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* Produkty oznaczone „Clean Beauty“ są nietestowane na zwierzętach, zawierają głównie 
naturalne składniki i wspierają kontrolowane uprawy oleju palmowego (jeśli ten występuje)

Wegańska formuła
Bez silikonu

Bez mikroplastiku
Przetestuj jakość, pokochaj cenę!

*



W10 lat z Wami!
Właśnie mija 10 lat od momentu, kiedy w Polsce powstały drogerie  h. Przez cały  
ten czas, każdego dnia, staraliśmy się tworzyć niepowtarzalną markę. Od początku 
przyświecał nam cel, by świadczyć Wam usługi wysokiej jakości, dostępne 
w konkurencyjnych cenach. I udało się nam to osiągnąć. Stworzyliśmy miejsca, gdzie 
można robić zakupy w przyjemnej atmosferze i spotkać naszych konsultantów, którzy 
zawsze służą fachową poradą. Nasze drogerie oferują starannie wyselekcjonowany, 
zróżnicowany asortyment oraz produkty marek  h i marek, które można znaleźć 
tylko u nas  – w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Przez te lata wyprzedzaliśmy trendy, 
wprowadzając do naszych drogerii produkty naturalne, azjatyckie i dermokosmetyki  
na długo przed tym, zanim zdobyły popularność.

Magazyn h , który przygotowujemy dla Was od 2012 roku, przechodził w ciągu  
tych lat liczne metamorfozy, ale jego cel się nie zmienił – w każdym wydaniu przekazuje 
wartościowe, wysokiej jakości materiały do czytania. Wraz z rozwojem dostępnych 
narzędzi staraliśmy się poszerzać kontakt z Wami, naszymi lojalnymi Odbiorcami. 
Uruchomiliśmy strategię omnichannel i stworzyliśmy intuicyjną aplikację mobilną.  
W tym trudnym dla wszystkich czasie ze względu na sytuację epidemiologiczną 
docieramy z zamówieniami do domów naszych Klientów nawet w dwie godziny  
po złożeniu przez nich zamówienia.

Codziennie dokładamy wszelkich starań, żeby spełniać Wasze oczekiwania i wierzymy, 
że nam się to udaje. Otrzymujemy od naszych Klientów wiele dowodów zaufania 
i uznania. To sprawia, że czujemy się potrzebni i ważni. Że czujemy się Waszą marką. 
Serdecznie za to dziękujemy. Wierzymy, że dzięki Wam nadal będziemy się rozwijać 
i sprawiać, że kobiety będą czuły się piękniejsze, szczęśliwsze i bardziej pewne siebie.

Przesyłamy pozdrowienia.

                                                             Zespół  h   
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Oferta obowiązuje OD 1.05 DO 30.06.2021 lub do wyczerpania zapasów

SPIS TREŚCI 
maj–czerwiec 2021

Nagrody, którymi wyróżniono h: Superbrands Created  
in Poland 2015/2016, Gwiazda Jakości Obsługi 2019 oraz 
Drogeria Roku 2019 w kategoriach: Najciekawsza Strategia  
Asortymentowa, Najbardziej Atrakcyjna Wizualizacja

DOBRY POCZĄTEK 
CO NOWEGO W ?  Nasza aplikacja mobilna 

uhonorowana nagrodą Mobile Trends Awards 2020 

PORTRET GWIAZDY!  Włosy w spa

HITY DEKADY Przeboje dziesięciolecia

HISTORIE DEKADY Wyzwanie to moje 

drugie imię

PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
SYGNOWANO TYLKO W   

Aktywne naturalne składniki kosmetyków 

MOJE RYTUAŁY  Włos ci z głowy nie spadnie!

Z BLISK A  Czytamy etykiety opakowań kosmetyków

NATURALNIE!  Kamienie jubilerskie jako akcesoria 

kosmetyczne

DERMOPIELĘGNACJA  Oczyszczamy cerę

TESTUJEMY/P IELĘGNACJA  Kompleks  

odmładzający z Algą Śnieżną i wygładzający krem 

pod oczy  

ON W  Kosmetyki wielofunkcyjne

OKIEM SPECJAL ISTY  Profesjonalne nawilżanie

NOWOŚCI  Eliksir młodości i bańka chińska

TO JEST TRENDY!
SESJA  MODY  Na urodziny i inne imprezy...

BACKSTAGE Kulisy naszej sesji

I KONA  STYLU Garance Doré, strażniczka stylu 

MAKI JAŻ  Twoje ulubione smokey eye

PIELĘGNACJA  PO  KOREAŃSKU Jak dbać 

o okolice oczu?
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Oferta obowiązuje OD 1.05 DO 30.06.2021 lub do wyczerpania zapasów

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 zespół h i agencji wydawniczej RED PEPPER. Wszystkie prawa zastrzeżone.

NASZA OKŁADKA
modelki: Wiktoria i Dina
sukienki: H&M
kolczyki: Cat&Cat/h

TES T h/MAK I JAŻ  Nowe tusze do rzęs 

PERFUMY/FELIETO N Trwałość i ulotność 

zapachu

PERFUMY/PO ZNAJMY  S IĘ!  Spacer po łące

MODA OD PO DSZEWKI  Jeszcze wyżej...  

Historia koturnów

MÓJ ŚWIAT
S TREFA  BEZ STR ESU!  Kochać wspaniale 

to kochać wystarczająco dobrze

REPORTAŻ  Gdzie kucharek sześć...

NA  URODZINY  

Krzyżówka z nagrodami

DOM  M OJE  HO BBY 

Na balkonie. Do towarzystwa  

pelargoniom 

GOTUJ  Z . . .  Comfort food, 

czyli jedzenie na pocieszenie

K IERUNEK NA  WEEKEND 

Cuda polskiej natury

HOROS KOP Merkurja czyta 

z gwiazd 

SAMO ZDROWIE 
O  TY M  S IĘ  MÓWI  Ból głowy, migrena...

DIETA  Podręczna ziołowa apteczka

PRAWDY I  M ITY  Czym zajmuje się medycyna  

holistyczna?

114

136

TO NAS INSPIRUJE 

MAK I JAŻ  Lekcja nowego minimalizmu

WS ZYS TKO  NA  MO JEJ  G ŁOWIE  

Paryskie odcienie blond
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SKOMPONUJ SAMA!
Dzięki produktom linii MyCream 
możesz sama stworzyć krem do 

twarzy odpowiadający potrzebom 
twojej skóry. Wybierz bazę do kremu, 
dodaj składniki aktywne, wymieszaj 

szpatułką i gotowe! 
Delia Ultra Soft, baza do kremu do twarzy, 

40 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 49,98 zł,  

Delia Olej Konopny, ampułka do twarzy,  
5 ml, cena: 9,99 zł, 100 ml = 199,80 zł    

DZIKOŚĆ NATURY
Dzikie rośliny przywracają równowagę 

skórze i ją wygładzają. Możesz cieszyć się 
jej naturalnym blaskiem, podkreślając 

swoją dziką naturę nowymi produktami 
do pielęgnacji twarzy. 

YOPE Immunity Glow, krem do twarzy na 
dzień, 50 ml, cena: 99,99 zł, 100 ml = 199,98 zł    

 APLIKACJA HEBE Z NAGRODĄ!
Nasza aplikacja mobilna zdobyła nagrodę 

w Mobile Trends Awards 2020 – najbardziej 
prestiżowym wyróżnieniu branży mobilnej – 
w kategorii Commerce m.in. za przejrzystość 

i użyteczność. Bardzo cieszymy się z tej 
nagrody i jesteśmy dumni, że aplikacja  
w tak krótkim czasie zyskała ogromne 

zainteresowanie klientów.

DROBNOZIARNISTY PEELING
Mielone pestki kiwi są naturalnym 

składnikiem złuszczającym. Kosmetyk 
zawiera też ekstrakty z cytryny, ananasa 

i borówki, które działają rozjaśniająco 
i redukują wolne rodniki.

Yasumi peeling do twarzy z wit. C,  
100 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 39,99 zł    

 

PIJ WODĘ!
Zadbaj o odpowiednie 

nawodnienie dla pięknej 
i zdrowej skóry. Szklana butelka 
w silikonowym etui jest idealna 
na spacer, trening i po prostu 
na co dzień – aby mieć wodę 

zawsze pod ręką.
By Hebe butelka szklana na wodę, 
1 szt., cena: 29,99 zł, 1 szt. = 29,99 zł    

DODAJ DO ULUBIONYCH...

1

54
2

3

lat z Wami 
DOBRY POCZĄTEK  /  C O  NOWEGO W HEBE

10





NAJPIERW po aplikacji kosmetyku czujesz zapach wanilii i ambry przywodzący na myśl orientalne perfumy. Twoje włosy 
zaś zaczynają czerpać dobroczynną moc trzech olejów organicznych: arganowego (wzmacnia), z cibory (nadaje miękkość 
i jedwabistość) i lnianego (wygładza). Po zabiegu są miękkie, gładkie, lśniące i sprężyste. Nawet te cienkie i delikatne nie są 
obciążone. BIOPOINT Orovivo, maska upiększająca do włosów,  200 ml, cena: 39,99 zł 100 ml = 20,00 zł

Twoje włosy w luksusowym spa

lat z Wami 
DOBRY POCZĄTEK  /  P ORTRET GWIAZDY

10
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STWÓRZ SWÓJ IDEALNY MAKIJAŻ
W TRZECH KROKACH!
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KOSMETYCZNYCH 
PRZEBOJÓW   
ostatniej dekady

Są kosmetyki, które kochamy od pierwszego użycia i jesteśmy im wierne  
przez kolejne lata. Takie produkty w pełni zasługują na miano kosmetycznych 

przebojów. Oto złota dziesiątka najbardziej lubianych i docenianych  
hitów z naszych półek.

10
1

2. Zalotne  spo j rzen ia
Zdarza się, że idealnego tuszu do rzęs 
szukamy długo. W ciągu ostatniej 
dekady wiele z nas zwieńczyło swoje 
poszukiwania odkryciem Catchy Eyes 
marki Gosh. Maskara ta podkręca 
i wydłuża rzęsy, a także „otwiera” oczy 
i dodaje spojrzeniu głębi. Czyja to 
zasługa? Silikonowej, profilowanej 
szczoteczki i kremowej konsystencji 
z pantenolem, woskiem pszczelim 

i roślinnym carnauba. 

1.  Nie  ty lko  d la  pań
W Hebe dobrze czują się nie tylko 
kobiety. Na półce z męskimi 
zapachami znajdziemy kilka 
prawdziwych hitów. Jednym z nich jest 
woda toaletowa Karl Lagerfeld Men. 
Kwiatowo-owocowa kompozycja 
z nutami fiołka, jabłka, mandarynki 
i lawendy ocieplonymi akordami 
bursztynu i sandałowca tworzy zapach 
pełen energii, elegancji i siły. Zapach 
uwielbiany przez kobiety… na swoich 

mężczyznach.

4

2 3. Dotyk  
profes jona l i zmu
Wśród marek w Hebe mamy również 
stworzone specjalnie dla naszych 
klientów. Te produkty można kupić 
tylko w naszych drogeriach. Kolekcje 
pędzli do makijażu od lat cieszą się 
zaufaniem klientek, a ten przeznaczony 
do różu, bronzera i rozświetlacza stał 
się hitem. Jego płaski kształt i włosie 
ścięte pod kątem sprawiają, że 
kosmetyki nie pozostawiają na skórze 

smug ani plam. Po prostu ideał!

4.  Potęga nawi lżan ia
Krem Dermedic Hydrain 2 to ratunek 
dla skóry odwodnionej, skłonnej  
do zaczerwienień i podrażnień. Można 
mu również zaufać podczas leczenia 
trądziku (różowatego i młodzieńczego) 
oraz w pielęgnacji cery wrażliwej. 
Zawiera m.in. glicerynę, mocznik, masło 
shea i witaminę E. Nawilża i zapobiega 
szybkiej utracie wilgoci z naskórka, 
wygładza i neutralizuje działanie 
wolnych rodników. 

Karl Lagerfeld, Men woda toaletowa 
dla mężczyzn, 100 ml, cena: 189,99 zł,  
100 ml = 189,99 zł

Gosh, Catchy Eyes wydłużająco- 
-podkręcający tusz do rzęs, 8 ml,  
cena: 54,99 zł, 100 ml = 687,38 zł

Hebe pędzel F02 do różu, bronzera 
i rozświetlacza, 1 szt., cena: 26,99 zł, 
1 szt. = 26,99 zł

Dermedic Hydrain 2 nawilżający  
krem o przedłużonym działaniu, 50 g, 
cena: 39,99 zł, 100 g = 79,98 zł

lat z Wami 
DOBRY POCZĄTEK /  HITY DEKADY

10

3



65
6. Si ła  keratyny
Obok oferty kosmetyków  
do pielęgnacji włosów drogerie Hebe 
słyną z preparatów do stylizacji fryzur. 
Cenimy zwłaszcza te, które łączą 
funkcję pielęgnacyjną i pomagają 
ułożyć fryzurę. Jednym z nich jest 
mocny lakier z keratyną marki  
CeCe of Sweden, który wspomaga 
regenerację struktury włosów, 
gwarantując równomierne utrwalenie 
fryzury (bez sklejania i obciążania 
włosów), naturalny połysk 

i elastyczność.

5.  Oczyszczanie  
i  nawi lżan ie
Kosmetyk oczyszczający powinien 
także nawilżać i wspomagać ochronę 
warstwy hydrolipidowej naskórka. 
Delikatny żel do mycia twarzy na 
bazie morskiego stymulatora kwasu 
hialuronowego i oczaru wirginijskiego 
nie tylko skutecznie oczyszcza,  
usuwa sebum i resztki makijażu, 
ale też podnosi poziom nawilżenia 
naskórka, jest łagodny i nie zaburza 
naturalnego pH skóry. 

9.  Zza mask i
Purederm to jedna z najsłynniejszych 
koreańskich marek, której produkty 
znajdziesz w Hebe. Ulubieńcem 
klientek stała się kolagenowa maska 
pod oczy, która intensywnie 
pielęgnuje skórę, nawilża ją, 
uelastycznia, zmniejsza oznaki 
starzenia i redukuje obrzęki. Wśród 
aktywnych składników znalazły się: 
kolagen, ekstrakt z zielonej herbaty 
i witamina E. Maska jest przeznaczona 
do pielęgnacji przesuszonej 

i zmęczonej skóry wokół oczu.

7

9

8

8. Spojrzen ie  młodośc i
Olej arganowy doskonale sprawdza się 
w kosmetykach do ciała, włosów 
i twarzy. Jest też w kremie pod oczy 
marki Nacomi. Kochamy go za to, 
że dogłębnie nawilża skórę pod oczami, 
koi ją, ujędrnia i spłyca zmarszczki. Jego 
atutem jest także to, że zawiera 
wyłącznie naturalne składniki. Krem 
można stosować zarówno na noc, jak 
i na dzień, jest przeznaczony do 
pielęgnacji każdego rodzaju skóry i dla 

kobiet w każdym wieku. 

7.  Maska na medal
Odżywcza maska z keratyną 
i proteinami mleka przeznaczona 
jest do włosów suchych, łamiących 
się i często poddawanych 
zabiegom fryzjerskim. Wspomaga 
odbudowę struktury włosów przez 
wypełnienie ubytków w ich 
włóknach, odżywia, nawilża, dodaje 
elastyczności i blasku. Klientki lubią 
tę maskę, bo włosy po jej użyciu są 
odżywione i miękkie.

10.  Powiew świeżośc i
Odświeżający i nawilżający tonik  
od Feel Free zawiera ponad 98% 
naturalnych składników, w tym 
składniki pochodzące z roślin 
uprawianych w sposób ekologiczny. 
W formule kosmetyku znajdziemy też 
sok aloesowy, ekstrakty z cytryny, 
rumianku i tymianku. To właśnie tym 
komponentom zawdzięczamy efekt 
doskonałego nawilżenia skóry, 
ukojenia i delikatne rozświetlenie.10

Bandi, Pure Care morski żel  
oczyszczający do twarzy, 200 ml,  
cena: 31,99 zł, 100 ml = 16,00 zł

CeCe of Sweden, Total Keratin Complex 
lakier do włosów z keratyną, 750 ml, 
cena: 19,99 zł, 100 ml = 2,67 zł

Kallos keratynowa maska do włosów, 
1000 ml, cena: 12,99 zł, 100 ml = 1,30 zł

Nacomi arganowy krem pod oczy  

z olejem z pestek winogron, 15 ml,  
cena: 32,99 zł, 100 ml = 219,93 zł

Purederm kolagenowa maseczka  
pod oczy, 30 szt./1 opak. cena: 9,99 zł, 

1 szt. = 0,33 zł

Feel Free odświeżający tonik do twarzy, 
200 ml, cena: 18,99 zł, 100 ml = 9,50 zł

 hebe.pl  h    11     
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Wioletta Maruszak: 
„Praca z ludźmi  
mnie nakręca” 

Trudno panią zastać w domu?
WIOLETTA MARUSZAK: Rzeczywi-
ście. Zawsze staram się gdzieś wysko-
czyć – do Krynicy, do Zakopanego, a to 
do Kołobrzegu…

to moje drugie imię!

WYZWANIE 

Bohaterów numeru jubileuszowego łączy to, że kochają wyzwania,  
co sprawia, że niemal od dekady współtworzą h.  

ROZMAWIA:  Anna Rybarczyk

Ale to szmat drogi w jedną stronę! 
WM: Nie przerażają mnie kilometry, 
zwłaszcza, że mamy w Polsce coraz lep-
sze drogi. Nie cierpię stać w korkach. 
Narzekałam na korki w Lublinie, ale po 
przeprowadzce przekonałam się, że 
w Lublinie nie wiemy, co to są prawdzi-
we korki (śmiech). Dojechanie z jednej 
warszawskiej placówki h do drugiej  
też często zajmowało więcej czasu niż 
teraz, gdy jako kierownik rejonu mam 

sklepy oddalone od siebie nawet o 100 
km. Kiedyś powiedziałam: „Kocham 
Warszawę, ale nocą”. 

Przeprowadzka związana była  
z pracą w h?
WM: Pracowałam już dwa lata na sta-
nowisku kierownika rejonu w Jeroni-
mo Martins, gdy zaproponowano mi 
pracę przy nowym projekcie. Nie wie-
działam, nad czym będę pracować – 

lat z Wami 
DOBRY POCZĄTEK  /  1 0  L AT  h

10
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Zawodowo – robić dalej to, co robię. 
Jest takie powiedzenie: „Wybierz pracę, 
którą kochasz – i nie przepracujesz ani 
jednego dnia”. 

Aleksandra 
Kurowska:  

„Biorę od życia to,  
co ono mi daje”

10 lat temu zaczęła pani przygodę 
z h…
ALEKSANDRA KUROWSKA: Był ma-
rzec 2011 roku, studiowałam dzienni-
karstwo i komunikację społeczną i szu-
kałam pracy dorywczej. Poszłam na 
rozmowę kwalifikacyjną. To miał być 
projekt Jeronimo Martins. Ale jaki? Ta-
jemnica. Dopiero w magazynie zoba-
czyliśmy świeczki z logo h. 

cownicy często mają świetne pomysły, 
które warto wdrażać – a docenienie 
niesamowicie motywuje. Ważne jest, by 
pracownik „chciał”, a nie „musiał”. Ina-
czej szybko się wypali. 

A pani wypalenia się nie boi?
WM: Można pomyśleć, że pracując 10 
lat na tym stanowisku, można popaść 
w rutynę. Ale mnie to nie grozi – biorę 
udział w projektach, spotkaniach, 
współpracuję w tworzeniu procedur – 
manuali dla kadry kierowniczej 
i konsultantów.

Jak ładuje pani akumulatory?
WM: Uwielbiam podróżować z przyja-
ciółmi. Chciałabym zobaczyć kanion 
Kolorado i Japonię w czasie sakury, czy-
li kwitnienia wiśni. W wolnym czasie 
lubię zaszyć się z dobrą książką w fotelu. 

zgodziłam się od razu. Zaczęłam od re-
krutacji pierwszego zespołu – od kie-
rownika sklepu po konsultanta. Szuka-
liśmy osób wcześniej pracujących 
w sektorze kosmetycznym, ale nie tyl-
ko. Zależało nam po prostu na dobrych 
sprzedawcach. Udało mi się stworzyć 
świetny zespół. Większość tych ludzi 
została w firmie. Myślę o nich jak o wy-
chowankach, obserwuję, jak się rozwi-
jają, awansują... Są teraz kierownikami 
rejonów, marketingu. 

Ten zespół tworzył pierwszy sklep 
h…
WM: Układaliśmy pierwsze planogra-
my, testowaliśmy ułożenie produktów na 
kilku metrach metalowych regałów. Ale 
też tworzyliśmy procedury działania, 
wybieraliśmy stroje dla personelu. Pa-
miętam produkt, który był opisany jako 
„odżywka odżywcza” i nic więcej. Jak te-
go szukać? Po kodzie kreskowym? 
Wśród 10 tys. produktów do zeskanowa-
nia (śmiech). Szybka burza mózgów w ze-
spole – szukamy w kosmetykach do wło-
sów – udało się! W maju 2011 roku ru-
szył pierwszy sklep h przy Alejach Je-
rozolimskich w Warszawie. Szybko się 
okazało, że to, co robimy, się sprawdza 
i zaczęliśmy otwierać kolejne sklepy.

Ile sklepów pani otworzyła?
WM: Nie pamiętam (śmiech)! Każde 
otwarcie było wyzwaniem. Praca 
z ludźmi jest niesamowicie angażująca, 
ale daje masę satysfakcji. Nakręca mnie. 

Co dla kierownika rejonu  
jest najważniejsze? 
WM: Wspieram, motywuję, koordynu-
ję pracę zespołu. Wyznaczam cele i po-
magam je osiągać. Najważniejsze jest 
to, by rozmawiać z ludźmi, z którymi 
się pracuje, i uważnie ich słuchać. Pra-

Im więcej wyzwań,  tym dla mnie lepiej.  

I ta praca od początku w nie obfitowała.



14     h    facebook.com/hebe

Spore wyzwanie... 
AK: Kocham wyzwania. Im więcej wy-
zwań, tym dla mnie lepiej. Ta praca od 
początku w nie obfitowała. W maju 
otwieraliśmy pierwszy sklep w Warsza-
wie. Oficjalne otwarcie było huczne, by-
ło przecinanie wstęgi, szampan i tort. 
Kolejne miesiące zapamiętałam też jako 
emocjonujące. Do dziś z rozrzewnie-
niem oglądam stare zdjęcia z począt-
ków swojej pracy. 

Nie pracowała pani długo  
jako konsultantka.
AK: Już w lipcu dostałam awans na sta-
nowisko zastępcy kierownika kolejnego 
otwieranego sklepu. A ponieważ nale-
żałam do pierwszego doświadczonego 
zespołu pracowników, jeździłam też 
pomagać otwierać kolejne sklepy na 
Mazowszu. To był taki etap w moim ży-
ciu, kiedy praktycznie nie miałam 
weekendów, bo albo byłam w pracy, al-

bo na uczelni – studiowałam zaocznie. 
Mieszkam w oddalonej 50 km od War-
szawy Warce, więc wstawałam o 4.30, 
o 5 byłam w pociągu, aby zacząć pracę 
o 7. Dlatego, gdy zaproponowano mi 
ofertę pracy bliżej domu – kierownika 
sklepu w Piasecznie – przyjęłam ją bez 
wahania. I to był bardzo dobry czas 
w moim życiu, w ciągu tych kolejnych 
kilku lat rozwinęłam skrzydła…

…nie tylko zawodowo…
AK: Pojawili się dwaj najważniejsi męż-
czyźni: mój mąż Dawid, z którym znam 
się od zawsze i na którego wsparcie za-
wsze mogę liczyć. A drugi ma niespełna 
130 cm wzrostu, jest najprzystojniej-
szym facetem na ziemi i będę płakać, 
jak go będę musiała oddać jakiejś 
dziewczynie. To mój syn Oliwier.

Który pewnie nosił śpioszki  
z emblematem warszawskiej Legii…

AK: (śmiech) Śpioszków nie miał, ale 
poduszkę – i owszem. Mój mąż, który 
jest warszawiakiem z dziada pradziada 
na mecze Legii chodził z ojcem, a teraz 
chodzi ze mną i synem, który nie tylko 
kibicuje, ale także gra jako zawodnik 
w Legia Soccer School. Nie jesteśmy fa-
natycznymi kibicami, ale piłka zajmuje 
w naszych sercach ważne miejsce. 

Od lutego pracuje pani jako kierow-
nik rejonu. Czy trudno jest pogodzić 
pracę z życiem rodzinnym?
AK: Staram się znaleźć czas na wszyst-
ko. Nowe obowiązki pociągają za sobą 
więcej podróży, odpowiadam za sie-
dem sklepów, co wiąże się z pokonywa-
niem odległości. Docelowo jednak sta-
ram się zachować równowagę pomię-
dzy życiem rodzinnym a zawodowym. 

Co jest wyzwaniem na nowym 
stanowisku?
AK: Utrzymywanie dobrego kontaktu 
z pracownikami na odległość. Kierow-
nik sklepu codziennie ma osobisty 
kontakt z zespołem, a jako kierownik 
rejonu widzę pracowników raz w tygo-
dniu. Niezwykłym doświadczeniem 
było dla mnie szkolenie do nowej 
funkcji. Towarzyszyłam w pracy kilku 
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Udało mi się stworzyć 

świetny zespół. Większość 

tych ludzi została 

w firmie, myślę o nich jak 

o wychowankach, obserwuję,  

jak się rozwijają, awansują... 
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opracowane z myślą o codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry.    
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kierownikom rejonu na południu Pol-
ski. Moje odkrycie? Każdy ma inny styl 
pracy, swoje mocniejsze strony, ale 
tworzymy zgrany zespół. W tej różno-
rodności tkwi siła. Staram się koncen-
trować na wyzwaniach, a nie przejmo-
wać się rzeczami, na które nie mam 
wpływu. Biorę od życia to, co ono mi 
daje, i cieszę się z tego, co mam: z tego, 
że ja i moja rodzina jesteśmy zdrowi, że 
mam pracę, w której się rozwijam, że 
mogę podróżować. 

Paweł Zarębski: 
„Jestem dumny 

z naszych sukcesów”

Jak warszawiak trafił na Mazury?
PAWEŁ ZARĘBSKI: Powód był prosty: 
miłość.
Do mazurskich jezior? 
PZ: (śmiech). Moją drugą połówkę, 
Martę, poznałem, gdy przyszedłem do 
pracy w Jeronimo Martins. Teraz świę-
tujemy już dwudziestolecie naszego 

małżeństwa, mieszkamy pod Piszem, 
wychowujemy dwie córki i syna. Moja 
żona do dziś jest związana z Biedronką. 

A pan?
Po kilku latach bycia kierownikiem 
sklepu Biedronka poczułem, że potrze-
buję odmiany. Wtedy zaproponowano 
mi możliwość rozwoju w nowym pro-
jekcie, czyli h. 

Nie obawiał się pan, czy odnajdzie się 
w świecie kosmetyków?
PZ: Lubię wyzwania i nie uważam, że 
kosmetyki są domeną kobiet. Mężczyź-
ni są mistrzami wizażu czy fryzjerstwa. 
Sektor kosmetyków dla mężczyzn cią-
gle się rozwija. 

Został pan kierownikiem sklepu...
PZ: Po krótkim stażu w Toruniu obją-
łem kierownictwo sklepu w Tczewie. 

.. i poprosił pan współpracownice, by 
nauczyły pana robić make-up…
PZ: (śmiech). Jestem menedżerem, 

który uważa, że powinien świecić 
przykładem. Jakby to wyglądało, gdy-
bym wiedział mniej niż moi pracowni-
cy? Od początku postawiłem sobie za 
cel poznanie świata kosmetyków. 
Sztukę robienia makijażu też postano-
wiłem opanować, by w razie potrzeby 
np. pomóc klientce dobrać podkład do 
koloru karnacji. Od siedmiu lat pracuję 
już jako kierownik rejonu, mam nieco 
inne obowiązki. 

Praca z ludźmi sama w sobie jest 
wyzwaniem...
PZ: To prawda, ale jako absolwent kie-
runku marketing i zarządzanie świet-
nie odnajduję się w zarządzaniu zespo-
łem. Zwłaszcza, że pracuję z naprawdę 
fantastycznymi ludźmi, z którymi mo-
gę godzinami dyskutować, nie tylko o 
pracy. Porównałbym nasz zespół do or-
kiestry: każdy z jej członków - moich 
kierowników - świetnie wie, co robi, ja 
tylko muszę od czasu do czasu unieść 
batutę, skierować ją w odpowiednim 
kierunku, nadać pewien rytm. 

Porównuję nasz 

zespół do orkiestry. 

Każdy z jej członków 

– kierowników wie, co 

robi, a ja, jako dyrygent, 

muszę czasem unieść 

batutę i skierować 

ją w odpowiednim 

kierunku. 
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1. Z PIWONIĄ KRÓLEWSKĄ
Wyciąg z piwonii jest cenionym remedium 
na niedoskonałości (np. wypryski), łagodzi 
także atopowe zapalenie skóry. 
Jowaé woda micelarna z wyciągiem z piwonii 
królewskiej, 400 ml, cena: 79,99 zł, 100 ml = 20,00 zł    

2. Z RÓŻĄ
Ekstrakt różany to prawdziwe bogactwo 
aminokwasów, witamin i pektyn 
odmładzających cerę.
Marilou, Bio woda micelarna z wodą różaną,  
250 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 14,00 zł   

3. Z PŁATKAMI NAGIETKA
Kosmetyk z wyciągiem z kwiatu nagietka 
przyspiesza gojenie trądzikowych zmian, 
wykazuje też właściwości nawilżające.
Lirene, Natura kojący płyn micelarny do twarzy  
z wyciągiem z płatków nagietka, 400 ml,  
cena: 27,99 zł, 100 ml = 7,00 zł   

4. Z ROKITNIKIEM
Jest nieocenionym stymulatorem procesu 
regeneracji naskórka, chroni przed 
działaniem wolnych rodników, odmładza. 
Ava, Pure&Free płyn micelarny do twarzy  
z rokitnikiem, 250 ml, cena: 25,99 zł, 100 ml = 10,40 zł   

5. Z WODĄ RÓŻANĄ 
Aromatyczny wyciąg łagodzi objawy alergii 
skórnej, przynosi ulgę podrażnionej cerze.
Yasumi, Me Rose Genotyp C, płyn micelarny  
z wodą różaną, 200 ml, cena: 39,99 zł,  
100 ml = 20,00 zł

6. Z RUMIANKIEM
Zawiera flawonoidy, witaminy B, C i E  
oraz prowitaminę A. Regeneruje cerę,  
działa także antybakteryjnie.
Soraya, Naturalnie kojący płyn micelarny  
z rumiankiem, 400 ml, cena: 16,99 zł, 100 ml = 4,25 zł

2
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ROŚLINNE EKSTRAKTY 
ODŻYWIAJĄCE SKÓRĘ

Płyny micelarne wzbogacone naturalnymi 
ekstraktami roślinnymi nie tylko oczyszczają cerę, 

ale też skutecznie dbają o jej kondycję. 
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Nie dzielimy włosa na czworo,  
ale odwrotnie – regenerujemy, 

dobierając odpowiednie kosmetyki  
do mycia, pielęgnacji i stylizacji. 

Dodajemy siły i blasku, dbając o każde 
pasmo, każdy włos, każdą cebulkę 

i skórę całej głowy. Korzystajmy 
z ciepłych dni, bo właśnie teraz 
domowe zabiegi kondycjonujące  
są łatwe do wykonania i możemy 

poświęcić im więcej czasu. 
TEKST: Katarzyna Brzeska

Włos ci z głowy 
nie spadnie...

lat z Wami 
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P Ważna jest też technika oczyszczania 
włosów: od najpopularniejszej przewi-
dującej po prostu mycie włosów i skóry 
głowy szamponem, przez mycie uzupeł-
nione aplikacją odżywki, aż do metody 
OMO. Polega ona na rozpoczęciu 
oczyszczania od nałożenia odżywki 
(O), następnie myciu włosów szampo-
nem (M), ponownej aplikacji odżywki 
(O) i na koniec spłukaniu włosów 
wodą. 
Co ciekawe, według ekspertów nie ma 
ani lepszej, ani gorszej metody mycia 
włosów, wszystko zależy bowiem od ich 
potrzeb. Nie ma też reguł dotyczących 
częstotliwości mycia, a teorie, że robie-
nie tego codziennie nasila produkcję 
sebum, więc najlepiej myć włosy raz na 
tydzień, nie znajdują naukowego po-
twierdzenia. Włosy powinny być myte 
wtedy, kiedy tego potrzebują i gdy pod 
wpływem różnych czynników (tempe-
ratury, wilgoci, noszenia nakrycia gło-
wy, używania obciążających kosmety-
ków do stylizacji, przesuszenia przez 
słońce lub zmatowienia przez sól za-
wartą w morskiej wodzie) dają nam 
znać swoim wyglądem, że potrzebują 
oczyszczenia. Każda z nas wie, kiedy 
włosy wymagają umycia.
Mycie włosów to nie tylko oczyszcza-
nie, ale też ważny krok pielęgnacyjny, 
dlatego warto wybrać kosmetyki dzia-
łające nie tylko oczyszczająco, ale rów-
nież nawilżająco (w przypadku włosów 
suchych, zniszczonych zabiegami i far-
bowaniem), regenerująco i odżywczo 
(gdy potrzebują odżywienia, są łamli-
we, rozdwojone na końcach) albo ba-
lansująco (gdy ich problemem jest nad-
mierne przetłuszczanie lub łupież). 

1. HASK Keratin Oil, olejek do włosów,18 ml, cena: 15,99 zł, 100 ml = 88,83 zł   2. BIOPOINT Dermocare, peeling oczyszczający skórę głowy,  
150 ml, cena: 59,99 zł, 100 ml = 39,99 zł  3. BANDI PROFESSIONAL TrichoEstetic, tricho-peeling do skóry głowy, 100 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 39,99 zł 

  4. LONG HAIR BY OCEANIC Anti Hair Loss, peeling trychologiczny do skóry głowy, 125 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 27,99 zł   5. L’ORÉAL PARIS  

SerieExpert, Absolut Repair, złota maska do włosów, 500 ml, cena: 98,99 zł, 100 ml = 19,80 zł   6. PROSALON Hot Therapy, kuracja do włosów,  
3 x 50 g, cena: 16,99 zł, 100 g = 11,33 zł

1 2
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Pielęgnacja włosów to nie tylko szam-
pon i odżywka, ale też kosmetyki i rytu-
ały, które połączone ze sobą i – co ważne 
– wykonywane systematycznie, dobra-
ne do rodzaju włosów, mogą pomóc 
w poprawie ich kondycji i wyglądu. 
Efekt, czyli gęste, lśniące i mocne włosy, 
powinien być konsekwencją odpowied-
niej strategii pielęgnacyjnej. Poznajmy 
ich potrzeby... 

MYJEMY Z CZUŁOŚCIĄ
Podstawą każdej pielęgnacji jest odpo-
wiednie oczyszczanie. Dotyczy to wło-
sów i skóry głowy, której reakcje są zwią-
zane z kondycją włosów i ich wyglądem. 
Myć należy i włosy, i skórę głowy, a by 
ten pierwszy krok pielęgnacji miał sens, 
należy dobrać właściwe kosmetyki. 
Jeśli nie cierpisz z powodu nadmiernie 
przetłuszczających się włosów, łupieżu, 
uczucia ściągnięcia skóry na głowie, na-
pięcia (i związanego z nim wypadania 
włosów), do oczyszczania możesz użyć 
delikatnego szamponu z ekstraktami ro-
ślinnymi, naturalnymi olejkami i  hydro-
latami. W przypadku problemów zwią-
zanych z łupieżem, podrażnieniami lub 
swędzeniem skóry głowy albo jej nadre-
aktywnością objawiającą się przetłusz-
czaniem się włosów do oczyszczania 
warto wybrać szampon o delikatnym 
działaniu, zawierający naturalne skład-
niki (ale bez olejków i silikonów roślin-
nych), pozbawiony syntetycznych sub-
stancji zapachowych i barwników. 
W okresie nasilenia problemów zwią-
zanych ze skórą głowy najlepiej spraw-
dzą się preparaty dermokosmetyczne 
lub nawet szampony lecznicze zalecone 
przez dermatologa. 
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Wśród szamponów i kąpieli do włosów 
znajdziemy również takie, które pomo-
gą w uzyskaniu większej objętości fry-
zury, zapobiegną puszeniu, podkreślą 
skręt loków lub dodadzą blasku. 

REGENERUJEMY DOGŁĘBNIE
Skóra głowy to miejsce w dużym stopniu 
odpowiedzialne za wygląd naszych wło-
sów, bo są one wytworem naskórka 
i wszelkie procesy związane z ich poja-
wieniem się, wzrostem i rozwojem roz-
grywają się w skórze, w mieszkach wło-
sowych. W najgłębiej położonym miej-
scu mieszka, czyli cebulce, powstają no-
we włosy, a to, czy będą mocne, zdrowe 
i silne, zależy nie tylko od genetyki, ale 
również od kondycji samego mieszka 
i cebulki. Dlatego też o ile szampony, 
maski i odżywki dbają o włókno włosa, 
czyli jego część, która wyrasta ponad 
skórę, o tyle preparaty o zaawansowa-
nym działaniu pobudzającym wzrost, 
hamującym wypadanie, silnie odżywia-
jącym i regenerującym oraz balansują-
cym są przeznaczone do stosowania na 
skórę głowy. Przyczyna jest prosta – sub-
stancje aktywne mające wpływ na kon-
dycję włosów muszą być dostarczone jak 
najdalej w głąb naskórka, bo tam ich 
działanie ma największy sens. 
W pielęgnacji regeneracyjnej włosów 
kluczowe znaczenie mają składniki ak-
tywne. Znajdziemy je w kosmetykach 
przeznaczonych do regeneracji włókien 
włosów i w tych do aplikacji na skórę 
głowy, wspomagających najwcześniej-
sze procesy rozwoju włosów i mających 
dobroczynny wpływ na skórę. 
Pierwsza grupa zawiera składniki od-
budowujące zewnętrzną strukturę wło-
sa, poprawiające gładkość, domykające 
łuski i reperujące ubytki. Stanowią one 
element budulcowy włókna włosa i wy-
stępują w jego strukturze. Są to cerami-
dy, proteiny (pozyskiwane z jedwabiu, 

3

21

1. CHI Volume Booster, spray dodający  
objętości fryzurze, 237 ml, cena: 39,99 zł, 
100 ml = 16,87 zł  2. MARC ANTHONY Strictly 
Curls, pianka podkreślająca skręt włosów, 
300 ml, cena: 44,99 zł, 100 ml = 15,00 zł   
3. L’ORÉAL PARIS SerieExpert, Volumetry, 
spray unoszący włosy u nasady, 150 ml, 
cena: 49,99 zł, 100 ml = 33,33 zł  

Pierwszy krok...
Mycie włosów jest zabiegiem prostym, ale warto pamiętać o zasadach 
wspomagających właściwą pielęgnację włosów i skóry głowy:
  Gruczoły łojowe są aktywne w nocy, dlatego myj włosy rano.
  Do mycia włosów używaj letniej wody, a do ich suszenia letniego  
lub chłodnego strumienia powietrza suszarki. 
  Włosy myj delikatnie, masując je i skórę głowy – nigdy nie szoruj pa-
znokciami skóry i nie szarp włosów.
  Aby pasma długich włosów nie plątały się po umyciu, możesz je 
rozczesać w momencie, gdy na włosach masz jeszcze odżywkę lub maskę.  
 Używając grzebienia kąpielowego (z szeroko rozstawionymi zębami), 

delikatnie przeczesuj pasma tuż przed spłukaniem z nich odżywki.
  Do ostatniego płukania włosów użyj chłodnej lub zimnej wody,  
bo wtedy łuski włosów idealnie się domkną, sprawiając, że włosy będą 
elastyczne i gładkie, a tym samym bardziej lśniące.
  Nie trzyj włosów ręcznikiem, bo wilgotne są podatne na łamanie.  
Odsączaj je, odciskając w ręcznik, a najlepiej pozwól wyschnąć im  
na wolnym powietrzu.

pszenicy czy bawełny), keratyna, kola-
gen, olejki roślinne, silikony, a także 
substancje nawilżające (wyciąg z alo-
esu, masła roślinne, alantoina).
Do składników, które wpływają na wy-
gląd włosów, ale najskuteczniej działają, 
gdy dostarczymy je do wnętrza naskór-
ka, należą substancje pobudzające ak-
tywność cebulek, silnie nawilżające, re-
gulujące wydzielanie sebum, np. kofe-
ina, karnityna, koenzym Q10, kolagen, 
aminokwasy, antyoksydanty (np. z zie-
lonej herbaty), witaminy (A, B3, C, E), 
minerały, cenne pierwiastki chemiczne 
(np. siarka, cynk, peptydy miedzi) 
i wiele aktywnych wyciągów roślinnych 
skutecznych w przypadku problemów 
skórnych takich jak przetłuszczanie, łu-
pież czy podrażnienia.
W  kosmetykach regenerujących, 
wzmacniających i zapobiegających wy-
padaniu włosów występują często au-
torskie formuły opatentowane przez 
producentów kosmetycznych, zbudo-
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nasady. Warto jednak wybierać takie, 
które zawierają substancje intensywnie 
nawilżające i uelastyczniające włókna 
włosów, a także regenerujące ich 
strukturę. 
W przypadku włosów zniszczonych za-
biegami fryzjerskimi, łamliwych i su-
chych ważne, aby kosmetyki do styliza-
cji zawierały proteiny jedwabiu, eks-
trakty roślinne i wyciągi z olejów ro-
ślinnych, które nie obciążając włosów, 
będą je odżywiać i chronić przed szko-
dliwymi czynnikami mogącymi naru-
szyć delikatną strukturę włókien. 
W przypadku włosów zniszczonych 
sprawdzą się także kosmetyki z siliko-
nami (np. roślinnymi), aminokwasami, 
kolagenem i keratyną. 
Niemal takich samych produktów 
oczekują włosy kręcone, które z natury 
są suche i potrzebują substancji nie tyl-
ko nawilżających, ale także regenerują-
cych i ochronnych. W kosmetykach do 
modelowania włosów kręconych 
sprawdzają się lekkie oleje roślinne, 
emolienty. 
Odmiennych produktów potrzebują 
włosy z tendencją do przetłuszczania 
się. Tu najlepsze będą lekkie formuły 
bez olejów, maseł roślinnych i emolien-
tów, silikonów i protein, ale za to bogate 
w ekstrakty roślinne o działaniu od-
świeżającym (z pokrzywy, skrzypu po-
lnego, rozmarynu), hydrolaty z czystka 
lub rumianku, witamina B3 oraz glinki. 
Ponieważ z włosów przetłuszczających 
się trudno ułożyć puszystą fryzurę, sku-
teczne mogą okazać się puder modelu-
jący, unoszący włosy u nasady i absor-
bujący nadmiar łoju oraz lekkie, sprę-
żyste lakiery. Do stylizacji warto uży-
wać pianek i sprayów modelujących, 
które nie będą obciążały włosów i skóry 
głowy, bo tego tłuste włosy i skóra nad-
miernie wydzielająca łój nie lubią. 

wane na bazie cząsteczek lub substan-
cji, np. aminexil, ramnoza, stemoksy-
dyna. Ich aktywność ma miejsce w ko-
mórkach skóry lub w mieszkach włoso-
wych i polega na wspomaganiu meta-
bolizmu komórkowego włosa, wzmac-
nianiu go i odżywianiu na wczesnym 
etapie wzrostu.

STYLIZUJEMY, PIELĘGNUJĄC
Jeszcze niedawno rolą lakieru do wło-
sów lub żelu do stylizacji było ułatwie-
nie uczesania i nadanie fryzurze odpo-
wiedniej formy. Dziś od kosmetyków 
modelujących wymagamy więcej. 
Chcemy, żeby nie tylko pomagały uło-

żyć włosy, ale również je pielęgnowały. 
Odpowiedzią na nasze potrzeby są ko-
smetyki do stylizacji zawierające 
w składzie sporo substancji wspomaga-
jących regenerację, działających nawil-
żająco, odżywczo oraz ochronnie. Aby 
produkty stylizująco-pielęgnujące były 
skuteczne, trzeba je dobrać do rodzaju 
włosów, biorąc pod uwagę ich kondycję 
i potrzeby. 
Najczęstszym problemem, z jakim 
zmagają się Słowianki, są cienkie włosy, 
które wyglądają tak, jakby było ich 
mniej niż w rzeczywistości. Chętnie 
sięgamy więc po pianki i lakiery zwięk-
szające objętość i unoszące włosy od 

Naturalne wspomaganie
Naturalne ekstrakty roślinne są niezwykle skuteczne w kuracjach 
regenerujących. Warto szukać ich w szamponach, tonikach, maskach 
i odżywkach. Najskuteczniej działają:  tatarak (wzmacnia włosy, leczy 
łupież i łojotok), kora i liście brzozy (działają przeciwłupieżowo i hamują 
łojotok), nagietek (regeneruje naskórek, działa na skórę przeciwzapalnie 
i przeciwgrzybiczo), rumianek (łagodzi podrażnienia, dezynfekuje), 
amla, czyli agrest indyjski (wzmacnia cebulki, przyspiesza porost 
i zapobiega wypadaniu włosów), skrzyp polny (poprawia krążenie 
krwi), żeń-szeń (pobudza mieszki włosowe, poprawia krążenie krwi 
w naczyniach włosowatych skóry głowy), szałwia (działa przeciwzapalnie 
i przeciwłupieżowo), mydlnica lekarska (świetnie oczyszcza skórę głowy, 
łagodzi łojotok), pokrzywa (działa przeciwłupieżowo).
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 Serum (i eliksir) do włosów to pre-
parat o wysokim stężeniu składników 
działających ochronnie i regenerujących 
strukturę włosów. Na ogół jego bazą 
są oleje roślinne i silikony, a w składzie 
znajdziemy keratynę, kolagen, ceramidy, 
substancje nawilżające i wyciągi roślin-
ne. Serum aplikuje się na środkową część 
włosów oraz na ich końce. Inny skład ma 
serum do skóry głowy, które jest na ogół 
lżejsze i zawiera najczęściej substancje 
poprawiające krążenie krwi i silnie odży-
wiające skórę głowy.

 Kąpiel do włosów to szampon wzbo-
gacony o składniki aktywne, przezna-
czony do włosów zniszczonych, prze-
tłuszczających się i wypadających. Kąpiel 
warto wykonać w ogrzanym, wilgotnym 
pomieszczeniu i wzbogacić ją o kilku-
minutowy masaż skóry głowy popra-
wiający krążenie krwi w naczyniach 
włosowatych. 

 Maska emolientowa chroni włosy 
przed wysuszeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym, nadaje im gładkość i ela-
styczność. Chroni też warstwę lipidową 
na powierzchni włosów odpowiedzialną 
za utrzymanie wilgotności i zapewnia-
jącą gładkość włókien. Emolienty (sub-
stancje lekko natłuszczające) towarzyszą 
w maskach humektantom (substancjom 
zatrzymującym wodę). 

 Wcierki do włosów i skóry głowy to 
wysoko skoncentrowane odżywki za-
wierające ekstrakty roślinne, autorskie 

formuły, minerały i witaminy wspoma-
gające regenerację. Aplikuje się je (po 
nałożeniu delikatnie wmasowujemy je  
w skórę głowy)  na ogół na suche włosy 
i pozostawia na nich na kilkanaście mi-
nut lub na całą noc. 

 Spray wielofunkcyjny to połączenie 
odżywki do włosów, kosmetyku do sty-
lizacji i preparatu ochronnego. Produkt 
zawiera substancje nawilżające i rege-
nerujące strukturę włosów, zwiększające 
ich objętość, nabłyszczające, chroniące 
kolor i termoochronne. Spray może też 
mieć właściwości produktu utrwalające-
go fryzurę. 

 Tonik do włosów to kosmetyk o wod-
nistej konsystencji służący do regenera-
cji, odżywiania i nawilżania włosów oraz 
skóry głowy. Bazą toników są hydrolaty 
zawierające naturalne składniki aktyw-
ne z dodatkiem witamin i cennych pier-
wiastków. Zdarza się, że tonik do włosów 
ma właściwości podobne do wcierki 
i zawiera substancje zapobiegające wy-
padaniu włosów, wzmacniające je oraz 
wspomagające zwalczanie problemów 
skóry głowy (np. łupieżu czy łojotoku).

 Ampułki do włosów i skóry głowy to 
rodzaj skoncentrowanego serum dzia-
łającego celowo (np. przeciwłupieżowo, 
zapobiegając wypadaniu włosów, po-
budzając włosy do wzrostu). Ampułki 
występują w zestawach pojedynczych 
dawek przewidzianych na określony czas 
stosowania (np. dwa tygodnie). 

1. PROSALON Silk Serum, serum z proteinami jedwabiu, 100 ml, cena: 22,99 zł, 100 ml = 22,99 zł   2. JOANNA Konopie, odżywka-wcierka do włosów, 
100 ml, cena: 11,99 zł, 100 ml = 11,99 zł   3. OLEIQ organiczny hydrolat z lawendy do włosów, twarzy i ciała, 100 ml, cena: 31,99 zł, 100 ml = 31,99 zł   

4. WELLA SP Men Maxximum, tonik wzmacniający do włosów dla mężczyzn, 100 ml, cena: 78,99 zł, 100 ml = 78,99 zł   5. WELLA SP Luxe Oil, eliksir 
odbudowujący do włosów, 30 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 133,30 zł   6. BIOELIXIRE Argan, serum do włosów z olejem arganowym, 50 ml, cena: 

24,99 zł, 100 ml = 49,98 zł

Co jak działa...
Na rynku mamy sporo produktów do pielęgnacji włosów, których skład, 
konsystencję, a nawet sposób użycia warto poznać.

1
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Jeszcze dekadę temu zapoznawanie się ze składem kupowanych 
produktów nie było naszym nawykiem. Dziś czytamy, 

analizujemy... Jakie informacje możemy znaleźć na opakowaniach 
kosmetyków? Sprawdzamy! TEKST:  Katarzyna Brzeska

CZYTAMY ETYKIETY

Opakowania kosmetyków to prawdzi-
wa encyklopedia wiedzy o składnikach 
kosmetyków, etykiety zawierają bo-
wiem mnóstwo cennych informacji.  
Co na nich znajdziemy? Na pewno na-
zwę kosmetyku i informację o jego 
przeznaczeniu, niekiedy bardziej szcze-
gółową wskazówkę, do jakiego rodzaju 
skóry produkt jest przeznaczony, oraz 
sugestię pory jego stosowania i to, jaki 
jego składnik jest tym najważniejszym 
i najbardziej aktywnym.
Na opakowaniu kosmetyku musi się 
również znaleźć garść bardzo konkret-
nych, niemal technicznych informacji: 
pełna nazwa firmy i kontakt do produ-
centa lub dystrybutora (w przypadku 
kosmetyku zagranicznego), gramatura 
produktu, kod kreskowy i kod nume-
ryczny, który jest na ogół numerem par-
tii przypisanym do kosmetyku, a także 
miejsce jego wyprodukowania, data 
przydatności, ostrzeżenia (np. dotyczące 
sposobu użycia) oraz INCI (Internatio-
nal Nomenclature of Cosmetic Ingre-
dients), czyli lista składników produktu. 

Na każdym opakowaniu znajdziemy 
również kilka ikonek, symboli i znacz-
ków, które w obrazowy sposób infor-

mują nas o charakterze produktu, jego 
walorach lub o tym, jak z nim postępo-
wać, np. jak utylizować opakowanie 
(część z nich rozszyfrowujemy na na-
stępnej stronie).

CZEGO SZUKAĆ W KREMIE 
W sierpniu 2019 roku weszły w życie 
załączniki do III i IV Dokumentu tech-

nicznego Komisji Europejskiej w spra-
wie oświadczeń dotyczących produk-
tów kosmetycznych. Uznano, że komu-
nikacja produktu kosmetycznego musi 
być jasna i etyczna, a więc nie może za-
wierać informacji nieprawdziwych, 
niepotwierdzonych i nieuregulowa-
nych prawem, czyli nie może klientów 
wprowadzać w błąd ani sugerować  
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W gąszczu składników
Wypisanie składników kosmetyku to obowiązek każdego producenta.  
Lista INCI znajduje się na każdym opakowaniu lub dołączonej ulotce.

Kolejność składników nie jest przypadkowa. Tych, które znajdują się na począt-
ku listy, jest najwięcej, im mniej jest ich w recepturze, tym miejsce w kolejności 
jest dalsze. Nazwy składników pochodzenia roślinnego i naturalnego podaje 
się w języku łacińskim, a nazwy substancji chemicznych po angielsku. Niektó-
re firmy podają obydwie nazwy – po łacinie oraz zwyczajową nazwę angielską 
(np. olejów roślinnych).

Odkryjmy, co kryje się pod nazwami na liście INCI:

  Aqua/Water – woda  Activated charcoal – węgiel aktywny   Aniba ro-
saeodora oil – olejek z drzewa herbacianego  Persea Gratissima Oil – olej 
z awokado  Calendula officinalis extract – wyciąg z nagietka lekarskiego  
 Butyrospermum parkii butter – masło shea  Camellia sinensis leaf 

extract – wyciąg z herbaty matcha  Chamomilla recutita extract – wyciąg 
z rumianku  Glycerin – gliceryna  Glycolic acid – kwas glikolowy
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1. LAQ peelingujący mus do mycia twarzy, 100 ml, cena: 17,99 zł, 100 ml = 17,99 zł   2. FAITH IN NATURE Lavender&Geranium, odżywka do włosów, 
400 ml, cena: 26,99 zł, 100 ml = 6,75 zł   3. MARILOU BIO peeling do twarzy, 75 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 26,65 zł   4. FEEL FREE naprawczy krem  
do rąk, 75 ml, cena: 11,99 zł, 100 ml = 15,99 zł   5. HEBE NATURALS Pomarańcza&Imbir, naturalne mydło do rąk, 500 ml, cena: 17,99 zł, 100 ml = 3,60 zł   

6. BODYMANIA Vitamin C, rozjaśniający krem do twarzy, 50 ml, cena: 41,99 zł, 100 ml = 83,98 zł   
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Estimated to symbol, który 
mówi o tym, że producent ko-

smetyku korzystał w czasie produkcji 
ze standardowego systemu kontroli 
wagi i objętości.

Króliczek symbolizuje, że ko-
smetyk nie był testowany na 

zwierzętach. Ten symbol stosuje się 
coraz rzadziej, bo w europejskim pra-
wie istnieje całkowity zakaz testowa-
nia kosmetyków na zwierzętach 
oraz sprzedawania produktów zawie-
rających substancje testowane w taki 
sposób.

Ulotka informuje, że na ulotce 
w środku (niekiedy zminimali-

zowanej i schowanej np. pod naklejką 
na produkcie) znajdują się ważne in-
formacje dotyczące kosmetyku, jego 
działania oraz ostrzeżenia.

Bezpieczeństwo – to znak 
gwarantujący bezpieczeństwo 

użytkowania produktu zgodne z wy-
tycznymi Unii Europejskiej. 

Klepsydra informuje o tym, do 
kiedy najlepiej zużyć produkt. 
Na ogół obok niej pojawia się 

data minimalnej trwałości.

Zielony punkt informuje, że 
producent w jakiś sposób fi-

nansował system recyklingu lub zarzą-
dzania odpadami. Może to oznaczać, 
że firma produkuje opakowania z recy-
klingu albo opłaca oczyszczalnie lub 
firmy przetwarzające odpady.

Otwarty słoiczek, czyli symbol 
PAO (Period After Opening – 

z ang. czas po otwarciu) oznacza mak-
symalny czas, w jakim powinniśmy zu-
żyć kosmetyk po jego pierwszym 
otwarciu. Podana na słoiczku liczba 
oznacza liczbę miesięcy.

Recykling – ten symbol ozna-
cza, że opakowanie produktu 

nadaje się do recyklingu lub że samo 
zostało wykonane (przynajmniej 
w części) z materiałów pochodzących 
z odzysku.

UVA pojawia się na produk-
tach służących do ochrony 

przeciwsłonecznej (kosmetykach, so-
czewkach okularów) i mówi o tym, że 
produkt jest zgodny z wymogami UE 
w zakresie ochrony przed promienio-
waniem UVA.

Łatwopalność – oznaczenie 
ostrzegające przed tym, że za-
wartość opakowania (np. aero-

zol) jest łatwopalna. 

 Pojemność aerozolu – cyferka 
w prostokącie informuje o cał-

kowitej pojemności produktu w aero-
zolu (w mililitrach).

Symbol pojawiający się na opa-
kowaniu aerozolu i informujący 

o tym, że produkt spełnia wszelkie 
normy polskie i europejskie dotyczące 
kosmetyków w aerozolu.

Oprócz powyższych symboli na ko-
smetykach mogą znaleźć się jeszcze 
oznaczenia informujące o ekologicz-
ności produktu, o tym, że jest wegań-
ski, bio albo że zawiera certyfikowa-
ne składniki roślinne. 

Ważne oznaczenia
Niektóre symbole znamy doskonale, znaczenia innych możemy się domy-
ślać, ale niektóre wciąż są dla nas zagadką. Oto znaczki często pojawiające 
się na opakowaniach kosmetyków – poznaj ich znaczenie.

nadinterpretacji. Producent nie 
może napisać na opakowaniu, że 
kosmetyk zmieni naszą skórę, jeśli 
nie ma na to dowodów i badań. 
Od 2019 roku wszelkie tego typu 
obietnice i gwarancje zapisywane 
na opakowaniach mogą być wery-
fikowane przez powołane do tego 
organizacje, a producenci, którym 
udowodniono wprowadzanie 
klientów w błąd, mogą być surowo 
karani (grzywną nawet 100 000 zł).

NIE CHWALIMY TEGO, 
CZEGO NIE MA

Informacje na etykietach: żel 
bez..., krem nie zawiera... dawały 
nam nadzieję, że kosmetyk jest 
lepszy. Ale wszystkie (!) składniki 
znajdujące się w kosmetykach są 
dopuszczone do kontaktu ze skórą 
i nie zagrażają ani naszemu zdro-
wiu, ani bezpieczeństwu. Uznano 
więc, że informacja o tym, czego 
kosmetyk nie zawiera, nie może 
pojawiać się na opakowaniu. Do-
tyczy to także informacji o tym, że 
konkretny kosmetyk jest zgodny 
z przepisami UE albo że nie zawie-
ra zakazanego składnika chemicz-
nego, bo te wymogi musi spełniać 
każdy produkt dopuszczony do 
sprzedaży. 
Producent może natomiast pisać 
na opakowaniu o ilości natural-
nych składników w produkcie (po-
dawanej w procentach), skutecz-
ności kosmetyku (również w pro-
centach), jeśli jest mierzalna do-
stępnymi formami naukowymi 
(np. poprawia nawilżenie o 70%) 
oraz komunikować substancje ak-
tywne produktu i jego działanie, 
bazując na badaniach, testach i ob-
serwacjach. 
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Półszlachetne kamienie od wieków były pożądanymi elementami biżuterii,  
ale dziś karierę robią także rollery do masażu twarzy wykonane z jadeitu, 

kwarcu i nefrytu. Jak i kiedy je stosować? TEKST: Katarzyna Brzeska

ODMŁADZAJĄCA 
MOC KAMIENI

Pomysł na masowanie twarzy kamien-
nymi wałeczkami wziął się z tradycyj-
nej medycyny chińskiej. Opiera się ona 
na masażu, akupresurze oraz stosowa-
niu ucisków na różne partie ciała, co 
ma na celu przywrócenie właściwego 
przepływu limfy oraz poprawienie 
zdrowia i kondycji skóry. Wiele Azjatek 
uważa, że masaże twarzy oraz gimna-
styka jej mięśni są równie ważne jak 
używanie preparatów pielęgnujących. 
Kamienne rollery stały się modnymi 
gadżetami kosmetycznymi, ale skutecz-
ność działania kamiennego masażu po-
twierdza wielowiekowa tradycja me-
dyczna. Warto więc wypróbować na 
sobie dobroczynne działanie masażu  
wałeczkami. 

KWARC, JADEIT  
CZY OBSYDIAN

By móc spełniać swoje zadanie, wałe-
czek do masażu musi być zrobiony 
z naturalnego kamienia półszlachetne-
go, bo tylko wtedy – schłodzony przed 
użyciem – długo utrzymuje niską tem-
peraturę. Zimno powoduje, że skóra 
jest pobudzona, a naczynia włosowate 
zmuszone są do naprzemiennego zwę-
żania się i rozszerzania w czasie masa-
żu, co poprawia cyrkulację krwi i po-

ziom dotlenienia komórek skóry (im 
lepszy przepływ krwi, tym lepszy trans-
port tlenu). Niska temperatura wałecz-
ków to także skuteczna metoda na zwę-
żanie porów skóry, szybsze pozbycie się 
opuchnięć pod oczami i głębokie uczu-
cie relaksu. 
Roller powinien być wykonany z ka-
mieni naturalnych: jadeitu, kwarcu, ob-
sydianu, nefrytu, awenturynu lub ame-
tystu, ale można też znaleźć całkiem 
niezłe wałeczki zrobione z polerowane-
go granitu, bazaltu lub marmuru. War-
to zwrócić uwagę na wykonanie rollera 
– jego powierzchnia musi być idealnie 
gładka, a krawędzie wypolerowane. Nie 
możemy czuć, że wałeczek podczas 
masażu drapie lub drażni skórę. Rączka 
rollera przeważnie zrobiona jest z tego 
samego materiału co wałki, choć akurat 
ta część masażera może być wykonana 
również z tworzywa, a nawet drewna, 
bo nie używamy jej do masowania skó-
ry – przede wszystkim powinna być 
wygodna i na tyle długa, żeby dobrze 
leżała w dłoni. Istotne jest także moco-
wanie wałeczków na elementach meta-
lowych – powinny być one stalowe (np. 
z nierdzewnej stali chirurgicznej), aby 
w kontakcie z wodą i wilgocią nie ule-
gały korozji.

Lekcja masażu
Kilka praktycznych zasad 
wykonywania zabiegu
Roller posiada dwa wałki:
 szeroki (owalny) służy do masowania 

czoła policzków, podbródka, szyi, 
dekoltu, 
 mniejszy (kulisty) używany jest do 

masażu miejsc wokół oczu, ust 
i boków nosa. 
Należy pamiętać o kierunkach masażu: 
 środek czoła masujemy od nasady 

nosa ku linii włosów;
 boki czoła od środka do skroni 

łukiem wyznaczanym przez linię brwi;
 masaż wokół oczu od zewnętrzne- 

go kącika oka, przez dolną powiekę 
do wewnętrznego kącika i na górnej 
powiece od wewnętrznego  
do zewnętrznego kącika,
 boki nosa od góry do dołu  

– od nasady do skrzydełek, ale sam 
środek od czubka do nasady,
 usta od dołu ku górze, czyli od 

środka dolnej wargi w kierunku 
kącików i od łuku kupidyna ku górze, 
 szyję masujemy ku górze, a dekolt 

od piersi ku górze w kierunku ramion;
 boki twarzy – od środka podbródka 

ku górze aż do skroni,
 policzki – od kącików ust ku 

kościom policzkowym i skroniom.
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1. PARSA roller z kwarcu różowego do masażu twarzy, 1 szt., cena: 79,99 zł, 1 szt. = 79,99 zł   2. MIYA MySkinBooster, nawilżający żel-booster 
z peptydami, 50 ml, cena: 44,99 zł, 100 ml = 69,98 zł   3. NACOMI Vegan Glow Serum, serum rozjaśniająco-złuszczające, 40 ml, cena: 36,99 zł, 

100 ml = 92,48 zł   4. BANDI ProCare, krem z kwasem migdałowym, 50 ml, cena: 74,99 zł, 100 ml = 149,98 zł   5. FEEL FREE nawilżający krem na dzień, 
50 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 49,98 zł   6. TEAOLOGY Matcha Tea, ujędrniający krem z wyciągiem z herbaty matcha, 50 ml, 

 cena: 159,99 zł, 100 ml = 319,98 zł   

MASUJ I ROLUJ
Masaż wykonany wałeczkiem lub ka-
mienną płytką gua sha stosuje się 
przede wszystkim w celu ujędrnienia 
skóry, poprawienia jej napięcia, uzy-
skania efektu delikatnego liftingu, ale 
również po to, aby pozbyć się opu-
chlizny (przez polepszenie przepływu 
limfy i usunięcie jej zastoju w naczy-
niach limfatycznych), a także w celu 
zrelaksowania i rozluźnienia napięcia 
nerwowego i mięśniowego na twarzy.
Dzięki masażom (najlepiej codzien-
nym) skóra nabiera jędrności, staje się 
bardziej napięta, wygląda na gładszą, 
a zmarszczki wydają się płytsze. Na 
pewno regularne masowanie popra-
wia przepływ krwi i limfy, a tym sa-
mym wspomaga procesy pozbywania 
się toksyn z komórek, zmniejsza opu-
chliznę, cienie i obrzęki.
 Jednym słowem, masaże skóry twa-
rzy wykonywane sumiennie i w pra-
widłowy sposób są świetnym uzupeł-
nieniem codziennej pielęgnacji – nie 
tylko odmładzającej, bo rollery i płyt-
ki możemy zacząć stosować w mło-
dym wieku. Masaż rollerem lub ka-
mieniem gua sha przeprowadzamy 

Masaż twarzy powinien trwać ok. 15 
minut i być wykonywany pięć razy 
w tygodniu. Azjatki przyzwyczajają się 
do tego domowego zabiegu jak do my-
cia zębów. Masażu rollerem nie poleca 
się wykonywać na skórze z ropnymi 
zmianami trądzikowymi ani jakimkol-
wiek stanem zapalnym czy rankami. 
Ostrożność zalecamy przy skórze bar-
dzo wrażliwej i naczynkowej skłonnej 
do pękania naczynek.  

zawsze na oczyszczonej i stonizowanej 
skórze twarzy szyi i dekoltu, na którą na-
kładamy nasz ulubiony kosmetyk: krem, 
żel, serum albo po prostu delikatny olejek 
roślinny dopasowany działaniem do po-
trzeb naszej skóry. Aplikacja kosmetyku 
przed masażem jest ważna nie tylko dla-
tego, że daje on pożądany poślizg masaże-
rowi, ale także z tego powodu, że dzięki 
masowaniu lepiej zostanie wchłonięty 
przez skórę. 

1 63 42

5

Czym jest gua sha?
Kamienna płytka gua sha przypomina trochę rybi ogon albo podłużne serce. 
Wykonywana jest z tych samych kamieni co wałeczki, ale masowanie nią 
wymaga trochę innej techniki. 
Masaż gua sha w podstawowej domowej wersji powinien być dosyć delikatny (sama 
musisz wyczuć komfortowy dla ciebie nacisk), ale na tyle silny, aby pobudzać cyrkulację 
krwi. Możesz go wykonywać spokojnymi długimi ruchami, ale istnieje również technika 
polegająca na krótkich wymiatających ruchach. Płytka gua sha ma trzy różne krawędzie 
i używa się ich w zależności od tego, która część twarzy jest masowana. Krótka krawędź 
z wcięciem służy do masowania skóry nad brwiami (wzdłuż linii brwi od nosa do boków 
twarzy) oraz górnej części policzków pod oczami (od linii nosa w kierunku boków 
twarzy). Prostej długiej krawędzi używaj do masowania brody i podbródka (od środka 
brody wzdłuż linii żuchwy w kierunku uszu) oraz centralnej części policzków i boków 
twarzy (od skrzydełek nosa i kącików ust w kierunku uszu i od środka brody aż do kości 
policzkowych). Długa, lekko zaokrąglona krawędź płytki służy do masowania czoła  
(od linii brwi prostopadle do góry ku linii włosów) oraz szyi (od dekoltu ku brodzie  
i linii żuchwy).
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Odpowiednie 
oczyszczanie jest 

uznawane za podstawę 
właściwej pielęgnacji 

skóry. Bez niego żaden 
następny zabieg 

i żaden kosmetyk nie 
będą w stanie 

zadziałać w pełni 
skutecznie i przynieść 

oczekiwanych 
rezultatów.

Oczyszczanie skóry jest zabiegiem, któ-
ry działa na nią korzystnie pod wieloma 
względami: dzięki kosmetykom do my-
cia i oczyszczania usuwamy ze skóry 
brud, martwe komórki złuszczonego 
naskórka, sebum, lipidy, a także pozo-
stałości makijażu. Ważne jest, aby do 
aktualnych potrzeb cery dobrze dobie-

rać preparaty myjące, bo może się zda-
rzyć, że oczyszczanie zniszczy na kilka 
godzin płaszcz hydrolipidowy, czyli na-
turalną, ochronną warstwę naskórka. 
Bez niej skóra staje się bezbronna wo-
bec działania szkodliwych czynników 
zewnętrznych (słońca, temperatury, za-
nieczyszczeń), szybciej się przesusza 

i może stać się nadwrażliwa. Wszystko 
zależy od tego, w jaki sposób oczyszcza-
my skórę i jakich używamy do tego celu 
kosmetyków. Najbardziej wskazanymi 
produktami do oczyszczania skóry twa-
rzy mogą okazać się dermokosmetyki 
o delikatnych formułach (bez mydeł 
i alkoholu), pozbawione barwników  

A WIĘC…
 oczyszczamy!
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Dopasuj  
do siebie
Każdy rodzaj skóry ma swoje 
wymagania – nawet w kwestii 
oczyszczania. Dziś dermato-
lodzy zgodni są co do tego, że 
w każdym przypadku należy 
zacząć od dokładnego umycia 
twarzy wodą z preparatem 
myjącym, ale jak się okazuje, 
każda skóra lubi coś innego…

Skóra sucha lubi żele, emulsje 
(o niskim stopniu spieniania), 
olejki, kremy myjące i mleczka 
zawierające składniki silnie na-
wilżające, wodę termalną i natu-
ralne oleje. W połączeniu z wodą 
kosmetyki te tworzą delikatne, 
niepodrażniające emulsje ła-
godnie oczyszczające skórę.

Skóra mieszana oraz skóra 
tłusta (w tym trądzikowa) lubią 
żele do mycia o dosyć łagodnym 
działaniu, których składniki nie 
naruszają warstwy hydrolipido-
wej naskórka. Dobrze, jeśli ko-
smetyk zawiera cenne dla skóry 
minerały i probiotyki.

Skóra wrażliwa lub naczynko-
wa  lubi łagodne pianki i lekkie 
emulsje do mycia zawierające 
delikatne składniki oczyszczają-
ce, pozbawione barwników  
i substancji zapachowych,  
które mogą ją podrażniać.21 3 5

i substancji zapachowych, które mogą 
ją podrażniać. Ich formuły, opracowa-
ne wspólnie z dermatologami lub 
przez nich testowane, skutecznie ra-
dzą sobie z usuwaniem ze skóry zanie-
czyszczeń, nie uszkadzając warstwy 
ochronnej. Do najbardziej przez nas 
lubianych należą lekkie żele, pianki 
i syndety (czyli tzw. mydła bez mydła), 
które w kontakcie z wodą tworzą ak-
tywną pianę oczyszczającą skórę z za-
nieczyszczeń rozpuszczalnych w wo-
dzie (np. kurzu) lub w tłuszczach (np. 
wodoodpornych składników kosme-
tyków do makijażu). Do oczyszczania 
można też używać wód micelarnych, 
które dzięki micelom radzą sobie 
z każdym rodzajem zanieczyszczenia. 
Dermokosmetyki do mycia twarzy 
oprócz składników oczyszczających 
zawierają również sporo witamin i mi-
nerałów, substancji nawilżających, ła-
godzących podrażnienia, przeciwbak-
teryjnych, a nawet przeciwstarzenio-
wych. Są zatem nie tylko preparatami 

1. DERMEDIC Oilage, olejowy syndet do mycia twarzy, 200 ml, cena: 37,99 zł, 100 ml = 19,00 zł   2. LA ROCHE-POSAY Effaclar, żel oczyszczający  
do skóry twarzy, 200 ml, cena: 43,99 zł, 100 ml = 22,00 zł   3. TOŁPA dermo face, physio mikrobiom, płyn micelarny do mycia twarzy i oczu, 400 ml, 
cena: 29,99 zł, 100 ml = 7,50 zł   4. AVÈNE Eau Thermale, pianka oczyszczająca do twarzy, 150 ml, cena: 64,99 zł, 100 ml = 43,33 zł   5. JOWAĒ oczyszcza-
jący olejek w żelu, 100 ml, cena: 62,99 zł, 100 ml = 62,99 zł

4

myjącymi, ale i kosmetykami wspoma-
gającymi pielęgnację. Preparaty do 
oczyszczania pomagają regulować wy-
dzielanie sebum, koją, wzmacniają 
podskórne naczynia krwionośne, po-
magają usuwać zaskórniki, neutralizują 
działanie wolnych rodników, a nawet 
poprawiają napięcie skóry, wyrównują 
jej koloryt i wygładzają zmarszczki. Bez 
względu na to, w jaki sposób oczyszcza-
my skórę, czy mówimy o porannym 
myciu twarzy wodą z kosmetykiem my-
jącym, czy dołączymy do niego peeling, 
czy mamy na myśli oczyszczanie wie-
czorne połączone z demakijażem, za-
wsze ten krok pielęgnacyjny musi zo-
stać zakończony tonizacją, która koi 
ewentualne podrażnienia, przywraca 
skórze właściwy odczyn i pozwala na 
zminimalizowanie szkód w strukturze 
płaszcza hydrolipidowego. Oczyszcza-
nie jest więc wstępem do kolejnych za-
biegów i przygotowuje skórę na przyję-
cie cennych składników zawartych 
w kosmetykach pielęgnacyjnych. 
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Test SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY  
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Testowała: Ayla Kiliç, 
ekspertka ds. pielęgnacji w drogerii h w Szczecinie

O produkcie: krem pod oczy 
o delikatnej konsystencji. Zawiera 
naturalny kompleks BEAUTIFEYE™, 
który opóźnia procesy starzenia się 
skóry. Darutozyd stymuluje produkcję 
kolagenu i elastyny, a ekstrakt z granatu 
działa rozjaśniająco. Zawarta 
w składzie mika naturalnie rozprasza 
światło, dzięki czemu zapewnia 
doskonałe rozświetlenie.
Najlepszy dla: każdego rodzaju skóry.
Zwróciłam uwagę na to, że: produkt 
jest wegański.

O produkcie: żel o cudownym, 
owocowym zapachu. Formuła 
wegańska zawierająca ekstrakty 
z borówki amerykańskiej, kiwi oraz 
bazylii doskonale odświeża oraz działa 
antyoksydacyjnie. Mielone łupinki 
kokosa delikatnie złuszczają 
i skutecznie oczyszczają cerę.
Najlepszy dla: każdego rodzaju skóry.
Zwróciłam uwagę na: formułę 
z ochroną mikrobiomu.

PURE by Clochee Lumi 
krem pod oczy

O produkcie: balsam idealnie chroni 
usta przed czynnikami zewnętrznymi. 
Olej kokosowy głęboko nawilża i odży- 
wia skórę. Olej z awokado chroni przed 
przesuszeniem i wygładza, a oleje jojoba 
i macadamia pielęgnują, odbudo- 
wując warstwę lipidową naskórka. 
Witamina E działa antyoksydacyjnie. 
Ma świetną, olejkową konsystencję 
i przyjemny kokosowy zapach. 
Najlepszy dla: suchej skóry.
Zwróciłam uwagę na to, że: produkt 
jest wegański, nie zawiera barwników 
ani glutenu.

4organic, Coco Cookie 
balsam do ust 4

O produkcie: receptura kremu oparta na ekstrakcie z algi 
zapobiega efektom starzenia się skóry, stymulując pro-
dukcję najważniejszych dwóch typów kolagenu. Wpływa 
na dobrą kondycję komórek skóry i 
chroni je przed negatywnym wpły-
wem czynników środowiska, m.in. 
promieniowania UV. Kwas hialuro-
nowy wraz z proteinami  
jedwabiu działają przeciwzmarszcz-
kowo i nawilżająco.
Najlepszy dla: każdego rodzaju 
skóry.
Zwróciłam uwagę na: lekką, szybko 
wchłaniającą się konsystencję.

Ava, Śnieżna Alga 
kompleks odmładzający

Bielenda, Vegan Smoothie  
odświeżający 
żel pod prysznic 
 

1 2

3

Ava Śnieżna Alga, kompleks odmładzający, serum do twarzy, 
30 ml, cena: 41,99 zł, 100 ml = 139,97 zł

4organic Coco Cookie, naturalny nawilżający balsam do ust, 
5 g, cena: 12,99 zł, 100 g =  259,80 zł

Bielenda Vegan Smoothie, Borówka + Kiwi, odświeżający żel  
pod prysznic, 400 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 5,00 zł

Pure by Clochee Lumi, krem pod oczy, 15 ml, cena: 42,99 zł, 
100 ml = 286,60 zł
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WŁAŚCIWA PIELĘGNACJA WŁOSÓW POWINNA SKUPIAĆ SIĘ NA DOSTARCZANIU IM 
ZRÓŻNICOWANYCH SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH. ZAPEWNIAJĄ ONE ODŻYWIENIE, NAWILŻENIE, 
GŁADKOŚĆ, BLASK I POŻĄDANĄ OBJĘTOŚĆ WŁOSÓW. A TE – GDY SĄ ZDROWE I LŚNIĄCE – 
STANOWIĄ NASZ ATUT. NIEZALEŻNIE OD KOLORU I FRYZURY.

Kosmetyki Biolaven zostały stworzone tak, aby ich dzia-
łanie można było dopasować do każdego typu włosów 
i każdego ich problemu. W składzie nowych produktów 
tej marki znaleźć można ekstrakty z lawendy i skórki wi-
nogron oraz zmielone pestki winogron, dzięki którym 
kosmetyki mają nie tylko naturalne i oryginalne formuły, 
ale także wyjątkowy zapach i kolor. Regulujący szampon 
do włosów Biolaven delikatnie, ale skutecznie oczyszcza 
włosy i skórę głowy, a dzięki zawartości kwasu salicylo-
wego i ekstraktu z lawendy reguluje proces keratynizacji 
i wydzielania sebum. Olej z pestek winogron i oliwa z oli-

wek, w połączeniu z bogatym w polifenole ekstraktem 
ze skórki winogron, tworzą kompleks nawilżający, który 
zapewnia miękkość i gładkość włosów bez efektu ob-
ciążenia. Emolientowo-humektantowa maska winogro-
nowa z olejem z pestek winogron, skwalanem i masłem 
z awokado wygładza i nadaje włosom połysk. Odświe-
żający, cukrowy peeling do skóry głowy z ksylitolem, 
zmielonymi pestkami winogron i kwasem salicylowym 
dokładnie złuszcza zrogowaciały naskórek, regulując ak-
tywność gruczołów łojowych i procesy keratynizacji. Od-
żywia i stymuluje cebulki włosów do szybszego wzrostu.

Pielęgnacja włosów 
z BIOLAVEN 

1. Biolaven, winogronowa maska do włosów, 250 ml   2. Biolaven, regulujący szampon do włosów, 300 ml  3. Biolaven, winogronowy  

peeling do skóry głowy, 150 ml

ARTYKUŁ  
SPONSOROWANY 

BIOLAVEN W HEBE
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P Na próbę
Perfumowane dezodoranty 
uzupełniające zapachy znanych 
i prestiżowych marek kosmetycznych 
to świetny sposób na przetestowanie 
nieznanej kompozycji zapachowej. 
Są one na ogół tańsze niż woda 
toaletowa, więc kiedy panowie chcą 
na sobie wypróbować nowy zapach, 
mogą kupić dezodorant z tej samej 

linii i przekonać się, czy 
chcą inwestować w wodę 
toaletową. 

erfumowane dezodoranty 
nie są nowością – produ-
cenci słynnych linii zapa-

chowych wymyślili je jako uzupełnie-
nie wody toaletowej, perfumowanej 
lub po goleniu. Często do kompletu 
można znaleźć jeszcze żel pod prysz-
nic lub mydło w kostce. To patenty, 
które ułatwiają panom życie. Wy-
obraźmy sobie sytuację, gdy mężczy-
zna pod prysznic używa żelu o drzew-
nych nutach, a do tego odświeżającego 
morskiego dezodorantu i wody toale-
towej pachnącej cytrusami. Połączenie 
trzech różnych zapachów może być 
mieszanką, w której jedna kompozycja 
zagłusza drugą i żadna z nich nie wy-

brzmiewa w odpowiedni sposób. Per-
fumowane dezodoranty (i inne pro-
dukty z jednej linii zapachowej) są 
właśnie po to, aby nie doprowadzać do 
dysonansu zapachowego. Mają ten 
plus, że pachną jak woda toaletowa, ale 
mają też zalety tradycyjnego dezodo-
rantu – zawierają substancje antybak-
teryjne i składniki hamujące lub 
zmniejszające wydzielanie potu. Per-
fumowany dezodorant to również do-
skonałe rozwiązanie dla tych z męż-
czyzn, którzy nie lubią intensywności 
wód toaletowych czy perfumowanych. 
Wybór tego kosmetyku oznacza więcej 
miejsca w torbie na siłownię (jedna 
butelka!). 

Mężczyźni lubią, kiedy jeden kosmetyk pełni kilka 
ról, np. gdy dezodorant perfumowany zastępuje 
wodę toaletową. I to ma sens! Tekst: Aleksander Perliński

1. STR8, RED CODE  dezodorant  
perfumowany,150 ml, cena: 
12,99 zł, 100 ml =8,66 zł   2. BRUNO 

BANANI, LOYAL MAN dezodorant 
perfumowany, 75 ml, cena:  
49,99 zł, 100 ml = 66,65 zł   3. OLD 

SPICE, WOLFTHORN dezodorant 
perfumowany, 150 ml,  
cena: 11,99 zł, 100 ml = 7,99 zł

DWUZADANIOWOŚĆ 
1

2

3

DAVIDOFF, COOL WATER  

dezodorant perfumowany,  
75 ml, cena: 99,99 zł,  
100 ml = 133,32 zł 

lat z Wami 
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HEBE: Jak przygotować skórę do lata?
Powinniśmy wzmocnić jej ochronę 
przed szkodliwymi czynnikami: słoń-
cem, suchym powietrzem i wolnymi 
rodnikami. Zacznijmy od wprowadze-
nia do pielęgnacji kremów z filtrami 
SPF oraz intensywnego i efektywnego 
nawilżania.

H: Co zrobić, żeby nawilżanie było 
skuteczne?
Powinno dotyczyć każdego etapu pielę-
gnacji – oczyszczania, pielęgnacji 
dziennej, demakijażu i pielęgnacji wie-
czornej – i polegać nie tylko na zapew-
nieniu jej kosmetyków bogatych 
w składniki nawilżające, ale również na 
zabezpieczeniu przed utratą wilgoci. 
Zaczynamy od wzmocnienia i uszczel-
nienia płaszcza hydrolipidowego, który 
znajduje się na powierzchni naskórka. 

odżywią skórę i naprawią szkody wy-
rządzone za dnia. Wzmocnienie barie-
ry ochronnej to gwarancja, że dostar-
czone w kosmetykach składniki nawil-
żające nie uciekną z naskórka, tylko 
wpłyną na prawidłową gospodarkę 
wodną w skórze. 

H: Na czym skupić się w pielęgnacji 
nawilżającej?
Na skutecznych składnikach. Wykorzy-
stujmy te, które mają właściwości wią-
zania wody oraz zatrzymywania jej 
w naskórku. Doskonale sprawdzą się 
w tej roli kwas hialuronowy, mocznik, 
gliceryna (również ta pochodzenia ro-
ślinnego), kolagen, ceramidy i choleste-
rol. Wybierajmy kosmetyki specjali-
styczne o krótkim składzie, czyli takie, 
które oprócz wody i interesującego nas 
składnika aktywnego (np. kwasu hialu-
ronowego), zawierają mało pozostałych 
komponentów. Nawilżenie i ochronę 
skóry wspomagają naturalne składniki. 
Są to oleje roślinne (używane z umia-
rem i dobrze dobrane do rodzaju skóry) 
oraz masła i ekstrakty (z aloesu, zielo-
nego ogórka, zielonej herbaty), alanto-
ina, karagenian, czyli silikon roślinny, 
oraz mleczko pszczele. 

O nawilżaniu skóry należy pamiętać bez względu na jej rodzaj, wiek i porę roku. 
Wzmożone nawadnianie będzie nieodzowne zwłaszcza latem. Jak najskuteczniej 
to zrobić i jakich używać kosmetyków, podpowiada ekspertka. ROZMAWIA: Olga Huk

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

Płaszcz hydrolipidowy zapobiega 
ucieczce wody z naskórka i jego przesu-
szeniu. Jego kwaśny odczyn to także za-
bezpieczenie przed wniknięciem do 
wnętrza naskórka bakterii i grzybów 
oraz podrażnieniami chemicznymi. Je-
go szczelność tracimy w wyniku kon-
taktu skóry z detergentami i podrażnia-
jącymi kosmetykami, np. zawierający-
mi alkohol lub mydło, a nawet podczas 
kontaktu z twardą wodą i syntetyczny-
mi tkaninami ubrań. Zniszczenie war-
stwy lipidowej może nastąpić także 
wtedy, gdy zbyt często używamy 
peelingów.

H: Jak wzmacniać płaszcz 
hydrolipidowy?
Stosując kosmetyki o pH zbliżonym do 
naturalnego, lekko kwaśnego odczynu 
skóry oraz takie, które zawierają skład-
niki delikatnie natłuszczające, proteiny, 
kwasy  tłuszczowe oraz naturalne oleje 
i masła roślinne. Istotne jest również 
oczyszczanie skóry delikatnymi prepa-
ratami myjącymi (żelami, piankami, 
hydrolatami lub płynami micelarnymi) 
i tonizowanie przywracające jej kwaśny 
odczyn. Najłatwiej wprowadzić do pie-
lęgnacji bogatsze kremy na noc, które 

GDY SKÓRA 
chce pić

lat z Wami 
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1. ZE ZŁOTEM KOLOIDALNYM

LUKSUSOWY PRODUKT O KOMPLEKSOWYM 
DZIAŁANIU ODMŁADZAJĄCYM. Zawiera 
technologicznie zaawansowane peptydy skuteczne 
w pielęgnacji przeciwstarzeniowej.  

Bandi Professional Gold Philosophy, peptydowy krem 
odmładzający do twarzy, szyi i dekoltu, 50 ml, 99,99 zł, 

100 ml = 199,98 zł   

2. W SŁUŻBIE KOMFORTU CERY

KREM Z KOLAGENEM I ELASTYNĄ zapewnia 
wzrost elastyczności naskórka, poprawia 
nawilżenie i zmniejsza widoczność drobnych 
zmarszczek.

Bandi Professional Pro Care, krem kolagenowy 
do twarzy, 50 ml, 54,99 zł, 100 ml = 109,98 zł 

3. BEZ CIENIA ZMĘCZENIA

INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY krem do 
pielęgnacji okolic oczu poprawia sprężystość 
skóry, odżywia, regeneruje i redukuje cienie 
pod oczami.

Herla Hydra Plants, krem pod oczy, 30 ml, 134,99 zł, 

100 ml = 449,97 zł 

4. BŁĘKITNY CUD

Maska zawiera aż 100% WYSOKO 
OCZYSZCZONEGO, DESTYLOWANEGO 
NAPARU Z HERBATY uzyskanego unikatową 
technologią ekstrakcji składników aktywnych 
z herbaty w procesie parzenia liści. 

Teaology Blue Tea, energetyzująca maska na twarz 
i szyję, 30 ml, 24,99 zł, 100 ml = 83,30 zł  

5. ODBUDOWA STRUKTURY SKÓRY

KREM zawiera komórki macierzyste z jabłoni 
szwajcarskiej, które chronią ludzkie komórki 
macierzyste. Zwalczają także oznaki starzenia. 

Yasumi serum z komórkami macierzystymi z jabłoni 
szwajcarskiej, 15 ml, 69,99 zł, 100 ml = 466,60 zł 
 
6. KREM-ŻELAZKO! 

Kosmetyk zawiera zielony kawior z algi Umibudo,  
który rozświetla i napina skórę. STAJE SIĘ ONA 
GŁADKA I WYRAŹNIE ODMŁODZONA.

Yoskine Okinawa, liftingujący krem do twarzy na dzień i 
na noc 50+, 50 ml, 52,99 zł, 100 m = 105,98 zł

2
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ZALETY 

KOSMETYCZNE 
NIEBIESKIEJ HERBATY 
Wykazuje działanie anty- 

oksydacyjne, usuwa wolne  
rodniki i chroni komórki  

przed starzeniem się 
i uszkodzeniami. 
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KOTEX

W świecie komfortu
Miękkie, delikatne, doskonale dopasowane… To linia 
produktów do higieny osobistej, która gwarantuje 
dyskretną ochronę i poczucie 
pewności w każdej sytuacji. 
Zapewnia higienę i komfort. 
Wypróbuj niezawodne pod-
paski, wkładki, tampony Kotex 
i ciesz się każdą chwilą. 

PARODONTAX

Świeżość i zdrowe dziąsła
Pasta Parodontax Herbal Fresh dzięki soli mineralnej poma-
ga powstrzymać i zapobiegać krwawieniu dziąseł poprzez 
usuwanie płytki bakteryjnej, która jest ich główną przyczy-
ną. Unikalny smak pasty pochodzący z ekstraktów z imbiru, 
mięty i eukaliptusa daje uczucie ziołowej świeżości.

PANTHEBIOTIC 

Regeneracja 
mikrobiomu skóry
Pianka przynosi natychmiastową 
ulgę podrażnionej skórze. Wysoko 
skoncentrowany panthenol (10%), 
Biolin (prebiotyk) i Leucidal (post-
biotyk) przyspieszają regenerację 
i odbudowę mikrobiomu skóry zabu-
rzonego zabiegami kosmetycznymi 
i zbyt długą ekspozycją na słońce.

DERMOFUTURE

Niech żyje kolor!
Zabiegi fryzjerskie, stylizacja, ekspozycja 
na słońce, a jednocześnie głęboki i trwały 
kolor? Czy to możliwe? Odpowiedzią jest re-
generująca formuła szamponu z proteinami 
mleka oraz filtrem chroniącym przed pro-
mieniami UV. Szampon stosowany razem 
z odżywką zadba o kolor i blask włosów.

LIRENE

Koniec z cellulitem
Olejek antycellulitowy i bańka chińska  
to duet niezastąpiony! Kosmetyk zawiera 
olej arganowy, ryżowy, sojowy i wyciąg z alg 
Tisochrysis lutea, który aktywuje procesy 
rozpadu i spalania tłuszczu. Masaż bańką 
chińską zmniejsza widoczność celluli-
tu, modeluje sylwetkę i wspomaga 
usuwanie toksyn z organizmu.

Panthebiotic, regenerująca pianka do twarzy i ciała, 130 g, 
cena: 29,99 zł, 100 g = 27,03 zł

Parodontax Herbal Fresh, pasta do zębów z imbirem, 
miętą i eukaliptusem, 75 ml, cena: 15,99 zł, 100 ml = 21,32 zł

Dermofuture szampon włosy farbowane,  
380 ml, cena: 17,99 zł, 100 ml = 4,73 zł

Kotex, podpaski higieniczne ultra,  
1 opak., cena: 9,99 zł, 1 opak. = 9,99 zł

Lirene Make me slim!, zestaw do 
masażu, 100 ml, cena: 31,99 zł, 
100 ml = 31,99 zł

LIRENE

Opalanie na żądanie
Wegańska nawilżająca formuła brązującej 
pianki do ciała zawiera cenną organiczną 
wodę kokosową oraz naturalny DHA.  
Szybko się wchłania, a podczas aplikacji 
nie pozostawia smug i przebarwień. Efekt 
złocistej opalenizny widoczny jest już po 
godzinie od jednorazowego nałożenia 
i utrzymuje się do 5 dni.

lat z Wami 
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Lirene Cappucino brązująca pianka do ciała  
z organiczną wodą kokosową, 150 ml cena: 22,99 zł,  
100 ml = 15,33 zł



TRWAŁY PODKŁAD, KTÓRY 
PIELĘGNUJE TWOJĄ SKÓRĘ
LASTING FINISH 25H
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TESORI D’ORIENTE

Orientalna kąpiel
Czas na kąpiel inspirowaną rytuałami 
ajurwedy. Płyn Tesori d’Oriente zawiera 
składniki o właściwościach nawilżających 
i regenerujących skórę, takie jak olej 
amla, z miodli indyjskiej i sezamowy oraz 
ekstrakty z aloesu i nagietka. Szlachetny 
i otulający zapach wzbogacono olejkami 
z pomarańczy, cytryny i paczuli.

BERGAMO

Eliksir młodości
Ujędrniające serum do twarzy Bergamo o działaniu 
przeciwzmarszczkowym ma skoncentrowaną formułę 
opartą na rozpuszczalnym kolagenie 
(Soluble Collagen). Odżywia skórę  
i przywraca jej elastyczność, 
ujędrnia, rozjaśnia, niweluje 
zmarszczki. Wygładza cerę i nadaje 
jej jednolity promienny koloryt.

GOSH

Wegański tusz i... już! 
Pogrubiający rzęsy wegański tusz  
Just Click It! marki Gosh otwiera się i zamyka 
na jedno kliknięcie. Ma pielęgnującą formułę 
z woskiem carnauba i szczoteczkę w kształcie 
fali, która pomaga dodać objętości na całej 
długości rzęs bez obawy o smugi i kruszenie. 
Kosmetyk nie uczula i nadaje się do makijażu 
oczu wrażliwych. 

HEAN

Idealnie gładka skóra
Wygładzający, ultralekki puder pod oczy o satynowym 
wykończeniu rozjaśnia cienie pod oczami i utrwala korektor. 
Jego bardzo drobne pigmenty mają 
unikatowe właściwości odbijania 
światła, dzięki czemu skóra wydaje 
się gładsza, a zmarszczki wyraźnie 
spłycone. Zawiera pielęgnujący 
olej z maruli.

EVELINE  COSMETICS

W blasku gwiazd
Paleta Mystic Galaxy to 12 cieni do powiek inspirowanych 
motywem kosmicznym i trendami kolorystycznymi 2021. 
Matowe, metaliczne i hologramowe wykończenia mocno 
napigmentowanych cieni dają niezliczone możliwości 
inspiracji dla 
makijaży tak 
dziennych, jak 
i wieczorowych. 

DERMAGLIN

Maska po… masce
Noszenie masek ochronnych to 
konieczność, ale drobnoustroje 
mają pod nimi idealne warunki do 
namnażania, a skóra jest narażona  
na mikrouszkodzenia. Glinkowe maseczki 
Dermaglin koją podrażnienia i łagodzą 
maskne – trądzik powstały w wyniku noszenia masek ochron- 
nych, przywracając jej skórze zdrowy i nieskazitelny wygląd.

Hean Satin secret, puder pod oczy  
o satynowym wykończeniu bez drobinki, 
5 g, cena: 24,99 zł, 100 g = 499,80 zł

Bergamo, ujędrniające serum do twarzy  
z rozpuszczonym kolagenem, 30 ml,  
cena: 79,99 zł, 100 ml = 266,63 zł

Gosh Just Click It!, tusz do rzęs pogrubiający,   
10 ml, cena: 64,99 zł, 100 ml = 649,90 zł

Czy wiesz? 
Amla (amalaka, 

agrest indyjski) 

ma właściwości 

odżywiające.

Tesori d’Oriente Ajurweda, płyn do kąpieli  
500 ml, cena: 21,99 zł, 100 ml = 4,40 zł

Dermaglin, maseczka z glinki, ratunek dla skóry po użyciu  
maseczki ochronnej, 20 g, cena: 8,99 zł, 100 g = 44,95 zł

Eveline Cosmetics, Mystic Galaxy, paleta 12 cieni do powiek, 12 g,  
cena: 59,99 zł, 100 g = 499,92 zł

TYLKO 
w  
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Trzy perfekcyjnie dobrane odcienie Sukienka – bladoróżowa, sandałki 
w odcieniu bzu i neutralny odcień nude na paznokciach stóp. Dodatkowy, 
intensywny kolor wprowadziłby dysonans do tej subtelnej kompozycji.  

Do pastelowych kreacji 
zawsze będą pasowały 
pantofle lub sandały 
w waniliowym odcieniu 
bieli. W tym sezonie modne 
są wszelkie ażury, prześwity 
i dziurkowania.
 
pantofle: Zara 

Dekolt na plecach
Pęknięcie na plecach  
nie odsłania wiele,  
ale wprowadza do 
kreacji frywolny nastrój.

NA URODZINY I INNE 
OKAZJE WIĘKSZE I MAŁE...

Pastelowe kolory, delikatne tkaniny – koronka, tiul. To kreacje 
równie dobre na rodzinną uroczystość, jak i na urodziny  

z przyjaciółmi spędzone na plaży.
TEKST: Matylda Jawor

1

2

3
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Chłodne odcienie pudrowe  
to znakomita gama barw  

dla tzw. okazjonalnych kreacji.   

TIULOWA  
WATA CUK ROWA

sukienka: Asos, sandały: Szydłowski/
eobuwie.pl, bransoletki: Cat&Cat/ h
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CALIFORNIA DREAM  
Makijaż, którego prawie nie widać. Najważniejsza jest w nim cera – 

ma wyglądać na okaz zdrowia. Promienna i świetlista.
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CERA: Skóra powinna być naturalna, ale wyrównana, dlatego 
nakładamy na nią jak najmniejszą ilość kryjącego podkładu, 
a w okolice oczu odrobinę korektora. Muśnięcie szczytów kości 
policzkowych morelowym, lekko błyszczącym różem pozwoli 
uzyskać efekt świeżej i promiennej cery. Całą twarz delikatnie 
omiatamy bronzerem, który idealnie dostosowuje się odcieniem 
do skóry i natychmiast nadaje jej zdrowego koloru.

OKO: Nakładamy na ruchomą powiekę błyszczący cień i rozcie-
ramy, nieco wychodząc poza linię załamania powieki. Tuszujemy 
rzęsy. Podkreślamy linię wodną beżową kredką. Brwi pełnią 
w tym makijażu ważną rolę – pisakiem rysujemy włoski i prze-
czesujemy brwi szczoteczką z utrwalającym żelem.

USTA: Malujemy kryjącą pomadką o matowym wykończeniu. 

JAK  WYKONAĆ?

1. NYX Matte Bronzer, bronzer matujący, odcień Medium, 9,5 g, cena: 40,99 zł, 100 g = 431,47 zł   2. RIMMEL Brow this way Fill & Sculpt, kredka do brwi 
nr 002, 0,25 g, cena: 31,99 zł, 100 g = 12796,00 zł   3. HEAN Camouflage, podkład kryjący nr 54 Caramel, 30 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 133,30 zł   4. CATRICE żel 
do stylizacji brwi i rzęs, 6 ml, cena: 13,49 zł, 100 ml = 224,83 zł   5. INGLOT Pumpkin Pie, paleta cieni do powiek, 6,6 g, cena: 49,99 zł, 100 g = 757,42 zł    6. INGLOT 

tusz do rzęs podkręcający i wydłużający, 8,5 ml, cena: 41,99 zł, 100 g = 494,00 zł   7. PAESE róż arganowy do policzków nr 64, 4 g, cena: 24,99 zł, 100 g = 624,75 zł   

8. CATRICE 18h Colour & Contour, kredka do oczu nr 050, 0,3 g, cena: 10,49 zł, 100 g = 3496,67 zł   9. BELL HYPOAllergenic, Fresh Mat Liquid, pomadka płynna 
nr 002,  4,4 g, cena: 22,99 zł, 100 g = 522,50 zł 

TYLKO 
w  
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Rad udziela: 
ANNA WOJCIECHOWSKA,  

makijażystka, ekspertka hebe

1. HEBE PROFESSIONAL gąbka  
do makijażu mini 3D, 2 szt., cena: 
11,99 zł, 1 szt. = 5,99 zł   2. 4ORGANIC 

Coco Cookie, organiczny balsam 
do ust, 5 g, cena: 12,99 zł,  
100 ml = 259,80 zł   3. L’ORÉAL PARIS 

Brow Micro Tatouage, cienkopis 
do brwi nr 104, 1g, cena: 69,99 zł, 
100 g = 6999,00 zł            

2

3

1

Krok 1
KOREKTOR POD OCZAMI: 

Aby dokładnie go rozprowadzić, najlepiej 
użyć minigąbeczki. Jej owalny kształt 
sprawia, że bez problemu dotrzemy  
do kącików oka i nie nałożymy zbyt dużo 
produktu. Jajko powinno być zwilżone, 
nadmiar wody odciśnięty. Aplikujemy 
kosmetyk ruchem wklepującym.

Krok 2 
BRWI:

Aby były idealne, czasem 
wystarczy je zaczesać ku 
górze. Jeśli jednak natura 
nie obdarowała nas hojnie, 
sytuację uratuje pisak do 
brwi. Domalujemy nim 
nawet pojedyncze włoski. 
Taki zabieg sprawi, że brwi 
staną się wyraźniejsze, 
bardziej puszyste i optycznie 
zwiększy się powierzchnia 
powieki. 

 Krok 3  

SZYBKI RATUNEK NA SPIERZCHNIĘTE USTA: 

Czasem dopiero w trakcie makijażu ust okazuje się, że pojawiły się 
suche skórki. Może być wtedy za późno na peeling z użyciem wody. 
W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie odrobina gęstego 
odżywczego balsamu do ust. 

lat z Wami 
TO NAS INSPIRUJE /  Z A  KULISAMI  NASZEJ  SESJ I
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WIOSNĄ I LATEM POZWALAMY SOBIE NA WIĘKSZĄ EKSTRAWAGANCJĘ W STYLIZACJI PAZNOKCI, 
JEDNAK NAWET NAJLEPSZY LAKIER NIE BĘDZIE PREZENTOWAŁ SIĘ ELEGANCKO,  
JEŻELI PAZNOKCIE NIE BĘDĄ ZDROWE I LŚNIĄCE.

Suche, kruche, cienkie, rozwarstwione… Każdy pro-
blem paznokci wymaga innego rodzaju pielęgnacji, 
dlatego odżywki Nail Tek oznaczone są odpowiednimi 
kolorami i numerami, które pomogą wybrać produkt 
zapewniający pielęgnację dostosowaną do konkretne-
go typu paznokci. 

Odżywki oznakowane kolorem zielonym prze-
znaczone są do codziennej pielęgnacji pa-

znokci, aby były lśniące i sprężyste.

Odżywki pomarańczowe będą idealne przy 
paznokciach miękkich i rozwarstwiających się.

Odżywki oznakowane kolorem różowym na-
wilżają, przywracają sprężystość, dlatego 

świetnie sprawdzą się w przypadku paznokci przesu-
szonych i kruchych, a także osłabionych noszeniem 
tipsów lub lakierów hybrydowych.

Odżywki oznakowane fioletem stosujemy do 
paznokci cienkich, potrzebujących intensyw-

nego utwardzenia i pogrubienia.

Zdrowe i wystylizowane paznokcie to nie wszystko. 
Aby manicure był trwały, warto wykorzystać Top Coat 
Seche Vite, czyli żelowy, szybkoschnący, utwardzają-
cy lakier ochronny. Tworzy on na paznokciu jednolitą 
warstwę o lustrzanym połysku, błyskawicznie wysy-
cha i nadaje efekt hybrydy bez stosowania lampy UV.  
Już teraz zadbaj o odpowiednią pielęgnację i przygotuj 
swoje paznokcie na nowy sezon!

Nail Tek & Seche Vite
Odżywki do zadań specjalnych

1. Nail Tek, odżywka wzmacniająca do codziennej pielęgnacji, 15 ml   2. Nail Tek, odżywka utwardzająca do codziennej pielęgnacji, 15 ml   

3. Nail Tek, odżywka nawilżająca do codziennej pielęgnacji, 15 ml    4. Nail Tek, odżywka silnie utwardzająca do codziennej pielęgnacji, 15 ml   

5. Seche Vite, żelowy, szybkoschnący lakier nawierzchniowy z utwardzaczem, 14 ml
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Tkaniny nowej generacji pozwalają 
zachować wdzięk staromodnych 

koronek w nowoczesnym wydaniu. 

W ODCIENIU PUDRU

sukienka: NAVONA.PL, sandały: Patricia 
Pepe/eobuwie.pl, kolczyki: Cat&Cat/h 

lat z Wami 
TO NAS INSPIRUJE /  SESJA  MODY
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Do delikatnej, choć nowoczesnej 
sukienki pasują lekkie 
sandały z miękkiego zamszu 
z metalowymi klamerkami 
(niekoniecznie w stylu romantycznym). 
Nie muszą być dokładnie w odcieniu 
sukienki (czy innej stylizacji,  
np. letniego jasnego garnituru). 
Wystarczy, jeśli należą do tej samej 
gamy odcieni.
sandały: Solo Femme/eobuwie.pl 

Koronka. Technologiczne 
odkrycia pozwalają 
zaprojektować koronkę 
dokładnie odwzorowującą 
fason kreacji (dopasowaną do 
każdego rozmiaru). Sukienka 
ma mniej szwów i lepiej 
układa się  
na sylwetce. 

Co ma odcień lila  
do bladego różu?
Mogą idealnie współpracować 
w jednej stylizacji.  
Nie konkurują o uwagę,  
ale interesująco się dopełniają.

torebka kopertówka: Patricia Pepe/
eobuwie.pl, torebka woreczek:  
Pinko/eobuwie.pl

1

2

3
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RÓŻOWY ODCIEŃ MIEDZI 
Spektakularny makijaż oczu i wygładzona cera o delikatnym satynowym 

połysku jako tło. Efektowny wizerunek na szczególne okazje.

1. ESSENCE Lashes to Impress, kępki rzęs pojedyncze nr 01, 1 opak., cena: 10,99 zł, 1 opak. = 10,99 zł   2. NYX Butter Gloss, błyszczyk do ust, odcień 
Creme Brulee, 8 ml, cena: 27,99 zł, 100 ml = 349,88 zł   3. BELL HYPOAllergenic, Eye&Skin, korektor pod oczy i na twarz nr 10, 8,5 g, cena: 17,99 zł, 
100 g = 211,65 zł   4. BELL HYPOAllergenic, Longwear Hydrating, podkład nawilżający nr 02, 30 g, cena: 34,99 zł, 100 g = 116,63 zł   5. INGLOT sypki puder 
rozświetlający nr 42, 30 g, cena: 50,99 zł, 100 g = 169,97 zł   6. CATRICE Peach Origin, paleta cieni do powiek, 10,6 g, cena: 44,99 zł, 100 g = 424,43 zł    

7. HEAN Stay On Professional, baza pod cienie do powiek, 7 g, cena: 16,99 zł, 100 g = 242,71 zł   8. INGRID Shine Gel Brow, żel koloryzujący do brwi, 7 ml, 
cena: 16,99 zł, 100 ml = 242,71 zł   9. PIERRE RENÉ Lip Matic, konturówka do ust nr 07, 0,4 g, cena: 17,99 zł, 100 g = 4497,50 zł   10. L’ORÉAL PARIS Air Volume, 
tusz do rzęs, 9,4 ml, cena: 69,99 zł, 100 ml = 744,57 zł    11. REVOLUTION MAKEUP Cheek Kit Fresh, paleta do konturowania, 3 g, cena: 24,99 zł,  
100 g = 833,00 zł  

1
32 4

6

7

7
9

10

11

CERA: Ujednolicamy cerę podkładem, najlepiej nakładając go 
zwilżoną gąbką. Okolice oczu rozświetlamy korektorem, wkle-
pując go małą gąbeczką. Strefę T matujemy lekko sypkim pu-
drem. Aby uwypuklić rysy twarzy, używamy paletki do mode-
lowania: bronzer nakładamy pod kością policzkową, tuż przy 
nasadzie włosów, wzdłuż nosa, na skrzydełka i jego koniuszek. 
Różem muskamy najbardziej wystającą część policzków, a tuż 
nad nią nakładamy rozświetlacz. Dodatkowo aplikujemy go na 
skronie i wzdłuż nosa.

OKO: Na ruchomą powiekę nakładamy różowo-miedziany 
świetlisty cień, a w zagłębienie oka, zewnętrzny kącik i tuż nad 
rzęsami ciemniejszy cień w odcieniu brudnego różu. Dolną po-
wiekę podkreślamy średnim różem i całość rozcieramy. Na śro-
dek powieki aplikujemy błyszczący cień, uprzednio nakładając 
odrobinę bazy. Doklejamy kępki rzęs (kilka w zewnętrznych 
kącikach oczu). To doda spojrzeniu głębi. Tuszujemy rzęsy 
i przeczesujemy brwi szarobrązowym żelem.
USTA: Dopełnieniem będzie błyszczyk w kolorze nude. 

JAK  WYKONAĆ

5

lat z Wami 
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Rad udziela: 
ANNA WOJCIECHOWSKA,  

makijażystka, ekspertka hebe

1. EYLURE Individuals Duos&Trios, 
sztuczne rzęsy – kępki, 1 opak., 
cena: 44,99 zł, 1 opak.  = 44,99 zł    

2. HEBE PROFESSIONAL BAMBOO 

pędzel do bronzera V02, 1 szt., 
cena: 29,99 zł, 1 szt. = 29,99 zł    

3. INGRID baza pod cienie, 6 g, 
cena: 15,99 zł, 1 szt. = 266,50 zł  

2

3

1

Krok 1
BAZA POD CIENIE: 

Błyszczące cienie trudniej rozcierają się 
i łatwiej osypują od matowych. Dlatego 
dobrym rozwiązaniem jest baza, która 
nie tylko utrwali makijaż, ale także ułatwi 
aplikację cieni, które z łatwością przykleją 
się do powiek. Bazę można położyć także 
na uprzednio położone cienie i jako 
wykończenie makijażu przykleić nawet 
brokat. 

Krok 2 
KĘPKI: 

Aplikacja pojedynczych 
kępek jest dosyć prosta, 
ale wymaga cierpliwości. 
Należy zacząć od środka 
oka, zwiększając długość 
włosków, tak by doklejone 
rzęsy były znacznie dłuższe 
w ich zewnętrznych 
kącikach. 

 Krok 3  

GDZIE NAKŁADAĆ RÓŻ: 

Najlepszym sposobem na odświeżenie cery jest odrobina rozświetlającego 
różu na policzki. Wystarczy lekko uśmiechnąć się i nałożyć odrobinę 
kosmetyku na najbardziej wystające miejsce. 
Aby uzyskać naturalny efekt, nakładamy go na policzki i na koniuszek nosa.  
Ten trik powoduje, że cera zostaje odświeżona i nabiera zdrowego wyglądu.  

lat z Wami 
TO NAS INSPIRUJE /  Z A  KULISAMI  NASZEJ  SESJ I
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JESZCZE NIE URODZINY, 
A JUŻ SIĘ BAWIMY...

Dziesiąte urodziny Hebe świętuje w maju. Nasza sesja odbyła się 
na początku marca, ale i tak panowała na niej radosna atmosfera 

dobrej zabawy! TEKST: Matylda Jawor

Tajemnicze spojrzenie... 
zza metalicznego balonu. 
Kiedyś damy używały 
wachlarza :-)

Nie uciekajcie! 
Balony 
napełnione 
helem 
wyrywały się 
na wolność 
ku sufitowi.

lat z Wami 
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Zakręcone! 
Fryzjerka zadbała 
o to, by poziom 
zakręcenia 
włosów modelki 
odpowiadał 
poziomowi 
rozkręcenia 
atmosfery 
na sesji :-)
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Na razie  
są grzeczne. 
Balony czekały 
w wielkich 
workach  
na odegranie 
swojej roli.

Róż do różu... 
Na wieszaku 
czekało wiele 
sukienek. Każdy 
zestaw trzeba 
było sprawdzić 
pod kątem 
doboru tonacji. 

Nowa kolekcja 
biżuterii, 
prosto z h. 
Było w czym 
wybierać!

To też makijaż!  
Mamy 
przedwiośnie.  
Nogom przyda się  
trochę opalenizny.

lat z Wami 
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NOWOŚĆ!
LASH SENSATIONAL

SKY HIGH
Mascara

Elastyczna szczoteczka docierająca do każdej 
rzęsy. Formuła z ekstraktem z bambusa

PoPrzed

Bezkresna długość  + objętość

NIEZIEMSKIE 
WYDŁUŻENIE
KAŻDEJ RZĘSY. 
EFEKT AŻ DO 24 H*.
*testy konsumenckie (samoocena). 

Maybelline_Modul_Hebe_SkyHigh.indd   1 18/03/2021   14:14
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Żaden element nie przyciąga 

szczególnej uwagi, ale całość  

jest naturalnie elegancka 

lat z Wami 
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Francuska rysowniczka, fotografka i światowej sławy blogerka modowa, 
którą „The New York Times” nazywa: „the guardian of all style”.  

Jak rodził się jej styl, kto ją inspiruje i dlaczego jej blog i styl 
kochają kobiety z całego świata?  TEKST: Iza Borowa

We wstępie do swojej książki Garance 
pisze: „Styl sprowadza się do jednego 
prostego pytania: co sprawia, że czuje-
my się piękni?”. No właśnie... Francuz-
ka, która utorowała drogę setkom mo-
dowych blogerek, odpowiedzi szukała 
długo, ale zanim ją znalazła, sporo się 
napracowała. Stworzyła własny blog 
w latach, kiedy internet dopiero racz-
kował, otworzyła drzwi do świata 
ulicznej mody, zasiadała w pierwszych 
rzędach na najlepszych paryskich po-
kazach. A potem odwróciła się, spoj-
rzała z dystansem na swoje dotychcza-
sowe życie i karierę i zdecydowała, co 
jest najważniejsze dla jej przyszłości, 
zaskakując całe środowisko modowe. 
Ale po kolei...

Jej kariera, jak sama mówi, zaczęła 
się od błądzenia po ciemku, na pierw-
sze pokazy mody wkradała się bez za-
proszenia, aby chwilę później stać się 
postacią rozpoznawalną zarówno 
przez czytelników, jak i przez najwięk-
sze domy mody. Ona oraz garstka in-

nych fotografów i blogerów przetarła 
szlaki dla kolejnego pokolenia, dla któ-
rego internet był już codziennością. 
Dla Doré klaustrofobiczne środowisko 
mody stało się jednak zbyt męczące. 
Powierzchowność relacji opartych na 
zysku i luksusie nie stała w zgodzie z jej 
otwartą i szczerą naturą, która znajduje 
swoje odzwierciedlenie w jej stylu.

Urodzona w 1975 roku na Korsyce 
Garance Doré, a właściwie Mariline 
Fiori, to prawdziwa kobieta renesansu. 
Jest fotografką, ilustratorką, pisarką, 
blogerką... Jest też niezwykłym wspar-
ciem dla kobiet z całego świata. Cho-
ciaż większa część jej życia i kariery za-
wodowej jest ściśle związana ze świa-
tem mody, a ona sama została okrzyk-
nięta przez „The New York Times” 
strażniczką wszelkiego stylu, Garance 
promuje tylko to, do czego sama ma 
przekonanie.

W życiu Doré wydarzyło się dużo, 
ale patrząc na zdjęcia blogerki, nie wi-
dzimy radykalnej zmiany stylu. Spo-

GARANCE DORÉ
 STARANNIE WYPRACOWANA 

NATURALNOŚĆ

„Kocham piękne płaszcze, 
zwracam na nie uwagę  
i mam ich sporo” Garance Doré

Pokryte brokatem pantofelki, wytarte 

dżinsy i biały płaszcz. Wszystko gra! 
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sób, w jaki ubierała się do pracy, na 
wielkie gale czy w czasie sesji zdjęcio-
wych, nie zmienił się. Z biegiem lat stał 
się nieco bardziej dojrzały, co wyraża 
się w jeszcze większej oszczędności 
i prostocie. 

Patrząc na Garance, widzimy kobie-
tę, która czuje się komfortowo, jest 
pewna siebie i ubrana stosownie do 
swojego nastroju i okazji. W jej szafie 
nie ma miejsca na ostentacyjne kroje 
ani wzory, na pogoń za szybko zmie-
niającymi stylami. Jej przepis jest pro-
sty: komfort, jakość, uniwersalność. 
„Spodnie, koszula i marynarka – to ta-
kie proste, ale tylko wtedy, kiedy każde 
z nich to właśnie ten nasz ulubiony 
model”. Konikiem Garance są zdecy-
dowanie płaszcze, marynarki i swetry... 
Na pierwszy rzut oka skromne, ale gdy 

SZAFA GARANCE
1. Mniej ciuchów, większa kreatywność  
Wyrzuć to, czego nie nosisz, wtedy łatwiej  

ci będzie kreatywnie dobierać swoje  
ulubione ubrania.

2. Ciuch doskonały  
Każda rzecz, którą kupujesz, powinna spełniać 

twoje oczekiwania, inaczej nigdy jej nie włożysz.
3. Jakość to długowieczność

Spójrz na metkę, dotknij tkaniny, obejrzyj szwy. 
Jeśli coś zostało wykonane dobrze,  

będzie pięknie się starzeć.
4. Niektóre rzeczy nie są dla ciebie...  

Jeśli wiesz, że krój, który obecnie jest w modzie, 
ci nie służy, nie kupuj, nigdy nie wyjdziesz  

w tym z domu.
5. Kupuj mniej, ale lepiej

Jeśli zamienisz ilość na jakość, możliwe, że będziesz 
kupować mniej, ale za to każdy przemyślany zakup 

sprawi ci radość, która szybko nie minie.

przyjrzymy się bliżej, odkrywamy niu-
anse, które sprawiają, że ten ciuch nig-
dy nie wyjdzie z mody.

Doré opowiada o momencie swojej 
przemiany z rozbrajającą śmiałością. 

Otoczona przez wieszaki pełne ubrań 
od najlepszych projektantów, tuż przed 
jednym z najważniejszych pokazów te-
go sezonu, zaczęła płakać i powiedziała 

sobie dość. Nie dlatego, że przestała 
kochać modę, wręcz przeciwnie. Po-
stanowiła być w zgodzie z samą sobą 
i konsekwentnie prezentować tylko to, 
w co sama wierzy. Pozorną porażkę za-
mieniła w sukces. Uśmiechnięta Ga-
rance ze zdjęć jest kobietą, która pre-
zentuje nie tylko stylizacje modowe, 
ale też całą filozofię życia opartą na 
eksplorowaniu własnego wnętrza, kul-
tywowaniu pozytywnych emocji i sza-
cunku dla samej siebie. Blogerka sta-
wia na szczerość emocji i uważa, że po-
dobnie jest z naszym prywatnym świa-
tem mody. Tworzenie go zgodnie 
z opiniami innych nigdy się nie spraw-
dzi, a my nie będziemy się w nim czuć 
dobrze, tracąc przy tym pewność siebie 
i uśmiech. Doré w swoich tekstach 
i książce pokazuje, jak sama popełnia 

„Musisz mieć odwagę,  
aby odrzucić wewnętrzny  
strach, robić to, w co  
wierzysz. W ten sposób 
ty też możesz zacząć prze-
suwać granice” Garance Doré

Garance potrafi 

żonglować 

proporcjami. 

Jeśli spodnie 

mają długość 

3/4, muszą im 

towarzyszyć 

wysokie obcasy. 
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CZYTANIE  Z PORTRETU
Gdy patrzymy na jej zdjęcia, wydaje 
się, że emanuje wewnętrznym 
blaskiem i energią. Tak właśnie się 
maluje! Odrobina podkładu, róż, 
rozświetlacz i szminka. Czasami 
tuszowi towarzyszy delikatna czarna 
kredka lub lekko podkreślone 
naturalne brwi. Od gładkich koków po 
krótkie zwichrowane cięcia – Garance 
nie boi się eksperymentów z fryzurą, 
ale nie zmienia koloru włosów.
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Garance unika przesady. Gdy łączy elementy stylu casual (tu: robocze kombinezony) ze szlachetną klasyką, stylizacja nigdy 

nie „krzyczy”.  Do krótkiej sukienki i modnych szpilek dodaje neutralny pozasezonowy element – marynarkę. 

błędy („to niekończący się proces” – 
zauważa), jak wyciąga wnioski, jak co-
dziennie uczy się czegoś nowego o so-
bie, swoim ciele i strefie komfortu. 
Z poczuciem humoru tłumaczy nam, 
jak zostać sobą, nie bojąc się tego, co 
było, ani zmian, które jeszcze przed na-
mi. „Jestem weteranką tygodni mody 
i jak każda modowa dziewczyna mam 

„Nigdy nie jest dobrym 
pomysłem ubierać się 
niewygodnie” Garance Doré

za sobą sporo wątpliwych modowych 
kreacji”. Co jest w stylizacji ważne? Do-
ré uważa, że biżuteria jest częścią na-

szej natury. Zakrywa zaledwie niewiel-
ką część naszego ciała, ale jej brak spra-
wia, że czujemy się nago. Dlatego na-
wet w czasie kwarantanny codzienny 
rytuał zakładania kolczyków jest dla 
niej istotny, poprawia jej nastrój i od-
biór samej siebie. „Kiedy zakładam bi-
żuterię, nawet do dresu (co ostatnio 
zdarza się często), zawsze czuję się 
odrobinę lepiej”. 

Obecnie Garance prowadzi dwa róż-
ne blogi. Na stronie wearedore.com 
znajdziemy wywiady i newsy ze świata 
mody, artykuły dotyczące stylu życia 
i urody. Z kolei garance.world to płat-
na subskrypcja, dzięki której możesz 
nawiązać kontakt z Doré i porozma-
wiać z nią o... wszystkim. To jest uko-
chane dziecko blogerki, strefa dla ko-
biet, które chcą otwarcie dzielić się 
swoimi doświadczeniami i które tak 
jak autorka cenią szczerość i rozwój 
w każdym aspekcie życia. 

lat z Wami 
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MOJE ULUBIONE 
SMOKEY EYES

W tym sezonie masz do wyboru kilka nowych wariantów,  
które subtelnie różnią się między sobą. Wybierz swój ulubiony!

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf 

Efekt ciemnej oprawy oczu w makijażu 
nie jest niczym nowym. Kobiety lubiły 
go od zawsze. Jego początki zawdzię-
czamy Egipcjankom, które nie tylko 
stworzyły własny styl w makijażu, ale 
też produkowały pierwszy kosmetyk 
do makijażu oczu, czyli kohl tworzony 
na bazie węgla, olejów i sproszkowa-
nych palonych orzechów. 
My nie musimy już dziś sięgać po moź-
dzierz, aby stworzyć własne barwniki, 
bo otwierając swoją kosmetyczkę, ma-

my na wyciągnięcie dłoni produkty, 
które pozwolą nam uzyskać właściwie 
każdy wariant smokey eyes, jaki nam 
się podoba – zaczynając od tego najbar-
dziej klasycznego opartego na matowej 
czerni po lekki jak piórko i mieniący się 
delikatnymi kolorami „dym” wokół 
oczu. Ten sezon przynosi nam kolejne 
nowe propozycje bazujące na czarnej 
kredce i... odrobinie fantazji pozwalają-
cej zdekonstruować smokey eyes we-
dług naszych potrzeb.

Jest kilka zasad przydatnych przy wy-
konywaniu tego makijażu oczu, które 
są uniwersalne dla wszystkich jego 
wersji. Najważniejsza z nich to dosko-
nale przygotowane powieki i jednolita 
cera. Chcąc w pełni wykorzystać moc 
tego zdecydowanego makijażu, pa-
miętajmy, by dać mu takie tło, na jakie 
zasługuje. Smokey eyes nie lubi kon-
kurencji, odpuszczamy więc sobie 
skomplikowane konturowanie, inten-
sywny róż i wyrazisty odcień szminki. 

1. RIMMEL ScandalEyes, precyzyjny mikroeyeliner długotrwały, 1,1 ml, cena: 31,99 zł, 100 ml = 2908,18  zł   2. EVELINE COSMETICS Charming Mocha,  
paletka metalicznych 12 cieni do powiek nr 01, 15,6 g, cena: 57,99 zł, 100 g = 371,73 zł   3. HEAN Vision Smooth, puder sypki, nr 601 Neutral,  

7 g, cena: 23,99 zł, 100 g = 342,71 zł   4. PAESE Long Cover, podkład matujący nr 01, 30 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 116,33 zł  
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DIOR 
rockowe  

minimum
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NIEZBĘDNIK
  pędzelek  

do blendowania

  baza pod cienie

  baza wyrównująca  

koloryt skóry

  podkład matowy

  korektor pod oczy

  miękka kredka  

do oczu, którą możesz 

rozetrzeć

  paletka cieni,  

kilka odcieni tego  

samego koloru

  czarny tusz do rzęs 

  pomadka nude  

lub błyszczyk

Sięgamy za to po bazę do powiek oraz 
odpowiedni dla naszego typu skóry 
primer i starannie nakładamy korek-
tor pod oczy. Naszym celem jest uzy-
skanie jednolitej, gładkiej skóry bez 
cieni pod oczami. 
Brwi powinny wyglądać naturalnie, ale 
chcąc osiągnąć efekt bardziej rockowy, 
możemy je lekko rozczesać; spokojniej-
szy wizerunek podkreślą brwi wzmoc-
nione cieniami i uczesane. 
Na usta wystarczy kropla ulubionego 
błyszczyka, szminka typu nude lub pie-
lęgnacyjna pomadka. Konieczna bę-
dzie dobra maskara, która starannie 
i mocno pokryje rzęsy. Jeśli zadbasz 
o staranne ich wytuszowanie, nic nie 
odwróci uwagi od twojego spojrzenia, 
bez względu na to, czy zdecydujesz się 
na klasyczny wariant czy też wypróbu-
jesz jeden z najnowszych trendów.

1. DIOR  
rockowe minimum

Skromna i efektowna wersja, która nie 
powinna nastręczać problemów w wy-
konaniu. Wystarczą miękka czarna 
kredka i odrobina odwagi, aby obwieść 
nią całe oko. Haczykiem jest zatrzymać 
się w rysowaniu kreski na takim pozio-

CHANEL  
gotycka 
piękność

1. NYX Butter Gloss, błyszczyk do ust, odcień Angel Food Cake, 8 ml, cena: 27,99 zł, 100 ml = 349,88 zł   2. MAX FACTOR Mastertouch, korektor  
pod oczy z aplikatorem, nr 303, 1,5 g, cena: 49,99 zł, 100 g = 3332,67 zł   3. GOSH Primer Plus, baza pod makijaż dopasowująca się do kolorytu cery,  

30 ml, cena: 59,99 zł, 100 ml = 199,97 zł   4. RIMMEL Wonder’Swipe, eyeliner i cień do powiek, 2 w 1, nr 014, 7 ml, cena: 46,99 zł, 100 ml = 2764,12 zł    

5. GOSH paleta do brwi, 2,8 g, cena: 49,99 zł, 100 g = 1785,36 zł

1
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1. BELL HYPOALLERGENIC Pocket Powder Fresh Mat, puder prasowany nr 001, 13 g, cena: 30,99 zł, 100 g = 238,38 zł   2. HEAN Pure Silky, 
 róż do policzków nr 101 Nude Peach, 4 g, cena: 13,99 zł, 100 g = 349,75 zł   3. LIRENE Magnolia, baza pod podkład wyrównująca koloryt,  

30 ml, cena: 35,99 zł, 100 ml = 119,97 zł   4. EVELINE COSMETICS Celebrity, eyeliner z pędzelkiem, 3 ml, cena: 13,29 zł, 100 ml = 443,00 zł

43

1

CHLOÉ 
nieoczywiste 
zestawienie

mie intensywności, aby efekt nie był 
przerysowany. Linia musi być widocz-
na, nie za cienka, ale i nie gruba. Nakła-
daj ją powoli i stopniowo, na koniec le-
ciutko rozetrzyj cienkim pędzelkiem, 
dzięki czemu będzie jednolita i niezbyt 
ostra. 

2. CHANEL 
gotycka piękność
Porcelanowa skóra – gładka i matowa, 
na ustach dosłownie kropla koloru na-
dająca wargom zmysłowej świeżości, 

ale głównymi bohaterami tego makija-
żu oczu są intensywnie ciemne smokey 
eyes, w których zapomniano o dolnej 
powiece! Wydawać by się mogło, że 
połowa przydymienia da efekt równie 
połowiczny, ale nic bardziej mylnego. 
Ta wariacja na temat klasycznego ma-
kijażu smokey mocno podkreśla kolor 
naszych oczu i mimo bardzo intensyw-
nego makijażu górnej powieki nie 
sprawia wrażenia ciężkiego. Wręcz 
przeciwnie, efekt jest bardzo wyszuka-
ny i kobiecy!

3. CHLOÉ  
nieoczywiste zestawienie
Czarna kredka i jasne cienie? Czemu 
nie. Mocna, czarna obwódka dookoła 
oka i dwa odcienie beżu na powiece. 
Takie połączenie daje nietypowy efekt, 
makijaż wygląda trochę jak następne-
go dnia po imprezie. Trochę jest, a tro-
chę znikło, ale oko pozostało mocno 
podkreślone, a spojrzenie pewne sie-
bie. Propozycja Chloé to ukłon w stro-
nę niepokornych duchów, które lubią 
robić wszystko po swojemu. 

lat z Wami 
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PIĘKNA.ŚWIADOMA.ODPOWIEDZIALNA

Rozświetlające czy matowe, mocno czy lekko kryjące, z filtrem SPF czy certyfikatem   
Allergy Certified? Niezależnie od Twojego wyboru masz gwarancję pielęgnacyjnych  
i odżywczych składów, formuł bez dodatku perfum oraz przyjaznej środowisku produkcji, 
CO2 free. www.gosh.pl
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koreańskich rytuałach pie-
lęgnacyjnych po aplikacji 
serum i maski przychodzi 

czas na zajęcie się skórą wokół oczu. 
Ponieważ jest ona cieńsza niż skóra 
reszty twarzy i nie posiada wielu gru-
czołów wytwarzających chroniące ją 
przed czynnikami zewnętrznymi se-
bum, o wiele łatwiej ulega przesusze-
niu, a aktywna praca mięśni mimicz-
nych sprawia, że wiotczeje i szybko po-
jawiają się na niej zmarszczki (tzw. ku-
rze łapki). Aby zapobiec przedwczesne-
mu starzeniu skóry wokół oczu, Azjatki 
sumiennie zajmują się jej pielęgnacją. 
Dokładnie oczyszczają ją podczas po-
rannych zabiegów, jak i wieczornej pie-
lęgnacji oraz zapewniają jej maksymal-
ną dawkę składników odżywczych. Raz 
lub dwa razy w tygodniu stosują też 
maski w postaci płatków pod oczy lub 
kompresów. Zaletą koreańskich ko-
smetyków pod oczy jest nie tylko siła 
ich naturalnych składników (m.in. eks-
traktu z żeń-szenia, bambusa, ryżu, 
miodu i propolisu, śluzu ślimaka, wy-
ciągu z miłorzębu oraz kolagenu) oraz 
nowoczesne formuły, ale i ich delikat-
ność. Cienka skóra wokół oczu nie lubi 
obciążających i zbyt bogatych składów 
– nie radzi sobie z ich przyswajaniem 
i potrafi zareagować podpuchnięciami. 
Częstym problemem, z którym boryka-
ją się Azjatki, są zasinienia i worki pod 
oczami. Niekiedy wynikają ze zbyt ob-
ciążającej pielęgnacji, ale mogą być też 
efektem przemęczenia lub niewłaściwej 
diety. Azjatki stosują w porannej pielę-
gnacji delikatny masaż skóry wokół 
oczu (opuszkami palców lub chłodnym 
rollerem podczas aplikacji kremu lub 
serum na dzień) oraz kosmetyki o dzia-
łaniu rozświetlającym i rozjaśniającym 
skórę. 

 PIELĘGNACJA 
OKOLIC OCZU 

Gładka, jędrna i pełna blasku skóra wokół 
oczu to dla Azjatek jeden z elementów 
zbliżających je do ideału piękna. Nic 

dziwnego, że nawilżaniu i rozświetlaniu 
okolic oczu poświęcają dużo uwagi 
w codziennej pielęgnacji. TEKST: Olga Huk

WRytuały bez tajemnic.  
Część 6 
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Makijaż lekki i naturalny
Koreanki doskonale wiedzą, że w pielęgnacji skóry wokół oczu nie bez znaczenia jest także używanie bardzo delikatnych kosmetyków 
do makijażu – zamiast ciężkiego i bogatego podkładu wybierają na ogół lekkie kremy BB rozświetlające cerę i wyrównujące jej koloryt 
oraz minimalną ilość innych kosmetyków do makijażu: tuszu, cieni do powiek czy kredek. Na ogół codzienny azjatycki makijaż oczu 
polega jedynie na podkreśleniu ich naturalnego piękna poprzez muśnięcie powieki cieniem w kolorze brzoskwini i bardzo oszczędnym 
wytuszowaniu rzęs.

MOC MASKI
Maska do skóry pod oczami  
w postaci płatków redukuje 
opuchnięcia i zmarszczki. Zawiera 
kolagen, ekstrakt z zielonej herbaty  
i witaminę E. W efekcie zmarszczki i 
obrzęki stają się mniej widoczne,  
a spojrzenie nabiera blasku.
Purederm kolagenowa maska pod 
oczy, 30 szt., cena: 9,99 zł, 100 ml = 33,30 zł

MŁODOŚĆ W KREMIE
Odmładzający krem z ekstraktem 
z żeń-szenia sprawdza się w pielęgnacji 
skóry okolic oczu – wzmacnia ją, 
uelastycznia i odżywia, rozświetla 
i rozjaśnia. Zaspokaja nawet potrzeby 
cery dojrzałej.
CLIV odmładzający krem pod oczy 30, ml, 
cena: 99,99 zł, 100 ml = 333,30 zł

POTĘGA SKŁADNIKÓW
Krem pod oczy odmładza skórę dzięki 
wyjątkowym składnikom: naturalnym 
bakteriom kwasu mlekowego i cerami-
dom. Kosmetyk skutecznie wygładza 
zmarszczki, łagodzi podrażnienia 
poprawia napięcie i elastyczność skóry 
oraz działa odmładzająco. 
Benton Fermentation, krem pod oczy, 30 g, 
cena: 129,99 zł, 100 g = 433,30 zł

BLASK ZŁOTA
Płatki wygładzają zmarszczki  
i ujędrniają skórę pod oczami. 
Zawierają odżywcze składniki:  
kwas hialuronowy, kolagen, koenzym 
Q10, ekstrakt z soi. Po 20 minutach 
skóra nabiera blasku.
MBeauty Gold Foil, wygładzające płatki 
pod oczy z kolagenem, 12 ml,  
cena: 7,99 zł, 100 ml = 66,58 zł

SIŁA SERUM
Żelowe serum zawiera witaminy 
i ekstrakty owocowe, które wspomagają 
nawilżenie, wygładzają i rozświetlają 
skórę wokół oczu. Kosmetyk redukuje 
widoczność drobnych zmarszczek  
oraz cieni pod oczami.
Prreti Berry White, rozjaśniające serum pod 
oczy, 30 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 83,30 zł

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE
Nawilżający i uelastyczniający ekstrakt 
z wąkroty azjatyckiej, witamina B3,  
kojący ekstrakt z aloesu i odbudowujące 
ceramidy to składniki, które w kremie 
pod oczy niwelują oznaki starzenia skóry 
i przeciwdziałają powstawianiu 
zmarszczek. 
Pureheals Centella 80, krem pod oczy, 
30 ml, cena: 74,99 zł, 100 ml = 249,97 zł

W STYLU ANTI-AGING
Aksamitna konsystencja kremu bogata jest w śluz ślimaka, kolagen, ekstrakt z 
perełkowca oraz alantoinę. Doskonale nawilża i wygładza skórę, zmniejsza też 
widoczność zmarszczek wokół oczu. Kosmetyk ma właściwości rozjaśniające skórę, 
poza tym zmniejsza cienie i opuchnięcia pod oczami. 
Bergamo krem pod oczy ze śluzem ślimaka, 30 ml, cena: 59,99 zł, 100 ml = 199,97 zł

TYLKO 
w  
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Bez korygujących filtrów  
BEZ PRZESADY...

Potrzebujemy wizerunku adekwatnego do wirtualnych spotkań 
służbowych i wideokonferencji. Chcemy wyglądać naturalnie, 
ale nie w stylu „właśnie wstałam”. Nowy makijaż zapewnia  

wygląd świeży i efektowny. Jak go wykonać i czego potrzebujesz? 

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf 

Codzienna praca online, rozmowy 
z przyjaciółmi, wywiadówka… Spo-
tkania w sieci stały się naszą nową ruty-
ną i to jedna z niewielu okoliczności, 
gdy możemy pokazać się bez maseczki. 
Nasz wizerunek w kamerce interneto-
wej jest równie istotny jak ten na żywo. 
Udział w spotkaniach internetowych 
sprawia, że często spędzamy sporo cza-
su, patrząc na swoich współpracowni-
ków i na… siebie. Widok w małym 
okienku, w którym pokazuje się nasza 
twarz, powinien dawać nam poczucie 
siły i zadowolenia, a nasz wizerunek 
powinien być odbierany jako profesjo-
nalny, nawet jeśli pod biurkiem kryją 
się ulubione dresy i kapcie.
Na szczęście nie jest trudno uzyskać 
właściwy efekt. Warto zrobić w kosme-
tyczce szybki remanent, zostawiając 
pod ręką tych kilka produktów, które 

pozwolą na wykonanie makijażu 
sprawnie. Ale uwaga! To, co sprawdza 
się na żywo, nie zawsze daje taki sam 
efekt w kamerze. Warto więc skorzystać 
z kilku prostych trików, a potem spraw-
dzić na monitorze komputera, czy je-
steśmy zadowolone. Taki test pozwoli ci 
sprawdzić, czy nie trzeba zmienić miej-
sca ustawienia krzesła, dodać lub ująć 
trochę światła. Nie chcemy przecież, by 
widać było tylko nasze kontury lub cie-
nie wyostrzające rysy. Możesz skorzy-
stać z kamerki w komputerze jak z lu-
sterka, a malując się przed ekranem, 
będziesz od razu widziała efekt – jak 
blogerka makijażowa.

W trzech wymiarach
Kamera upraszcza nasz wizerunek, od-
biera mu wielowymiarowość i często 
mocno przytępia kolory. Subtelne 

przejścia kolorystyczne i staranne blen-
dowanie niekoniecznie sprawdzą się 
więc na ekranie komputera. Są jednak 
elementy makijażu, które – odpowied-
nio podkreślone – dadzą doskonałe 
efekty. Zacznijmy jednak od podstawy, 
czyli idealnej skóry.

Aptekarska precyzja
Wystarczy kilka kropli korektora na-
niesionego w strategicznych miejscach, 
aby wyrównać koloryt twarzy. Drobne 
niedoskonałości nie będą widoczne 
w kamerze, natomiast cienie pod ocza-
mi niestety raczej tak. Korektor, które-
mu dasz czas wtopić się w skórę, da 
mocniejsze krycie i skutecznie pozbawi 
cię wszelkich śladów zmęczenia. Jeśli 
nie potrafisz żyć bez podkładu, zwróć 
uwagę, czy w kamerze nie wygląda on 
zbyt blado. Może się okazać, że na  
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1. INGRID Make Up Base, baza rozświetlająca do makijażu, 30 ml, cena: 31,99 zł, 100 ml = 106,63 zł   2. GOSH ołówek do oczu White, 1,1 g, 
 cena: 22,99 zł, 100 g = 2090,00 zł   3. EVELINE COSMETICS Glow and Go!, puder brązujący nr 01, 8,5 g, cena: 25,49 zł, 100 g = 299,88 zł   4. EVELINE CO-

SMETICS  Brow&Go!, żel do brwi, 6 g, cena: 24,99 zł, 100 g = 416,50 zł   5. PIERRE RENÉ korektor pod oczy nr 06, 7 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 357,00 zł    

6. LIRENE fluid rozświetlający z witaminą C nr 13, 30 ml, cena: 17,99 zł, 100 ml = 59,97 zł 
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TIPY:
  Skomplikowane techniki 

zostaw na spotkania  
na żywo. Ciemna kreska 
w linii rzęs da lepszy efekt 
niż subtelny wielotonowy 
makijaż.

  Uwaga na nos! Obiektyw 
kamery ma tendencję 
do wyolbrzymiania go 
i co gorsza podkreślania 
połysku. Upewnij się 
więc, że twoja strefa T jest 
właściwie zmatowiona, 
nawet jeśli nie masz takich 
skłonności na żywo.

  Rozświetlacz? Tak! 
Ale z daleka od środka 
twarzy! Szczyty kości 
policzkowych i muśnięcie 
pod łukiem brwiowym 
zupełnie wystarczą.

  Zalotka i jasna kredka 
do oczu to zestaw 
ratunkowy na dni, gdy 
trudno oderwać się od 
poduszki. Podkręcone 
i wytuszowane rzęsy 
powiększą oczy, a cielista 
lub biała kredka w dolnej 
linii wodnej sprawią, że 
oczy zabłysną wigorem.

  Mocne (ale nie 
przesadzone) brwi dodają 
twarzy stanowczości 
i pewności siebie.

potrzeby spotkań online będziesz musiała 
używać produktu odrobinę ciemniejszego 
niż naturalny odcień twojej skóry, ponieważ 
kamera podkreśla bladość i nadaje skórze 
szarawy odcień. Nie pracujemy przecież na 
planie filmowym o idealnie ustawionym 
świetle i kamerach wysokiej rozdzielczości! 
Jeśli lubisz, możesz też skorzystać z bronze-
ra, który ociepli odcień cery i doda trójwy-
miarowej głębi rysom twarzy. 

Zdrowe rumieńce
Ważne, aby widok twarzy w komputerze nie 
był płaski, jednowymiarowy. Dlatego warto 
użyć różu do policzków nawet wtedy, gdy 
nie jesteśmy przyzwyczajone do konturo-
wania. Może się okazać, że do wykonania 
makijażu online trzeba będzie używać ko-
smetyków kolorowych nieco hojniej niż za-
zwyczaj. Wiele subtelności ginie w przeka-
zie internetowym i czasem warto zmienić 

dotychczasową paletę kolorów na ciemniej-
sze lub intensywniejsze, aby uzyskać swój 
ulubiony efekt. Podobnie jest z malowaniem 
rzęs i brwi. Pominięcie tego elementu maki-
jażu może sprawić, że „zaginie” nam część 
twarzy. Ta sama zasada dotyczy ust, które 
warto podkreślić odrobinę intensywniej-
szym odcieniem pomadki. Uczesane i przy-
ciemnione brwi i mocno wytuszowane rzę-
sy obronią się nawet bez dodatkowych ak-
centów. Ostateczny efekt makijażu zależy od 
tego, jak chcemy być postrzegane. Zdarzą 
się sytuacje, gdy będziemy chciały być tylko 
jedną z wielu osób na spotkaniu na Zoomie, 
ale kiedy indziej będzie nam zależało, by 
wszystkie spojrzenia skupiały się na nas. 
Stwórz dwa warianty makijażu – podstawo-
wy i wzmocniony – dzięki temu twój wize-
runek w kamerze będzie dokładnie taki, jak 
tego chcesz (a żaden z tych wariantów nie 
zajmie ci więcej niż kilka minut). 

1. LENSVISION Moisture Drops, nawilżające krople do oczu, 1 opak., cena: 12,99 zł, 1 opak. = 12,99 zł   2. HEAN Multicolor HD, puder kulkach nr 101, 
8 g, cena: 22,99 zł, 100 g = 287,38 zł   3. ESSENCE Choose Your Glow, paletka rozświetlająca, 18 g, cena: 21,49 zł, 100 g = 119,39 zł   4. BOURJOIS Twist 

Extreme, tusz do rzęs, 8 ml, cena: 65,99 zł, 100 ml = 824,88 zł   5. MIYA COSMETICS MyLipStick, naturalna szminka Nude, 2,5 g, cena: 39,99 zł,  
100 g = 1599,60 zł   
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NOWOŚĆ
Mineralny puder sypki TRUE SKIN
Niezwykle delikatny. Zawiera 52% 
składników mineralnych i nawilżający 
kwas hialuronowy. Efekt soft-focus. 

Podkład nawilżający TRUE SKIN 
Ultra naturalny efekt „drugiej skóry“
Nawilżająca formuła z kwasem hialuronowym
Aksamitne wykończenie o średnim lub mocnym kryciu.

C AT R I C E . E U / P LPA S S I O N AT E LY  P E O P L E  &  P L A N E T  F R I E N D LY
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TRUE SKIN
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TIP: Włosy blond  
są zwykle cieńsze  

i delikatniejsze od ciemnych,  
dlatego ich farbowanie,  

pielęgnacja i stylizacja wymagają 
delikatnych, ale skutecznych  
kosmetyków o intensywnym 

działaniu nawilżającym 
i odżywczym.
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Paryski blond to nie nazwa konkretnej tonacji i farby do włosów,  
ale określenie nowego sposobu koloryzacji, w której równie ważny 

jak odcień jest sposób aplikacji farby na włosy, a nawet to, jak potem 
będziesz się czesać. Opowiadamy o najmodniejszym trendzie sezonu.

NAJMODNIEJSZE 

aryski blond to mieszanka 
różnych odcieni blondu, 
ale nie chodzi nam o to, aby 
w jednej miseczce zmieszać 

kilka różnych farb, lecz by wykorzystać 
np. trzy różne tony podczas jednej kolo-
ryzacji. Efekt taki można uzyskać, uważ-
nie dobierając trzy odcienie, ale zawsze 
w obrębie jednego koloru (np. ciepłego 
blondu). 
W tym sezonie unikamy chłodnych me-
talicznych odcieni blondu (tych z siwym 
i błękitnym połyskiem) oraz zbyt cie-
płych tonów (miodowych, niemal ru-
dych), bo paryski blond jest pełen słońca, 
światła i wiosny. 
W paryskiej koloryzacji niezmiernie 
ważne jest również dobranie farb tej sa-
mej marki i pochodzących z tej samej li-

nii, bo tylko wtedy możemy mieć pew-
ność, że koloryzacja się uda (choćby 
z powodu dokładnie tego samego czasu 
aktywacji pigmentów). Ponieważ farbo-
wanie włosów na paryski blond wymaga 
nałożenia na nie w tym samym czasie 
różnych odcieni farby, warto poprosić 
o pomoc przyjaciółkę i zadbać o dobrą 
organizację (np. jednoczesne rozrobienie 
różnych odcieni farby). 
Dobrze jest też wiedzieć, jaki dokładnie 
efekt chcemy osiągnąć. Paryska kolory-
zacja nie jest jednolita i „płaska”, a użycie 
np. trzech tonów farby ma nam zagwa-
rantować różnorodność odcieni i reflek-
sów na włosach, które dadzą wrażenie 
większej objętości i naturalności. Chodzi 
o efekt naturalnego rozjaśnienia niektó-
rych pasm przez słońce, dlatego na ogół 

odcienie Paryża

1. DESSANGE Blond Californien, szampon 
rozświetlający kolor do włosów, 250 ml, cena: 
29,99 zł, 100 ml = 12,00 zł   2. MARC ANTHONY 
Coconut Butter, odżywka do włosów blond,  
250 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 16,00 zł    
3. SCHWARZKOPF Palette, Color Shampoo, 
szampon koloryzujący Skandynawski Blond,  
1 opak., cena: 14,99 zł, 1 opak. = 14,00 zł    
4. JOANNA Porzeczkowy szampon rewitalizujący 
do włosów, 500 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 4,00 zł   
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EKSPERT:  
Agnieszka Kuryś, stylistka fryzur i właścicielka 
salonu „Pod Włos”, Warszawa, ul. Sobieskiego 60 lok. 13
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jaśniejsze pasma pojawiają się w tej ko-
loryzacji wokół twarzy i na wierzchniej 
warstwie włosów. Pod nimi odcienie 
mogą być nieco ciemniejsze. 
Paryski blond to rodzaj balejażu skom-
ponowanego z kilku przenikających się 
tonów jednego koloru i w taki sam spo-
sób możemy wykonać koloryzację: ma-
lując pędzelkiem świetliste pasma na 
włosach albo nakładając farbę na odse-
parowane poszczególne pasma zawija-
ne w folię. Niekiedy ten sposób farbo-
wania porównuje się do koloryzacji ba-
bylights (dziecięce rozświetlenie) albo 
sunkissed hair (włosy „całowane” przez 

słońce). To nic innego jak harmonijna 
kompozycja cieniutkich pasemek 
w różnych odcieniach jednego koloru.

Po drugie odrost
Jeśli naturalny odcień twoich włosów 
jest ciemniejszy niż odcień blond, który 
zamierzasz wykorzystać w paryskiej ko-
loryzacji, i widać wyraźną granicę mię-
dzy włosami farbowanymi a odrostami, 
nie stresuj się tym, bo w tym rodzaju 
koloryzacji odrosty są bardzo mile wi-
dziane. Nie zamalowujemy ich za 
wszelką cenę i nie musimy tego robić co 
miesiąc, ale staramy się dobrać taki od-

cień, który będzie łącznikiem koloru 
odrostu z kolorem farby blond. Taki 
sposób nazywany jest przez kolorystów 
blendowaniem, czyli łagodnym, tonal-
nym przechodzeniem jednego odcienia 
w drugi zacierającym wyraźne ich 
granice. 
Technika paryskiej koloryzacji polega 
na delikatnym mieszaniu odcieni (rów-
nież tych z odrostów) z koloryzowany-
mi pasmami, bo tylko taki sposób gwa-
rantuje naturalny wygląd całej fryzury. 
Większość słynnych kolorystów i fry-
zjerów ma zasadę, która polega na uży-
waniu rozjaśniacza lub najjaśniejszego 
odcienia farby i stosowaniu świetlistych 
refleksów jedynie na środkowej części 
włosów – bez odrostów i końcówek 
pasm. Jaśniejsze odcienie umiejscowio-
ne wokół twarzy (na okalających ją pa-
smach) sprawiają, że wyglądamy 
młodziej!

Po trzecie cięcie
Paryżanki znane są z tego, że mają fan-
tastycznie obcięte włosy i… wcale tego 
po nich nie widać. To, co nas zachwyca 
we fryzurach dziewczyn znad Sekwany, 

PO
RT

S

TIP: Chroń włosy  
blond podczas kąpieli  

w basenie, bo pod wpływem 
chloru i związków miedzi  

(dodawanych do wody) mogą 
stać się... zielone. Używaj  
dopasowanego do głowy  

czepka kąpielowego 
i kosmetyków do włosów  

blond. 
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to fakt, że rano wstają z łóżka i świetnie 
wyglądają w swoich naturalnych wło-
sach, nie robiąc z nimi nic szczególnego. 
To zasługa cięcia dopasowanego do dłu-
gości i naturalnej struktury włosa. 
Najlepsi fryzjerzy, zanim zaproponują 
cięcie i użyją nożyczek, najpierw przy-
glądają się włosom, wypytują o przy-
zwyczajenia dotyczące stylizacji, ulu-
bione uczesania i styl życia klientki. 
A potem tną w zgodzie z tym, jak włosy 
„pracują”, czyli jak same się układają 
i jak my je układamy do pracy i na więk-
sze wyjścia. Raczej nie sugeruje się, by 
włosy kręcone zmuszać do prostowania 
i odwrotnie, a włosom, które sprawdzają 
się wyłącznie w krótkich fryzurach, ka-
zać rosnąć do ramion – to sekret dobrze 
dopasowanej fryzury. Nic więc dziwne-
go, że w koloryzacji na paryski blond 
należy wziąć pod uwagę również dłu-
gość włosów, ich jakość i naturalne ten-

dencje (np. do kręcenia lub bycia pro-
stymi jak drut) oraz to, jak będziemy je 
nosić – upięte, związane w węzełek czy 
rozpuszczone. 

Po czwarte styl
Paryska koloryzacja i sposób farbowa-
nia w dużej mierze zależne są od doce-
lowej stylizacji fryzury. Bo jeśli mamy 
zamiar nosić włosy spięte w wysoki 
koński ogon lub koczek na czubku gło-
wy, powinnyśmy skupić uwagę na za-
maskowaniu wyraźnej granicy między 
odrostem a częścią farbowaną – kiedy 
zaczeszemy włosy do góry, odrost bę-
dzie widoczny w całej okazałości. Gdy 
lubimy nosić włosy proste i rozpuszczo-
ne, koloryzacja musi być dokładna, bo 
taka fryzura demaskuje wszelkie nie-
równości pasm. Lepiej więc zrobić wię-
cej cieniutkich pasemek niż rzadsze sze-
rokie pasy, które przy prostych włosach 

będą wyglądały nienaturalnie. Przy fry-
zurach z włosów falowanych ewentual-
ne błędy koloryzacji nie będą aż tak bar-
dzo widoczne, ale mimo to starajmy się 
być dokładne. 
Paryski blond to koloryzacja, której atu-
tem jest naturalny wygląd. Do stylizacji 
fryzury używajmy kosmetyków dopa-
sowanych do struktury włosów – pod-
kreślajmy to, że są proste, lub uwydat-
niajmy ich naturalny skręt i fale. 
Ogromne znaczenie dla ostatecznego 
wyglądu fryzury ma pielęgnacja wło-
sów i ich koloru. Dobrze jest używać ko-
smetyków dla nich przeznaczonych, bo 
zapewniają właściwe odżywienie,  
a także przedłużają żywotność ulubio-
nego odcienia. Zamiast prostownicy czy 
lokówki warto używać okrągłej szczotki 
do modelowania fryzury i unikać siło-
wego rozczesywania włosów tuż po ich 
umyciu.    

1. PHYTO COLOR bardzo jasny blond, farba do włosów, 1 opak., cena: 59,99 zł, 
1 opak. = 59,99 zł   2. JOANNA Multi Effect, szamponetka koloryzująca do włosów  
nr 01, 40 ml, cena: 4,99 zł, 100 ml = 12,48 zł   3. CREIGHTONS Sunshine Blonde, 
szampon rozjaśniający, 200 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 115,00 zł   4. BIOPOINT 

Cromatix, spray do włosów blond, 150 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 26,66 zł     
5. GARNIER Olia, farba do włosów jasny blond nr 9.0, 1 opak., cena: 18,99 zł,  
1 opak. = 18,99 zł   6. L’ORÉAL Magic Retouch, spray do retuszu odrostów Ciemny 
Blond, 75 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 12,67 zł   
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Test SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY  
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Lirene No Mask, nawilżający podkład do twarzy,  
nr 430, 30 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 116,63 zł

Testowała:  Kinga Kucharska
ekspertka ds. makijażu z drogerii h  w Bartoszycach

O produkcie: tusz wyposażony w silikonową szczoteczkę, 
która pozwala na osiągnięcie trójwymia-
rowego efektu.
Najlepszy dla: kobiet z opadającą powie-
ką lub noszących okulary ze względu na  
efekt maksymalnego podkręcenia rzęs, 
bez używania zalotki. Kremowa formuła 
uelastycznia rzęsy, przez co stają się od-
porne na uszkodzenia mechaniczne.
Zwróciłam uwagę na to, że: pogrubia  
nawet cienkie rzęsy, docierając do nich  
od samej nasady, a także idealnie  
rozdziela ich końce.

O produkcie: ultralekki, wegański podkład wzbogaco-
ny o serum, pielęgnujący i upiększający cerę bez efektu 
maski.
Najlepszy dla: kobiet, które cenią  
lekkość konsystencji, a potrzebują  
wyrównania kolorytu skóry oraz jej 
wygładzenia.
Zwróciłam uwagę na: wygodny aplika-
tor, a także niewyczuwalność produktu 
na skórze. Doceniam także składniki  
zawarte w produkcie, takie jak kwas  
hialuronowy, woda różana i mineralne 
pigmenty.

Paese, Adore 3D 
wydłużający tusz do rzęs 

3

Bourjois Volume Glamour, Coup de théâtre, tusz do rzęs,  
7 ml, cena: 60,99 zł, 100 ml = 871,29 zł

O produkcie: tusz, który nie skleja 
rzęs i idealnie je rozdziela, a także 
jest trwały. Kilkuwarstwowa aplika-
cja zapewnia efekt sztucznych rzęs.
Najlepszy dla: osób, które lubią  
tradycyjne szczoteczki, łatwą  
aplikację oraz spektakularny  
efekt pogrubienia.
Zwróciłam uwagę na to, że: pro-
dukt nie osypuje się i nie odbija  
na górnej i dolnej powiece.

Bourjois, Volume Glamour 
Coup de théâtre 
tusz do rzęs

Ingrid in Glasss, błyszczyk do ust, Ember gloss, 
4,5 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 666,44 zł

Paese Adore 3D, wydłużający tusz do rzęs, 
13 ml, cena: 34,90 zł, 100 ml = 268,46 zł

O produkcie: błyszczyk do ust gwarantu-
jący efekt lustrzanego połysku, który 
chroni, nawilża i perfekcyjnie odżywia. 
Daje efekt średniego krycia. Dostępny 
w różnych kolorach. 
Najlepszy dla: zwolenniczek lekkiej  
konsystencji, które lubią, kiedy produkt 
łatwo się aplikuje na wargi. 
Zwróciłam uwagę na to, że: produkt  
idealnie sprawdza się podczas noszenia 
maseczki ochronnej. Nie tylko upiększa, 
ale i pielęgnuje. 

Ingrid, in Glasss 
błyszczyk do ust  

Lirene, No Mask podkład 
nawilżający do twarzy1 2
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POSZUKIWANIE IDEAŁU

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Idealnie wyglądająca skóra to 
m.in. kwestia dobrze dobranego 
podkładu. Wybierając z szerokiej 
oferty podkładów postaw na 
potrzeby skóry, dokładnie jak przy 
doborze pielęgnacji. Następnie 
dobierz efekt „glow” lub „velvet”, 
a także poziom krycia: lekki 
lub mocniejszy. Pamiętaj, że 
niezależnie od poziomu krycia 
podkład powinien „stopić” się 
ze skórą. Zadbaj też o ochronę 
przed promieniami słonecznymi 
oraz światłem niebieskim. Tak 
dobrany podkład miło Cię 
zaskoczy i będzie nosić się lekko 
i przyjemnie. 

POSIADASZ CERĘ 
MIESZANĄ LUB TŁUSTĄ?

Postaw na formułę regulującą 
wydzielanie sebum.

Podkład z matowym wykończeniem 
i składnikami regulującymi poziom 
wydzielania sebum. Idealną propozycją 
będzie kryjący X-Ceptional Wear od 
GOSH, który przykryje niedoskonałości, 
a dzięki zawartości witaminy E odży-
wi skórę. Jego dodatkowym atutem 
jest funkcja anti-pollution, chroniąca 
skórę przed szkodliwymi czynnikami 
zewnętrznymi.

MIERZYSZ SIĘ 
Z NIEDOSKONAŁOŚCIAMI 
CZY PĘKAJĄCYMI 
NACZYNKAMI?

Po pierwsze ukojenie,  
po drugie krycie.

W tym przypadku idealnie sprawdzi się 
podkład i korektor w jednym – kryjąco-

-korygujący GOSH Foundation Plus. 
Funkcja korektora wyrówna koloryt 
cery. Pielęgnacyjny podkład z olejem 

Podpowiadamy,
jak go znaleźć

z nasion słonecznika i kwasem hialuro-
nowym łagodzi podrażnienia, nawilża 
i chroni, pozostawiając skórę gładką 
i sprężystą. Posiada filtr SPF 15. Druga 
propozycja to bestseller GOSH, który 
podbił Instagram, podkład o pełnym 
kryciu GOSH DEXTREME. Perfekcyj-
nie kryje niedoskonałości, zapewnia 
mocne krycie z matowo – satynowym 
wykończeniem.

CZUJESZ, ŻE TWOJA 
SKÓRA JEST SUCHA 
LUB WRAŻLIWA?

Postaw na nawilżenie 
i pielęgnacyjne formuły.

Cera sucha posiada skłonności do po-
drażnień i alergii, proponujemy więc 
podkład perfume free z certyfikatem 
Allergy Certified GOSH CHAMELEON. 
Innowacyjna formuła adaptacji ze skórą 
intensywnie nawilża, a zawarte w nim 
pigmenty uwalniają się podczas aplikacji 
dopasowując się do koloru cery. Drugą 

propozycją dla suchej lub wrażliwej cery 
jest podkład – krem GOSH BB – łączący 
funkcje kremu, bazy i podkładu. Posiada 
Filtr SPF15. Dla zwolenniczek płynnej 
konsystencji sprawdzi się podkład 
nawilżająco-kojący GOSH #FOUN-
DATIONDROPS z olejem arganowym 
i witaminą E. Idealnie łączy się ze skórą, 
pozostawiając delikatne, pudrowe wy-
kończenie. Posiada filtr SPF10.

PROPOZYCJA 
DLA ECO FANEK

Zwróć uwagę na wegańskie 
formuły i opakowanie OWP.

Podkłady w formule VEGAN w opako-
waniach OWP (Ocean Waste Plastic), 
czyli plastiku odzyskanego z oceanu, 
w wersji z lżejszym kryciem GOSH 
CHAMELEON lub mocnym GOSH 
DEXTREME powstają przy zerowym 
użyciu CO2.

PIĘKNA.ŚWIADOMA.ODPOWIEDZIALNA



darzyło ci się, że perfumy, które wspaniale pachniały na koleżance, na 
twojej skórze były niewyczuwalne? Niekiedy zachodzi chemiczna nie-
zgodność naturalnego zapachu, który neutralizuje kompozycję, prze-

ważnie jednak problem leży w sposobie aplikacji perfum na skórę. Warto więc po-
znać nasze triki... 
Intensywność zapachów często zależy od ich rodzaju. Najtrwalsze są absoluty i per-
fumy, nieco delikatniej pachną wody perfumowane, następnie wody toaletowe i ko-
lońskie, a najmniejsze stężenie kompozycji mają mgiełki do ciała i włosów. Najtrwal-
sze i najintensywniejsze są zapachy z rodziny orientalnych (np. egzotyczne przypra-
wy), zawierające nuty skórzane i zwierzęce (np. ambrę, piżmo), szyprowe (np. mech 
dębowy, bergamotka) oraz nuty cukiernicze (takie jak czekolada). Mniej trwałe są 
aromaty pudrowe, kwiatowe, cytrusowe i kolońskie. Kiedy same przeciwdziałamy 
utrwalaniu zapachu na skórze? Nie warto perfumować się tuż po ciepłej kąpieli, bo 
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1. Tous Classic, woda toaletowa, 50 ml, 199,99 zł, 
100 ml = 399,98 zł   2. Dolce&Gabbana Pour 
Femme, woda perfumowana, 25 ml, 239,99 zł,  
100 ml = 959,96 zł   

1. Vaseline wazelina kosmetyczna, 50 ml, 7,49 zł, 100 ml = 14,98 zł    
2. Ziaja wazelina biała kosmetyczna, 30 ml, 2,99 zł, 100 ml = 9,97 zł   

P R Z YG OT U J  S KÓ R Ę
Aby przedłużyć trwałość perfum, dobrze jest  
aplikować je na przygotowaną skórę. Wykorzystaj 
bezwonną wazelinę kosmetyczną. Wystarczy 
odrobinę wetrzeć w skórę, aby zapach został w niej 
uwięziony na dłużej. Możesz też użyć mleczka do 
ciała z linii dedykowanej konkretnemu zapachowi.

1 2

2

Chcemy, by ulubiona 
kompozycja towarzyszyła  

nam przez cały dzień,  
ale wolelibyśmy, żeby w tym 

czasie zapach się nie zmieniał. 
Jak wpłynąć na jego trwałość? 

Oto kilka sprawdzonych trików.

TEKST: Aleksander Perliński

rozgrzana skóra paruje, a razem z parą ulatnia 
się z niej większość składników zapachowych. 
Po kąpieli używamy perfum dopiero wtedy, 
gdy skóra ostygnie. Nie bez znaczenia jest wy-
branie miejsca do aplikacji zapachu. Perfu-
miarze uważają, że powinny to być miejsca, 
w których tętnice znajdują się najbliżej po-
wierzchni skóry, bo są one zazwyczaj cieplej-
sze i sprzyjają rozwijaniu się zapachu. Na pew-
no są to nadgarstki, skóra za uszami, zagięcia 
pod kolanami i łokciami, szyja, dekolt i kark.
Dawna moda na perfumowanie rękawiczek, 
chusteczek, peruk i rąbków sukni miała sens, 
bo perfumy całkiem nieźle trzymają się na 
tkaninach (szczególnie naturalnych, ale uwaga 
na jedwab, który jest bardzo wrażliwy i może 
się odbarwiać). Dla wzmocnienia aury zapa-
chu możesz delikatnie spryskać perfumami 
szal, apaszkę lub dekolt sukienki, ale pamiętaj, 
żeby nie robić tego zbyt często i nigdy nie mie-
szać na tkaninie kilku zapachów, bo taki miks 
może dać przypadkowy (i nie zawsze przyjem-
ny dla nosa) efekt.   

TRWAŁOŚĆ 
ULOTNOŚĆ 

1

i
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ajprzyjemniej jest wdychać 
aromaty późnej wiosny i wcze-
snego lata w naturze. Na łące 

oddalonej od miasta, dróg i przemysłu. 
Na zalanej słońcem polanie, głęboko 
w lesie. W szuwarach, nad jeziorem, gdy 
zapada zmierzch. Urlop? Weekend? Nie 
tylko, ale rzeczywiście te przyjemności 
najczęściej nie są nam dane na co dzień, 
więc dostarczyć sobie podobnie miłych 
wrażeń musimy w inny sposób. Zapach 

to idealny przewodnik wspomnień 
i marzeń. Możemy więc spacerować po 
łące niejako wirtualnie, w wonnym ob-
łoku ulubionego zapachu. 
Kluczem do łąkowych kompozycji jest 
grupa nut szyprowych. Nazwa jest nieco 
myląca, bo szypr to nie roślina, nie jest 
to też nazwa innego składnika perfume-
ryjnego, ale francuska nazwa wyspy... 
Cypr, skąd już wieki temu pozyskiwano 
cenioną odmianę dębowego mchu bę-

dącego podstawą kompozycji tego ro-
dzaju – nieco tajemniczych, zielono-le-
śnych. Ale nie tylko nuty szyprowe two-
rzą aurę naturalnych zapachów. Znaj-
dziemy wśród nich także czerwone ja-
gody, owoce liczi, trochę przypraw 
(m.in. gałkę muszkatołową i różowy 
pieprz), dużo ziół (np. miętę i koniczy-
nę) i zieloną herbatę. Zanim udamy się 
więc na zieloną trawkę, możemy mieć ją 
wokół siebie, choć niewidzialnie.  

SPACER 
PO ŁĄCE 

Wiosenne kompozycje, które sprawią, że poczujemy się bliżej natury. 
TEKST: Matylda Jawor

N

NAD MORZEM ŚRÓDZIEMNYM
Zamknij oczy, a zobaczysz to pod powiekami: stoisz na brzegu morza, a wokół roztacza się  
świeży aromat fig i zielonych mandarynek. Tak pachną wolność i harmonia natury.   
Versace, Versense woda toaletowa, 30 ml, cena: 179,99 zł, 100 ml = 599,97 zł  

niczym 
spacer  

po wio-
sennym 
ogrodzie

lat z Wami 
TO NAS INSPIRUJE /Z APACHY  /  POZNAJMY  S IĘ

10

FO
T.

 1
23

RF

92     h    facebook.com/hebe



Wiosna.
Liście skłębione 

słońcem
w okno zielenią  

się pchają,
liście wytrysłe smugami 
drzew wiosennego raju.

(...)

Krzysztof Kamil Baczyński 
jeden z najwybitniejszych poetów 

polskich XX wieku, tragicznie zmarły 
w Powstaniu Warszawskim.  

W setną rocznicę jego urodzin  
rok 2021 jest obchodzony  

jako rok Baczyńskiego.  

NA SPOTKANIE LATA
Ciepły wiatr od morza i delikatne różane 

płatki. To nowe akcenty w klasycznej 
kompozycji słynącej z doskonałej 

kombinacji nut świeżych i kwiatowych. 
Elizabeth Arden, White Tea Wild Rose 

woda toaletowa damska, 100 ml,  
cena: 199,99 zł, 100 ml = 199,99 zł    

JAK SIĘ NIE CIESZYĆ?
Kompozycja-klasyk przynosząca 

pozytywne wibracje już drugiemu 
pokoleniu wielbicielek!  

Aromat podróży w tropiki z nutami 
wodnego jaśminu i włoskiej cytryny 

z akordem brązowego cukru.
Giorgio Armani, Acqua di Gioia woda 
perfumowana, 50 ml, cena: 339,99 zł, 

100 ml = 679,98 zł   

ZIELONY NAPAR
Kto jest głównym bohaterem 

kompozycji? Rześka zielona herbata 
i bukiet piwonii otulone ciepłym 

woalem ambry, piżma i mchu. Nieco 
nonszalancki i optymistyczny zapach na 

letnie wieczory.
Jean Marc, Sweet Candy Green Tea woda  
toaletowa damska, 100 ml, cena: 23,99 zł,  

100 ml = 23,99 zł  

KWITNIE JAŚMIN!
W trakcie tego spaceru wyczuwamy 
nuty rześkiego grejpfruta i porzeczek 

w towarzystwie słodkich moreli, a także 
akordy drewna i rozgrzanej skóry.

DKNY, Be Delicious Fresh Bloosom woda  
perfumowana, 100 ml, cena: 279,99 zł,  

100 ml = 279,99 zł   

OGRÓD W WIELKIM MIEŚCIE
Brawurowe połączenie wytrawnej  
nuty drzewa cedrowego (to ona  

wnosi do kompozycji miejski look) 
z akcentem lilii wodnej i mistrzyni 
w emanowaniu efektem świeżości  

– zielonej mandarynki. 
Mexx, Fresh Woman woda  

toaletowa, 30 ml, cena: 110,99 zł,  
100 ml = 369,97 zł  

między 
naturalną 
prostotą 

a miejskim 
szumem

wiosenny 
nowojorski 

Central
 Park

pierwsza 
bryza 

tego lata

jak roman-
tyczne 

marzenie 
o podróży

udany per-
fumeryjny 
ekspery-

ment
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Najnowsza moda na koturny to nie wynalazek nam współczesny. 
Historia butów na platformach liczy sobie dobrych kilka tysięcy lat. 

Zawdzięczają swoją popularność temu, że dzięki nim jesteśmy bardziej 
widoczni i kierują się na nas spojrzenia.  TEKST: Matylda Jawor 

W spółczesny projektant słyn-
nych szpilek na czerwonej 
zelówce, Christian Loubo-

utin, twierdzi, że buty zmieniają język 
ciała, dodają pewności siebie i popra-
wiają humor. Robią to z pewnością buty 
na platformie. Ich historia, jak i wiele 
innych, ma początki w antycznej Grecji, 
gdzie narodził się teatr, a dla przedsta-
wień budowano monumentalne amfite-
atry. Aby aktorzy i śpiewacy byli wi-
doczni także z najodleglejszych rzędów, 
wymyślono dla nich obuwie na pod-
wyższonej podeszwie. Komunikat dla 
widzów był prosty – im wyższy był ak-
tor, tym znaczniejszą osobą w hierarchii 
społecznej była grana przez niego po-
stać. Tak jak na szachownicy pionki 
króla i królowej są wyższe niż pozostałe. 
W scenicznych sandałach zelówki pod-
wyższano na całej ich długości, dołącza-
jąc kolejne warstwy skóry (tak jak ukła-
damy jeden na drugim naleśniki). By-
ły ciężkie i nie sposób było wykonywać 
w nich dynamicznych ruchów. Aktorzy 
starożytni poruszali się więc majesta-
tycznie, a chór zazwyczaj stał. Ślad tego 
typu ruchu scenicznego przechował się 
w polszczyźnie w zwrocie „styl koturno-
wy”, co oznacza pompatyczną dostoj-

pozwolić na jakiekolwiek obuwie. Ale 
wszystko ma swoją miarę. W antycz-
nym Rzymie bardzo wysokie koturny 
nosiły tylko prostytutki. Nieco obłud-
ne prawo nakazywało im noszenie ta-
kiego obuwia dla wyróżniana ich 
w tłumie, ale jednocześnie ściągało na 
nie uwagę. Nie były to już ciężkie  
sandały aktorów greckich, ale lekkie 
(i wywrotne) konstrukcje wypełnione 
lekkim korkiem. 

Nakładane
W średniowieczu i wczesnym renesan-
sie koturny w wielu rozmaitych odmia-
nach miały zadanie podobne do kalo-
szy – chroniły nogi przed wilgocią i bło-
tem. Nakładano je na ciżmy i zdejmo-
wano na progu domów. Często były 
zwykłymi chodakami, ale bogate 
mieszczki udające się na targ chciały 
nosić inne chopines niż chłopki. Cho-
daki doczekały się też symbolicznego 
przedstawienia w sztuce. Widoczne na 
obrazie, ale nie na nogach bohaterów, 
oznaczały, że scena ma charakter 
uświęcony, bez związku z codzienno-
ścią, którą uosabiały. Znajdziemy je np. 
na słynnym wizerunku małżeństwa Ar-
nolfinich pędzla Jana van Eycka.  

JESZCZE WYŻEJ...

ność, a dotyczyć może np. stylu wypo-
wiadania się. 

O dwojakim statusie
Buty na podwyższonej podeszwie no-
siły w Grecji, w starożytnym Egipcie 
i w Persji także arystokratki. Ich funk-
cja była, poza korektą proporcji syl-
wetki, podobna jak w greckim teatrze 
– wysokie buty to wysoki status. Miał 
być ostentacyjnie widoczny, zwłaszcza 
wśród ludności, która nie mogła sobie 

Platformy aktorki Mae West noszone 

do długich sukien, tak aby widoczny 

był tylko czubek pantofelka.

lat z Wami 
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1. Połowa lat 70. XX wieku, zespół Abba wystylizowany 

zgodnie z ówczesnymi trendami w obuwiu na wysokich 

platformach.   2. Carmen Miranda, pierwsza brazylijska 

artystka, która zrobiła międzynarodową karierę. Liczyła 

zaledwie 152 cm, a oryginalne obuwie na koturnach było 

charakterystycznym elementem jej wizerunku.  3. Pierwsza 

połowa lat 70. XX wieku. Do koturnów-sandałów noszono 

także skarpetki. 

1

2 3
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Co ma jedwab do koturnów...
Nieco później w Wenecji i w Hiszpanii 
wysokie obuwie dam osiągało czasem 
więcej niż pół metra wysokości, a wy-
strojone w ciężkie jedwabie i stąpające 
jak na szczudłach elegantki potrzebo-
wały do pomocy w chodzeniu długich 
lasek i służących. Niektórzy tłumaczyli 
tę modę tym, że w Wenecji trotuary 
nieustannie zagrożone były acqua alta, 
czyli wylaniem wód z kanałów, ale 
prawda była inna. Noszenie bardzo wy-
sokich butów na koturnach oznaczało 
konieczność wydłużania sukien, a pięk-
ne tkaniny jedwabne sprowadzane 
z Dalekiego Wschodu kosztowały ma-
jątek. Wysokie podeszwy były więc no-
śnikiem komunikatu: noszę tak wyso-
kie, bo mnie na to stać! Aby nie docho-
dziło do groźnych dla zdrowia wypad-
ków, wenecki doża wydał edykt, który 
zakazywał wenecjankom w ciąży no-
szenia butów wyższych niż 40 cm. Po 
drugiej stronie Morza Śródziemnego 
moda była podobna: długich tyczek po-
trzebowały też bogate Turczynki do za-
chowania równowagi, gdy odwiedzały 
łaźnie, czyli hammamy, w wysokich 
ażurowych sandałach na koturnach, 
a właściwie klapkach na dwóch obca-
sach. Na Kaukazie zaś, gdzie obowiązy-
wał zakaz dotykania kobiety, która nie 
jest żoną danego mężczyzny, to zwycza-
jowe prawo można było naruszyć tylko 
wtedy, gdy damie należało pomóc nało-
żyć obuwie na wysokich koturnach 

1. Obuwie projektowane w 3D autorstwa architektki Zahy Hadid.    

2. Średniowieczne koturny nakładane na ciżemki.   3. Modelka Naomi 

Campbell na pokazie Vivienne Westwood w Paryżu w 1993 r. wywróciła się  

na gigantycznych koturnach.   4. Turczynka na koturnach z metalu.  

5. XVII-wieczna wenecka dama na koturnach. 

NIE TYLKO KOTURNY
W Polsce na nazwanie obuwia na wysokiej platformie, niezależnie od jego 
fasonu i pochodzenia, używamy ogólnego terminu: koturny. Język angielski 
natomiast odnajduje historyczne odniesienia i na przykład ekstrawaganckie 
obuwie Lady Gagi nazywa tak jak 500 lat temu obuwie dawnych 
wielbicielek koturnów – chopines. 
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(podobnych do osmańskich). Gest ten 
zachował się w tradycyjnym gruziń-
skim tańcu dworskim kartuli. 
Na antypodach w Chinach i Japonii 
także modne były buty na platformach. 
Japońskie koturny geta (na zelówkach 
ustawiano dwie deseczki) i chińskie  
qixie (wyposażone w jeden szeroki ob-
cas – platformę na wysokości śródsto-
pia) były mało wygodne, bo... nie mu-
siały. Ideałem kobiecości w tych kultu-
rach była kobieta bierna, która nie musi 
pracować ani nawet – najlepiej – zbyt 
wiele chodzić. Jej obuwie nie musiało 
być komfortowe, ponieważ nie było 
zbyt często używane. Wystarczyło, że 
chroniło drogie kimona przed pyłem 
i błotem dróg.

Kilka stuleci później...
W XX wieku buty na platformie nie tyl-
ko wróciły do łask, ale także przeżywały 
burzliwe metamorfozy. W modzie za-
częto cenić nie tylko nowe fasony 
ubrań, ale nowoczesną, szczupłą i wy-

1

2

3

2

4

1

TRENDY 2021

1. 2. 3. 4. Moda uliczna wiosna 2021. 

sportowaną sylwetkę. Platformy stały 
się użytecznym narzędziem mody. 
Amerykańska aktorka Mae West, uwa-
żana za najbardziej zmysłową kobietę 
świata (i z tego powodu obłożona eks-
komuniką przez papieża jako „narzę-
dzie szatana”), wymyśliła dla siebie fa-
son butów, który dodawał jej wzrostu, 
ale w sposób zakamuflowany. Na jed-
nym bucie – platformie – umieszczony 
był drugi, w którym spoczywała stopa. 
Oryginalne fasony butów na koturnach 
stały się też dla firm obuwniczych 
trampoliną do kariery. Tak się stało, gdy 
zdjęcie Marleny Dietrich w pantoflach 
na koturnach, tzw. Rainbow Platform, 
obiegło cały świat. Kiedy model stał się 
popularny, włoski szewc Salvatore Fer-
ragamo lekko go zmodyfikował i zbu-
dował na koturnach początki swojej 
potęgi. Podczas II wojny światowej 
o korek i lekkie drewno było dużo ła-
twiej niż o dobrą skórę, więc popular-
ność okupacyjnych koturnów wzięła 
się z konieczności. Po wojnie gwiazdy, 

wśród nich Marilyn Monroe, też lubiły 
dodać sobie kilka centymetrów obu-
wiem na platformach, ale boom miał 
nadejść wraz z epoką dzieci kwiatów. 
Sandały na koturnach ze sznurka 
i drewniaki zdominowały ulice całego 
świata. W najnowszym epizodzie karie-
ry koturnów niemałą rolę odegrało 
projektowanie w 3D. Obuwie zaczęło 
mieć architektoniczne formy, a ich pa-
rametry zaczęto obliczać tak, jak pro-
jektuje się budynki. To stąd wzięły się 
ekstrawaganckie buty Lady Gagi i pro-
jekty Alexandra McQueena.   

Platformy w muzeum
W 2017 roku nowojorskie muzeum 
MoMa pokazało wystawę „Items. Is Fa-
shion Modern?”, poświęconą elemen-
tom współczesnej mody, bez których 
nie wyobrażamy sobie życia. Wśród 
111 artefaktów były także koturny. 
W tym sezonie wracają do mody kotur-
ny w stylu lat 70. A to zapewne nie ko-
niec ich popularności w dziejach...  
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Każdy z nas kiedyś doświadczył bólu głowy. 
Zwykle łykamy wtedy tabletkę lub dwie. 

Dolegliwość mija, ale czy wyeliminowaliśmy  
w ten sposób jej przyczynę? Kiedy ból głowy 

jest jedynie dokuczliwą uciążliwością, a kiedy 
objawem choroby? Wyjaśnia ekspertka. 

GDY BOLI    GŁOWA…

lat z Wami 
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GDY BOLI    GŁOWA…



Ekspert: 
EWA CZERNICKA-CIERPISZ 
dr n. med., internista, kierownik kliniczny 
Kliniki Stomatologiczno-Lekarskiej Deme-
ter w Warszawie (www.demeter.com.pl)

ŹRÓDŁO BÓLU GŁOWY POMOCNE ZIOŁA

stres i zmiany zwyrodnieniowe  
kręgosłupa

mięta, melisa i kozłek lekarski,  
bo zmniejszają napięcie mięśni

miłorząb, złocień maruna, 
bo poprawiają krążenie krwi

migrena i niedotlenienie

imbir, mięta, bo hamują mdłości 
i wymioty oraz wspomagają trawienie

migrena, przejedzenie bądź niestraw-
ność, nadużycie alkoholu

kora białej wierzby i rumianek,  
bo działają przeciwbólowo 
i przeciwzapalnie

przeziębienie

chmiel, szałwia, niepokalanek,  
bo łagodzą ból
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kuteczna walka z bólem za-
czyna się od rozpoznania jego 
rodzaju. Zgodnie z klasyfika-

cją opracowaną przez Międzynarodo-
we Towarzystwo Bólów Głowy (IHS – 
International Headache Society to po-
wstała w 1981 roku brytyjska organiza-
cja charytatywna, której celem jest roz-
wijanie nauki badającej bóle głowy) 
możemy je podzielić na:
pierwotne – czyli takie, które nie są 
spowodowane inną chorobą, a ból sam 
w sobie jest traktowany jako stan cho-
robowy. Do tej grupy zaliczane są: kla-
sterowy ból głowy (mało rozpoznane 
schorzenie dotykające głównie męż-
czyzn między 20. a 50. rokiem życia, 
które objawia się tak silnym bólem gło-
wy, że chorzy podczas ataku mogą np. 
uderzać głową o ścianę lub podejmo-
wać próby samobójcze), migrena i na-
pięciowy ból głowy – NBG (tym dwóm 
ostatnim poświęcimy więcej miejsca 
w dalszej części artykułu). Rozpozna-
nie lekarz stawia tu zwykle na podsta-
wie rozmowy/wywiadu z chorym, bo 
badania takie jak np. tomografia kom-
puterowa czy rezonans magnetyczny 
nie wykazują nieprawidłowości;
wtórne – występujące jako objaw 
choroby, zaburzenia lub urazu (według 
IHS bóle głowy towarzyszą ponad stu 

S
Zioła na ból głowy 

Medycyna naturalna przychodzi z pomocą również w tym przypadku. Najsku-
teczniejsze są świeże ciepłe napary. Łyżeczkę wybranych ziół zalej filiżanką 
wrzątku, przykryj spodeczkiem na 10 minut, przecedź i wypij. Pamiętaj jed-
nak, że nie każde zioło pomaga na każdy ból głowy. Podpowiadamy, które 
w jakim przypadku stosować. 

różnym chorobom). W tym wypadku 
należy leczyć chorobę, która ten ból 
głowy wywołuje. 
W wielu przypadkach na ból głowy wy-
starczają zwykle leki przeciwbólowe 
i inne domowe sposoby (omawiamy je 
w ramkach), ale w niektórych sytu-
acjach należy skonsultować się z leka-
rzem. Należy to zrobić bezwzględnie, 

gdy ból powstał w wyniku urazu głowy, 
narasta gwałtownie i szybko, utrzymuje 
się dłużej niż dwa dni, powraca regular-
nie i często. Kiedy towarzyszą mu 
sztywność karku, niedowład rąk lub 
nóg, problemy z mową, zaburzenia 
świadomości, wysoka gorączka, ból 
oka, do lekarza należy zgłosić się nie-
zwłocznie!

miesiączka
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POWIEDZ, GDZIE BOLI…
Lokalizacja bólu może wskazywać na 
jego przyczynę:
ból z tyłu głowy, u podstawy czaszki 
najczęściej bywa wynikiem urazów lub 
przeciążeń w kręgosłupie szyjnym lub 
nadciśnienia, rzadziej wskazuje na mi-
grenę lub na guza mózgu zlokalizowa-
nego w części potylicznej;
jednostronny ból, np. z prawej stro-
ny, to typowy objaw migreny, choć cza-
sem winne są napięcia barku;
ból w skroniach zwykle wskazuje na 
migrenę lub jest objawem napięciowe-
go bólu głowy, ale bywa też skutkiem 
urazów głowy i szyi albo choroby na-
czyń krwionośnych; może też wskazy-
wać na zakażenia bakteryjne i wiruso-
we oraz guzy mózgu;
ból w okolicach czoła to częsty ob-
jaw migreny i napięciowego bólu gło-
wy, ale może być też efektem zapalenia 
zatok obocznych nosa. Mamy wtedy do 
czynienia z zatokowym bólem głowy, 
który nasila się w pozycji leżącej, przy 
pochylaniu i unoszeniu głowy oraz 
przy szybkiej zmianie temperatury 
(może być odczuwany jako ból oka, no-
sa, szczęki, zębów).

POWIEDZ, JAK BOLI…
Ze względu na charakter bólu głowy 
można wyróżnić:
napięciowy ból głowy – to najczęst-
szy rodzaj naszych dolegliwości (90% 
przypadków pierwotnych bólów gło-
wy). Jego głównym źródłem jest stres, 
ale pojawia się także, gdy jesteśmy zmę-
czone, głodne, odwodnione (lista czyn-
ników jest bardzo długa). Może być 
przerywany lub ciągły, zwykle jest dość 
łagodny, obustronny i rozchodzący się 
na całą głowę, powoduje ucisk w okoli-
cy potylicznej lub czołowej, nasila się 
wieczorami;

Szklanka wody zamiast tabletki?
Choć międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy nie wymienia odwodnie-
nia jako przyczyny bólu głowy, praktyka pokazuje, że jest to częsty pro-
blem, bo na co dzień wszyscy pijemy zbyt mało. Zdrowy człowiek może 
(i powinien) spożywać nawet do pięciu litrów płynów na dobę (wliczając 
w to wodę z pokarmów, np. owoców, warzyw). Tymczasem z badań TNS Pol-
ska wynika, że statystyczny Polak w ciągu dnia wypija zaledwie 1,64 litra pły-
nów.  Dlatego należy pić co najmniej szklankę wody co godzinę, małymi łyka-
mi. Prawidłowe nawadnianie polega bowiem na regularnym piciu niedużych 
dawek. Inaczej bardzo szybko dochodzi do odwodnienia. Pojawia się ono, gdy 
organizm straci zaledwie 1 proc. objętości swoich płynów. Wytłumaczmy to na 
przykładzie. Człowiek w ok. 60 proc. składa się z wody, ciało ważącej 60 kg ko-
biety zawiera więc jej aż 36 kg. Jeden procent z tego to 360 ml. Oznacza to, że 
wystarczy półtorej szklanki niedoboru płynów i już jesteśmy odwodnieni. 
Objawami tego stanu są: suchość w ustach i pragnienie, ciemnożółty mocz lub 
jego zatrzymanie, zahamowanie pocenia się, zapadnięte oczy i zmniejszenie 
się elastyczności skóry, zaburzenia świadomości i zawroty głowy, kołatania 
serca, przyspieszony oddech i spadek ciśnienia. 
Skutkiem odwodnienia są też bóle głowy, zwykle tępe i o umiarkowanym na-
sileniu, choć może też to być czynnik wywołujący migrenę. Lekarstwo na taki 
ból głowy jest jedno – woda! 

migrenowy ból głowy – trwa wiele 
godzin, a czasem nawet dni, jest pulsu-
jący i jednostronny. Bywa, że towarzy-
szą mu aura – najczęściej wzrokowa 
(chory widzi przed oczami mroczki, 
błyski, zygzaki, refleksy), rzadziej neu-
rologiczna, nudności, światłowstręt, 
nadwrażliwość na dźwięki i zapachy. 
Ból nasila się podczas wysiłku, 
a zmniejsza, gdy położymy się w ci-
chym i ciemnym pokoju;
klasterowy (gromadny) ból głowy 
– to jednostronne napady silnego bólu 
w okolicy oczodołowo-skroniowej, 
zwykle pojawiające się o stałej porze. 
Trwają od 30 minut do trzech godzin. 

TOWARZYSZ CHOROBY
Ból głowy towarzyszy wielu chorobom, 
nie należy więc go lekceważyć, tylko 
obserwować uważnie swój organizm 

i w razie konieczności zgłosić się do 
specjalisty po pomoc. Najpowszech-
niejsze choroby, o których ostrzega, to:
nadciśnienie tętnicze – głowa boli 
szczególnie wtedy, gdy ciśnienie rośnie 
skokowo lub jest bardzo wysokie; ból 
zwykle dokucza rano (wtedy ciśnienie 
jest najwyższe) i często umiejscawia się 
w okolicach potylicy. Takie bóle mogą 
jednak być również objawem guzów 
nadnerczy (podnoszą ciśnienie krwi);
zapalenie zatok – tępy ból w okolicy 
zatok czołowych i przynosowych, który 
nasila się przy pochylaniu głowy;
wady wzroku – ból głowy dokucza, 
gdy wady nie są korygowane właściwy-
mi okularami (lub szkła zostały źle do-
brane). Bez odpowiedniej korekty po-
wstaje nadmierne napięcie mięśni ga-
łek ocznych, czego efektem są bóle 
w okolicy czołowej i ciemieniowej;
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zmiany zwyrodnieniowe kręgo-
słupa powodują przykurcze mięśni 
oraz doprowadzają do zaburzeń 
w przepływie krwi do mózgu. Efekt? 
Bóle w okolicach potylicy, które nasilają 
się po odchyleniu głowy do tyłu;
chore zęby – stan zapalny zębów 
(głównie trzonowych) może promie-
niować na całą głowę;
zatrucie substancją toksyczną – 
ból głowy występuje przy zatruciu tlen-
kiem węgla, nitrobenzenem (farby, la-
kiery), alkoholem etylowym, metylo-
wym, nikotyną. 

NATYCHMIAST DO LEKARZA!
Czasami ból głowy jest sygnałem, by 
natychmiast udać się do lekarza, bo 
w niektórych przypadkach liczą się go-
dziny, a nawet minuty. Gdy silnemu 
(i często nagłemu lub długotrwałemu) 
towarzyszą: 
sztywność karku, gorączka, nud-
ności – może to być zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych;
gorączka, zmiana stanu psychicz-
nego (np. agresja, apatia), napady pa-
daczkowe  – zapalenie mózgu;
wymioty, podwójne widzenie, 
osłabienie kończyn – tętniak mózgu,
uraz głowy, zawroty głowy, senność; 
uraz głowy, zawroty głowy, sen-
ność, wymioty – wstrząs mózgu;
wymioty, zmiana stanu psychicz-
nego – krwawienie śródczaszkowe;
piorunujący ból głowy („uderze-
nie bólu”), wymioty, omdlenie, zabu-
rzenia świadomości – krwotok podpa-
jęczynówkowy.

NAPIĘCIOWY BÓL GŁOWY... 
To najpowszechniejszy rodzaj dolegli-
wości bólowych. Pań dotyka on znacz-
nie częściej niż panów. Ten rodzaj bólu 

Nie tylko leki przeciwbólowe oraz picie wody i odpowiednich ziół mogą 
przynieść ulgę w cierpieniu. Pomagają też inne, czasem zaskakujące czyn-
ności. Jakie?
Świeże powietrze. Jeśli to możliwe, idź na spacer – najlepiej do lasu lub do 
parku, czyli gdzieś, gdzie powietrze jest mniej zanieczyszczone. Zresztą ruch 
też jest dobrym remedium na ból głowy! Spacerując, oddychaj głęboko no-
sem i wypuszczaj powietrze ustami. Dotlenisz w ten sposób organizm. Jeśli nie 
możesz wyjść na zewnątrz, bo np. jesteś przeziębiona albo masz dużo pracy, 
przynajmniej dobrze przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz.

Odpoczynek lub krótka drzemka. Odetnij się od hałasu i oderwij się od 
komputera i telefonu. Połóż się w pokoju z dala od innych domowników, zacią-
gnij zasłony i spróbuj się zrelaksować.

Zimne okłady na czoło, skronie.

Masaż i ćwiczenia rozluźniające mięśnie szyi i karku. Palcami wskazują-
cym, środkowym i serdecznym obu dłoni wykonuj okrężne ruchy – początko-
wo od środka czoła do skroni, a później tylko na samych skroniach. Rób to tyle 
czasu, aż ból zelżeje. Potem usiądź prosto i pochylaj głowę w prawo i w lewo 
(staraj się dotknąć uchem ramienia). Powtórz po 10 razy na każdą stronę.

Dbanie o odpowiednią ilość snu. Pamiętaj, że zarówno jego nadmiar, jak 
i niedobór może wywoływać bóle głowy. Ilość potrzebnego snu jest sprawą 
indywidualną i zależy od wielu czynników (np. wieku – dzieci powinny spać 
nawet 10–12 godzin, a osobom starszym wystarczy 6–7 godzin), ale przyjmuje 
się, że średnio powinniśmy spać 8 godzin na dobę.

Nacieranie olejkami eterycznymi. Rozpuść kilka kropli olejku w wodzie lub 
oliwie i natrzyj skronie (możesz też wykonać opisywany wyżej masaż). Olejek 
rozgrzeje bolące miejsce, uśmierzając ból. Dobrze w tym wypadku sprawdza 
się olejek miętowy, który działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Uwaga – ten 
rodzaj pomocy nie sprawdzi się u osób, u których ból głowy powoduje nad-
wrażliwość na zapachy.

Pomóż sobie sama
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odczuwamy zwykle w okolicy czoła, 
skroni, niekiedy obejmuje całą głowę. 
Może być tępy lub uciskający i począt-
kowo nie jest intensywny, ale bywa, że 
narasta aż do poziomu bólu migreno-
wego. Najczęściej towarzyszą mu zabu-
rzenia snu, zmęczenie, nadwrażliwość 
na hałas i brak apetytu. Jak sobie pora-
dzić z NBG? Należy unikać sytuacji, 
które są przyczyną pojawienia się bólu 
(regularnie się odżywiać i wysypiać, 
ograniczyć stres, nawadniać się). Lecze-
nie polega na doraźnym przyjmowaniu 
leków przeciwzapalnych lub paraceta-
molu. Gdy dolegliwości nie ustępują, le-
karz może przepisać antydepresanty 
i leki przeciwlękowe.

KRÓLOWA MIGRENA
To jeden z najcięższych rodzajów bólów 
głowy. Choć z migrenami zmaga się 
około 15 proc. populacji (z czego trzy 
czwarte to kobiety), do dziś nie udało się 
jednoznacznie ustalić, jakie są ich przy-
czyny. Migrena trwa zwykle od kilku do 

nawet 72 godzin, przeciętnie około do-
by. Objawia się nawracającym, ostrym 
i uniemożliwiającym funkcjonowanie 
bólem, często jednostronnym i pulsują-
cym. Od „zwykłego” bólu głowy migre-
nę odróżnia zwiększona wrażliwość na 
światło, dźwięk i zapachy. Czasem poja-
wiają się mdłości, zawroty głowy, zabu-
rzenia nastroju i widzenia. U niektórych 
osób przed wystąpieniem ataku migre-
ny pojawia się aura, czyli zaburzenie 
wzroku w postaci migotania obrazu 
(odwracalne) lub wędrujące do ramie-
nia i twarzy mrowienie rąk. Trwa to od 5 
minut do godziny, a następnie dochodzi 
do napadu migrenowego. Większość 
ataków przebiega bez aury. 
Jeśli zauważymy u siebie takie powta-
rzające się bóle głowy, warto notować 
objawy, bo pomoże to lekarzowi posta-
wić diagnozę. O tym, że cierpimy na mi-
grenę, mogą świadczyć następujące 
czynniki: 
ataki trwają do 72 godzin i nie są 
związane z żadnymi chorobami;

napady bólu pojawiają się między 
2. a 3. dniem cyklu menstruacyjnego;
przed atakiem pojawia się aura;
ból jest jednostronny, pulsujący i na-
sila się podczas wykonywania codzien-
nych czynności;
cierpimy na depresję.
Leczenie migreny może być doraźne 
oraz profilaktyczne. Przyjmowane leki 
mają doprowadzić do ustąpienia bólu 
i towarzyszących mu dolegliwości (lub 
je złagodzić). Zaleca się najczęściej nie-
steroidowe leki przeciwzapalne oraz 
preparaty z grupy tryptanów. Wykorzy-
stuje się też działania zapobiegające wy-
stępowaniu napadów migreny. Wów-
czas stosowane są preparaty, takie jak 
np. propranolol, kwas walproinowy czy 
leki przeciwdepresyjne. Poza leczeniem 
farmakologicznym niektórym pomaga-
ją alternatywne formy terapii, takie jak 
np. akupunktura. Migrena jest chorobą 
przewlekłą i nauka nadal nie zna sposo-
bu, który mógłby prowadzić do jej cał-
kowitego wyleczenia.  

A to ciekawe…
Ból głowy często pojawia się po zjedzeniu lodów.
To mało zbadane (ale wcale nie tak rzadkie) zjawisko w Międzynarodo-
wej Klasyfikacji Bólów Głowy otrzymało nazwę brain freeze, czyli zmarz-
nięty mózg. Taki ból może się pojawić także wtedy, gdy wdychamy 
mroźne powietrze lub wypijemy bardzo zimny napój. Zwykle ta dolegli-
wość szybko mija, ale u osób mających skłonności do migren może 
utrzymywać się dłużej lub wręcz wywołać atak migrenowy.
Dlaczego tak się dzieje? Naukowcy nie mają pewności, ale jedna z ich 
tez głosi, że prawdopodobnie dzieje się tak, bo podniebienie jest silnie 
unerwione, a organizm, odczuwając nagły chłód, chce chronić przed 
nim mózg. Reaguje więc szybkim rozszerzeniem naczyń krwionośnych 
w obrębie głowy, co z kolei wywołuje pulsujący ból.

Rada: Lody lub bardzo zimne napoje jedz/pij wolniej i małymi 

porcjami.
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Powiedz mi, jakie zioła masz w kuchennej szafce, a powiem ci,  
czy będziesz zdrowa – powiedział pewien zielarz w trakcie 

oprowadzania po swoim herbarium. Czy miał rację?  
Jak skomponować swój domowy, podręczny zielnik?  

Odpowiedzi udziela nam ekspertka. 

ZIELARSKI
niezbędnik domowy

lat z Wami 
SAMO ZDROWIE /  D IETA

10



 hebe.pl  h    109     

Ekspert: 
MAŁGORZATA KACZMARCZYK 
blogerka, pasjonatka zielarstwa, absolwentka studiów podyplomowych 
„Uprawa ziół i przetwarzanie ziół i roślin alternatywnych”  
na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (www.ziolowawyspa.pl) 

Większość z nas ma pewnie w domu 
melisę, którą zdarza się nam pić na 
uspokojenie nerwów lub lepszy sen. 
Być może sięgamy po miętę, kiedy 
obawiamy się niestrawności. Ale naj-
częściej na tym kończy się nasz zielar-
ski repertuar. A szkoda. Zapominamy, 
że zioła to doskonała metoda na 
usprawnienie działania wielu narzą-
dów, poprawienie nastroju, polepsze-
nie stanu skóry i włosów oraz obniże-
nie poziomu cukru we krwi. Warto po-
szerzyć swój zielarski arsenał. Zioła 
można kupować w sklepie zielarskim 
albo sadzić w doniczce, samodzielnie 
zbierać i suszyć. Sprawdźmy, które 
z nich warto mieć w swoich zapasach.

RUMIANEK
Na stany zapalne skóry 

 i wzdęcia
Ta piękna roślina 
ma działanie prze-
ciwzapalne, prze-
ciwalergiczne, bak-
teriobójcze i prze-
ciwgrzybicze (wła-

ściwościami przeciwzapalnymi wyka-
zuje się także glistnik jaskółcze ziele). 
Rumianek stosuje się w leczeniu sta-
nów zapalnych dróg moczowych, spo-
jówek, gardła i jamy ustnej. Herbatka 
z rumianku działa też uspokajająco 
i nasennie, łagodzi stany wyczerpania 
i zdenerwowania. Zioło to pomaga też 
w pielęgnacji skóry wrażliwej oraz 
trudno gojących się ran, trądziku, opa-

rzeniach słonecznych, egzemach i aler-
giach skórnych. Zawiera też związki, 
które działają rozkurczowo, dlatego 
stosuje się go przy wzdęciach, bólach 
miesiączkowych i kolkach u niemow-
ląt. Ma także dobry wpływ na żołądek. 
Napar z rumianku wypity po sutym po-
siłku ułatwi jego trawienie. Przynosi 
także ulgę w chorobie wrzodowej oraz 
pomaga przy nadkwaśności żołądka.
Uwaga! Rumianek może wywołać 
reakcje alergiczne.

MELISA
Na dobry sen  

i ukojenie nerwów
Liście melisy za-
wierają wiele do-
broczynnych 
składników, takich 
jak np. sole mine-
ralne, kwasy orga-

niczne, flawonoidy o działaniu prze-
ciwstarzeniowym, garbniki o właści-
wościach przeciwbakteryjnych. Klu-
czowym składnikiem jest jednak olejek 
eteryczny, który ma właściwości uspo-
kajające. Dlatego też melisa jest dosko-
nałym lekiem w przypadku problemów 
ze snem, w stanach niepokoju, gdy 
chcemy się wyciszyć i uspokoić nerwy. 
Jeżeli masz problem z zasypianiem, do 
kolacji wypij kubek melisy – zadziała 
ona uspokajająco, wyciszy, zrelaksuje 
i ułatwi zaśnięcie. Jeszcze lepszy efekt 
wyciszający przyniesie połączenie me-
lisy z rumiankiem i kwiatami lipy. Me-

lisa jest też skuteczna w chorobach żo-
łądka, działa rozkurczowo na mięśnie 
jelit oraz poprawia apetyt i trawienie. 
Świeża to doskonały dodatek do sała-
tek i deserów. Ma orzeźwiający, cytry-
nowy smak.

POKRZYWA
Na anemię, obniżenie ciśnienia 

 i gęste włosy
Jest cennym źró-
dłem wielu wita-
min i mikroele-
mentów. Zawie-
ra m.in. witami-
ny A, B2, B5, C, 

E i K oraz magnez, fosfor, żelazo, 
wapń, siarkę, potas, jod, krzem, sód. Je-
żeli cierpisz na stany zapalne stawów, 
kości i ścięgien, liście pokrzywy w po-
staci okładów złagodzą ból. Pokrzywa 
przyspiesza również wydalanie z orga-
nizmu nadmiaru kwasu moczowego, 
dlatego jest pomocna przy leczeniu dny 
moczanowej. Poza tym obniża ciśnie-
nie tętnicze oraz poziom cukru we 
krwi. Zioło to korzystnie wpływa na 
produkcję czerwonych krwinek, jest 
więc polecane przy anemii i osłabieniu 
organizmu. Uwaga! Musi to być rośli-
na zbierana jeszcze przed zakwitnię-
ciem i nieparzona (wysoka temperatura 
niszczy związki poprawiające wyniki 
krwi). W przypadku anemii najlepsze 
efekty przyniesie więc picie soku z po-
krzywy, a nie naparu z niej. Pokrzywa 
jest polecana przez dermatologów do 
walki z trądzikiem i innymi problema-
mi skórnymi. Korzystniewpływa też na 
stan włosów i paznokci. Zawiera m.in. 
gorycze, czyli substancje, które pobu-
dzają łaknienie i wydzielanie soku żo-
łądkowego, likwidują wzdęcia i popra-
wiają apetyt.

http://www.ziolowawyspa.pl
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Uwaga! Pokrzywy nie można pić 
ciągle. Należy stosować dwie trzy-
tygodniowe kuracje z przerwą 
również trzytygodniową.

DZIURAWIEC
Na dobry nastrój, koncentrację 

i trawienie
R o ś l i n a  t a 
dzięki zawar-
tości hipery-
cyny ma dzia-
łanie przeciw-
depresyjne 
i uspokajają-

ce. Zmniejsza stany lękowe, niepokój 
i przygnębienie. Dziurawiec jest wy-
korzystywany przy produkcji antyde-
presantów. Stosuj go, jeżeli masz pro-
blemy z koncentracją, jesteś zmęczo-
na, intensywnie pracujesz i jesteś wy-
czerpana fizycznie. Dziurawiec sto-
suje się także do łagodzenia objawów 
złego trawienia, przy dolegliwościach 
wątroby i układu pokarmowego. Na-
pary z tej rośliny zwiększają wydzie-
lanie żółci, działają rozkurczowo na 
mięśnie gładkie żołądka i jelit. Dziu-
rawiec będzie skutecznie wspomagał 
leczenie zapalenia pęcherza moczo-
wego, nerek, jelita grubego, a także 
nadciśnienia tętniczego. Roślina ta 
w formie nalewki wykazuje lekkie 
działanie antydepresyjne. Zewnętrz-
nie można wykorzystać ją do leczenia 
oparzeń, owrzodzeń, stłuczeń i zapa-
lenia gardła.
Uwaga! Dziurawca nie powinny 
przyjmować kobiety w ciąży. Stosu-
jąc go, należy unikać promieni sło-
necznych, ponieważ skóra szybciej 
ulega poparzeniom słonecznym. 
Może też zmniejszać skuteczność 
tabletek antykoncepcyjnych i le-
ków przeciwzakrzepowych.

MNISZEK LEKARSKI
Na poprawę metabolizmu  

i obniżenie cholesterolu
Na pewno 
kojarzysz 
wiosenne 
trawniki po-
kryte żółtym 
dywanem 
z kwiatów. 

To mniszek lekarski, który zawiera 
mnóstwo związków aktywnych bio-
logicznie. Jedną z nich jest inulina – 
substancja, która może obniżać po-
ziom cukru we krwi. To dlatego spo-
żywanie mniszka lekarskiego jest ko-
rzystne dla diabetyków. Korzeń tej 
rośliny pomaga przy dolegliwościach 
wątroby, a jego kwiat zawiera dużo 
lecytyny, która jest ceniona w lecze-
niu wątroby. Liście z kolei mają dzia-
łanie moczopędne, przez co pomaga-
ją w pozbyciu się nadmiaru wody 
z organizmu. Są też bogatym źródłem 
witaminy C i witamin z grupy B. 
Mniszek ułatwia trawienie, poprawia 
metabolizm i sprzyja odchudzaniu. 
Spożywanie go zaleca się osobom 
cierpiącym na anemię, ponieważ zio-
ło to zapobiega niedoborom witamin 
i minerałów (nie powoduje ich usu-
wania wraz z moczem). Poza tym ob-
niża poziom złego cholesterolu we 
krwi.
Uwaga! Jeżeli cierpisz na wrzody 
lub nadkwaśność żołądka, przyj-
mowanie mniszka skonsultuj z le-
karzem. Podobnie zrób, jeżeli sto-
sujesz antykoncepcję hormonal-
ną – mniszek może obniżyć jej 
skuteczność.

MIĘTA
Na niestrawność  

i zaburzenia miesiączkowania

Jeżeli chcesz wycisnąć z ziół maksy-
malnie dużo dobrego, skorzystaj z kil-
ku rad:

Najskuteczniej działają zioła suszone 
(bo wtedy zawierają największe stężenie 
związków chemicznych). Suszenie jest 
najlepszym sposobem na zachowanie 
ich właściwości i przechowanie nawet 
przez kilka miesięcy (oczywiście z cza-
sem ich właściwości lecznicze maleją).

Świeże zioła świetnie nadają się do 
sałatek, zup i deserów (np. mięta, pokrzy-
wa, melisa). Zawierają olejki eteryczne, 
które z czasem wyparowują.

Zioła tracą swoje właściwości pod 
wpływem światła, utleniania i wysokiej 
temperatury. Dlatego należy suszyć je 
rozłożone, w zacienionym miejscu (nie 
na słońcu), a po wysuszeniu przechowy-
wać w chłodnym miejscu w ciemnych 
słojach – wydłuży to ich trwałość.

Zioła suszone zawierają około 20% 
wody, a świeże 80%. Jeśli chcemy osią-
gnąć efekt leczniczy, używając świeżych 
ziół na herbatkę, powinniśmy wziąć ich 
cztery razy więcej niż suszonych.  

Maksymalizuj  
moc ziół

lat z Wami 
SAMO ZDROWIE /  D IETA
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Jeżeli masz 
zgagę, wzdę-
cia i nudno-
ści, mięta na 
pewno ci po-
może. Wypij 

herbatkę z jej liści, gdy męczą cię nie-
strawność, biegunka, wymioty albo bóle 
brzucha. Napar z mięty pomoże także 
kobietom w ciąży w porannych mdło-
ściach. Roślina ta jest bardzo skuteczna 
w stanach nieżytowych przewodu po-
karmowego, nieprawidłowej fermenta-
cji w jelitach, kolce jelitowej, zapaleniu 
pęcherzyka żółciowego. Pobudza wy-
dzielanie soku żołądkowego i żółci 
w wątrobie, ułatwia trawienie i pobudza 
łaknienie. Jest także przydatna w pro-
blemach ginekologicznych i zaburze-
niach miesiączkowania. W mięcie lecz-
nicze właściwości wykazują liście, któ-
re zawierają mentol w olejku eterycz-
nym, witaminę C, karoten i rutynę. 
Mentol ma działanie znieczulające, dla-
tego płukanka z mięty pomoże przy bó-
lu gardła (przy okazji niwelując nie-
świeży oddech).
Uwaga! Ważne, aby mięty nie stoso-
wać w zbyt dużej ilości. Pijemy po 
pół szklanki dwa razy dziennie.

OSTROPEST PLAMISTY
Na oczyszczenie  

i wzmocnienie wątroby
Na pewno 
kojarzysz tę 
roślinę. Wy-
gląda jak po-
pularny oset. 
Jest to zioło 
o bardzo sil-

nych właściwościach odtruwających, 
dzięki dużej zawartości substancji ak-
tywnych, przede wszystkim sylimaryny. 
Ta substancja ma zbawienny wpływ na 
wątrobę, którą odtruwa, regeneruje i le-
czy jej uszkodzone komórki. Chroni ją 
nie tylko przed zapaleniem typu B i C, 
ale również przed takimi szkodliwymi 
czynnikami jak np. alkohol, metale cięż-
kie i leki. Sylimaryna podnosi również 
poziom glutationu, który pomaga 
w unieszkodliwieniu wolnych rodni-
ków, detoksykacji oraz stymuluje układ 
odpornościowy.
Ostropest hamuje podziały komórek no-
wotworowych, dlatego zmniejsza ryzy-
ko pojawienia się raka wątroby. Poza 
tym wspomaga chemioterapię przez 
usuwanie substancji toksycznych po-
chodzących z leków stosowanych 

w chemioterapii, co zmniejsza uszko-
dzenia wątroby.
Ostropest można polecić szczególnie 
tym osobom, które:
zażywają różnego rodzaju leki,
naużywają alkoholu,
jedzą ciężkostrawne, tłuste potrawy 
lub dania zawierające konserwanty,
cierpią na zapalenie woreczka żółcio-
wego, marskość wątroby oraz jej prze-
wlekłe zapalenia,
są po długotrwałej kuracji antybioty-
kowej lub chemioterapii,
są w trakcie rekonwalescencji (szcze-
gólnie po chorobach mocno obciążają-
cych i uszkadzających wątrobę, jak np. 
mononukleoza zakaźna czy żółtaczka),
borykają się z łuszczycą i stanami za-
palnymi skóry.
Ostropest jest dostępny w formie oleju 
lub ziarenek, które należy zmielić (np. 
w młynku do kawy) i przechowywać 
w szczelnie zamkniętym słoiczku. Zale-
ca się spożywanie 2 łyżeczek zmielone-
go ostropestu dziennie (popijanych wo-
dą lub jako dodatek do zup, owsianki, 
kanapek). Kluczem do skuteczności jest 
jego systematyczne spożywanie.
Uwaga! Ostropest nie jest zalecany 
dzieciom do lat trzech.

Zachowaj ostrożność!
Zioła mają bogaty skład chemiczny i szerokie spektrum działania, dlatego 
stosując je, trzeba być uważnym. Najlepiej najpierw skonsultować się z le-
karzem, farmaceutą, fachowym zielarzem lub lekarzem medycyny chiń-
skiej. Zrób to zwłaszcza wtedy, gdy przyjmujesz jakieś leki. Ważne, aby nie 
przesadzić z ilością stosowanych ziół, bo niektóre używane w nadmiernej 
ilości mogą być toksyczne. Należy także obserwować swoje ciało i reak-
cje, takie jak np. ból i zawroty głowy, nudności. Jeżeli wystąpią, należy ko-
niecznie zmniejszyć dawkę albo całkowicie odstawić zioło. Warto także 
obserwować siebie pod kątem reakcji alergicznych. A w ciąży i w trakcie 
karmienia przyjmowanie ziół konsultować z ginekologiem.

FO
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Zwolennicy medycyny holistycznej twierdzą, że korzystając z jej metod,  
można dotrzeć do prawdziwych – a nie tylko zewnętrznych – źródeł 

choroby i na trwale ją usunąć. Ważny jest bowiem pacjent,  
a nie jego schorzenie. TEKST: Elżbieta Szydłowska

CIAŁO + DUSZA 
= medycyna holistyczna

lat z Wami 
TO NAS INSPIRUJE /  P RAWDY  I  M ITY
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Czynniki mające wpływ na nasze zdrowie według medycyny holistycznej

ZEWNĘTRZNE   WEWNĘTRZNE    INNE
gorąco    przemęczenie   złe odżywianie się

zimno    stres    urazy

wiatr    emocje

Boli cię głowa, brzuch, plecy? Zbyt 
często nie szukamy przyczyny dolegli-
wości, tylko bierzemy pigułkę, chcąc 
szybko pozbyć się dyskomfortu. Do-
piero, gdy problem się powtarza, idzie-
my do lekarza. Zaczynają się badania 
i poszukiwanie fizycznych przyczyn 
choroby. Rzadko jednak lekarz pyta 
nas o to, co dzieje się w naszym życiu, 
jak wygląda nasz dzień, jakie mamy re-
lacje z innymi ludźmi, czy mamy pod-
wody do stresu. 
Medycyna holistyczna podchodzi do 
problemu zgoła inaczej. Tu kluczowe 
jest znalezienie przyczyny choroby, bo 
tylko w ten sposób możemy polepszyć 
zdrowie na stałe. Podejście holistyczne 
polega na patrzeniu na człowieka cało-
ściowo. Nie tylko na ciało, ale też na 
emocje, samopoczucie, umysł. Medy-
cyna ta skupia się na pacjencie, a nie 
tylko na chorym narządzie, na zwalcza-
niu objawów. Stara się dociec przyczyn 
dolegliwości, nie tylko tych fizycz-
nych. Choroby mogą być bowiem spo-
wodowane czynnikami psychicznymi, 
emocjonalnymi, brakiem wypoczynku, 
niewłaściwą dietą. Bez naprawienia tej 
sfery nawet po zaleczeniu objawów 
choroby problem będzie powracał.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 
Holistyczne podejście do leczenia jest 
szeroko stosowane w medycynie 
Wschodu (medycynie chińskiej) i opie-
ra się na kilku zasadach:

 Człowiek jest całością
Ciało, emocje, dusza i umysł to niero-
zerwalna całość. Nie można leczyć 
jednego, nie patrząc na wszystko ra-
zem, bo wszystko wpływa na siebie 
wzajemnie. Gdy jeden element zaczy-
na się psuć, inne obszary też zaczynają 
na tym cierpieć. Dla lekarza medycy-
ny holistycznej objaw fizyczny to czę-
sto znak, że coś niedobrego dzieje się 
w sferze psychiki albo emocji. Być 
może jesteśmy przeciążeni pracą, ży-
jemy w stresie albo odczuwamy jakiś 
dyskomfort psychiczny, bo np. nasza 
droga zawodowa jest zupełnie inna niż 
ta, którą chcielibyśmy obrać.
 Pacjent musi czynnie  

uczestniczyć w leczeniu
Medycyna holistyczna włącza pa-
cjenta w proces leczenia, jego zaanga-
żowanie jest bardzo ważne – musi 
pracować nad poprawą jakości życia, 
aktywnością fizyczną, dietą, nad 
emocjami i umysłem. Odpowiedzial-
ność za nasze zdrowie leży nie tylko 
po stronie lekarza, w dużej mierze to 
my sami jesteśmy za nie odpowie-
dzialni.
 Równowaga to podstawa

Choroba pojawia się wtedy, kiedy mię-
dzy poszczególnymi elementami cało-
ści dochodzi do zaburzenia przepływu 
energii – i to zarówno między ciałem 
a emocjami człowieka, jak i między 
człowiekiem a naturą i jej cyklami. 
Dziś żyjemy w dużym stopniu w ode-

rwaniu od praw natury – zaburzone zo-
stały np. cykle dobowe (kiedyś wsta-
wano o świcie i chodzono spać, kiedy 
zapadał zmrok) i pór roku (zimą mniej 
się pracowało, był to czas odpoczynku 
i regeneracji sił). Teraz nie przywiązu-
jemy do tego wagi, zaburzając harmo-
nię z naturą.
 Ważne jest poznanie przyczyn 

choroby
Medycyna holistyczna stara się do-
trzeć do przyczyn chorób. Leczy nie 
tylko jej symptomy, bo to daje tylko 
chwilową pomoc i łagodzi objawy. Je-
żeli nie wyeliminujemy przyczyn, cho-
roba powróci. Często należy szukać 
ich w sferze emocji, psychiki. Coraz 
częściej słyszy się o chorobach psy-
chosomatycznych, których podłożem 
są np. tłumione przez lata emocje.
 Zdrowy styl życia i właściwa dieta

Kluczowe dla naszego zdrowia są też 
aktywność fizyczna, dbanie o zacho-
wanie właściwych proporcji między 
pracą a wypoczynkiem, czas na relaks, 
sen, przyjemności. To podejście poka-
zuje człowiekowi, jak żyć, aby unik-
nąć choroby i wzmacniać organizm.

METODY LECZENIA 
Ponieważ medycyna holistyczna zaj-
muje się szerokim spektrum czynni-
ków, które mogą mieć wpływ na ogól-
ny stan zdrowia człowieka, również 
metody, jakimi to robi, pochodzą z wie-
lu dziedzin. Ma to swoje źródło w chiń-
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Jedzenie a energia
Smak kwaśny – kieruje energię w dół ciała i do wewnątrz – wpływa na pra-
widłowe funkcjonowanie wątroby i pęcherzyka żółciowego, sprzyja utrzy-
maniu równowagi i odpowiedniemu przepływowi płynów w organizmie.

Smak gorzki – kieruje energię w dół – wpływa na serce oraz jelito cienkie, 
przyspiesza przemianę materii i podnosi temperaturę ciała.

Smak słodki – odżywia  i nawilża oraz harmonizuje energię – wpływa na 
pracę żołądka i śledziony.

Smak ostry – kieruje energię na zewnątrz i ku górze – wpływa na pracę 
płuc i jelita grubego, uwalnia szkodliwe substancje z organizmu i zastoje.

Smak słony – energia kierowana jest w głąb organizmu – wzmacnia kości, 
usprawnia pracę nerek i pęcherza moczowego, czyli organów odpowie-
dzialnych za wydalanie płynów z ciała.

Właściwa dieta  
według medycyny holistycznej
Według medycyny chińskiej nasze odżywianie powinno podlegać  
kilku zasadom:

 Jadłospis w 90% powinien składać się z roślin.

 Należy wyeliminować z diety cukier i mleko.

 Warto unikać żywności przetworzonej.

 Wszystko, co dostarczamy do żołądka, powinno być ciepłe.

 Powinniśmy dostosować nasze menu do miejsca, w którym żyjemy, i jeść 
głównie produkty pochodzące z naszego regionu, oraz pór roku (np. zimą 
powinniśmy się rozgrzewać gorącymi posiłkami, ostrymi przyprawami, la-
tem natomiast jeść więcej surowych warzyw i owoców, pić zimne napoje).

 Każdy posiłek powinien zawierać w sobie odpowiednio dobrane pięć ży-
wiołów (drzewo, ogień, ziemia, metal, woda), którym odpowiada pięć sma-
ków – kwaśny, gorzki, słodki, ostry, słony.

skiej teorii pięciu przemian, według 
której człowiekiem rządzi kolejno pięć 
żywiołów:
 drzewo,  
 ogień, 
 ziemia, 
 metal,
 woda.

Każdy z nich ma przyporządkowane 
konkretne emocje, narządy ciała, sma-
ki, pory roku i produkty, które jemy. 
Wszystkie one oddziałują na siebie 
wzajemnie. Człowiek, aby być zdro-
wym, musi dbać o harmonię tych ży-
wiołów. Jak to zrobić? Z pomocą przy-
chodzą tu akupunktura, akupresura (re-
fleksologia) i masaż. Medycyna holi-
styczna korzysta też z aromaterapii, 
homeopatii i zielarstwa. Leczenie 
wspomagają także prawidłowa dieta, 
medytacja, techniki relaksacyjne, 
a często również psychoterapia.

MEDYCYNA HOLISTYCZNA 
A WSPÓŁCZESNA

Medycyna holistyczna nie odrzuca no-
woczesnych metod leczenia i korzysta 
z jej dobrodziejstw (np. narzędzi dia-
gnostycznych, leków, terapii). Podsta-
wową różnicą jest jednak szerokie pa-
trzenie na człowieka, a nie tylko sku-
pianie się na wąskich dziedzinach. Po-
za tym medycyna holistyczna leczy 
człowieka, a nie jego choroby. Lekarz 
z tego nurtu patrzy nie tylko na komór-
ki i narządy, ale na związek choroby 
z sytuacją życiową, relacjami społecz-
nymi, stanem psychicznym pacjenta. 
Szuka przyczyn choroby, podczas gdy 
w przypadku współczesnej medycyny 
często leczone są tylko objawy (np. leki 
na nadciśnienie regulują poziom ci-
śnienia krwi, ale ich odstawienie często 
skutkuje ponownym jego wzrostem). 
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Cotygodniowe randki, w trakcie których rozmawiamy! Czy metoda 
Julie i Johna Gottmanów, założycieli Laboratorium Miłości w Seattle,  

która uczy, jak rozmawiać ze sobą, by związek krzepł, radował i wzmacniał się, 
działa? Pytamy psychologa. ROZMAWIA Anna Rybarczyk

„Każda wielka historia miłosna to nie-
kończąca się rozmowa” – przekonują Ju-
lia i John Gottmanowie, autorzy książki 
„Osiem randek, czyli jak ze sobą rozma-
wiać, żeby stworzyć udany związek”. Zgo-
dzisz się z tym stwierdzeniem?
Bianca-Beata Kotoro: Aby tworzyć uda-
ny związek, musimy ze sobą rozmawiać. 
Zdarza się, że w czasie terapii jeden 
z partnerów zarzuca drugiemu: „Bo ty 
już ze mną nie rozmawiasz”, a ten drugi 
broni się: „Jak to? Codziennie z tobą 
rozmawiam”. Problem w tym, że rozmo-
wa rozmowie nierówna. 

Codzienne rozmowy często ograniczają 
się do komunikatów: „Zrób zakupy, od-
bierz dzieci , wrócę później z pracy”. 
BBK: Gdy się poznajemy, rozmowy ma-
ją zupełnie inną jakość: dyskutujemy 
o filmach i książkach, opowiadamy 
o podróżach, dzielimy się wspomnie-
niami. A gdy między partnerami tworzy 
się więź i nabieramy do siebie zaufania, 
zaczynamy szczerze dzielić się swoimi 

Ekspert:
BIANCA-BEATA KOTORO – psycholog, terapeuta,  
psychoonkolog, autorka i współautorka wielu książek,  
założycielka i dyrektor Instytutu Psychologiczno-Psycho- 
seksuologicznego, Terapii i Szkoleń „Beata Vita” w Warszawie 

Wystarczająco dobrze to... znakomicie! 

JAK KOCHAĆ?

przemyśleniami, mówimy o lękach, na-
wet traumach, ale i o miłości. 

Julia i John Gottmanowie twierdzą, że 
aby związek krzepł i się wzmacniał, po-
winniśmy – niezależnie od jego stażu – 
wciąż chodzić ze sobą na randki. 
BBK: Zgadzam się. Niestety często, gdy 
mówię o tym parom, słyszę: „Ale my nie 
mamy na to siły i czasu”. Związek to nie 
jest nieustanna sielanka, trzeba nad nim 
cały czas pracować. Porównuję to często 
do palenia w kominku: super, że rozpa-
liliśmy, ale jeśli chcemy, by paliło się 
dłużej, ktoś musi stale dorzucać drew do 
ognia i ktoś to drewno musi porąbać. 
Myślę, że nawet zapracowane osoby wy-
gospodarują jeden wolny wieczór czy 
popołudnie w tygodniu. Co z dziećmi? 
Może ten raz w tygodniu zajmą się nimi 
dziadkowie albo nasi przyjaciele. 

Nie musimy od razu iść na randkę do 
drogiej restauracji. Może piknik w parku 
też będzie OK?

BBK: Z pacjentami na terapii ustalamy, 
że np. jednego dnia pan przyjdzie po pa-
nią do pracy i przyniesie ze sobą kawę 
albo czekoladę na wynos i wrócą razem 
do domu, rozmawiając. A w kolejnym 
tygodniu to pani przyjdzie po pana do 
pracy. To są naprawdę proste rozwiąza-
nia, które mamy na wyciągnięcie ręki. 

Autorzy książki podpowiadają, o czym 
warto porozmawiać na pierwszych 
ośmiu takich randkach, jakie pytania za-
dawać, by rozmowa była wartościowa 
i faktycznie nasz związek wzmocniła.
BBK: Myślę, że warto zacząć randkować 
z takimi podpowiedziami. Na początku 
może będzie trochę sztucznie, ale z cza-
sem coraz lepiej, zapewniam.

Jednym z ważnych tematów jest kwestia 
zaangażowania się w związek. 
BBK: Tego pełnego zaangażowania czę-
sto w związkach brakuje. Przed rozmo-
wą z partnerem na ten temat zastanów-
my się, jak to wygląda u nas. Czy akcep-
tujemy partnera takim, jaki jest? A mo-
że wciąż porównujemy go do poprzed-
nich znajomości? „A może z X byłoby 
mi lepiej?” – myślimy. „Trawa jest za-
wsze bardziej zielona po drugiej stronie 
płotu” – mówi przysłowie. Ale idealny 
związek, idealny partner nie istnieją.
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Konsekwencje szukania „trawy bardziej 
zielonej” mogą być dla związku bardzo 
niebezpieczne...
BBK: To otwiera furtkę np. do zdrady. 
Dlatego nie porównujmy partnera do 
innych i doceńmy go za to, jaki jest. 
Chwalmy się nawzajem także za co-
dzienne drobnostki, choćby za kanapki 
zrobione rano do pracy, za to, że wieczo-
rem partner znajduje czas, by nas wysłu-
chać, że jest dla nas oparciem, gdy poja-
wiają się problemy. 

Problemy w związku to kolejny temat za-
proponowany przez autorów „Ośmiu 
randek”. 
BBK: Trudności, konflikty pojawiają się 
w każdym związku. Przecież tworzy go 
dwoje ludzi, którzy mają bagaż rodzin-
nych doświadczeń, wyznawanych war-
tości. Ludzie mają różne potrzeby, na-
wyki, prędzej czy później dojdzie mię-
dzy nimi do różnicy zdań. „Szczęśliwe 
pary się nie kłócą” – to mit. Jeśli się nie 
kłócą, to znaczy, że tak naprawdę duszą 
w sobie uczucia i konflikt narasta 
w ukryciu.

I kiedyś eksploduje...
BBK: ...z taką siłą, że może zniszczyć 
związek. Partnerzy wygarną sobie gro-
madzone latami żale i wezmą rozwód. 

Jak temu zapobiec?
BBK: Nie unikajmy trudnych rozmów. 
Jeśli coś nas boli, drażni, powiedzmy 
o tym partnerowi, zapytajmy, skąd bie-
rze się takie, a nie inne jego zachowanie. 

Jedną z pięciu najczęstszych przyczyn 
konfliktów w związku są pieniądze. Auto-
rzy „Ośmiu randek” przytaczają przy-
kład, że partnerzy pokłócili się po otrzy-
maniu nagłego zastrzyku gotówki. 

BBK: Wypominamy sobie, kto ile zara-
bia, kto spędza w pracy więcej czasu, jak 
i na co wydaje pieniądze. Pewnie w tej 
historii jedno chciało te pieniądze wydać 
na wspólne przyjemności, a drugie 
odłożyć. Pytanie, co ich motywowało. 
Często idziemy na skróty, przyklejając 
sobie łatki: „jesteś skąpy lub rozrzutny”, 
tymczasem za naszym postępowaniem 
kryją się np. głębokie lęki.

Okazało się, że ojciec jednego z partne-
rów zostawiał realizację marzeń na 
wieczne nigdy, ale nie zdążył, bo zmarł. 
Za to ojciec drugiego nie miał nigdy żad-
nych oszczędności i gdy stracił na pół ro-
ku pracę, rodzinie było bardzo ciężko.
BBK: Partnerzy, patrząc na błędy swoich 
rodziców, chcieli albo korzystać z życia 
póki czas, albo zadbać o tzw. poduszkę 
finansową. Konflikty w związku są po-
trzebne, bo dają nam szansę na lepsze 
poznanie partnera, nauczenie się działa-
nia razem. To trochę jak z remontem do-
mu. Gdy pojawia się dziura w dachu, to 
ją łatamy czy sprzedajemy dom i kupuje-
my nowy? Pary, które z kłótni wynoszą 
lekcje, owszem mają dach połatany, ale 
zyskują też poczucie, że potrafią sobie 
poradzić wspólnie z trudnościami.

Kolejnym ważnym tematem jest miłość 
i seks. Zespół Christiany Northrup i Ja-
mesa Witte’a przepytał 70 tys. ludzi  

z 24 państw. Okazało się, że na udane ży-
cie seksualne składa się szereg czynników 
– partnerzy co dzień mówią sobie nawza-
jem „kocham cię” i okazują sobie czułość: 
przytulają się, całują bez powodu.
BBK: Te codzienne gesty bardzo w nas 
wzmacniają poczucie bliskości. Ta bli-
skość to niekoniecznie będzie seks co 
wieczór, ale właśnie poranny buziak al-
bo wieczorny masaż pleców. 

Jak piszą autorzy książki: „Dla większości 
par mówienie o seksie jest trudne, ale im 
dłużej i im częściej to robią, tym rozmo-
wa staje się łatwiejsza”. 
BBK: Rośnie zaufanie, a maleje nasze 
skrępowanie. Ważne, byśmy pamiętali, 
żeby nie porównywać się w tej kwestii 
z innymi. Normą w związku jest to, co 
nam odpowiada, a nie to, co na ten temat 
mówi kolega z pracy czy twierdzą jakieś 
statystyki. Trzeba być też otwartym na 
to, że nasze potrzeby mogą się zmieniać 
z wiekiem, ze zmianą sytuacji życiowej, 
np. urodzeniem dziecka. Duża część par, 
jak wynika z badań, odczuwa nagły spa-
dek zadowolenia z małżeństwa tuż po 
narodzinach dziecka. Ten temat także 
należy przegadać. 

Nikt nikomu w myślach nie czyta... 
BBK: Ważnym tematem są też marzenia. 
Dążenie do ich realizacji także może wy-
woływać konflikty, bo marzenia może-
my mieć krańcowo różne. Nie oznacza 
to jednak, że mamy z nich rezygnować, 
po prostu trzeba zaakceptować fakt, że 
nie zawsze będziemy wspólnie je reali-
zować. Ty będziesz się wspinać, a ja po-
mogę ci przygotować tę wyprawę. 
A wspólnie wybierzemy się na spływ ka-
jakowy. W związku nie chodzi o posta-
wienie na swoim, ale o to, aby obie stro-
ny były zadowolone.
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GDZIE KUCHAREK 
SZEŚĆ...
Polskie kucharki, dietetyczki i blogerki kulinarne uczą tysiące dzieci i młodzieży 
zdrowo się odżywiać i gotować. Wystarczą nóż, deseczka, zdrowe produkty 
i trochę wyobraźni, by w ciągu zaledwie kilku spotkań zmienić wielbicieli 
chipsów i fast foodów w koneserów pasty z białej fasoli i domowego omletu.  
To nie cud, to technika komunikacji! TEKST:  Anna Rybarczyk

tam dzieci (zdrowo i smacznie) gotują!

idzę, że omawiacie teraz 
na historii czasy wielkich 
odkryć geograficznych. 

Może zastanowimy się, co nasza kuch-
nia dzięki nim zyskała i coś z tych pro-
duktów ugotujemy? – pyta dzieci na 
warsztatach Katia Roman-Trzaska, sze-
fowa warszawskiej szkoły gotowania 
Little Chef. Najpierw wraz z uczestni-
kami warsztatów otwiera „średnio-
wieczny supermarket”. – Zastanówmy 
się, co możemy w nim znaleźć, a czego 
w nim nie ma – mówi Katia. Dzieci od-
krywają, że w brak w nim... ziemnia-
ków. Potem młodzi szefowie uczą się 
robić tortilla de patatas – omlet z ziem-
niaków i jajek, cebuli i oliwek. Sami krę-
cą też domowy majonez. Mimo że dla 
wielu uczestników to nowe danie – każ-
dy chce spróbować tego, co ugotował. 

Nóż i deseczka – na start  
Szkołę gotowania Little Chef Katia Ro-
man-Trzaska, z wykształcenia praw-
niczka, z zamiłowania kucharka prowa-

W

dzi od 2006 roku. Jej ekipa przeszkoliła 
już ponad 100 tys. dzieci, prowadząc 
warsztaty dla szkół, przedszkoli, samo-
rządów i firm z Warszawy i okolic we 
własnym studio kulinarnym. 
Na pomysł założenia szkoły gotowania 
Katia wpadła, gdy została mamą. – Lu-
bię gotować i spędzać czas w kuchni, 
a chciałam, by i moje dzieci mogły mi 
tam towarzyszyć. Najpierw bawiły się 
garnkami, drewnianymi łyżkami i su-
chym makaronem, z czasem zaczęły mi 
pomagać w gotowaniu, krojąc produk-
ty, ugniatając ciasto – tłumaczy. Zauwa-
ża, że wspólne gotowanie może być  

świetną zabawą, która rozwija manual-
nie, pozwala zbudować i zacieśnić wię-
zi, a przy okazji kształci podniebienie.
 – Uczymy się nie tylko technik gotowa-
nia, ale też dyskutujemy, skąd dane pro-
dukty pochodzą, jak gotowało się kie-
dyś, a jak teraz, dlaczego tak ważne 
w kuchni są proporcje – to zarazem lek-
cja matematyki, geografii, historii i jak 
jeść zdrowiej – przekonuje Katia. 
Gotowanie to jedna z najważniejszych 
życiowych umiejętności, a przecież 
chcemy, by nasze dzieci potrafiły o sie-
bie zadbać. To jest celem Little Chefa. 
Wielu rodziców w domu nie dopuszcza 
dzieci do gotowania z obawy, że zrobią 
sobie krzywdę, poparzą się, potną no-
żem, a przede wszystkim nabrudzą. Ka-
tia przekonuje, że warto ten opór w so-
bie przełamać – może marchewka na 
początku będzie nierówno pokrojona, 
a blat zabrudzony ciastem, ale satysfak-
cja, jaką dzieci czerpią z tego, że zrobiły 
coś same, jest tego warta.
Jej słowa potwierdza Agata Gawska, 
edukatorka kulinarna i prezeska Fun-
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dacji „Szkoła na Widelcu”. – Dzieciom 
na początek wystarczą nóż i deseczka, 
już samo krojenie produktów to niesa-
mowita frajda dla uczestników warszta-
tów, gdyż wiele dzieci w domu nie do-
staje noża do ręki – mówi. 
Założona przez kucharza Grzegorza 
Łapanowskiego fundacja aktywnie 
działa na rzecz poprawy żywienia dzie-
ci i młodzieży w Polsce; tworzy i reali-
zuje innowacyjne programy edukacyj-
no-kulinarne dla dzieci, rodziców, na-
uczycieli i pracowników stołówek. Po-
dobnie jak Little Chef zaczynała od po-
jedynczych warsztatów, głównie na te-
renie Warszawy. – Szybko jednak do-
szliśmy do wniosku, że skala naszych 
działań musi być większa, objąć jak naj-
więcej dzieci w Polsce. Dlatego we 
współpracy z dietetykami, pedagogami 
i metodykami opracowaliśmy program 
„Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” – 
wyjaśnia Agata Gawska. 
W prowadzonym od 2017 roku progra-
mie biorą udział setki tysięcy dzieci 
z całej Polski – tylko w tegorocznej edy-
cji przystąpiło do niego ponad 1950 
szkół i 7 tys. nauczycieli. W ramach 

trzykrotnie wzrosła liczba dzieci z nad-
wagą, a Polska zajmuje pierwsze miejsce 
w Europie pod względem najszybszego 
przyrostu liczby dzieci z nadwagą, oty-
łością, cukrzycą i nadciśnieniem. Z ba-
dań Instytutu Żywności i Żywienia wy-
nika, że niemal co czwarte polskie 
dziecko ma już nadwagę lub otyłość.
 – Dzieci jedzą za dużo cukru i mają za 
mało ruchu – potwierdza Katia Roman- 
-Trzaska. Niestety ani one, ani ich rodzi-
ce nie są tego świadomi. – Na zajęciach 
„Cały ten cukier” pokazujemy dzie-
ciom, ile dziennie węglowodanów spo-
żywają. Przy produktach takich jak 
drożdżówka czy słodzony jogurt usta-
wiamy menzurki pokazujące zawartość 
cukru, a potem zsypujemy cały cukier 
do jednego naczynia. To zawsze budzi 
zdziwienie. Tego cukru jest aż tyle?  
Pandemia mogła jeszcze pogorszyć tę 
sytuację – dodaje Agata Gawska. Z ba-
dań wynika, że zamknięci w domu czę-
ściej podjadamy między posiłkami, nie-
koniecznie zdrowe przekąski. 
Takich nawyków nie da się zmienić 
z dnia na dzień. – Coraz częściej zwra-
cają się do nas o pomoc szkolne stołów-

programu fundacja przekazuje nauczy-
cielom materiały edukacyjne. – Na-
uczyciele mogą sami z dziećmi realizo-
wać warsztaty. Zależy nam, by zajęcia 
odbywały się systematycznie i by umie-
jętności, które dzieci tam nabędą, testo-
wały w domu– mówi Agata Gawska. 
Ważnym elementem programu jest 
tworzona przez szkoły „Mapa dobrych 
działań”, na której placówki mogą po-
chwalić się swoimi przedsięwzięciami 
na temat prawidłowego żywienia, taki-
mi jak: ogródki przyszkolne, warsztaty 
kulinarne, dni śniadania, uprawy ziół 
czy szkolne festiwale kulinarne. Dzięki 
temu także rodzice mają możliwość zo-
baczyć, co szkoła robi w ramach pro-
mocji zdrowego stylu życia. 
– Bardzo zależy nam na zaangażowaniu 
w program rodziców – mówi Agata 
Gawska. Badania Uniwersytetu Alberta 
w Edmonton dowodzą, że dzieci przy-
gotowujące wspólnie z rodzicami posił-
ki częściej sięgają po owoce i warzywa.

Plaga otyłości 
Z danych Światowej Organizacji Zdro-
wia wynika, że w ostatnich 20 latach aż 

Badania dowodzą, 

że dzieci, 

które wspólnie 

z rodzicami 

przygotowują 

posiłki, częściej 

sięgają po owoce 
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ki, które pod naciskiem rodziców chcą 
zmodyfikować sposób żywienia dzieci: 
ograniczyć mięso, wprowadzić więcej 
warzyw, owoców, kiełków. Przestrzega-
my, że takie zmiany trzeba wprowadzać 
powoli. Zamiast od razu zastąpić mielo-
ne kotletami z soczewicy, lepiej stopnio-
wo dodawać ją do mięsa. Dzieci muszą 
mieć okazję zapoznać się z nowymi pro-
duktami, takimi jak hummus czy kasza 
quinoa. Dopiero, gdy ich spróbują i sa-
me przygotują z nimi jakąś potrawę 
,można je włączyć do jadłospisu – prze-
strzega Agata Gawska. 
Jako przykład podaje hit warsztatów 
„Szkoły na widelcu” – pastę z białej fa-
soli. – Kiedy pytamy dzieci o fasolę, 
z miejsca się krzywią. Ale gdy wspólnie 
blendujemy ją na pastę z dodatkiem ce-
bulki i majeranku i smarujemy nią ka-
napki, dzieci dosłownie wyrywają je so-

bie z rąk. Hasłem „Szkoły na widelcu” 
jest: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, 
a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zro-
zumiem” – mówi Agata. 
Potwierdza to Katia Roman-Trzaska. – 
Na początku pytamy dzieci o ich ulubio-
ne potrawy. Wyliczają: rosół, spaghetti, 
pomidorowa, leniwe. Wtedy pytamy, 
skąd wiedzą, że to ich ulubione danie, 
kiedy je polubili. Dochodzą do wnio-
sku, że kiedyś musieli pierwszy raz go 
spróbować. I tak samo mogą teraz spró-
bować tofu – wyjaśnia.
– Mówimy: jeśli coś ci nie posmakuje, 
możesz wypluć – zdarza się to rzadko, 
ale dzieci czują się traktowane partner-
sko. Dla nas sukcesem jest zaufanie 
młodego kucharza. Rozmawiajmy 
z dziećmi, dlaczego coś im nie smakuje: 
może jest za ostre, za gorzkie? Żartujmy! 
Równie ważne jak zachęcanie do zmia-

ny nawyków dzieci i ich rodziców jest 
edukowanie szkolnych kucharzy –pod-
kreśla. 

Samodzielność od kuchni
W domu uczymy się planować i robić 
zakupy, gotować, nakrywać do stołu. 
Podpatrujemy, nawet mimowolnie, ro-
dziców, dziadków, rodzeństwo. Przy 
wspólnych posiłkach uczymy się zasad 
savoir-vivre, choćby tego, jak prawidło-
wo trzymać widelec i nóż. Tych umiejęt-
ności brakuje jednak dzieciom i mło-
dzieży z domów dziecka. Co roku 
opuszcza je ok. 2 tys. wchodzących 
w dorosłość wychowanków. – Często 
wychodzą z domu dziecka z jedną wa-
lizką, my chcemy, aby wyszli też z umie-
jętnością samodzielnego zaplanowania 
i ugotowania obiadu – mówi Katia Ro-
man-Trzaska. 
Dlatego wraz z Zuzanną Skoczek powo-
łały do życia Fundację Samodzielność 
od Kuchni (www.samodzielnoscod-
kuchni.pl). Organizuje ona warsztaty, 
na których młodzież z domów dziecka 
uczy się podstaw gotowania. Program 
kończy się kolacją podsumowującą, na 
której młodzież może spotkać ludzi, za 
sprawą których warsztaty doszły do 
skutku – lokalnych przedsiębiorców, re-
stauratorów, wolontariuszy. 

Dzieci, które nauczą 

się przyrządzać 

choćby kilka potraw, 

nabierają pewności 

siebie, która przydaje 

się, gdy rozpoczynają 

własne życie. 
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NOWOŚĆ  Mydło Umyj rączki o owocowym zapachu z pantenolem. 

ODKRYWAJCIE ZWIERZAKI!
ciekawostki o każdym z nich
znajdziecie na tylnej etykiecie
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Organizatorem konkursu jest: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn. Administratorem danych osobowych jest: 
Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn. Wysyłając zgłoszenie do konkursu akceptujesz jego regulamin i zgadzasz się  
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie konkursu. 
Szczegóły konkursu, informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i regulamin konkursu dostępne są na stronie:  https://www.hebe.pl/regulaminy/
konkursy/

LITERY Z PÓL OZNACZONYCH SZARYM KOLOREM TWORZĄ W KOLEJNOŚCI HASŁO KRZYŻÓWKI.

Prawidłowe rozwiązanie wraz z krótkim uzasadnieniem, co to hasło oznacza dla ciebie, 
prześlij na adres media@hebe.pl
Czekamy na nie od 1 maja do 30 czerwca 2021 r. Autorzy 10. najciekawszych uzasadnień zostaną nagrodzeni flako-
nami damskiej wody perfumowanej TOUS Love Me, 30 ml. Z laureatami konkursu skontaktujemy się mailowo po 
zakończeniu konkursu.

https://www.hebe.pl/regulaminy/konkursy/
https://www.hebe.pl/regulaminy/konkursy/
https://poczta.o2.pl/d/


URODZINOWA KRZYŻÓWKA 

POZIOMO: 
3) używając kosmetyków 
rozświętlających, Twoja cera zyska 
niepowtarzalny...,
7) zabieg odmładzający skórę 
twarzy,
13) SPF w kremach do opalania,
14) bywa bieżnikowana,
15) kubeł,
16) przegląd wydarzeń,
17) produkty do pielęgnacji prob-
lematycznej skóry,
18) fanfara orkiestry,
19) podium na występy,
20) utensylia,
21) film z Jandą z 2009 r,,
23) płyn w akumulatorze,
26) wakacyjna pora roku,
28) wybielająca, zadba o nieska-
zitelny uśmiech,
31) widowiskowa walka z bykiem,
34) zakładana na wielkie wyjście,
37) torebka strojnisi,
38) księgowe z saldem,
39) szminka inaczej,
42) paragraf prawa kościelnego,
43) pomadka do warg,
44) kosmetyk nakładany na cerę 
przed fluidem,
46) w rodzinie palm,
48) kieszonkowe zwierciadełko,
50) syn Meduzy,

52) wodospad na granicy USA 
i  Kanady,
56) obrzydliwość,
57) miejsce na podwiązkę,
59) ułatwia dozowanie kremu,
60) stolica Maroka,
61) mały staw,
62) forma protestu robotników,
63) humor, widzimisię,
65) drobnoziarnista odmiana gipsu,
70) morowe powietrze,
73) żart, figiel,
76) małe źródło sztucznego światła,
77) sypki lub w kamieniu do 
wykończenia makijażu,
78) zaprasowana fałda,
79) alkohol terpenowy,
80) lód na rzece,
81) czaszka,
83) wykwintne jajeczka,
85) polskie włókno syntetyczne,
86) sprzeciw wobec przemocy,
88) piękny koń,
90) Terentiew, dziennikarka,
91) dłuższe od midi 

93) "ręczny" środek lokomocji,
96) boisko do tenisa,
97) skutecznie zwalczysz go an-
typerspirantem,
99) mała draka,
102) siła, krzepa,
103) elektroda o wyższym potenc-
jale,
104) obozowisko,
105) sucha, tłusta lub mieszana,
106) miarowy chód wojska,
107) pastel w tornistrze ucznia,
108) forsa, gotówka,
109) produkt regenerujący do 
zniszczonych włosów.

PIONOWO: 
1) nakładanie makijażu,
2) spray, rozpylacz,
3) lśniące drobinki w makijażu 
glamour,
4) wiązana na szyi,
5) kamufluje niedoskonałości skóry,
6) wyrabia kapelusze,
7) utrwala niesforną fryzurę,
8) alpejski w doniczce,
9)  „...: Miłość w Nowym Jorku", 

bestseller Hanny Bakuły",
10) żyrant,

11) fabryka z trakami,
12) na powiece zakończona 
jaskółką,
20) naturalna broń kobieca,
22) wielki dusiciel,

24) pęk kwiatów,
25) "żona" maszkarona,

26) czekan lub ciupaga,
27) składa się z wyspecjalizow-

anych komórek,
28) szczypce do depilacji,
29) kapelusz kowboja,
30) niemiarowość,
32) regularne powtarzanie się 
czegoś,
33) tablet Apple,
35) dziejowy etap,

36) aplikowane na powieki, dodają 
głębi spojrzeniu,
40) zapobiega nadmiernemu 
wydzielaniu potu,
41) płatnicza lub rabatowa,
44) hit chroniący skórę przed 
działaniem niepożądanych czyn-
ników zewnętrznych,
45) rozpuszcza lakier na paznok-
ciach,
47) linka do podawania cumy,
49) ważna dla każdej kobiety, 
niestety szybko przemija,
50) rzymska bogini przeznaczenia,
51) porowata myjka,
53) ptak domowy z koralami,
54) bezpłatny egzemplarz,
55) film z Alem Pacino z 2003 r,,
58) pospolity chwast polny,
63) cierń,
64) może być przeciwłupieżowy,
66) szczególny przywódca,
67) potocznie o obręczy ręki,
68) wąski otwór,
69) grupa fachowców,
71) kwiat kwitnący jesienią,
72) dozownik,
73) tkanina na łowicką zapaskę,
74) instrument w kościele,
75) domek ogrodowy,
82) mechaniczna lub elektryczna 
do podkręcania rzęs,
84) popis diwy,
87) miękkie, domowe pantofle,
89) Co jest symbolem marki Tous,
92) mebel na ubrania,
93) pikantna potrawa z papryki,
94) technika przedłużania paznokci,
95) jedna z figur szachowych,
98) minerał z grupy krzemianów, 
częsty składnik kosmetyków,
100) dół wygrzebany w ziemi,
101) trądzikowa u nastolatki,
102) roślina na narkotyczny 
kompot.

z nagrodami

NASZA NAGRODA
Marka Tous tą kompozycją 

uczciła swoje 100(!) urodziny! 
A zapach roztacza wokół siebie atmosferę 
radosnego świętowania. Jest jednocześnie 

delikatny i dynamiczny. Zawdzięcza to 
połączeniu różowych nut – pieprzu i grejp-

fruta z piwonią, różą stulistną i płatkami 
jaśminu w ekscytującym obłoku 

musu kryształowego z dodat-
kiem kaszmiru. 

 hebe.pl  h    129     
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Jak komponować 
nasze minirabatki? 
Kwiatowo- 
-balkonowa moda 
też miewa swoje 
trendy. Niegdyś 
balkonami rządziły 
czerwone pelargonie, 
potem królowały 
jaskraworóżowe 
surfinie. Ale czy 
monokultura  
na balkonie to 
jedyne wyjście?  
TEKST: Matylda Jawor

Do towarzystwa pelargoniom...

 ABY SIĘ  
NIE NUDZIŁY

Piękny balkon cały w kwia-
tach... To nie musi być tylko ma-
rzenie albo pełne rezygnacji 
westchnienie, gdy oglądamy 
zdjęcia pięknych aranżacji. Cza-
sem bywa tak, że ich widok za-
grzewa nas do działania, i to 
szybko, już! Co wybrać? Wiemy, 
bo widać to na balkonach sąsia-
dów, że modnie jest dodać teraz 
do balkonowych doniczek tro-
chę gąszczu zielonych drobnych 
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KOMU ŚWIATŁO, KOMU CIEŃ… 

Ile słońca potrzebują rośliny? Jak dobierać 

towarzystwo?

Kompozycja na balkon północny:
 Begonia bulwiasta z kwiatami jak puchate piłeczki + 

plektrantus (tzw. komarzyca). Nie należy sadzić ich zbyt 
gęsto, aby rośliny mogły swobodnie się rozrastać.

 Inne rośliny cieniolubne: (Koleus Blumego tzw. pokrzywka, 
bakopa, niecierpek, nasturcja, niezapominajka, bluszczyk 
kurdybanek, bluszcz pospolity, azalia, trzmielina, 

różanecznik karłowaty, hortensja, tawułka). 

Kompozycja na balkon wschodni:
 Wilec ziemniaczany o liściach w kształcie jasnożółtych 

trójkątów + fioletowy heliotrop (np. peruwiański), który 
wieczorami słodko pachnie. Trzeba pamiętać, że potrzebuje 

obfitego podlewania, nawet dwa, trzy razy w tygodniu.

Kompozycja na balkon zachodni:
 Wszelkie odmiany pelargonii + plektrantus, obie rośliny 

dzięki szczególnemu zapachowi liści skutecznie odstraszają 

muchy i komary. To ważne, gdy balkon znajduje się 

w pobliżu śmietnika. 

Kompozycja na balkon południowy:
 Pelargonie w jasnych odcieniach (biała, bladoróżowa) + 

kocimiętka o liściach w delikatnym odcieniu zieleni. Dobrze 
jest do doniczek na tym stanowisku dodać hydrożel, który 
stopniowo oddaje wilgoć roślinom, a tym samym 
przeciwdziała poparzeniom liści. 

 Lawenda fioletowa wąskolistna (wysoka) z niską werbeną 
w odcieniach od białego do liliowego.

 Paciorecznik + calibrachoa, petunia (np. paskowana).
 Inne rośliny, które lubią dużo słońca: gazania lśniąca, 

sanwitalie, szałwia, lawenda, nemezja, lobelia, begonia 
kwitnąca, wilczomlecz, starce, kocanki włochate). Trzeba 
pamiętać, że rośliny te lubią obfite i systematyczne 
podlewanie, a bez odpowiedniej pielęgnacji szybko więdną. 
Niestety wiele z nich lubią mszyce, więc trzeba regularnie 
obserwować roślinki i szybko reagować. 

 Poza tym (w osobnych doniczkach) awokado, cytryna, 
figowiec, drzewko oliwne, pomarańcza, bugenwila –
wymagają wysokiej wilgotności powietrza (ok. 60%) 
i temperatury powyżej 14°C. 

listków. Ale czy to naprawdę je-
dyny modny wybór? 
Warto, zanim w momencie ogrod-
niczej ekstazy pobiegniemy po sa-
dzonki, zastanowić się nad nieco 
bardziej przyziemnymi, ale prak-
tycznymi kwestiami:

 jaką ekspozycję na strony świa-
ta ma nasz balkon, bo to ważne 

dla roślin – jego przyszłych 
mieszkańców. Nie wszystkie 
równie dobrze czują się wysta-
wione na słońce i wysoką tempe-
raturę strony południowej. Inne 
bez takich warunków popadną 
w wegetacyjną depresję; 

 ile czasu możemy poświęcić na 
pielęgnację naszych roślin 
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i przyjaźń z nimi. Dla jed-
nych kłopotliwe będzie już 
samo pamiętanie o koniecz-
ności systematycznego pod-
lewania, dla innych godzina 
dziennie spędzona wśród 
kwitnących przyjaciółek to 
minimum relaksu, którego 
potrzebują. 
Uzbrojone w wiedzę o kie-
runkach świata i szczerą au-
torefleksję dotyczącą pozio-
mu zaangażowania w nasze 

balkonowe hobby możemy 
przystąpić do działania. Na 
ogrodnicze zakupy warto 
wybrać się z doświadczo-
nym działkowiczem, pod 
warunkiem, że nie będzie 
narzucał nam swojej woli, 
lecz dzielił się doświadcze-
niem. Czego potrzebujemy:

 doniczek,
 ziemi ogrodniczej (ziemia 

kompostowana + torf),
 spryskiwacza,

DONICZKA DUŻA CZY MAŁA?
Złota zasada przy przesadzaniu: nowa doniczka 
powinna być większa od poprzedniej o maksymalnie 
2–4 cm. Dlaczego tylko tyle? Bo roślina „rozumie” 
przesadzanie jako potrzebę rozrostu korzeni. I może się 
zdarzyć, że po przesadzeniu do za dużego kolejnego 
mieszkanka będzie pracowała na powiększenie bryły 
korzeniowej, przestanie natomiast kwitnąć i rozrastać się 
nad ziemią.
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JAKĄ DONICZKĘ WYBRAĆ?
Najlepsze są doniczki ceramiczne, 
z wypalanej nieszkliwionej gliny. 
Rośliny dobrze się w nich czują, bo ich 
cenną zaletą jest dobra gospodarka 
wodna. Korzenie nie będą gniły, bo 
nadmiar wody jest odprowadzany 
przez otwór w dnie i parowanie przez 
ścianki. Przed posadzeniem rośliny 
w glinianej doniczce zaleca się 
nasycenie jej wodą przez dobę  
lub dwie. Kiedy roślina nie zostanie 
podlana, ma szansę pobrać przez 
ścianki wilgoć z otoczenia. Niestety 
ciągły kontakt z wodą powoduje,  
że ślady wilgoci i zacieki (ślady soli 
wapnia z gleby) są po pewnym czasie 
widoczne i trudno je usunąć. Glina 
ulega też erozji i rozpada się. Rośliny 
hodowane w ceramicznych 
doniczkach trzeba systematycznie 
przesadzać. Lepiej wybierać doniczki 
o kształcie odwróconego ostrosłupa, 
bo bryłę korzeniową trudno jest 
wydobyć z pojemnika o zaokrąglonym 
kształcie. Doniczki ceramiczne można 
wkopać do ziemi, co nie powoduje 
degradacji środowiska (np. rośliny, 
które z gleby trzeba wykopać przed 
przymrozkami). Jeżeli rośliny 
zasadzone w glinianych doniczkach 
mają zimować na balkonie,  
przy zakupie trzeba upewnić się,  
że doniczka jest mrozoodporna  
(nie wszystkie mają takie parametry). 
Doniczki drewniane mają podobne 
zalety (ale i wady) jak doniczki 
ceramiczne. Przepuszczają powietrze 
i zapewniają sprawną cyrkulację wody,  
ale przebarwiają się i wypaczają. 
Podobne cechy mają doniczki ze słomy 
(np. koszyki) czy wiklina. 

Doniczki plastikowe są łatwe do 
utrzymania w czystości, lekkie i się 
nie tłuką. Niestety mają też wiele wad 
– na słońcu szybko się nagrzewają 
(a często odbarwiają). Sadzonki, które 
lubią wysoki poziom wilgoci, trzeba 
często podlewać niewielką ilością 
wody (podlewanie na zapas może 
spowodować gnicie korzeni 
i obumieranie rośliny). Przez ścianki 
plastikowe nie przenika także 
powietrze.
Donice z kamienia i betonowe są 
wytrzymałe i mogą spędzić zimę  
na zewnątrz. Ale łatwo przemarzają,  
a z nimi są na to narażone także bryły 
korzeniowe roślin. Zazwyczaj też 
odznaczają się małą przepuszczal-
nością wody i powietrza, a rośliny 
zasadzone w zwartym podłożu mogą 
się w nich dusić. 
Wygodnym rozwiązaniem są 
doniczki z systemem 
samonawadniającym się. Ich 
zadaniem jest być mieszkaniem 

dla roślin, ale także zaopatrywać je 
w wodę, gdy tego potrzebują. Do 
minimum redukują niebezpieczeństwo 
przelania lub wysuszenia sadzonek. 
Rośliny podlewane systematycznie 
lepiej rosną, a dla niektórych z nich  
to warunek przetrwania. Nie sadzimy 
w jednej doniczce roślin o różnych 
potrzebach dotyczących wilgoci. 
Osłonka to nie doniczka! Doniczka 
to pojemnik na rośliny z otworem 
w dnie, który pozwala na odpływ 
nadmiaru wody, a osłonka to 
ubranie na doniczkę. Nie sadzimy 
rośliny bezpośrednio do osłonki! 
Wybierając ją, warto pamiętać, że 
czarna (i w innych ciemnych kolorach) 
niezależnie od tworzywa, z którego 
jest wykonana, powoduje intensywne 
nagrzewanie i bryła korzeniowa może 
mieć w niej temperaturę nawet 35°C, 
co dla zdrowia sadzonek ma 
katastrofalne następstwa. Na 
słonecznych balkonach nie zaleca się 
używania metalowych osłonek. 

 konewki,
 sadzonek. 

Zaczynamy od przygotowania ziemi. 
Mieszamy oba rodzaje w proporcji pół 
na pół. Dobrze jest dodać nieco próch-
nicy, mielonej kory, suchego mchu. Pod-

łoże musi być lekkie, oddychające, nie 
zaś ciężkie i zbite. Jeżeli zdecydujemy się 
na niektóre gatunki egzotyczne, po-
trzebne będą jeszcze podkłady keramzy-
tu, czyli warstwy drenującej. Zaleca się 
też lekko zakwasić podłoże specjalnym 

preparatem, bo taki odczyn ziemi odpo-
wiada większości roślin (uwaga, należy 
precyzyjnie stosować się do instrukcji 
użytkowania preparatów zakwaszają-
cych, bo przedobrzenie może sadzon-
kom zaszkodzić).  
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COMFORT 
FOOD

CZYLI JEDZENIE 
NA POCIESZENIE... 

KRUCHA KRAJANKA Z OWOCAMI LEŚNYMI
SKŁADNIKI NA CIASTO O WIELKOŚCI POŁOWY BLACHY O WYMIARACH 30–40 CM

150 g mąki pszennej, 100 g oleju kokosowego lub margaryny wegańskiej, 2 łyżki cukru pudru, ½ łyżeczki proszku  
do pieczenia, szklanka owoców leśnych (np. malin, jeżyn, porzeczek, jagód), 2–3 łyżki brązowego cukru, sok z cytryny 
do smaku, łyżka skrobi ziemniaczanej (opcjonalnie)

1. Z mąki, oleju kokosowego lub margaryny oraz cukru pudru z dodatkiem proszku do pieczenia zagnieć ciasto. Możesz 
dodać odrobinę zimnej wody, żeby się łatwiej zagniatało.
2. Na blasze wyłożonej papierem do pieczenia rozwałkuj ciasto i włóż je do piekarnika nagrzanego do 180°C na 10–13 
minut. Piecz, aż przyrumieni się na złoto.
3. Ciasto odstaw do ostygnięcia, a owoce podgrzej w rondelku i rozgnieć widelcem, aż powstanie z nich gęsty mus. Zagęść go 
skrobią ziemniaczaną, dodaj brązowy cukier i dopraw sokiem z cytryny.
4. Ostudzony mus rozsmaruj na wcześniej upieczonym cieście. Najlepiej przechowuj je w lodówce i podawaj pokrojone 
w małe kwadraty. Smacznego!

 Co to jest comfort food? Eryk Wałkowicz, dietetyk 
 i kucharz znany z bloga erVegan, twierdzi, że są to potrawy, 

które koją emocje i wprowadzają w błogi, otulający 
bezpieczeństwem stan. Idealne na rodzinne obiady,  

kolacje we dwoje i solowo oglądane serialowe maratony.  
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OMURAISU,  CZYLI  COMFORT FOOD PO JAPOŃSKU
SKŁADNIKI NA 2 PORCJE

2 omlety wegańskie z ciecierzycą, 2 szklanki ugotowanego ryżu brązowego, warzywa (np. pomidory, papryka, 
zielony groszek, brokuły, marchew), 4 łyżki dobrej jakości ketchupu, ½ pęczka natki pietruszki, łyżka oleju 
rzepakowego

1. Przygotuj omlety. Tym razem nie warto do końca ścinać ciasta ciecierzycowego – lepiej będzie, jeśli zostanie wilgotne, 
wręcz mokre, i z grudkami. 
2. Na patelni rozgrzej olej, podsmaż ryż, dodaj swoje ulubione warzywa, np. pokrojone pomidory i paprykę, zielony 
groszek, porwane na różyczki brokuły i marchew startą na tarce lub rozdrobnioną obieraczką julienne. Całość porządnie 
dopraw solą oraz pieprzem.
3. Przygotowany ryż przełóż na talerz, formując z niego kulę lub podłużny walec. Na wierzchu połóż omlet, możesz 
delikatnie porwać go widelcem na części. Całość polej ketchupem i posyp posiekaną natką pietruszki. 
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IDEALNIE CHRUPIĄCE TOFU Z SOSEM IMBIROWYM
SKŁADNIKI NA 2 PORCJE

kostka (180 g) tofu naturalnego lub wędzonego, łyżeczka skrobi kukurydzianej, 2 łyżki oleju rzepakowego,  
5 łyżek sosu sojowego, łyżka syropu klonowego, mały (wielkości kciuka) kawałek świeżego imbiru, sól, pieprz

DO PODANIA: ryż brązowy, świeża kolendra

1. Na patelni mocno rozgrzej olej, jednak uważaj, aby się nie spalił – spalonego oleju nie można użyć ponownie po 
przestudzeniu. Tofu pokrój w kostkę, obtocz w skrobi, wrzuć na rozgrzany olej i zostaw, aż dolna warstwa lekko zbrązowieje 
– dopiero wtedy przemieszaj. Smaż, aż tofu będzie rumiane ze wszystkich stron i chrupiące.
2. Imbir obierz za pomocą łyżeczki i zetrzyj na małych oczkach tarki. Dodaj go do miseczki z połączonym sosem sojowym 
i syropem klonowym, dopraw odrobiną soli i pieprzu i wymieszaj.
3. Tofu podawaj z ryżem, świeżą kolendrą i oczywiście z sosem imbirowym. Smacznego!
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NAJLEPSZA ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA
SKŁADNIKI NA ŚREDNIE NACZYNIE ŻAROODPORNE

ok. 8 dużych ziemniaków, 2 kostki (po 180 g) tofu naturalnego lub wędzonego, 2–3 szklanki passaty pomidorowej 
lub przecieru, biała cebula, 2 ząbki czosnku, łyżeczka octu winnego lub soku z cytryny, łyżka oleju rzepakowego  
+ odrobina do posmarowania blachy, łyżeczka papryki wędzonej, pęczek natki pietruszki, 3 łyżki posiekanych 
ziaren słonecznika, szczypta cukru

1. W rondelku rozgrzej olej i podsmaż drobno posiekaną cebulę oraz zmiażdżony czosnek. Wsyp pokruszone w dłoniach 
tofu i smaż je, aż będzie złotobrązowe. Dodaj ocet, paprykę wędzoną i szczyptę cukru, wymieszaj.
2. Wlej do rondla passatę i zagotuj całość.
3. Piekarnik nagrzej do 220°C, a blachę lub naczynie żaroodporne posmaruj odrobiną oleju.
4. Ziemniaków nie obieraj, pokrój je na plastry nie grubsze niż pół centymetra. Blachę wyłóż warstwą plastrów 
ziemniaczanych i polej je sosem z tofu tak, aby przykrył ziemniaki. Połóż kolejną warstwę ziemniaków i znów polej je 
sosem. Powtarzaj te czynności, aż skończą się składniki. W razie potrzeby sos z tofu możesz rozrzedzić odrobiną wody.
5. Blachę przykryj pokrywką lub folią aluminiową i wstaw do piekarnika na mniej więcej godzinę. Pod koniec pieczenia 
zdejmij pokrywkę lub folię i włącz funkcję termoobiegu i grilla, aby wierzch zapiekanki zrobił się rumiany i chrupiący.
6. Posiekaj natkę pietruszki i ziarna słonecznika i posyp nimi gotową zapiekankę. Jedz od razu albo po odgrzaniu (wtedy 
smakuje jeszcze lepiej). Smacznego!
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WIĘCEJ PRZEPISÓW ZNAJDZIESZ W...
Eryk Wałkowicz, Roślinny comfort food  
dla każdego, Wydawnictwo Znak
Comfort food to jedzenie, które daje nam radość  

w trudnych momentach (i czasach), a w wydaniu 

Eryka przepisy są także zdrowe i nietrudne.

WEGAŃSKA ZAPIEKANKA 
PASTERSKA SHEPHERD’S PIE
SKŁADNIKI NA NACZYNIE ŻAROODPORNE 
O WYMIARACH OKOŁO 20–30 CM

¾ szklanki zielonej soczewicy, 300 g  
ziemniaków, 2 średnie marchewki, 3 łodygi 
selera naciowego, ½ szklanki mrożonego 
zielonego groszku, 2 cebule, mały ząbek 
czosnku, 2 łyżeczki koncentratu  
pomidorowego, 3 łyżki sosu sojowego

1. Soczewicę ugotuj al dente. W głębokim 
garnku rozgrzej olej, wrzuć posiekaną cebulę 
oraz czosnek i smaż przez kilka minut. Dodaj 
pokrojone w kostkę marchewkę i seler naciowy. 
Całość duś pod przykryciem na małym ogniu, 
podlewając od czasu do czasu wodą lub 
bulionem warzywnym.
2. Do warzyw dodaj soczewicę, zielony groszek, 
sos sojowy, zioła i koncentrat pomidorowy. Duś 
pod przykryciem około 15 minut, aż smaki się 
połączą, na koniec dopraw solą i pieprzem.
3. W osobnym garnku ugotuj ziemniaki 
i  przygotuj purée, ugniatając je tłuczkiem 
i dodając odrobinę napoju sojowego.
4. Piekarnik nagrzej do 180°C, a naczynie 
żaroodporne posmaruj odrobiną oleju. Na dnie 
rozłóż soczewicę z warzywami, a na niej purée 
ziemniaczane. Piecz ok. 25 minut z  włączoną 
funkcją termoobiegu i grilla, aż purée zacznie się 
przypiekać.
5. Zapiekankę najlepiej jeść, gdy lekko ostygnie. FO
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Dla większości z nas majowy weekend 
oznacza długo wyczekiwany wiosenny 

urlop. Z całą pewnością jest to 
dobry moment na lokalne wypady 
i eksplorowanie miejsc, o których  

do tej pory nie wiedzieliśmy,  
chociaż czają się zupełnie blisko.

TEKST: Iza Borowa

WIELKA I MAŁA 
MAJÓWKA

Niecodzienne trasy i obiekty 

Świat podróżowania mocno się zmienił – zarówno dla tych, 
którzy ograniczali się do weekendowych wycieczek, jak i dla 
tych, których ciekawość ciągnęła w najdalsze zakątki świata. 
Nasze propozycje wiosennych wypadów w teren są realne 
nawet w tym trudnym czasie. Dłuższy pobyt na świeżym 
powietrzu, kojąca przyroda i wycieczka z niespodzianką to 
właśnie to, czego potrzebujemy, by się nieco zregenerować, 
czekając na letni urlop. 

PIRAMIDY INNE OD WSZYSTKICH

woj. kujawsko-pomorskie, Wietrzychowice, Sarnowo
woj. zachodniopomorskie, Krępcewo, Pomietów
woj. pomorskie, Łupawa
woj. świętokrzyskie, Słonowice

Niewiele osób wie, że w Polsce – m.in. na Kujawach – 
znajdują się zabytki kultury neolitycznej starsze niż 
Stonehenge i egipskie grobowce w Gizie. Liczące około 
5500 lat grobowce megalityczne to miejsca pochówku 
zbudowane z ogromnych głazów, gliny i setek ton ziemi 
(chowano tu jedynie mężczyzn). Służyły lokalnym 
społecznościom prawdopodobnie także jako miejsca 
kultu. Budowle megalityczne są ściśle związane z dwiema 
kulturami: kulturą pucharów lejkowych i późniejszą 
kulturą amfor kulistych. W grobowcach znaleziono 
wiele artefaktów związanych z wysyłaniem zmarłych 
w zaświaty. Prowadzone prace naukowe z użyciem 
najnowszych technologii pomagają odkrywać kolejne 
tego typu budowle w Polsce świadczące o bogatym 
dziedzictwie również w innych rejonach kraju.

lat z Wami 
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LAWENDOWY RELAKS
woj. podlaskie, Dworzysk, Dworzysk Pole Lawendy  
woj. łódzkie, Bieniądzice, Lisie Pole  
woj. warmińsko-mazurskie, Nowe Kawkowo, Lawendowe Muzeum 
Żywe 

Błękitne niebo, szum owadów i zniewalający zapach… Nie tylko 
w Prowansji możemy zanurzyć się w lawendowe pola i nabyć sadzonki 
oraz kosmetyki z tych aromatycznych kwiatów. Czas kwitnienia 
lawendy jest u nas krótszy niż w krajach śródziemnomorskich, ale 
nie znaczy to, że robi mniejsze wrażenie. Charakterystyczne, sadzone 
rzędami kwiaty znajdziemy w wielu zakątkach Polski, a dodatkowe 
atrakcje – jak warsztaty i ozdoby z  użyciem lawendy – w większości 
wyspecjalizowanych gospodarstw.

GÓRA GOSAŃ
woj. zachodniopomorskie,  
wyspa Wolin

Nic nie relaksuje tak skutecznie jak szum 
morza, szczególnie gdy towarzyszą mu 
lekka bryza i promienie słońca. Dodajmy 
do tego szum lasu i mamy przepis na 
udany dzień. Zagłębiając się w Woliński 
Park Narodowy, warto wybrać trasę, któ-
ra poprowadzi nas do jednego z punktów 
widokowych położonych na wzgórzach. 
Wśród nich zdecydowanie prym wiedzie 
góra Gosań, skąd możemy podziwiać je-
den z  najpiękniejszych fragmentów na-
szego przymorza. Liczący jedynie 93 m 
n.p.m. Gosań stanowi najwyższy punkt 
polskiego wybrzeża, a rozciągający się 
z niego widok obejmuje nabrzeżne klify, 
panoramę Zatoki Pomorskiej, w tym 
Świnoujście, Międzyzdroje i niemieckie 
miasto Ahlbeck.

KOLOROWE JEZIORKA

woj. dolnośląskie, Wieściszowice

Na zboczu Wielkiej Kopy, w dawnych wyro-
biskach kopalnianych znajdują się obok sie-
bie cztery kolorowe akweny, które różnorod-
ność barw zawdzięczają kilku zawartym 
w skałach minerałom i metalom. Najrzadziej 
można oglądać jeziorko zielone, które poja-
wia się czasowo, jedynie po bardzo intensyw-
nych opadach, a jego kolor zmienia się od 
zieleni aż po czerń. Jeziorko żółte jest naj-
młodszym z rodzeństwa, zaczęło wypełniać 
się dopiero 20 lat temu. Jeziorka purpurowe 
i błękitne oferują dwa zupełnie odmienne do-
świadczenia. Purpurowemu zalewowi towa-
rzyszą nagie skały obsypane pachnącym siar-
ką piaskiem, natomiast błękitny akwen jest 
otoczony bajkową scenerią leśną, a jego woda 
jest czysta i mieni się wieloma odcieniami.
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JEZIORO SZMARAGDOWE

woj. zachodniopomorskie, Szczecin

W Szczecińskim Parku Krajobrazowym Puszcza Bukowa kryje się jezioro 
o pięknej szmaragdowej barwie wód. Nietypowy dla polskich jezior kolor za-
wdzięcza rozpuszczającemu się kalcytowi. Chociaż ten sztuczny akwen po-
wstał w 1925 roku w wyniku naruszenia ścian kopalni odkrywkowej Kathari-
nen Kreidegrube, to jego pojawienie się przypisuje się w równej mierze błędom 
w eksploatacji i… Skarbkowi z Gór. Ponoć grasował na tych terenach od XIV 
wieku, od czasu powstania pierwszych kopalni. Przez wieki gromadził pod 
ziemią skarby, którym zagroził dopiero kilof jednego z górników. 

KRZYWY LAS

woj. zachodniopomorskie, Gryfino

Niedaleko miasta Gryfino, w Parku 
Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry, 
znajduje się tajemniczy zakątek zwany 
Krzywym Lasem. Ten pomnik przyro-
dy jest zagadką dla wielu badaczy, któ-
rzy nadal debatują, co sprawiło, że pnie 
sosen są zagięte w  niezwykły sposób. 
Teorie są różne: od cudu natury po ce-
lowe formowanie w celach użytko-
wych, jednak definitywnej odpowiedzi 
nie zna nikt. Krzywy Las został uznany 
za pomnik przyrody, a poszukiwania 
osób mogących pamiętać czasy jego sa-
dzenia w  latach 30. XX wieku nadal 
trwają. Nawet bez tej odpowiedzi war-
to zagłębić się między rzędy sosen i po-
dziwiać bajkową scenografię, którą 
tworzą.



HOT DAY, COOL VIBE



146     h    facebook.com/hebe

bliźnięta 21.05–20.06 

byk 22.04–20.05

20.01–18.02 WODNIK 

Nie poddawaj się przejściowej chan-
drze około 11.05. To chwilowa trudność. 
Pełnia w Strzelcu 26.05 przyniesie 
korzystny zwrot akcji. Po 10.06 wiele się 
wyjaśni. Na twoją korzyść!

22.11–21.12 STRZELEC

Końcówka maja będzie kluczowa 
z różnych względów. Bądź gotowa 
na przełom w ważnych sprawach. 
W czerwcu wszystko trafi na swoje 
miejsce i poczujesz ulgę.

23.10–21.11 SKORPION

Masz wizję i zaczniesz tworzyć coś od 
podstaw. W czerwcu wybujała ambicja 
może przysporzyć ci nieco problemów. 
Nie udowadniaj swoich racji za wszelką 
cenę. Tym razem nie warto!

22.12–19.01 KOZIOROŻEC

Nów 11.05 przyniesie ci dodatkowe 
pieniądze i ofertę zawodową. Nie wahaj 
się! W czerwcu ktoś postawi cię 
w trudnej sytuacji, ale poradzisz sobie. 
Po 23.06 powrót harmonii. Odpocznij.

21.06–22.07 RAK

Nie przeciągaj podjęcia ważnej decyzji. 
Zaćmienie Księżyca 26.05 może 
podziałać lekko drażniąco na twoje 
nerwy i przypomnieć o niezałatwio-
nych sprawach. Nie poddawaj się, bo 
sytuacja pod koniec czerwca rozwiąże 
się po twojej myśli. 

19.02–21.03 RYBY

Nów 11.05 to moment ważny  
dla budżetu. Nie szalej z wydatkami 
(w czerwcu będziesz tych pieniędzy 
potrzebowała). Możliwe plotki po 26.05. 
Znaczna poprawa od 24.06.

22.03–21.04 BARAN

Masz teraz dobrą passę w sprawach finansowych  
(w szczególności 26.05). Wykorzystaj też swoje talenty 
towarzyskie. W sprawach miłosnych (ok. 11.06) miła 
niespodzianka: zaproszenie na wspólną wycieczkę.

W maju bez trudu uporasz się z zaległościami w pracy 
i domowymi problemami. Energia do działania sama 
się znajdzie. Nów Księżyca 11.05 sprawi, że wiele spraw 
zobaczysz w nowym świetle i przestaniesz się przejmować. 
W czerwcu staniesz się nieco niecierpliwa. Ktoś będzie 
chciał cię wplątać w intrygę (10.06). Uważaj, aby nie dać się 
wykorzystać, pracując na cudze konto.

Przed tobą istotne zaćmienia Księżyca 
i Słońca oraz przełomowe miesiące 
roku. 26.05 staniesz przed ważną 
decyzją, przestaniesz się wahać 
i pójdziesz najlepszą dla siebie drogą. 
Czeka cię też korzystna zmiana  
w sprawach zawodowych. Zaćmienie 
Słońca 10.06 w znaku Bliźniąt sprawi, 
że łatwiej będzie wygrać z konku-
rencją, a także pogodzić się z ważną 
osobą.

23.09–22.10 WAGA

Musisz odpocząć. Na początku maja nie 
ulegaj złym wpływom ani podszeptom. 
Sama musisz podjąć istotną decyzję 
partnerską. Poczekaj z nią do 26.05. 
Czerwiec spokojny i radosny.

23.07–22.08 LEW

Około 11.05 czeka cię ważna, nieko-
niecznie miła rozmowa. Ktoś będzie 
wymagał zbyt wiele, nie wahaj się 
powiedzieć o tym głośno. Ulga 
przyjdzie 26.05, wtedy wygrasz ten spór. 

23.08–22.09 PANNA

Początek maja – same dobre wiadomo-
ści, a także korzystna aura dla spraw 
urzędowych. Po 21.05 unikaj niepo-
trzebnego ryzyka. Połowa czerwca 
może przynieść lekki spadek formy.

Astrolog Merkurja
ANNA GRZYWACZEWSKA-CIUCIURA 

znana i ceniona autorka horoskopów, 
programów i audycji o tematyce  

ezoterycznej (www.merkurja.com)
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