.  ALMA K. regeneracyjny krem na noc do twarzy, 50 ml,  
139,99 zł, 100 ml = 279,98 zł   4.4.  PHARMACERIS Sebo-Almond Peel, krem z 5% kwasem 
migdałowym, 50 ml, 54,99 zł, 100 ml = 109,98 zł   5.5.  BASICLAB Esteticus, korygujące serum 
z retinalem 0,07%, 30 ml, 144,99 zł, 100 ml = 483,30 zł
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Test SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY  
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Testowała: Dominika Banasik
ekspertka ds. pielęgnacji z drogerii hebe w Gdańsku

O produkcie: ekstremalnie nawilżający 
krem, który niweluje uczucie suchości 
i ściągnięcia. W formule znalazły się:  
kwas hialuronowy, trehaloza, niacynamid 
oraz masło shea, które zapewniają ochronę 
i regenerację skóry.
Najlepszy dla: każdego typu skóry, 
szczególnie odwodnionej, przy kuracjach 
kwasowych lub z retinoidami.
Zwróciłam uwagę na: ukojenie 
podrażnionej skóry bez uczucia lepkości.

Nacom Next Level dermo, nawilżający 
krem do twarzy, 50 ml, cena: 35,99 zł,  
100 ml = 71,98 zł

O produkcie: orzeźwiający żel pod 
prysznic z nawilżającymi perełkami 
jojoba. Kosmetyk aromatyzowany 
kompozycją nut jaśminu, grejpfruta 
i wanilii, która wprowadza w relaksujący 
nastrój podczas kąpieli. Zawiera 92% 
składników pochodzenia naturalnego.
Najlepszy dla: każdej skóry, zwłaszcza 
przesuszonej.
Zwróciłam uwagę na: eleganckie 
opakowanie produktu i zmysłowy zapach.

Sanctuary Spa Signature Collection, 
 żel pod prysznic, 250 ml, cena: 29,99 zł,  
100 ml = 12,00 zł

Nacomi Next Level dermo, 
krem do twarzy

O produkcie: delikatnie oczyszczający peeling do ciała 
o zapachu słodkiej gruszki przełamanej aromatycznym 
imbirem, który usuwa suche skórki. W składzie 
znajdują się również cenne emolienty, które tworzą 
warstwę ochronną dla skóry.
Najlepszy dla: suchych, 
wiotkich skór, wymaga- 
jących natychmiastowego 
ujędrnienia.
Zwróciłam uwagę na:  
piękny zapach 
i ekspresowe działanie.

Tutti Frutti Gruszkowe 
ujędrnienie, peeling cukrowy do ciała, gruszka i imbir, 300 g, 
cena: 23,99 zł, 100 g = 8,00 zł 

Tutti Frutti,  
peeling do ciała

4

O produkcie: lekkie serum 
z ultrastabilną formą witaminy C, 
która w połączeniu z innymi 
antyoksydantami stanowi dla skóry 
tarczę ochronną w walce z wolnymi 
rodnikami. Cera staje się bardziej 
nawilżona, rozświetlona, 
a przebarwienia zredukowane. 
Najlepszy dla: skóry dojrzałej, 
wrażliwej bądź suchej.
Zwróciłam uwagę na: rozświetlenie 
oraz poprawę stanu i jędrności skóry.

Resibo Heyday, serum z witaminą C  
do twarzy, 30 ml, cena: 78,99 zł,  
100 ml = 263,30 zł

Sanctuary Spa,  
żel pod prysznic

Resibo,  
serum z witaminą C 1 2

3
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A RT Y K U Ł  
S P O N S O ROWA N Y 

C O LY F I N E  W   H E B E

PEELING – TO DZIĘKI NIEMU SKÓRA MOŻE W PEŁNI KORZYSTAĆ Z DOBRODZIEJSTW SKŁADNIKÓW 
AKTYWNYCH ZAWARTYCH W KOSMETYKACH LUB DOSTARCZANYCH PODCZAS ZABIEGÓW 

UPIĘKSZAJĄCYCH. A GDYBY TAK PEELING POŁĄCZYĆ Z KREMEM? CZY TO MOŻLIWE, ŻE POWSTAŁBY 
KOSMETYK, KTÓRY JEDNOCZEŚNIE USUWA ZROGOWACIAŁY NASKÓREK I PIELĘGNUJE SKÓRĘ?

Upiększająca  
SIŁA PEELINGU

TYLKO 
w  

Taki właśnie jest Redox peeling do twarzy z korundem 
marki Colyfine, polecany szczególnie do pielęgnacji cery 
dojrzałej i przesuszonej. W tym kosmetyku składnikiem, 
który ściera martwe komórki naskórka, jest korund – mi-
nerał wykorzystywany w  zabiegach mikrodermabrazji 
bezigłowej. W  mechanicznym peelingu do twarzy Re-
dox korund ma formę drobniutkiego, specjalnie frak-
cjonowanego pyłu, dzięki czemu bardzo delikatnie, lecz 
skutecznie usuwa zrogowaciały naskórek. Ponieważ 
peeling Colyfine jest jednocześnie kremem pielęgna-
cyjnym o  wielokierunkowym korzystnym działaniu na 
skórę, aplikacja tego kosmetyku jest przyjemnością, a on 
sam znakomicie wpływa na kondycję cery przez zawarte 
w nim naturalne bioaktywne składniki. Naturalne oleje 
(arganowy, z zarodków pszenicy i awokado) wzbogaca-
ją skórę w  cenne nienasycone kwasy tłuszczowe, wita-
miny A, E, F i  chronią ją przed przesuszaniem. Ekstrakt 
z  miłorzębu działa przeciwstarzeniowo, a  dodatek alo-
esu razem z alantoiną koi skórę, nawilża ją i wspomaga 
biorewitalizację. Zawarte w kosmetyku kolagen, elasty-
na i aminokwasy budujące te białka oraz witamina E już 
w  trakcie usuwania martwego naskórka przenikają do 
głębszych jego warstw i  pobudzają produkcję nowych 
zasobów białek. W rezultacie bezpośrednio po zabiegu 
peelingu skóra jest gładka i odzyskuje blask, a z każdym 
kolejnym dniem staje się piękniejsza, ponieważ na bazie 
zawartych w  peelingu Colyfine bioskładników zostaną 
odbudowane nowe zasoby kolagenu i elastyny, co czyni 
skórę jędrniejszą, bardziej elastyczną, a przez to młodszą.

 hebe.pl  h    37     
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Na czym polega naturalny proces  
złuszczania naskórka?
Skóra zbudowana jest z warstw komórek 
przypominających cegiełki – te najbar-
dziej zewnętrzne tracą nawilżenie, więc 
odrywają się i robią miejsce dla znajdują-
cych się pod nimi nowych komórek. Skó-
rę zrzucamy cały czas, w każdej sekundzie 
życia. U osoby w wieku 20–30 lat cykl od-
budowy naskórka zajmuje około 28 dni 
(na ogół po tym czasie znika opalenizna, 
zmniejszają się płytkie przebarwienia 
i goją drobne skaleczenia). U osób star-
szych cykl złuszczania naskórka może 
być nieco dłuższy i trwać 30–35 dni.

Po co nam złuszczanie naskórka?
To proces fizjologiczny, którego zada-
niem jest oczyszczenie i regeneracja na-
skórka. Dzięki niemu ujścia gruczołów 
łojowych zostają odblokowane, skóra jest 

korzystują działanie enzymów (np. pozy-
skiwanych z owoców), które nałożone na 
skórę w delikatny sposób rozpuszczają 
martwe komórki naskórka. Podobne 
działanie mają peelingi chemiczne, które 
zawierają kwasy (np. mlekowy, salicylo-
wy, migdałowy, laktobionowy) rozpusz-
czające wierzchnią warstwę skóry. Gom-
mage to peeling w formie pasty, który łą-
czy działanie złuszczania mechanicznego 
i enzymatycznego. Gommage nakłada się 
na skórę twarzy jak maskę, a gdy zasty-
gnie, wykonuje się masaż, podczas które-
go kosmetyk ściera martwy naskórek.

Jak dobrać peeling do rodzaju skóry?
Zasada jest prosta: im skóra grubsza i bar-
dziej tłusta, tym silniejszego peelingu 
możemy używać. Do skóry tłustej, zanie-
czyszczonej i mieszanej możemy stoso-
wać peeling mechaniczny ze ścierającymi 
drobinkami lub gruboziarnisty gomma-
ge. Peeling enzymatyczny może być sto-
sowany w pielęgnacji skóry wrażliwej, 
trądzikowej. Chemiczny polubi skóra, 
która potrzebuje delikatnych kosmety-
ków, a więc skłonna do podrażnień, ze 
stanami zapalnymi, trądzikiem. Po wyci-
szeniu stanów zapalnych i zmniejszeniu 
objawów trądziku możemy stosować 
drobnoziarnisty peeling mechaniczny.  

Jak złuszczanie działa na skórę, na czym polega i czym je wykonywać oraz jak 
dobrać najlepszy peeling do rodzaju skóry? Na pytania odpowiada ekspertka. 

ROZMAWIA: Olga Huk

Ekspert: 
ANETA CZUPRYNIAK  
kosmetolog z kliniki Enso Esthetics  
w Warszawie (www.ensoesthetics.pl) 

czysta, staje się bardziej elastyczna, mięk-
ka i lepiej chroniona. Podczas wymiany 
komórek na powierzchni skóry są produ-
kowane substancje wiążące wodę oraz li-
pidy, a tym samym odbudowuje się 
płaszcz hydrolipidowy pełniący funkcje 
ochronne. Naskórek pozbawiony mar-
twych komórek jest lepiej przygotowany 
do przyjęcia substancji aktywnych znaj-
dujących się w kosmetykach.

Jak pomagać skórze w złuszczaniu?
Wystarczy podczas zabiegów domowej 
pielęgnacji regularnie używać kosmety-
ków złuszczających dopasowanych do 
rodzaju skóry twarzy. To, jak złuszczać 
naskórek na twarzy, jak często wykony-
wać ten zabieg i jakich kosmetyków uży-
wać, jest sprawą indywidualną i zależy od 
kondycji i rodzaju skóry. Do wyboru ma-
my kilka rodzajów peelingu: mechanicz-
ny ziarnisty, enzymatyczny, gommage 
i chemiczny. Każdy z nich możemy wy-
konać w domu, ale również pod okiem 
specjalisty kosmetologa w gabinecie. 
Peelingi mechaniczne wykorzystują do 
złuszczania zmielone pestki, skorupki 
orzechów albo minerały (np. piasek wul-
kaniczny). Drobinki ścierają wierzchnią 
warstwę naskórka i wygładzają jego po-
wierzchnię. Peelingi enzymatyczne wy-

ZŁUSZCZANIE 
na zawołanie
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1. TYGODNIOWA KURACJA
DZIĘKI WYSOKIEMU STĘŻENIU RETINALU  
już po siedmiu dniach możemy dostrzec trwałe 
rezultaty – wygładzony, odnowiony naskórek o większej 
niż dotąd sprężystości i napięciu. 
Dermika Esthetic Solutions Retinal, intensywna kuracja 
przeciwzmarszczkowa w ampułkach, 14 ml, 89,99 zł,  

100 ml = 642,79 zł

2. ŚCIERANIE, ŁAGODZENIE, ODŻYWIANIE
PEELING, który nie tylko pomaga pozbyć się niepo-
trzebnej warstwy martwych komórek naskórka, ale 
także skutecznie nawilża i odżywia cerę. 
Colyfine Redox, peeling do twarzy z korundem,  
100 ml, 69,99 zł, 100 ml = 69,99 zł

3. SIŁA DELIKATNOŚCI
RZADKO W NAZWIE KOSMETYKU ZNAJDZIEMY 
SŁOWO „SUBTELNY”. Tym razem precyzyjnie określa 
ono superdelikatne działanie peelingu enzymatycznego 
przeznaczonego nawet do skóry szczególnie wrażliwej.
Bandi Professional Delicate Care, subtelny peeling 
enzymatyczny, 75 ml, 44,99 zł, 100 ml = 59,99 zł

4. PRECYZYJNIE ODMIERZONA DAWKA
DO WYKONANIA JEDNEGO ZABIEGU WYSTARCZY 
ZAWARTOŚĆ JEDNEJ SASZETKI.  
Kosmetyk reguluje pracę gruczołów łojowych 
i zapobiega nadprodukcji sebum. 
Yasumi No Filter, proszek oczyszczający do cery tłustej, 
mieszanej, z zaskórnikami i rozszerzonymi porami,  
1 opak., 49,99 zł, 1 opak. = 49,99 zł

5. RECEPTURA Z GABINETU
KOSMETYK PROFESJONALNY, opierający się 
na gabinetowym zabiegu mikrodermabrazji, dzięki 
któremu w domowych warunkach można uzyskać 
efekt rozjaśnienia, rozświetlenia i wygładzenia cery. 
Herla Infinite White, peeling do twarzy, 150 ml,  
94,99 zł, 100 ml = 63,33 zł

6. Z CZTEREMA RODZAJAMI KWASÓW
PEELING DZIAŁAJĄCY NOCĄ, GDY ŚPISZ?
To możliwe dzięki nocnemu serum złuszczającemu 
z kwasami: mlekowym, glikolowym, migdałowym 
i polihydroksykwasami. 
Skincyclopedia, skoncentrowane profesjonalne serum 
złuszczające z 20% AHA + PHA, 30 ml, 48,99 zł, 100 ml = 163,30 zł

CZYM JEST  
MIKRODERMABRAZJA?

To złuszczanie skóry – prosty 
i bezpieczny do wykonania w domu 

sposób na poprawę kondycji  
skóry i pozbycie się z jej po-
wierzchni niedoskonałości  

(np. zaskórników). 
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MĘSKIE  
OCZYSZCZANIE
Jak mężczyźni oczyszczają skórę 
twarzy? Większość używa wody 
i kosmetyku myjącego – żelu, pianki 
lub syndetu, ale są i tacy, którzy 
woleliby robić to szybciej i w mniej 
skomplikowany sposób. I właśnie dla 
nich jest przeznaczony Crystallove Men 
Collection – czarny wacik (nie będzie 
podejrzeń, że to niemęski gadżet), który 
usuwa zanieczyszczenia ze skóry jedynie 
przy użyciu wody. Jest miękki i delikatny, 
więc nadaje się do każdego typu cery, 
również wrażliwej. Co ciekawe może być 
użyty około 200 razy, a żeby utrzymać 
go w czystości, wystarczy umyć go 
w ciepłej wodzie i wysuszyć. Magia!

Panowie najczęściej lubią to, co znają i co sprawdzili 
na własnej skórze. Jak zatem przekonać ich 

do kosmetycznych nowinek? Może z okazji Gwiazdki 
obdarować ich czymś, co warto poznać?  

Trzy zaskakujące nowości! 
TEKST: Aleksander Perliński

BROŃ PRZECIW 
NIEDOSKONAŁOŚCIOM

Trądzik, rozszerzone pory, wypryski i za-
skórniki bywają częstym utrapieniem 
mężczyzn. Na szczęście są już kosmetyki, 
które skutecznie radzą sobie nawet z po-
ważnymi problemami skóry. Skoncen-
trowane serum przeciw niedoskonało-
ściom Effaclar wygląda jak medyczny 
eliksir z laboratorium Jamesa Bonda (i to 
powinno spodobać się mężczyznom), a 
aplikuje się je superprofesjonalnie, bo za 
pomocą pipetki. Serum zawiera kwasy o 
działaniu złuszczającym (lipohydroksy-
lowy, salicylowy i glikolowy) oraz niacy-

Trzy razy Trzy razy 
  TAK!TAK!

namid, który wygładza skórę i przyspie-
sza jej regenerację. Efekt? Gładka, jędrna, 
czysta i pełna blasku skóra bez zaskórni-
ków i niedoskonałości.

LUKSUS W CZERNI
Luksusowe, minimalistyczne, czarne 
opakowanie tego kosmetyku na pewno 
zadowoli męskie gusta i będzie świetnie 
prezentować się na łazienkowej półce. 
Multiaktywne 24-godzinne serum dla 
mężczyzn La Vie Skin stymuluje produk-
cję kolagenu, opóźniając procesy starze-
nia się skóry, pobudza produkcję kwasu 
hialuronowego i tworzy ochronny film 
na powierzchni skóry, zapewniając dłu-
gotrwałe nawilżenie. Koi, odżywia, rege-
neruje i chroni przed podrażnieniami, 
zapewnia redukcję zmarszczek oraz 
kompleksowe nawilżenie głębokich 
warstw skóry. Po prostu ideał!  

1.1.  LA ROCHE-POSAY Effaclar, 
skoncentrowane serum przeciw 

niedoskonałościom do twarzy, 30 ml, 
179,99 zł, 100 ml = 599,97 zł   2.2.  LA VIE SKIN 

multiaktywne 24-godzinne serum  
do twarzy dla mężczyzn, 50 ml,  

499,00 zł, 100 ml = 998,00 zł

CRYSTALLOVE Men 
Collection, wacik do 
oczyszczania skóry 
dla mężczyzn, 1 szt., 
22,10 zł, 1 szt. = 22,10 zł

1

2



VOUCHERY

1 x 5000 PLN
10 x 500 PLN

100 x 100 PLN

Kup Gillette, 
wspieraj mężczyzn i wygraj

1 ze 111 nagród!

weź udział:
https://www.everydayme.pl/

movember2022

Czas trwania konkursu 1.10 - 30.11.2022, regulamin na https://www.everydayme.pl/movember2022
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Natura kontra  
WOLNE  

RODNIKI 
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C zęsto słyszymy o działaniu 
antyoksydantów, które zwal-
czają szkodliwe wolne rodni-

ki, ale czy wiemy, na czym proces ten 
polega? 

WOLNE I ZŁOŚLIWE
W naszym organizmie nieustannie 
krążą cząsteczki tlenu niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania komó-
rek i przeprowadzania wielu procesów 
biologicznych. Zdarza się, że w wyniku 
niektórych reakcji cząsteczki te tracą 
jeden elektron i wtedy stają się wolny-
mi rodnikami. Zaczynają desperacko 
poszukiwać brakującego parzystego 
elektronu, a gdy go znajdą – najczęściej 
u innej, pełnowartościowej cząsteczki 
tlenu – zwyczajnie go kradną, powodu-
jąc, że owa cząsteczka sama jest wybra-
kowana, a więc staje się… wolnym rod-
nikiem. Gdy wolnych rodników w or-
ganizmie jest za dużo – np. z powodu 
procesów wywołanych przez palenie 
papierosów, zanieczyszczenie środowi-
ska, stany zapalne, choroby, stres, a na-
wet intensywne treningi i opalanie się 
– zaczynają one masowo „ograbiać” 
cząsteczki tlenu, doprowadzając do 
stresu oksydacyjnego (zaburzenia rów-
nowagi między reakcjami utleniania 
a poziomem antyutleniaczy) i tym sa-
mym szybszego starzenia się komórek 
nie tylko skóry, ale i całego organizmu. 

Co łączy ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, aronii, dzikiej róży, czarnego bzu, 
olej z pestek winogron, migdałów i pestek dyni? To naturalne antyoksydanty 

bardzo często wykorzystywane w kosmetykach anti-aging. Ich działanie 
polega na walce z wolnymi rodnikami, a więc i na spowalnianiu procesów 

starzenia się skóry. Warto je znać!
TEKST: Olga Huk

DZIELNE I WALECZNE
W tym momencie do akcji wkraczają 
antyutleniacze (zwane również anty-
oksydantami), czyli substancje, które 
zapobiegają szkodliwemu działaniu 
wolnych rodników. Antyoksydanty 
endogenne to związki chemiczne, któ-
re są wytwarzane przez organizm 
człowieka (np. melatonina, estrogen, 
kwas liponowy, glutation), ale mogą 
być również dostarczane z zewnątrz 
(egzogenne) z pożywieniem, suple-

mentami lub w kosmetykach. Do naj-
popularniejszych antyoksydantów na-
leżą przede wszystkim witaminy C i E, 
koenzym Q10, beta-karoten, likopen, 
cynk, selen, polifenole i antocyjany. 
Wiele z nich pochodzi z natury i jest 
pozyskiwanych z różnych części ro-
ślin, owoców, orzechów i pestek.

NA TALERZU I W KREMIE
Oprócz antyoksydantów pochodzą-
cych z pożywienia (zawartych m.in. 
w czerwonych i czarnych owocach 
i warzywach, jarmużu, brokułach, nat-
ce pietruszki, szpinaku, dyni, zielonej 
herbacie, chudym mięsie, mleku, orze-
chach, olejach, rybach i owocach mo-
rza) możemy dostarczać również ta-
kie, które zostały ukryte w suplemen-
tach diety i – oczywiście – w kosmety-
kach. Okazuje się, że te ostatnie są 
bardzo dobrze wchłaniane przez skórę 
i świetnie sprawdzają się w produktach 
odmładzających bądź spowalniających 
procesy starzenia skóry. 
Do najcenniejszych składników anty-
oksydacyjnych stosowanych w kosme-
tykach, a pochodzących z natury, nale-
żą ekstrakt z zielonej herbaty lub kom-
buczy, ubichinon (koenzym Q10), ka-
rotenoidy na czele z beta-karotenem 
i  likopenem (z pestek pomidorów) 
oraz polifenole znajdujące się w ole-
jach (tłoczonych z pestek winogron, 

1. Naturativ regenerujący krem do twarzy, 
50 ml, 139,99 zł, 100 ml = 279,98 zł    

2. Bionly cbd multikrem do twarzy z olejem 
konopnym i cbd, 50 ml, 99,99 zł, 100 ml = 199,98 zł   

3. Be Bio by Ewa Chodakowska odżywczo--
regenerujące serum do twarzy, 30 ml,  

43,99 zł, 100 ml = 146,63 zł   4. Nacomi Arganowy 
krem pod oczy z olejem z pestek winogron, 

15 ml, 32,99 zł, 100 ml = 219,93 zł
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oliwek, migdałów, kiełków pszeni-
cy) i astaksantyna (pozyskiwana ze 
słodkowodnych, różowych glonów).

ODMŁADZANIE 
I OCHRONA

Składniki antyoksydacyjne stoso-
wane w naturalnych kosmetykach 
są niezwykle zajęte. Mają za zadanie 
nie tylko walczyć z wolnymi rodni-
kami, ale także wielotorowo wspo-
magać ogólną kondycję i wygląd 
skóry przez hamowanie działania 
enzymów uczestniczących w proce-
sie oksydacji, zmniejszenie szkodli-
wego działania promieniowania UV 
i regenerację oraz aktywację anty-
utleniaczy. Następstwem aktywno-
ści antyoksydantów są więc: ochro-
na naskórka i większa szczelność 
bariery hydrolipidowej, szczelniej-
sze naczynia krwionośne, łagodniej-
szy przebieg procesów zapalnych, 
ochrona skóry przed fotostarze-
niem, utratą wilgotności i zapobie-
ganie powstawaniu zmarszczek. 
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Jakich składników przeciwutleniających 
szukać w kosmetykach? Oprócz tych, 
które zostały już wymienione, warto 
zwrócić uwagę na ekstrakty z jagód acai 
(są bogate w antocyjany, witaminę E 
i kwas elagowy, chronią przed promie-
niami UV, tonizują i wspomagają mi-
krokrążenie), ekstrakt z granatu (zapo-
biega powstawaniu przebarwień i wspo-
maga nawilżanie), ekstrakt z miłorzębu 
japońskiego (jest szczególnie polecany 
do cery naczynkowej i trądzikowej, bo 
wzmacnia naczynia krwionośne i działa 
na nie obkurczająco) oraz ekstrakt z li-
ści winogron i olej z pestek winogron 
(bogate w antyoksydacyjne polifenole, 
działające przeciwzmarszczkowo i łago-
dząco). 
Pielęgnacja z użyciem kosmetyków za-
wierających naturalne składniki anty-
oksydacyjne nie musi stanowić odręb-
nych zabiegów – może być świetnym 
uzupełnieniem codziennych gestów pie-
lęgnacyjnych. Dobrze ją stosować przez 
cały rok razem z odpowiednią dietą 
i aktywnością fizyczną. 

1. Dr. Hauschka regenerujący krem do twarzy na dzień, 40 ml, 274,99 zł, 100 ml = 687,48 zł   2. Cosnature Rokitnik, naturalna multi-odżywcza 
maska do twarzy z rokitnikiem, 16 ml, 5,99 zł, 100 ml = 37,44 zł   3. Nature Queen Olej tamanu, 30 ml, 26,99 zł, 100 ml = 89,97 zł    

4. FROJO rozświetlające mleczko do twarzy i ciała, 150 ml, 24,99 zł, 100 ml = 16,66 zł   5. Pure by Clochee kremowa pianka oczyszczająca  
do twarzy, 150 ml, 45,99 zł, 100 ml = 30,66 zł   6. Mokosh wygładzające serum z figą do twarzy, 12 ml, 79,99 zł, 100 ml = 666,58 zł   7. Iossi Morela, 

aksamitna kuracja do rąk, 50 ml, 81,99 zł, 100 ml = 163,98 zł   8. Nacomi Next Level witamina C 15%, 30 ml, 29,99 zł, 100 ml = 99,97 zł

RÓŻOWA SIŁA
Astaksantyna jest uznawana 
za najsilniejszy antyoksydant 
pochodzenia naturalnego. Działa 
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy 
silniej niż znane nam antyutleniacze, 
takie jak witamina E, beta-karoten, 
luteina i likopen. Astaksantynę do 
celów kosmetycznych i medycznych 
pozyskuje się przede wszystkim 
z jednokomórkowych mikroglonów 
słodkowodnych (Haematococcus 
pluvialis), ale występuje ona również 
w krewetkach, mięsie łososia 
i krabach, nadając im różowy kolor. 
To również dzięki niej flamingi, 
których pióra z natury są białe, stają 
się jaskraworóżowe, bo odżywiają się 
wspomnianymi wcześniej glonami 
i skorupiakami. Astaksantyna 
skutecznie dezaktywuje wolne 
rodniki, działa przeciwzapalnie, 
spowalnia procesy starzenia skóry, 
a zawarta w suplementach poprawia 
odporność organizmu, chroni układ 
sercowo-naczyniowy i wspomaga 
leczenie cukrzycy.
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A RT Y K U Ł  
S P O N S O ROWA N Y 

PU R E  BY  C L O C H E E  W   H E B E

CHOĆ TERMIN „SUPERFOODS” DOTYCZY ŻYWIENIA I JEST STOSOWANY W DIETETYCE, NIE TAK DAWNO ZOSTAŁ 
RÓWNIEŻ ZAADAPTOWANY PRZEZ RYNEK KOSMETYCZNY. OZNACZA KOSMETYKI, W KTÓRYCH WYKORZYSTANO 
SKŁADNIKI POCHODZENIA NATURALNEGO, UZNAWANE ZA WYJĄTKOWO ZDROWE I  DOBRZE WPŁYWAJĄCE  
NA KONDYCJĘ SKÓRY.

KOSMETYCZNE SUPERFOODS

Korzyści zdrowotne z pożywienia zaliczanego do superfoods 
są dobrze znane, a  działanie tych produktów przekłada się 
na stan całego organizmu i skóry. To sprzymierzeńcy zdrowia 
i  urody, ponieważ dostarczają antyoksydanty, cenne i  nie-
zbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), witaminy 
i ważne dla prawidłowego funkcjonowania skóry fitozwiąz-
ki. Zapewniają witalność, promienny wygląd skóry, chronią 
przed stresorami środowiskowymi (np. wolnymi rodnikami) 
i  reakcjami zapalnymi, a  także wspomagają metabolizm 
skóry. W linii kosmetyków Pure by Clochee Superfoods wy-
korzystuje się wyjątkowe właściwości superskładników po-
chodzenia naturalnego, którymi są m.in. ekstrakt z  jagód 
camu camu, olej z awokado, olej ze słodkich migdałów, eks-

trakty z czerwonych owoców, olej z pestek śliwki czy ekstrakt 
z żurawiny. Zamknięte w kosmetykach superfoods skutecz-
nie spowalniają procesy starzenia się skóry dzięki swoim wła-
ściwościom antyrodnikowym, dbają o  prawidłowe nawilża-
nie, ujędrniają i poprawiają elastyczność skóry, rozświetlają, 
wygładzają i  kontrolują odnowę skóry, regulują wydzielanie 
sebum, a także odżywiają skórę i wzmacniają barierę hydro-
lipidową. W linii Superfoods marki Pure by Clochee znajdują 
się wyjątkowe kosmetyki – odżywczy krem witaminowy do 
skóry suchej i odwodnionej, matujący krem witaminowy do 
skóry tłustej i  mieszanej oraz witaminowy krem pod oczy 
– które zawierają składnikowe hity pielęgnacyjne. Efekt? 
Superskóra z superfoods!

 hebe.pl  h    45     
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INGLOT 

Modny błysk
Nasycony lśniącymi drobinkami sypki cień do powiek 

pięknie rozświetla spojrzenie 

i sprawia, że makijaż wygląda 

świeżo i naturalnie. Można go 

nakładać aplikatorem, płaskim 

pędzelkiem lub wklepać  

opuszką palca, a dla 

wzmocnienia koloru i trwałości 

połączyć z kroplą płynu Duraline.

TOUS

W kolorze srebra
Tous LOVE ME The Silver Parfum 

jest elegancki i wyrafinowany. 

Kwiatowo-owocowo-piżmowe nuty 

hipnotyzują tak jak srebrny kolor 

flakonu nawiązujący do biżuterii 

w kształcie misia Tous. Bogata 

kompozycja łączy zapach jaśminu 

i róży, mandarynki i brzoskwini oraz 

uwodzicielskie nuty piżma i drewna.

BANDI

Muśnięta blaskiem
Kropelki rozświetlające do twarzy 

i ciała, wzbogacone o nawilżający 

kwas hialuronowy, delikatnie 

opalizują, dodając skórze subtelnego, 

naturalnego blasku. Luksusowa formuła 

natychmiast redukuje szary, matowy 

odcień skóry i sprawia, że cera wygląda 

na wypoczętą i lepiej nawilżoną. 

EVELINE COSMETICS

Wybierz  
swój look up!
Palety cieni z serii Look Up to  

idealnie skomponowane zestawy  

do makijażu oczu – tym razem  

w ponadczasowych, a jednocześnie  

najmodniejszych kolorach: różów, 

beżów i brązów. W paletce znajdziesz 6 odcieni matowych 

i 3 błyszczące – wszystkie niezastąpione w tworzeniu makijaży 

codziennych, biznesowych i wieczorowych.

Gosh Pink Power, podkręcający tusz do rzęs, 10 ml,   
cena: 64,99 zł, 100 ml = 649,90 zł

 
Inglot cień do powiek, 2 g, cena: 54,99 zł, 100 g = 2749,50 zł

GOSH

Różowa siła
Marzysz o doskonale wydłużonych 

i podkręconych rzęsach? Szukasz 

maskary, która doda im wyrazistości 

i objętości? Pink Power Wonder Lashes 

Mascara to idealna propozycja dla 

miłośniczek wyrazistego spojrzenia. 

Pielęgnacyjna formuła z olejem 

rycynowym i woskami wspomaga 

regenerację i uelastycznia rzęsy.

POZNA J NOWOŚCI Z NASZYCH DROGERI I

PREMIERY

ANWEN

Maska na medal
Bogata formuła maski łączy niezbędne 

elementy równowagi PEH (protein, 

emolientów i humektantów). 

Odpowiedni balans tych składników 

jest kluczem do zdrowych i pięknych 

włosów. Skoncentrowane składniki 

odbudowują strukturę włosów, 

odżywiają je, nawilżają i wygładzają. 

Anwen Hair We Are, maska do włosów o średniej 
porowatości,  200 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 20,00 zł

Bandi Magic Drops, kropelki rozświetlające 
do twarzy i ciała, 30 ml, cena: 64,99 zł,  
100 ml = 216,63 zł

 
Eveline Cosmetics Look Up!, paletka cieni do powiek,  
10,8 g, cena: 49,99 zł, 100 g = 462,87 zł

Tous LOVE ME The Silver Parfum, 90 ml, cena: 299,99 zł, 100 ml = 333,32 zł
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EVELINE COSMETICS

Słodka pielęgnacja
Oto ratunek dla skóry normalnej oraz 

suchej, potrzebującej natychmiastowego 

odżywienia i głębokiego nawilżenia. 

Kremowe mleczko skutecznie nawadnia, 

rewitalizuje, regeneruje i intensywnie 

pielęgnuje skórę, a słodki zapach 

dojrzewającego w słońcu mango 

rozpieszcza zmysły. 

LIERAC

Innowacja w odmładzaniu
Krem na dzień z efektem liftingu z linii Lift Integral ujędrnia, 

poprawia elastyczność i wygładza zmarszczki, działając  

na struktury kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego  

w skórze. Ten przebadany 

dermatologicznie kosmetyk 

o wegańskiej formule  

zawiera 98% naturalnych 

składników.

NATURE QUEEN

Młodość z natury
Serum zawiera wysokie, 3% stężenie 

czystego kwasu hialuronowego, który jest 

naturalną substancją występującą w naszym 

organizmie. Wspomaga właściwości ochronne 

skóry i poprawia jej elastyczność. Wspiera 

regenerację naskórka i spowalnia procesy 

starzenia. Skóra staje się bardziej sprężysta 

i jędrna, wygląda zdrowiej i młodziej.

UZDROVISCO

Kwiatowa pielęgnacja
Nektarowa pianka do oczyszczania twarzy 

zachwyca czystym składem – w całości opiera 

się na świeżych naparach zamiast wody! Dzięki 

roślinnym składnikom myjącym skutecznie, ale 

delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją 

cudownie świeżą, promienną i nawilżoną. Nowa 

gama kosmetyków naturalnych z nektarem 

komórkowym z narcyza przywraca zdrowy wygląd 

skórze, która znów emanuje naturalnym blaskiem.

FACEBOOM

Serum dla wymagających
Zawarty w serum kompleks betainy,  

prebiotyków i kwasu laktobionowego 

natychmiast nawilża i łagodzi 

podrażnienia oraz wygładza skórę.  

Jego wegańska formuła stymuluje  

proces regeneracji i wspomaga 

odbudowę bariery hydrolipidowej 

naskórka oraz dba o zachowanie 

równowagi mikrobiomu. 

Nature Queen serum na noc z kwasem hialuronowym 3%,  
30 ml, cena: 30,99 zł, 100 ml = 103,30 zł

Lierac Lift Integral, krem na 
dzień, 50 ml, cena: 199,99 zł,  
100 ml = 399,98 zł

Czy wiesz? 
Mango dosko-

nale regeneruje, 

zmiękcza, wygładza 

i nawilża skórę.

Eveline Cosmetics Daily Care Hero,  
silnie regenerujące mleczko wygładzające do ciała mango,  
350 ml, cena: 23,99 zł, 100 ml = 6,85 zł

FaceBoom Skin Dopamine, serum do 
twarzy, 30 ml,  cena: 39,99 zł, 100 ml = 133,30 zł

Uzdrovisco nektarowa pianka  do oczyszczania 
twarzy, 150 ml,  cena: 39,99 zł, 100 ml = 26,66 zł

Hair of the day by OnlyBio spray ochronny do 
włosów, 150 ml,  cena: 22,99 zł, 100 ml = 15,33 zł

HAIR OF THE DAY BY ONLYBIO

Gładkie i mocne
Spray termoochronny to produkt 

niezbędny w kosmetyczce każdej 

włosomaniaczki – zabezpiecza włosy 

przed przesuszaniem i kruszeniem się 

podczas używania suszarki i prostownicy. 

Dzięki proteinom wspiera odbudowę 

struktury włosa i wzmacnia go, a dodatek 

oleju arganowego wygładza jego 

powierzchnię i dodaje blasku. 
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Szukanie prezentów dla naszych najbliższych 
to ważna część przygotowań do świąt. Mamy 

nadzieję, że opracowany przez magazyn h 
prezentownik pomoże Wam w dokonaniu 

trafnych wyborów, a na ustach obdarowanych 
zobaczycie uśmiech radości.  

Prezentownik
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T O  NA S  I N S PI RU J E
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Nasze pociechy rosną szybko 
i zmieniają się ich potrzeby.  

Aby sprawić im przyjemność, 
zakupy trzeba poprzedzić 

dyskretnym i czasem długotrwałym 
procesem wywiadowczym.

Dla córki  
i syna

MOSCHINO Toy2,  
woda perfumowana,  
30 ml, 189,99 zł,  
100 ml = 633,30 zł

 

COACH Dreams, woda 
perfumowana, 40 ml, 
179,99 zł, 100 ml = 449,98 zł

TIGUAR Kettlebell, 
ciężarek do ćwiczeń 

12 kg, 1 szt., 277,00 zł,  
1 szt. = 277,00 zł

JEANNE ARTHES Sexy Boy, 
woda toaletowa, 100 ml, 

69,99 zł, 100 ml = 69,99 zł

TIGUAR Superior,  
skakanka do ćwiczeń,  

1 szt., 72,42 zł, 1 szt. = 72,42 zł

MORGAN Red  
by Morgan, woda 

perfumowana,  
100 ml, 169,99 zł,  

100 ml = 169,99 zł

THIERRY MUGLER 

Alien Men,  
woda toaletowa,  

50 ml, 239,99 zł,  
100 ml = 479,98 zł

HEBE  

PROFESSIONAL 

lusterko 
dwustronne,  
1 szt., 42,99 zł,  
1 szt. = 42,99 zł
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Mężczyźni „lubią piosenki, 
które znają”, czyli cieszy 

ich kolejny flakon ulubionej 
wody toaletowej. Ale coraz 

więcej jest wśród nich także 
poszukiwaczy nowych 
doznań. Co wybrać? Ty 

znasz swego męża najlepiej... 

Dla męża  

MONT BLANC Explorer, woda 
perfumowana męska, 60 ml, 
179,99 zł, 100 ml = 299,98 zł

HEBE FOR MEN 

zestaw  
do pielęgnacji  
brody, 1 zestaw,  
119,99 zł,  
1 zestaw = 119,99 zł

GIORGIO ARMANI  

Acqua di Gio Absolu,  
woda perfumowana, 75 ml, 
399,99 zł, 100 ml = 533,32 zł

LIBEREX irygator 
do zębów LED, 
1 szt., 159,00 zł, 
1 szt. = 159,00 zł

TIFFI MAN  Simply Legend, woda 
perfumowana, 100 ml, 39,99 zł,  

100 ml = 39,99 zł

ALLVERNUM 

Tobacco&Amber, woda 
perfumowana, 100 ml, 

49,99 zł, 100 ml = 49,99 zł
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ODKRYJ WYJĄTKOWE 
ZESTAWY PREZENTOWE

SIĘ SPEŁNIAJĄ !
MARZENIA

W TE ŚWIĘTA

Podaruj najlepszą pielęgnację 
i poczuj magię świąt z najnowszym

kalendarzem adwentowym Dove!
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Dla naszych rodziców z okazji świąt 
przygotowujemy prezenty, które są 

wyrazem naszej miłości i sprawią im 
autentyczną przyjemność. Poczucie 

humoru mile widziane ;-) 

Dla mamy
i taty

T O  NA S  I N S PI RU J E
/  PR E Z E N T OW N I K

BETTY BARCLAY 

Bohemian Romance, 
woda toaletowa 

damska, 20 ml,  
79,99 zł, 100 ml = 399,95 zł

CLIV Multi Hyaluronic, 
krem nawadniający 

do twarzy,  
50 ml, 139,99 zł,  

100 ml = 279,98 zł

NATURATIV 

Revitalising, 
Cranberry/

Lemon,  
olejek do ciała, 

100 ml, 68,99 zł, 
100 ml = 68,99 zł

PEPE JEANS  

Celebrate, woda 
toaletowa męska, 
30 ml, 129,99 zł,  
100 ml = 433,30 zł

CAROLINA HERRERA  

Bad Boy, woda toaletowa 
męska, 50 ml, 299,99 zł, 
100 ml = 599,98 zł

HEBE PROFESSIONAL 

metalowy roller do 
masażu twarzy, 1 szt., 
64,99 zł, 1 szt. = 64,99 zł

AVA Złoto 
Lodowca, Aktywna 
regeneracja,  
krem do twarzy  
na dzień i na noc, 
50 ml, 67,99 zł, 
100 ml = 135,98 zł

SCALPERS The Club, woda 
perfumowana męska, 75 ml,  
199,99 zł, 100 ml = 266,65 zł
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Kolekcja czterech długotrwałych zapachów:
Refined Woods, Aromatic Greens, Amber Breeze, Inifite Aqua. Odkrywaj

NOWE WODY PERFUMOWANE



T O  NA S  I N S PI RU J E
/  L E KC JA  M A K I JA Ż U

Ukochanych seniorów rodziny 
zapewne ucieszą upominki,  

które sprawią, że babcia poczuje 
się atrakcyjną kobietą, a dziadek 

przystojniakiem sprzed lat! 

Dla babci  
i dziadka

HAGI Korzenna 
Pomarańcza, świeca 
sojowa, 230 g, 68,99 zł, 
100 g = 30,00 zł

LACOSTE  

L.12.12 Blanc, 
woda toaletowa 
męska, 100 ml, 
319,99 zł,  
100 ml = 319,99 zł

BETTY BARCLAY Oriental 
Bloom, woda toaletowa 
damska, 20 ml, 74,99 zł,  
100 ml = 374,95 zł

DOPPELHERZ 

Kollagen 11.000 
Plus, suplement 
diety, 1 opak., 
119,99 zł,  
1 opak. = 119,99 zł

LAURA BIAGIOTTI 

Roma Uomo, 
woda toaletowa 
męska, 125 ml, 
199,99 zł,  
100 ml = 159,99 zł

WILKINSON Sword 
Classic Premium 

Edition, pędzel 
do golenia, 1 szt., 

31,99 zł,  
1 szt. = 31,99 zł

WELED MEN Dla Mężczyzn,  
płyn po goleniu, 100 ml,  

59,99 zł, 100 ml = 59,99 zł

SKINCYCLOPEDIA  

skoncentrowane 
profesjonalne serum 
odbudowujące  
i przeciwzmarszczkowe  
z 1% retinolem  
i skwalanem, 30 ml,  
48,99 zł, 100 ml = 163,30 zł

T O  NA S  I N S PI RU J E
/  PR E Z E N T OW N I K
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CLARESA BLUR 

SUPER POW(D)ER 
prasowany puder 
do twarzy, 10 g, 
29,99 zł,  
100 g = 299,90 zł 
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Rozumiemy się w pół słowa,  
czasem odgadujemy swoje myśli  

i... marzenia. Tym łatwiej – miejmy 
nadzieję – będzie je spełnić!

Dla siostry  
i przyjaciółki

AFFECT zestaw pędzli  
do makijażu + tuba,  
1 opak., 307,99 zł,  
1 opak. = 307,99 zł

LA VIE SKIN Patchouli, świeca 
zapachowa z woskiem 
wegańskim do masażu ciała,  
1 szt., 237,39 zł, 1 szt. = 237,39 zł AFFECT Nude by Day, paleta cieni do powiek, 

20 g, 98,99 zł, 100 g = 494,95 zł

RIMMEL Wonder'Luxe 
Volume, tusz do rzęs 
black, 11 ml, 41,99 zł,  

100 ml = 381,73 zł
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BIAŁA JAK ŚNIEG 
I ZIELONA JAK 
ŚWIERKOWY LAS...
Już sam kolor kreacji jest 
mocnym komunikatem, 
że chcemy podkreślić 
świąteczny nastój. I choć 
nikt już nie nosi brzydkich 
świątecznych swetrów, 
odrobina żartobliwego 
klimatu jest w stylizacjach 
mile widziana. W tym 
sezonie to puchate piórka 
à la marabut. 
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To, jak wyglądamy na świątecznych 
spotkaniach rodzinnych 

i towarzyskich, znacząco wpływa 
nie tylko na nasz nastrój,  

ale i na atmosferę przyjęcia.  
Warto się dostroić wizerunkowo 

do tej szczególnej okazji.  
TEKST: Matylda Jawor

ŚWIĘTA ŚWIĘTA 
W DOBRYM  W DOBRYM  
NASTROJUNASTROJU
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KILKA  
AKCENTÓW...

...ale koniecznie przykuwających 
uwagę. Kombinezon zamiast 

garnituru? Czemu nie, to hit sezonu! 
I kolczyki, i naszyjnik? Super, 

pod warunkiem że oba elementy będą 
delikatne i subtelne. 
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WARSTWA  
NA WARSTWIE

Mamy letni top w stylu kubańskim, 
z rękawkami-bombkami? Czemu nie 
założyć go na sukienkę-tubę? W mo-
dzie najsmutniejsze są powtarzalne 

schematy.
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W STYLU YSL 
Róż + czerń – wylansowany w latach 
70. XX wieku schemat kolorystyczny 

(wówczas awangardowy) szykownego 
stroju wieczorowego z biegiem 
czasu awansował do kategorii 

„ponadczasowa klasyka”. 
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KOBALTOWE 
ZIMNE OGNIE

Bluzka niczym choinkowa ozdoba, 
satynowe spodnie w oszałamiającym 

odcieniu i puszek na wieczorowych 
pantofelkach. Kto powiedział, 

że świąteczne stylizacje  
muszą być poważne?



T O  NA S  I N S PI RU J E
/  M O DA  –  DE TA L E
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 STYL TKWI... 
w szczegółach

Jak podkreślić stylizacją świąteczny nastrój? Wystarczy jeden, starannie dobrany 
dekoracyjny akcent. Aktualne trendy dostarczają nam wielu pomysłów. 

Pantofelek Kopciuszka
Delikatna forma, subtelny połysk satyny w świątecznym 
choinkowym odcieniu i biżuteryjna kokardka ze sztrasu. 
Prawdziwe dzieło sztuki!

Kryształki najlepszymi 
przyjaciółmi dziewczyny...
To nie muszą być brylanty. W końcu każda z nas  
chce mieć przyjaciół, a nie tylko o nich marzyć!

Nocne niebo usiane gwiazdami
Cekiny sprawdzają się w tej roli bezkonkurencyjnie! 
Ważne, by fason błyszczącego elementu garderoby był 
prosty i za towarzystwo miał rzeczy spokojne i neutralne.



 hebe.pl  h    69     

Bombka z tiulu
Ani mody i trendów, ani świątecznego nastroju nie 
trzeba traktować z pełną powagą i solennie. Rękawki 
topu założonego na sukienkę przypominające choinkowe 
bombki? Czemu nie! 

Awers i rewers
To ulubiony trik stylistów i kreatorów: kreacja 

z niespodzianką. Tu przód skromny i grzeczny,  
ale efektowny detal (dekolt) czeka na plecach.  

Delikatne niczym piórka
Pierzaste dekoracje wystarczą za całą ozdobę wizerunku. 
Mogą przeszkadzać przy kolacji? Nic podobnego, 
umieszcza się je na paskach z rzepami i można je odpiąć 
od rękawów. 



T O  NA S  I N S PI RU J E
/  M A K I JA Ż  Z  S E SJ I

70     h    facebook.com/hebepolska



 hebe.pl  h    71     

Jak wykonać
Cera: Ujednolicamy cerę podkładem 

nawilżającym. Aplikując go, zwracamy 
uwagę, by przy nasadzie włosów i brwi 

było go najmniej. Najlepiej zrobić to 
zwilżoną gąbeczką. Okolice oczu 

rozświetlamy korektorem. Idealnie 
stopi się ze skórą, gdy wklepiemy go 

opuszkami palców. Używamy paletki 
do modelowania: ciemny brąz 

nakładamy pod kością policzkową,  
tuż przy nasadzie włosów, wzdłuż nosa, 

na jego skrzydełka i koniuszek. Różem 
muskamy wystającą część policzków, 
a tuż nad nimi, na skronie i wzdłuż 

nosa nakładamy rozświetlacz. 
Oko: Na całą powiekę nakładamy bazę 
pod cienie, która ułatwia aplikację cieni 

i zapobiega ich osypywaniu się. Jasny 
błyszczący cień aplikujemy 

w zewnętrznych kącikach. Średnim 
brązem podkreślamy linię przy 

nasadzie rzęs i w załamaniu powieki. 

Na środek oka nakładamy brokatowy 
cień. Najlepiej przyklei się, gdy baza 

będzie świeżo położona, lekko lepka. 
Dolną powiekę malujemy beżowym 
cieniem, a linię wodną podkreślamy 
brązową kredką. Tuszujemy rzęsy.

Usta: Jasnobrązową pomadkę 
nakładamy na całe usta. Można 

obrysować je konturówką. Jej kolor 
powinien być zbliżony do odcienia 
pomadki lub odrobinę jaśniejszy.

OCZY JAK GWIAZDY
Promienne spojrzenie? A może świetliste? To wszystko mało! Ten makijaż sprawia, że 
oczy lśnią niczym gwiazdy. W dodatku nie jest to typ wizerunku zarezerwowany na 
imprezy typu „gorączka sobotniej nocy”. Sprawdzi się też na innych uroczystościach.

1

4

2

3

5

6

89

10

7

1. Claresa John Glow, rozświetlacz do twarzy w kamieniu nr 04, 8 g, 16,99 zł, 100 g = 212,38 zł   2. Max Factor Masterpiece Kohl Kajal, kredka  
do oczu i linii wodnej brown 30, 4 g, 39,99 zł, 100 g = 999,75 zł   3. Maybelline Lash Sensational Sky High, tusz do rzęs black, 7,2 ml, 52,99 zł,  

100 ml = 735,97 zł   4. Rimmel Kind&Free, nawilżający podkład do twarzy nr 010 Rose Ivory, 30 ml, 44,99 zł, 100 ml = 149,97 zł   5. Affect nawilżający 
podkład do twarzy nr 5, 30 ml, 62,99 zł, 100 ml = 209,97 zł   6. Gosh wodoodporny puder sypki do twarzy, 7 g, 69,99 zł, 100 g = 999,86 zł    

7. Joko paleta do konturowania twarzy 3 w 1, nr 01, 1 szt., 29,99 zł, 1 szt. = 29,99 zł   8. Pierre René Lip Matic, konturówka do ust nr 18,  
0,4 g, 15,99 zł, 100 g = 7497,50  zł   9. Eveline Cosmetics Charming Mocha, paleta cieni do powiek, 15,6 g, 62,99 zł, 100 g = 403,78 zł    

10. Inglot Playinn Julia Kostera, płynna pomadka do ust Easy-Peasy, 1 szt., 27,99 zł, 1 szt. = 27,99 zł
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Krok 1
Rozświetlacz:
Aby twarz nie wydawała się płaska i nabrała 
świeżego blasku, użyjmy rozświetlacza. 
Najlepsze będą te w szampańskim odcieniu, 
czyli w kolorze lekkiego złota z domieszką 
różu. Takie odcienie idealnie odświeżają 
skórę. Aby rozświetlacz wyglądał naturalnie, 
nie nakładajmy go tylko na kości policzkowe, 
ale także na skronie, wzdłuż nosa, na jego 
koniuszek i łuk kupidyna. Nie zapominajmy 
o dekolcie. 

Krok 3
Brokatowe cienie:
Cienie w kamieniu, szczególnie te 
brokatowe, często osypują się 
podczas aplikacji. Aby tego 
uniknąć, wystarczy uprzednio 
użyć bazy. Cienie nie tylko łatwiej 
się przykleją, ale także dłużej będą 
się trzymać. Bazę najlepiej nałożyć 
płaskim pędzelkiem lub opuszką 
palca bezpośrednio na powiekę. 
Można też użyć odrobiny 
korektora. Należy pamiętać, że 
baza może dość szybko zasychać, 
dlatego po jej nałożeniu szybko 
aplikujemy brokat lub brokatowy 
cień.

Krok 2
Utrwalanie makijażu:
Puder sypki jest najlepszym narzędziem  
do uzyskania trwałego makijażu. Nakładamy 
go dużym puszystym pędzelkiem, lekko 
omiatając twarz. Oprócz dużego pędzla warto 
korzystać także z tych mniejszych. Z ich 
pomocą łatwo i precyzyjnie rozprowadzimy 
kosmetyk w okolicach nosa, które często mają 
tendencje do błyszczenia się. Jeśli zależy nam 
na długotrwałym makijażu, wystarczy 
spryskać twarz fixerem w sprayu.

Rad udziela: 
ANNA WOJCIECHOWSKA,  

makijażystka, ekspertka hebe

1. Nyx Professional Makeup 
Matte Finish, spray utrwalający 

makijaż, 60 ml, 39,99 zł,  

100 ml = 66,65 zł   2. Joko Starlight, 
rozświetlacz w płynie,  

14 ml, 29,99 zł, 100 ml = 214,21 zł    

3. Revolution Makup Reloaded 
Provocative, paleta cieni  
do powiek, 16 g, 28,99 zł,  

100 g = 181,19 zł 
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Na Święta odkryj 
jeszcze więcej 
nowości na 
www.hebe.pl
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Jak wykonać
Cera: Na twarz nakładamy lekki 
podkład. Pod oczy i na powieki 

wklepujemy korektor. Bronzerem 
modelujemy kości policzkowe, czoło, 

żuchwę i nos. Bronzer na mokro 
nakładamy na skórę pędzelkiem, 
a następnie rozcieramy zwilżoną 
gąbeczką. Aby wzmocnić efekt 

konturowania, na te same miejsca 
nakładamy bronzer w kamieniu, 
najlepiej lekko skośnym pędzlem. 

Rozświetlacz aplikujemy tuż nad kością 
policzkową, na grzbiet nosa i jego 

koniuszek oraz na skronie. Uzyskamy 
świeży i zdrowy wygląd.

Oko: Rozświetlamy, nakładając na całą 
ruchomą powiekę opalizujący cień, 
używając dużego okrągłego pędzla.  
Aby powiększyć optycznie oko, linię 

załamania powieki podkreślamy 
ciemniejszym cieniem. Dolną powiekę 
zostawiamy naturalną. Rozświetlamy 

wewnętrzny kącik i tuszujemy rzęsy. 
Warto podkreślić linię brwi. 

Zaczesujemy je do góry i dorysowujemy 
cienkim pędzelkiem pojedyncze włoski.

Usta: Aby pomadka dłużej się 
utrzymała, użyjmy konturówki.  

Jej kolor powinien być zbliżony do 
odcienia pomadki. Jeśli zależy nam na 
efekcie powiększonych ust, linię kredki 

rysujemy tuż nad ich linią. Całość 
starannie wypełniamy pomadką.

RAFA KORALOWA 
Cały ten wysmakowany i subtelny makijaż służy za idealne tło dla ust w odcieniu 
korala. Ale żeby ten niekoniecznie fajerwerkowy odcień był tak atrakcyjny, reszta  
makijażu, ta mniej wyrazista, powinna być wykonana perfekcyjnie!

1. Rimmel Natural Bronzer, bronzer do twarzy nr 001 sunlight, 14 g, 32,99 zł, 100 g = 235,64 zł   2. Revolution Makeup Brow Sculpt Kit,  
paleta do stylizacji brwi brown, 2 g, 28,99 zł, 100 g = 1449,50 zł   3. Eveline Cosmetics Magical Perfection, korektor anti-aging pod oczy,  

12 ml, 21,99 zł, 100 ml = 183,25 zł   4. L’Oréal Air Volume Mega Mascara, tusz do rzęs, 9,4 ml, 77,99 zł, 100 ml = 829,68 zł   5. Bell Hypoallergenic 
Nude&Moist, wegański podkład do twarzy nr 004 natural tan, 34 g, 36,99 zł, 100 g = 108,79 zł   6. Isadora Perfect Moisture, pomadka do ust  

nr 208 vintage peach, 4 g, 69,99 zł, 100 g = 1749,75 zł   7. Affect Shimmer, rozświetlacz prasowany rio, 9 g, 69,99 zł, 100 g = 777,67 zł   8. Joko Precision 
Lip Liner, konturówka do ust nr 47, 1 szt., 8,99 zł, 1 szt. = 8,99 zł   9. Essence The Nude Edition, paleta cieni do powiek, 10 g, 18,99 zł, 100 g = 189,90  zł,
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Krok 2
Jak powiększyć oko 
w naturalnym makijażu:
Aby powiększyć oko, należy powieki 
rozświetlić. Na całą ruchomą 
powiekę, wewnętrzne kąciki i dolną 
powiekę nakładamy błyszczący jasny 
cień. Zagłębienie oka malujemy 
beżowym matowym cieniem. 
Ważnym elementem są rzęsy. 
Malujemy je od nasady, w trzech 
strefach: zewnętrzne, środkowe 
i wewnętrzne. Tym sposobem 
uzyskamy starannie wytuszowane 
wszystkie rzęsy.

Krok 1
Konturowanie na mokro:
Bronzer do konturowania na mokro 
powinien być matowy, o chłodnym odcieniu 
i o dwa tony ciemniejszy od podkładu. 
Nakładamy go syntetycznym pędzelkiem 
pod kości policzkowe – rysujemy proste 
grubsze linie i rozcieramy zwilżoną gąbeczką 
ku górze. Bronzer także nakładamy 
w miejscach, które chcemy skorygować  
– po bokach czoła, na linii szczęki lub tuż 
pod nią. Tę część twarzy, gdzie nakładamy 
bronzer, wyszczuplamy i nieco „chowamy”. 

Krok 3
Zagęszczone brwi:
Zaczesywanie brwi zaczynamy od dolnej krawędzi. Przeciągamy szczoteczką 
do góry kilka razy, aż uzyskamy odpowiedni kształt. Szczoteczkę należy dość 
mocno przycisnąć do skóry, żeby wszystkie włoski ładnie przylegały, i czesać  
do momentu, aż uzyskamy zadowalający efekt. Następnie cieniem i cienkim 
ściętym pędzelkiem wypełniamy jaśniejsze miejsca i jeśli jest potrzeba, 
domalowujemy pojedyncze włoski. Tak przygotowane brwi utrwalamy żelem.

Rad udziela: 
ANNA WOJCIECHOWSKA,  

makijażystka, ekspertka hebe

1. Claresa True Glue, żel do laminacji brwi, 8 g, 12,99 zł, 100 g = 162,38 zł    

2. Hebe Professional pędzel do rozcierania granic między cieniami E05, 
1 szt., 14,99 zł, 1 szt. = 14,99 zł   3. Hebe Professional gąbka do makijażu 3D, 

1 szt., 14,99 zł, 1 szt. = 14,99 zł 
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Nie ruszaj się przez chwilę...
Makijaż ust wymaga precyzji, zwłaszcza gdy 
przygotowujemy zdjęcie portretowe.

Ktoś scrolluje, ktoś pracuje...
Przerwy w pracy na planie są krótkie i na pewno 
nie wystarczy czasu na to, by przejrzeć wszystkie 
najświeższe wiadomości.

Prostokąt, 
kwadrat, kula...
Scenografia 
złożona 
z wielu brył to 
skomplikowana 
układanka. 

ŚWIĄTECZNIE... 
Jest koniec września, na warszawskiej ulicy niektórzy jeszcze chodzą w T-shirtach, 

ale my w studio wyobrażamy sobie, że pachną już choinka i pierniczki.  
Bez wyobraźni trudno odtworzyć aurę świąt.  
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Tylko odrobina 
korektora
Nasza makijażystka  
Ania, ekspertka h, 
dba o to, by makijaż 
wyglądał naturalnie. 

Najpierw 
skręcamy, potem 
nieco prostujemy
Fryzura-półprodukt 
nie przypomina 
wersji finalnej! 

Trzeba wszystko podliczyć! 
Stylistka Julia po zakończeniu 
sesji pakuje cały „skarbiec” 
z biżuterią.

Nastrojowo
Święta Bożego Narodzenia 
wymagają specjalnej oprawy. 
Nawet gdy jest to sesja mody 
utrzymana w świątecznym 
klimacie. 

Kokarda bardziej w prawo czy bardziej 
w lewo? To tylko pozornie nieistotny 
szczegół, bo dla ostatecznego efektu 
zdjęcia wszystko jest ważne.
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Stalle nagrobne przedstawiające wędrówkę duszy królowej 
w krainę zaświatów ukazują prosty strój składający sie z kawałka 

cienkiej, przejrzystej, udrapowanej nad dekoltem tkaniny.  
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Theda Bara, amerykańska aktorka uchodząca na początku XX wieku za seksbombę, zagrała 
w 1917 roku egipską piękność w filmie niemym „Kleopatra”. Jej makijaż odzwierciedlał raczej 
ówczesne trendy mody (nieco przerysowane), a nie starożytny oryginał.  

Mówi się, że słynna władczyni starożytnego kraju nad Nilem kąpała się w oślim mleku, 
a jej poduszki wypełniano płatkami róży. Jak naprawdę wyglądała królowa piękna 

sprzed tysięcy lat i jak dbała o swoją urodę?
TEKST: Iza Borowa

KLEOPATRA 
królowa Egiptu i piękności

Kleopatra – synonim kobiece-
go piękna i władzy. Chociaż 
czasy jej panowania są odle-

głe od naszych o ponad 2000 lat, to 
odniesienia do jej wizerunku są wciąż 
aktualne, a zabiegi upiększające, które 
były jej rutyną pielęgnacyjną, mogą 
zainteresować także współczesne ko-
biety. Kleopatra VII, zwana również 
Wielką, była ostatnią monarchinią 
Egiptu, a jej śmierć oznaczała dla tego 
kraju koniec ery hellenistycznej i przej-
ście pod władzę Cesarstwa Rzymskiego. 
Mimo zmieniającej się sytuacji poli-
tycznej i obcych wpływów Kleopatra 
szanowała tradycje egipskie i odzwier-
ciedlała je nie tylko w strojach i makija-
żu, ale również w pielęgnacji. Ideałem 
kobiecej urody wśród osób o wysokim 
urodzeniu i pozycji była mleczna cera, 
mocno podkreślone oczy i idealnie uło-
żone włosy. Ze sprowadzanych z dale-
kich krain surowców zapachowych, ży-
wic, kwiatów i olejów połączonych z ty-
mi pozyskiwanymi lokalnie tworzono 
skomplikowane w procesie wytwarza-
nia maści i olejki, które nadawały ciału 
zapach, ale też chroniły skórę przed 
słońcem i ją pielęgnowały.
Sama Kleopatra słynęła z upodobania 
do wyrafinowanych rytuałów, takich 
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jak kąpiele w kwaśnym oślim mleku, 
które ponoć nadawały jej skórze nie-
zwykły blask, a działały podobnie do 
współczesnych peelingów enzymatycz-
nych. Wiele przekazów mówi też o jej 
uwielbieniu dla zapachu róż, których 
używała w kąpieli lub jako dekoracji dla 
uczczenia wizyt znamienitych gości. 
W starożytności zapach róż był jedno-
znacznie kojarzony z luksusem i dobro-
bytem. Standardem były też wówczas 
częste zabiegi na stopy i dłonie (podda-
wali się im również mężczyźni). Często 
wykonywali je nie służący, ale kapłani, 
ponieważ kultura starożytnego Egiptu 
wynosiła piękno i troskę o ciało do ran-
gi rytuału sakralnego. Produktów do 
pielęgnacji i makijażu używano nie tyl-
ko za życia, ale również w procesie 
przygotowywania zmarłych do po-
chówku. Paletki, na których przygoto-
wywano kolorowe kosmetyki, takie jak 
kohl, wkładano do grobów, tak by były 
dla zmarłego łatwo dostępne.
Wizerunek Kleopatry, który mamy 
przed oczami, bo został wykreowany  
przez filmy, to kobieta o jasnej skórze 

skały z miejscowych kopalni – anty-
mon (czerń) i malachit (zieleń) – spro-
szkowane i  zmieszane z  tłuszczem 
zwierzęcym tworzyły kohl, kosmetyk 
używany po dziś dzień w nieco zmie-
nionej formule. To właśnie nim malo-
wano oczy i rzęsy, bo kohl prócz walo-
rów estetycznych miał też działanie 
lecznicze. Jego skład chronił oczy przed 
drażniącym działaniem piasku oraz in-
fekcjami. Do wybielania twarzy używa-
no delikatnego pudru na bazie gipsu 
z dodatkami zapachowymi – kadzi-
dłem lub mirrą. Do tak przygotowane-
go pudru dodawano odrobinę czerwo-
nego pigmentu i stosowano go wtedy 
jako róż.
Tym, co odróżniało królową od innych 
kobiet, były idealnie utrefione i udeko-
rowane klejnotami peruki. Uważano 
wówczas, że o atrakcyjności danej oso-
by stanowią włosy (niekoniecznie wła-
sne) i stopień ich wypielęgnowania. Gę-
ste, zadbane i długie włosy w peruce 
były obiektem pożądania i westchnień. 
W klimacie, w którym trudno było za-
chować idealną fryzurę, peruki były 

Włoska aktorka w roli królowej Egiptu (rok 1953) odzwierciedlała 
ówczesne wyobrażenie o starożytnej modzie i makijażu. Zamiast 

grubej linii wokół oczu malowanej kohlem Sophia Loren nosiła 
w filmie cienką jaskółczą kreskę wykonaną eyelinerem. 

Rola egipskiej władczyni była 
przepustką do mojej kariery. 

Miałam zaledwie 19 lat, 
gdy zagrałam w komedii 

 „Dwie noce z Kleopatrą”.  
Bez niej by mnie nie zauważono.

Sophia Loren

i ciemnych włosach z mocno obrysowa-
nymi na czarno oczami i starannie wy-
stylizowaną fryzurą ozdobioną boga-
tym diademem. Tak właśnie było! Ten 
obraz dopełniały delikatne szaty z cien-
ko przędzionej egipskiej bawełny (ga-
tunki bawełny uprawiane nad Nilem 
wciąż należą do najbardziej cenionych), 
czasem przejrzyste, utrzymywane na 
miejscu przez kolorowe biżuteryjne pa-
sy i naszyjniki. 
Egipcjanki i Egipcjanie nie ukrywali 
swoich ciał. Nagość lub widoczny zarys 
sylwetki w gorącym, pustynnym klima-
cie nie były niczym gorszącym. Kobiety 
wysoko stojące w hierarchii społecznej 
okrywały się jednak cienkimi, transpa-
rentnymi tkaninami, które były świa-
dectwem zamożności. Służące i niewol-
nice miały garderobę dużo skromniej-
szą i pozbawioną ozdób.
Makijaż Kleopatry nie różnił się zasad-
niczo od tego, jak miały w zwyczaju 
malować się kobiety o niższym statusie. 
Kosmetyki kolorowe opierały się na 
prostych formułach i były dostępne 
praktycznie dla wszystkich. Kolorowe 
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Gdy Elizabeth Taylor 
zaproponowano 

zagranie Kleopatry, 
wcale nie miała na 
to ochoty. Zażądała 

więc miliona 
dolarów honorarium 

i... dostała je! 
Była to pierwsza 

siedmiocyfrowa gaża 
dla aktorki.

FILMOWE PORTRETY KRÓLOWEJ
Złoto, piękno i przepych – tak właśnie zapisała się w naszej pamięci 
Kleopatra przedstawiona przez Elizabeth Taylor w filmie „Kleopatra” z 1963 
roku. Nie jest ona jedyną charyzmatyczną aktorką, która zmierzyła się z tą 
rolą. Pierwsza była Francuzka Jehanne d’Alcy w filmie „Cleopatre” z 1899 
roku. W 1945 roku królową Egiptu zagrała Vivien Leigh w „Cezarze 
i Kleopatrze”, a osiem lat później – Sophia Loren w „Dwóch nocach 
z Kleopatrą”. Najzabawniejsza była wersja z 2022 roku, czyli „Asterix i Obelix: 
Misja Kleopatra”, w której w rolę piękności wcieliła się Monica Bellucci.
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Elizabeth Taylor w roli egipskiej królowej zakładała pięknie podkreślające sylwetkę drapowane 
suknie, ale – inaczej niż prawdziwa władczyni Egiptu – pod spodem nosiła gorsety. Natomiast 
makijaż aktorki dość wiernie odzwierciedlał starożytne wzorce. 

tym, czym dziś jest dla nas ubiór od 
sławnego projektanta. Peruki Kleopatry 
musiały być ufryzowane idealnie, 
a wieńczył je stożek z tłuszczu przesy-
conego aromatem róż. Gdy tłuszcz się 
rozpuszczał, wnikał w perukę, perfu-
mując ją. Peruki ozdabiano też kosz-
townymi szpilkami i grzebieniami, 
a także wpinano w nie świeże kwiaty 
lotosu.
Kleopatra była nie tylko pięknością, ale 
też zręcznym politykiem. Z przebiegło-
ścią walczyła o utrzymanie się przy 
władzy. Nie wahała się używać jako na-
rzędzia polityki swojej urody i wdzię-
ków. Próbowała ratować królestwo 
Egiptu dzięki związkom z Juliuszem 
Cezarem, a potem z Markiem Antoniu-
szem. Kiedy przegrała wojnę z Okta-
wianem Augustem, wolała popełnić 
samobójstwo za pomocą jadu żmii, niż 
trafić do rzymskiej niewoli. 
Jej ikoniczny wizerunek i słynne ro-
manse stały się pożywką dla wyobraźni 
wielu twórców. Dbałość o urodę i pełen 
szacunku stosunek do ciała to lekcja, 
której udzieliła nam królowa starożyt-
nego Egiptu. 
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Neony, kryształki,  Neony, kryształki,  
czerwone wino… czerwone wino… 

Do ekstrawaganckich aplikacji na twarz 
można wykorzystać cekiny, dżety, brokat. 
Każde z tych akcesoriów może stać się 
dyskretnym uzupełnieniem lub głównym 
bohaterem imprezowego makijażu. Do ich 
przyklejenia najlepiej nada się bezpieczny 
dla skóry klej do sztucznych rzęs!

Różowa 
masa perłowa

Migoczące cienie na górnej powiece prze-
chodzą od perłowego różu aż do wibrującej 

fuksji. Kolorystyka przypominająca  
niezwykły okaz opalu albo syreni ogon 

z dziecięcych bajek. To, co dodaje charakte-
ru, to wewnętrzna linia wodna powiek, 

obrysowana głęboko czarną kredką. Dzięki 
temu dziewczęcy kolor zyskuje pełen seksa-
pilu kobiecy akcent. Muśnięcie różu wyso-

ko na skroniach i na kościach policzko-
wych ożywia ujednoliconą i gładką skórę 

i prawie niewidoczne usta, ubrane w jedną 
kroplę połysku błyszczyka. Ekstrawaganc-

ka elegancja w nowoczesnym wydaniu. 
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1.1.  RIMMEL Stay Matte, długotrwały puder 
matujący do twarzy nr 003, 14 g, 34,99 zł, 

100 g = 249,93 zł   2.2.  MAYBELLINE Lifter Gloss, 
błyszczyk do ust nr 001 Pearl, 5,4 ml,  

39,99 zł, 100 ml = 740,56 zł   3.3.  PIERRE RENÉ 

Royal Pencil, kredka do oczu nr 1,  
1,6 g, 25,99 zł, 100 g = 1624,38 zł
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Makijaż niczym fajerwerki. Najnowsze 
wizerunki na sylwestra.

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf 

Czy masz już plany na sylwe-
stra? Impreza w gronie ro-
dzinnym, spotkanie z przyja-

ciółmi, szaleństwo w klubie, a może 
bal? Bez względu na to, który wariant 

wybierzesz na zakończenie tego roku, 
nie zapomnij zerknąć do naszych pro-
pozycji. Oto kilka najlepszych sylwe-
strowych makijaży, które rozświetlą 
noc lepiej od sztucznych ogni!

2

1

Królowa balu
Ta propozycja sprawi, że wszystkie 

spojrzenia zwrócą się ku tobie. Kocie 
oko, tym razem rysowane na dolnej 

powiece, na górnej zmienia się 
łagodnie w odcień szampana 

z obowiązkowym lekkim połyskiem. 
Rozjaśniona skóra pod łukiem 

brwiowym doskonale podkreśli 
starannie ułożone brwi, a mocno 

podkręcone rzęsy zastąpią eyeliner 
i pozwolą uzupełnić makijaż oczu 
innym mocnym elementem – tu 
pojawia się królowa balu, czyli 
intensywna i głęboka czerwień 

pomadki. Podkreśla usta i dodaje 
całości zmysłowej pikanterii.

1.1.  GOSH Luxury Red Lips, pomadka nr 001 
Katherine, 4 g, 44,99 zł, 100 g = 1124,75 zł    

2.2.  EVELINE COSMETICS Variété,  
wodoodporna kredka żelowa do oczu  
nr 01black, 9 ml, 22,49 zł, 100 ml = 249,89 zł
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Fioletowa mgła
Mocne spojrzenie i głębia koloru. Tym razem 

odkładamy stonowane, dzienne cienie do powiek. 
Czarnej kresce wokół oczu towarzyszy głęboki 

i migoczący śliwkowy odcień fioletu. Jego zaletą jest to, 
że znakomicie akcentuje wszystkie kolory tęczówek. 

Ale to nie wszystko: kilka kropelek rozświetlacza 
dodanych do podkładu zamieni naszą skórę  

w cud promienności.

Elektryczny blues
Inna wersja makijażu pokazanego powyżej – tym razem 
w mocnym neonowym odcieniu. Intensywne i lśniące na 

kobaltowo cienie modelują oczy w kształt migdała. W tym 
sezonie wielu kreatorów makijażu bawi się próbami 

uzyskania efektu kociego oka innymi niż dotąd metodami 
(patrz także: makijaż „Królowa balu” na stronie poprzedniej). 

Mocno rozświetlona cera powinna mieć podobną moc 
lśnienia jak cienie do powiek. W tym makijażu nie można 

lśnić zbyt mocno! Każda dawka połysku jest dobra.  
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1.1.  GLOSSY POPS Sweet 
yo'self Cony Island Cone, 
balsam i błyszczyk do ust,  
1 szt., 69,99 zł, 1 szt. = 69,99 zł 

2.2.  NYX PROFESSIONAL 

MAKEUP Metallic Glitter 
Paillettes, brokat  

do makijażu twarzy 
i ciała, 2,5 g, 25,99 zł,  

100 g = 1039,60 zł   3.3.  PAESE 

Beauty Lip Gloss, 
błyszczyk do ust  

nr 07 Stardust, 3,4 ml, 
24,99 zł, 100 ml = 735,00 zł

1.1.  GLOSSY POPS Studio 54 Posh Purple, balsam i błyszczyk do ust 
Posh Purple, 1 szt., 76,49 zł, 1 szt. = 76,49 zł   2.2.  CLARESA Too Glam to 
Give a Damn!, paletka rozświetlaczy, 12,5 g, 26,99 zł, 100 g = 215,92 zł

1

2
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Na Święta,
odkryj jeszcze 

więcej Nowości



T O  NA S  I N S PI RU J E
/  L E KC JA  M A K I JA Ż U

92     h    facebook.com/hebepolska

FO
T.

 IM
A

X 
TR

EE
/F

RE
E 

(6
)

Kryształowa jaskółka
Jeśli masz ochotę na makijaż mniej poważny od poprzednich, to ta propozycja jest dla ciebie. Delikatny mleczny róż 
cieni w kącikach oczu zamienia się w czarny jak heban jaskółczy ogonek. Kontrastujące zetknięcie kolorów nadaje 
całości typowo imprezowy charakter. Jakby efektu było zbyt mało, czarne cienie ozdabiamy dodatkowo dżetami, 

kryształami lub brokatem. Dolną powiekę zostawiamy zupełnie czystą, bez odrobiny kredki czy tuszu do rzęs.  
Na usta nakładamy delikatną pomadkę w odcieniu różu nude.
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1.1.  ESSENCE Bling Bling naklejki 
na paznokcie, 1 opak. (28 szt.), 
6,49 zł, 1 opak. = 6,49 zł   2.2.  INGLOT 

Body Art Adhesive, klej do 
ozdób do ciała, 5 ml, 24,99 zł, 

100 ml = 499,80 zł   3.3.  JOKO puder 
sypki matujący z wit. C, 22 g, 

29,99 zł, 100 g = 136,32 zł

3

1

3 SPOSOBY NA UTRWALENIE MAKIJAŻU NA CAŁĄ NOC
  Najważniejsza jest baza! Dobrze dobrana do twoich potrzeb baza pod makijaż przedłuży 
trwałość podkładu i zapobiegnie nadmiernemu błyszczeniu.

  Kiedy w grę wchodzą cienie, warto skorzystać z bazy do powiek, która nie tylko zapewni 
łatwiejszą aplikację i blendowanie, ale przede wszystkim ochroni kolor przed blaknięciem.

  Konturówka i puder to wspaniali pomocnicy, jeśli zależy ci na wydłużeniu trwałości 
szminki i zabezpieczeniu podkładu przed spływaniem.

2
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Nie tylko  
na święta...

...również na sylwestra, a może nawet na co dzień. Fryzjerskie trendy lubią się 
zmieniać – zaskakują czymś nowym albo przypominają modę sprzed dekad. 

Najważniejsze, że coś się dzieje! Jak modnie wyglądać w czasie świąt  
i zbliżającego się karnawału, opowiedziała nam ekspertka. 

TEKST: Katarzyna Brzeska

Ekspert:
AGNIESZKA KURYŚ
fryzjerka i właścicielka 
salonu „Pod Włos”  
w Warszawie 

Nostalgiczne  
lata 80. i 90.
Wraz z powrotem na wybiegi top mo-
delek z lat 90. ubiegłego wieku (Cindy 
Crawford w Off White, Kristen McMe-
namy i Eve Salvail u Jean-Paula Gaul-
tiera, Naomi Campbell u Balenciagi) 
stylistom fryzur przypomniały się 
również uczesania z tamtych czasów. 
Dlatego znów mamy w modzie obfite 
fryzury z pasmami nakręconymi na 
bardzo duże wałki, które po rozkręce-
niu i wymodelowaniu zwiększają obję-
tość fryzury, oraz niesforne pasma 
i grzywki zachodzące na oczy, które 
kiedyś nosiła Claudia Schiffer,  a tak-
że burze loków w stylu Julii Roberts 
z filmu „Pretty Woman”. 
Wieczorowe interpretacje tego trendu 
ujawniają się w  wysoko upiętych 
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grzywkach, w formie loków, obfitych 
fal albo przewrotnie „niezrobionych” 
włosów w stylu grunge ozdobionych 
kilkoma biżuteryjnymi spinkami.
Użyj: pianek i pudrów zwiększających 
objętość włosów, delikatnych prepara-
tów do modelowania i utrwalających, 
ale elastycznych lakierów do włosów, 
które będą pracować razem z fryzurą.

1.1.  CHI Royal Treatment, Ultimate Control, 
lakier do włosów, 74 g, 19,99 zł,  
100 g = 27,01 zł   2.2.  PROSALON Hair Style, 
mgiełka dodająca objętości, 200 ml, 
19,99 zł, 100 ml = 19,99 zł   3.3.  TRUST MY 

SISTER żel do włosów, 100 ml, 29,99 zł,  
100 ml = 29,99 zł

1.1.  MARC ANTHONY Strictly Curls, krem do włosów kręconych i falowanych, 177 ml, 39,99 zł, 

100 ml = 22,59 zł   2.2.  SHAKEBAR Miracle Curls, nawilżający krem do układania loków, 250 ml,  
34,99 zł, 100 ml = 13,98 zł

1 2 3

Eleganckie fale
Są delikatne, subtelne i nawet w wersji 
wieczorowej powinny być naturalne. 
Najmodniejsze fale nie muszą być ide-
alnie równe, mogą się plątać i rozwie-
wać. Kręcenie równiutkich loków na 
elektrycznej lokówce należy już do 
przeszłości. Pożądany modny efekt 
uzyskasz, raczej zaplatając włosy na 
noc w kilka warkoczy (uprzednio zwilż 
je pianką modelującą). Rankiem, po 
rozpleceniu warkoczy i wymodelowa-
niu pasm palcami, twoja fryzura bę-
dzie idealna. 
Użyj: pianek, kremów i past podkreśla-
jących i utrwalających falowane lub 
skręcone pasma. Modeluj włosy deli-
katnie, pozwalając im samodzielnie 
wyschnąć bez używania suszarki. Mo-
żesz utrwalić fale delikatnym lakierem 
lub niezbyt mocnym żelem w sprayu.

1 2
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Wydawałoby się, że ten trend tak często 
wraca na wybiegi, że nic nowego nie da 
się w kwestii końskich ogonów zapropo-
nować. Ale okazuje się, że to uczesanie 
daje pole do popisu dla wyobraźni styli-
stów. Modne w tym roku końskie ogony 
mogą być proste, kręcone lub podwinię-
te. A także ozdobione kokardą, za-
gęszczone sztucznymi włosami albo ko-
lorowymi pasmami. Takie uczesanie 
sprawdza się zarówno na co dzień, jak 
i w wersji wieczorowej – wystarczy, że 
przewiążemy wtedy koński ogon złotym 
sznureczkiem lub aksamitką. 
Tajemnicą dobrze wykonanego końskie-
go ogona do niedawna były idealnie 
gładko zaczesane do tyłu lub do góry 
włosy, ale w tym sezonie pojawiły się 
swobodniejsze wersje tej fryzury – z wło-
sami luźno zaczesanymi, z których po-

zornie przypadkowo wypadają pojedyn-
cze cienkie pasemka, nadając fryzurze 
nonszalancki charakter. 
Użyj: nabłyszczających past lub żelu do 
zaczesania. Utrwal fryzurę mocno na-
błyszczającym lakierem.

1.1.  WELLA DELUXE Definition & Protection, pianka do stylizacji włosów, 200 ml, 23,99 zł, 100 ml = 12,00 zł    
2.2.  L’ORÉAL Elseve, długotrwały spray wygładzający do włosów, 150 ml, 21,49 zł, 100 ml = 14,33 zł    
3.3.  PHIL SMITH Super Smooth, spray do włosów, 200 ml, 34,99 zł, 100 ml = 17,50 zł

1.1.  KALLOS lakier do włosów extra mocny, 
750 ml, 21,99 zł, 100 ml = 2,93 zł   2.2.  REVOX Plex, 
krem wygładzający do włosów, 260 ml,  
44,99 zł, 100 ml = 17,30 zł   3.3.  CHI Pliable Polish, 
pasta do wygładzania włosów, 85 g, 45,99 zł,  
100 ml = 54,11 zł

1 2 3

W szkole baletowej
Dyskretne i eleganckie. Chowają się 
z tyłu głowy, na potylicy. Pasują i do 
dżinsów, i do wieczorowych kreacji. 
Należą do fryzur, które lubimy, bo moż-
na je zrobić łatwo i szybko. Lubią je rów-
nież projektanci mody, bo koczki są ele-
ganckie i uniwersalne, nie odciągają 
więc uwagi od efektownych stylizacji 
ani nie przytłaczają minimalistycznych 

projektów, w których ważne są kon-
strukcja lub detal. Najprostszy przepis 
na koczek: zaczesz włosy do tyłu na 
gładko, zwiąż je miękką gumką, a ku-
cyk okręć wokół własnej osi, tworząc 
koczek. Na koniec kilka szpilek fryzjer-
skich lub wsuwek i  fryzura gotowa. 
W wersji wieczorowej można z kucyka 
zrobić warkocz i dopiero ten okręcić 
wokół podstawy, tworząc koczek.
Użyj: produktów wygładzających, po-
zostawiających efekt mokrych włosów, 
np. brylantyny lub kremu wygładzają-
cego. 

1 2 3
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Nonszalancki, ale starannie związany... 

TYLKO 
w  





Jedna z moich znajomych ma per-
fumy, których używa tylko raz w ro-
ku – w czasie świąt Bożego Naro-

dzenia. Twierdzi, że tylko wtedy dobrze 
się z nią komponują, pasują do uroczystej 
atmosfery, rodzinnego klimatu, zimy 
i... świątecznych wypieków. Rzeczywi-
ście, gdy powąchałam zawartość flakoni-
ka, poczułam świąteczną atmosferę, na 
języku miałam smak czekoladowych 
pierniczków ze śliwkowym nadzieniem 
i mogłabym przysiąc, że słyszę w oddali 
świąteczne hity, te same co roku. Zapa-
chy potrafią przenosić nas w dalekie 
wspomnienia z dzieciństwa, projektować 
obrazy z przeszłości i przywoływać emo-
cje tak silne, że prawie realne. 
Dlaczego zimą tak bardzo lubimy zapa-
chy z wyraźnie wyczuwalnymi nutami 
cynamonu, gałki muszkatołowej, karme-
lu, czekolady i wanilii? Przede wszystkim 
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dlatego, że otulają i ocieplają. Dodają tej 
„bezwonnej” porze roku magicznego 
aromatu kojarzącego się z domowym za-
ciszem, bliskością i ciepłem.
Zapachy piernikowych przypraw pięknie 
komponują się w perfumach z nutami 
drzewnymi (cedru, drewna kaszmirowe-
go, żywicy), z ciepłymi akordami paczuli, 
ambry i piżma oraz z niektórymi kwiata-
mi, np. różą, irysem, frezją. Wyrazistość 
przyprawowych nut perfumiarze często 
łagodzą, łącząc je z zapachem dojrzałych, 
ciemnych owoców – fig, czarnej porzecz-
ki, wiśni, śliwek, winogron, lub wzmac-
niają, dodając do nich dymne nuty ka-
dzidła lub woń wędzonej herbaty lapsang 
souchong. W efekcie otrzymujemy nie-
zwykle bogatą mieszankę łączącą desero-
we aromaty słodkości, wyrazistą woń 
przypraw, dymny zapach drewna oraz 
słodki smak owoców i kwiatów. To kwin-
tesencja ciepła, zmysłowości, spokoju 
i świątecznej bliskości.  

SŁODKA KĄPIEL
Świąteczne, deserowe aromaty mogą 
towarzyszyć ci również podczas kąpieli 
i po niej. Wyjątkowe żele pod prysznic, 
mydła, balsamy i peelingi o aromacie 
pieczonych jabłek z cynamonem, 
słonego karmelu, żurawiny, czekolady 
i karmelizowanych śliwek uprzyjemnią 
codzienny prysznic, wprowadzą cię 
w doskonały nastrój, pozostawiając 
na twojej skórze bardzo delikatny 
i niezwykle smakowity zapach. 

1. Women’ Secret My Secret, woda 
toaletowa, 100 ml, 89,99 zł, 100 ml = 89,99 zł    

2. Jeanne Arthes Perpetual Pearl,  
woda perfumowana, 100 ml, 59,99 zł,  

100 ml = 59,99 zł   3. La Rive Taste of Kiss, woda 
perfumowana, 100 ml, 23,99 zł, 100 ml = 23,99 zł  

4. Aoura Love Rush, woda perfumowana, 
100 ml, 79,99 zł, 100 ml = 79,99 zł

1. Hebe Cosmetics Śliwka&Karmel, mydło 
w płynie, 500 ml, 9,99 zł, 100 ml = 2,00 zł    

2. Hagi peeling do ciała z gałką 
muszkatołową i cynamonem, 250 ml,  
49,99 zł, 100 ml = 20,00 zł 

Słodki,  Słodki,  
korzenny…korzenny…
Ale to nie jest pierniczek! To zapach Ale to nie jest pierniczek! To zapach 
perfum, którego nuty nawiązują perfum, którego nuty nawiązują 
do świątecznych wypieków i wspaniale do świątecznych wypieków i wspaniale 
pasują do zimy. Sprawdzamy, co zawierają pasują do zimy. Sprawdzamy, co zawierają 
te kompozycje. te kompozycje. TEKST:TEKST: Katarzyna BrzeskaKatarzyna Brzeska

1 2
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KOMUNIKAT  
BEZ SŁÓW
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SIGNATURE SCENT
Zapach, który wyraża naszą osobowość, temperament, a nawet poczucie humoru. 

Jak wybrać swoje signature scent, czyli własną perfumeryjną wizytówkę? 
TEKST: Matylda Jawor
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GDY DWOJE  
STANOWI JEDNO…

Daphne Bugey zaprojektowała tę 
kompozycję, myśląc o podróży 

poślubnej zakochanej pary.  
Wyraża ciepło uczuć, żar zmysłów  

i... tajemnicę miłości.   
Kenzo Amour Woman,  

woda perfumowana, 30 ml,  
199,99 zł, 100 ml100 ml = 666,63 zł= 666,63 zł

C zy zapach może definiować na-
szą osobowość? Intuicyjnie od-
powiemy, że na pewno tak! 

Wiedzą o tym nie tylko poradniki typu 
„Jak zachować się na spotkaniu rekruta-
cyjnym?”, ale i nasza podświadomość. 
Osoba, która na spotkanie przychodzi 
w obłoku i z długim (jak smoczy) ogo-
nem woni orientalnego piżma, raczej nie 
chce się ukryć i pozostać niezapamiętana.  

A ktoś, kto chce zająć w firmie stanowi-
sko kreatywne, nie powinien przed roz-
mową kwalifikacyjną skromnie chronić 
się za niewyczuwalną wonią świeżego 
prania. Ważne są nie tylko nuty zapacho-
we, którymi chcemy się otaczać, ale i in-
tensywność kompozycji. Zapach wiele 
o nas mówi i można tymi wrażeniami ste-
rować. Wie to chyba każda z nas, że na 
randkę używa się innego zapachu, niż 

idąc do pracy. Choć są i takie osoby, któ-
re są wierne jednej, konkretnej kompo-
zycji. Często podejmujemy próby uno-
wocześnienia naszego wizerunku i ku-
pujemy zapach, który dobrze rokuje, po 
czym... buteleczka ląduje na toaletce 
przyjaciółki lub siostry, bo niestety nie 
zaprzyjaźnił się z nami tak, jak na to li-
czyłyśmy. W końcu nie codziennie moż-
na znaleźć swoją  wonną wizytówkę.  
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NIE  
W PIERWSZYM 

RZĘDZIE…

NIC 
BANALNEGO!

ŚWIAT  
TO ZA MAŁO

DOBRZE  
SIĘ BAWIĆ!

100%  
KOBIECOŚCI 

Kobieta,  Kobieta,  
która nie ma swoich która nie ma swoich 
ulubionych perfum, ulubionych perfum, 

 jest jak kobieta   jest jak kobieta  
bez przyszłości...bez przyszłości...

Coco ChanelCoco Chanel

francuska projektantka mody,  francuska projektantka mody,  
twórczyni najsłynniejszej  twórczyni najsłynniejszej  

w historiiw historii
kompozycji perfumeryjnej:  kompozycji perfumeryjnej:  

Chanel º5Chanel º5

SIŁA DELIKATNOŚCI
Gdy nie chcemy podkreślać naszej 
wiedzy, doświadczenia ani innych 

przymiotów jako pracownika  
– zapach cennej róży stulistnej 

w towarzystwie bergamotki i pieprzu 
będzie idealny. Pozwoli nam być  

po prostu... kobietą!  
Acqua di Parma Rosa Nobile,  

woda perfumowana, 50 ml, 559,99 zł, 
100 ml = 1119,98 zł100 ml = 1119,98 zł

DUSZA ODKRYWCY
Gdy mamy apetyt na więcej 

doznań, cieszą nas nowe 
doświadczenia albo słuchanie 

nieznanej dotąd muzyki. 
Poznawanie tak oryginalnej 

kompozycji perfumeryjnej też 
może być kolejną przygodą życia... 

YSL Black Opium, woda 
perfumowana, 30 ml, 319,99 zł,  

100 ml = 1066,63 zł100 ml = 1066,63 zł

WRAŻLIWOŚĆ MIMOZY
Nie lubisz zabierać publicznie 

głosu, być duszą towarzystwa? 
Delikatny, ale wyrazisty zapach 

kierujący nas ku zmysłowym 
doznaniom picia ulubionego 
napoju jest swoistym hołdem 

dla delikatności. 
Scentology Vanilla Latte & Velvet, 

woda perfumowana, 100 ml,  
89,99 zł, 100 ml = 89,99 zł100 ml = 89,99 zł

POPCORN, KAWIOR  
I KASZMIROWY SZAL

Zapach niczym pokaz fajerwerków  
– tak rozwija się ta oryginalna 

kompozycja. Po aromacie kasztanów 
i prażonej kukurydzy następuje 

rozkołysana grupa nut whiskey i kawioru. 
A w finale kaszmir. 

Pepe Jeans Celebrate for Her,  
woda perfumowana, 30 ml, 129,99 zł,  

100 ml = 433,30 zł100 ml = 433,30 zł

BUKIET FRANGIPANI
Jeśli nie boimy się odkrywać 

nieznanych nut (rzadko używany 
przez perfumiarzy kwiat frangipani 

pachnie zielenią dżungli 
i zmysłowością ylang ylang), ten 

zapach to krok w dobrym kierunku.  
Serge Lutens La Dompteuse 

Encagée, woda perfumowana,  
50 ml, 479,99 zł, 100 ml = 959,98 zł100 ml = 959,98 zł

TYLKO 
w  
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Blask, świeżość i zdrowy wygląd 
skóry to znaki rozpoznawcze 
Koreanek. Osiągają je nie dzię-

ki umiejętnie nakładanemu makijażowi 
(choć i to na pewno czasem pomaga), 
ale dzięki skupieniu się na trzech głów-
nych aspektach pielęgnacyjnych, bez 
względu na porę roku. Paradoksalnie 
zima wręcz sprzyja rozświetlaniu, po-
nieważ mniejsza ilość słońca to również 
mniejsze ryzyko przebarwień posło-
necznych. Poniżej trzy kroki do pięknej 
i świetlistej cery zimą.

KROK I. OCZYSZCZANIE 
I ZŁUSZCZANIE

Absolutna podstawa. Wiadomo, że 
światło najlepiej odbija powierzchnie 
gładkie. Nasza skóra to też taka po-
wierzchnia. Jeśli dokładnie ją oczyści-
my i  pozbawimy nierówności, np. 
szorstkich i odstających skórek, będzie 
miała szansę lśnić. Pomogą w tym kore-
ańskie, delikatne kosmetyki oczyszcza-
jące, takie jak nawilżająca pianka do 
mycia twarzy z różą damasceńską Pure-
Heals i oczyszczający żel do mycia twa-
rzy Mediheal Tea Tree Blemish Cica. 
Obydwa te produkty świetnie sprawdzą 
się w przypadku cer wrażliwych i z nie-
doskonałościami, bez względu na to, 
czy są one wynikiem nadmiernego 
przetłuszczania skóry, czy też odwrot-
nie – jej zbytniej suchości. 
Złuszczanie to z kolei temat, w którym 
koreańskie innowacje nie mają sobie 
równych. Ostatnio w tej kategorii widzi-
my trend na produkty typu 2 w 1, co jest 
świetnym rozwiązaniem oszczędzają-
cym nasz cenny czas. Przykładem ta-
kiego produktu jest przeznaczony do 
codziennego użytku puder enzyma-
tyczny do oczyszczania twarzy od 

Zimą nasza skóra ma tendencję do utraty blasku. 
Nadmiar obowiązków, krótkie dni i szarość za oknem 

przyczyniają się do większego zmęczenia i utraty 
witalności naszej cery. Ale nie musi tak być! Możemy 
przełamać ten efekt, zadziałać wbrew aurze i… lśnić. 
Pielęgnacja koreańska to przecież dążenie do jasnej, 
świetlistej skóry. Sprawmy sobie zatem przyjemność 

i przywróćmy jej blask również zimą.

 KOREAŃSKI  
sposób na zimowy blask skóry
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CLIV. Nie dość, że myje, to jeszcze 
zawarte w nim kwasy owocowe syste-
matycznie złuszczają skórę, wygła-
dzając ją dzień po dniu. Kosmety-
kiem, który łączy złuszczanie i toni-
zację, są płatki tonizująco-peelingu-
jące Mediheal Tea Tree Blemish Cica. 
Kosmetyk ten to wygoda, delikatność 
i skuteczność w jednym. Wystarczy 
delikatnie przetrzeć skórę jednym 
z nich. Zero problemu. 

KROK II. WYRÓWNYWANIE 
KOLORYTU SKÓRY  
I ROZŚWIETLENIE

Na blask skóry wpływa również jej ko-
loryt. Jeśli jest nierównomierny, cała 
twarz wygląda na zmęczoną, starszą 
i przygaszoną. Dlatego Koreanki starają 
się włączać do swojej pielęgnacji pro-
dukty oparte na składnikach, które po-
magają w rozjaśnieniu przebarwień, 
działają antyoksydacyjnie i łagodzą po-
drażnienia. Składnikiem takim jest  
m.in. witamina C, która jest bazą całej 
linii produktów marki SOQU. Dzięki 
połączeniu jej z silnym antyoksydantem 
– koenzymem Q10 – jej działanie jest 
zwielokrotnione. 
Inaczej do wykorzystania witaminy C 
podchodzi marka CLIV. W przypadku 
tych kosmeceutyków witamina C jest 
przemycana zarówno w postaci jej po-
chodnych, jak i ekstraktów roślinnych, 
które są bogatym źródłem jej naturalnej 
wersji. Co więcej obecne w formułach 
dodatkowe składniki wyrównujące ko-
loryt skóry, takie jak niacynamid i glu-
tation, wzmacniają jej działanie. Dzieje 
się tak w rozświetlającym kremie pod 
oczy, ampułce z wodą cytrynową CLIV 
oraz rozświetlającej masce w płachcie 
z witaminą C CLIV.

KROK III. NAWILŻANIE
Jeśli chcemy mieć pięknie rozświe-
tloną skórę, to bez codziennego 
i głębokiego jej nawilżania się nie 
obejdzie. Ale bez obaw, koreańscy 
naukowcy to przecież eksperci w tej 
dziedzinie. 
Śmiało możemy stwierdzić, że każ-
dy, dowolnie wybrany kosmetyk ko-
reański będzie dobrze nawilżał. Jeśli 
jednak mielibyśmy wybrać dwa wy-
jątkowe, byłyby to nawilżająca ma-
ska do twarzy na noc PureHeals 
z hydrolatem z róży damasceńskiej 
i ośmioma rodzajami kwasu hialu-
ronowego oraz nawadniający krem 
do twarzy Multi Hyaluronic CLIV, 
gdzie opatentowane składniki PHY-
TO BALANCING COMPLEX™ 
i 5-PHYTO ACTIVE COMPLEX™są 
wspomagane kwasem hialurono-
wym, kompleksem peptydowym, 
wąkrotą azjatycką, aloesem i wielo-
ma innymi składnikami, które ra-
zem skutkują cudownie miękką, 
sprężystą i rozświetloną skórą.

PODSUMOWANIE
Omówione powyżej trzy zasady to 
podstawa pielęgnacji, na którą warto 
postawić w zimowych miesiącach. 
Ale jest jeszcze jedna ważna sprawa, 
o której powinniśmy pamiętać: picie 
dużych ilości płynów. Zimą zapomi-
namy o tym częściej niż latem, bo 
po prostu z powodu niższych tempe-
ratur mniej nam się chce pić. 
O tej porze roku warto zamienić 
zimną wodę na gorącą (jak mają to 
w zwyczaju Tybetańczycy) oraz pić 
herbatki i napary z zielonej herbaty, 
pokrzywy, rumianku i innych ziół. 

SOQU  

Vitamin C, 
rozświetlająca 

mgiełka 
do twarzy 

z koenzymem 
Q10, 125 ml, 

52,99 zł,  
100 ml = 42,39 zł   

MEDIHEAL Tea 
Tree Biome, 
tonizująco- 

-peelingujące 
płatki do twarzy, 
170 ml, 94,99 zł, 

100 ml = 55,88 zł

PUREHEALS 

Rosa Blemish, 
nawilżająca 

pianka 
oczyszczająca 

do twarzy,  
100 ml, 89,99 zł, 

100 ml = 89,99 zł

CLIV  

ampułka z wodą 
cytrynową  
do twarzy,  

30 ml, 139,99 zł, 
100 ml = 466,63 zł

TYLKO 
w  

Więcej 
produktów 

koreańskich 
znajdziesz na 

hebe.pl

CLIV  

nawadniający 
krem z kwasem 
hialuronowym, 
50 ml, 139,99 zł,  

100 ml = 279,98 zł
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Test SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY  
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Testowała: Julita Kowalewska
ekspertka ds. makijażu z drogerii h w Suwałkach

O produkcie: nawilżająco-matujący 
podkład o lekkiej, kremowej konsystencji 
zapewni cerze komfort i silne nawilżenie. 
Zmniejsza wydzielanie sebum, dobrze 
kryje i nie daje efektu maski.
Najlepszy dla: kobiet z cerą mieszaną 
i tłustą, bo po wchłonięciu kosmetyku 
staje się ona gładka i zmatowiona.
Zwróciłam uwagę na: faktor ochronny 
SPF15, szklaną butelkę oraz możliwość 
dostosowania poziomu krycia makijażu. 

GOSH Hydramatt, podkład do cery mieszanej 
i tłustej, 006N medium light, 30 ml,  
cena: 84,99 zł, 100 ml = 283,30 zł

O produkcie: aksamitny i puszysty puder sypki. Wygładza 
i odświeża cerę, nie obciążając skóry, dba też o utrwalenie 
makijażu.
Najlepszy dla: każdej kobiety, która szuka lekkiego pudru, 
którego nie czuje się na twarzy.
Zwróciłam uwagę na: 
poręczne opakowanie 
z gąbeczką i siateczką, która 
dozuje ilość pudru, oraz 
piękny kokosowy zapach.

HEAN Fluffy Matte, 
utrwalający puder do twarzy, 
7,5 g, cena: 34,99 zł,  
100 g = 466,53 zł

O produkcie: dzięki zawartości drobinek 
w różnych odcieniach błyszczyk 
optycznie powiększa usta, a formuła 
bogata w witaminę C i kwas hialuronowy 
odżywia je i nawilża.
Najlepszy dla: fanek błyszczących, 
lśniących ust z efektem powiększenia.
Zwróciłam uwagę na: smakowity, 
karmelowy zapach błyszczyka i wygodny 
aplikator oraz dostępność wielu odcieni 
kosmetyku.

Eveline Cosmetics Diamond Glow,  
błyszczyk do ust, 07 golden dust, 4,5 ml, 
cena: 20,99 zł, 100 ml = 466,44 zł

O produkcie: maskara z rewelacyjną 
szczoteczką, która wydłuża, rozczesuje 
i podkręca rzęsy. Pielęgnacyjna formuła 
kosmetyku wzbogacona o olejek rycynowy 
i wosk carnauba wspomaga wzrost 
i regenerację rzęs.
Najlepszy dla: miłośniczek tuszu 
z wielofunkcyjną szczoteczką, która rozdzieli 
nawet najkrótsze rzęsy, oraz zwolenniczek 
dodatkowej pielęgnacji.
Zwróciłam uwagę na: formułę, dzięki 
której łatwo rozprowadzić tusz.

GOSH Pink Power, podkręcający tusz do rzęs, 
black, 10 ml, cena: 64,99 zł, 100 ml = 649,90 zł

Eveline Cosmetics,  
błyszczyk do ust 4

GOSH,  
podkład do twarzy

GOSH,  
podkręcający tusz do rzęs

1 2

3

HEAN,  
puder utrwalający
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w  
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w  



ARTYKUŁ SPONSOROWANY

MAKIJAŻ NA WIECZÓR
Z AKCENTEM NA RZĘ S Y ? ! 
O TAK! 
Wieczorowy makijaż nieodłącznie kojarzy nam się z błyskiem, zdrową i pro-
mienną cerą, pięknie podkreślonymi ustami i nienagannym makijażem oka. 
W przypadku oka wybieramy różnego rodzaju looki, od klasyki opartej na czarnej 
kresce po mocno podkreślone spojrzenie w stylu smokey eyes. W każdym 
przypadku bardzo ważną rolę odgrywają rzęsy, które dopełniają cały makijaż.

W tym sezonie EYLURE ma dla Was pełen wachlarz nowości rzęs, które sprawią, że Wasze spojrzenie będzie 
oszałamiające.

Dla tych z Was, które szukają rzęs lek-
kich jak piórko, proponujemy EYLURE 
LASH ILLUSION. Dzięki zastosowaniu 
innowacyjnej technologii nano-

-band™, rzęsy są wyjątkowo lekkie 
i niewyczuwalne na powiece. Ułożenie 
włosków na elastycznym pasku, od 
krótszych w wewnętrznym kąciku do 
dłuższych w zewnętrznym pozwala 
uzyskać efekt w stylu „kociego oka”. 

Dla zwolenniczek wyrazistych, peł-
nych objętości rzęs proponujemy 
sięgnąć po EYLURE MOST WANTED. 
Wyjątkowa kolekcja jedwabiście 
miękkich, ręcznie wykonanych rzęs, 
które dopełnią zarówno klasyczny 
makijaż z kreską, jak i ten odważniej-
szy z połyskującymi kolorami. 

Wśród naszych propozycji nie może zabraknąć — EYLURE 
RZĘSY MAGNETYCZNE PRO MAGNETIC. Absolutnie 
najlepszy wybór dla osiągnięcia trendowego looku. Bogate, 
bajeczne opakowanie, które mówi „Zasługujesz na to!”. 
Połączenie gęstych rzęs z efektem w stylu wispy look, 

umieszczonych na 
elastycznym pasku 
z magnetycznym 
eyelinerem sprawia, 
że aplikacja staje się 
bardzo prosta i trwa 
dosłownie kilka 
chwil. Kreska wy-
konana eyelinerem 
dodatkowo optycz-
nie zagęszcza linię 
rzęs, nadając spoj-
rzeniu głębi.

TAKI LOOK TO PODSTAWA 
UDANEJ Z ABAW Y!
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Musi być delikatna, zwłaszcza wtedy, gdy jej produktem są… koronki.  
Opowiadamy o ich historii, niekoniecznie tylko kobiecej, ale zawsze ekskluzywnej 

i niezmiernie długiej (choć nie mierzonej na łokcie ani metry).
TEST: Iza Borowa 

KORONKOWA ROBOTA

Królowa Elżbieta I chętnie nosiła okazałe koronkowe kryzy. Koronkami ozdabiała też suknie i mankiety rękawów. Wybór ozdób był nie tylko 
kwestią aktualnej mody (a władczyni ustalała jej reguły). Drogocenne koronki dodawały splendoru wizerunkowi monarchini mocarstwa.  
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1. Wielka aktorka dramatyczna Helena 
Modrzejewska uwielbiała koronki. 
Używała także koronkowych wachlarzy. 
2. Portret Ignacego Krasickiego, pędzla 
Johanna Beckera. Poeta i biskup 
warmiński nosił drogie jedwabne ornaty 
oraz koronkowe komże jako oznakę 
swojej władzy. Przekaz był prosty:  
kto ma władzę, ma też środki!  
3. Włoski kołnierz koronkowy do stroju 
męskiego z przełomu XVI i XVII wieku.  

Od symbolu luksusu po arsenał 
współczesnej uwodzicielki. 
Droga, którą przeszły koron-

ki, od – nadal spornego – momentu 
powstania aż po masową produkcję, to 
historia rozpowszechniania rzemiosła, 
które całe wieki musiało czekać, by 
znaleźć się w każdej szafie i komodzie. 
Spór o pochodzenie techniki koron-
karskiej nie został definitywnie 
rozstrzygnięty. 
Wiadomo, że tkaniny z ażurami (nie 
były to jeszcze koronki) noszono już 
w starożytnym Egipcie. Efekt ten uzy-

skiwano, wysupłując nitki z tkaniny 
i wiążąc je we wzory, co przypominało 
nieco współczesną mereżkę. Potwier-
dzony rozwój koronkarstwa datuje sie 
na XV wiek jednocześnie na ziemiach 
Flandrii i Włoch. 
Kiedy koronki ujrzały światło dzienne, 
nie było już odwrotu. Jako symbol ab-
solutnego luksusu szybko wspięły się 
po szczeblach drabiny społecznej i za-
gościły na europejskich dworach. No-
sili je królowie i ich najbliższe otocze-
nie, a ich popularność rosła w takim 
tempie, że w XVI i XVII wieku koron-

2

3

1

HELENA 
MODRZEJEWSKA
Gwiazda polskiej sceny teatralnej, 
której kolekcja koronek (częściowo 
niezidentyfikowana) znajduje się 
w Muzeum Teatralnym 
w Warszawie. Jej stroje 
zyskały międzynarodowy rozgłos 
i doczekały się odpowiedzi  
zza Oceanu, czyli kolekcji  
à la Modjeska. Słynna aktorka była 
też fundatorką Szpularni, czyli 
Krajowej Szkoły Koronkarskiej 
w Zakopanem (rok 1883). 

karki potrafiły zapewnić byt całym ro-
dzinom. Zamożni mężczyźni nosili 
koronki z równym upodobaniem jak 
ich żony, dekorowano nimi absolutnie 
wszystko – brzegi sukni, koszul, surdu-
tów, rękawiczki i parasolki, buty i tka-
niny dekoracyjne w domach. Każdy 
kawałek koronkowej tkaniny był prak-
tycznie niepowtarzalny i chociaż ko-
ronkarki pracowały na narysowanych 
na szablonie wzorach, każda z nich 
miała swój styl. 
Czasy szaleństwa i obnoszenia się z bo-
gactwem próbował ukrócić niejeden 
władca chcący zachować piękne rze-
miosło jako przywilej najbogatszych. 
Nawet majątki ziemskie i drogocenne 
przedmioty były wyprzedawane w za-
mian za najpiękniejsze skrawki koron-
kowej tkaniny, które zapisywano w te-
stamentach jako istotną część spadku. 
Jeszcze w XVIII wieku panie z rodziny 
Rzewuskich rezydujące w pałacu 
w Podhorcach na dalekim Podolu, czy-
li kresach Rzeczypospolitej, wysyłały 
swoje koronkowe ozdoby do prania 
do... Paryża, gdyż uważały, że tylko 
tam praczki są w stanie zadbać należy-
cie o ich delikatną urodę. 

1

1



EFEKT
WIDOCZNY
GOŁYM OKIEM

DŁUŻSZE
I GĘSTSZE RZĘSY 

JUŻ W 3 TYGODNIE*

Działanie potwierdzone przez setki
zadowolonych Polek na 

*Badanie ankietowe w niezależnym Laboratorium Badawczym. 100% badanych potwierdza widoczny efekt wydłużenia, 
zagęszczenia i pogrubienia rzęs w 3 tygodnie.

 Hebe reklama_wizerunkowa_L4L.indd   1 Hebe reklama_wizerunkowa_L4L.indd   1 6.10.2022   09:316.10.2022   09:31
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1. i 3. Bohaterki filmów kostiumowych „Piknik pod wiszącą skałą” oraz „Pokój z widokiem” 
ubierają się w stylu modnym w ostatniej dekadzie XIX wieku, tzw. Gibson Girl. Kluczowym 
elementem tego stylu była bluzka z białego batystu rozszywana koronkami.   2. W XIX wieku 
panie nawet na wizyty towarzyskie zabierały worki z robótkami i pracowicie dziergały koronki 
lub haftowały. Uważano bowiem, że kobiety nie powinny próżnować w żadnej sytuacji. 

1

2 3

Najważniejszym ośrodkiem koronkar-
stwa były Włochy, a w szczególności 
Wenecja słynna ze swoich niemal trój-
wymiarowych wzorów, nierzadko 
przetykanych miedzianą nicią. Ale 
szkoły koronkarskie powstawały też 
w Belgii, Wielkiej Brytanii i Francji, 
a każda z nich wykształciła swój indy-
widualny styl – od belgijskich Point de 

W XVII wieku arystokracja i zamożne mieszczaństwo upodobało 
sobie noszenie rozłożystych bawełnianych kołnierzy ozdobionych 
szeroką koronką. Aby podkreślić swój status majątkowy, noszono 

kilka takich kołnierzy jednocześnie, jeden na drugim. 

KONIAKÓW
Największe centrum polskiego 
koronkarstwa. Tutaj znajduje się 
Muzeum Koronki Koniakowskiej 
pokazujące ponadstuletnią 
tradycję szydełkową regionu. 
Znajdziemy tu wpisaną do Księgi 
Rekordów Guinnessa największą 
na świecie serwetę koronkową. 
To, co charakteryzuje koniakowskie 
koronkarki, to niekorzystanie 
z wzorników – tutejsze dzieła 
od początku do końca są tworzone 
z wyobraźni.

Gaze, przez francuskie Chantilly aż 
po brytyjskie „pajęcze nici”. Niezwy-
kłe bogactwo wzorów i technik za-
owocowało ożywioną wymianą mię-
dzynarodową, a w czasach, gdy wła-
dza próbowała odebrać mieszczanom 
możliwość kupowania i noszenia ko-
ronek, ich przemyt stał się lukratywną 
formą zarobku.
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RÓŻNE TECHNIKI KORONKARSKIE:
   koronki igłowe – powstają m.in. w Alençon we Francji.  
Są niezwykle pracochłonne – stworzenie 1 cm2 koronki 
zajmuje około siedmiu godzin;

   koronki klockowe – najdroższy ich wariant to francuska 
koronka Chantilly (nazwa pochodzi od miasta, w którym 
były wyrabiane);

   koronki siatkowe (filet) – plecione niczym sieci, często 
geometryczne. Były uwielbiane w czasach Art Déco. 
Obecnie są odtwarzane za pomocą szydełka, nie igły.

Lniane, jedwabne, bawełniane, ze 
złotymi i srebrnymi nićmi... Cóż jest 
tak pociągającego w tych delikatnych 
tkaninach? Sztywne koronkowe koł-
nierze Elżbiety I, kostiumy teatralne 
Heleny Modrzejewskiej, Król Słońce 
w pianie koronkowych żabotów 
i mankietów oraz Jennifer Lopez... 
Fanów koronkarstwa nie trzeba szu-
kać ani w historii, ani we współcze-
sności. Magiczne połączenie kunsz-
townej pracy ręcznej, niepowtarzal-
ność i możliwości stylizacyjne, które 
daje półprzejrzysta i skomplikowana 
koronka, są niemożliwe do porówna-

nia z czymkolwiek innym. Choćby 
odpinany kołnierz i mankiety, które 
radykalnie zmieniają charakter 
stylizacji. 
Z czasem, kiedy pod koniec XVIII 
wieku zaczęły się pojawiać maszyny 
tworzące koronki, rola rzemieślni-
czek nieco osłabła. Maszynowa pro-
dukcja sprawiła, że coraz więcej osób 
mogło sobie pozwolić na noszenie 
ażurowych dodatków i strojów. 
W tym samym czasie koronki opu-
ściły na dobre męską garderobę i sta-
ły się atrybutem typowo kobie-
cym. Rozwój przemysłu upowszech-

1. Jennifer Lopez w koronkowej kreacji na rozdaniu nagród Globe 
Awards, styczeń 2013 roku.   2. Koronkowa kreacja z kolekcji Azzedine 
Alaïi, 2022 rok.   3. Komplet w stylu rustykalnym z kolekcji Diora, 2022 rok.

nił koronki, ale nie obniżył statusu 
tych, które nadal tworzono ręcznie. 
Nie ma też sezonu, w którym na mo-
dowych wybiegach zabrakłoby ko-
ronki, czasem jako dodatku, a cza-
sem jako dominującego trendu.
Koronki jako symbol niewinności de-
korują suknie panien młodych, ale też 
stanowią jeden z najbardziej lubia-
nych detali w zmysłowej bieliźnie. Ko-
ronka jednocześnie zakrywa i odkry-
wa, stanowi kwintesencję tajemniczej 
kobiecości. Wszystko, co widać, jest 
jednocześnie nagie i skromnie ukryte. 
Może na tym polega ich tajemnica? 

1

2 3



PATRZ NA ŚWIAT
PO SWOJEMU.
WYRAŹ TO MAKIJAŻEM.

KOBIECY I ELEGANCKI
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ODWAŻNY I WYRAZISTY

MARZYCIELSKI I ZMYSŁOWY
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MARZYCIELSKI I ZMYSŁOWY

KOBIECY I ELEGANCKI
PO

ODWAŻNY I WYRAZISTY

„Patrzę przed siebie 
i dążę do celu.”
Maria Andrejczyk
Medalistka olimpijska

„Dostrzegam
siłę kobiecości.”
Ewa Farna
Piosenkarka

„Widzę, jak marzenia
napędzają mnie do działania.”
Anna Karczmarczyk
Aktorka
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Jedni relaksują się, biegając albo wyciskając ciężary, inni – leżąc pod ciepłym 
kocykiem i słuchając muzyki albo czytając książkę. Sposobów na rozładowanie 

stresu jest wiele. Ważne, by dopasować je do własnego charakteru i potrzeb  
oraz by relaks przyniósł prawdziwe polepszenie nastroju, a nie tylko chwilowo 

zagłuszył problem. Jak odpoczywać z korzyścią dla zdrowia?
TEKST: Anna Nadrzeczna 

Kocyk  
CZY SPACER?
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P rzewlekły stres jest dla naszego 
organizmu wyniszczający. 
Wiąże się z nadmiernym wy-

dzielaniem kortyzolu, co na dłuższą 
metę bardzo osłabia organizm. Napięcie 
ma też negatywny wpływ na wiele orga-
nów i powoduje różne schorzenia – fi-

zyczne i psychiczne. W wyniku długo-
trwałego stresu osłabia się układ immu-
nologiczny, pojawiają się infekcje, nasi-
lają się objawy istniejących już chorób 
oraz zaczynamy tyć. 
Ignorowanie tego stanu rzeczy nie jest 
dobrym pomysłem. Utrzymujący się 

zbyt długo stres może przekształcić się 
w stany lękowe, depresję lub poważne 
choroby. Właśnie dlatego tak ważne jest 
regularne rozładowywanie napięcia. 
Przedstawiamy kilka sposobów, które 
szybko pozwolą ci wrócić do równowa-
gi. Wybierz najlepszy dla siebie. 
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Jeżeli jednak czujesz, że twój obniżony 
nastrój, nadmierne zdenerwowanie al-
bo poziom lęku utrzymują się dłuższy 
czas oraz znacznie utrudniają lub unie-
możliwiają ci codzienne funkcjonowa-
nie, koniecznie idź po radę do lekarza 
psychiatrii. Nie ma w tym nic wstydli-
wego. Wręcz przeciwnie, szukanie po-
mocy u specjalisty świadczy o twojej 
dojrzałości i o tym, że wiesz, jak sobie 
pomóc. Choroby psychiczne, depresja, 
obniżony nastrój, stany lękowe same nie 
znikną. Wymagają leczenia. Nie zasta-
nawiaj się – idź do psychiatry! Przecież 
gdybyś złamała nogę, nie czekałabyś, aż 
się sama zrośnie – poszłabyś do ortope-
dy po pomoc. Dlaczego więc unikać 
psychiatry?
Jeżeli – na szczęście – problem nie jest 
aż tak poważny, by konsultować go z le-
karzem, masz do wyboru wiele sposo-
bów na rozładowanie napięcia. Oczywi-
ście każdemu pomaga coś innego i być 
może masz własne pomysły na walkę ze 
stresem, ale my zebraliśmy dla ciebie 
kilka przykładowych. Może któryś ci się 
spodoba…

MEDYTACJA
Są badania, które wskazują, że codzien-
na medytacja zmienia w mózgu ścieżki 
neuronowe, co powoduje, iż stajemy się 
bardziej odporni na stres. Już kilka mi-
nut dziennie poświęconych na medyta-
cję może pomóc złagodzić niepokój. Jak 
zatem zacząć? Usiądź prosto, skrzyżuj 
nogi na podłodze i zamknij oczy. Skup 
się na recytowaniu pozytywnej mantry 
– mogą to być zdania: „czuję się spokoj-
na” lub „kocham siebie”. Połóż jedną 
rękę na brzuchu i zsynchronizuj mantrę 
z oddechem. Staraj się odsuwać wszyst-
kie rozpraszające myśli i skup się na 
tym, co jest tu i teraz.

Można też sobie nieco pomóc. Przed 
medytacją możesz wypić napar z wyci-
szających ziół, np. melisy, włączyć mu-
zykę relaksacyjną (np. dźwięki lasu lub 
padającego deszczu), zapalić aromatycz-
ną świecę lub użyć olejku. Jeżeli medy-
tujesz wieczorem, zgaś lub przyciemnij 
światło, pozwoli ci to wyeliminować jak 
największą liczbę bodźców. 
Brzmi prosto? Ale takie nie jest. Nie od 
razu będziemy umiały medytować. Ba! 
Nawet pewne jest to, że przez długi czas 
się nam to nie uda. Dzisiejszy świat nie 
sprzyja wyciszeniu. Jesteśmy bombar-
dowani milionem informacji i bodźców. 
Nie umiemy odpuścić i się wyłączyć. 
Nie umiemy pozwolić umysłowi nic nie 
robić. Warto jednak się nie poddawać 
i próbować. Medytacja przynosi bo-
wiem wiele korzyści. Obniża poziom 
kortyzolu, czyli hormonu stresu, i pod-
nosi poziom DHEA, czyli hormonu 
wzrostu, co powoduje, że lepiej się rege-
nerujemy i opieramy procesom starze-
nia. Podczas medytacji nasz organizm 
regeneruje się nawet lepiej niż podczas 
snu. Regularna, długofalowa medytacja 
chroni też przed nawrotami depresji, 
prowadzi do zwiększonej samoświado-
mości, poprawia pamięć i samopoczu-
cie, pomaga w leczeniu nadciśnienia, 
zaburzeń lękowych oraz zaburzeń snu.

ĆWICZENIA ODDECHOWE
Są one niezwykle przydatne w rozłado-
wywaniu stresu. Najlepiej wykonywać 
je kilka razy dziennie. Jak to zrobić? 
Usiądź w wygodnej dla siebie pozycji 
i skupiaj na każdym powolnym wdechu 
i wydechu. Oddychaj przeponą. Weź 
głęboki wdech – tak żeby powietrze wy-
pełniło twoje ciało od brzucha aż po 
mostek. Staraj się oddychać powoli, 
w stałym rytmie. Wydech powinien być 

dłuższy niż wdech. Przy każdym wde-
chu myśl o jego pozytywach – o tym, że 
dostarczasz organizmowi tlen i energię, 
a przy wydechu poczuj, jak opuszczają 
cię nieprzyjemne uczucia. Powtarzaj 
ćwiczenie tak długo, jak czujesz, że jest 
ci to potrzebne.
Na oddychaniu skupia się także trening 
uważności (mindfulness), czyli jedna 
z technik relaksacyjnych. Polega ona na 
tym, że w momencie stresu oddech po-
maga odwrócić uwagę od zagrożenia, 
które tylko potęguje napięcie. Skupiając 
się na oddechu, odwracamy uwagę od 
stresu. Takie przekierowanie uwagi 
z zagrożenia na oddech sprawia, że stres 
się zmniejsza. Jeśli masz za mało czasu 
na ćwiczenia, po prostu weź kilka głęb-
szych oddechów. Zazwyczaj w stresie 
lub lęku oddychamy szybciej niż nor-
malnie, a głęboki, powolny oddech mo-
że być skuteczną pomocą w relaksacji. 

TRENING AUTOGENNY 
SCHULTZA 

Jest to technika relaksacyjna zastosowa-
na po raz pierwszy przez niemieckiego 
psychiatrę Johannesa Heinricha Schul-
tza w 1932 roku. Zauważył on, że osoby 
poddawane hipnozie wchodziły w stan 
relaksacji, w  którym doświadczyły 
uczucia ciężkości i ciepła. Schultz starał 
się odtworzyć ten stan, aby zmniejszyć 
napięcie i niepokój. W ten sposób po-
wstała technika polegająca na rozluź-
nianiu poszczególnych części ciała i wy-
obrażaniu sobie, że stają się one ciepłe 
i coraz cięższe. Trening ten prowadzi do 
delikatnego przejścia z trybu działania 
w tryb odpoczynku i relaksacji. Ćwicze-
nia tej techniki zaczerpnięto z jogi i me-
dytacji zen. Autogenność tej techniki 
polega na tym, że człowiek sam oddzia-
łuje na własny układ nerwowy.
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Na czym polega trening autogenny 
Schultza? Polega on na rozluźnianiu 
poszczególnych części ciała i wyobra-
żaniu sobie, że stają się coraz cięższe 
i ciepłe. Jest idealnym sposobem na za-
kończenie stresującego dnia lub tygo-
dnia. Pozwala łagodnie przejść z trybu 
„działam” w tryb „odpoczywam” i „re-
laksuję się”. Pozytywnie wpływa to na 
autonomiczny układ nerwowy, co po-
maga uspokoić się i zrelaksować w co-
dziennych sytuacjach stresowych. 
Wiele tutoriali do tego rodzaju medy-
tacji można znaleźć na YouTube. 

TRENING JACOBSONA
Podobne rozluźnienie ma przynieść tre-
ning Jacobsona, zwany progresywną 
relaksacją mięśni. Ponieważ stres wyra-
żany jest między innymi poprzez nad-
mierne napięcie w ciele, te ćwiczenia 
relaksacyjne mają na celu rozluźnienie 
mięśni. Polega to na naprzemiennym 
napinaniu i natychmiastowym rozluź-
nianiu poszczególnych partii ciała. Po-
maga to ćwiczącemu doświadczać przy-
jemnego uczucia, które przenosi się na 
jego stan emocjonalny i psychiczny. 
Bardzo ważne jest, aby naprawdę od-

czuwać to zjawisko. Nie chodzi tu tylko 
o napinanie i rozluźnianie, ale raczej 
o bycie świadomym skurczu i uwolnie-
nia, które powstają podczas tych ru-
chów. Ma to na celu przywrócenie mię-
śniom ich prawidłowej pracy oraz wy-
uczenie się takiego reagowania, które 
pomoże zapobiegać napięciom.
Trening ten jest szczególnie przydatny 
w zaburzeniach snu, ponieważ wytwa-
rza głębokie uczucie relaksacji mięśni, 
co jest niezbędne do zasypiania. Zaleca 
się też go na złagodzenie stresu codzien-
nego życia oraz kontrolowanie gniewu 
i agresji.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Ruch znakomicie rozładowuje stres, bo 
jest dokładnie tym, czego domaga się 
nasze ciało w momencie napięcia i za-
grożenia – walki albo ucieczki. Wysiłek 
fizyczny to najprostsza droga to odre-
agowania stresu. Większość lekarzy za-
leca właśnie ten sposób, bo ruch dosto-
sowany do możliwości i stanu zdrowia 
prowadzi do korzystnych reakcji orga-
nizmu, takich jak: pobudzenie układu 
krążenia, dotlenienie i odżywienie ko-
mórek, ogólna poprawa kondycji oraz 
wzmocnienie stanu układu odporno-
ściowego.
Szczególnie zbawienny jest ruch na 
świeżym powietrzu przy naturalnym 
świetle. Spacer, jazda na rowerze, nor-
dic walking pozytywnie wpływają na 
synchronizację rytmu snu i czuwania 
i są istotne dla prawidłowego zasypia-
nia i wypoczynku. Każda przyjemna 
dla nas aktywność jest dobra, szcze-
gólnie gdy przez większość dnia sie-
dzisz lub stoisz. Czasem wystarczy 
wysiąść dwa przystanki wcześniej albo 
zrezygnować z windy. Do tego ćwicze-
nia fizyczne powodują uwalnianie się 
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endorfin, czyli substancji poprawiają-
cych nastrój. Sprzyja to także obniże-
niu poziomu lęku. Ćwiczenia pomaga-
ją również oderwać się od codzien-
nych problemów. 

JOGA
Doskonałym sposobem na wyciszenie 
jest uprawianie jogi, która w przeci-
wieństwie do większości dyscyplin 
sportowych nie podnosi poziomu kor-
tyzolu we krwi, ale go obniża. Można 
też uprawiać ją w każdym wieku. Nie 
wymaga też od nas szczególnych pre-
dyspozycji fizycznych. Jeżeli nie lubisz 
wyczerpujących ćwiczeń, szybkiego 
tempa i pocenia się, joga powinna ci się 
spodobać. 
Udowodniono, że praktykowanie jogi 
aktywuje układ przywspółczulny odpo-
wiadający za uczucie rozluźnienia. Każ-
da sesja kończy się tak zwaną savasaną, 
czyli relaksacją lub ćwiczeniami odde-
chowymi. Dzięki temu rozluźniamy nie 
tylko ciało, ale także umysł. 

AROMATERAPIA 
Aromaterapia to metoda medycyny na-
turalnej polegająca na leczeniu wielu 
dolegliwości olejkami eterycznymi z ro-
ślin. Co to są olejki eteryczne? To kon-
centraty uzyskiwane z pachnących czę-
ści roślin: kwiatów, liści, łodyg, kory 
drzew, żywicy, korzeni i nasion. Otrzy-
muje się je przez wyciskanie lub destyla-
cję z wodą i parą wodną. 
Olejki zalicza się do leków ziołowych. 
Wszystkie mają właściwości antysep-
tyczne, niektóre orzeźwiają, pobudzają 
do działania, wzmagają koncentrację, 
inne poprawiają nastrój, działają anty-
depresyjnie, odprężają. Jeszcze inne uła-
twiają zasypianie, łagodzą bóle lub są 
afrodyzjakami.

TO CI NIE POMOŻE, CZYLI POZORNI PARTNERZY 
W ZMNIEJSZANIU POZIOMU STRESU 
Wiele osób błędnie myśli, że w rozładowaniu napięcia pomogą im alkohol, papierosy 
i inne używki. Próbują odreagować stres przez kompulsywne jedzenie, zakupy, 
hazard, narkotyki, seks. Tymczasem wszystkie te działania zamiast prowadzić 
organizm do rozluźnienia, utrzymują go w stanie stresu i powodują jeszcze więcej 
problemów. Sprawdźmy. Słodycze i szaleństwo zakupów przynoszą chwilową 
przyjemność, ale nie przyczyniają się do rozwiązania problemów. Obciążają 
organizm i sprawiają, że fundujemy sobie złe samopoczucie, wyrzuty sumienia, 
a nawet uzależnienie. Stresu nie da się też utopić w kieliszku – wprost przeciwnie, 
zbyt duża ilość wypitego alkoholu może tylko pogorszyć stan naszego zdrowia 
psychicznego. Kiedy jesteśmy pod wpływem stresu, powinniśmy dążyć do 
uspokojenia umysłu i ciała oraz wzmocnienia się organizmu, a nie dodatkowo go 
obciążać. Dlatego warto unikać wystawiania się na dodatkowe bodźce, na przykład 
przeglądanie portali społecznościowych zamiast wyciszyć, pobudza nasz umysł  
do pracy na jeszcze wyższych obrotach, a oglądanie i słuchanie złych wiadomości 
w telewizji lub internecie tylko obniża nasz nastrój.
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ZDROWE NAWYKI
Każdy z opisanych wyżej sposobów mo-
że pomóc w walce ze stresem. Ale naj-
lepszym sprzymierzeńcem jest wyrobie-
nie zdrowej codziennej rutyny.
Radzimy: 

 wysypiaj się – postaraj się chodzić spać 
o stałych porach i spać odpowiednią 
liczbę godzin;

 ogranicz cukier – niektórzy zajada-
ją stres, szukając ukojenia w słodyczach. 
To błąd. W czasie stresu w naszym orga-
nizmie uwalniane są trzy hormony: ad-
renalina, kortyzol i noradrenalina, które 
sprawiają, że nasze ciała zwiększają po-
ziom cukru we krwi, aby dostarczyć pa-
liwa do naszego serca, mięśni i mózgu, 
aby te mogły skutecznie radzić sobie ze 
stresem. Dlatego nie należy dostarczać 
organizmowi dodatkowych dawek cu-
kru. W stresie unikaj więc pokarmów 
o wysokiej glikemii, takich jak np. chip-
sy, słodycze, napoje zawierające kofeinę, 
takie jak Coca-Cola lub kawa, bo mogą 
one tylko zwiększyć twój stres;

 sięgaj po pokarmy bogate w kwasy 
omega 3, witaminy C, E, magnez – po-
mogą przeciwdziałać negatywnym skut-
kom stresu. Takimi zdrowymi przeką-
skami mogą być: migdały, orzechy wło-
skie, nasiona, gorzka czekolada, płatki 
owsiane, pełnoziarniste pieczywo z ło-
sosiem, warzywa, cytrusy; 

 pij zieloną herbatę – jest ona źródłem 
L-teaniny, która pomaga łagodzić stres.
 Przedstawiliśmy ci kilka sposobów na 
zmniejszenie stresu. Wypróbuj je właśnie 
teraz, gdy dni są coraz krótsze, a jesienna 
pogoda nas nie rozpieszcza. Szukaj ma-
leńkich radości w codziennym życiu, 
walcz z melancholią i nie wahaj się szu-
kać pomocy u rodziny, przyjaciół i leka-
rzy, gdy czujesz, że stres cię przytłacza.  
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Najbardziej pomocne w redukowaniu 
stresu są następujące olejki: lawendowy, 
cytrynowy, grejpfrutowy, z bazylii, 
z majeranku, z geranium, walerianowy, 
z mięty pieprzowej, ylang-ylang. Można 
stosować je w różnej formie:
Do kąpieli – to najprostszy sposób na 
aromaterapię w domu. Po prostu na 
15–30 minut zanurz się w wannie cie-
płej wody, do której dodaj 5–15 kropli 
olejku (mogą być różne olejki). Gdy 
wyjdziesz z wanny, twoje ciało będzie 
pokryte aromatycznym filmem. Nie 
spłukuj go. Wytrzyj tylko skórę.
Do masażu – aby sporządzić olejek do 
masażu, należy zmieszać olejek eterycz-
ny z naturalnym olejem roślinnym 
w proporcji 1:6 (czyli na jedną kroplę 
olejku powinno przypadać sześć kropli 
oleju). Wcieranie rozcieńczonych olej-
ków w skórę powoduje, że zawarte 
w nich substancje aktywne w ciągu kil-
kunastu sekund dostają się do krwio-
biegu, pomagając uporać się z napię-
ciem i poprawiając krążenie oraz samo-
poczucie.
Do wdychania – olejki antystresowe 
zwykle spala się w lampkach olejko-
wych lub kominkach aromaterapeu-
tycznych lub w postaci kadzidełek. 

Stosując aromaterapię, należy zachować 
ostrożność i przestrzegać kilku zasad. 
Przede wszystkim olejki eteryczne nale-
ży rozcieńczać (wyjątek stanowią olejki 
z róży, lawendy i drzewa herbacianego). 
Inaczej mogą być szkodliwe (na przy-
kład jedna kropla olejku miętowego od-
powiada 17 filiżankom naparu z mięty). 
Pamiętajmy, że olejków eterycznych nie 
należy nakładać na uszkodzoną albo 
podrażnioną skórę. Nie wolno też prze-
kraczać zalecanych dawek. 

MASAŻ
Jeżeli chcesz zrobić dla siebie coś miłe-
go, zapomnieć o problemach, rozluźnić 
się, dobrym pomysłem będzie pójście 
na masaż. Pozbędziesz się napięcia 
zgromadzonego w mięśniach, odprę-
żysz się i uspokoisz. Masaż pobudzi 
twoje mięśnie, skórę i układ krążenia, 
zarazem kojąco działając na układ ner-
wowy. Psychologowie zalecają ten ro-
dzaj terapii pacjentom zmagającym się 
z nerwicą oraz depresją. Przynosi wiele 
korzyści emocjonalnych – wycisza, ni-
weluje przemęczenie, ogranicza nadpo-
budliwość, dodaje energii, minimalizuje 
stany lękowe, pomaga w walce z bezsen-
nością, a nawet działa przeciwbólowo.
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Sojusznicy 
ODCHUDZANIA

Ekspert:
ANNA ADAMCZYK
dietetyk kliniczny 
udietetyczek.pl, Instagram/udietetyczek

Zdecydowałaś się zrzucić Zdecydowałaś się zrzucić 
kilka kilogramów? kilka kilogramów? 
Świetnie! Postawiłaś Świetnie! Postawiłaś 
na zdrową dietę i więcej na zdrową dietę i więcej 
ruchu? Jeszcze lepiej! ruchu? Jeszcze lepiej! 
A czy wiesz, że możesz A czy wiesz, że możesz 
ułatwić ten proces ułatwić ten proces 
i sprawić, by droga i sprawić, by droga 
do wymarzonej sylwetki do wymarzonej sylwetki 
była przyjemnością, była przyjemnością, 
a nie zmaganiem się a nie zmaganiem się 
z głodem i pokusami? z głodem i pokusami? 
Podpowiadamy!Podpowiadamy! 
TEKST: Elżbieta Szydłowska

A ktywność fizyczna i odpo-
wiednia dieta to podstawy 
w walce z nadwagą – to nie-

zaprzeczalny fakt. Często jednak po-
trzebujemy czegoś więcej – podtrzy-
mania na duchu, kibicowania naszym 
działaniom, motywowania. Warto też 
zdecydować się na profesjonalną po-

moc dietetyka, który na podstawie na-
szych badań diagnostycznych i prefe-
rencji żywieniowych ułoży odpowied-
ni dla nas plan żywieniowy. Bo prze-
cież nie chodzi o to, by katować się 
daniami bez smaku (a tak większości 
z nas kojarzy się odchudzanie). Ważne, 
by jeść to, co lubimy i co jest wskazane 
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właśnie dla nas. Inne zalecenia otrzy-
ma młody mężczyzna z nadciśnie-
niem, a inne dojrzała kobieta z insuli-
noopornością. Dietetyk kliniczny, for-
mułując zalecenia, często łączy ze sobą 
wskazania i przeciwwskazania zwią-
zane z problemami zdrowotnymi da-
nego pacjenta. Gdy stosujemy dietę 
niedostosowaną do naszych potrzeb, 
łatwiej o porażkę (trudno wytrwać 
w odchudzaniu, jeśli jesteśmy głodni, 
nie smakuje nam to, co jemy, lub źle 
się po tym czujemy) i potężny efekt jo-
jo (gdy osiągniemy docelową wagę, ale 
po tygodniach lub miesiącach wyrze-
czeń rzucimy się na wszystkie te pro-
dukty, za którymi tęskniłyśmy). 
Czasem też warto odwiedzić lekarza, 
który może zadecydować o konieczno-
ści przyjmowania leków. Farmakolo-
gia również może wesprzeć naszą wal-
kę o szczupłą sylwetkę i zdrowe ciało. 
Niekiedy może wręcz się okazać, że 
skuteczną redukcję ki logramów 
utrudniają nierozpoznana niedoczyn-
ność tarczycy lub insulinooporność. 

POPROŚ BLISKICH 
O WSPARCIE

Poinformuj rodzinę i przyjaciół, że za-
mierzasz się odchudzić, poproś ich 
o pomoc i kibicowanie twoim sukce-
som. Zaapeluj, żeby w czasie rodzin-
nych spotkań lub wypadów na miasto 
nie namawiali cię do jedzenia. W Pol-
sce nakłanianie do częstowania się jest 
normą – teściowa nalega na nałożenie 
drugiej porcji, bo „gotowałam specjal-
nie dla was”, koleżanka namawia do 
zjedzenia kawałka ciasta, bo „przecież 
jedno ciastko ci nie zaszkodzi”, a ma-
ma wyraża miłość do ciebie, szykując 
twoje ulubione dania. 
Poproś znajomych, żeby dawali ci znać, 
jeżeli będą organizować jakieś aktyw-

ności typu spacer lub wypad za miasto, 
bo chętnie się do nich przyłączysz. Sa-
ma też spróbuj wychodzić z inicjatywą 
– zaproś koleżanki na przejażdżkę ro-
werem, zorganizuj wycieczkę do mu-
zeum. Wybierzcie się na zwiedzanie 
własnego miasta albo wyjedźcie gdzieś, 
gdzie jest dużo do zobaczenia (a więc 
trzeba dużo chodzić). Wszystko po to, 
żeby nie skupiać się na jedzeniu.
Jeżeli na twoje jedzenie mają wpływ 
emocje (np. w stresującej sytuacji się-
gasz po słone przekąski albo w nagrodę 
po wyczerpującej pracy zjadasz porcję 
lodów), zastanów się, jaka niezaspoko-
jona potrzeba stoi za tą chęcią. Potrze-
bujesz nagrody, uznania, a może popra-
wy nastroju? Czy potrafisz wypisać 10 
rzeczy niezwiązanych z jedzeniem, któ-
re zaspokajają tę potrzebę? 
Podjadanie ma negatywny wpływ na 
twoją wagę, zdrowie fizyczne i stan 
emocjonalny. Prowadź dzienniczek, 
dzięki któremu wyłapiesz, w jakich sy-
tuacjach wzrasta napięcie i twoja chęć 
sięgnięcia po przekąski. Następnie 
spróbuj takie emocjonalne, kompul-
sywne jedzenie zastąpić czymś innym 
– spacerem, medytacją, wyciszeniem, 
które pozwoli zredukować napięcia 
w ciele i się zrelaksować. 

SZUKAJ POMOCY  
SPECJALISTÓW

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomo-
cy, poproś o nią. Zapytaj, czy ktoś 
może polecić ci dietetyka, psycholo-
ga albo lekarza. Jeżeli masz dużą 
nadwagę albo wręcz otyłość, w od-
chudzaniu powinien pomóc ci spe-
cjalista. Czasy, kiedy walka z otyło-
ścią była zrzucana na pacjenta („pro-
szę wziąć się za siebie” – ile razy sły-
szałyśmy to w gabinetach lekar-
skich?), na szczęście już minęły. 

Obecnie otyłość jest uznawana przez 
Światową Organizację Zdrowia 
(World Health Organization – WHO) 
za chorobę. I to chorobę przewlekłą, 
która sama nie znika. A dodatkowo 
często nawraca. 
Przyczyn otyłości jest wiele i często są 
one złożone. Mówi się o nawet ponad 
300 czynnikach wpływających na roz-
wój tej choroby. Są to m.in. skłonności 
dziedziczne, choroby przewlekłe, nie-
regularne i szybkie posiłki, spożywa-
nie wysoko przetworzonej żywości, 
brak aktywności fizycznej, ale także 
życie w stresie, uwarunkowania spo-
łeczne i psychologiczne. 
Otyłość to trudna do zwalczenia cho-
roba, którą należy zdiagnozować i le-
czyć. Wbrew obiegowej opinii nie jest 
ona tylko winą chorego. Osoba otyła 
ma tak rozregulowany apetyt i meta-
bolizm, że zaburzenia odżywiania 
prowadzą do pobierania nadmiernej 
ilości energii, która jest niemożliwa 
do skompensowania aktywnością fi-
zyczną. W wyniku tego powstaje do-
datni bilans energetyczny oraz maga-
zynowanie nadmiaru energii w tkan-
ce tłuszczowej.

NIE OBAWIAJ SIĘ  
FARMAKOLOGII 

Od niedawna dostępne są leki wspo-
magające leczenie otyłości. Wprowa-
dza się je u pacjentów z BMI powyżej 
27 kg/mkw., u których stwierdza się 
powikłania, takie jak cukrzyca typu 2 
i nadciśnienie tętnicze. Europejska 
Agencja ds. Żywności i Leków zareje-
strowała trzy dostępne na receptę pre-
paraty wspomagające leczenie otyło-
ści. Ich skuteczność i bezpieczeństwo 
są potwierdzone badaniami. 
Leki te mają różne działanie. Pierwszy 
z nich (z orlistatem) ogranicza wchła-
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nianie tłuszczów przyjętych z pokar-
mem o 3%. Drugi (złożony z bupro-
pionu i naltreksonu) zmniejsza uczu-
cie głodu, zwiększa uczucie sytości, 
hamuje apetyt. Trzeci (z liraglutydem) 
zmniejsza dodatkowo ryzyko rozwoju 
cukrzycy, reguluje ciśnienie tętnicze, 
lipidy oraz chroni układ sercowo-na-
czyniowy. 
Oczywiście wybór odpowiedniego le-
ku należy do lekarza, który weźmie 
pod uwagę stan naszego zdrowia, 
ewentualne przeciwwskazania oraz in-
terakcje z innymi lekami. 
Niestety koszty leczenia farmakolo-
gicznego otyłości w Polsce są bardzo 
wysokie (to nawet kilkaset złotych 
miesięcznie, a kuracja powinna trwać 
co najmniej 6–12 miesięcy). Dla wielu 

pacjentów jest to bariera nie do poko-
nania. Leczenie takie nie jest niestety 
refundowane. Jest to jeden z powodów, 
dlaczego w naszym kraju farmakolo-
giczne wspomaganie leczenia otyłości 
jest tak słabo wykorzystywane, choć 
powszechnie już wiadomo, że nawet 
niewielka nadwaga może prowadzić 
do wielu ciężkich chorób, w tym stanu 
przedcukrzycowego, a w efekcie do cu-
krzycy typu 2. 

STOSUJ NATURALNE 
SUPLEMENTY DIETY

Jeżeli się odchudzasz, warto też stoso-
wać niektóre środki naturalne, które 
mogą wspomóc ten proces. Pomocne 
mogą okazać się:
•  ekstrakt z  zielonej herbaty, który 

wspomaga utrzymanie prawidłowe-
go poziomu cholesterolu i  trójglice-
rydów oraz metabolizm tłuszczów. 

Pomaga także utrzymywać prawi-
dłowy poziom glukozy we krwi;
•  berberyna, która reguluje poziom 

glukozy i  w  ten sposób może uła-
twiać odchudzanie; 
•  chrom, który utrzymuje prawidłowy 

poziom glukozy we krwi i właściwy 
metabolizm makroskładników od-
żywczych;
•  witaminy z  grupy B wspomagające 

utrzymanie prawidłowego stężenia 
homocysteiny (aminokwasu odpo-
wiedzialnego za prawidłowe działa-
nie organizmu) i odpowiedniego me-
tabolizmu energetycznego;
•  witamina D3, czyli podstawa suple-

mentacji w naszej strefie klimatycznej. 
Zadbanie o  jej prawidłowy poziom 
ułatwi utrzymanie prawidłowej wagi.

Pamiętaj, aby sięgać po te preparaty 
wyłącznie po konsultacji z lekarzem 
lub dietetykiem klinicznym.

Naukowcy z uniwersytetu w Chicago przeprowadzili dwutygodniowy 
eksperyment. 80 dorosłych pacjentów z nadwagą zamiast dotychczasowych 
6,5 godziny spało 8,5 godziny. Efekt? W porównaniu z grupą kontrolną (czyli 
badanymi, którzy nadal spali 6,5 godziny) mieli oni znacznie mniejszy apetyt,  
choć wydatek energii w obu grupach był taki sam. Oznaczało to zdecydowanie 
korzystniejszy bilans energetyczny u tych osób, które spały dłużej. 
Naukowcy udowodnili w ten sposób, że odpowiednio długi sen pozwala zredukować 
podaż energii u dorosłego człowieka nawet o 270 kcal w ciągu doby (a zaledwie 
100 kcal mniej w ciągu doby oznacza utratę 4,5 kg w ciągu trzech lat).
Warto zdecydować się na „senną terapię”, bo to chyba najprzyjemniejszy sposób 
na utratę zbędnych kilogramów, ponieważ:
•  nie wymaga od nas wysiłku ani poświęcenia,
•  nie wprowadza niekorzystnych zmian w planie dnia,
•  nie powoduje efektu jo-jo,
•  nie naraża organizmu na obciążenia (jak w przypadku intensywnych ćwiczeń), 
•  nie prowadzi do niedostatku określonych substancji (jak w przypadku niektórych 

diet redukcyjnych).
Dobranoc! Śpij dobrze! W tym czasie kilogramów będzie ubywało...

Sen – najlepszy sprzymierzeniec  
w skutecznym odchudzaniu
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Ich samodzielne dawkowanie przynie-
sie ci więcej szkody niż pożytku.
Uwaga! Pamiętaj, że środki odwadnia-
jące nie odchudzają, a jedynie usuwają 
płyny z organizmu, co oczywiście po-
woduje spadek wagi. Problem w tym, że 
jest on jedynie chwilowy. Uważaj też na 
preparaty oczyszczające, które mogą 
rozstroić twój metabolizm, i medyka-
menty nieznanego pochodzenia do-
stępne w internecie, takie jak spalacze 
tłuszczu lub zioła odchudzające – mogą 
być one zanieczyszczone m.in. pestycy-
dami i metalami ciężkimi.

POSTAW NA ROZSĄDNE 
ODŻYWIANIE

Nawet jeżeli w procesie twojego odchu-
dzania zastosowano leki wspomagające 
gubienie kilogramów, nie zwalnia cię to 
z przestrzegania niskokalorycznej diety. 
Przy jej stosowaniu ważne jest to, żeby 
stawiać sobie realistyczne, możliwe do 
osiągnięcia cele. Dieta nie powinna być 
drastyczna. Miesięcznie nie powinnaś 
chudnąć więcej niż 2–4 kilogramy. Waż-
ne jest przede wszystkim to, aby zmienić 
sposób myślenia o jedzeniu i zacząć 
kształtować zdrowe nawyki żywienio-
we, które zostaną z nami na zawsze. 
Oczywiście, aby dieta odchudzająca 
przyniosła skutek, musi być redukcyj-
na, czyli dostarczać mniej kalorii niż 
wynosi zapotrzebowanie organizmu. 
Najlepiej udać się do dietetyka, który 
obliczy odpowiednią kaloryczność, 
stworzy jadłospis i będzie kontrolował 
cały proces odchudzania. Dobrze 
skonstruowana dieta nie powinna być 
męką i wiązać się z ciągłymi wyrzecze-
niami i głodem. Jadłospis powinien 
być urozmaicony, ale też możliwy do 
w miarę łatwego przygotowania i do-
stosowany do twojego trybu życia oraz 
upodobań kulinarnych. FO
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Obecnie za najzdrowszą uważa się dietę 
śródziemnomorską. Charakteryzuje się 
ona dużą ilością warzyw, owoców, ryb 
i zdrowych tłuszczów, natomiast małą 
ilością mięsa i przetworzonej żywności. 
Na pewno warto postawić na warzywa. 
Większość z nich można jeść do woli, 
bo są niskokaloryczne, a przy tym bo-
gate w witaminy oraz mikroelementy. 
Jedz też węglowodany złożone, czyli te, 
które zawierają błonnik. Znajdziesz je 
w pieczywie razowym, brązowym ry-
żu, pełnoziarnistych makaronach, płat-
kach zbożowych, kaszach. Doskonały-
mi źródłami białka będą natomiast 
warzywa strączkowe, jajka i chudy twa-
róg. Dobrych tłuszczy dostarczą ci oli-
wa z oliwek, olej lniany oraz orzechy 
i awokado. Zamiast słodyczy postaw na 
owoce – szczególnie te, które są sprzy-
mierzeńcami w odchudzaniu – anana-
sy, grejpfruty, pomarańcze, jabłka, 
gruszki, śliwki, truskawki, jagody. 

Uwaga! Nie warto całkowicie odma-
wiać sobie wszystkiego i w 100% jeść 
tylko rozsądne posiłki. To tylko znie-
chęci nas do stosowanej diety. Lepiej 
zastosować zasadę 80:20. Polega ona 
na tym, że 80% spożywanych dań to 
żywność zdrowa, która sprzyja od-
chudzaniu, a pozostałe 20% to pro-
dukty niedietetyczne, czyli zachcian-
ki. Ważne jednak, żeby były to natu-
ralne, proste produkty, a nie wysoko 
przetworzona żywność. Zjedz kawa-
łek domowego ciasta lub ciemną cze-
koladę wysokiej jakości, a nie chipsy 
i paluszki.

ZWIĘKSZ AKTYWNOŚĆ  
FIZYCZNĄ 

Odpowiednio dobrany ruch to połowa 
sukcesu w drodze do utraty wagi. Pa-
miętaj, aby aktywność taką dopaso-
wać do swoich możliwości. Ważna jest 
także systematyczność – ruch powi-
nien wejść nam w krew, stać się co-
dziennym nawykiem. Idealnie byłoby, 
gdybyś poświęcała na niego co naj-
mniej 30–45 minut dziennie. To wcale 
nie jest trudne do osiągnięcia. Zamień 
windę na schody, wysiądź przystanek 
wcześniej z autobusu i przemaszeruj 
ten kawałek do domu lub pracy. Jeśli 
lubisz, zapisz się na siłownię, aquaae-
robic, taniec, jogę, siatkówkę lub inne 
gry zespołowe. Ważne, żebyś wybrała 
to, co pasuje ci najbardziej i sprawia 
przyjemność. Możesz jeździć na rowe-
rze, pływać, spacerować. Pomocna 
może okazać się technologia. Ściągnij 
aplikację na telefon liczącą wykonane 
przez ciebie kroki – na pewno zmoty-
wuje cię do wykonania zalecanych przez 
WHO 6–8 tysięcy kroków dziennie.
Pamiętaj – najważniejsze to zacząć! 
Nie odkładaj spraw na jutro. Powo-
dzenia! 
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Gdy patrzymy na księżną Sussex i widzimy, jak szybko wróciła do dawnej figury po 
urodzeniu dwójki dzieci, myślimy sobie: „Szczęściara!”. Tymczasem to nie szczęście 

ani dobre geny, tylko ciężka i regularna praca nad sylwetką. I to od dzieciństwa!
TEKST: Marta Baraniak

ĆWICZ JAK MEGHAN!

R uch towarzyszył Meghan Mar-
kle od zawsze. Jej mama Doria 
Raglan była instruktorką jogi, 

więc przyszła księżna praktykę rozpo-
częła już w wieku kilku lat. Jak sama 
przyznała w rozmowie z magazynem 
„Best Health”, szło jej to opornie, co ją – 
jako perfekcjonistkę – bardzo denerwo-
wało. „Moja mama powiedziała mi wte-
dy: »Kwiatku, znajdziesz swoją praktykę, 
po prostu daj sobie trochę czasu«”. Jak 
widać, miała rację, bo w 2016 roku Me-
ghan Markle powiedziała w wywiadzie 
dla miesięcznika „Women’s Health”: 
„Dziś praktykowanie jogi mam we krwi. 
Ćwiczę kilka razy w tygodniu. Najbar-
dziej lubię intensywne zajęcia z vinyāsy 
(rodzaj jogi – przyp. red.). Najbardziej te 
hip-hopowe, które odbywają się w ciem-
nym pokoju przy świecach”. Była aktor-
ka jasno podkreśla, że siłę mięśni, ich 
wytrzymałość i elastyczność, a także 
umiejętność cieszenia się z najmniej-
szych pozytywów i brak problemów ze 
snem zawdzięcza właśnie jodze.
Meghan regularnie biega. Uwielbia jog-
ging nie tylko dlatego, że kształtuje syl-
wetkę, ale też za to, że pozwala jej się 
zrelaksować. „Bieganie zawsze było dla 
mnie formą medytacji w ruchu. Pozwala 
mi pozbyć się z głowy wszelkich złych 
myśli” – mówiła w jednym z wywiadów. 
Kolejną dyscypliną sportu, którą upra-
wia Meghan, jest pilates. Księżna jest 



Święta to czas, kiedy króluje czerwień i blask. 
Dobierając makijaż do panującej aury, będziesz 
wyglądać czarująco. Idealna cera i podkreślone usta 
gwarantują olśniewający efekt Twojej świątecznej 
stylizacji!

W okresie zimowym skóra wymaga szczególnej troski 
i ochrony. Luksusowy podkład WONDER MATCH –
zawierający koktajl witamin C i E, kwas hialuronowy, 
kompleks prebiotyczny oraz wyciągi z tapioki i jagód acai, 
zadba o nawilżenie, odżywienie i ochronę Twojej cery 
oraz zapewni jej nieskazitelny wygląd.

Wygładzający puder WONDER MATCH z ametystowym 
pyłem nada makijażowi miękkie wykończenie, a jego 
drobno zmielona formuła zagwarantuje cerze jedwabistą 
gładkość, niwelując widoczność porów i drobnych 
zmarszczek.

Bronzerem FEEL the BRONZE wysmuklisz twarz 
i wymodelujesz kości policzkowe. Następnie sięgnij po  
jeden z trzech rozświetlaczy FEEL the GLOW, by nadać 
skórze efekt lśniącej tafli. 

Dodaj oczom pełni blasku, nanosząc na powieki 
połyskujący cień z palety LOOK UP „But Why Not?”. 
Dla uzyskania mocniejszego efektu nałóż wcześniej jeden 
z matowych brązów w zewnętrze kąciki oczu.

Maskara VARIÉTÉ LASHES SHOW podkreśli kontur 
oka i nawet z krótkich rzęs wyczaruje zachwycający wachlarz.

Perfekcyjnie ułożone brwi uzyskasz przy pomocy mydełka 
BROW & GO, które zapewni trwałość makijażu przez 
cały dzień.

Czerwony akcent na ustach to must have świątecznego 
look’-u. Szukasz idealnej wersji dla siebie? Pomadka 
VARIÉTÉ o satynowym wykończeniu, w kolorze 06 
to czerwień, która pasuje do każdego typu urody!
Przetestuj ją w swojej świątecznej stylizacji.

Makijaż świąteczny
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zagorzałą wielbicielką urządzenia o na-
zwie megaformer: „To najlepsza rzecz, 
jaką możesz zrobić dla swojego ciała. 
Rezultaty są niesamowite!”. 
Megaformer wymyślił guru fitness i tre-
ner celebrytów, Sebastien Lagree. Ma-
szyna ta wygląda trochę jak połączenie 
szpitalnego łóżka z tratwą o wielu wysta-
jących rączkach. Umożliwia jednocze-
sne wzmocnienie mięśni, spalanie kalo-
rii i trening cardio. Ćwiczenia na mega-
formerze bywają nazywane pilatesem 
ninja, bo dają lepsze i szybsze rezultaty 
niż tradycyjny trening. Wielbicielkami 
tego urządzenia są Jennifer Aniston, Ri-
hanna i Adele. 
Na megaformerze raczej sobie nie po-
ćwiczymy (według mojego – przyznaję, 
że dość pobieżnego – przeszukania sieci 
tego urządzenia nie ma żaden klub fit-
ness w Polsce), ale możemy spróbować 
treningu, który Meghan stosowała, krę-

cąc odcinki do serialu „Suits” (w naszym 
kraju znanego jako „W garniturach”). 
O tym, jak przebiegał, opowiedział ma-
gazynowi „Women’s Health” jej ówcze-
sny trener – Craig McNamee.
Mężczyzna zdradził, że gdy przyszła 
księżna zaczęła z nim trenować, była już 
w świetnej formie dzięki regularnemu 
ćwiczeniu jogi oraz joggingowi. Chodzi-
ło im raczej o jeszcze lepsze wyrzeźbie-
nie sylwetki. W tym celu spotykali się 
na sali treningowej cztery razy w tygo-
dniu i postawili na trening siłowy. Jego 
współpraca z Meghan trwała trzy lata.
45-minutowe zajęcia były podzielone 
na części. Zaczynały się od pięciominu-
towej rozgrzewki (zwykle na bieżni) 
i rozciągania. Następnie przychodził 
czas na trening obwodowy, czyli połą-
czenie ćwiczeń siłowych i cardio. Do ich 
wykonania Craig McNamee i jego pod-
opieczna wykorzystywali taśmy TRX, 
kettlebells, sztangę, hantle, taśmy mini-
bands oraz matę. Zaczynając od przysia-
dów z obciążeniem, przyszła księżna 
przechodziła do takich pozycji, jak m.in. 
martwy ciąg, wyskoki na podwyższeniu, 
podciągnięcia na drążku, mostek ze 
sztangą i różnych wariantów deski przy 
użyciu taśm treningowych. Trening za-
wsze kończył się pięciominutowym roz-
ciąganiem.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, 
że nie mamy takich możliwości, jak 
księżna Sussex – naszymi dziećmi nie 
zajmie się niania, służba nam nie po-
sprząta ani nie ugotuje – ale mimo to 
warto znaleźć czas na ćwiczenia. Pewnie 
nie tak intensywne, raczej bez osobiste-
go trenera, ale efekt będzie podobny – 
zadbamy o swoje zdrowie i sylwetkę. 
Księżna Meghan (wtedy jeszcze aktorka 
serialowa, a nie żona księcia) w rozmo-
wie ze wspomnianym wcześniej maga- FO
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zynem „Women’s Health”, zdradzała, 
jak motywuje się co regularnych ćwi-
czeń: „Moje zdrowie, stan umysłu, uczu-
cie radości po treningu – to sprawia, że 
wchodzę na matę lub idę na siłownię. 
Robię to, choć czasami pomysł, żeby po-
ćwiczyć, brzmi absolutnie okropnie. 
Wtedy jednak przypominam sobie, jak 
dobrze, niemal euforycznie będę czuć się 
później”. Spróbujmy wziąć sobie do ser-
ca te słowa! Powodzenia!  

ZDROWE NAWYKI 
KSIĘŻNEJ SUSSEX
Na co dzień dieta Meghan Markle  
składa się głównie z warzyw i ryb.  
Żona księcia Harry’ego unika mięsa 
i glutenu. Na ukochane makarony 
i frytki pozwala sobie tylko w weeken- 
dy. Uwielbia gotować i zanim została 
członkinią brytyjskiej rodziny kró-
lewskiej, robiła to codziennie. Teraz 
pewnie wyręcza ją w tym służba, ale 
w wywiadzie dla stacji BBC, w którym 
Meghan i Harry opowiadali o swoim 
związku, księżna Sussex zdradziła, że 
w dniu, gdy mąż jej się oświadczył, 
przygotowali wspólnie na kolację 
pieczonego kurczaka. 
Księżna zamiast kawy pije zielone 
soki, które są wspaniałym zastrzykiem 
energii. Nie odmawia sobie jednak 
wina. Przyznała to w jednym z wywia-
dów, dodając: „Jedz i pij to, co lubisz, 
ale w granicach rozsądku. Ważne, żeby 
poznać swoje ciało i wiedzieć, co jest 
dla niego dobre”. Dlatego Meghan 
zawsze znajduje czas na odpoczynek 
i regenerację. „Daję sobie luksus re-
laksu. Wszyscy jesteśmy bardzo zajęci, 
ale warto wygospodarować chociaż 
godzinę dziennie tylko dla siebie” – 
mówiła w rozmowie z brytyjską edycją 
magazynu „Women’s Health”.



Naturalne składniki                Dla wegan i wegetarian               Własna uprawa konopi

www.biomadent.plHIGIENA JAMY USTNEJ

NATURALNA
PIELĘGNACJA
ZĘBÓW I DZIĄSEŁ
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Zdarza nam się mówić: „Będę się cieszyć 
życiem, gdy…” 
Bianca-Beata Kotoro: ...spłacę kredyt, 
awansuję, znajdę partnera, schudnę, 
wybuduję dom – ta lista zdaje się nie 
mieć końca. Ciągle odkładamy ciesze-
nie się życiem. Na później.

Hannah Jane Parkinson, dziennikarka 
i autorka bestsellera „Drobne przyjem-
ności. Z czego się cieszyć, gdy życie nas 
nie rozpieszcza”, proponuje inne podej-
ście. Pokazuje, jak znajdować powody 
do radości dosłownie na każdym kroku.
BBK: Bo one naprawdę są na wyciągnięcie 
ręki. Ale w ciągłym pędzie ich nie dostrze-
gamy. Wystarczy, jak pokazuje Parkinson, 
zatrzymać się, rozejrzeć się i zamiast pa-
trzeć przed siebie, spojrzeć w górę. I nagle 
okaże się, że codziennie chodziłaś tą samą 
drogą do pracy, a nie zauważyłaś tej pięk-
nej fasady kamienicy…

„Och, te wszystkie niezwykłe gzymsy 
i okapy, które wcześniej przegapiliście! 
Latawce zaplątane wśród gałęzi! Chmu-
ry w kształcie świń..., a może niedźwie-
dzi? Jeśli mieszkasz na wsi, zadrzyj gło-
wę i zapatrz się w gwiazdy i konstelacje 
(…), jeżeli mieszkasz w mieście, podzi-
wiaj piętrzące się ku niebu szkło i stal” 
– wylicza.
BBK: Przejdź przez park, a na pewno spo-
tkasz w nim psy na spacerach, które jeśli są 
dobrze traktowane, są ciągle radosne. Mo-

żemy od nich uczyć się tego zachwytu 
drobnostkami, takimi jak patyk, wiewiór-
ka, jesienne liście. I nawet jeśli jeszcze 
chwilę temu nasz nastrój nie był zbyt do-
bry, ich psia radość jest tak zaraźliwa, że 
wydzielają nam się endorfiny, a usta same 
układają się do uśmiechu.

Możemy zachwycać się zapachem 
deszczu i aromatem świeżo zaparzonej 
herbaty...
BBK: To nic innego jak zachęta do prakty-
kowania filozofii mindfulness, uważnego 
i niespiesznego doświadczania świata tu 
i teraz, każdym ze zmysłów. Badania po-
twierdzają pozytywny wpływ praktyki 
uważności na nasz ogólny dobrostan psy-

chofizyczny. Osoby, które praktykują 
mindfulness, są bardziej odporne na stres, 
empatyczne, zadowolone z życia. 

Takie codzienne praktykowanie 
przyjemności nie wymaga wysiłku. 
Wystarczy miękki szlafrok i ...uważność 
na doznania!
BBK: Jednego z nas ucieszy ciepła podom-
ka, a innego jedwabne chłodne kimono...

Mnie z przyjemnością kojarzą się białe 
szlafroki hotelowe.  
BBK: Albo świeżo uprana, wykrochmalo-
na i wyprasowana pościel hotelowa. Zo-
bacz, jak wiele osób mówi, że tak świetnie 
spało im się w hotelu. Pościel znacząco 

Dlaczego potrzebujemy drobnych Dlaczego potrzebujemy drobnych 

PRZYJEMNOŚCI? PRZYJEMNOŚCI? 
„Świeża pościel. Zapach drewna. Ulice miasta 
opustoszałe w święta…” – to tylko niektóre z drobnych 
przyjemności, które opisuje w swojej bestsellerowej 
książce Hannah Jane Parkinson. Dlaczego ich 
potrzebujemy i jak się nimi cieszyć – nie tylko 
w święta Bożego Narodzenia – pytamy psycholog, 
Biankę-Beatę Kotoro. ROZMAWIA: Anna Rybarczyk

Ekspert 
BIANCA-BEATA KOTORO, psycholog, psychoseksuolog, 
terapeuta, psychoonkolog, superwizor ECE w Instytucie 
Psychologiczno-Psychoseksuologicznym Terapii i Szkoleń 
BEATA VITA w Warszawie. Autorka książek 
– m.in. „Skąd się (nie) biorą dzieci” i serii „Trudne tematy”.
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poprawia komfort snu. Z badań przepro-
wadzonych w 2012 roku przez amerykań-
ską organizację National Sleep Founda-
tion wynika, że 73 proc. ludzi wysypia się 
w takiej pościeli lepiej. A lepszy sen prze-
kłada się na poprawę komfortu całego na-
szego życia i zdrowia. I taką przyjemność 
możemy sobie zafundować także we wła-
snym domu. A gdy dodamy do tego fraj-
dę, jaką może sprawiać kupienie sobie no-
wego kompletu pościeli…

„Co roku, kiedy jadę na święta Bożego 
Narodzenia do domu rodzinnego, z naj-
większą niecierpliwością wyczekuję wy-
legiwania się przed kominkiem obok 
kota” – zauważa autorka książki.
BBK: Mamy tu co najmniej dwie przyjem-
ności naraz: ciepło grzejącego nas ognia 
i przytulenie ulubionego zwierzaka. Bada-
nia prowadzone m.in. przez naukowców 
z University of Tokyo pokazały, że gdy lu-
dzie głaszczą i przytulają swoje psy, to za-
równo im, jak i ich pupilom wydziela się 
oksytocyna – hormon przywiązania i mi-
łości. Sprawia on, że jesteśmy spokoj-
niejsi i mniej zestresowani. Z przepro-
wadzonych w 2017 roku w Szwecji ba-
dań wynika, że u właścicieli zwierząt 
domowych ryzyko wystąpienia zawa-
łu spada o 11 proc. A to tylko niektóre 
z zalet zwierzoterapii.

Niektóre z opisywanych w książce przy-
jemności nie kojarzą się tak... Choćby 
„odnajdywanie zagubionych rzeczy”.
BBK: Reakcje, które towarzyszą poszuki-
waniu np. zgubionych kluczy – mogą być 
różne. Jedni odetchną z ulgą. Inni prze-
ciwnie – zaczną wyrzucać sobie: „I znów, 
utrudniam sobie życie”. Fajnie byłoby 
przestać siebie winić i umieć się ucieszyć, 
żejednak zguba się znalazła, a kryzys 
zażegnany.

Przypadły mi do gustu „listy rzeczy 
zrobionych”... 
BBK: Przywykliśmy do listy rzeczy do zro-
bienia i odhaczenia, tzw. checklist. Pro-
blem w tym, że te listy puchną – coraz wię-
cej od siebie wymagamy, choć czas, który 
mamy do dyspozycji, nie rozciągnie się 
przecież w magiczny sposób. W efekcie 
często kończymy dzień z masą niezreali-
zowanych celów, co rodzi w nas frustrację. 
Znów tylu rzeczy nie udało się zrobić – 
myślimy. Pomysł odwrócenia tej sytuacji 
i pochwalenia się za te rzeczy, które danego 
dnia wykonaliśmy, uważam za genialny 
w swej prostocie. 

Na tych naszych listach rzeczy do 
zrobienia nie brakuje spotkań. 
Zgadzamy się na nie, bo „nie wypada 
odmówić”. Idziemy na nie, nawet gdy 
leje, a my jesteśmy wykończeni.
BBK: Nie chce nam się, ale nie chcemy za-
wieść przyjaciół. Nie chcemy też ich okła-
mywać, szukając pierwszej lepszej 
wymówki. 

I wtedy zdarza się ta nieoczekiwana 
przyjemność – wydarzenie, na które nie 
miałaś ochoty, zostaje odwołane! 
BBK: A my możemy spokojnie spędzić ten 
wieczór inaczej, po swojemu. Ba, nawet 
wielkodusznie pocieszyć organizatora, 

mówiąc: „Następnym razem na pewno się 
spotkamy”. Ta sytuacja pokazuje, że czasami 
potrzebujemy, żeby to ktoś inny nam odpu-
ścił. Nie oznacza to jednak, że sami powin-
niśmy szukać okazji do wymigiwania się 
od zobowiązań. Dbanie o swój dobrostan 
nie oznacza lekceważenia i ignorowania 
innych, musi być zdrowe i wyważone. 

Zwłaszcza że spotkania z ludźmi także 
są źródłem przyjemności. I jak podkre-
śla autorka książki: „Radość z niedziel-
nego obiadu nie dotyczy jedynie tego,  
co dostajecie na talerzu. To cały rytuał.  
Docenianie jedzenia, które przygotował 
dla mnie ktoś inny”.
BBK: Aby czerpać z takiego posiłku ra-
dość, nie musimy od razu przygotowywać 
wykwintnego obiadu z trzech dań z dese-
rem. Możemy podać makaron z sosem. 
A jeśli i na to nie mamy czasu, spotkajmy 
się i niech każdy coś przyniesie – jeden ba-
gietkę, drugi humus, trzeci oliwki. Chodzi 
przecież o to, by być razem. 

Doceniajmy więc każdego dnia 
te drobne, drobniejsze i najdrobniejsze  
przyjemności...
BBK: Doceniajmy to, co wydaje nam się 
zwyczajne, jak choćby te wygodne zno-
szone buty, dzięki którym wieczorem nogi 
nie bolą nas od otarć i odcisków. Nawet 
gdy danego dnia nasz nastrój nie jest 
szampański, nie narzekajmy – uśmiech-
nijmy się do przechodnia, wyślijmy przy-
jaciółce ikonkę z serduszkiem. Codzien-
nie możemy znaleźć coś, co da nam po-
wód do drobnej radości i zwiększy „sumę 
szczęścia we wszechświecie”.  

W materiale wykorzystano cytaty z książki 
Hannah Jane Parkinson „Drobne przy-
jemności. Z czego się cieszyć, gdy życie nas 
nie rozpieszcza”, Wydawnictwa Znak RY
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Towarzyszą im przez cały rok, nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia.  
Rodzina Malików zajmuje się tworzeniem tradycyjnych krakowskich szopek  

już od pięciu pokoleń. „Wszyscy jesteśmy z szopki” – żartują.
TEKST: Anna Rybarczyk

ALE SZOPKA! 

A nna Malik, krakowska rzeź-
biarka i malarka, najbardziej 
lubi ten moment, gdy cała ro-

dzina zasiada przy wspólnym stole do 
pracy nad szopką. – Każdy znajdzie dla 
siebie coś do roboty. Trzeba stworzyć 
z kartonu i drewna szkielet szopki, wy-
rzeźbić kukiełki, uszyć ubranka, zrobić 
witraże i ozdobić szopkę błyszczącym, 
wielokolorowym staniolem. Ale naj-
wspanialsze jest to, że możemy się spo-
tkać i spokojnie ze sobą porozmawiać, 
być razem jako rodzina – wylicza. 
Wspomina, jak sama – jako świeżo 
upieczona studentka Akademii Sztuk 
Pięknych – usiadła przy stole Malików 
i zrobiła pierwszy podest do szopki, jak 
jej córki pomagały dziadkowi Włodzi-
mierzowi w ozdabianiu, spędzając dłu-
gie godziny na robieniu kuleczek i wa-
łeczków ze staniolu i wycinając gwiaz-
deczki w kopule. Opowiada o jednej 
z wnuczek: Ani, która pracuje jako 
przedszkolanka w szwedzkim GÖte-
borgu. – Zdarza się, że ludzie podziwia-
ją jej zdolności manualne i pytają, gdzie 
się tego wszystkiego nauczyła, czy koń-
czyła szkołę plastyczną, a ona wtedy 
odpowiada: „Robiłam szopki krakow-
skie!” – mówi Anna Malik. 
Tradycję wykonywania szopek, zapo-
czątkowaną w 1888 r. przez Walentego 
Malika, kontynuuje już piąte pokolenie, 
a  szopki, wielokrotnie nagradzane 

w konkursach można znaleźć w zbio-
rach kolekcjonerskich i muzealnych na 
całym świecie – od Norwegii po Au-
stralię.

MOTORNICZY KOLĘDUJE 
Szopki krakowskie to jeden z najbar-
dziej rozpoznawalnych symboli tego 
miasta. Pięć lat temu trafiły na listę re-
prezentatywną niematerialnego dzie-
dzictwa ludzkości UNESCO. Ich trady-
cja wywodzi się z przedstawień jasełko-
wych. Najstarsze figury z szopek po-
chodzą z XIV wieku i są przechowywa-
ne w kościele św. Andrzeja. W XIX 
wieku w budowie szopek wyspecjalizo-
wali się murarze z krakowskiego Zwie-
rzyńca, którzy – zimą bezrobotni – do-
rabiali sobie, wystawiając jasełka w ko-
ściołach, muzeach i domach bogatego 
mieszczaństwa. 
W 1937 r. odbył się pierwszy konkurs 
na najpiękniejszą szopkę, od 1946 r. or-
ganizacją plebiscytu zajmuje się Mu-
zeum Historyczne Miasta Krakowa. 
Konkurs Szopek Krakowskich rozpo-
czyna się w pierwszy czwartek grudnia 
na krakowskim rynku. Szopki są na-
stępnie przenoszone do muzeum. 
W kolejną niedzielę odbywa się uroczy-
ste ogłoszenie wyników konkursu, 
a wystawę można oglądać do końca 
karnawału. Muzeum ma najbogatszą 
w świecie kolekcję szopek krakowskich. 

Pierwszym budowniczym szopek w ro-
dzinie Malików był Walenty, murarz 
i motorniczy tramwajów z krakowskie-
go Zwierzyńca. – Szopki Walentego, 
a później także jego syna Włodzimie-
rza miały trzy metry wysokości. Były 
wykonane z kartonu i drewna, a szopka 
Włodzimierza miała witraże z praw-
dziwego szkła. Była ciężka, więc za-
miast ją nosić, kolędując od domu do 
domu, rodzina woziła ją na sankach – 
wyjaśnia Anna Malik. Dziś, jak mówi, 
szopki są znacznie lżejsze, a zamiast 
szkła do witraży używa się pleksi.
Anna z szopkami zetknęła się po raz 
pierwszy, gdy jako mała dziewczynka 
w latach 50. XX wieku przyjeżdżała na 
święta do Krakowa do babci na ulicę 
Smoleńsk. – Przy tej ulicy mieściło się 
wtedy Muzeum Przemysłowe. Tam 
swój spektakl jasełkowy, oparty na tra-
dycyjnym ludowym tekście, wystawia-
ła rodzina Malików. Spektakl był pre-
zentowany w szopce z kukłami z drew-
na, a cała rodzina śpiewała kolędy i gra-
ła na instrumentach. Na skrzypcach 
grał mój przyszły mąż Jan – wspomina 
Anna Malik. 
Jana oraz Annę połączyła miłość do 
gór. – Mój przyszły mąż był przewod-
nikiem oraz tzw. przodownikiem be-
skidzkim, organizował też kursy dla 
innych przodowników – pasjonatów 
pieszych wycieczek – opowiada Anna.
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Anna Malik z kukiełkami z szopki  
(po prawej Jan Matejko)
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Krakowianki,  bohaterki 
przedstawień w szopce. 

Wśród nich Wanda, która 
nie chciała Niemca, królowa 

Jadwiga, Olga Boznańska.

Na stałe przeprowadziła się z rodzicami 
do Krakowa jako jedenastolatka – tu 
ukończyła liceum plastyczne, a po ma-
turze dostała się na studia do Akademii 
Sztuk Pięknych. – Wkupiłam się w ła-
ski przyszłego teścia, Włodzimierza, 
pomagając w wykonaniu szopki na 
konkurs – objaśnia. Włodzimierz, któ-
ry podobnie jak ojciec był tramwaja-
rzem, łączył ten zawód z pracą organi-
sty w parafii na Salwatorze. 
– Na robienie szopek zostawało mu ma-
ło czasu, więc w noc przed terminem 
konkursu następowała wielka mobili-
zacja – pomagali wszyscy: i rodzina, 
i znajomi. Pamiętam, jak moja przyszła 
teściowa Wiktoria szyła kukiełkom 
ubranka, a jej córka Bronisława malo-
wała bukieciki kwiatów na sukience 
krakowianki, bo nie udało nam się ku-
pić materiału w odpowiedni wzór – 
wyjaśnia Anna Malik. 
Pierwszym elementem szopki, który 
wykonała samodzielnie, był czerwono-
-różowy podest. – To nie była udana 
realizacja, podest był zbyt abstrakcyjny 
jak na tradycyjną krakowską szopkę, 
która powinna nawiązywać do archi-
tektury starego Krakowa – zauważa.

SZOPKA KRADNIE SERCE  
Nie tylko Jan Malik, ale również szopki 
skradły serce Annie. – W kolejnych la-
tach wiele razy pomagaliśmy mojemu 
teściowi wykonywać szopki. Jedna z je-
go prac została kupiona przez Muzeum 
Etnograficzne w Łodzi. Kiedy niedaw-
no przyjechała do Krakowa na wysta-
wę, zachwyciliśmy się, w jak dobrym 
jest stanie: lalki miały nawet świeżo 
wyprane i odprasowane ubranka – mó-
wi Anna Malik.  
Po Włodzimierzu tradycję szopkarską 
przejęli jego synowie: Jan, rzeźbiarz 
i skrzypek, przez ponad cztery dekady 
związany z Operą Krakowską, oraz 
Stanisław, pracownik Akademii Gór-
niczo-Hutniczej. – Wykonywanie szo-
pek jest męskim zajęciem i mój mąż 
zawsze żartował, że Stanisław powi-
nien kontynuować tradycję, bo ma sy-
na, a my sześć córek – mówi Anna 
Malik. – Ale wszystkie moje córki jako 
małe dziewczynki wykonywały szop-
ki, dziś zajmują się tym Rozalia i Ce-
cylia – wylicza Anna Malik. Po Stani-
sławie tradycję kontynuuje jego syn 
Andrzej. W wykonywaniu szopek po-
magają też wnuki. – Jacek pierwszą 

szopkę na konkurs zrobił jako pięcio-
latek, był najmłodszym uczestnikiem, 
a jego szopkę muzeum kupiło do swo-
ich zbiorów. Dziś Jacek jest tatuażystą. 
Wie pani, co kazał sobie wytatuować 
na plecach? Tak – szopkę! – opowiada 
nasza rozmówczyni.   
Rodzina Malików nie tylko wykonuje 
szopki na konkursy, ale też kontynuuje 
tradycje wykonywania przedstawień 
jasełkowych. Regularnie zaprasza ich 
na występy Muzeum Historyczne Mia-
sta Krakowa, swój spektakl grali w Sali 
Koncertowej na Zamku Królewskim 
w Warszawie, kolędowali też w Anglii 
i Szkocji. 
– Role męskie w szopce odgrywa An-
drzej, moja córka Rozalia gra na klawi-
szach, a Cecylia na skrzypcach – wyli-
cza Anna, która szczególnie zapamięta-
ła przedstawienie dla małych pacjen-
tów jednego z łódzkich szpitali. – Ten 
zachwyt, który malował się na twa-
rzach oglądających nasze kukiełki dzie-
ci... – wspomina Anna.
 

WIEŻA HEJNALICA  
I PUTIN W ROLI HERODA

Jak długo powstaje szopka? Zależy. 
Czasem kilka dni, a czasem miesięcy. 
– Znam artystów, którzy w dniu ogło-
szenia wyników konkursu zapewniają, 
że już rozpoczęli pracę nad przyszło-
roczną szopką – mówi Anna Malik. 
Tradycyjna krakowska szopka jest bu-
dowlą wieżową i nawiązuje do zabytko-
wej architektury Krakowa. – Elemen-
tem głównym jest symbol Krakowa – 
wieża kościoła Mariackiego, tzw. hejna-
lica. Zwykle są to dwie identyczne wie-
że, a w środku znajduje się kopuła ko-
ścioła, albo jedna wieża, a po bokach 
dwie kopuły – tłumaczy nasza roz-
mówczyni. Kopuły nawiązują kolorem 
i kształtem do znanych krakowskich 
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budynków, np. złota do Kaplicy Zyg-
muntowskiej, a zielona do kościoła św. 
Andrzeja. – Niektórzy wytwórcy szo-
pek odwzorowują budynki niezwykle 
dokładnie, tworzą makiety np. Barba-
kanu lub Wawelu. My raczej puszcza-
my wodze fantazji, przetwarzając i łą-
cząc różne elementy architektoniczne 
– mówi pani Anna. 
W krakowskiej szopce oprócz figur, ta-
kich jak: Dzieciątko Jezus, Maryja, Jó-
zef, Trzej Królowie, Herod, Śmierć, dia-
beł oraz pastuszkowie, występują też: 
lajkonik, smok wawelski, hejnalista 
oraz krakowiacy. Szopki nawiązują czę-
sto do ważnych wydarzeń mijającego 
roku. – W 2017 r., który był rokiem Sta-
nisława Wyspiańskiego, w naszej szop-
ce pojawiły się kukiełki pisarza i posta-
ci z „Wesela”, byli Chochoł, Rachela, 
Żyd, Dziennikarz i Stańczyk – wylicza 
Anna Malik. W roku katastrofy smo-
leńskiej w szopce znalazło się „polskie 
niebo”, w którym zasiadła para prezy-
dencka – Maria i Lech Kaczyńscy wraz 
z Fryderykiem Chopinem grającym im 

na fortepianie. W jeszcze innej szopce 
nawiązano do kryzysu klimatycznego: 
w tle płonącej Australii znalazły się fi-
gurki m.in. Grety Thunberg i córki An-
ny – Cecylii Malik, krakowskiej artyst-
ki i aktywistki ekologicznej. 
– Kiedyś na specjalne zamówienie Mu-
zeum Schindlera w Łodzi wykonaliśmy 
szopkę, której tematyka nawiązywała 
do czasów II wojny światowej. Były tam 
scena rozstrzelania rodziny żydowskiej 
i scena ucieczki Świętej Rodziny do 
Egiptu na tle cmentarza. Jako Trzej 
Królowie wystąpili w niej ówcześni 
światowi przywódcy: Józef Stalin, Win-
ston Churchill oraz prezydent USA 
Franklin Delano Roosevelt. Herodem 
był oczywiście Hitler – opowiada pani 
Anna, dodając, że w tym roku jej córka 
Rozalia namawia ją, by szopka nawią-
zywała do wojny w Ukrainie i by w roli 
Heroda wystąpił Putin.  
– Planujemy też dodać w tym roku do 
przedstawienia postać tramwajarza, 
aby upamiętnić Walentego i Włodzi-
mierza – mówi Anna. 

CAŁA JESTEM Z SZOPKI
Wielokrotnie nagradzane szopki Mali-
ków znajdują się w zbiorach w Polsce, 
we Francji, Niemczech, Włoszech, Nor-
wegii, USA i Australii. Stanisław Malik, 
który od wielu lat przygotowuje szopki 
na Konkurs Szopek Krakowskich, sze-
ściokrotnie zajął w nim I miejsce, po 
dziewięć razy II i III miejsce, dostał też 
wiele wyróżnień. I miejsce w konkursie 
zdobyła też szopka wykonana przez 
Cecylię, była ona wzorowana na tych 
tworzonych przez pradziadka Walente-
go. Anna Malik w związku z jej działal-
nością artystyczną i upowszechnia-
niem tradycji szopkarskiej otrzymała 
m.in. nagrodę im. Anny Szałapak, 
a wraz z córką Rozalią nagrodę imienia 
dyrektora Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa Jerzego Dobrzyckiego. 
Anna została też zaproszona do two-
rzenia dekoracji Sali Cynowej w Pałacu 
Krzysztofory w ramach wystawy „Kra-
ków od początku, bez końca”. – To 
szopka, do której zwiedzający mogą 
wejść do środka. Figury mają ponad 
metr wysokości. Ja wyrzeźbiłam m.in. 
figurę Matki Bożej, anioła oraz pierw-
szy raz z w życiu krakowiaka i krako-
wianki – opowiada nasza bohaterka. 
Nawet jeśli ktoś z rodziny Malików nie 
zajmuje się na co dzień robieniem szo-
pek, to ta tradycja wszystkim im w ja-
kimś stopniu towarzyszy. – Jedna z mo-
ich córek, Teresa, która jest muzykiem 
i mieszka w Niemczech, kilka lat temu 
zrobiła we Freiburgu, gdzie mieszka, 
„narodziny z szopki”. Przed katedrą 
postawiła wielką szopkę i o północy 
wyszła z niej naga, pomalowana na zło-
to. Te szopki to nasze korzenie, my 
wszyscy jesteśmy z szopki – żartuje An-
na Malik.  

Rodzina Malików 
tworzy szopki już od 

pięciu pokoleń.
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Choinka, z której 
nie sypią się igły

Potrzebujemy prostych 
patyków. Ilu? To zależy, jakiej 

wielkości choinkę chcemy 
stworzyć. Najładniejsze będą 

brzozowe, z białawą korą. 
Zbieramy suche patyki z ziemi, 

nie łamiemy gałęzi drzew!  
Układamy je w formę choinki 

i mocujemy sznurkiem, 
wiercąc otwory, przez które go 

przewlekamy. Dekorujemy 
ozdobami z drewna.
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Najmodniejsze dekoracje i wspaniała zabawa dla całej rodziny.
TEKST: Matylda Jawor

Patyki, sznurek, 
szyszki...  

ozdoby świąteczne z lasu i ze spaceru

 
Sól niczym śnieg

Pamiętacie swoje dzieła wyko-
nane w przedszkolu z masy  
solnej? Technika warta jest 

przypomnienia. Do wykonania 
dekoracji stołu potrzebujemy 

świerkowego wieńca (najprost-
szego, bez ozdób), foremek do 

pierniczków, masy solnej  
(przepisy znajdziecie w inter-

necie), trochę soli gruboziarni-
stej, mocny klej. Masą solną 

wypełniamy foremki i zanim 
stężeje, wgniatamy w wierzch 
trochę solnych kryształków.  
Następnego dnia delikatnie 

wysuwamy „solne pierniczki” 
z foremek  i odrobiną kleju  

mocujemy je na wieńcu. 
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Pachnie lasem
Do wykonania dekoracji świą-
tecznego stołu potrzebujemy 
kilku gałązek choinkowych 

(mogą być mieszane: świerko-
we, sosnowe, jodłowe), małych 
foremek do ciast i pasztetów, 
zielonej gąbki florystycznej, 

w tylu kawałkach, ilu foremek 
zamierzamy użyć. Do foremek 
wkładamy gąbkę, zwilżamy ją 

wodą i mocujemy w niej niedu-
że gałązki tak, aby stanowiły 
zwartą kompozycję. W ten 

sposób możemy udekorować 
nie tylko stół, ale także parape-
ty.  Pamiętajmy, by pilnować, 

by gąbka nie była sucha.

Kalendarz 
adwentowy

Ta tradycja staje się coraz  
popularniejsza w Polsce. Na 

szczęście nie musi ograniczać 
się do gotowych kalendarzy 

z okienkami, za którymi czeka-
ją czekoladki. Możemy adwen-
towy kalendarz zrobić samo-
dzielnie: do prostych torebek 
papierowych (papier z recy-
klingu) wkładamy drobne  

upominki, przygotowujemy 
karteczki z numerami dni,  

torebki spinamy staromodny-
mi drewnianymi klamerkami 
do bielizny i całość umieszcza-
my w wiklinowym koszyku.
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HERBATA,
NAPAR NA ZIMOWE WIECZORY 

Jak zostać smakoszem? Jak ją parzyć? Naszą przewodniczką Jak zostać smakoszem? Jak ją parzyć? Naszą przewodniczką 
jest Anna Brożyna, autorka książki „Herbata” i bloga Piewcy teiny. jest Anna Brożyna, autorka książki „Herbata” i bloga Piewcy teiny. 

ESENCJA  
– METODA ROSYJSKA

Sposób parzenia, który do Polski do-
tarł zza wschodniej granicy. I przyjął 
się na długo. 
1. Zaparz mocną esencję: dwie duże łyż-
ki herbaty na litrowy dzbanek, 10 mi-
nut. Odcedź sam napar. 2. Trzymaj 
esencję w lodówce, jeśli nie chcesz jej 
użyć od razu. 3. Gdy chcesz przygoto-
wać sobie herbatę, zagotuj wodę. 4. Wlej 
trochę esencji do szklanki (tak, w tam-
tych czasach były to szklanki w ko-
szyczkach). 5. Zalej esencję w szklance 
gorącą wodą. Esencja jest gorzka i moc-

na, więc przed spożyciem powinna zo-
stać rozcieńczona. Klasycznie takie pa-
rzenie odbywa się z użyciem samowaru, 
w którym grzeje się woda. 
Do herbaty z samowara warto zaopa-
trzyć się w przekąski. W Berlinie mia-
łam okazję odwiedzić Tadżyckie Te-
estube, w którym można zamówić sa-
mowar „ze wszystkim”. Nie mogłabym 
sobie wybaczyć, gdybym nie spróbowa-
ła! Dostaliśmy z mężem wielki samo-
war z czajniczkiem mocnej i esencjo-
nalnej herbaty, masę przeróżnych prze-
kąsek. Zapytano nas też, czy wiemy, co 
i jak? Odpowiedzieliśmy zgodnie, że nie 

mamy pojęcia i z chęcią się dowiemy. 
Teorię podstawową znałam, ale decyzja 
okazała się strzałem w dziesiątkę, bo 
dostaliśmy pełną instrukcję. Tutaj – 
kelner wskazał na dzbanek na samowa-
rze – jest esencja. Nalewacie jej po tro-
chu do kubka, a następnie przekręcając 
tutaj – wskazał na kranik samowara – 
dolewacie gorącej wody. Macie do tego 
parę rodzajów przekąsek, które będą 
zmieniać smak herbaty. Ciastka prze-
gryzacie i zapijacie herbatą, tak samo 
cukierki cukrowe, ale gryźcie małe ka-
wałki, bo są bardzo słodkie. Skórkę po-
marańczy i limonki bierzecie na łyżecz-
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kę i zjadacie z herbatą, trzymając chwilę 
w ustach. Cukier w bryłach wkładacie 
do ust i pijecie herbatę. Rodzynki lub 
konfiturę możecie dodać do naparu. 
Wódka służy do przepłukiwania kub-
ków smakowych pomiędzy różnymi 
smakami w celu ich oczyszczenia. 
I zaczęliśmy próbować! Esencji starczy-
ło na sporo herbaty, a my byliśmy już 
po całym dniu rajdu herbacianego po 
Berlinie. W końcu zaczęliśmy mieszać 
dodatki, aby wszystkich spróbować. 
Najwięcej zostało nam ciastek, bo sku-
piliśmy się na pozostałych przekąskach. 
Szybko zrezygnowaliśmy z wódki, bo 
przy kolejnej próbie przepłukania czu-
łam w herbacie tylko alkohol. A chyba 
miał być on neutralnym smakiem, 
zgodnie z naukami naszych wschod-
nich sąsiadów. 
Esencja może być używana nie tylko do 
parzenia herbaty do picia, lecz także do 
gotowania, pieczenia i przygotowywa-
nia napojów na bazie herbaty, zachowu-
jących jej smak. U mnie w domu samo-
wara nie było, ale przygotowywało się 
esencję i trzymało ją w lodówce. 

CO JEST POTRZEBNE  
DO PRZYGOTOWANIA

HERBATY MAROKAŃSKIEJ?
• Wrzątek, przeparzamy nieco herbatę.
• Zielona herbata gunpowder – chińska 
herbata o zwiniętych liściach pochodzą-
ca z prowincji Zhejiang. Może być też 
chińska chun mee. Nietradycyjnie her-
bata marokańska może być przygoto-
wywana na różnych bazach herbacia-
nych dających mocny napar. 
• Mięta – najlepiej nana (marokańska). 
Można użyć świeżej (parę gałązek) lub 
suszonej (1 łyżeczka). Zastępczo można 
zastosować inną dostępną miętę, najle-
piej mentha spicata. Otrzymacie jednak 
wtedy delikatnie odmienny smak. 

• Cukier – tradycyjnie jest biały, w for-
mie bryły, który powoli rozpuszcza się 
w naparze w trakcie kolejnych parzeń, 
ale można użyć zwykłego. 
• Bred – charakterystyczny dla Maroka 
srebrny dzbanuszek na nóżkach z wą-
ską szyjką i otwieranym wieczkiem na 
zawiasach. Gotuje się w nim herbatę. 
Można użyć innego dzbanka.
• Kessan – tradycyjnie podaje się tę her-
batę w zdobionych szklankach, lejąc 
z wysoka, aby powstała piana (turban).
• Taca (opcjonalnie) – zazwyczaj napój 
serwuje się na tacy, która jest zdobiona 
podobnie jak dzbanek.

JAK PRZYGOTOWAĆ 
HERBATĘ MAROKAŃSKĄ?

Składniki: • 500 ml wody • 1–2 łyżki 
herbaty gunpowder • łyżka mięty su-
szonej lub 2–3 gałązki świeżej • bryłka 

cukru lub 3–5 łyżek cukru (zależnie 
od preferencji). 
Przygotowanie herbaty marokańskiej 
prostszą metodą:
1. Zagotuj wodę do 100°C. 2. Do półli-
trowego dzbanka wsyp miętę i herba-
tę. 3. Zalej gorącą wodą. 4. Parz 10–15 
minut. 5. Dodaj cukier, możesz dodat-
kowo doprowadzić do wrzenia, aby le-
piej się rozpuścił, jeśli jest w formie 
bryły. 6. Podaj napar.
Przygotowanie bardziej skomplikowa-
ną metodą, którą polecam wypróbo-
wać:
1. Zagotuj wodę do 100°C. 2. Do półli-
trowego dzbanka wsyp herbatę. 3. Zalej 
małą ilością wody (około 200 ml) i parz 
pół minuty, a następnie odlej do szkla-
neczki (ten napar to „dusza herbaty”). 
4. Zalej ponownie liście w dzbanku małą 
ilością wody, parz minutę i wylej napar 
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do zlewu (mycie herbaty pozbawia ją 
nieco goryczy). 5. Dodaj do dzbanka 
miętę i cukier. 6. Wlej „duszę herbaty” 
do dzbanka. 7. Dzbanek dopełnij wrzącą 
wodą (100°C). 8. Parz 5 minut, opcjonal-
nie całość można doprowadzić do wrze-
nia. 9. W tym czasie mieszaj napar, aby 
cukier się dobrze rozpuścił, przelewając 
trochę płynu do szklanki i wlewając go 
znów do dzbanka (3–5 razy). 10. Podaj 
napar, nalewając do szklanek z wysoka, 
tak aby utworzył się „turban” z piany na 
szklance. 11. Po wypiciu możesz jeszcze 
dwa razy zalewać zawartość dzbanka, 
powtarzając kroki 7−10.
Wskazówki do przygotowania herbaty 
wynikające z mojego doświadczenia:
• Gdy zalewasz parokrotnie mieszani-
nę herbaty i mięty, a nie używasz bryły 
cukru stopniowo się rozpuszczającej, 
pamiętaj, żeby za każdym razem do-
dawać trochę cukru. 
• Złotą zasadą jest: łyżka herbaty na 
500 ml wody, łyżka cukru na 100 ml 
wody – choć najlepiej jest ekspery-
mentować i dostosowywać te propor-
cje do własnych preferencji. 
• Świeżą miętę warto połamać i po-
gnieść przed dodaniem. 
• Można też włożyć ją do szklanek 
przed nalaniem herbaty i w takiej for-
mie podawać. 
Herbata marokańska to przede 
wszystkim napar wychładzający orga-
nizm, który pomoże ci podczas upa-
łów. Ponadto mięta wspiera układ tra-
wienny, relaksuje i uspokaja umysł. 
A aromat może pomóc zwalczyć ból 
głowy i objawy przeziębienia.

HERBATA TYBETAŃSKA
Herbata tybetańska, czyli pu-erh na 
maśle z mleka jaka. Znana także jako 
po cha, herbata ubijana w urządzeniu 
chandong, które nieco przypomina 

naszą maselnicę. Jest to herbata bar-
dzo pożywna, która ma dostarczać 
kalorie, zatrzymywać w organizmie 
sól, rozgrzewać, dawać energię i po-
magać przeżyć w trudnych górskich 
warunkach. Jej korzenie sięgają 
X wieku.
Potrzebne składniki:
• 10−15 g herbaty pu-erh • 500 ml wo-
dy • 2 łyżki soli (proponuję zmniej-
szyć ilość, bo ta może być dla nas nie 
do przełknięcia, wystarczy dodać parę 
kryształków soli himalajskiej) • pół 
szklanki mleka jaka (możemy zastąpić 
je krowim lub innym, które dobrze się 
spieni) • 2 łyżki masła z mleka jaka 
(możemy zastąpić je zwykłym ma-
słem). 
Przygotowanie herbaty tybetańskiej 
w domu:
1. Zagotuj wodę. 2. Dodaj herbatę pu-
-erh i gotuj 10−15 minut. Napar ma być 
mocny. 3. Dodaj sól i mleko. Zagotuj. 
4. Przelej gorący napar przez sitko do 
naczynia, w którym jest masło. 5. Ubij 
herbatę mikserem lub spieniaczem do 
mleka (można też wzorem kawoszy 
użyć French Press i szybko nim ubijać 
herbatę z mlekiem). 

Gęsty napój mleczno-herbaciany, któ-
ry otrzymasz, jest szokiem smakowym 
dla większości Polaków. Nie dość, że 
często nie przepadamy za bawarką, to 
jeszcze ta sól w ilości porażającej ję-
zyk... Ale jeśli podczas podróży do Ne-
palu, Bhutanu lub w okolice Tybetu 
zostaniesz poczęstowany taką herbatą, 
nie wypada odmówić. Pamiętaj, że im 
szybciej ją wypijesz, tym szybciej do-
staniesz kolejną porcję!

INDIE – CHAI MASALA
Z chai masala jest w Indiach trochę 
jak w Polsce z bigosem. Każda rodzi-
na ma swój przepis i jest pewna, że 
tak się powinno ją robić. Proporcje 
mieszanki i używane przyprawy 
zmieniają się w zależności od osoby 
przyrządzającej napój. 
W wielu miejscach można kupić pro-
szek chai masala, który wystarczy zalać 
gorącym mlekiem, aby otrzymać napar. 
Coś takiego widziałam w niemieckich 
sklepach i hurtowniach. Przygotowanie 
jednak od zera własnego chai masala 
jest warte pracy. Tylko trzeba pilnować, 
by nie wykipiało mleko, jak to zdarzyło 
się swego czasu na jednym z festiwali 





MÓJ  ŚW I AT
/ G O T U J  Z . . .

152     h    facebook.com/hebepolska

„Zaparzaj!” w pokoju organizatorów. 
Do końca imprezy siedzieliśmy już 
w tym przyjemnym aromacie przy-
praw. Nie narzekałam.
Potrzebne składniki w przykłado-
wych proporcjach do sporządzenia 
mieszanki przypraw (ale zachęcam 
do eksperymentów): • 2 łyżki mielo-
nego imbiru (lub tarty świeży) • 2 łyż-
ki mielonego kardamonu (lub z nasion 
roztartych w moździerzu) • łyżeczka 
tartej gałki muszkatołowej • 1,5 ły-
żeczki mielonych goździków • 1 ły-
żeczka mielonego czarnego pieprzu 
•  3 łyżki mielonego cynamonu 
• 0,25 łyżeczki szafranu. 
Herbata wykorzystywana do chai ma-
sala powinna być mocna i intensywna, 
inaczej przyprawy zagłuszą jej smak. 
Oczywiście zaleca się używanie czarnej 

assam, drobnej i mocnej. Ale jak już 
sugerowałam, można eksperymento-
wać. 
W małym garnku zagotuj dwa kubki 
wody, wsyp dwie łyżki czarnej moc-
nej indyjskiej herbaty i przyprawy, 
gotuj 2 minuty. Zmniejsz ogień i do-
daj kubek mleka. Zalecane są propor-
cje wody do mleka 2:1.
Możesz wybrać jedną z dwóch pro-
pozycji:
1. Podwójne gotowanie: najpierw za-
gotuj herbatę z przyprawami i mle-
kiem, aż zacznie się napowietrzać, po 
czym zdejmij z ognia, aby się uspoko-
iła, znów doprowadź do wrzenia i na-
powietrzania, następnie po raz kolej-
ny zdejmij z ognia.
2. Wyciąganie chai masali: weź dużą 
chochelką część płynu z garnka i po-

woli znów zacznij go wlewać do garn-
ka, najpierw trzymając chochelkę tuż 
nad powierzchnią herbaty, a potem 
odsuwając ją coraz wyżej, tak aby two-
rzyły się bąbelki na powierzchni pod-
czas wlewania; powtórz to parę razy. 
Podgrzewaj chai masalę na małym 
ogniu, aż osiągniesz intensywność, 
która ci pasuje. Następnie przelej przez 
sitko lub materiał typu podwójna gaza 
lub czysta bawełniana ściereczka i do-
daj cukier. 

JAK NAUCZYĆ SIĘ  
SMAKÓW?

Przygotuj 10 identycznych szklanek 
i oznacz je na spodzie numerami 1–10. 
Włóż do nich odpowiedni dodatek, 
charakterystyczny dla danego smaku, 
w nieznacznie powiększającej się ilości, 
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WIĘCEJ PRZEPISÓW ZNAJDZIESZ W...
Anna Brożyna, Herbata, odkryj prawdziwy smak 
najszlachetniejszego napoju na świecie, Znak 2022
Prawdziwe herbaciane kompendium wiedzy z mnóstwem 

informacji, między innymi o tym, w czym i jak parzyć 

herbatę, czym różni się wschodnia i zachodnia metoda 

parzenia i jak korzystać z koła aromatów herbaty. 

i zalej taką samą ilością wody. Poproś 
kogoś, aby wymieszał szklanki, po 
czym spróbuj ułożyć je ponownie we 
właściwej kolejności, od najmniej do 
najbardziej wyrazistego smaku. W ten 
sposób możesz trenować rozróżnianie 
intensywności danych smaków.
Co nadaje się jako dodatek do testów 
(w rozsądnej ilości)?
• słodki: cukier • słony: sól • kwaśny: 
kwasek cytrynowy • gorzki: krople na 
żołądek. 
Wśród herbaciarzy polecane jest prak-
tykowanie nazywania smaków. Czego-
kolwiek próbujesz, staraj się nazwać na 
głos smaki, które czujesz, określając 
ich intensywność (np. słaby, średni, 
mocny). Robienie tego w myśli nie daje 
takich efektów jak przymus wyarty-
kułowania.
W jakich herbatach można zidentyfi-
kować określone smaki? 
Smak słodki często występuje w ban-
cha hojicha, oolong bai hao i w pu-erh. 
Smak słony nie jest obecny w herbacie, 
chyba że jako dodatek do herbaty ty-
betańskiej. Smak kwaśny znajdziesz 
w niektórych herbatach czarnych (np. 
darjeeling), w formie nut cytrusowych 
wyczuwalnych na brzegach języka. 
Smak gorzki w herbacie często uzna-
wany jest za wadę, choć zwykle jest 
ona klasyfikowana jako napój gorzki 
(każde dziecko to powie). Smak ten 
może występować samodzielnie albo 
pojawiać się w przeparzonych herba-
tach (np. przez katechiny). 
Smak umami odnajdziemy w wielu 
herbatach japońskich, w szczególności 
tych, które pochodzą z upraw zacie-
nionych (np. gyokuro), w pierwszych 
parzeniach. Żeby go uzyskać, najlepiej 
pierwsze „parzenie” wykonać lodem. 
Otrzymamy wtedy odrobinę napoju, 
który będzie kwintesencją umami.

Smak kokumi również najczęściej wy-
stępuje w herbatach japońskich, gdyż 
są one najbogatsze w  L-teaninę, 
zwłaszcza te zacieniane (np. gyokuro, 
kabusecha). Aby przeprowadzić test, 
należy zaparzyć dwie herbaty: zacie-
nioną zieloną japońską i inną delikat-
ną (np. oolong oriental beauty). Spró-
buj najpierw tej drugiej herbaty i zano-
tuj intensywność odczuwanych sma-
ków. Następnie skosztuj zielonej i od 
razu ponownie napij się drugiej herba-
ty. Porównaj intensywność odczuwa-
nia smaków. Słodki, umami i słony, 
jeśli były obecne w drugiej herbacie, 
powinny stać się bardziej intensywne.

JAK WYKORZYSTAĆ  
STARĄ HERBATĘ?

Zdarza się, że jakaś herbata zapodzieje 
się na końcu szafki za wielką puszką. 
Przepyszna i świeżutka zielona… była 
cztery lata temu. Co teraz? Wyrzucić? 
A może dałoby radę ją odratować? 
Podpowiadamy, w jaki sposób.
Cold brew – w procesie cold brew z li-
ści są wydobywane inne substancje niż 
podczas normalnego parzenia, więc 
może się okazać, że herbata, która już 
nam nie smakuje po zaparzeniu, bę-
dzie dobra po zalaniu zimną wodą.
Prażenie – herbaty oolong i zielone 
bez dodatków możesz podprażyć na 

suchej patelni, dzięki czemu zyskają 
dodatkowe orzechowe i słodkie nuty. 
Farbowanie lub malowanie – herbaty, 
w szczególności te czarne, mają silne 
właściwości barwiące. Można nimi za-
farbować kartkę papieru, przygotowu-
jąc postarzaną mapę prowadzącą do 
skarbu, list od Świętego Mikołaja lub 
inne zabawki dla dzieci, elementy gry 
terenowej albo sesji RPG. Można też 
użyć jej do farbowania tkanin. Wystar-
czy zrobić mocną esencję herbacianą 
(przeparzamy wrzątkiem na całego!), 
a po usunięciu liści włożyć do niej tka-
ninę i zagotować, cały czas mieszając. 
Aby utrwalić kolor, tkaninę należy wy-
płukać w wodzie z octem. Samą herbatą 
można też malować, tak jak kawą! 
Zanim więc wyrzucisz starą herbatę, 
dobrze się zastanów – przeróżnych 
możliwości jej wykorzystania jest du-
żo. Można jej użyć jako odświeżacza 
powietrza (podobnie jak kawy). Ponie-
waż mają właściwości higroskopijne, 
liście będą zbierać wilgoć i zapach 
(choć potem już na pewno bym ich nie 
zaparzała do picia). Herbatę wykorzy-
stuje się też w gotowaniu (np. jako 
przyprawę), w produkcji kosmetyków 
(np. peelingu). W taki sam sposób mo-
żesz spożytkować herbaty, które ci nie 
smakują lub których zaparzanie stwa-
rza trudności.   
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Odwiedzamy gorące źródła. I kąpiemy się w czapkach na głowach! 
Czekają na nas naturalne termy między innymi w Słowacji, Turcji 

i na Islandii. TEKST: Iza Borowa  

GORĄCA KĄPIEL 
WŚRÓD ŚNIEGU

Pejzaże Islandii to źródło natchnienia 
dla twórców filmów historical fiction. 
Tak mogłaby też wyglądać baza Ziemian 
na odległej planecie. Oczywiście 
gorące źródła termalne muszą być tam 
obowiązkowo! Tak jak teraz na Islandii...

MÓJ  ŚW I AT
/  K I E RU N E K  NA  W E E K E N D
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Terme di Saturnia w Toskanii  
to idealne miejsce na romantyczny 

weekend we dwoje.  Zwłaszcza zimą,  
gdy nie ma tu tłumów.

P rzyjemność i uczucie rozluź-
nienia... Ciepła, źródlana ką-
piel jest trudna do opisania... 

Jeśli dodamy do tego piękne widoki 
i uzdrawiające właściwości wód mine-
ralnych, okaże się, że przebywamy 
w otoczeniu, które zapewnia najbar-
dziej ceniony obecnie luksus, czyli ten 
dający komfort, zdrowie i relaks. Warto 
więc zastanowić się, czy nie spędzić zi-
mowego krótkiego urlopowego wypa-
du w jakimś miejscu z wodami geoter-
malnymi... A znaleźć je można w wielu 
zakątkach Europy.

ZALETY GORĄCYCH 
ŹRÓDEŁ

Wysoka temperatura i zawartość mi-
kroelementów sprawiają, że oprócz wa-

loru relaksacyjnego (i upiększającego) 
ciepłe źródła mogą leczyć lub łagodzić 
niejedną dolegliwość. Przed zanurze-
niem się w termach warto sprawdzić 
ich skład, ponieważ niektóre minerały, 
na przykład siarka, mają ostry zapach, 
który nie każdemu przypada do gustu.

BŁĘKITNA LAGUNA, 
ISLANDIA

Wulkaniczne skały, czarne plaże, zapie-
rające dech w piersiach dziewicze krajo-
brazy i oczywiście gorące źródła.  Islan-
dii przedstawiać nie trzeba... W wielu 
miejscach na wyspie możemy znaleźć 
małe oczka z gorącymi wodami, ale je-
śli chcemy w pełni wykorzystać ich 
leczniczy potencjał i pielęgnacyjne wła-
ściwości, najlepszym miejscem będzie 

geotermalne spa Błękitna Laguna znaj-
dujące się 40 minut od Reykjavíku. Wo-
dy w skalnych zlewiskach osiągają tem-
peraturę 37–40°C, a wysoka zawartość 
krzemionki i związków siarki tworzy 
tutaj osad, którego możemy używać ja-
ko leczniczej maseczki na całe ciało. 
Wokół basenów z  jasnoniebieską 
mleczną wodą znajduje się pole lawowe, 
którego czerń uwydatniają niezwykła 
kolorystyka miejsca i kłęby unoszącej 
się pary.

TERME DI SATURNIA, 
 TOSKANIA

Najpiękniejsze gorące źródła Toskanii 
według legend powstały, gdy rozgnie-
wany przez Saturna Jupiter uderzył bły-
skawicą w skałę, uwalniając wewnętrz-
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Naturalne źródła termalne stolicy Węgier 
są ukryte w ponadstuletnich budynkach 
neobarokowych łaźni i term Széchenyi. 

ne pokłady siarkowych źródeł. Bogate 
w składniki mineralne wody wypływa-
ją ze zbocza wygasłego wulkanu Amia-
ta, a płyną z taką intensywnością, że 
kompleks skalnych sadzawek co cztery 
godziny wypełnia się świeżą wodą. Je-
den z takich kompleksów to Cascate del 
Gorello, gdzie woda dochodzi do 
37,5°C. Z sadzawek przy młynie Gore-
llo można skorzystać za darmo, ale jeśli 
ktoś ma ochotę na odrobinę luksusu, 
poniżej znajduje się zasilany tymi sa-
mymi wodami ekskluzywny hotel Ter-
me di Saturnia Spa & Golf Resort.

TERMY W BATH, 
WIELKA BRYTANIA

Bath, jako miejscowość uzdrowiskowa, 
nie bez powodu zostało wpisane na listę 
światowego dziedzictwa kultury UNE-
SCO. W tym miejscu, w dolinie rzeki 
Avon, już ponad 2000 lat temu Rzymia-
nie odkryli gorące źródła i zbudowali 
wokół nich termy, których fragmenty 
możemy podziwiać do dziś. 
Trzy źródła zapewniają nieprzerwany 
strumień wód zdrowotnych zasilający 
jedyne tego typu miejsce w Wielkiej 
Brytanii. Z uzdrawiającej ich mocy 

można skorzystać w kompleksie Ther-
mae Bath Spa, a po kąpieli warto zagu-
bić się w malowniczych XVIII-wiecz-
nych uliczkach miasta. Jego spójna ar-
chitektura oparta na lokalnym pia-
skowcu będącym dumą Bath przenosi 
nas w przeszłość.

TERMY SZÉCHENYI, 
BUDAPESZT, WĘGRY

Budapeszt nie bez powodu nazywany 
jest Miastem Łaźni. Stolica Węgier po-
łożona jest bowiem na 120 gorących 
źródłach i oferuje wiele możliwości sko-
rzystania z ich dobrodziejstw (również 
w zabytkowych budynkach). 
Najbardziej znanym kompleksem 
uzdrowiskowym są łaźnie Széchenyi, 
gdzie na kuracjuszy czeka 15 basenów 
wewnętrznych i trzy zewnętrzne oraz 
liczne sauny i  gabinety masażu, 
a wszystko to w neobarokowych bu-
dynkach z 1913 roku. Pałacowe otocze-
nie oraz baseny zróżnicowane pod 
względem wielkości i temperatury wo-
dy zapewniają relaks w samym cen-
trum miasta. Zasilające je źródła są 
bogate w wapń, magnez, siarczany 
i fluor. Zewnętrzne baseny pozostają 
otwarte również zimą, oferując przy-
jemną ciepłą kąpiel w obłokach pary.

PAMUKKALE,  
TURCJA

Naturalne trawertynowe niecki skalne 
wypełnione ciepłą źródlaną wodą w ję-
zyku tureckim nazywają się dosłownie 

1

2



Oryginalne łaźnie z czasów Cesarstwa 
Rzymskiego w brytyjskim Bath nadal służą 

zdrowiu kuracjuszy. 
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„bawełnianym pałacem”. Jasny kolor 
i zaokrąglone kształty basenów są za-
sługą osadzających się przez ponad 
14 tysięcy lat związków mineralnych, 
które stworzyły zupełnie naturalne ką-
pielisko. Kuracjusze korzystają z niego 
od czasów powstania starożytnego 
miasta Hierapolis, którego ruiny prze-
trwały do dziś. Całość znajduje się 
w objętym ochroną UNESCO parku 
narodowym, który chroni ten natural-
ny cud natury przed dewastacją. I choć 
oryginalne niecki można podziwiać 
tylko z zewnątrz, tuż obok otwarto dla 
chętnych baseny termalne osadzone 
wśród zabytkowej zabudowy greko-ro-
mańskiej. Uwaga! Zwiedzanie wzgórz 
i tarasów odbywa się tylko na bosaka!

ŁAŹNIE SIARKOWE,  
TBILISI, GRUZJA

Stolica Gruzji, której nazwa pochodzi 
od ciepłych źródeł (Tbilisi to dosłow-

nie „ciepłe miejsce”), stoi na skrzyżo-
waniu historii wielu kultur, a dzie-
dzictwo kultury chrześcijańskiej 
przechodzi tu płynnie w schedę kul-
turową Azji. 
Jedna z najstarszych części miasta Aba-
notubani słynie z kopuł i mozaik, które 
zdobią liczne łaźnie z wodą wprost 
z siarczkowych źródeł. Nie ma tu typo-
wych kompleksów spa, można za to od-
wiedzać wiele małych łaźni prywat-

KĄPIEL W JASKINI, 
MISZKOLC TAPOLCA, 
WĘGRY
To jedne z najoryginalniejszych 
term w Europie! Nowoczesne 
spa i baseny wkomponowano tu 
w naturalne jaskinie, po których 
możemy poruszać się niczym 
po labiryncie, podziwiając naturalne 
wodospady i formacje skalne.

nych i publicznych. W zależności od 
miejsca obowiązuje tu różna etykieta, 
część z nich zapewnia prywatne kąpie-
le, gdzie indziej dzielisz kąpielisko 
z mieszkańcami miasta i turystami. To 
co je łączy, to dobrodziejstwa płynące 
z minerałów zawartych w wodach ter-
malnych oraz możliwość zamówienia 
tradycyjnego kesi, czyli intensywnego 
masażu szorstką rękawicą, który pozo-
stawia skórę świeżą i oczyszczoną. 

Księżycowy krajobraz, ciepła woda 
o walorach zdrowotnych 
i upiększających – to tureckie 
Pamukkale, park narodowy  
pod ochroną UNESCO.  
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Strzelec 22.11–21.12

Skorpion 23.10–21.11

19.02–21.03 RYBY
Ludzie wokół będą przyjaźni, praca 
przyniesie profity, a może także 
spotkasz na swej drodze miłość (8.11). 
Andrzejki koniecznie spędź w gronie 
znajomych. W grudniu spadek formy. 
Uważaj na gardło i oskrzela (8.12).  

23.09–22.10 WAGA
Pragniesz stabilizacji, zwłaszcza że 
niepokoi cię stan finansów. Ale  
nie ma powodu do nerwów. Zwrot 
akcji może nastąpić 23.11. Coś się 
wydarzy i będzie miało kontynuację 
w grudniu. Uważaj na plotki (23.12).

23.08–22.09 PANNA
Po pełni Księżyca w Byku (8.11) 
możliwa zmiana statusu zawodowe-
go. Ktoś cię doceni, również finanso-
wo. Być może też na nowo zaangażu-
jesz się uczuciowo. Czy było warto? 
Okaże się w grudniu. 

20.01–18.02 WODNIK
Listopad nie będzie spokojny: ktoś 
chce konfliktu, chociaż ty nie szukasz 
zwady (zwłaszcza 8.11). Dzięki swojej 
pomysłowości pozbędziesz się jednak 
kłopotu (23.11). W grudniu pasmo 
zysków, przyjemności i rozrywek. 

22.04–20.05 BYK
Pełnia Księżyca w znaku Byka (8.11)  
to dla ciebie czas triumfu. Utrzesz 
komuś nosa i odzyskasz pieniądze. 
W grudniu dobrze byłoby zwolnić 
tempo i nie szarżować (8.12). Pomyśl 
o swoim zdrowiu.

23.07–22.08 LEW
Zaczniesz listopad z deficytem 
energii. Dużo zadumy, refleksji (8.11), 
ale pod koniec miesiąca nastąpi 
przełom. Gładko wejdziesz w nowe 
projekty i zadania (8.12). W Sylwestra  
bardzo przyjemne niespodzianki. 

22.03–21.04 BARAN
W listopadzie czeka cię spory wysiłek,   
a na efekty trzeba będzie poczekać. 
Uważaj na czyjeś nieczyste zagrania 
(8.11). Czeka cię udany wyjazd na 
Sylwestra, a nowa znajomość zawarta 
w podróży będzie inspirująca. 

21.06–22.07 RAK
W listopadzie możliwy awans 
i uznanie otoczenia. Od pełni Księżyca 
(8.11) możesz liczyć na poprawę 
finansów. W połowie grudnia ktoś 
złamie dane słowo. Nie przejmuj się, 
to mniej ważne, niż teraz sądzisz.

22.12–19.01 KOZIOROŻEC
Zaczniesz miesiąc od sporych 
sukcesów (8.11). Nagłe profity ucieszą 
też twój portfel. W miłości zgrzyty 
(8.12). Nów Księżyca w twoim znaku 
(23.12) sprawi, że zechcesz święta 
spędzić poza domem.

Listopad to miesiąc twojej szczególnej mocy. Siła 
i energia do działania będą cię rozpierać. W trakcie pełni 
Księżyca w znaku Byka (8.11) mogą się spełnić twoje 
najskrytsze marzenia. Możliwe także zwycięstwo 
w miłosnej grze. Zdrowie również dopisze. Koniec roku 
podsumujesz z uśmiechem na twarzy.

Możesz być zmęczona trudną relacją z szefem. Listopad trzeba będzie 
przetrzymać, ale uważaj na „wykopane dołki”. Na ewentualną decyzję 
o zmianie pracy poczekaj do grudnia, zwłaszcza że pełnia Księżyca 
w znaku Bliźniąt (8.12) przyniesie ciekawą ofertę zawodową. W partner-
stwie niepokoje, ale tylko przejściowe. Zdrowie wymaga troski (23.11).

21.05–20.06 BLIŹNIĘTA
W listopadzie dopadnie cię chandra, 
za to grudzień zaliczysz do najlep-
szych miesięcy tego roku. Pełnia 
Księżyca (8.12) rozjaśni niewiadome 
w kluczowych sprawach: towarzy-
skich, finansowych, zawodowych. 

Astrolog Merkurja
ANNA GRZYWACZEWSKA-CIUCIURA 

znana i ceniona autorka horoskopów, 
programów i audycji o tematyce  

ezoterycznej (www.merkurja.com)
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