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Iwona Zabielska
Wydawca

OD WYDAWCY
Może będziecie zdziwione, ale tym razem żegnam 
tegoroczne lato z małą ulgą. Za dużo wysokich 
temperatur, gwałtownych burz, ścisku w każdym 
miejscu, gdzie chce się odpocząć. Nadmiar 
wszystkiego może zmęczyć.

Dla odmiany wyglądam rześkich wieczorów,  
żółtych liści i chłodniejszych podmuchów wiatru. 
I z radością przyjmuję do wiadomości, że nadmiar 

pożegnali też kreatorzy mody i trendów. Nie będziemy już musiały 
wybierać między kilkunastoma najmodniejszymi fasonami 
płaszcza (nasz kompaktowy Trendbook znajduje się na str. 55).

Czasy są – ogólnie – niełatwe, więc zamiast nadmiaru rzeczy 
wybierzmy nadmiar pomysłów na to, co można zrobić 
sensownego i jak rozwijać swoje hobby. Warto przeczytać 
inspirującą rozmowę z Kasią, która pomaganie ma we krwi,  
na str. 12 i wywiad z dziewczynami, które budują światy  
w mikroskali – str. 136. 

Nie masz nadmiaru pomysłów? Po co nadmiar,  
wystarczy przecież jeden, ale Twój!

 

Dbajmy o siebie, 
życzę inspirującej jesieni

M
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ADRESY SKLEPÓW ORAZ GODZINY ICH OTWARCIA ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.hebe.pl 
Ceny podane w magazynie są cenami katalogowymi h. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi  
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu cywilnego. W przypadku produktów objętych promocją ceny katalogowe h 
są przekreślone, a poniżej wpisana jest cena promocyjna. Ceny promocyjne obowiązują we wskazanych w reklamie terminach.  
Promocje nie sumują się. Oferta jest dostępna w wybranych sklepach h. h zastrzega sobie prawo do zmian cen katalogowych 
podanych w ofercie. h nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia produktów umieszczonych w magazynie  
mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

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

NASZA OKŁADKA
Małgorzata Rozenek-Majdan
Fot. Marcin Kempski/I Like Photo
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DOBRY POCZĄTEK 
/  CO  NOWEG O  W  H EB E

MY HEBE W APLIKACJI
Program My Hebe daje wyjątkową 

możliwość zbierania diamentów. Jeżeli 
podczas zakupów okażesz kartę My Hebe, 

twoje zakupy zostaną nagrodzone 
diamentem. Teraz dzięki aplikacji Hebe 

zakupy online są jeszcze szybsze i przyjem-
niejsze, a karta My Hebe jest zawsze pod 

ręką. Dołącz do wirtualnego świata  
My Hebe i pobierz aplikację, w której 
zawsze sprawdzisz liczbę zebranych 

diamentów. Szczegóły programu My Hebe 
dostępne są na hebe.pl i w aplikacji.MODA OLFAKTORYCZNA

Cytrusowo-kwiatowa kompozy-
cja z wyraźną nutą cytrusów  

(na wstępie), oszałamiającego 
jaśminu (po chwili) i ciepłego 
bursztynu z piżmem i jasnym 
drewnem (w finale). Flakon 

w odcieniu zieleni przypomina 
szmaragd, na który patrzymy 

pod światło. 
Karl Lagerfeld, Fleur De Thé  

woda perfumowana, 100 ml,  
cena: 189,99 zł, 100 ml = 189,99 zł   

BŁYSKAWICZNE I TRWAŁE NAWILŻENIE
Intensywnie nawilżające mleczko do ciała z masłem shea 
i kompleksem Hydromanil™ błyskawicznie wchłaniającej się 
formule sprawia, że staje się ona gładsza i bardziej miękka. 
Kosmetyk skutecznie ogranicza parowanie wody z naskórka. 
Skóra odzyskuje jędrność i elastyczność oraz zachowuje od-
powiedni poziom nawilżenia. Mleczko zapewnia długotrwały 
komfort, niwelując uczucie napięcia i szorstkości. Pozostawia 
na skórze warstwę ochronną bez nadmiernej tłustości.  
Hebe Cosmetics, Supreme Body Lotion mleczko do ciała, 400 ml,  
cena: 19,99 zł, 100 ml = 5,00 zł    

Z BIOSKŁADNIKAMI...
Nowatorski kosmetyk ma formułę lekkiej 

emulsji z zawartością miki (która skutecznie 
i delikatnie rozprasza światło), zapewnia 

doskonałe rozświetlenie cery i modny efekt 
mokrej skóry. W składzie znajdziemy  
bioskładniki działające rewitalizująco,  

antyoksydacyjnie i wygładzająco. 
Pure by Clochee, Lumi rozświetlacz do twarzy, 

30 ml, cena: 49,99 zł, 100 ml = 166,63 zł   

BEZ CIENIA
PRZESUSZENIA...
Kompleks aktywujący 
loki. W składzie znaj-
dziemy mieszankę oleju 
kokosowego i organicz-
nego oleju arganowe-
go oraz witaminę E, 
które chronią kręcone 
włosy przed przesusze-
niem i puszeniem się. 
Utrwalają fryzurę i jed-
nocześnie nawilżają. 
Wygoda forma sprayu.
Hask, Curl Care żel do 
stylizacji loków i włosów 
kręconych, 175 ml, cena: 
34,99 zł, 100 ml = 19,99 zł    

DODAJ DO ULUBIONYCH...

1

5
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3
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TO, ŻE KOREAŃSKI MODEL PIELĘGNACJI 
DZIAŁA, A KOREAŃSKIE KOSMETYKI SĄ 
UWIELBIANE NA CAŁYM ŚWIECIE, WIEMY 
DOSKONALE. DZIŚ KOLEJNA, FANTASTYCZ-
NA NOWOŚĆ PROSTO Z AZJI – NOWA LINIA 
MARKI SOQU OPARTA NA… ALOESIE.

Aloes zwykle doceniamy wtedy, gdy przesadzimy ze 
słońcem, bo ma on genialne działanie kojące, chło-
dzące i nawilżające. Nie każdy jednak wie, że roślina 
ta odmładza! Badania dowodzą, że aloes zwiększa 
poziom czynników wzrostu w fibroblastach odpo-
wiedzialnych za wytwarzanie kolagenu, a jak wiemy, 
im więcej kolagenu, tym skóra jest gładsza i bardziej 
napięta. 

Marka SOQU połączyła więc aloes z kolagenem 
i stworzyła nawilżającą linię do oczyszczania 
i pielęgnacji skóry Moisture Aloe Vera.

Jak to w pielęgnacji koreańskiej bywa, najważniej-
sze jest dokładne oczyszczanie i tonizowanie, więc 
rytuały pielęgnacyjne rozpoczynamy od naturalnej 
głęboko oczyszczającej pianki Jeju Natural Aloe Vera 
oraz kolagenowego toniku nawilżającego z aloesem 
i  kolagenem, który wyrównuje pH i uelastycznia 
skórę. Trzecim krokiem powinna być kolagenowa 
emulsja nawilżająca Aloe Vera z aloesem i kolage-

ALOES 
w roli  
głównej

1. SOQU Aloe Vera nawilżająca emulsja kolagenowa, 150 ml    2.  SOQU Aloe Vera nawilżająca mgiełka kolagenowa, 150 ml    3. SOQU Aloe 

Vera nawilżający tonik z kolagenem, 150 ml    4. SOQU Aloe Vera naturalna głęboko oczyszczająca pianka z kolagenem, 120 ml     

5. SOQU Aloe Vera kojący żel kolagenowy, 250 ml   

ARTYKUŁ  
SPONSOROWANY 

SOQU W HEBE

nem, której składniki wspomagane są wodą morską 
i  ekstraktem z jęczmienia, dzięki czemu produkt ten 
nawilża i ujędrnia skórę, ułatwiając transport substancji 
aktywnych. Całość linii dopełnia kolagenowa mgieł-
ka nawilżająca do twarzy Aloe Vera z aloesem i kola-
genem, której możemy używać tak często, jak tylko 
potrzebujemy. Mgiełka doskonale odświeża, nawilża 
i zmiękcza skórę.

1.

2.

3.

5.

4.
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DOBRY POCZĄTEK 
/  PORTRET GW IAZ DY

HALLOWEEN, HERO: Zapach, który dodaje energii, a kiedy trzeba – zapału do gry. Nieważne, czy to gra o wszystko 
czy tylko relaksująca gra. Zawsze chcemy wygrywać. A bohaterami możemy być także sami dla siebie. HALLOWEEN Man, Hero, 
woda toaletowa, 125 ml, cena: 219,99 zł, 100 ml = 175,99 zł

Jesteś moim bohaterem!
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DOBRY POCZĄTEK 
/  HIT SEZONU

Czerń – zawsze na czasie, kolor francuskiego szyku, ale i stylistycznej ostrożności – 
wraca! Przez kilka lat trwały próby zastąpienia jej innymi barwami  

– granatem, beżem, czerwienią. Było ciekawie, nie przeczymy,  
ale nadszedł czas na powrót czerni – w wielkim stylu! 

BLACK 
is BACK

1. CLARESA SoakOff, hybrydowy lakier do paznokci nr 900, 5 ml, 
cena: 18,99 zł, 100 ml = 379,80 zł  2. HUGO BOSS Nuit, woda perfumo-
wana, 30 ml, cena: 169,99 zł, 100 ml = 566,63 zł  3. VERSACE Crystal 
Noir Women, woda toaletowa, 90 ml, cena: 299,99 zł,  
100 ml = 333,32 zł   4. BOURJOIS Twist up the VoluMe, Ultra Black,  
tusz do rzęs, 8 ml, cena: 65,99 zł, 100 ml = 824,88 zł  

2
3

4

1

lga, bo – jak powszechnie wiadomo – do czer-
ni wszystko pasuje. Dlatego jest idealna na ko-
lor bazowy (nie jest to wyjście jedyne, bo baza 
granatowa też świetnie się sprawdza, ale wymaga 

już więcej śmiałości i doświadczenia w tworzeniu stylowych 
całości). Czerń od około stu lat jest kojarzona w modzie z mi-
nimalizmem, neutralną „światopoglądowo” klasyką i nawet 
powściągliwością. Zupełnie inaczej niż w dawnych wiekach, 
gdy był to kolor... luksusowy! Moda zmieniała się wówczas 
dużo rzadziej niż obecnie, a suknie i inne okrycia noszono 

latami. Czarna tkanina farbowana tanimi barwnikami nie-
stety szybko płowiała. A na barwienie takimi ingrediencja-
mi, które zapewniały trwały efekt, nie każdego było stać. 
Cieszmy się więc z powrotu czerni, zwłaszcza że jej pojawieniu 
się towarzyszy całe możliwe spektrum efektów – od przędzy 
na swetry, ażurowej koronki, cienkiej suchej wełny o  mato-
wym wykończeniu, deszczu meteorytów ze sztrasu, koralików 
i cekinów po wodny połysk nowoczesnych tkanin  na pikowa-
ne płaszcze i kurtki. I najnowsze trendy w makijażu (o których 
przeczytasz w tym numerze w TrendBooku).  
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Krycie extremalne. 
DEXTREME Family
• wysoki stopień krycia
• ukrywa niedoskonałości
• zmniejsza widoczność porów

GoshCopenhagenPolska

goshpolska

• matowe wykończenie
• zapobiega błyszczeniu skóry
• odżywcze składniki pielęgnują skórę
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DOBRY POCZĄTEK 
/  KOBIECE HIST O R IE

GEN 
POMAGANIA

K ATARZYNA SKOPIEC 

Katarzyna Skopiec  
z adoptowaną córką  
Kandżu Skopiec
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ich dyspozycji są też sala edukacyjna 
i świetlica. My dostarczamy im produk-
ty spożywcze, ubrania, środki czystości. 
Poza tym pomagamy w znalezieniu 
pracy, szkoły dla dzieci, w nauce języka. 
Uczymy ich życia w Polsce. 

Z czym uchodźcy mają największy 
problem?
KS: Ze wszystkim po trochu. Z zała-
twieniem miejsca w szkole nie jest tak 
źle, ale już o państwowym przedszkolu 
można zapomnieć, po prostu brak 
miejsc. Uczą się gospodarować pie-
niędzmi, bo w Polsce ceny na przykład 
produktów spożywczych są znacznie 
wyższe. Podobnie jest w kwestii me-
diów: muszą nauczyć się oszczędzać 
wodę i prąd. Z początku zwykle używa-
ją ich bez ograniczeń i są zszokowani 
wysokością rachunków. 

Ciężko im znaleźć pracę?
To często są ludzie wykształceni, a do-
stają oferty pracy typu 12 godzin dzien-
nie na zmywaku. Jedna z naszych pod-
opiecznych była na Białorusi dyrektor-
ką prestiżowej szkoły, która była też lo-
kalnym centrum kulturalnym. W Pol-
sce pracuje jako salowa. 

Do tego dochodzi nauka języka.

KS: Sytuacja na Białorusi gwałtownie 
się zaostrzyła. Niemal codziennie do 
fundacji trafiają osoby, które mówią: 
„Mamy grupę  ludzi, których jeszcze 
dałoby się wyciągnąć z Białorusi, jesz-
cze nie są aresztowani, ale co z nimi 
zrobimy, kiedy tu przyjadą?”. Najczę-
ściej to młodzi ludzie: 20- i 30-latko-
wie, studenci, ale także rodziny 
z dziećmi. Są ludzie koło pięćdziesiąt-
ki, mamy jedną podopieczną po 60. 
roku życia, która czeka na córkę stara-
jącą się o wyjazd z Białorusi. 

Uciekając, zostawiają wszystko?
KS: Bardzo to przeżywają. Tęsknią za 
rodziną, za przyjaciółmi, za kotem 
i psem, których zostawili u sąsiadów. 
Borykają się z traumą i wszystko muszą 
zaczynać od początku: szukać pracy, 
mieszkania, nauczyć się języka. 

Staracie się im zapewnić „pakiet 
startowy”...
KS: Przede wszystkim miejsce zamiesz-
kania. Pierwszym przystankiem jest 
wynajmowany przez nas na warszaw-
skim Okęciu hostel, który nazwaliśmy 
Dom Pokoju (Mirnyj Dom). Zamiesz-
kujące go osoby są wolontariuszami na-
szej fundacji, prowadzą wspólne go-
spodarstwo, gotują, sprzątają, piorą. Do 

Jej dziadkowie uratowali w czasie II wojny światowej grupę 39 polskich  
Żydów. Ona sama wraz z mężem adoptowała dwie dziewczynki 

z Tybetu, a teraz z ich pomocą założyła Dom Pokoju – Mirnyj Dom 
– dla uchodźców z Białorusi, aby na starcie nowego życia mieli 

zapewnione wsparcie. ROZMAWIA: Agnieszka Fiedorowicz 

Pomaganie ma pani we krwi?
KATARZYNA SKOPIEC: Żartuję tak 
czasem. W przypadku ratujących i oca-
lonych z Holocaustu ten gen najsilniej 
ujawnia się w kolejnym pokoleniu. Nie 
znam badań na ten temat, ale tak wyni-
ka z rozmów z innymi ocalonymi, ich 
dziećmi i wnukami. Pierwsze pokole-
nie – ci, którzy ratowali, i ci, którzy zo-
stali ocaleni, czyli moi dziadkowie i ich 
przyjaciele – musieli borykać się z trau-
mą wojny. Kolejne pokolenie odbudo-
wywało świat po wojnie – w Polsce, 
w USA, w Izraelu. Dopiero kolejne, 
czyli ja i moje dzieci – wracają do ko-
rzeni. Chcemy przez fundację Huma-
nosh imienia Sławy i Izka Wołosiań-
skich, moich dziadków, upamiętnić to, 
co robili, ale także kontynuować ich 
dzieło. Pomaga mi w tym nie tylko mo-
ja rodzina, ale właśnie wnuki i prawnu-
ki tych 39 Żydów ocalonych przez mo-
ich dziadków. 

Skąd nazwa Humanosh?
KS: Shlomo Wygodny wymyślił nazwę 
fundacji jako połączenie dwóch słów: 
angielskiego „humanity” i odpowiedni-
ka w języku hebrajskim „enosh”.
 
Obecnie fundacja skupia się na po-
mocy uchodźcom z Białorusi.
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DOBRY POCZĄTEK 
/  KOBIECE HIST O R IE

KS: Uchodźcy, poza białoruskim, mó-
wią zwykle tylko po rosyjsku. W więk-
szości państw europejskich, np. 
w Niemczech i krajach skandynaw-
skich, pierwsze pół roku pobytu prze-
znaczone jest na intensywny kurs języ-
kowy, a wypłacany w tym czasie zasiłek 
wystarcza na godne życie. W Polsce ten 
zasiłek ledwo wystarcza na podstawowe 
opłaty, dlatego naukę języka trzeba łą-
czyć z pracą. Oprócz miejsc w Domu 
Pokoju dysponujemy też 14 mieszka-
niami dla naszych podopiecznych. Lu-
dzie użyczają nam ich za darmo albo za 
cenę czynszu. Ciągle zgłaszają się nowe 
osoby – niedawno burmistrz Milicza 
zaoferował nam pomoc – mieszkanie 
i pracę dla jednej z rodzin. 

Ma pani duże doświadczenie w pracy 
z uchodźcami.
KS: To prawda. Nasze dwie adoptowane 
córki – Sonam i Kandżu – przeszły 
w Polsce przez procedury uchodźcze. 
Wtedy zobaczyłam po raz pierwszy, jak 

funkcjonują, a raczej nie funkcjonują 
np. ośrodki dla uchodźców. Jak bardzo 
brak jest kompleksowych, struktural-
nych programów pomocowych. 

Jak to się stało, że zdecydowaliście się 
adoptować dwie małe Tybetanki? 
KS: Chcieliśmy z Piotrem, moim mę-
żem, pomóc dziecku w trudnej sytuacji. 
W „Dzienniku” przeczytaliśmy tekst 
o 17-letniej Czime, która uciekła z Ty-
betu, żeby uczyć się w szkole w Indiach. 
Niestety nauka nie przychodziła jej ła-
two i została ze szkoły relegowana. Mo-
gła zostać krawcową albo prostytutką. 

Wtedy Czime z pomocą przyszedł 
przebywający w Polsce wuj Ajam.
KS: Ajam we współpracy z Fundacją 
Sam Jub Ling i Krystyną Starczewską, 
dyrektorką Zespołu Szkół Bednarska- 
-Raszyńska, sprowadził dziewczynkę 
do Polski. Gdy poszliśmy na pierwsze 
spotkanie do fundacji, okazało się, że 
opieki potrzebują też przybyłe wcze-

śniej do Polski młodsze kuzynki Czime 
– Sonam i Lodroma. Były wakacje, więc 
cała trójka zaczęła spędzać czas z nami 
i naszą 13-letnią wtedy córką Zuzią. 
I choć początkowo zakładaliśmy, że to 
Czime z nami zamieszka, okazało się, 
że to Sonam – najmłodsza – najlepiej 
dogaduje się z Zuzią. Pozostałe dziew-
czynki były już prawie dorosłe. 

Czime skończyła w Polsce szkołę?
KS: Tak i udało się nam sprowadzić 
z Tybetu także jej rodziców. Teraz wszy-
scy mieszkają w Belgii. Czime wyszła za 
mąż, wychowuje dwoje dzieci. Dalej 
mówi do mnie „ama”, czyli „mamo”. 
Niedawno jej mama z okazji Dnia Mat-
ki opublikowała na Facebooku nasze 
wspólne zdjęcie – we trójkę. Bardzo się 
wzruszyłam. 

Pojawienie się Sonam zmieniło wasze 
życie?
KS: Zdecydowanie, i to na lepsze! Sama 
stałam się lepszą matką, także dla Zuzi. 

Wciąż szukamy 

wolontariuszy, którzy 

pomogą naszym 

podopiecznym w nauce 

języka polskiego 

– można to robić 

w ośrodku, ale i zdalnie. 

Katarzyna Skopiec z podopiecznymi 
fundacji i jednym z jej sponsorów w jego 
lokalu – Sushi Barze przy Placu Unii 1
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Bo oczywiście poświęcałam czas So-
nam, ale zaczęłam pilnować, by Zuzia 
otrzymywała tyle samo mojej uwagi, 
miłości, czułości. Kupując smakołyki 
dla jednej, pamiętałam, by kupić ulu-
bione przysmaki dla drugiej. Obie na 
tym skorzystały. Dla Zuzi przebywanie 
z Sonam także było niesamowitą lek-
cją życia. Nastolatka wychowywana 
tak, że najważniejsza dla niej jest na-
uka z niewielkimi obowiązkami, zoba-
czyła, że dziewczynka w jej wieku 
umie pracować jak dorosła.

W Tybecie Sonam wykonywała pra-
ce dorosłej osoby? 
KS: Tak, ponieważ była z całego ro-
dzeństwa najsilniejsza. Była też naj-
starszą dziewczynką w rodzinie i gdy 
jej mama zaczęła chorować na raka, to 
właśnie na nią spadł ciężar prowadze-
nia całego domu i opieki nad młod-
szym rodzeństwem. Kiedy jej mama 
zmarła, powzięliśmy decyzję, by adop-
tować także młodszą siostrę Sonam, 
9-letnią Kandżu. Ich ojciec przystał na 
to, gdyż nie dałby sobie rady z wycho-
waniem wszystkich dzieci. 

Sonam w Tybecie nie chodziła do 
szkoły, ale w Polsce błyskawicznie 
nadrobiła zaległości. 
KS: Jest nie tylko zdolna, ale także bar-
dzo pracowita, Kandżu podobnie. 
Obie szybko nauczyły się polskiego. 
Ale gdy pod koniec liceum Sonam 
oświadczyła, że idzie na medycynę, 
przyznam, że mieliśmy obawy, czy da 
radę. Akurat wtedy odwiedził nas 
przyjaciel mojego teścia, Zev, który 
stwierdził: „Sonam, ja wyjechałem do 
Izraela w 1957 roku. Mówiłem po pol-
sku i rosyjsku, książki były po angiel-
sku, językiem wykładowym był he-

brajski. I zostałem profesorem. Czym ty 
się przejmujesz?”. Dostała się, właśnie 
kończy studia. Jej siostra także chce stu-
diować, myśli o stomatologii.

Kiedy zapytała pani Zuzię, co sądzi 
o tym, żeby zamieszkała z nią w po-
koju dziewczynka z Tybetu, ta odpo-
wiedziała: „Jeśli prababcia Sława mo-
gła mieć w piwnicy 39 osób, to ja dam 
radę z jedną dziewczynką”.
KS: Myślę sobie, że to, co moi dziadko-
wie zrobili w czasie wojny, ta ich odwa-
ga naznaczyła nas wszystkich. 

Co ich motywowało?
KS: Moja babcia pytana: „Czemu pani 
ratowała Żydów?” odpowiadała: „Ja? 
Żydów? Nie, ja nie ratowałam Żydów, 
ja ratowałam ludzi, przyjaciół, znajo-
mych”. Cała ta historia zaczęła się od 
niewielkiej spółki ślusarsko-mecha-
nicznej, którą przed wojną założyli we 
trójkę w Drohobyczu Żyd, Ukrainiec 
i Polak – ojciec mojego dziadka Miko-
łaj Wołosiański.

Niemal jak w „Ziemi obiecanej”...
KS: Firma kształciła też chłopców do 
pracy w okolicznych rafineriach. Ro-
dzina współzałożyciela – Zajfetrowie – 
z pomocą stolarza, pana Sztoka, zbu-

dowali kryjówkę w piwnicy swojego 
domu przy ulicy Szaszkiewicza 9. 
Dziadkowie zajęli mieszkanie w tym 
domu – to w nim ukryte było zejście do 
kryjówki. Do Zejfertów i Sztoków do-
łączały  w czasie wojny kolejne rodziny. 
Łącznie 39 osób. To była operacja nie 
tylko niebezpieczna, ale i skompliko-
wana logistycznie. Weźmy choćby za-
kupy. Kiedy ja teraz zjeżdżam Warsza-
wę i jej okolice, gromadząc jedzenie dla 
moich podopiecznych z Białorusi, my-
ślę zawsze o babci. Ona to dopiero mu-
siała kombinować! Kupować jedzenie, 
by nikt nie przyuważył, dlaczego tak 
dużo. Zawsze zgrywała „głupią”, tłu-
macząc, że tak się boi wojny, że musi 
mieć duże zapasy. Ale jedzenie to do-
piero był początek – gotowanie także 
zwykle odbywało się w kuchni u babci 
– oczywiście wieczorami. W ogóle ży-
cie w piwnicy toczyło się w nocy, aby 
zminimalizować ryzyko bycia usłysza-
nym. Wtedy dziadek Izek, który był ta-
kim „kaowcem”, schodził na dół, przy-
nosił ukrywającym się domowy ajer-
koniak, grał z nimi w szachy, babcia 
przynosiła książki i materiał na ręczne 
robótki. 

Mimo wszystko to była ciasna 
piwnica.

Niemal codziennie do fundacji trafiają osoby, 

które mówią nam: „Mamy grupę ludzi, 

których jeszcze dałoby się wyciągnąć 

z Białorusi, jeszcze nie są aresztowani, ale co 

my z nimi zrobimy, kiedy tu przyjadą?”. 
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KS: Właśnie. Niedawno jeden z ocalo-
nych, komentując narzekania ludzi na 
lockdown z powodu COVID-19, stwier-
dził: „No bez przesady, ja spędziłem 22 
miesiące w piwnicy, gdzie pod osłoną no-
cy trzeba było jeść, myć się i wynosić wia-
dra z nieczystościami, a ludzie, którzy 
siedzą w domu z Netflixem i Uber Eats, 
narzekają, jak im źle!”. 

Myśl o tym, co zrobili pani dziadko-
wie, motywuje panią?
KS: Tak. Kiedy brak nam sił, myślę so-
bie, że jeśli babcia i dziadek dali sobie 
radę, to i ja dam. Opis mojego stanowi-
ska na stronie fundacji to „Chief of Ma-
king Impossible Possible”. Jak coś się nie 
udaje jednym sposobem, to szukam in-
nej drogi. Czasem mówię sobie jak 
Scarlett O’Hara: „Pomyślę o tym jutro” 
– budzę się rano i wstaję z planem. Je-
steśmy z mężem osobami wierzącymi, 
więc uważamy, że to pomoc Boża spra-
wia, że w ostatniej chwili udaje się jakoś 
sytuację uratować. Nie ma kasy na kon-
cie fundacji, a tu trzeba pilnie zapłacić 
np. za czyjeś leczenie... I wtedy dzwoni 
jakiś nasz przyjaciel i oferuje pomoc. 

Ponoć nawet pani znajoma z warzyw-
niaka prowadzi dla pani zbiórki...
KS: (śmiech) Pani Ewa jest niezwykle 
skuteczna w działaniu. I nie tylko ona – 
naprawdę możemy liczyć na pomoc 
wielu ludzi. Na przykład dzięki wspar-
ciu przyjaciół z agencji Communica-
tion Unlimited oraz Piękna Gallery 
udało nam się zorganizować w lutym 
aukcję prac polskich i białoruskich ar-
tystów, m.in. Katarzyny Kozyry, Woj-
ciecha Ledera, Nadyi Sayapiny, Sergeya 
Shabohina. Można też było wylicyto-
wać replikę kukły Aleksandra Łuka-

szenki z protestów na Białorusi, bluzę 
projektu Łukasza Jemioła i piłkę z auto-
grafem Marcina Gortata. Udało się ze-
brać prawie 100 tys. zł. Za te pieniądze 
opłacamy m.in. czynsz za Mirnyj Dom.

Są i tacy, którzy chcieliby pomagać, 
ale nie wiedzą jak.
KS: Odezwijcie się do nas, my podpo-
wiemy. Wciąż szukamy wolontariuszy, 
którzy pomogą naszym podopiecznym 
w nauce języka polskiego – można to 
robić w ośrodku, ale też zdalnie. Może 
ktoś ma nieużytkowany sprzęt sporto-
wy – piłki, siatki, rakietki do badminto-
na? Chętnie je przyjmiemy, podobnie 
jak tornistry i przybory szkolne. 

Przez wiele lat pracowała pani jako 
dyrektor marketingu w takich fir-
mach jak PZU, Compensa, Heros. 
Skąd decyzja o porzuceniu korpora-
cji dla fundacji? 
KS: Pomaganie zawsze sprawiało mi sa-
tysfakcję, czerpię z tego radość, więc 
kiedy nasze dzieci się usamodzielniły, 

podjęłam decyzję, by całą energię po-
święcić fundacji. Piszę też książkę po-
święconą historii mojej babci. 

Najbliższe plany na przyszłość?
KS: Pracuję nad tym, by władze War-
szawy udostępniły nam nieodpłatnie 
lokal na Mirnyj Dom. Chciałabym, aby 
to miejsce było nie tylko hostelem dla 
uchodźców, ale także lokalnym cen-
trum kultury, kawiarnią, galerią. Tak jest 
np. w Berlinie. Berlińczycy przychodzą, 
by przy kawie pouczyć się od uchodź-
ców języków, coś wspólnie ugotować. 
Dajemy przyjaciołom z Białorusi chleb, 
ale lepiej byłoby, żebyśmy wspólnie go 
upiekli. A przy okazji się poznali... Wy-
daje nam się, że wiele nas dzieli, a prze-
cież tak wiele łączy. Warto sobie przypo-
mnieć, jak wielu naszych pradziadków i 
dziadków urodziło się na Białorusi – po 
wojnie przesiedlono 1,5 mln ludzi. Nie 
patrzmy, kto jest Polakiem, kto Białoru-
sinem, kto Tybetańczykiem. Jesteśmy 
ludźmi, a możemy być też sąsiadami 
i przyjaciółmi. Wtedy to zadziała. 

Pracuję nad tym, by władze Warszawy 

udostępniły nam nieodpłatnie lokal  

na Mirnyj Dom. Chciałabym, aby to miejsce 

było nie tylko hostelem dla uchodźców, ale 

także lokalnym centrum kultury, kawiarnią, 

galerią. Tak jest np. w Berlinie – berlińczycy 

przychodzą tam, by przy kawie pouczyć się  

od uchodźców języków, coś wspólnie ugotować. 
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1. SZYBKO SIĘ WCHŁANIA
Lekki, nietłusty krem, dobry jako baza  
pod makijaż. Do codziennego stosowania.
Revox, Daily Sun Shield krem z filtrem SPF50+ 
i kwasem hialuronowym, 30 ml, cena: 29,99 zł, 
100 ml = 99,97 zł    

2. PO ZABIEGACH GABINETOWYCH
Krem zawiera aloes, alantoinę, witaminę E,  
olej jojoba i stabilny filtr przeciwsłoneczny. 
Yasumi, Calm&Protect Cream codzienny  
krem do pielęgnacji twarzy i ciała SPF30+, 100 ml,  
cena: 49,99 zł, 100 ml = 49,99 zł   

3. WODOODPORNY
Kosmetyk jest odporny na ścieranie. Zapewnia 
skórze optymalne nawilżenie i ochronę.
Nacomi, Next Level Basic krem nawilżający  
do twarzy SPF50, 50 ml, cena: 37,99 zł,  
100 ml = 75,98 zł   

4. TARCZA PRZECIWSŁONECZNA
Krem ma lekką formułę emulsji. Zawiera olej 
z awokado zatrzymujący wilgoć w naskórku.
Feel Free, Facial Sunscreen krem do twarzy  
SPF30, 50 ml, cena: 49,99 zł, 100 ml = 99,98 zł   

5. BEZ BIAŁYCH ŚLADÓW
Kosmetyk zapobiega fotostarzeniu skóry,  
chroni też przed ekspozycją na sztuczne 
światło.
Bandi Professional, UV Expert, Pre-D3,  
zaawansowany krem nawilżający do twarzy 
SPF50, 50 ml, cena: 69,99 zł, 100 ml = 139,98 zł

6. KOSMETYK-PARASOLKA
Krem zawiera kwas hialuronowy w skutecznej 
dawce. Chroni przed oparzeniami.
Cliv, Max Hyaluronic krem przeciwsłoneczny 
z kwasem hialuronowym, SPF50+, 35 ml, cena: 
99,99 zł, 100 ml = 285,69 zł
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KREM Z FILTREM 
ZOSTAJE Z NAMI...

Ochrona przeciwsłoneczna jest potrzebna naszej 
skórze nie tylko gorącym latem! Filtry UV chronią 

ją przed przedwczesnym starzeniem, 
przebarwieniami i przesuszeniem. 
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NIE 
ŁABĘDZIA,

ale moja!

1. BANDI PROFESSIONAL Gold Philosophy, peptydowy krem do twarzy, 
szyi i dekoltu, 50 ml, cena: 99,99 zł, 100 ml = 199,98 zł   

Zdarza się, że o niej zapominamy, a jeszcze częściej  
nie jesteśmy w jej pielęgnacji konsekwentne. A przecież szyja 
– nawet bardziej niż twarz – zasługuje na własny program 
pielęgnacyjny. Dlaczego? Jest naszą wizualną metryką :-) 

TEKST: Katarzyna Brzeska
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TTwoja szyja pracuje dla ciebie non stop 
– utrzymuje prosto głowę, łączy za po-
mocą nerwów mózg z resztą ciała i jest 
ważnym elementem układu limfatycz-
nego odprowadzającego limfę z twarzy, 
aby nie była ona opuchnięta. To wystar-
czająco dużo powodów, aby o nią odpo-
wiednio zadbać. Zwłaszcza, że bardzo 
tego potrzebuje. 
Skóra na szyi i dekolcie jest o wiele cień-
sza (nawet o 2/3) niż ta na twarzy, więc 
jest podatna na uszkodzenia. Nie posia-
da także wiele gruczołów łojowych, co 
sprawia, że potrzebuje ochrony, nawil-
żenia i odżywienia, bo chroniącego ją 
sebum jest mało. Narażona na przesu-
szenie oraz ciągłe naciąganie podczas 
ruchów, więc szybsze tworzenie się 
zmarszczek, może zacząć szybciej się 
starzeć. To właśnie skóra szyi i dłoni 
zdradza wiek, bo bez właściwej pielę-
gnacji błyskawicznie pokrywa się sia-
teczką zmarszczek i przesusza, przypo-
minając pergamin.

OCZYSZCZANIE  
NA POWITANIE

Skóra szyi nie wymaga szczególnego 
sposobu oczyszczania, ale trzeba pa-
miętać, że przyda jej się peeling (np. raz 
w tygodniu), który w delikatny sposób 
złuszczy martwe komórki naskórka. 
Taki zabieg najlepiej wykonać pod 
prysznicem, używając do tego celu 
drobnoziarnistego peelingu albo ręka-
wicy peelingującej i olejku pod prysz-
nic. Razem z peelingiem szyi można 
wykonać również złuszczanie skóry ra-
mion i dekoltu. Do mycia wystarczą 

krem lub żel pod prysznic albo kostka 
myjąca. Gdy używamy tego typu prepa-
ratów, trzeba pamiętać, aby po kąpieli 
wmasować w skórę lekki balsam nawil-
żający lub olejek, zapobiegając wysu-
szeniu naskórka. 

TONIZOWAĆ 
CZY SOBIE DAROWAĆ?

Użycie toniku jest elementem pielęgna-
cji, który wieńczy oczyszczanie i przy-
gotowuje skórę na przyjęcie kosmety-
ków pielęgnacyjnych. Po myciu wodą 
i preparatem myjącym (żelem, kostką, 
kremem pod prysznic) warto przetrzeć 
szyję wacikiem nasączonym tonikiem 
lub hydrolatem. 
Najlepiej wybrać tonik, który będzie 
miał w składzie substancje nawilżające 
i przeciwstarzeniowe, łagodzące i anty-
oksydacyjne. Tonizowanie ma za zada-
nie przywrócić skórze naturalne (lekko 
kwaśne) pH, które pod wpływem  
kosmetyków myjących zostaje zabu-
rzone (na zasadowe), a skóra pozba-
wiona jest naturalnej ochrony przed 
czynnikami zewnętrznymi (bakteria-
mi, zanieczyszczeniami).

KULISTE MICELE
Na szyję i dekolt nakładamy delikatny 
makijaż – rozświetlający puder, bron-
zer, fluid lub krem BB zawierający pig-
menty wyrównujące koloryt cery. Aby 
usunąć jego pozostałości, do dokład-
nego oczyszczenia skóry szyi i dekoltu 
warto wykorzystać płyny micelarne. 
Znajdujące się w nich micele, czyli ku-
liste cząsteczki zbudowane z cząste-

1. LAQ płyn micelarny, 300 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 8,33 zł   2. YASUMI głęboko nawilżający krem do twarzy, 50 ml, cena: 85,99 zł,  
100 ml = 171,98 zł   3. BE ORGANIC Quinoa&Aloes, maseczka nawilżająca, 30 ml, cena: 44,99 zł, 100 ml = 149,97 zł   4. TEAOLOGY Happy Skin, balsam  

do twarzy z niebieską herbatą, 100 ml, cena: 149,99 zł, 100 ml = 149,99 zł   5. BANDI PROFESSIONAL Boost Care, nawilżający krem do twarzy,  
szyi i dekoltu z kwasem hialuronowym, 50 ml, cena: 44,99 zł, 100 ml = 89,98 zł   6. DERMOFUTURE regenerująca kuracja z witaminą C, 20 ml,  

cena: 44,99 zł, 100 ml = 224,95 zł   
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czek tłuszczowych i wodnych, dzięki 
procesom fizycznym pochłaniają za-
nieczyszczenia – zarówno te rozpusz-
czalne w wodzie (kurz), jak i te 
rozpuszczalne w tłuszczach (sebum, 
resztki tłustych kosmetyków) – do-
kładnie oczyszczając skórę. Po użyciu 
płynu micelarnego nie wolno zapo-
mnieć o tonizacji skóry i nałożeniu 
kremu nawilżającego.

MASOWANIE, 
WKLEPYWANIE

To, co skóra szyi bardzo lubi, to… czu-
ły dotyk, czyli masaż. Znajduje się na 
niej bardzo dużo naczyń limfatycz-
nych położonych stosunkowo płytko 
pod skórą oraz włosowatych naczyń 
krwionośnych. Masaż szyi jest zabie-
giem pielęgnacyjnym i terapeutycz-
nym, wpływającym na zdrowie i sa-
mopoczucie. Naczynia limfatyczne 
odgrywają kluczową rolę w detoksy-
kacji, oczyszczaniu i usuwaniu nad-
miaru płynów, dlatego drenaż może 
spowodować poprawę wyglądu skóry 
twarzy – usunięcie opuchnięć, wor-
ków pod oczami i obrzęków. 
Należy delikatnymi uciskającymi ru-
chami masować szyję od linii żuchwy 
w kierunku klatki piersiowej, obojczy-
ków i karku. Najłatwiej masaż wyko-
nać, gdy na skórę nałożymy olejek lub 
masło roślinne i użyjemy jadeitowego 
bądź kwarcowego kamienia gua-sha 
albo dłoni. Masaż w odwrotnym kie-
runku (od obojczyków i klatki piersio-
wej w kierunku brody i żuchwy) po-
winien być wykonywany, gdy zależy 
nam na poprawieniu ujędrnienia skó-
ry. Gładzenie skóry szyi dłońmi albo 
oklepywanie jej opuszkami palców 

Kilka rad dla pięknej szyi
• Podnieś telefon na wysokość oczu – pochylanie się nad smartfonem powo-
duje powstawanie nowych zmarszczek na szyi (tzw. tech-neck) i tworzenie się 
drugiego podbródka.

• Unikaj niebieskiego światła (smartfonów, tabletów i monitorów) – wyzwala 
ono wolne rodniki przyspieszające starzenie się skóry (uszkadzają włókna kola-
genu i elastyny, przyspieszając pojawianie się zmarszczek). 

• Codziennie gimnastykuj szyję – masaż dłońmi i roślinnym olejkiem oraz deli-
katne ćwiczenia poprawią wygląd skóry szyi, a także usprawnią działanie szyj-
nego odcinka kręgosłupa.

• Masuj rollerem – jadeitowy roller to doskonały masażer dla skóry szyi. Możesz 
używać go, aby zlikwidować napięcie mięśni szyi albo do aplikacji kosmety-
ków. To bardzo relaksujące, szczególnie przed snem.

• Śpij na plecach – oczywiście jeśli to pozycja, w której możesz zasnąć. Spa-
nie na boku może przyczyniać się do powstawania zmarszczek na szyi i na 
dekolcie.
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(m.in. kwas ferulowy) i hormony ro-
ślinne (fitohormony) działające na 
skórę regenerująco, spowalniające 
procesy jej starzenia oraz zapobiegają-
ce niszczycielskiej aktywności wol-
nych rodników. 
W pielęgnacji skóry szyi nie możemy 
zapomnieć o stosowaniu kosmety-
ków z wysokimi  filtrami przeciwsło-
necznymi – nawet gdy wydaje się 
nam, że słońce nie operuje bardzo 
mocno. Według dermatologów nawet 
jedno poparzenie słoneczne skóry 
szyi może bezpowrotnie zniszczyć 
sporą część włókien elastyny i kolage-
nu oraz doprowadzić do powstania 
trudnych do usunięcia przebarwień.

powinny być połączone z aplikacją 
kremu lub serum. 

RYŻ DZIKI  
I INNE SKŁADNIKI

Skóra szyi z uwagi na swoją specyfi-
kę potrzebuje kosmetyków zawiera-
jących bogate formuły, składników 
oleistych, wspomagających struktu-
rę ochronnego płaszcza hydrolipi-
dowego, który będzie stanowił ba-
rierę przed szybkim wyparowaniem 
wody z naskórka. Na pewno w pielę-
gnacji tej części ciała sprawdzą się 
zatem produkty zawierające natu-
ralne oleje i masła roślinne, odżyw-
cze peptydy wspomagające produk-
cję kolagenu i elastyny oraz substan-
cje silnie nawilżające, takie jak kwas 
hialuronowy, mocznik, aminokwa-
sy, kolagen, gliceryna roślinna. 
Ponieważ częstym problemem skó-
ry szyi są wcześnie pojawiające się 
zmarszczki i bruzdy, można również 
sięgnąć po preparaty zawierające 
składniki typowo odmładzające 

i przeciwzmarszczkowe, takie jak ko-
enzym Q10, witaminę E, retinol (po-
chodną witaminy A), witaminę B3 
(niacynamid), ceramidy oraz kwasy 
AHA. W składzie kosmetyków prze-
znaczonych do pielęgnacji skóry szyi 
możemy też znaleźć sporo natural-
nych ekstraktów i wyciągów roślin-
nych, np. z wielu alg morskich (działa-
jących nawilżająco i odmładzająco), 
regenerujący wyciąg z tarczycy bajkal-
skiej (bajkalinę), botaniczny odpo-
wiednik botoksu pozyskiwany z je-
żówki, przeciwzmarszczkowy wyciąg 
z kocanki (immortelle) czy też eks-
trakt lub olejek z dzikiego ryżu zawie-
rający mnóstwo antyoksydantów  

1. TOŁPA dermo face, 50+ modelar, modelująca maska-lifting na twarz, szyję, dekolt i biust, 1 opak., cena: 7,99 zł, 1 opak. = 7,99 zł   2. L’BIOTICA 

Éclat, liftingujące serum do twarzy ze śluzem ślimaka, 15 ml, cena: 33,99 zł, 100 ml = 226,60 zł   3. BANDI PROFESSIONAL Boost Care, koncentrat 
multiwitaminowy, 30 ml, cena: 44,99 zł, 100 ml = 149,97 zł   4. BIOLIQ aktywna kuracja stymulująca, 30 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 116,63 zł    

5. PERFECTA Fenomen CTH, maska na twarz, szyję i dekolt, 8 ml, cena: 2,99 zł, 100 ml = 37,38 zł  

1 2 3 4 5

To właśnie skóra szyi i dłoni zdradza wiek, 

bo bez właściwej pielęgnacji błyskawicznie 

pokrywa się siateczką zmarszczek i przesusza, 

przypominając pergamin.
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Ciesz się obfitą pianą, łagodnym złuszczaniem i kuszącym zapachem z piankowym peelingiem do ciała Revuele w trzech 
wariantach: truskawka i chia, czekolada i cynamon oraz limonka, kokos i mięta. Te zmysłowe, pieniące się peelingi do ciała 
delikatnie usuwają martwe komórki naskórka, zapewniając skórze natychmiastową miękkość i gładkość. Wzbogacone 
ekstraktami z truskawek i nasion chia, cynamonu i kolendry oraz limonki i kokosa pomagają nawilżyć i odmłodzić skórę, 

pozostawiając ponętny, zniewalający aromat.
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Maski zamiast… apaszki

Dawniej dojrzałe kobiety ukrywały szyję – „metrykę” pod 
apaszkami lub golfem. Zamiast tego lepiej regularnie sto-
sować nawilżające, napinające i odżywcze maski. Mogą 
to być produkty w żelu, w kremie (również maski na noc) 
albo w formie bawełnianej płachty nasączonej substan-
cją aktywną. Coraz więcej firm kosmetycznych produku-
je maski na twarz z przedłużoną częścią na szyję. Można 
też używać na szyję masek w płachcie przeznaczonych 
do twarzy. Jeśli dobrze dobierzemy kompozycję składni-
ków maski, a płachtę ułożymy na szyi (zamiast na twarzy), 
nie będą nam przeszkadzać nacięcia na oczy, nos i usta. 
Składniki przeciwzmarszczkowe, ujędrniające, odżywcze 
czy rozświetlające zawarte w masce będą działały z taką 
samą siłą i równie korzystnie.

Co powiecie na wizytę w gabinecie? 

Pięknemu wyglądowi skóry szyi pomagają nie tylko 
kosmetyki, ale również zabiegi z zakresu medycyny es-
tetycznej i kosmetyki gabinetowej. Dla poprawienia 
jędrności skóry szyi dobrym zabiegiem będzie tzw. re-
surfacing (z ang. „zmiana powierzchni”) polegający na 
usunięciu wierzchniej warstwy skóry za pomocą mikro-
skopijnych wiązek lasera. Takie działanie na skórę stymu-
luje produkcję kolagenu i elastyny, likwiduje zmiany pig-
mentacyjne, spłyca zmarszczki i bruzdy, a przez wielu der-
matologów uznawane jest za alternatywę dla liftingu lub 

ostrzyknięć toksyną botulinową (botoksem). Rekonwale-
scencja po zabiegu trwa mniej więcej przez tydzień, ale 
efekty są spektakularne. Innymi skutecznymi zabiega-
mi poprawiającymi wygląd skóry szyi jest mezoterapia 
i technologia wysokich częstotliwości fal radiowych (RF). 
Pierwszy z nich, czyli mezoterapia polega na podaniu pod 
skórę za pomocą mikroigiełek preparatu ujędrniającego, 
odżywczego, witaminowego, nawilżającego (lub prepara-
tu zawierającego komórki macierzyste czy osocze boga-
topłytkowe pochodzące z własnej krwi pacjenta). Efektem 
jest dogłębne nawilżenie, odżywienie i ujędrnienie, a w 
efekcie lepsze napięcie i wygładzenie skóry szyi. Drugi za-
bieg, wykorzystujący fale radiowe (Thermage), polega na 
bezpiecznym rozgrzewaniu głębszych warstw skóry, dzię-
ki czemu wzrasta produkcja kolagenu i elastyny, zmarszcz-
ki zostają wygładzone, a skóra staje się bardziej napięta. 
Do zabiegów upiększających i wygładzających skórę szyi 
i dekoltu stosuje się również ultradźwięki o wysokiej czę-
stotliwości i mikrodźwięki zogniskowane, które niszczą 
komórki tłuszczowe, a jednocześnie liftingują, wygładza-
ją i napinają skórę. Zabiegi kosmetyczne wykonywane 
na skórze szyi to przede wszystkim drenaż limfatyczny, 
peelingi, wszelkiego rodzaju maski dotleniające, nawilża-
jące i ujędrniające oraz kuracje ampułkowe. Warto je wy-
konać właśnie teraz, jesienią, bo większość z nich zawiera 
substancje, które nie lubią słońca np. retinol i witaminę C.

W sąsiedztwie...
Szyja jest najbliższą  „sąsiadką” twarzy, ale potrze-
by ma nieco odmienne. Wielu zwolenników ma teo-
rię, że w skórę szyi i dekoltu można wklepać ten sam 
krem, serum czy położyć maskę, które stosujemy do 
twarzy, ale… to nie do końca prawda. 

Możemy to zrobić w przypadku kremu nawilżającego, 
delikatnie natłuszczającego czy dla cery dojrzałej, ale 
ta metoda nie sprawdzi się w przypadku kosmetyku do 
cery tłustej czy trądzikowej. Skóra na szyi i dekolcie jest 
skłonna do przesuszania, więc krem do skóry tłustej lub 
trądzikowej (którego celem jest zmniejszenie produkcji 
sebum) może jeszcze bardziej ją wysuszyć. 
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Walka z niedoskonałościami cery to gra strategiczna z udziałem 
wyszkolonych komandosów – kosmetyków do zadań specjalnych. 
 Od czego zacząć? Najpierw rozpoznać wroga, wybrać strategię 

walki i przystąpić do ataku. TEKST: Olga Huk

WOJNA CZY POKÓJ?

ROZSZERZONE PORY 
To na ogół problem skóry tłustej i mie-
szanej, choć przyczyną ich pojawienia 
się mogą być również problemy hor-
monalne. Rozszerzone pory mogą być 
także skutkiem ubocznym opalania, 
niektórych zabiegów kosmetycznych 
(agresywnego złuszczania) i przyjmo-
wania niektórych leków (np. sterydów). 
Przypadłość ta często towarzyszy trą-
dzikowi lub pojawia się u kobiet 
w okresie okołomenopauzalnym.

Jak walczyć? Atakując przeciwnika, 
trzeba opracować pielęgnację nakiero-
waną na intensywne nawilżenie. Już 
dawno ustalono, że sucha skóra w reak-
cji obronnej produkuje więcej łoju. Stąd 
suchości może towarzyszyć łojotok al-
bo silne przetłuszczanie. Następna 
kwestia, o której nie wolno zapominać, 
to ochrona przeciwsłoneczna, unikanie 
nagłych zmian temperatury (np. w sau-
nie) i używek (nikotyny i alkoholu). 
Niezbędne są dokładne oczyszczanie 

skóry rano i wieczorem (połączone 
z demakijażem) oraz jej tonizowanie. 
Czym walczyć? Orężem w walce z roz-
szerzonymi porami będą składniki na-
wilżające (aloes, mocznik, kwas hialu-
ronowy, kwas mlekowy, kolagen, wita-
mina E) oraz kwasy AHA i BHA w ni-
skim stężeniu w tonikach używanych 
do codziennej pielęgnacji oraz nieco 
wyższym w maskach (na noc) i peelin-
gach stosowanych 1–2 razy w tygodniu. 
Skutecznymi sojusznikami w zmniej-
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1. HAGI COSMETICS Phases, zestaw trzech cykloczułych kremów do twarzy, 90 ml, cena: 299,99 zł, 100 ml = 333,32 zł   2. BIOLAVEN peeling 
enzymatyczny do twarzy, 45 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 77,76 zł   3. PILATEN czarna maska z aktywnym węglem, 60 ml, cena: 26,99 zł, 100 ml = 44,98 zł  

 4. ONLY BIO Anti Acne, nawilżająco-matujący krem do twarzy na dzień, 50 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 79,98 zł   5. ZIAJA Oczyszczanie Liście Manuka, 
tonik zwężający pory, 200 ml, cena: 8,49 zł, 100  ml = 4,25 zł   6. BASICLAB peeling zmniejszający niedoskonałości na noc, 30 ml, cena: 129,99 zł, 100 

ml = 433,30 zł    7. BIO MY SKIN Bye, Bye Niedoskonałości, rewitalizujący peeling-maska do twarzy z drobinkami pestek, 100 ml, cena: 38,99 zł, 100 ml 

= 38,99 zł   8. BEAUTY IN THE CITY Pure Detox, węglowy tonik oczyszczający, 200 ml, cena: 12,99 zł, 100 ml = 6,50 zł 
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szeniu widoczności porów są retinol 
i skwalan, które wspomagają ochronę 
hydrolipidową skóry i odmładzają. 
Warto spróbować zabiegów gabineto-
wych (laserowego peelingu węglowego, 
peelingów medycznych, mezoterapii 
mikrokropelkami rozcieńczonego pre-
paratu z toksyną botulinową). 
Szybka akcja. W natychmiastowym 
zmniejszeniu widoczności rozszerzo-
nych porów mogą pomóc błyskawicz-
nie działające ampułki, eliksiry i ma-
seczki bankietowe, które rozświetlają 
cerę, delikatnie napinają skórę i nawil-
żają. Efekt ekspresowych kosmetyków 
utrzymuje się przez kilka godzin.

TRĄDZIK
Jest najczęściej występującą chorobą 
dermatologiczną. Pojawia się w okresie 
dojrzewania, ale też coraz częściej  
u dorosłych. Wzmożone wydzielanie 
łoju uwarunkowane jest różnymi czyn-
nikami: aktywnością hormonów, stre-
sem, niedoborem niektórych witamin, 
zaburzeniami w rogowaceniu ujść gru-
czołów łojowych w naskórku oraz nie-
doborem kwasu linolowego w składzie 
sebum wydzielanym przez skórę. Gdy 
go brakuje, bakterie Propionibacterium 
acnes zamieszkujące naszą skórę ataku-
ją gruczoły łojowe, powodując stany 
zapalne i pojawianie się krostek oraz 

cyst. Trądzikowi towarzyszą zaskórniki, 
grudki, krostki, zaczopowane ujścia 
gruczołów łojowych oraz zmiany za-
palne. Walka z trądzikiem jest istotna, 
ponieważ zmiany ropne i zapalne mogą 
pozostawić na skórze blizny. W przy-
padku ostrej formy trądziku (tzw. trą-
dziku piorunującego) oprócz zmian 
skórnych mogą pojawić się gorączka, 
bóle mięśniowe, utrata masy ciała, 
leukocytoza. 
Jak walczyć? Trądziku nie wolno baga-
telizować i leczyć go domowymi meto-
dami. Lepiej skonsultować się z derma-
tologiem. Należy dbać o higienę skóry, 
używając do pielęgnacji domowej od-
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powiednich kosmetyków i dermoko-
smetyków (pozbawionych mydła, 
konserwantów, alkoholu, substancji 
zapachowych i barwiących), a także 
– gdy jest to konieczne – farmaceuty-
ków przepisanych na receptę. Nie 
wolno podrażniać zmian skórnych 
przez ich wyciskanie, należy też 
ostrożnie stosować peelingi i nowe 
kosmetyki. Trzeba używać takich 
preparatów, które będą intensywnie 
nawilżały i chroniły skórę przed 
czynnikami zewnętrznymi (np. pro-
mieniowaniem UV) oraz wzmacnia-
ły barierę ochronną naskórka. Do 
zmniejszenia objawów trądziku mo-
że przyczynić się zmiana diety i wy-
eliminowanie z niej niektórych 
składników: nadmiaru węglowoda-
nów, przetworzonych słonych i słod-
kich przekąsek, ostrych przypraw. 
Dobrze też unikać nikotyny, kawy i 
alkoholu.
Czym walczyć? Najskuteczniejszymi 
substancjami wykorzystywanymi 
w walce z trądzikiem są kosmetyki 
zawierające kwas glikolowy, salicylo-
wy, pirogronowy, azelainowy i mig-
dałowy. Substancje te wykazują dzia-
łanie złuszczające, przeciwzapalne, 
bakteriostatyczne oraz regulują bądź 
zmniejszają wydzielanie sebum. In-
nymi skutecznymi składnikami 
przeciwtrądzikowymi są ekstrakt 
z drzewa herbacianego, witaminy  
(A, C, B6, B5, B2, E, PP), związki cyn-
ku i siarki, ekstrakt z nasion lnu, wy-
ciąg z drożdży, rozmarynu, rumian-
ku, tymianku, a także kory białej 
wierzby i nagietka. Aby nie blokować 
ujść gruczołów łojowych, lepiej przy 
trądziku nie używać kosmetyków 
z dużą zawartością olejów roślin-
nych, wosków, wazeliny, lanoliny 
i masła shea.

1. LA ROCHE-POSAY Effaclar A.I. punktowy preparat na wypryski, 15 ml, cena: 59,99 zł,  
100 ml = 399,93 zł   2. DERMEDIC Normacne, preparat punktowy na wypryski, 15 g, cena: 22,99 zł, 

100 g = 153,27 zł   3. ORIENTANA Kali Musli, punktowy koncentrat kryjący zaczerwienienia,  
15 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 199,93 zł   4. PURE BY CLOCHEE żel punktowy na niedoskonałości,  

15 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 266,60 zł

1 2 3 4

Trafiony, pokonany!
Doskonałym sposobem na walkę z pojedynczymi zmianami trądzikowymi 
na skórze są preparaty punktowe w postaci skoncentrowanego żelu, pły-
nu lub kremu. Dzięki wysokiej zawartości składników aktywnych i leczni-
czych działają bakteriobójczo i przeciwzapalnie, a także rozjaśniają i ma-
skują, część z nich zawiera w swojej formule pigmenty wyrównujące kolo-
ryt skóry i likwidujące zaczerwienienia.

ZASKÓRNIKI
Zaskórniki to zaczopowane ujścia gru-
czołów łojowych. Rozróżniamy dwa ich 
rodzaje: zamknięte, które przypominają 
białawą grudkę pod skórą, oraz otwarte, 
które mają czarną „główkę” powstającą 
w wyniku utleniania wydzieliny. Nie musi 
towarzyszyć im stan zapalny, choć zatkane 
ujścia gruczołów łojowych są miejscem 
namnażania bakterii, a wtedy nietrudno 
o rozwinięcie się stanu zapalnego. Zaskór-
niki na ogół towarzyszą trądzikowi, ale 
nie zawsze jest on jedynym powodem ich 
powstawania. Mogą tworzyć się w wyniku 
niewłaściwej pielęgnacji skóry (niedo-
kładne oczyszczanie i demakijaż). 
Jak walczyć? Można pozbyć się zaskórni-
ków, właściwie oczyszczając skórę oraz 
systematycznie ją złuszczając (nie częściej 

niż 1–2 razy w tygodniu). Używamy pe-
elingów mechanicznych, jeśli nie wy-
stępują zmiany trądzikowe, a enzyma-
tycznych w przypadku skóry trądziko-
wej. Ważnym aspektem pielęgnacji jest 
intensywne nawilżanie. Można skorzy-
stać z zabiegów kosmetycznych: peelin-
gu kawitacyjnego, mikrodermabrazji 
i peelingu chemicznego. 
Czym walczyć? Zaskórniki poddadzą 
się kosmetykom do skóry trądzikowej 
i zawierającym kwas azelainowy, reti-
noidy, nadtlenek benzoilu, kwas sziki-
mowy, kwas migdałowy, kwasy AHA.
Szybka akcja. Skuteczne w oczyszcza-
niu zaskórników są maski i plasterki, 
które wyciągają zaskórniki z porów. Ta-
ki zabieg można wykonywać bezpiecz-
nie raz w tygodniu. 



LINIA 24K SNAIL & CAVIAR
to wyjątkowe połączenie unikalnych właściwości kawioru, drogocennego 24-karatowego złota, 

filtrowanego śluzu ślimaka i neuropeptydów z rewolucyjną technologią infuzji. 

ZAPEWNIA WIDOCZNY EFEKT GLOBALNEGO ODMŁODZENIA:
• Błyskawicznie i długotrwale nawilża skórę

• Redukuje wszystkie rodzaje zmarszczek

• Przywraca skórze jędrność i sprężystość

• Intensywnie wygładza i wyrównuje koloryt cery

NOWY WYMIAR 
ODMŁADZANIA
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To dwa składniki kosmetyków, które sprawdzą się w jesiennej pielęgnacji. 
Dodają skórze energii, wspomagają nawilżenie, walczą z wolnymi 

rodnikami. Na co ma ochotę twoja skóra?   TEKST: Katarzyna Brzeska

ZIELONA HERBATA 
czy WODA KOKOSOWA?

Właściwości zielonej herbaty są znane 
od tysięcy lat, bo w Chinach zaczęto ją 
pić najprawdopodobniej już około 2700 
roku p.n.e. Szybko zauważono, że działa 
nie tylko pobudzająco, ale również 
wspomaga trawienie i usuwanie toksyn 

z organizmu, reguluje gospodarkę wod-
ną i tłuszczową, ma działanie antyoksy-
dacyjne i antynowotworowe. Dostrzeżo-
no również, że regularne picie herbaty 
jest najlepszym sposobem nawodnienia 
organizmu (bez skutków ubocznych 
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w postaci odkładania się wody i powsta-
wania obrzęków), a przemywanie twa-
rzy zielonym naparem poprawia gład-
kość skóry i niweluje wszelkie jej niedo-
skonałości. Współczesne badania nad 
składnikami zielonej herbaty potwier-



Mocne włosy
Ekstrakt z zielonej herbaty wykorzystywany jest często w kosmetykach do 
włosów, gdyż jeden z zawartych w nim flawonoidów (EGCG) stymuluje cebulki 
do wzrostu i zapobiega wypadaniu włosów. Zieloną herbatę często łączy się 
z ekstraktem z drzewa herbacianego i mentolem – szczególnie w szampo-
nach i odżywkach do włosów przetłuszczających się lub do skóry głowy  
(np. z łupieżem). Doskonale oczyszczają, działają kojąco, tonizująco i odświeżająco.

smetykach przeciwzmarszczkowych, 
ujędrniających i napinających świetnie 
sprawdzają się antyoksydacyjne właści-
wości zielonej herbaty (neutralizuje wol-
ne rodniki), ochronne (opóźnia procesy 

dziły, że rzeczywiście zawiera ona 
mnóstwo cennych składników i wita-
min. Nic dziwnego, że jej ekstrakt stał 
się ważnym i bardzo skutecznym 
składnikiem kosmetyków – szczegól-
nie tych przeznaczonych do cery tłu-
stej i dojrzałej.

SAME ZALETY
Setki odmian zielonej herbaty są nie 
tylko efektem różnych sposobów jej 
przetwarzania, ale również złożonego 
i różnorodnego sposobu uprawy. Nie-
które gatunki zawdzięczają swoje wła-
ściwości specjalnej obróbce zerwanych 
listków (prażeniu lub poddawaniu 
działaniu ciepłej pary), a inne są bar-
dziej wartościowe przez stosowanie 
zabiegów w czasie uprawy (np. zacie-
nianie krzewów powodujące większą 
koncentrację substancji przeciwutle-
niających w młodych listkach). Bez 
względu na gatunek, zielona herbata 
zawiera w sobie garbniki (polifenole) 
wspomagające odmładzanie, hamują-
ce starzenie się komórek skóry i mini-
malizujące stany zapalne. Z tego wła-
śnie powodu zielona herbata jest 
składnikiem większości kosmetyków 
do pielęgnacji cery trądzikowej, tłustej 
oraz dojrzałej, czyli wymagającej rege-
neracji i odżywienia. Odżywczo 
i wzmacniająco działają także witami-
ny zawarte w ekstraktach herbaty: A, B, 
C, E i K oraz mikroelementy i sole mi-
neralne. Obecność kofeiny i taniny 
działa pobudzająco, wspomaga proce-
sy spalania tłuszczu w komórkach, dla-
tego ekstrakt z zielonej herbaty wyko-
rzystuje się w kosmetykach do ciała 
o właściwościach ujędrniających, mo-
delujących i redukujących cellulit. Nie-
ocenione są właściwości zielonej her-
baty w pielęgnacji anti-aging. W ko-

starzenia, chroniąc przed promieniowa-
niem UVA i UVB) i oczywiście przeciw-
zmarszczkowe (zapobiega działaniu en-
zymów rozkładających kolagen i elastynę 
odpowiedzialnych za gładkość skóry).

1 3
4
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1. UNDER TWENTY pasta myjąca do kapryśnej cery, 150 ml, cena: 16,49 zł, 100 ml = 10,99 zł    
2. LIRENE Natura Fermenty, Eco krem odmładzający z kombuchą i herbatą matcha, 50 ml,  

cena: 29,99 zł, 100 ml = 59,98 zł   3. HOLIKA HOLIKA Daily Fresh, pianka do twarzy z zieloną 
herbatą,  150 ml, cena: 37,99 zł, 100 ml = 25,33 zł  4. BASICLAB Micellis, płyn micelarny  

do cery tłustej i wrażliwej, 500 ml, cena: 41,99 zł, 100 ml = 8,40 zł 
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1. LIRENE Make Me Clean!, Kokos&Ekstrakt z bambusa, wulkaniczny żel do twarzy, 150 ml, cena: 16,99 zł, 100 ml = 11,33 zł    
2. ZIAJA Kokosowa, mleczko pod prysznic, 500 ml, cena: 8,99 zł, 100 ml = 1,80 zł   3. BIELENDA Eco Nature, krem detoksykująco-matujący,  

50 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 49,98 zł  4. EVELINE COSMETICS Rich Coconut, kokosowa pianka do twarzy, 150 ml, cena: 27,99 zł, 100 ml = 18,66 zł    
5. MBEAUTY Water Bomb, maska kokosowa, 22 ml, cena: 9,99 zł, 100 ml = 45,41 zł   6. MIYA COSMETICS krem intensywnie nawilżający  

z olejem kokosowym, 75 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 39,99 zł   

1
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Siła wody kokosowej
O wodzie kokosowej zrobiło się głośno, gdy Madonna zainwestowała w produkującą ją fabrykę i wychwalała jej 

niezwykłe wartości odżywcze, regeneracyjne i odmładzające. 

Oczyszczająca maska-peeling z wodą kokosową
150 ml naturalnej wody kokosowej (niesłodzonej i nieprzetworzonej) wymieszaj z łyżką płatków owsianych, 
łyżeczką miodu i 2 łyżkami soku z cytryny. Pozostaw mieszankę, aż płatki nieco namiękną (około 15 minut),  

ponownie wymieszaj i nałóż na twarz na 15–20 minut. Podczas zmywania maseczki wykonaj  
delikatny masaż peelingujący twarzy.

Kosmetyki zawierające wodę kokosową mają wszechstronne 
działanie pielęgnacyjne. Ta ceniona przez kosmetologów pochodzi 
z młodych, zielonych orzechów. Tylko niedojrzałe kokosy oferują 
wysoką koncentrację aktywnych składników. Co znajdziemy 
w składzie wody kokosowej? Minerały (wapń, magnez i fosfor), 
witaminę C i prawie komplet tych z grupy B oraz aminokwasy 
endogenne (niezbędne do utrzymania odpowiedniego nawilżenia, 
działające przeciwzapalnie i regenerująco). Istotnym składnikiem 
wody kokosowej jest kinetyna, która jest w stanie naprawiać szkody 
powstałe w wyniku działalności wolnych rodników, a więc ma 
znaczenie w spowalnianiu procesów starzenia się skóry, przyczynia 
się do jej wygładzenia, poprawienia kolorytu i spłycenia zmarszczek. 
Woda kokosowa jest wykorzystywana w kosmetykach jako baza 
produktu lub jako wyodrębniony składnik aktywny. Prócz działania 
nawilżającego i regenerującego wykazuje również silne właściwości 
regulujące wydzielanie sebum. 
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Test SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY  
MAJÑ NOWOÂCI NA PÓŁKACH h

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

O produkcie: krem intensywnie regeneruje. Zawiera 
aktywne lipidy, które zmiękczają i uszczelniają skórę. 
Biofermentowana woda bambusowa nawilża oraz sprawia, 
że konsystencja kosmetyku jest lekka. Kluczowym 
składnikiem jest bakuchiol 
(roślinny retinol), który pobudza 
odnowę komórek skóry.  
Najlepszy dla: skóry  
suchej, dojrzałej, także 
z przebarwieniami.  
Zwróciłam uwagę na: przyjemny, 
delikatny zapach.

O produkcie: formuła mydła 
wzbogacona ekstraktem z kak-
tusa i melona, gliceryną oraz 
mocznikiem łagodnie oczysz-
cza skórę rąk, pozostawiając 
uczucie odświeżenia. 
Najlepszy dla: każdego rodza-
ju skóry. 
Zwróciłam uwagę na: przy-
jemny, owocowy zapach.

YOPE Moon SPA,  
krem do twarzy na noc

Kneipp, Natural Rose, 
balsam do ust 4

O produkcie: formuła kremu opiera 
się na filtrach mineralnych, które 
zapewniają ochronę przed 
promieniowaniem UVB/UVA 
(SPF30). Aktywne składniki nawilżają, 
a także mają właściwości chroniące 
przed czynnikami zewnętrznymi. 
Krem wyrównuje koloryt i zapewnia 
skórze zdrowy wygląd. 
Najlepszy dla: każdego rodzaju  
skóry. 
Zwróciłam uwagę na: wygodne 
opakowanie z pompką.

Pure by Clochee, 
krem BB do twarzy  

Hebe Cosmetics 
Kaktus i Melon, mydło 
w płynie do rąk

1 2

3

Pure by Clochee krem BB do twarzy SPF30, odcień Light Nude, 
50 ml, cena: 74,99 zł, 100 ml = 149,98 zł

Kneipp Natural Rose, koloryzujący balsam do ust,  
3,5 g, cena: 24,99 zł, 100 g = 714,00 zł

Hebe Cosmetics Cactus&Melon, płynne mydło do rąk, 500 ml, 
cena: 9,99 zł, 100 ml = 2,00 zł

Yope Moon SPA, krem do twarzy na noc, 50 ml, cena: 99,99 zł,  
100 ml = 199,98 zł

O produkcie: podstawowym 
składnikiem koloryzujących 
balsamów Kneipp jest olej roślinny, 
który nawilża i zmiękcza skórę, 
a także natłuszcza i hamuje 
nadmierne odtłuszczanie 
powierzchni naskórka. 
Zawarte w balsamie masło mango 
ma działanie ochronne.  
Najlepszy dla: każdego 
rodzaju skóry.  
Zwróciłam uwagę na: dostępność 
dwóch wariantów kolorystycznych.



Philips OneBlade

Wybierz najlepszy model dla siebie

• Ruchoma głowica i dodatkowe nasadki gwarantują  

dokładną stylizację. 

• Dwustronne, szybko poruszające się ostrze (200 ruchów na minutę)  

dla Twojego komfortu podczas golenia. 

• Korzystaj tak, jak lubisz, nawet z pianką lub pod prysznicem.

Odkryj rewolucję w goleniu  
– jedno ostrze do twarzy i ciała! 

OneBlade QP2620/20 QP2520/20 QP2530/20

Nakładana nasadka do ciała � - -

Nasadki grzebieniowe
3 nasadki grzebieniowe  
do zarostu: 1, 3 i 5 mm

3 nasadki grzebieniowe 
do zarostu: 1, 3 i 5 mm

4 nasadki grzebieniowe 
do zarostu: 1, 2, 3 i 5 mm

Czas działania 45 minut 45 minut 60 minut

Czas ładowania 8 godzin 8 godzin 4 godziny

Akumulator NiMH NiMH litowo-jonowy

Przycina, stylizuje i goli 
zarost każdej długości,  
na całym ciele.
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Magiczny kryształ
W działaniu ałunu nie ma magii, a jego siłą są naturalne właściwości. Ałun to minerał występujący 
w postaci kryształu (lub proszku), który działa ściągająco i antyseptycznie, jest naturalnym 
dezodorantem, a także przyspiesza gojenie ran i likwidowanie wyprysków. Ałunowe sztyfty służą 
do błyskawicznego i skutecznego tamowania krwawienia z ranek powstających podczas golenia. 

golenie brody to decyzja sta-
nowcza – przynajmniej na kil-
ka miesięcy, dopóki włoski nie 

odrosną. Warto więc, aby każdy bro-
dacz dobrze ją przemyślał. Jeśli nie ma 
wątpliwości, wystarczy... ciąć! Jak po za-
biegu zaopiekować się skórą, która naj-
prawdopodobniej będzie podrażniona? 
Podstawa pielęgnacji po goleniu to ko-
smetyki, które zawierają składniki łago-
dzące oraz chłodzące i kojące skórę. 
W wielu przypadkach skóra po goleniu 
reaguje pojawieniem się małych kroste-
czek (szczególnie na szyi), które są obja-
wem stanów zapalnych w mieszkach 
włosowych i wymagają zdezynfekowa-

nia i ukojenia. Najlepsze do tego celu 
będą kosmetyki zawierające składniki 
przeciwzapalne oraz alantoinę (regene-
ruje i pomaga w gojeniu urazów), eks-
trakt z aloesu (nawilża i koi podrażnie-
nia), witaminę B5, czyli D-pantenol (ła-
godzi swędzenie, wspomaga gojenie), 
ekstrakt z rumianku (działa przeciwza-
palnie i zmniejsza podrażnienia) oraz 
olejki z mięty pieprzowej i drzewa her-
bacianego (regulują wydzielanie sebum, 
działają odświeżająco). Delikatne wkle-
pywanie lub wcieranie odpowiednio 
dobranego kosmetyku w skórę twarzy 
połączone z masażem powinno ją uspo-
koić i złagodzić podrażnienia.

…czyli wszystko o tym, 
jak pielęgnować skórę 
po zgoleniu trwałego 

zarostu. 
TEKST: Aleksander Perliński

1. VICHY Homme, balsam do skóry 
wrażliwej, 75 ml, cena: 87,99 zł,  
100 ml = 117,32 zł   2. WELEDA Men, balsam  
po goleniu, 100 ml, cena: 61,99 zł,  
100 ml = 61,99 zł   3. NIVEA Men, Sensitive Cool, 
woda po goleniu, 100 ml, cena: 22,99 zł,  
100 ml = 22,99 zł

21
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Była broda,
nie ma brody...
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HEBE: Co łączy pielęgnację okolic oczu, 
szyi i dekoltu?
Skóra w tych miejscach jest cieńsza niż 
na twarzy i jej potrzeby pielęgnacyjne 
są nieco inne.

H: Czy możemy stosować do pielęgnacji 
tych okolic te same kosmetyki, których 
używamy do twarzy?
Skóra na szyi, w okolicach oczu i na de-
kolcie ma niewiele gruczołów łojo-
wych, więc jej pielęgnacja powinna 
opierać się na wzmocnieniu bariery hy-
drolipidowej i nawilżeniu, ale można 
też stosować ten sam kosmetyk, który 
używamy do twarzy. 

H: Również pod oczy?
W tym przypadku proponuję wykorzy-
stanie kosmetyków profesjonalnych 
przeznaczonych do pielęgnacji skóry 

jące barierę hydrolipidową (naturalne 
oleje roślinne i masła) oraz ochronne 
(filtry przeciwsłoneczne, formuły anty-
rodnikowe). Dobrze, jeśli kosmetyki na 
dzień będą miały lekką konsystencję, 
np. na bazie żelu, bo wtedy szybko się 
wchłaniają.

H:  A na noc...
Nocne kosmetyki mogą zawierać do-
datkowo witaminy (A, C, E) składniki 
przeciwstarzeniowe (fitohormony, ko-
enzym Q10, peptydy) i antyoksydanty 
wspomagające walkę z wolnymi rodni-
kami (np. kwas liponowy, olej z pestek 
winogron, witamina C, kwercetyna).

H: Czy w jakiś specjalny sposób możemy 
wspomagać pielęgnację skóry okolic 
oczu, na szyi i dekolcie?
Oczywiście. Raz lub dwa razy w tygo-
dniu warto stosować pod oczy maski 
i płatki, a codziennie rano wykonać 
masaż skóry pod oczami i na powie-
kach schłodzonymi łyżeczkami od her-
baty lub schłodzonym rollerem (albo 
nawet kostką lodu). Skóra na szyi i de-
kolcie będzie zadowolona z masek na-
wilżających i liftingujących oraz peelin-
gu enzymatycznego. 

Jak pielęgnować delikatną skórę dekoltu, szyi i wokół oczu? 
Maksymalnie odżywiać, zapewniając dużo substancji aktywnych, czy stosować 

delikatne kosmetyki profesjonalne? Wyjaśnia ekspertka. ROZMAWIA: Olga Huk

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

wokół oczu. Kremy, sera i żele pod oczy 
mają specjalnie przygotowane formuły, 
a niekiedy forma ich aplikacji dostoso-
wana jest do konkretnego sposobu uży-
cia (np. aplikatory ze stalowymi kulecz-
kami, które rozprowadzając kosmetyk, 
masują skórę pod oczami).

H: Czy do pielęgnacji skóry wokół oczu, 
na szyi i dekolcie potrzebujemy formuł 
kosmetyków zawierających więcej 
składników aktywnych?
Niekoniecznie, bo choć skóra taka wy-
maga intensywnej pielęgnacji, nie za-
wsze dobrze radzi sobie z bogatymi 
konsystencjami. Zdarza się, że nie jest 
w stanie przyjąć wszystkich składników 
i jest obciążona ich nadmiarem. Łatwo 
to zauważyć, gdy krem nie chce się 
wchłonąć albo gdy po przebudzeniu za-
miast mieć piękną i nawilżoną skórę 
wokół oczu, widzimy opuchnięcia. Nie 
zawsze dużo i bogato znaczy zdrowo.

H: Na jakie składniki warto zwrócić 
uwagę w kosmetykach do pielęgnacji 
skóry wokół oczu, na szyi i dekolcie?
Kosmetyki na dzień powinny zawierać 
składniki silnie nawilżające (kwas hia-
luronowy, mocznik, aloes), wzmacnia-

Łagodnie  
I SKUTECZNIE
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1. PO NIEPRZESPANEJ NOCY...

...IDEALNY! Szybko się wchłania i nie pozostawia  
na skórze kleistego filmu. Zawiera oczar wirginijski, 
kwas hialuronowy i witaminę E.

Yasumi For Men, krem pod oczy dla mężczyzn, 10 ml, 
59,99 zł, 100 ml = 599,90 zł     

2. CHŁODNY DOTYK

KWARCOWYCH ROLLERÓW do masażu twarzy 
używano już na dworze chińskiego cesarza. Wracamy 
do tych skutecznych metod terapii. Masaż wokół oczu 
relaksuje i ujędrnia skórę.  

Parsa roller kwarcowy do twarzy różowy, 1 szt., 79,99 zł,  

1 szt. = 79,99 zł 

3. BIAŁY NAPAR

CENNA BIAŁA HERBATA ZAWIERA POLIFENO-
LE o działaniu przeciwutleniającym i przeciwstarze-
niowym. Niweluje zasinienia i opuchliznę. 

Teaology Tea Infusion Skincare, White Tea Miracle, 
maska do twarzy, 30 ml, 24,99 zł, 100 ml = 83,30 zł  

4. PATENTY NAUKOWE I DAR NATURY

Wśród składników kosmetyku znajdziemy EYELISS 
Complex® i ekstrakt ze słodkich pomarańczy. 
Wspólnie usprawniają KRĄŻENIE ŻYLNE  
I LIMFATYCZNE, zapobiegają wiotczeniu tkanek 
oraz poprawiają jędrność delikatnej skóry 
wokół oczu. 

Colyfine Redox odżywcze serum pod oczy, 30 ml,  
69,99 zł, 100 ml = 233,30 zł

5. SKÓRA ROZŚWIETLONA I NAWILŻONA

KREM poprawia nawilżenie i redukuje  
zmarszczki wokół oczu. Formuła zawiera ZŁOTO 
KOLOIDALNE I OLEJ ABISYŃSKI.

Bandi Professional Gold Philosophy, peptydowy  
krem odmładzający pod oczy, 30 ml, 84,99 zł,  

100 ml = 283,30 zł 

6. SPECJALIŚCI W AKCJI... 

Przełomowy kosmetyk zawiera trzy rodzaje  
multiaktywnych peptydów, które wspomagają 
przywracanie skórze GĘSTOŚCI I NAPIĘCIA  
ORAZ WYGŁADZAJĄ ZMARSZCZKI. 

Dermika NeoCollagen, kolagenowy krem przeciw-
zmarszczkowy na dzień i na noc, na dekolt i szyję,  
50 ml, 69,99 zł, 100 ml = 139,98 zł

2
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CZYM JEST 

OLEJ 
ABISYŃSKI?

Pozyskiwany jest z afrykań- 
skiej rośliny – katranu. Jest  

lekki, nie obciąża skóry  
i włosów. Działa nawilżają- 

co, antyoksydacyjnie 
i odżywczo.
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EL GANSO

Zapach radości
To woda toaletowa dla kobiety autentycznej, błyskotliwej 

i zadziornej, a jednocześnie słodkiej i radosnej. W kompozy-

cji mieszają się owocowe nuty czarnej 

porzeczki, pomarańczy i mandarynki, 

woń kwiatów jaśminu, róży i helio-

tropu oraz delikatne akordy wanilii, 

piżma i irysa. Jedna kropla… i jesteś 

królową imprezy!

MERIDOL

Ochrona i pielęgnacja
Płyn do płukania jamy ustnej meridol® 

Chlorheksydyna 0,2% pomaga chronić ją 

przed bakteriami. Klinicznie udowodniono, 

że zmniejsza płytkę nazębną i pomaga 

zapobiegać problemom z dziąsłami takimi 

jak podrażnienia i krwawienie. Bez alkoholu 

etylowego i bez rozcieńczania. 

GOSH  

Jak kameleon
Transparentny, sypki puder Chameleon idealnie dopa-

sowuje się do każdego odcienia skóry, nadając jej zdro-

wy wygląd. Dzięki nowoczesnym 

pigmentom tuszuje drobne niedo-

skonałości i maskuje przetłuszczenia. 

Kosmetyk ma wegańską formułę 

i nadaje się dla alergików oraz osób 

ze skórą wrażliwą.

DEAD SEA COLLECTION

Minerały i lawenda
Pielęgnujący peeling do ciała z olejkiem 

lawendowym i naturalnymi minerałami 

z Morza Martwego, delikatnie złuszcza 

martwe komórki naskórka, wspomaga 

krążenie oraz pomaga nawilżyć i od-

żywić skórę. Kosmetyk jest wolny od 

SLS-ów i parabenów.

GOSH

Brwi idealne
Żel do laminacji brwi Gosh daje naturalny 
efekt utrzymujący się przez cały dzień. Dopa-
sowuje się do każdego rodzaju brwi, wypełnia 
drobne przerzedzenia włosków, nadmiernie 
wydepilowane miejsca czy niesforne włoski. 
Nadaje się dla wegan, alergików (ma certyfi-
kat Allergy Certified) i osób z wrażliwą skórą. 

Hawaiian Tropic Mineral, przeciwsłoneczne 
mleczko do ciała SPF 30 , 100 ml,  
cena: 79,99 zł, 100 ml = 79,99 zł

Gosh Chameleon, puder sypki 
001 Transparent , 8 g,  cena: 59,99 zł,  
100 ml = 749,88 zł

Meridol płyn do płukania jamy ustnej,  

300 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 6,66 zł  

Dead Sea Collection peeling z naturalnymi minerałami  
z Morza Martwego i olejkiem lawendowym, 660 g, cena: 26,99 zł, 
100 g = 4,09 zł

El Ganso Señorita Mon Amour, woda  
toaletowa, 75 ml,  cena: 189,99 zł,  
100 ml = 253,32 zł

Gosh Brow Lift, żel do laminacji brwi, 6 g, 
cena: 49,99 zł, 100 g = 833,17 zł

HAWAIIAN  TROPIC

Wspomnienia z tropików
Formuła tego balsamu do opalania zawiera 
naturalny filtr mineralny (tlenek cynku), 
który tworzy tarczę na powierzchni skóry 
i chroni przed promieniami UVA i UVB. 
Lekką, nawilżającą konsystencję wzboga-
cono hawajskimi składnikami (ekstraktem 
z orzecha kukui, gujawy i kokosa).

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  
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TOŁPA

Multizadaniowy...
Trójkolorowy kosmetyk 3 w 1 łączy w sobie 

funkcje żelu do mycia twarzy, peelingu 

mechanicznego i maski. Głęboko oczyszcza, 

odblokowuje i zwęża pory, zapobiegając 

powstawaniu zaskórników. Zmniejsza 

wydzielanie sebum i redukuje nawracające  

niedoskonałości, a  skóra odzyskuje gładkość.

BIOLAVEN

Siła enzymów
Ten peeling działa złuszczająco, wygładzająco i wyrównuje 

koloryt skóry dzięki zawartości roślinnych enzymów (papainy 

i bromelainy), które aktywują się w momencie połączenia 

z wodą. Delikatna formuła sprawia, 

że kosmetyk może być stosowany 

nawet w pielęgnacji najbardziej 

wymagającej i wrażliwej skóry. 

CLIV

Blask w oku
Ten intensywnie nawilżający krem prze-

znaczony jest do pielęgnacji przesuszonej 

i pozbawionej jędrności skóry wokół oczu. 

Wygładza, rozświetla, redukuje cienie 

i obrzęki. Zawiera 8 rodzajów kwasu 

hialuronowego, wzmacniający panthenol 

oraz kojący ekstrakt ze spiruliny.

SYOSS

Mocne i zdrowe włosy
Intensywnie regenerująca maska do włosów suchych 

i zniszczonych głęboko odżywia, zmniejsza łamliwość włosów 

do 95% i zapobiega dalszym uszkodzeniom. Produkt zawiera 

wysoko skoncentrowaną formułę z pięciokrotnie większą 

ilością aminokwasów (w porównaniu 

z produktami Syoss do podstawowej 

pielęgnacji). 

REVUELE

Smakowita  
pielęgnacja
Piankowy peeling do ciała Revuele Truskawka 

i Chia delikatnie usuwa martwe komórki 

naskórka, zapewniając natychmiastowe 

uczucie miękkości i gładkości. Wzbogacony 

ekstraktami z truskawek i nasion chia pomaga 

nawilżyć i odmłodzić skórę, pozostawiając na 

niej smakowity aromat.

JOANNA

W trosce o kolor
Szampon i odżywki z nowej linii Color Care 

Joanna do pielęgnacji włosów farbowanych 

zawierają innowacyjny polimer Silsoft Q, który 

domyka łuski włosa i tworzy barierę chroniącą 

barwnik przed działaniem czynników 

zewnętrznych. Po myciu włosy zachowują nie 

tylko kolor, ale także puszystość i objętość.  

Syoss intensywnie regenerująca maska  
do włosów, 500 ml,  cena: 34,99 zł, 
100 ml = 7,00 zł

Biolaven peeling enzymatyczny, 
45 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 77,76 zł

Cliv Multi Hyaluronic, nawadniający krem 
pod oczy z kwasem hialuronowym, 20 ml,  
cena: 99,99 zł, 100 ml = 499,95 zł

Czy wiesz? 
Kosmetyki multita-

sking oszczędzają 

nam czas i działają 

kompleksowo. 

tołpa dermo face sebio max efekt,  żel, maska  
i peeling w jednym, 100 ml,  cena: 29,99 zł, 
100 ml = 29,99 zł

Joanna Color Care, szampon do włosów farbowanych, 400 ml,   
cena: 9,99 zł, 100 ml = 2,50 zł

Revuele piankowy peeling do ciała, 200 ml,  
cena: 16,99 zł, 100 ml = 8,50 zł

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  



Luksus w zasięgu twojej skóry
Odmładzająca siła najnowszej generacji 

peptydów i rewitalizujące właściwości  
złota koloidalnego dla efektu:

Redukcji zmarszczek  
mimicznych, chronologicznych  
i wynikających z przesuszenia

Poprawy konturu twarzy

Wzmocnienia jędrności 
i elestyczności

Przywrócenia 
młodzieńczego blasku

www.bandi.pl
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Przebarwienia słoneczne 
to częste, choć niechciane 
pamiątki z wakacji.  
Na szczęście można z nimi 
skutecznie walczyć, 
używając odpowiednich 
dermokosmetyków.
TEKST: Olga Huk

Stęsknieni za słońcem podczas wakacji 
chcemy się nim nacieszyć, więc opala-
my się bez umiaru, tłumacząc, że ładu-
jemy akumulatory i doświetlamy się na 
resztę roku. Niestety, kiedy jesienią 
opalenizna znika ze skóry, okazuje 
się, że nadmierne opalanie lub niewła-

Przebarwienia kojarzą nam się z efektami 
ekspozycji na słońce, a tymczasem powo-
dów ich pojawienia się może być więcej. 
Mogą być efektem wahań hormonalnych 
związanych z ciążą lub stosowania doust-
nych środków antykoncepcyjnych. Zda-

rza się, że są pozostałością po trądziku, oparzeniach słonecznych, urazach, 
uczuleniach, ospie wietrznej i innym procesie zapalnym toczącym się w skó-
rze. Mogą się pojawić jako skutek uboczny stosowania leków bądź towa-
rzyszyć chorobom genetycznym. Przebarwienia, które powstały na skutek 
słońca, nie są łatwe do rozjaśnienia i mają tendencję do ciemnienia. Ważne są 
zatem konsekwencja w stosowaniu dermokosmetyków i cierpliwość w ocze-
kiwaniu na rezultaty ich działania. Zazwyczaj konieczne jest jednoczesne za-
stosowanie kilku metod. Preparaty do stosowania miejscowego o działaniu 
rozjaśniającym, złuszczającym i hamującym proces powstawania melaniny 
często trzeba łączyć z zabiegami laserowymi i mikrodermabrazją. Korzy-
stajmy zatem ze słońca mądrze, unikajmy solarium, zasłaniajmy podatne na 
przebarwienia miejsca, pamiętajmy o kremach z filtrem UVA i UVB (koniecz-
nie z wysokim faktorem).

Ekspert: 
ANNA  
WŁADZIELCZUK 
magister farmacji 

PORADA SPECJALISTY

Niespodzianki po wakacjach 
PRZEBARWIENIA

FO
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Naturalne 
rozjaśnianie
Oprócz enzymów roślinnych 
złuszczających naskórek 
i wspomagających pielęgna-
cję rozjaśniającą działanie roz-
świetlające wykazują również 
inne naturalne ekstrakty i wy-
ciągi roślinne stosowane 
w dermokosmetykach.

Soja – znajdujące się w nasio-
nach soi izoflawony działają roz-
jaśniająco, antyrodnikowo 
i fotoochronnie.

Stokrotka – ekstrakt z jej kwiatu 
zawiera związek znany pod na-
zwą belides, który redukuje 
przebarwienia nawet o 30%.

Aloes – nie tylko działa ochron-
nie, przeciwzapalnie i kojąco na 
skórę, ale również hamuje pro-
ces produkcji melaniny, a zawar-
ta w roślinie aloina ma właściwo-
ści silnie rozjaśniające.

Lukrecja – wyciąg z korzenia tej 
rośliny dzięki wysokiej zawarto-
ści flawonoidów blokuje rozpro-
wadzanie melaniny w naskórku.

W preparatach rozjaśniających 
wykorzystuje się też działanie 
ekstraktów z czarnej malwy, tru-
skawki, cytryny, grejpfruta, żura-
winy, winogron, ogórka, brzozy, 
trzciny cukrowej, krwawnika, 
pietruszki, szczawiu i piwonii.21 3

ściwy sposób korzystania ze słońca 
(bez filtrów) zaburzyły pracę melano-
cytów, czyli komórek skóry produku-
jących ciemny barwnik (melaninę). 
Melanina – odpowiedzialna za poja-
wianie się opalenizny – chroni głębsze 
warstwy skóry przed promieniowa-
niem UV. Czasem jednak jej produk-
cja i synteza zostają zaburzone – z po-
wodów genetycznych, hormonalnych, 
stanów zapalnych skóry, jej uszkodzeń 
lub kontaktu z substancjami fotouczu-
lającymi, np. alkoholem i niektórymi 
olejkami. Na skórze pojawiają się wte-
dy ciemniejsze plamki, które nie zni-
kają i tworzą przebarwienia.

W dermokosmetykach przeznaczo-
nych do pielęgnacji skóry z przebar-
wieniami wykorzystuje się aktywne 
działanie substancji chemicznych 
o właściwościach złuszczających, roz-
jaśniających i hamujących proces me-
lanogenezy (wytwarzania melaniny). 
Do najczęściej stosowanych składni-
ków wybielających należy witamina C 
(złuszcza, rozjaśnia i spowalnia dzia-
łanie tyrozynazy, enzymu biorącego 
udział w produkcji melaniny). Podob-

1. BIOLIQ Dermo, punktowe serum depigmentacyjne, 10 ml, cena: 27,99 zł, 100 ml = 279,90 zł   2. BASICLAB serum na przebarwienia, 30 ml, cena: 
199,99 zł, 100 ml = 666,63 zł   3. DERMEDIC Melumin, emulsja micelarna rozjaśniająca, 200 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 20,00 zł   4. JOWAÉ koncentrat 
odmładzający korygujący przebarwienia na noc, 30 ml, cena: 134,99 zł, 100 ml = 449,97 zł 

4

ne działanie wykazują witamina A, któ-
ra wpływa też regenerująco na naskó-
rek, oraz mocznik, który w stężeniu 
wyższym niż 15% nie tylko nawilża, ale 
także delikatnie złuszcza naskórek. In-
nym składnikiem dermokosmetyków 
rozjaśniających jest amid kwasu nikoty-
nowego (jedna z postaci witaminy B). 
Dobre działanie wykazują również ar-
butyna, hydrochinon, kwasy AHA i ro-
ślinne enzymy (papaina i bromelaina) 
wspomagające złuszczanie. 

Oprócz kosmetyków zawierających 
składniki spowalniające produkcję me-
laniny do pielęgnacji rozjaśniającej 
przebarwienia należy włączyć peelingi. 
Przy przebarwieniach położonych 
płytko (w naskórku) efekty można za-
uważyć już po kilkukrotnym ich zasto-
sowaniu. Przebarwienia położone głę-
biej wymagają dłuższej pielęgnacji lub 
zastosowania silniejszych składników. 
Do takich należą hydroksykwasy (naj-
popularniejsze to kwas glikolowy, mle-
kowy, pirogronowy, migdałowy, cytry-
nowy, salicylowy i glukonolakton) wy-
korzystywane w zabiegach gabineto-
wych. 
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Jesień to doskonały 
moment na 
przeprowadzenie zabiegów 
poprawiających wygląd 
i kondycję skóry. Po lecie 
przyda jej się potężna 
porcja nawilżenia, 
odżywienia i regeneracji. 
O tym, co możemy zrobić, 
żeby nasza skóra wyglądała 
na wypoczętą, opowiada 
specjalista dermatolog.
ROZMAWIA: Olga Huk

PIELĘGNACJA
po urlopie

Czy można uzyskać efekt wypoczętej 
skóry po jednej wizycie w gabinecie?
Chciałabym, żeby tak było, ale to nie do 
końca możliwe, choćby z tego powodu, 
że cykl regeneracji naskórka trwa około 
30 dni. Poza tym zabiegi kosmetyczne 
oraz te z zakresu medycyny estetycznej 
również powinny być wykonywane 
w określonych seriach z przerwami tak, 
aby skóra miała czas na regenerację 

Ekspert: 
DR IVANA STANKOVIĆ lekarz  
dermatolog, Klinika Dermea,  
Warszawa, ul. Noakowskiego 16 lok. 31  
www.dermea.pl

i wykorzystanie wszystkich podawa-
nych podczas zabiegu składników ak-
tywnych. Ale nie znaczy to, że nie moż-
na już podczas jednej wizyty wyraźnie 
poprawić wyglądu skóry.

Na jakie zabiegi warto się przygoto-
wać o tej porze roku?
Stawiałabym na zabiegi oczyszczające, 
wyrównujące koloryt skóry (i reduku-

jące przebarwienia), intensywnie na-
wilżające i odżywcze. Z doświadczenia 
wiem, że skóra po lecie potrzebuje 
przede wszystkim intensywnego nawil-
żenia i regeneracji.

Od czego zacząć?
Na początek proponowałabym wyko-
nanie peelingu kawitacyjnego, który 
doskonale oczyszcza skórę i pory, złusz-
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cza martwy naskórek, wyrównuje kolo-
ryt cery, dotlenia, rozświetla i daje wra-
żenie natychmiastowego odświeżenia. 
To zabieg zupełnie bezbolesny i niewy-
magający wcześniejszego przygotowa-
nia ani rekonwalescencji. Peeling kawi-
tacyjny nadaje się również dla osób ze 
skórą wrażliwą i naczyniową.

Czy mezoterapię można wykonywać 
jesienią?
Oczywiście. Szczególnie polecam o tej 
porze roku mezoterapię mieszanką wi-
tamin i nieusieciowanego kwasu hialu-
ronowego, który doskonale nawilża. 
Taki odżywczo-nawilżający koktajl wy-
raźnie poprawi wgląd i jakość skóry. 
Doskonałe efekty daje również zabieg 
rewitalizujący i nawilżający Volite: skó-
ra wygląda na wypoczętą, dobrze na-
wilżoną, jędrną i napiętą. Ten zabieg 
opiera się na śródskórnym podaniu 
preparatu zawierającego usieciowany 
kwas hialuronowy.

Czy na efekty trzeba długo czekać, 
czy widać je od razu już po pierw-
szym zabiegu?
Na drugi dzień po zabiegu widać, że 
skóra jest napięta i gładsza, ale efekt 
jędrności, elastyczności i nawilżenia 
można zaobserwować w pełni po kilku 
tygodniach. Co ciekawe zabieg Volite 
można powtórzyć dopiero za 6–9 mie-
sięcy, np. wiosną, a mezoterapię dobrze 
jest wykonać w serii – np. trzy zabiegi, 
każdy w odstępie 2–3 tygodni.  

Czy zabiegi te można wykonywać bez 
względu na wiek?
Tradycyjną mezoterapię proponujemy 
już 25-latkom, natomiast Volite to za-
bieg przeznaczony dla osób po 35. roku 
życia.

Czy to prawda, że często po lecie wra-
ca do nas problem trądziku?
Tak. Objawy trądziku pod wpływem 
promieni słonecznych zmniejszają się, 
ale niestety to chwilowa poprawa i łojo-
tok oraz nasilenie występowania kro-
stek i zaskórników wracają właśnie je-
sienią. Dlatego stworzyłam w klinice 
Strefę Terapii Trądziku, w której zapew-
niamy opiekę dermatologiczną, kosme-
tologiczną i wykonujemy zabiegi.

Jakie zabiegi przeciwtrądzikowe 
przydadzą się komuś, kto niestety za-
uważył po wakacjach nawrót obja- 
wów?
Przede wszystkim proponuję peelingi 
medyczne, mikrodermabrazję, mikro-
nakłuwanie przy użyciu urządzenia 

Dermapen4, które redukuje blizny 
i zmniejsza rozszerzone pory oraz prze-
barwienia pozapalne.

Mówi się, że po wakacjach warto 
przebadać się dermatoskopem 
i sprawdzić znamiona oraz rozpocząć 
pielęgnację przebarwień posłonecz- 
nych.
To bardzo dobry moment. Namawiam 
do badań znamion, szczególnie tych, 
które ujawniają się pod wpływem pro-
mieni słonecznych i niepokoją nas swo-
im kolorem, rozmiarem czy też tym, że 
się powiększają. Mamy doskonały 
sprzęt, który dokładnie ocenia i diagno-
zuje znamiona barwnikowe  – rozróż-
nia te, które mogą być groźne, od tych 
łagodnych. 
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1. IWOSTIN Estetic III, wygładzenie w kremie pod oczy, 15 ml, cena: 59,99 zł, 100 ml = 399,93 zł 

2. BANDI PROFESSIONAL Hydro Care, odżywczo-nawilżający krem do twarzy, 50 ml, 
cena: 54,99 zł, 100 ml = 109,98 zł   3. VICHY Mineral 89, booster nawilżający, 50 ml, cena: 
99,99 zł, 100 ml = 199,98 zł   4. DERMEDIC Hydrain3, krem nawilżający o dogłębnym działa-
niu, 40 ml, cena: 47,99 zł, 100 ml = 95,98 zł   5. ALMA K Dead Sea Mineral, krem nawilżający  
do cery mieszanej, 50 ml, cena: 119,99 zł, 100 ml = 239,98 zł

Pielęgnacja w domu

1 3 4 5 2 

Jak wspomagać powakacyjne zabiegi w gabinecie pielęgnacją domową? 

Przede wszystkim nawilżać dobrymi kosmetykami zawierającymi kwas hialuro-

nowy, mocznik, elastynę, kolagen, aminokwasy lub naturalne składniki nawilża-

jące (np. z aloesu lub zielonej herbaty). I oczywiście nie wolno zapominać 

o ochronie przeciwsłonecznej.
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TRENDBOOK
Projektanci muszą mieć nie tylko talent kreatora, ale i czułe radary 

na potrzeby społeczne! Tej jesieni chcemy poczucia  
ukojenia i bezpieczeństwa. Bez wyzwań, bo wystarczająco 

dużo dostarcza ich nam rzeczywistość. Ale jak zawsze  
chcemy być piękne! Koncepcja i opracowanie:  Matylda Jawor
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W modowych trendach panuje atmosfera „piosenek, które 
znamy”. Nie ma stresu, ale nie ma i nudy! 

PORA RELAKSU

BLADY RÓŻ
Do złudzenia przypomi-
na odcienie różu do po-
liczków z palety „dziew-
częca niewinność”. Tej 
jesieni z powodzeniem 
zastępuje biel.

DRŻYJCIE!
Frędzle! Cienkie, licz-
ne, wszechobecne! 
Jeżeli zaopatrzyłaś 
się wcześniej w rze-
czy nimi dekorowane 
– ciesz się nimi!

KAMIZELKA
Jej pojawienie się to do-
bry przykład na to, że 
w  popandemicznym 
pejzażu mody chcemy 
wracać do rzeczy spokoj-
nych i bezpiecznych. 

JAK LANDRYNKA 
Z CYNAMONEM...
Wyraziste odcienie (tu: 
magenta) szukają w tym 
sezonie towarzystwa 
spokojnego, neutralne-
go (tu: rudy beż). 

WZORY PO SIE-
DEMDZIESIĄTCE! 
Niegdyś występowały 
na zasłonach, abażu-
rach, tapetach, gobeli-
nach i dywanach. Dziś 
wchodzą śmiało do 
naszych szaf. 

PANTERA, LAM-

PART, GEPARD...
Temat znany modzie 
damskiej od blisko 
stu lat (męskiej dużo 
wcześniej). W każ-
dym pokoleniu ma 
zwolenniczki.
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W ŻRĄCEJ KĄPIELI
Nie chcesz kupować nowej 
pary, a mieć dżinsy w naj-
modniejszym stylu „acid 
wash”? Zapytaj mamę, jak 
prała swoje w wybielaczu.

MARYNARKA
Mężczyźni przyznają, że marynarka jest dla 
nich niczym zbroja. Prawdopodobnie z podob-
nych pobudek była i teraz gwiazdą wybiegów. 
Chcemy czuć się bezpiecznie. 

KORONKOWA
ROBOTA
Noszona od rana i w każ-
dym wariancie.  Jak dekora-
cja i jako tkanina bazowa. 

DŁUGOŚĆ MIDI
Interesująca odmiana, bo dawno jej 
w trendach nie było. To jednak dłu-
gość trudna, bo skraca nogi i zmienia 
proporcje sylwetki. 

SERIAL – MIAMI VICE...
i jego modę z przerysowaną 
silnie zgeometryzowaną syl-
wetką. Świetnie kamufluje 
niedoskonałości figury.  

CEKINY
Na całej sukience lub tylko na koł-
nierzu. Na przodzie swetra i czapce. 
Duże i małe. W każdym kolorze. A co 
ważne – nie tylko na wieczór! FO
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Kreska  czarna, klasyczna, 
bezpretensjonalna (str. 63)

Srebrna poświata  
możliwość uzyskania spektakularnego efektu  
mimo braku wprawy (str. 63)

MAKIJAŻ

1

78

2
4

5
6

3Sadza  przyciągający uwagę efekt, 
jednak bez rockowego dramatyzmu (str. 64) 

Neutralność   
nowa wersja makijażu typu nude w delikatnych 
odcieniach (str. 66)

Reflektor na usta  
Pomadka i błyszczyk głównymi bohaterami makijażu. 
Wyrazista paleta czerwieni i róży (str. 68)

Wiek niewinności 
romantyczny makijaż o sporych możliwościach 
odmładzania (str. 70) 

Hollywood klasyczny 
wizerunek na szczególne okazje (str. 72)

Brwi nowa edycja ważnego 
elementu makijażu (str. 74)
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1
POWŚCIĄGLIWOŚĆ  

to odwaga!

1. BELL HYPOALLERGENIC Nude Liquid Powder, podkład kryjący,  
25 ml, cena: 32,99 zł, 100 ml = 131,96 zł  2. BELL HYPOALLERGENIC Beauty 

Glow Primer, baza rozświetlająca, 31 g, cena: 27,99 zł, 100 g = 90,29 zł   
3. BOURJOIS Liner Pinceau, eyeliner nr 6, 2,5 ml, cena: 52,99 zł,  

100 ml = 2119,60 zł  4. PIERRE RENÉ Royal Liner, eyeliner, 2,5 ml ,  
cena: 19,99 zł, 100 ml = 799,60 zł 

1 2

3

4
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2
Bez zbędnych fajerwerków i przesady! Makijaże na nowy sezon kryją  

w sobie wiele uroku. Stonowane kolory cieni, klasyczne czerwienie pomadek 
i lekki zwrot w stronę retro wydobywają subtelną stronę kobiecości.  

Nie oznacza to jednak, że będziemy się nudzić! 

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf Kreska

Zdecydowana, przyciągająca spojrze-
nia, ale niebudząca kontrowersji. Taka 
właśnie jest jesienna kreska na powie-
kach według kreatorów mody. Nie ma 
dodatkowych atrakcji (np. nadmierne-
go wywinięcia lub ponadnormatyw-
nej grubości), ale i tak może liczyć na 
status gwiazdy sezonu. Schemat tego 
makijażu zakłada brak konkurencji 
ze strony wyrazistego koloru szminki 
na ustach i wyraźnego konturowania. 
Klasyczna czarna kreska jest szalenie 
kobieca, ale niekoniecznie jednoznacz-
nie uwodzicielska. Do towarzystwa po-
trzebuje jedynie lekkiej bazy i podkła-
du, który daje naturalne, a nie matowe 
wykończenie. 

War to  wz i ą ć  
pod  uwagę . . . 
...użycie brązowego eyelinera, gdy 
mamy jasną oprawę oczu i jasne tę-
czówki (np. szare czy piwne). Look 
będzie lżejszy i odpowiedni do pracy. 

3

1. PAESE Lip Care Primer, baza pod pomadkę, 4,3 g, cena: 21,99 zł, 100 g = 511,40 zł  2. CATRICE Tinted Lip Glow, pomadka do ust nadająca 
subtelny różany odcień, 3,5 g, cena: 21,99 zł, 100 g = 628,29 zł  3. PAESE Foil Effect, cień do powiek nr 311 diamond, 3,25 g, cena: 19,99 zł,  

100 g = 615,08 zł  4. PIERRE RENÉ PROFESSIONAL Pure Pigment, sypki cień do powiek nr 18, 3,4 g, cena: 19,99 zł, 100 g = 587,94 zł 

1 2 4

Srebrna poświata 
Szukasz pomysłu na naprawdę spektakularnie in-
tensywny akcent w makijażu? Srebrna poświata na 
powiekach (a nawet tuż obok nich) zagwarantuje ci 
efekt niczym ze Srebrnego Globu – czyli nie z tego 
świata :-) Potrzebujesz jeszcze czegoś więcej? Możesz 
dodać odrobinę srebrnego cienia na środek ust, już 
po aplikacji szminki.  
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3

Sadza
Bezkompromisowa matowa czerń wokół oczu daje efekt bezdennej głębi. Mocno kontrastuje z linią wodną dolnej powieki 
i jasną, gładką skórą twarzy. Naszymi sprzymierzeńcami w tworzeniu tego makijażu będą matowe czarne cienie i miękka 
czarna kredka typu kajal. Mocniejszy kontrast uzyskasz, ujednolicając wcześniej kolor powieki cielistymi cieniami. 
W mrocznej, pozbawionej połysku oprawie oczy stają się niezwykle wyraziste i pełne blasku. 

Zwróć  uwagę  na . . . 
...warstwy kosmetyków, które aplikujesz, wykonując 
ten makijaż oczu. Nie możesz żałować ani cienia, ani 
kredki. Aby lepiej trzymały się skóry, na obu powie-
kach użyj bazy pod cienie. 

2

1

4 5 6 7

3

1. CATRICE Eyebrow Set, paleta do stylizacji brwi nr 010, 4 g, cena: 17,99 zł, 100 g = 449,75 zł   2. PIERRE RENÉ PROFESSIONAL, cień do powiek nr 008, 
1,3 g, cena: 15,99 zł, 100 g = 1230,00 zł   3. BELL HYPOALLERGENIC Nude, paleta cieni do powiek nr 02, 5 g, cena: 24,99 zł, 100 g = 499,80 zł    

4. PIERRE RENÉ Eye Matic, czarna kredka do oczu nr 1, 0,4 g, cena: 19,99 zł, 100 g = 4247,50 zł   5. PIERRE RENÉ PROFESSIONAL, kredka do linii  
wodnej oka, 1,2 g, cena: 16,99 zł, 100 g = 1415,83 zł   6. GOSH Velvet Touch, kredka do oczu nr 020, 1,2 g, cena: 32,99 zł, 100 g = 2749,17 zł    

7. BELL HYPOALLERGENIC Full Cover, kryjący podkład nr 01 Ivory, 33 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 90,88 zł  
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Neutralność 
Nie oznacza braku makijażu! Wręcz 
przeciwnie, staranny neutralny maki-
jaż jest prawdziwym... kameleonem! 
Potrafi bowiem dostosować się do każ-
dej fryzury i stylizacji. Jest jak klasycz-
ny trencz lub marynarka, które pasują 
i do wieczorowej sukienki, i do dżin-
sów. Neutralny makijaż jest subtelny, 
wymaga jednak umiejętnego korzysta-
nia z wąskiej palety nude (dobierz do 
siebie zimną lub ciepłą paletę odcieni). 

War to  użyć . . .
...nieco intensywniejszego odcie-
nia kredki do oczu, by wyjść z pełnej 
przejrzystości neutralnego makijażu. 
Można jej użyć także na dolnej po-
wiece.

 
 

Zwróć uwagę 
na... wykończenie 

kosmetyków. Czasem subtelne 
odcienie beżu czy różu mogą 

dawać efekt połysku lustrzanej 
tafli. To wersja wieczorowa 

neutralnego  
makijażu.

4

1. HEAN Treasure Foil Metalic, cień do powiek nr 917, 
12 g, cena: 11,99 zł, 100 g = 99,92 zł   2. L’ORÉAL PARIS 

Infallible Magic, puder sypki nr 01, 6 g, cena: 71,99 zł, 
100 g = 1199,83 zł  3. MAYBELLINE Brow Define+Fill Duo, 
podwójna kredka do brwi, 7,1 g, cena: 39,99 zł,  
100 g = 563,24 zł  4. CHARLOTTE MAKEUP BIO kredka  
do oczu brązowa, 1,1 g, cena: 28,99 zł, 100 g = 2635,45 zł 

1

2

3 4
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Reflektor na usta
Czerwona szminka, matowa pomadka w odcieniu piwonii, bladoróżowy błyszczyk. Cieszymy się z tego, że umalowane usta 
w końcu można pokazać. Kreatorzy mody postawili na wyraziste odcienie, najczęściej o satynowym lub półmatowym wykoń-
czeniu. Modne odcienie są zazwyczaj ciepłe i łagodne, ale charakteru z pewnością im nie brakuje. 

 
Tło jest 
ważne! 

Aby podkreślić pełnię 
urody ust, sięgnij po bazy pod 

pomadkę wyrównujące  
i korygujące koloryt. Twarz 
dobrze jest lekko zmatowić 

sypkim pudrem. 

5
1

2
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1. PIERRE RENÉ 6th Sense, paletka cieni do powiek golden river 01, 8 g, cena: 39,99 zł, 100 g = 499,88 zł   2. INGLOT Pumpkin Pie, paletka cieni  
do powiek, 6,6 g, cena: 49,99 zł, 100 g = 757,42 zł   3. BOURJOIS Rouge Velvet Ink, pomadka nr 3, 3,5 ml, cena: 79,99 zł, 100 ml = 2285,43 zł   

4. PIERRE RENÉ Royal Mat, pomadka nr 16, 4,8 g, cena: 24,99 zł, 100 g = 520,63 zł   5. INGRID Wonder Matt, matowa pomadka nr 309, 4 g,  
cena: 14,99 zł, 100 g = 374,75 zł   6. BELL HYPOALLERGENIC Fresh Mat, płynna pomadka do ust nr 004, 4,4 g, cena: 22,99 zł, 100 g = 522,50 zł   
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Wiek niewinności
Ponadczasowy makijaż w lekkim odcieniu różu i z lekko wilgotnym połyskiem 
ust. Odcienie przejrzyste, transparentne, zaledwie muśnięte szczyptą pigmentu. 
Rozświetlona skóra w połączeniu ze starannie wytuszowanymi rzęsami i dziew-
częcym różanym kolorem to kwintesencja młodości (lub jej udana imitacja). 

Wypróbu j . . .  ledwie widoczny,  
blady, ale istotny dla finalnego efektu 
róż do policzków – koniecznie w tej 
samej palecie odcieni co pomadka –  
pomaga w dyskretny sposób podkre-
ślić kształt kości policzkowych.

1. GOSH I’m Blushing, róż do policzków nr 003 Passion, 5 g, cena: 44,99 zł, 100 g = 899,80 zł   2. MAYBELLINE Lash Sensational, tusz do rzęs, 9,5 g, 
cena: 39,99 zł, 100 g = 420,95 zł   3. ESSENCE kredka do brwi nr 05, 1 g, cena: 6,99 zł, 100 g = 699,00 zł   4. MAYBELLINE Tattoo Brow Pencil, kredka  

do brwi, 6,8 g, cena: 42,99 zł, 100 g =632,21 zł   5. HEAN Colour Festival, pomadka nr 3, 4,5 g, cena: 14,99 zł, 100 g = 333,11 zł  6. MIYA COSMETICS My-
StarLighter, róż rozświetlający do policzków, 4 g, cena: 39,99 zł, 100 g = 999,75 zł  
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7
Hollywood
To nie jest wizerunek na pracowite dni od poniedziałku do 
piątku (chyba że jesteś krupierką albo barmanką w noc-
nym klubie). To bardziej pomysł na okazje, gdy chcesz wy-
glądać inaczej niż zazwyczaj i wywołać okrzyki zachwytu. 
Wtedy warto sięgnąć po latami testowany przez gwiazdy 
Hollywood zestaw pewniaków: na górnej powiece mocna 
kreska w towarzystwie kontrastowych cieni, wyrazisty łuk 
brwi i usta w miłosnym odcieniu czerwieni.  

 
Nie  

spiesz się! 
Makijaż w stylu 

hollywoodzkim wymaga  
czasu i nieco wprawy (np. przy 

wykonywaniu kreski). Efekt 
jest sumą poszczególnych 

gestów. 

1. L’ORÉAL PARIS Paradise Extatic, pomada do brwi chatain 103, 5 g, cena: 62,99 zł, 100 g = 1259,80 zł   2. L’ORÉAL PARIS Air Volume Mega, tusz do 
rzęs, 9,4 ml, cena: 69,99 zł, 100 g = 744,57 zł   3. REVOLUTION MAKEUP Reloaded Red Alert, paleta cieni do powiek, 16 g, cena: 28,99 zł, 100 g = 181,19 zł  

4. HEBE PROFESSIONAL szczoteczka do brwi nr E07, 1 szt., cena: 13,99 zł, 1 szt. = 13,99 zł    5. GOSH kredka do oczu wodoodporna Velvet I Sea You, 
1,2 g, cena: 32,99 zł, 100 g = 2749,17 zł   6. MIYA COSMETICS MyLipStick, pomadka w kredce Red, 2,5 g, cena: 39,99 zł, 100 g = 1599,60 zł  
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Brwi to...
...element makijażu, który go spaja w całość. Potrafi też zaburzyć 
efekt końcowy, jeśli nie pasuje do reszty (np. zbyt dramatyczne 
brwi w delikatnym makijażu pastelowym). W tym sezonie pro-
jektanci proponują, by brwi były możliwie naturalne – i dotyczy 
to zarówno ich linii, jak i intensywności koloru. Ich makijaż jest 
więc subtelną grą w „widać czy nie widać, że były podkreślane 
i korygowane”?

8
1. BELL HYPOALLERGENIC zestaw  

do makijażu brwi, 3 g, cena: 21,99 zł,  
100 g = 733,00 zł   2. NYX PROFESSIONAL 

MAKEUP Cake Powder Blonde,  
zestaw do makijażu brwi,  

2,65 g, cena: 34,99 zł, 100 g = 1320,38 zł   
3. REVOLUTION MAKEUP Ultra Brow, 

zestaw do stylizacji brwi, 1 opak.,  
cena: 44,99 zł, 1 opak. = 44,99 zł  

J e ś l i . . .  masz naturalną jasną oprawę oczu, porzuć myśli 
o podkreślaniu brwi kosmetykiem z palety czerni i szarości. 
To, w czym dobrze jest naturalnym brunetkom i szatynkom, 
w twoim przypadku może wyglądać karykaturalnie. 

1

2

3

RY
SU

N
KI

: A
D

RI
A

N
A

 D
ZI

EW
U

LS
KA



MAKIJAŻ,
który dodaje

BLASKU
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Dużo matu  
i czerwieni  
nie tylko pomadki do ust bywają matowe! (str. 63)

MANICURE

12
456

3
Desenie miniaturki  
precyzyjne arcydzieła w mikroskali (str. 64)

Błysk na sposób 
francuski   
nowa odsłona paryskiego szyku na paznokciach (str. 66)

Au naturel   
manicure w stylu nude wcale nie jest nudny! (str. 66)

Metale i kamienie 
szlachetne  
supermodna paleta odcieni lakierów (str. 63)

Dzikość trendu 
czyli drapieżne pazurki (str. 64)
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MODA 
tkwi w szczegółach

Ile może być odcieni lakierów do paznokci? Dużo! A jeśli dodamy 
do nich odmiany połysków i rodzaje dekoracji, liczba ta może 

być naprawdę imponująca! Nie wszystkie z nich, oczywiście, 
wykorzystali kreatorzy. Jednak kolory paznokci są 

w aktualnych trendach ważne. Poznajmy je!
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Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf 

Szykownie,
spokojnie,
bez 
szaleństw
Czy moda musi zawsze nas szokować? 
Zaskakiwać? Zmuszać do zmiany 
(czasem radykalnej) przyzwyczajeń?
Niekoniecznie. W tym sezonie 
traktuje nas łagodnie, dając „nowe 
zabawki”, ale nie oczekując, że 
będziemy potrzebowały radykalnych 
przewartościowań w kwestii stylu. 
Jest całkiem blisko sprawdzonych 
pewniaków, ale po nowemu...

Dużo matu i czerwieni
Czy pojawienie się czerwieni w buteleczkach lakierów do paznokci 
można uznać za nowość? Przecież to klasyk! Jednak za każdym 
razem zaskakują nas ciekawe odcienie i nowe rodzaje wykończeń 
– tym razem głęboki mat, który występuje też w innych kolorach. 
A ponieważ nawierzchniowym lakierem matującym można pokryć 
każdy z naszych ulubionych, mamy w tym sezonie zapewnione 
towarzystwo naszych ulubieńców w najmodniejszym wydaniu!

METALE I KAMIENIE
SZLACHETNE 
W tym sezonie metalicz-
ny połysk karoserii w od-
cieniach jubilerskich jest 
mocnym trendem, który 
pojawiał się na pokazach 
i prezentacjach w wielu 
domach mody. Najlepiej 
wygląda na paznokciach  
o wysmukłym kształcie 
(mogą być przedłużane) 
i opiłowanych w migdał. 

1. SALLY HANSEN Miracle Gel Top Coat,  
matowy lakier nawierzchniowy, 14,7 ml, 
cena: 35,99 zł, 100 ml = 244,83 zł  2. CLARESA 
Top Mat, matowy lakier nawierzchniowy, 

5 ml, cena: 18,99 zł, 100 ml = 379,80 zł

1. CLARESA Icon Color, lakier do paznokci  
nr 112, 6 g, cena: 7,99 zł, 100 g = 133,17 zł   
2. SALLY HANSEN Miracle Gel, lakier do 

paznokci nr 480, 14,7 ml, cena: 36,99 zł,  
100 ml = 251,63 zł

2
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Desenie miniaturki
Delikatne, drobne, malutkie... Aplikujemy je na paznokcie krótkie i naturalnie 
opiłowane. Mają w sobie coś z dziewczęcych naklejanek i kalkomanii.  
Kuszą, by podejść bliżej i dokładnie przyjrzeć się widocznym wyraźnie 
szczegółom miniaturowych malowanek.

Wa r t o  p a m i ę t a ć  o  t y m ,  ż e . . .  Modne warianty 
dekorowania paznokci nie zawsze są zgodne z dress codem miej-
sca pracy. Lekarz pediatra nie powinien mieć paznokci długich 
jak zła postać z bajki, a prawniczka nie będzie wiarygodna, jeśli jej 
manicure zdobią słodkie kwiatuszki. 

Dzikość trendu
Paznokcie powinny być maksymalnie długie 
i opiłowane na ostro, tak aby przypominały 
miniaturowe sztylety. A do tego powinny być 
pomalowane wyrazistymi odcieniami czerwieni,  
różu, a nawet burgunda! I mają mocno błyszczeć. 
To niejedyny wariant obecności czerwieni wśród 
aktualnych trendów manicure – porównaj z trendem 
„Dużo matu i czerwieni” opisanym na str. 63.  
Poza wykończeniem lakieru różnią się także 
kształtem paznokci. Nie sposób ich pomylić! 

1. SALLY HANSEN Color Therapy, lakier do paznokci nr 290, 14 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 249,93 zł  2. EVELINE COSMETICS Neon Lunacy, lakier do 
paznokci szybkoschnący nr 83, 8 ml, cena: 11,99 zł, 100 ml  = 149,88 zł  3. ESSENCE Pretty Fast, lakier do paznokci szybkoschnący nr 03, 5 ml, cena: 
5,99 zł, 100 ml = 119,80 zł  

1. CATRICE Iconnails, lakier do paznokci nr 106, 10,5 ml, cena: 11,49 zł,  
100 ml = 109,43 zł  2. EVELINE COSMETICS Gel Laque, lakier do paznokci  
szybkoschnący nr 38, 8 ml, cena: 11,99 zł, 100 ml = 149,88 zł  

2 31
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Au naturel
Nowa paleta nude to pastelowe róże, różne odcienie piasku 
i kamienne beże, a także blade odcienie popiołu  
i sinego fioletu. Bywają mniej lub bardziej mleczne, 
ale są też odmiany półprzezroczyste. Dobrze komponują się 
z garderobą w ciemnych kolorach. 

Błysk 
na sposób 
francuski 
Manicure typu french daje sporo możliwości zabawy 
kolorami, kontrastami, a nawet fakturami.  
Czy odkryto już wszystkie jego możliwości?  
Na pewno kreatorzy bardzo się o to starają! Tej jesieni 
mleczne ombre na płytce wieńczą delikatne złote łuki, 
dając finalnie efekt subtelny, ale jednocześnie dobrze 
widoczny.

1. RIMMEL Super Gel Nudes, lakier do paznokci nr 008 
Girl Group Blush, 12 ml, cena: 27,99 zł, 100 ml = 233,25 zł   
2. CATRICE wzmacniający lakier do paznokci nr 05, 10,5 ml, 
cena: 15,49 zł, 100 ml = 147,52 zł  3. EVELINE COSMETICS  

Gel Laque, lakier do paznokci szybkoschnący nr 43, 8 ml, 
cena: 11,99 zł, 100 ml  = 149,88 zł  

1. RIMMEL Super Gel Kate, lakier do paznokci nr 021 New Romantic, 
12 ml, cena: 25,99 zł, 100 ml = 216,58 zł  2. ESSENCE Pretty Fast, lakier 
do paznokci szybkoschnący nr 01, 5 ml, cena: 5,99 zł, 100 ml = 119,80 zł 

3. CLARESA SoakOff, lakier hybrydowy do paznokci nr 1000, 5 ml, 
cena: 18,99 zł, 100 ml = 379,80 zł

2 31
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Grzywka 
w roli głównej  
w kilku wariantach. Bez trudu dopasujesz 
wersję pasującą do kształtu twarzy (str. 39)

Loki na fali
czyli ćwiczenia z podkreślania naturalnych 
właściwości włosów (str. 40)

FRYZURY

2
4

3 Przedziałkiem podzielone
Idealne – i najmodniejsze – włosów rozdzielenie i rozdzielenia tego 
podkreślenie (str. 42)

Związane, 
zaplecione, 
poplątane
Instrukcja spontanicznego – choć w sposób przemyślany – 
wykonania fryzur (str. 44)

1

TRENDB OOK
/  FRYZURY
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TRENDB OOK
/  FRYZURY

Dawno nie zdarzyło się, żeby trendy 
były tak spokojne i tak bliskie życia jak 
podczas tegorocznych jesienno-zimo-
wych pokazów mody. Na ogół fryzje-
rzy przygotowujący stylizacje do ko-
lekcji słynnych projektantów maksy-
malnie uruchamiają wyobraźnię 
i chcąc pokazać swoje możliwości, 
prezentują uczesania, które trudno 
uznać za… zwyczajne i do pracy.
Oczywiście pojawiały się na pokazach 
awangardowe propozycje, ale tym ra-
zem główne trendy (grzywki, fale i lo-
ki, przedziałek oraz warkoczyki i wę-
zełki) to przede wszystkim kobiece 
propozycje na co dzień. I co najważ-
niejsze, żeby je ułożyć, nie trzeba spę-
dzać wielu godzin przed lustrem. 

Moda na naturalność wciąż jest naj-
ważniejszym trendem i nie wygląda na 
to, żeby miało się coś zmienić. Nic 
dziwnego, bo przecież kobiety na ca-
łym świecie zdążyły już polubić natu-
ralną paletę modnych odcieni, prze-
strzenny, rozświetlający sposób kolo-
ryzacji dodający fryzurze objętości 
oraz nieskomplikowaną stylizację 
przypominającą raczej czesanie wia-
trem i palcami niż modelowanie 
za pomocą mocnego lakieru, dużej 
ilości pianki i żelu. Dziś chcemy mieć 
fryzury, które po umyciu włosów uło-
żą się niemal same, będą twarzowe, 
wygodne, dobrane do naszego tempe-
ramentu i stylu życia. I takie właśnie są 
propozycje w tym sezonie.

Najmodniejsze fryzury podpatrzone na pokazach mody w Paryżu, 
Mediolanie i Nowym Jorku zaskakują prostotą. Łączy je to,  

że idealnie nadają się do noszenia na co dzień.  
Co z nich wybrać? Podpowiada ekspertka... 

NATURALNOŚĆ 
na co dzień

1. WELLA Deluxe, lotion do modelowania 
fryzury, 150 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 19,99 zł    

2. UMBERTO GIANNINI Iron Out, balsam 
prostujący do stosowania z prostownicą,  

150 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 23,33 zł

21

EKSPERT:  
Agnieszka Kuryś, stylistka fryzur 
i właścicielka salonu „Pod Włos”,  
Warszawa, ul. Sobieskiego 60 lok. 13
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Może być równo obcięta na linii brwi lub 
krótsza, sięgająca do połowy czoła i po-
strzępiona. A także gładka lub nieco zmierz-
wiona, prosta lub przerzucona na bok i długa 
– sięgająca niemal brody. Grzywka ma w tym 
sezonie wiele wcieleń i jest jednym z najważ-
niejszych trendów. Czy każdej pasuje? Oczy-
wiście! Ważne jest jedynie, żeby dobrać jej 
długość i kształt do kształtu twarzy. 
Owalne i pociągłe lubią proste grzywki 
o równej linii tuż nad brwiami, które optycz-
nie skracają twarz, a pofalowane dodają fry-
zurze lekkości, a nas odmładzają o kilka lat. 
To nieprawda, że grzywka jest wrogiem 
okrągłej twarzy. Jeśli zdecydujemy się na jej 
nieco dłuższą wersję, zaczesaną asymetrycz-
nie na bok, okaże się, że wysmukla rysy. 
Twarz kwadratowa potrzebuje złagodzenia 
rysów, więc najlepiej, jeśli dobierane do niej 
fryzury będą lekkie, cieniowane, postrzę-
pione lub delikatnie falowane. Taka też po-
winna być grzywka – lekka i najlepiej zacze-
sana na bok. Przy kwadratowej twarzy nie 
sprawdzą się równo obcięte grzywki, bo do-
dają rysom ciężkości. Twarz z ostro zaryso-
waną brodą lubi każdy rodzaj grzywek – 
ciężkie, kończące się na równo z brwiami, 
postrzępione, zaczesane na bok, falowane 
i w artystycznym nieładzie. Twarzy trójkąt-
nej nie pasuje jedynie grzywka z ostrym 
dzióbkiem na środku. 
Grzywki stylizujemy w naturalny sposób, 
dopasowując kosmetyki modelujące do ro-
dzaju włosów. Proste i ciężkie podkreślamy 
produktami wygładzającymi, jeśli się falują 
lub kręcą, pozwalamy im na to, stosując lek-
kie pianki i podkreślając skręt kosmetykami 
do włosów kręconych. 

1. JOANNA Smoothness&Nourishing, olejek do włosów,  
30 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 66,63 zł   2. SYOSS Keratin,  
lakier do włosów, 300 ml, cena: 16,49 zł, 100 ml = 5,50 zł

21

Grzywka 
w roli głównej
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1. HASK Curl Care, krem do układania i stylizacji loków, 198 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 17,67 zł   2. UMBERTO GIANNINI Weather Proof Curls,  
krem do stylizacji zapobiegający puszeniu się włosów, 75 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 46,65 zł   3. MARC ANTHONY 100% Coconut Oil,  

suchy olejek do stylizacji włosów, 120 ml, cena: 44,99 zł, 100 ml = 37,49 zł   4. MARC ANTHONY Strictly Curls, krem do modelowania włosów 
kręconych, 177 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 22,59 zł   

TRENDY
/  FRYZURY

2 31 4

Loki na fali
Sprężynki, loczki, anglezy, afro, fale 
lub totalna burza włosów w nieła-
dzie (ale tylko pozornym) to mod-
ne propozycje dla żywiołowych 
i pełnych temperamentu właścicie-
lek włosów kręconych, falowanych 
i podatnych na układanie. Styliści 
fryzur od dłuższego już czasu nie 
działają wbrew naturze, więc zaprze-
stali prostowania i wygładzania krę-
conych lub falujących włosów i nas 
również do tego namawiają. Bo na-
turalność ma swój urok i lekkość. 
Falowane i kręcone włosy mogą być 
w tym sezonie krótkie, zmierzwione 
i nastroszone, półdługie albo długie 
i rozpuszczone. Możemy je nosić 
podpięte albo ujarzmione lekkimi 
kosmetykami, opaską lub ozdobną 
spinką. Najważniejsze, żeby podkre-
ślić ich swobodną naturę i piękno.
Modelowanie włosów falowanych 
i kręconych opiera się wyłącznie na 
kosmetykach podkreślających ich 
skręt lub strukturę oraz użyciu do 
stylizacji palców. Jeśli nakręcamy 
niektóre pasma na wałki, podkręca-
my lokówką, to tylko po to, żeby 
uporządkować skręt i nadać fryzu-
rze pożądany kształt. Kręconym i fa-
lowanym włosom pozwalamy 
schnąć w naturalny sposób lub po-
magamy im suszarką z dyfuzorem 
i kosmetykami, które zdyscyplinują 
skręt loków lub regularność fal.
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1. TAFT Shine, nabłyszczający lakier do włosów, 250 ml, cena: 12,99 zł, 100 ml = 5,20 zł   2. WELLA Deluxe, Silky Smooth, lakier do włosów, 250 ml, 
cena: 19,99 zł, 100 ml = 8,00 zł   3. BIELENDA Graffiti, żel do modelowania włosów, 250 ml, cena: 4,99 zł, 100 ml = 2,00 zł    

4. JOANNA Styling Effect, pianka do modelowania włosów, 150 ml, cena: 9,99 zł, 100 ml = 6,66 zł

TRENDY
/  FRYZURY

Przedziałkiem podzielone
Niby nic nowego, ale w tym sezonie jest prosty, 
ostry jak brzytwa i dzieli fryzurę idealnie w poło-
wie. Biegnie wyraźną linią od czubka głowy do sa-
mego środka czoła – nie sposób go nie zauważyć. Ta-
ki przedziałek najlepiej prezentuje się na prostych 
włosach o długości do linii brody lub dłuższych. 
Aby idealnie wytyczyć linię przedziałka i podkreślić 
jego geometrię, najlepiej użyć grzebienia do tapiro-
wania wyposażonego w szpikulec lub grzebyka z gę-
stymi ząbkami. Kto nie ma wprawy, może poćwiczyć  

– najlepiej na wilgotnych włosach. Oprócz wyzna-
czenia dokładnej, prostej linii przedziałka dodatko-
wym jego wzmocnieniem będzie wygładzenie wło-
sów przy użyciu delikatnych produktów do stylizacji 
(pianki lub kremu wygładzającego) i nabłyszczenie 
ich. Dzięki temu przedziałek będzie jeszcze bardziej 
widoczny. W wersji wieczorowej na włosy można na-
łożyć brylantynę i zebrać je w mały koczek z tyłu gło-
wy, a linię przedziałka ozdobić kilkoma naklejanymi 
kryształkami lub perełkami.
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1. L’ORÉAL PROFESSIONNEL Infinium Pure, bezzapachowy lakier do włosów, 500 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 7,00 zł   2. JOHN FRIEDA Luxurious 
Volume, mgiełka do włosów zwiększająca objętość, 125 ml, cena: 38,99 zł, 100 ml = 31,19 zł   3. SYOSS Thicker Hair, lakier do włosów, 150 ml, 

cena: 16,49 zł, 100 ml = 10,99 zł   4. HEGRON Gel Spray, żel w sprayu do modelowania fryzury, 300 ml, cena: 16,49 zł, 100 ml = 5,50 zł

TRENDY
/  FRYZURY

Związane, zaplecione, poplątane...
W tym trendzie zmieściły się bokserskie warkoczy-
ki zaplatane w równych rzędach przy samej skórze 
głowy, grube warkocze zrobione z końskiego ogo-
na, zwinięte z tyłu głowy małe koczki baletnicy, nie-
dbałe węzełki na czubku głowy oraz zamotane 
i skręcone wokół własnej osi pasma włosów. 
Wszystkie te elementy dodają fryzurze odważnego 
charakteru, a warkocze nie kojarzą się już z grzeczną 
dziewczynką, ale raczej z kobietą-wojowniczką. 
Zamotane, zaplecione lub skręcone pasma włosów 
można ułożyć spontanicznie, nie przejmując się 
specjalnie zamierzoną niedoskonałością fryzury, 

albo dbając o równy i dokładny splot oraz minima-
listyczną prostotę. Wszystko zależy od okazji, na ja-
ką przygotowujemy fryzurę (na co dzień do pracy, 
na spotkanie z koleżankami, imprezę w klubie lub 
wyjście do teatru) oraz od naszego temperamentu. 
Uczesanie musi przecież podkreślać nasz charakter 
i być jego zwierciadłem – tylko wtedy idealnie do 
nas pasuje. 
Do stylizacji warkoczy, koczków i węzełków przyda 
się pianka modelująca, odrobina żelu lub pasty mo-
delującej (delikatnie wgniecione w wilgotne włosy) 
oraz nabłyszczający i utrwalający spray.
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TO NAS INSPIRUJE
/  I KONA  S T YLU

Dyrektor artystyczna 
Mody Polskiej  
Jadwiga Grabowska  
z modelką.  
Rok 1962.



 hebe.pl  h    95     

J
Jadwiga Grabowska, przedwojenna dama, która stała się wyrocznią stylu, 

zdolną projektantką, wytrawnym graczem w świecie socjalistycznego 
biznesu i polityki. A wszystko z przypadku…   TEKST:  Iza Borowa

Jako młoda dziewczyna nie musiała 
pracować. Była dziennikarką w pi-
smach kobiecych, bo ją to bawiło i cie-
szyła się, że może rozbudzać wyobraź-
nię i kształtować dobry smak. Wy-
kształcona (skończyła przed wojną 
projektowanie mody w Paryżu), świa-
towa, zamożna z domu, warszawianka 
Jadwiga de domo Seydenbeutel musia-
ła odnaleźć się na nowo po II wojnie 
światowej. Bez rodzinnego zaplecza 
i pieniędzy. Nie było też w Warszawie 
dawnego szyku, była tylko bieda. 

Znała Coco Chanel
Przed wojną Jadwiga zajmowała się 
modą hobbystycznie. Podróżowała, 
pisała do rubryk towarzyskich i kuli-
narnych, opisywała bale, pracowała 
też jako tłumaczka (znała pięć języ-
ków). W trakcie paryskich studiów 
poznała Coco Chanel, ale wówczas nie 
przyszło jej do głowy, że sama zostanie 
projektantką.  Kiedy pojawiła się 
w Warszawie z obciętymi na chłopczy-
cę włosami i w luźnych dżersejach, jej 
rodzina była zaskoczona, ale nie kry-

KRÓLOWA JADWIGA 
TWÓRCZYNI  

MODY POLSKIEJ

tyczna. Wiedzieli, że Jadwiga zawsze 
stawia na swoim. Blisko trzy dekady 
później okazało się, że jej pewności 
siebie kolejne pokolenia Polek za-
wdzięczają wyczucie stylu. 

Feniks z popiołów 
Od dziecka wiedziała, jakie znaczenie 
mają styl i moda w życiu kobiet. 
W zrujnowanej i siermiężnej stolicy 
Jadwiga otwiera sklep. W 1945 roku 

Modelka w płaszczu 
z kolekcji na jesień 
1968 przed salonem 
Mody Polskiej. 
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mówiła o swoim małym królestwie 
stylu tak: „Szybko okazało się, że jest 
duże zapotrzebowanie nie tylko na go-
tową odzież. Klientki zaczęły dopyty-
wać się o możliwość uszycia czegoś na 
miarę, o przeróbki. Otworzyłam 
więc i punkt usługowy, a zatrudniłam 
w nim najlepsze krawcowe, jakie zna-
łam sprzed wojny i do jakich udało mi 
się dotrzeć. Nazwałam ten zakład Fe-
niks, jako że odrodził się w tej biednej, 
spopielałej, wypalonej Warszawie”.
Skąd miała towar w powojennym mo-
rzu nędzy? Pomagały klientki. Przyno-
siły do sklepu materiały, ubrania i do-

TO NAS INSPIRUJE
/  I KONA  S T YLU

Moda Damska, Moda Polska...
Z czasem Grabowska zmuszona jest lo-
kal zamknąć (władze stalinowskie uwa-
żały prywatnych przedsiębiorców za 
szkodników i nękały absurdalnie wyso-
kimi podatkami, zwanymi domiarami). 
Determinacja i talent Jadwigi pomagają 
jej i teraz. Zdobywa posadę kierownicz-
ki Mody Damskiej (późniejszej Cepe-
lii), a to otwiera jej drogę do wydarzeń 
międzynarodowych. Projektuje, po-
dróżuje, organizuje pokazy, buduje pol-
ski rynek mody od podstaw, z wielkim 
zacięciem i według zasad klasycznej 
elegancji. Nie jest łatwą szefową, 

datki otrzymane w paczkach, resztki 
przedwojennych kreacji oraz to, co 
udało się zdobyć na czarnym rynku. 
Na Marszałkowskiej, u Grabowskiej 
zawsze były też magazyny francuskie 
z najnowszymi kolekcjami. Wystar-
czyło pokazać palcem, a krawcowe po-
trafiły wyczarować modne kreacje 
z tego, czym aktualnie dysponowały. 
Feniks był małym, ale ważnym punk-
tem na mapie miasta dla tych warsza-
wianek, którym nie wystarczyły „ubio-
ry i okrycia” dostępne w handlu upań-
stwowionym. Dla tych, które chciały 
czegoś więcej!

„Warszawa po wojnie była bardzo zniszczona, a kobiety zaniedbane.  
Ktoś powinien był o nich pomyśleć. Właśnie dlatego wybrałam pracę projektantki mody”.

Jadwiga Grabowska w wywiadzie dla „Kuriera Polskiego”  

Modelki francuskie Domu Mody Christian Dior  
z modelkami polskimi i projektantką Jadwigą Grabowską 
na tle pałacu w Wilanowie. Rok 1966.



Carolyn jako 

młoda dziew-

czyna zgodziła 

się na udział 

w sesji zdjęcio-

wej, potem już 

nigdy. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Wróć do szkoły na SWOICH ZASA-
DACH. Z energią, radością i nieska-
zitelnym makijażem, który sama wy-
kreujesz. Sprawdź nasze propozycje 
i sama zdecyduj, która z nich wskoczy 
na Twoją listę szkolnych must have.

Promienność bez cienia 
niedoskonałości.

Wyrównaj nierówności, koloryt i do-
rzuć blasku. W tej roli sprawdzi się 
nasz hit – baza pod makijaż GOSH 
GLASS SKIN. Kryjący podkład GOSH 
DEXTREME nada Twojej skórze trwa-
łe, matowo-satynowe wykończenie. 

Niedoskonałości łatwo zniwelujesz 
mocno kryjącym korektorem do twa-
rzy GOSH HIGH COVERAGE, a całość 
utrwalisz wodoodpornym pudrem 
utrwalającym GOSH o matowym 
wykończeniu. Teraz masz pewność, 
że Twój makijaż zawsze jest na swoim 
miejscu.

Czas na odrobinę koloru i blasku.

Delikatnie zaróżowione policzki 
różem GOSH I’m blushing wzbo-
gać o kilka pociągnięć pędzlem 
z rozświetlającym pudrem do twarzy 
GOSH I’m sparkling SUN DUST.

Back to school? Z prz yjemnoscia!

Oczy i usta, czyli to, co GOSH Girls 
lubią najbardziej.

Pogrubienie na click. Chwytaj nasz 
kolejny bestseller maskarę GOSH 
Just Click It i pamiętaj niech nikt 
Ci nie wmówi, że nie możesz nosić 
pomadki na co dzień. GOSH LUXURY 
NUDE to gama naturalnych odcieni, 
które zapewnią Twoim ustom długo-
trwały stonowany kolor z satynowym 
wykończeniem.

Cóż można powiedzieć więcej? 
GO GIRL! Idź i zdobywaj świat na 
swoich zasadach.
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CZYTANIE Z PORTRETU
Osobisty styl Jadwigi jest konserwatyw-
ny (także obecnie projektanci noszą się 
zazwyczaj dość zachowawczo). 
Grabowska nie jest widywana bez 
turbana lub kapelusza. Z Coco Chanel 
łączy ją miłość do garsonek i spódnic 
o prostym kroju z wygodnymi fałdami. 
Podobnie jak jej francuska idolka 
Jadwiga kocha perły i wyrazistą 
biżuterię. Maluje się dyskretnie,  
a na paznokciach ma zawsze świeży 
manicure z lakierami w najmodniej-
szych odcieniach. FO
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1. Rok 1963. Biurowa prezentacja jesiennej kolekcji Mody Polskiej.

2. Rok 1964. Kolekcja Mody Polskiej na olimpiadę letnią w Tokio.   

Stroje reprezentacyjne. 

o jej wybuchowym charakterze i zmy-
śle „załatwiania” krążą anegdoty. 
W urzędników rzuca popielniczkami, 
z wściekłości potrafi kopnąć swoje 
biurko. Ale się nie poddaje! Jej upór 
zostaje nagrodzony w 1958 roku (ma 
wtedy ponad 50 lat), kiedy jej Biuro 
Mody EWA (skrót od „eleganckie, 
wytworne, atrakcyjne”) łączy się 
z Gallux Export i powstaje Moda Pol-
ska z Grabowską jako dyrektor arty-
styczną na czele.
 
Znała całą śmietankę PRL-u
Moda Polska staje się przyczółkiem 
światowej mody, na pokazy przyby-
wają sławy i dygnitarze, artyści i naj-
bogatsze Polki. Aktualne zachodnie 
fasony prezentują najpiękniejsze Polki 

(m.in. Teresa Tuszyńska i Małgorzata 
Blikle), a pod okiem samej „królowej” 
Jadwigi kształci się kolejne pokolenie 
polskich projektantów (w tym Jerzy 
Antkowiak, późniejszy dyrektor Mo-
dy Polskiej). 
Jedną z tajemnic sukcesu Mody Pol-
skiej są osobiste kontakty Grabow-
skiej nawiązane w Feniksie. To stam-
tąd zna żony i kochanki PRL-owskich 
polityków, artystki, aktorki i modne 
warszawianki. A te pozostają jej wier-
ne, korzystając z jej talentu i zasobów. 
Tak było aż do końca jej oficjalnej ka-
riery w 1968 roku, kiedy opuściła 
swoją posadę (na fali antysemickiej 
nagonki). Ustawiona przez nią wyso-
ko poprzeczka była wyzwaniem dla 
kolejnych projektantów. 

1. 2. 





TWOJA SKÓRA ZMIENIA SIĘ W TRAKCIE CYKLU MENSTRUACYJNEGO – SĄ DNI, KIEDY 
PROMIENIEJE I JEST NAWILŻONA, INNYM RAZEM MA SKŁONNOŚĆ DO PRZETŁUSZCZANIA 
SIĘ I WYPRYSKÓW. TO WSZYSTKO DZIEJE SIĘ ZA SPRAWĄ HORMONÓW. CZY ZATEM FAZY 
CYKLU MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA PIELĘGNACJĘ?

Badania naukowe dowiodły, że istnieje 
powiązanie między fazami cyklu men-
struacyjnego a  konkretnymi reakcjami 
skóry. W fazie menstruacyjnej (miesiącz-
ka: 1–7 dzień cyklu) niski poziom hor-
monów sprawia, że skóra staje się sucha, 
wydziela mniej sebum i jest podatna na 
podrażnienia, warto więc zadbać o jej 
nawilżenie. Podczas fazy folikularnej (8–
14 dzień cyklu), kończącej się owulacją, 
poziom estrogenów zaczyna wzrastać, 
dzięki czemu zwiększa się ilość kolagenu 
i kwasu hialuronowego w skórze. Czuje-
my się piękne i tak też wyglądamy. W tej 
fazie skóra zazwyczaj potrzebuje mniej 
uwagi, więc wystarczy jej witaminowe 
wspomaganie. Ostatnia, lutealna faza 
(15–28 dzień cyklu) następuje po owula-
cji i trwa do kolejnej menstruacji. Waha-
nia poziomu estrogenów i progestero-
nu często skutkują pojawieniem się 
zmian skórnych, warto więc skoncentro-
wać wysiłki na łagodzeniu stanów zapal-
nych i regulacji wydzielania sebum. Skó-
ra jest wtedy szczególnie wrażliwa na 
słońce.
Kluczem do skutecznej pielęgnacji jest 
samoobserwacja i lepsze poznanie faz 
cyklu menstruacyjnego. To pierwszy 
krok do cykloczułej pielęgnacji. Gdy za-
uważysz pewne prawidłowości, możesz 
zacząć stosować ją świadomie i ade-
kwatnie do potrzeb skóry. Wypróbuj go-
towe rozwiązania, takie jak zestaw Hagi 
Phases, czyli trzy cykloczułe kremy do 
twarzy dopasowane do faz cyklu men-
struacyjnego.

CYKLOCZUŁA pielęgnacja

1. HAGI COSMETICS Phases krem nr 1, łagodzi i intensywnie nawilża, 30 ml    2.  HAGI COSMETICS Phases krem nr 2, działa odżywczo 

i wspiera naturalne procesy odnowy skóry, 30 ml    3.  HAGI COSMETICS Phases krem nr 3, reguluje sebum i chroni skórę przed promieniami 

UV, 30 ml    
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PIELĘGNACJA W CYKLU

Skóra lubi:
 peelingi enzymatyczne
 składniki anti-aging
 skoncentrowane substancje aktywne
 nowości w pielęgnacji
 Hagi Phases 2

Skóra lubi:
 maseczki oczyszczające  

   i glinkowe
 tonik
 składniki regulujące sebum
 składniki antybakteryjne 

   i przeciwzapalne
 filtr UV
 Hagi Phases 3

Skóra nie lubi:
 olejów nieschnących
 ciężkiego makijażu
 słońca

Skóra lubi:
 wodę micelarną
 żel z aloesu
 kwas hialuronowy
 naturalne oleje
 prebiotyki
 Hagi Phases 1

Skóra nie lubi:
 peelingów 
 silnych kosmetyków  

   z kwasami AHA, witaminą A lub C
 zabiegów kosmetycznych

ARTYKUŁ  
SPONSOROWANY 
HAGI  COSMETICS W HEBE
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ormuła kremu BB została wy-
myślona w latach 60. XX wie-
ku przez dr Christinę Schram-

mek dla jej pacjentek. Był to produkt do 
pielęgnacji skóry i tuszowania jej nie-
doskonałości po zabiegach dermatolo-
gicznych i chirurgicznych. 
Gdy okazało się, że coraz więcej kobiet 
interesuje się kosmetykiem, jego recep-
tura została dostosowana do wymogów 
rynku. Krem BB stał się hitem w Azji 
i tam (a konkretnie w Korei) udoskona-
lono jego skład, dopracowano formułę, 
wykorzystując nowoczesne pigmenty 
i pielęgnujące składniki aktywne. W la-
tach 90. na rynku azjatyckim pojawiła 
się nowa wersja kremu BB i wzbudziła 
zachwyt całego świata. 
Czym jest krem BB? To kosmetyk słu-
żąc y  zarówno do pie lęgnac j i , 
jak i do makijażu. Skrót BB oznacza 
Blemish Balm lub Beauty Balm (balsam 
ukrywający niedoskonałości lub bal-
sam upiększający) i trafnie opisuje jego 
działanie. To lekka wersja tradycyjnego 
podkładu, zawierająca też składniki 
pielęgnacyjne oraz pigmenty wyrów-
nujące koloryt skóry i rozświetlające 
cerę. Tradycyjna receptura kremu BB 
zawiera wyciąg z korzenia lukrecji 
(z uwagi na zawarty w nim cenny kwas 
glicyryzynowy łagodzący stany zapalne 
i podrażnienia, nawilżający, wzmacnia-
jący naczynia krwionośne i wspomaga-
jący ochronę przed promieniowaniem 
UV) oraz cenne oleje roślinne (z kuku-
rydzy, soi, pszenicy oraz olej jojoba). 
Poza tym w kremie znajdziemy też wi-
taminę E i substancje łagodzące po-
drażnienia i nawilżające (przeważnie są 
to alantoina, pantenol i bisabolol). Po-
nieważ zadaniem kremu BB jest rów-
nież ochrona skóry przed słońcem (to 

KREM BB 
– najsłynniejszy koreański kosmetyk 

Wymyślony w Europie, ale udoskonalony 
i rozsławiony przez Koreanki, stał się jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych i ulubionych 
kosmetyków kobiet na świecie. Fenomen 

kremu BB polega na tym, że to produkt 
do makijażu i do pielęgnacji.

TEKST: Olga Huk

FTajemnice koreańskich 
rytuałów 
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Młodszym bratem kremu BB...
...jest krem CC (Color Control albo Color Correction), czyli krem korygujący odcień 
skóry, który tak jak krem BB ma właściwości pielęgnacyjne, ale więcej pigmentów 
kryjących. Efektem jego działania jest więc silniejsza korekcja odcienia skóry 
i lepsze maskowanie niedoskonałości. Krem CC daje sobie radę z ciemniejszymi 
przebarwieniami, tzn. pękającymi naczynkami, wypryskami lub zaczerwienieniami. 
Nadal jest to krem, a nie podkład, ma więc lekką konsystencję. 

BŁYSKAWICZNE ODMŁADZANIE
Krem BB z kolagenem wspomaga 
elastyczność skóry, odżywia ją 
i dodaje młodzieńczego blasku. 
Znajdujący się w kremie filtrat ze 
śluzu ślimaka poprawia witalność, 
regeneruje i wyrównuje koloryt cery. 
Idealny do skóry dojrzałej 
i zmęczonej.
CLIV regenerujący kolagenowy krem BB 
z komórkami macierzystymi, 35 g,  
cena: 99,99 zł, 100 ml = 285,69 zł

IDEALNE MASKOWANIE
Kosmetyk ujędrnia, nawilża oraz rozświetla 
skórę. Zapewnia intensywne i długotrwałe 
krycie niedoskonałości, zmniejsza widoczność 
zmarszczek, rozświetla skórę i chroni ją  
przed promieniami słonecznymi  
(filtr SPF42/PA+++). Krem został przebadany 
dermatologicznie.
MISSHA M Perfect Cover B.B Cream krem BB nr 23 

Natural Beige, 20 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 174,95 zł

IDEALNE OCZYSZCZENIE
Oczyszczający krem BB 
z filtrem SPF30 niweluje 
niedoskonałości skóry, 
wyrównuje jej koloryt, 
zmniejsza wydzielanie 
sebum i sprawia, że skóra 
wygląda na zadbaną 
i zdrową.
Holika Holika, Petit BB 

oczyszczający krem BB 
SPF30 PA++, 30 ml,
cena: 44,99 zł, 100 ml = 149,97 zł

BEZ NIEDOSKONAŁOŚCI
Aksamitny krem BB polecany do skóry 
mieszanej i tłustej. Rozjaśnia i ujednolica 
koloryt, nawilża, wygładza i ukrywa 
niedoskonałości. Przywraca też skórze 
równowagę hydrolipidową, reguluje 
wydzielanie sebum i przeciwdziała 
błyszczeniu. Wśród składników aktywnych: 
witaminy B3 i E, ujędrniająca adenozyna  
oraz kwas hialuronowy. Krem zawiera filtr 
SPF36++.
I’ts Skin, Babyface regulujący krem BB SPF36,  
30 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 133,30 zł

SAMA NATURA 
W kremie Angry Cat głównymi składnikami są ekstrakt 
z aloesu i zielonej herbaty. Aloes nawilża i regeneruje 
naskórek, przyspiesza gojenie się ran i łagodzi podrażnienia, 
a zielona herbata jako silny antyoksydant i antyseptyk 
wzmacnia naczynia krwionośne oraz chroni skórę przed 
starzeniem. Krem BB wyrównuje koloryt cery, nawilża 
i chroni przed promieniami słonecznymi, skutecznie 
zastępuje podkład, krem na dzień i filtr UV. Jest dostępny 
w trzech odcieniach.
Skin79, Angry Cat, kojący krem BB do twarzy SPF50, 30 g,  
cena: 52,99 zł, 100 g = 176,63 zł 

ważny element koreańskiej pielęgna-
cji), w jego składzie nie może zabraknąć 
przeciwsłonecznych filtrów mineral-
nych. Kremy BB mogą zawierać także 
składniki skutecznie radzące sobie 
z niedoskonałościami cery, np. reduku-
jące zaczerwienienia i wzmacniające 
naczynia krwionośne, zmniejszające 
lub regulujące wydzielanie sebum, sil-
nie nawilżające i odżywcze, zwężające 
pory, antybakteryjne i kojące, spłycają-
ce zmarszczki, antyrodnikowe i odżyw-
cze, rozjaśniające i rozświetlające. 
Działanie kremu BB polega przede 
wszystkim na ujednoliceniu kolorytu 
skóry, maskowaniu jej niedoskonałości, 
odżywianiu, nawilżaniu, matowieniu 
i ochronie przeciwsłonecznej, by cera 
wyglądała zdrowo, była pełna blasku 
i gładka. 
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Test SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY  
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Felicea Natural naturalna paleta trio do konturowania  
twarzy, nr 301, 9,4 g, cena: 49,99 zł, 100 g = 531,81 zł

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

O produkcie: rozświetlacz 
w kompakcie do stosowania  
nie tylko na kości policzkowe, 
ale także ciało, dekolt, a nawet 
powieki! Daje efekt mokrej, 
muśniętej słońcem skóry.
Najlepszy dla: miłośniczek słonecznego makijażu 
niezależnie od pory roku. Daje rewelacyjne efekty, kiedy 
położymy go bezpośrednio na nawilżoną kremem twarz.
Zwróciłam uwagę na: opakowanie, które lśni niczym 
drobinki piasku w słońcu i zawiera lusterko, co nie jest 
regułą w opakowaniach tego rodzaju produktów.

O produkcie: bronzer, roz-
świetlacz i róż w ekologicz-
nie zapakowanej paletce.
Najlepsza dla: tych z nas, które 
uważają, że nie potrafią wykonać 
konturowania. Paletka zawiera instrukcję, jak prawi-
dłowo nałożyć produkty, tak by optycznie wysmuklić 
policzki, a jednocześnie uwydatnić kości policzkowe. 
Zwróciłam uwagę na: skład kosmetyku. W każdym 
z elementów paletki na pierwszym miejscu jest mika. 
Mamy więc do czynienia z mineralnym produktem, 
który nie jest komedogenny.

Hean, Diamonds,
rozświetlacz  
do twarzy 

3

GOSH Dextreme, kryjący puder do twarzy nr 004 Natural,  
9 g, cena: 69,99 zł, 100 g = 777,67 zł

O produkcie: duńska marka udowadnia, że puder 
w kompakcie może jednocześnie zachwycać 
niebywałym kryciem i lekkością. 
Najlepszy dla: każdego odcienia skóry, ponieważ  
dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych. 
Zwróciłam uwagę na: kompatybilność tego produktu 
z podkładem linii Dextreme. 
To doskonały duet dla osób 
potrzebujących mocnego 
krycia bez efektu maski.  
Doskonale sprawdzi się też 
nakładany bezpośrednio  
na skórę.

Gosh, Dextreme, 
puder do twarzy

Hebe Professional Raspberry Mocha, paleta cieni do powiek,  
6 g, cena: 49,99 zł, 100 g = 833,17 zł

HEAN Diamonds, rozświetlacz do twarzy nr 01, 6 g, cena: 39,99 zł, 

100 g = 666,50 zł

O produkcie: paleta cieni o błyszcząco-matowym 
wykończeniu. Charakteryzują się mocną pigmentacją 
i niezawodną trwałością.
Najlepsza dla: kobiet, które nie zawsze mają wystarczająco 
dużo czasu na stworzenie pracochłonnego makijażu. 
Opakowanie zawiera pomocne grafiki
z trzema wariantami nałożenia
cieni w zależności od tego, jak 
intensywny efekt chcemy uzyskać. 
Zwróciłam uwagę na: nazwy
kolorów cieni, które nawiązują
do smaku kawy z syropem
malinowym.

Hebe Professional,  
paleta cieni do powiek

Felicea Natural, 
paleta do  
konturowania1
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INNOWACYJNA
SZCZOTECZKA

O PODWÓJNYM
DZIAŁANIU

* Wszystkie produkty oznaczone ikoną „clean beauty” mają formuły wolne 
od: PEG, mikroplastiku i parabenów. Najczęściej są to produkty wegańskie. 
Gdy zawierają olej palmowy pochodzi on z kontrolowanych upraw. 

POKOCHASZ  
       TĘ JAKOŚĆ.
 POKOCHASZ     
        CENĘ.



ynamon, wanilia i kardamon to przyprawy, których aromaty często czuje-
my w kompozycjach – zwłaszcza tych, które rozgrzewają nas jesienią. Ale 
perfumiarze cenią nie tylko deserowe nuty i chętnie sięgają również po 
przyprawy o intensywnych i wytrawnych aromatach. Wydawałoby się, że 

wyraziste korzenne wonie nie mają szansy na zdobycie naszej sympatii, a jednak do-
dane umiejętnie i połączone z nutami kwiatów, ziół lub owoców tworzą spójne wie-
lowymiarowe kompozycje o interesującej głębi. Wśród najczęściej stosowanych za-
pachów przyprawowych znajduje się estragon (dodaje świeżości i daje anyżowo- 
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1. Puccini Lovely Pink, woda perfumowana, 100 ml, 99,99 zł, 100 ml = 99,99 zł    
2. Tous Oh! Women, woda perfumowana, 100 ml, 269,99 zł,  100 ml = 269,99 zł
3. Giorgio Armani Si Passione, woda perfumowana, 30 ml, 289,99 zł,  100 ml = 966,63 zł 

TO NAS INSPIRUJE
/  FELIET O N  O  Z APAC H AC H

NA OSTRO O ostrej papryczce chilli wiemy, że pali w ję-

zyk, ale czy wiemy, jak pachnie? Perfumiarze lubią jej pi-

kantny, jednocześnie słodki i kwaśny aromat, który połą-

czony z nutami cytrusowymi nadaje im jeszcze większą 

świeżość, a w towarzystwie malin, brzoskwiń, śliwek i wi-

nogron wydobywa ich słodycz.

2 3

Tym razem myślimy nie o klasyce polskiego rocka (piosenkę pod tym 
tytułem śpiewała Kora z zespołem Maanam), ale o wyrazistych aromatach 

przypraw, które podkręcają wiele kompozycji. TEKST: Aleksander Perliński

-ziołowe wykończenie), gałka muszkatołowa 
(słodko-ostra), kminek (o świeżym, ziołowym 
zapachu), majeranek (gorzki i odświeżający) 
oraz rozmaryn i tymianek (o drzewnych, 
świeżych nutach). Zaskakującymi składnika-
mi w perfumach są także różne odmiany pie-
przu. Czarny dodaje kompozycji metaliczne-
go orzeźwienia, pięknie komponując się z nu-
tami kwiatowymi (różą, piwonią) i owocowy-
mi (gruszki, brzoskwinie). Różowy nadaje za-
pachowi radosnego, nieco pikantnego charak-
teru, zgrabnie układając się z owocami (liczi, 
porzeczką, figą) i kwiatami (mimozą, frezją). 
Przyprawowe nuty łączą się też ze słodkimi 
„siostrami”, np. wanilią, cynamonem, cukrem 
trzcinowym, nadając kompozycjom głębokie-
go i złożonego, otulającego charakteru. 

Kminek dla dziewczynek
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Niepowtarzalna, 

aromatyczna kompozycja 

we flakoniku stworzonym 

specjalnie dla Ciebie przez 

TEAM X i INGRID Cosmetics 

girls 
& boys

Ta
jemniczy liścik w

 środku

Odkryj 4 krolory perłow
ego blasku        



TO NAS INSPIRUJE
ZAPACHY /  P O Z N AJ M Y  S IĘ

esienią potrzebujemy zazwyczaj 
dwóch rodzajów zapachów. Pierw-
sze to takie, które przedłużają emo-

cjonalnie efekt lata, choć już bez potrzeby 
chłodzenia akcentami ozonowymi i cy-
trusowymi. Będą to raczej nuty kojarzące 
się z letnim sadem (aromat ciepłej skórki 
jabłka, rozkrojonego arbuza i cierpka nu-
ta bazylii), bukietem kwiatów (np. piwo-
nii i róż) i polaną w lesie (np. żywiczna 

woń rozgrzanych drzew czy – odwrotnie 
– zapach wilgotnego mchu).
Druga grupa jesienych nut zapachowych 
to te, które intuicyjnie odczuwamy jako 
otulające, choć – jeszcze na to za wcze-
śnie – bez efektu ogrzewania. Jesień to 
czasy zbiorów. W naturze dużo jest doj-
rzałych nut owocowych, warzywnych 
i ogrodowych kwiatów. A wśród nich bo-
haterką numer jeden są kwiaty. Co kilka 

sezonów, po przejściowych fascynacjach 
aromatycznymi nowinkami wracamy 
z upodobaniem do nut kwiatowych, 
a zwłaszcza do zapachów różanych i ja-
śminowych. Dają bowiem poczucie bez-
pieczeństwa i podkreślają kobiecość. Je-
sienne zapachy kwiatowe często zaczyna-
ją się akcentami świeżymi, rozwijają w fe-
erię bukietów kwiatowych, a finał jest już 
ciepły, miękki i bliski skórze.  

 Zapachy kwiatowe... Brzmi banalnie? Niekoniecznie! Katalog nut kwiatowych 
praktycznie nie ma końca, bo nowe technologie pozwalają wypreparować 

z jednego kwiatu kilka różnych aromatów. TEKST: Matylda Jawor

J

TAJEMNICA
OSMANTUSA
Ten kłujący krzaczek kwitnie 
na biało i bardzo aromatycznie. 
Zapach kwiatów osmantusa 
idealnie współgra z jaśminem 
– sercem tej kompozycji. 
Lanvin, Modern Princess 
Blooming woda toaletowa, 
60 ml, cena: 189,99 zł, 
100 ml = 316,65 zł 

Soczyste 
owoce 

+ zmysłowy 
jaśmin
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BAŚNIE
tysiąca i jednej róży
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Gdy ktoś kocha różę, 
której jedyny okaz 

znajduje się na jednej 
z miliona gwiazd, 
wystarczy mu na 

nie spojrzeć, aby być 
szczęśliwym.  

Mówi sobie: Na którejś 
z nich jest moja róża...

Antoine de Saint-Exupéry, pisarz 
francuski, autor „Małego księcia”

ORCHIDEE I POMARAŃCZE
W brawurowym duecie występują 
tu kosztowny olejek neroli (aromat 

pomarańczy) i białe kwiaty 
(z dominującym jaśminem).

Karl Lagerfeld, Fleur D’Orchidée woda 
perfumowana, 50 ml,  

cena: 149,99 zł, 100 ml = 299,98 zł

W CIENIU DRZEW...
Jest słodko, jest sentymentalnie,  

ale i nowocześnie. Najpierw plumeria, 
jaśmin, potem lotos i w końcu 

rozgrzewające akordy drzewne.
Versace, Women woda perfumowana,  
100 ml, cena: 329,99 zł, 100 ml = 329,99 zł

NIE TYLKO ŁADNE KWIATKI
Tytułowe nuty (wśród nich fiołek 

i tuberoza) otrzymały do towarzystwa 
klasyczną ambrowo-piżmową bazę 

i iskrzący akord truskawkowy.
Tous, Floral Touch Women  

woda toaletowa, 50 ml,  
cena: 199,99 zł, 100 ml = 399,98 zł  

BEZ PIRAMIDY
Zapach skomponowany nowatorsko 

bez klasycznych nut, które rozwijają się 
jedna po drugiej. Tu nuty toczą się 
jakby po kuli i od czasu do czasu 

wychylają się z niej.
 Carolina Herrera, Good Girl  

woda perfumowana, 30 ml,  
cena: 269,99 zł, 100 ml = 899,97 zł

POPCORN I JAŚMIN
Klasyka perfumeryjna od tysiącleci 

(jaśmin) zderzona z klasyką kinowego 
menu (ciepły popcorn). Zaskakujące  

i... mocno apetyczne.
Paco Rabanne, Pure XS Women  

woda perfumowana, 30 ml,  
cena: 229,99 zł, 100 ml = 766,63 zł

Słodko, 
wyraziście 

z po-
czuciem 
humoru

Bób tonka 
w dobrym 

kwiatowym 
towarzy-

stwie
Obie nuty 

dzielnie 
walczą 

o pierw-
szeństwo 

Wonna 
wersja 

terminu 
„roman-

tyczność”

Zaskakują-
cy dodatek 

aromatu 
truskawki
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Co kobiety nosiły (i noszą!) na nogach?
Historia pończoch to dzieje doskonalenia form „ogrzewaczy”,  

ale nie tylko. Krok w krok za funkcją postępowała bowiem  
forma. Często wyrafinowana.

TEKST: Matylda Jawor 

S

1. 2. Zanim opracowano pas do pończoch, opadające i rolujące się pończochy zwijano jak długie podkolanówki – pod kola-

nami.   3. Ikona mody lat 60. XX wieku – angielska modelka Twiggy, która wylansowała (wspólnie z projektantką Mary Quant)

minisukienki noszone z kolorowymi rajstopami.   4. Butelka tzw. pończoch w płynie, czyli brązującego płynu do koloryzacji 

ciała.  

tarożytne skarpety, średnio-
wieczne nogawice, pończochy 
i w końcu rajstopy... To jedna 

z najstarszych znanych nam części 
ubioru. W ich liczącej ponad dwa ty-
siąclecia historii zmieniało się stosun-
kowo niewiele, a i to – rzadko. Co było 
najważniejsze? Aby było ciepło!

Grzejcie!!
Dziś też najczęściej wybieramy garde-
robę, w której nie marzniemy. To kryte-
rium wyboru było niegdyś dużo waż-
niejsze niż dziś, bo tak naprawdę od 
całkiem niedawna w trakcie chłodnej 
pory roku wchodzi się, po pobycie na 
zewnątrz, do dobrze ogrzanych po-
mieszczeń. Najstarsze znaleziska to 
skarpety robione na drutach (znalezio-
ne w egipskich sarkofagach) i nogawice 
uszyte ze skóry i sięgające wysoko do 
ud (znalezisko z alpejskiego lodowca). 
Skarpety, a potem pończochy (skórzane 
nogawice zostawmy w spokoju – one 

duże kominki, a potem szczelne piece), 
ten mógł uczestniczyć w modowym 
rozwoju każdej części ubioru. Także 
pończoch.

Taniej i piękniej...
W 1598 roku niejaki William Lee opra-
cował konstrukcję pierwszej maszyny 
dziewiarskiej. Wkrótce pończochy sta-
ły się więc tańsze i bardziej dostępne. 
Można było popracować nad formą 
i surowcami. Jedwabny szlak przyniósł 
europejskiej kulturze materialnej nie 
tylko dalekowschodnie tkaniny, ale 
także jedwabne pończochy. Moda na 
krótkie spodenki męskie i umięśnione 
łydki obleczone w połyskliwą dzianinę 
to odpowiedź na dostępność jedwab-
nej przędzy. Pończochy zaczęto też far-
bować, dekorować haftem i aplikacja-
mi. Na dworze królowej Elżbiety I po-
pularne były pończochy czerwone. 
Może dlatego, że pigmenty były kosz-
towne i osoba nosząca (kobieta lub 

CIEPŁE 

ewoluowały w kierunku spodni) służy-
ły więc głównie temu, by nogi nie marz-
ły. A kto mniej wychodził z domu lub 
mieszkał bardziej komfortowo (czytaj: 
stać go było na opał do paleniska, miał 

Koniec II wojny. Z nylonu zaczęto pro-

dukować pończochy. Kobieta zachwy-

cona nową parą mierzy je na ulicy. 

i – czasem – zmysłowe... 
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mężczyzna) purpurowe pończoszki 
dawała świadectwo swej zamożności. 
Niegdyś to kolor był tym, czym we 
współczesnej modzie jest logo. 

Od czego zaczynamy?
Przez stulecia pierwszą częścią garde-
roby, którą zakładano po wstaniu z po-
słania, były... pończochy. Dlaczego? 
Spano w koszuli i bardzo często w tej 
samej chodzono w ciągu dnia, a ponie-
waż suknie były długie, często oparte 
na wielu halkach, trudno byłoby gim-
nastykować się z pończochami po za-
łożeniu reszty elementów stroju. Weł-
niane czy jedwabne – przez stulecia 
pończochy przytrzymywano w po-
dobny sposób: pod kolanami moco-
wano je wstążką lub kawałkiem sznur-
ka (na co było kogo stać). Tyle podsta-
wy. A gdzie zabawa? Była, ale dla 
wybranych.

1

Pistacjowy gołąbek
W miastach włoskiego renesansu trwa-
ły nieformalne konkursy na wymyślne 
i kolorowe pończochy. W zabawach te-
go rodzaju gustowali młodzieńcy. 
W czasach Króla Słońce do dobrego to-
nu należało ofiarowanie damie swego 
serca podwiązek z romantyczną sen-
tencją lub pary jedwabnych pończoch 
w subtelnym pastelowym odcieniu pi-
stacji dekorowanych od kostki po kola-
no motywem np. zakochanych gołąb-
ków. Dama, unosząc na schodach suk-
nię, ukazywała na moment fragment 
pończoszki i kandydat na kochanka 
mógł stwierdzić, jeśli był spostrzegaw-
czy, czy jego upominek został przyjęty.  

Czarny bluszcz
Zmieniały się mody na dekoracje i kolo-
rystykę. Pod koniec XIX wieku za jedy-
ny słuszny kolor uważano czerń. A mo-

tywy dekoracyjne na pończochach od-
powiadały modnym motywom dekora-
torskim w sztuce. Secesja ceniła moty-
wy przypominające pnącza, art déco 
wolało geometryczne bryły. 
Warsztaty włókiennicze doskonalono, 
a efektem były coraz cieńsze wyroby 
pończosznicze. Pierwsze naprawdę 
cienkie pończochy wyprodukowano 
w 1908 roku. I pojawił się inny pro-
blem. Znane podwiązki przestały wy-
starczać, bo pończochy nie były ela-
styczne i rolowały się w okolicach ko-
stek, tworząc liczne i niechciane 
obwarzanki.

Tniemy gorsety
Na początku XX wieku modna sylwet-
ka emancypuje się. Suknie stają się krót-
sze, więc pończochy muszą być dłuższe. 
Nie do pomyślenia jest paradowanie 
z gołymi nogami (co okaże się ważne 
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Na obrazie  

Vittore Carpaccia 

 „Przyjazd amba-

sadorów” widać 

elegantów  

w kolorowych, 

wzorzystych  

pończochach 

(1497).

W latach 20. XX wieku przestał obowiązywać solenny i poważny 

stosunek do mody. Żartowano sobie z niej, a marzenia o zabawnych 

pończochach realizowano, malując je na nogach.  
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CZYM SIĘ RÓŻNIŁY?
Fildekos: spolszczona nazwa (z jęz. franc. fil d’Écosse, czyli nić szkocka) 

rodzaj uszlachetnionej przędzy z bawełny o długich włóknach (np. z bawełny 

egipskiej) do produkcji wyrobów dziewiarskich, pończoch, skarpet i bielizny 

dżersejowej; 

Gazówki: potoczna nazwa cienkich pończoch z włókna jedwabnego polskiej 

produkcji (z Milanówka);

Sztuczny jedwab: produkowany od 1910 roku. Pończochy z tej przędzy 

były nieco grubsze od tych z prawdziwego jedwabiu, ale miały – pożądany 

wówczas – jedwabny połysk i były cztery razy od nich tańsze; 

Kapron: polski i radziecki odpowiednik nylonów (podróbka produkowana 

bez licencji).

dwie dekady później – w czasie II wojny 
światowej). Przestaje obowiązywać talia 
osy, więc gorsety nie są już potrzebne. 
Skorzystano jednak z ich konstrukcji: 
usunięto górną część, pozostawiając... 
prototyp pasa do pończoch. Mocowano 
do niego na podwiązkach pończochy, 
które mogły być idealnie naciągnięte. 
Niedługo potem powstały pierwsze 
tworzywa sztuczne. W 1935 roku wyna-
leziono nylon, a pierwsze pończochy 
z nowego tworzywa wyprodukowano 
w 1940. Zrobiły oszałamiającą, choć 
krótką karierę, bo wcześniej wybuchła 
wojna, która miała dla nich kluczowe 
znaczenie. 

Kreska zamiast pończochy
Cała światowa produkcja jedwabiu zni-
kała w fabrykach spadochronów po obu 
stronach frontu. W USA szyto je też 
z nylonu. Pończoch nie było z czego 
produkować. Ale kobiety nie lubią, na-
wet w ciężkich czasach, się poddawać. 

Barwiły łydki samoopalaczami, a kreskę 
imitującą szew pończoch malowały so-
bie nawzajem lub w specjalnych zakła-
dach usługowych. Do roku 1954, kiedy 
to opracowano nowy model krosien ro-
tacyjnych, pończochy miały charakte-
rystyczny szew. Era nylonów minęła 
w latach 60. 

1. W rysunkach typu pin-up girl, ulubionych przez mężczyzn w latach 40. i 50. XX wieku i zdobiących m.in. kalendarze  

czy karty do gry, pończochy były stałym i ważnym elementem stylizacji modelek.   2. Tabela pokazująca liczbę pończoch  

wyprodukowanych w 1946 roku. Było to 648 milionów par!   3. W latach 80. XX wieku ambasadorkami markowych rajstop 

były znane aktorki (tu: amerykańska gwiazda Barbara Eden).

1 2 3

Jeszcze krócej
Pytanie o to, co było pierwsze – rajstopy 
czy sukienka mini, jest bezzasadne. Nie 
mogą bez siebie istnieć! A raczej my nie 
możemy żyć bez rajstop. A pończochy 
po tylu stuleciach hegemonii zostały 
zepchnięte do szuflady z akcesoriami – 
na szczególne okazje. 



Zainspirowana japońską sztuką KINTSUGI, technika peptydowych „złotych szwów”,
gwarantuje wypełnienie zmarszczek 24-karatowym złotem i piękne rozświetlenie cery.

HEBE_205x270_Yoskine_JAPAN_GOLD_Coated_FOGRA_39_v2.indd   1 26.07.2021   16:31
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Zmęczenie jest nieodłącznym elementem 
naszego życia. Nasiliło się w czasie 

pandemii. Rosnące koszty utrzymania, 
niepewność zatrudnienia, dzieci  

na zdalnym nauczaniu. Efekt? Poczucie,  
że jedziemy na rezerwie paliwa.  
Czy możemy jakoś sobie pomóc?  

To konieczne, bo przedłużający się  
stan zmęczenia nie jest obojętny  

dla naszego zdrowia.

Tekst: Agnieszka Majewska

TOWARZYSZ 
WSPÓŁCZESNEGO 

CZŁOWIEKA



*Szczegóły programu My Hebe dostępne 
na hebe.pl i w aplikacji.

Pobierz aplikację
Hebe! 
Zbieraj diamenty 
w programie 
lojalnościowym 
My Hebe i korzystaj 
z unikalnych promocji!*
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rótkotrwałe zmęczenie nie jest 
szkodliwe dla naszego zdro-
wia, bo organizm umie się re-

generować. Trzeba mu tylko to umożli-
wić i odpocząć. Czasem wystarczą wyj-
ście do kina, drzemka, spacer, spotka-
nie z przyjaciółmi, innym razem wy-
jazd na weekend lub dłuższy urlop. Po 
powrocie znów jesteśmy gotowi do dal-
szej pracy i wysiłku. 
Znacznie bardziej niebezpieczne jest 
poczucie chronicznego zmęczenia. Po-
winnaś się skonsultować z lekarzem, je-
śli codziennie z trudem wstajesz z łóż-
ka, stale odczuwasz zmęczenie, niewy-
spanie i na nic nie masz ochoty. Przy-
czyną wcale nie musi być tu niedostatek 
snu. Być może cierpisz na zespół prze-
wlekłego zmęczenia lub inne nierozpo-
znane choroby. Warto to sprawdzić!

ZESPÓŁ CHRONICZNEGO 
ZMĘCZENIA

To zaburzenie, które charakteryzuje się 
ciągłym (trwającym powyżej sześciu 
miesięcy) poczuciem skrajnego wy-
czerpania, które nie ustaje mimo odpo-
czynku. Dolegliwość ta najczęściej do-
tyczy aktywnych i ambitnych kobiet 
między 30. a 45. rokiem życia. Schorze-
nie to diagnozuje się na podstawie 
ośmiu kluczowych symptomów (by 
potwierdzić chorobę, pacjent musi 
spełniać co najmniej cztery). Są to:
 utrata lub zaburzenia pamięci i kon-

centracji,
 ból gardła lub chrypka,
 powiększone i bolesne węzły chłonne 

szyi lub pachowe,
 ból przemieszczający się z jednego 

stawu do drugiego, któremu nie towa-
rzyszą obrzęk ani zaczerwienienie,
 nietypowy ból głowy (inny niż zwy-

kle, w innym miejscu, o innym natęże-
niu itp.),

K

Rodzaje zmęczenia
Obwodowe (inaczej mięśniowe lub fizyczne) – występuje po intensywnym wy-
siłku i nadmiernej pracy naszych mięśni. Czasem bywa też efektem czynników 
zewnętrznych, np. niskiego ciśnienia atmosferycznego. Dość łatwo się go po-
zbyć – wystarczy odpocząć, przestać wykonywać męczące czynności, zdrzem-
nąć się, wziąć kąpiel lub masaż. 
Ośrodkowe (inaczej ogólne, centralne) – jest ono związane ze zbytnim obciąże-
niem ośrodkowego układu nerwowego. Może być wynikiem ciężkiej pracy umy-
słowej. Objawia się wtedy brakiem koncentracji i trudnością z zapamiętywa-
niem. Zmęczenie emocjonalne, wywołane różnymi trudnymi lub przykrymi zda-
rzeniami w naszym życiu, objawia się z kolei rozdrażnieniem, zmianami nastroju, 
problemami z zasypianiem. Warto też wspomnieć o zmęczeniu sensorycznym, 
które jest wynikiem zbyt długiego obciążenia jednego ze zmysłów np. wzroku 
ekranem telewizora lub komputera.

 niewyjaśnione i nieuzasadnione bóle 
mięśni,
 niedający wypoczynku sen, bezsen-

ność lub nadmierna senność, 
 przeciągające się poczucie ogólnego 

zmęczenia po wysiłku fizycznym.
Ustalenie, czy rzeczywiście mamy do 
czynienia z zespołem chronicznego 
zmęczenia, odbywa się zwykle drogą 
eliminacji przez wykluczenie innych 
poważnych chorób.

A MOŻE TO OBJAW 
CHOROBY? 

We współczesnym świecie jesteśmy 
przyzwyczajeni do uczucia zmęczenia, 
zakładamy, że po prostu jest elementem 
życia. Tymczasem brak sił i nadmierna 
senność mogą towarzyszyć wielu cho-
robom. Dlatego jeśli je odczuwasz, nie 
lekceważ tych objawów i zgłoś się do le-
karza. Prawdopodobnie zleci ci kom-
plet badań, które pozwolą wykluczyć 
choroby i zdiagnozować problem. Na 
początek szczególnie przydatne mogą 
okazać się: morfologia krwi obwodo-
wej, jonogram, TSH, CRP, glikemia, 
podstawowe parametry nerkowe (np. 

kreatynina, mocznik) i wątrobowe (np. 
ALT, AST, bilirubina) oraz lipidogram. 
Nadmierne zmęczenie może bowiem 
świadczyć o wielu chorobach. Jakich?

NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY
Najczęstszą przyczyną zmęczenia, któ-
re ma związek z niedoczynnością tar-
czycy, jest autoimmunologiczna choro-
ba Hashimoto. Polega ona na tym, że 
nasz organizm niszczy komórki odpo-
wiedzialne za wytwarzanie tyroksyny 
(T4) i trojjodotyroniny (T3). Gdy za-
czyna brakować tych hormonów, poja-
wiają się zmęczenie, ospałość i wahania 
nastroju. Innymi symptomami niedo-
czynności tarczycy mogą być także: 
zwiększenie masy ciała, zaparcia, su-
chość skóry i uczucie zimna. 
Rada: Trzeba oznaczyć z krwi poziom 
hormonów TSH, T3, T4 i – jeśli będzie 
taka potrzeba – przyjmować syntetycz-
ne ich odpowiedniki. 
CHOROBY SERCA
Nadmiarowe zmęczenie, które odczu-
wamy przy niewielkim wysiłku i pro-
stych pracach, np. sprzątaniu mieszka-
nia, wyjściu na spacer, może świadczyć 
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o poważnych chorobach serca. Jedną 
z nich jest zapalenie mięśnia sercowego 
(zapalenie wsierdzia), które może być 
skutkiem niewłaściwie leczonej lub 
przechodzonej grypy. Charakterystycz-
nymi objawami dla tego schorzenia są 
nie tylko zmęczenie, ale także gorączka 
i dreszcze.  
Rada: Nie lekceważ takich sytuacji. Ko-
nieczna jest wizyta u lekarza i rozpo-
częcie leczenia. W niektórych przypad-
kach potrzebna może być nawet hospi-
talizacja.
CUKRZYCA
Zmęczenie, obok nadmiernego pra-
gnienia i częstego oddawania moczu, 
jest najczęściej występującym objawem 
tej groźnej choroby. Towarzyszą jej też: 
nagła utrata masy ciała, zawroty głowy, 
a nawet omdlenia spowodowane nie-
docukrzeniem.
ANEMIA
To choroba polegająca na niedoborze 
hemoglobiny, czyli bogatego w żelazo 

białka, które przenosi tlen z płuc do in-
nych części ciała. Gdy tkanki i narządy 
nie otrzymują wystarczającej ilości tle-
nu, pojawia się zmęczenie. Przyczyna-
mi anemii mogą być również obfite 
miesiączki, krwawienie wewnętrzne 
(np. z przewodu pokarmowego), nie-
dobór żelaza, kwasu foliowego i wita-
miny B12. Niezależnie od przyczyn ane-
mia zawsze wiąże się z odczuwaniem 
zmęczenia. Innymi jej objawami są: 
blada cera, łamliwość paznokci, kołata-
nie serca oraz zawroty i bóle głowy.
BEZDECH SENNY
To zaburzenie oddychania, na które 
często cierpią osoby chrapiące. Polega 
ono na tym, że na 10, czasem nawet 20 
sekund przestaje się oddychać. Gwał-
towne zaczerpnięcie powietrza wybu-
dza chorego i przerywa naturalne fazy 
snu. Cierpiący na bezdech senny często 
nie zdają sobie z tego sprawy, a jedynym 
objawem dolegliwości jest stałe poran-
ne zmęczenie. Rozpoznanie choroby 

wymaga wizyty u specjalisty i badań. 
Nieleczony bezdech zwiększa bowiem 
ryzyko udaru mózgu oraz zawału serca.
CHOROBY PŁUC
Wiele z nich (np. przewlekła obturacyj-
na choroba płuc) prowadzi do zwężenia 
oskrzeli, co wywołuje problemy z oddy-
chaniem. Skutkiem przewlekłego nie-
dotlenienia jest zaś stałe zmęczenie. 
ZAKAŻENIA  
UKŁADU MOCZOWEGO
Są one kojarzone z pieczeniem i ciągłą 
potrzebą oddawania moczu. Ale zdarza 
się, że ich jedynym symptomem jest 
stałe zmęczenie. Schorzenie można 
rozpoznać przez analizę moczu. Po za-
stosowaniu odpowiedniej kuracji zwy-
kle w ciągu tygodnia zmęczenie znika.
NIETOLERANCJE POKARMOWE
To zaskakujące, ale zmęczenie często 
bywa skutkiem tego, że nasz organizm 
nie toleruje jakiegoś rodzaju pożywie-
nia. Wówczas część krwi odżywiającej 
mózg odpływa do jelit, aby pomóc im 

Zmęczeni po przechorowaniu COVID-19 
Naukowcy z Trinity Translational Medicine Institute w Dublinie przebadali gru-
pę ozdrowieńców, skupiając się na długofalowych skutkach przechorowania 
koronawirusa. Aż 52 proc. badanych zgłosiło utrzymujące się objawy zmęczenia 
(badanie przeprowadzano ok. 10 tygodni po wyzdrowieniu). Większość z nich 
(67 proc.) to kobiety. 
Potwierdzają to naukowcy z londyńskiego King’s College. W ich badaniu zmęcze-
nie było jednym z najczęściej zgłaszanych skutków ubocznych COVID-19. Wystę-
puje ono zarówno u pacjentów hospitalizowanych, jak i tych z łagodniejszym prze-
biegiem choroby.
Naukowcy z chińskiego Narodowego Centrum Badań Klinicznych nad Chorobami 
Układu Oddechowego przebadali 1733 osoby, które były hospitalizowane z powo-
du zachorowania na Covid-19. Okazało się, że miesiąc po opuszczeniu szpitala 
76 proc. z nich wciąż skarżyło się na co najmniej jeden z symptomów choroby.  Na 
zmęczenie i bóle mięśni skarżyło się 63 proc. badanych, 26 proc. miało problemy ze 
snem, a 23 proc. zmagało się ze stanami lękowymi i depresją. Problemy psychiczne 
częściej dotykały kobiet niż mężczyzn.

 hebe.pl  h    119     



SAMO ZDROWIE
/  O  TYM S IĘ  M Ó W I

uporać się ze szkodliwym pokarmem. 
A gdy mózg jest częściowo niedotlenio-
ny, pojawiają się zmęczenie i senność. 
Podobnie dzieje się, gdy jemy bardzo 
obfite posiłki. Gdy podejrzewamy się 
o ukrytą nietolerancję pokarmową, 
warto zrobić odpowiednie testy i uni-
kać produktów, które nam szkodzą.

GŁÓWNY WINOWAJCA
Stres to cichy zabójca współczesności. 
Nie da się go uniknąć, ale można pró-
bować nauczyć się z nim żyć i kontrolo-
wać jego poziom. To niełatwe, ale warto 
podjąć ten wysiłek w trosce o swój or-
ganizm. Życie w permanentnym stresie 
męczy i wyczerpuje. Dzieje się tak, po-
nieważ w sytuacjach, których nie ak-
ceptujemy, organizm wydziela znaczne 
ilości kortyzolu – hormonu, którego 
nadmiar objawia się odczuwaniem 
zmęczenia, a nawet wyczerpania. 
Przewlekłe emocjonalne i psychiczne 
wyczerpanie wpływa z kolei na układ 
odpornościowy, serce, metabolizm 
i nastrój. Może też powodować nastę-
pujące objawy: podwyższone ciśnienie 
krwi, nawracające infekcje, tycie, bez-
senność, niepokój i lęk, depresja.
Oczywiście nie da się wyeliminować 
stresu całkowicie, ale możemy zmniej-
szyć jego poziom. Jeżeli np. jego źró-
dłem jest szef, a nie możemy na razie 
zmienić pracy, postarajmy się zmniej-
szyć natężenie stresujących elementów 
w innych aspektach naszego życia. 

POMÓŻ SOBIE SAMA
W sytuacji zmęczenia psychicznego 
ważne jest zmniejszenie liczby bodź-
ców sensorycznych. Wyłącz telewizor. 
Zainwestuj w zasłony odcinające od 
ulicy pokój, w którym wypoczywasz. 
Połóż się na kilka, kilkanaście minut 

Sposoby na dobry sen
Nikogo, kto kiedykolwiek spędził bezsenną noc, nie trzeba przekonywać, 
jak ważne jest to, by się dobrze wyspać. Oczywiście domowe sposoby nie 
pomogą, gdy bezsenność przeradza się w chorobę (udaj się wtedy do leka-
rza – najlepiej psychiatry), ale przydadzą się, jeśli problem nie jest nasilony. 
Podpowiadamy! 
 Kładź się spać i wstawaj zawsze o tej samej porze (nawet w weeken-

dy). Organizm będzie wtedy wiedział, kiedy jest czas na sen, a kiedy na ak-
tywność.

 Nie śpij w dzień – drzemka w ciągu dnia ładuje baterie, ale nasila problem 
bezsenności w nocy. Jeśli już musisz, pozwól sobie na nią wczesnym popołu-
dniem i ogranicz ją do 30 minut. Nigdy nie śpij po południu. 

 Już od 19–20 szykuj się do snu – zakończ wszelkie prace i przejdź w tryb 
odpoczynku, wycisz umysł. Weź ciepłą kąpiel, posłuchaj muzyki relaksacyjnej. 
Do łóżka połóż się dopiero wtedy, gdy poczujesz senność. 

 Ograniczaj światło w sypialni – także te wydzielane przez urządzenia 
elektroniczne. Przeglądanie internetu, granie w gry komputerowe lub oglą-
danie telewizji tuż przed snem może spowodować, że umysł nie będzie umiał 
się wyciszyć. Zamiast tego porozmawiaj z partnerem, sięgnij po lekką książkę, 
posłuchaj relaksującej muzyki. Zadbaj o odpowiednie zaciemnienie sypialni. 
Migające diody telewizora lub latarnie za oknem są dla mózgu jak sygnał: „Po-
ra się obudzić”. 

 Pilnuj temperatury w sypialni – jeśli jest zbyt gorąco, zimno lub duszno, 
trudno będzie ci zasnąć. Najlepiej śpi się w temperaturze w granicy 18°C. Pa-
miętaj, by przewietrzyć pokój.

 Ogranicz hałas – zamknij drzwi od kuchni, żeby nie słyszeć lodówki, wy-
nieś z sypialni tykające zegarki. Wypróbuj też zatyczki do uszu. 

 Załóż skarpetki – wiele osób marznie w stopy w trakcie snu, co sprawia, że 
ciągle się wybudzają. 

 Notuj zmartwienia – jeśli nie możesz zasnąć, bo martwisz się, że następ-
nego dnia masz dużo do zrobienia, weź kartkę i spisz wszystko. Czasem oka-
zuje się wtedy, że zadań wcale nie jest tak wiele.

FO
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w zaciemnionym i cichym pomieszcze-
niu. Jeśli nie umiesz leżeć w ciszy, wy-
korzystaj tzw. biały szum, czyli mono-
tonne dźwięki, takie jak np. odgłos pra-
cującej suszarki do włosów, szum mo-
rza. Można je ściągnąć na telefon ko-
mórkowy. Uporządkuj mieszkanie. Ba-
łagan zwiększa zmęczenie psychiczne, 
a porządek sprzyja wyciszeniu emocji.
Naucz się odpuszczać. Nic się nie sta-
nie, jeśli rodzina nie zje codziennie 
dwudaniowego obiadu. Pamiętaj też, że 
nie tylko na tobie spoczywa ciężar pro-
wadzenia domu. Równie dobrze pranie 
może zrobić partner, a dzieci posprzą-
tać kuchnię. Nie zrobią tego dokładnie 
i tak dobrze jak ty? Co z tego? Odpuść, 
twoje zdrowie jest ważniejsze.
Nie bierz sobie na głowę więcej zadań, 
niż masz czasu na ich wykonanie. Na-
ucz się stawiania granic i mówienia 
„nie” szefowi, partnerowi i samej sobie. 
Zawsze jest coś do zrobienia, poprawie-
nia, nauczenia się, zobaczenia. Ale czy 
właśnie ty musisz robić to wszystko? 
Zrób listę zadań koniecznych do wyko-
nania i dopilnuj, by ich liczba nie prze-
kraczała twoich możliwości. 
Sprawiaj sobie małe przyjemności. To 
może być delektowanie się aromatycz-
ną herbatą i ciastkiem albo ciekawą 
książką, ale też spacer po parku, spotka-
nie z przyjaciółmi, wyjście do kina, do 
restauracji. I nie miej z tego powodu 
wyrzutów sumienia!
Wysypiaj się. Sen jest niezbędnym 
elementem zachowania dobrej psy-
chicznej kondycji. Brak odpowiedniej 
jego ilości sprzyja zmąceniu psychicz-
nemu, które objawia się spadkiem na-
stroju, koncentracji i efektywności. Po-
żądana dawka snu to kwestia indywi-
dualna, ale w przypadku większości 
dorosłych waha się między sześcioma 

Zaskakujące działanie kofeiny
Pijemy mocną kawę, aby rano się obudzić lub w ciągu dnia dodać sobie ener-
gii. Zawarta w niej kofeina stymuluje bowiem układ nerwowy – wspomaga kon-
centrację, poprawia kojarzenie. Efekt wypicia filiżanki kawy pojawia się około 
30–60 minut po jej wypiciu i utrzymuje się do pięciu godzin. Czasem jednak ka-
wa daje zupełnie odwrotne skutki – po jej wypiciu czujemy zmęczenie, nie mo-
żemy się skoncentrować, wszystko nas drażni, a do tego boli nas głowa. Takie 
objawy możemy odczuwać, gdy przesadzimy z ilością kofeiny, gdy użyjemy jej, 
będąc niewyspani lub wypijemy ten napój zbyt późno.  Pamiętajmy,  jedna lub 
dwie filiżanki kawy dziennie nikomu nie szkodzą, ale picie jej w nadmiarze może 
dać zupełnie przeciwny skutek. Gdy nadużywamy kofeiny, przestaje ona nas sty-
mulować. Staje się przyczyną zmęczenia. Aby unikać takich sytuacji, trzeba 
ograniczyć nie tylko picie kawy, ale także mocnej herbaty i innych napojów z ko-
feiną. Zdrowi dorośli nie powinni przekraczać 400 mg kofeiny dziennie, a kobie-
ty w ciąży powinny spożywać jej nie więcej niż 200–300 mg dziennie. 

a ośmioma godzinami. Im jesteś star-
sza, tym mniej snu potrzebujesz. 
Bądź aktywna. Ruch podnosi poziom 
endorfin (naturalnych euforyzujących 
opioidów) i serotoniny (neuroprzekaź-
nika, którego odpowiedni poziom od-
powiada m.in. za dobre psychiczne sa-
mopoczucie). Wystarczy zaledwie 20 
minut ćwiczeń dziennie, aby odczuć 
pozytywne korzyści zdrowotne, psy-
chiczne i fizyczne. Nie musisz od razu 
iść na siłownię. Wystarczą regularny 
spacer lub rezygnacja z windy.
Jedz dobrze. Unikaj słodyczy (ale po-
zwól sobie na nie od czasu do 

czasu) i fast foodów. Sięgnij po węglo-
wodany złożone i wybieraj produkty 
pełnoziarniste. Włącz do jadłospisu jak 
najwięcej warzyw, owoców. Jedz regu-
larnie – mniej więcej co trzy godziny. 
Dzięki temu unikniesz nagłych wzro-
stów i spadków poziomu energii. Pij 
dużo wody, bo nieodpowiednie nawod-
nienie organizmu utrudnia funkcjono-
wanie. 
Jeśli powyższe sposoby nie pomogą 
i nadal masz ciągłe poczucie zmęcze-
nia, oznacza to, że problem może być 
dużo poważniejszy i nieunikniona jest 
konsultacja z lekarzem.  
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Kojarzą się z niedozwolonym dopingiem sportowców i odżywkami 
wielbicieli nadmiernego umięśnienia. Tymczasem są też stosowane 

w leczeniu wielu schorzeń, np. astmy i chorób reumatycznych.  
Jak to jest w takim razie z tymi sterydami? Szkodzą czy leczą?

STERYDÓW 

BLASKI I CIENIE
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Bardzo ważne jest, aby samodzielnie i bez konsultacji z lekarzem nie przerywać tera-
pii sterydowej. Jest to o tyle istotne, że podczas dostarczania organizmowi tych me-
dykamentów nadnercza przestają wydzielać naturalne kortykosteroidy (do których 
należy między innymi kortyzol). Jeżeli więc gwałtownie odstawimy leki, to na skutek 
niedoboru kortyzolu może dojść do tzw. przełomu nadnerczowego (może objawiać 
się to wymiotami, gorączką, spadkiem ciśnienia krwi, co może skończyć się nawet za-
paścią). Nieco inaczej jest w przypadku sterydów wziewnych i donosowych, które 
stosujemy doraźnie. Taką terapię możemy przerwać z dnia na dzień w przypadku sto-
sowania małych dawek, ale również wtedy należy się najpierw skonsultować z leka-
rzem.

a początek warto wyjaśnić, 
że wyróżniamy dwa rodzaje 
sterydów: pochodne korty-

kosteroidów i sterydy anaboliczne. 
Oba są stosowane w medycynie, ale te 
drugie często przyjmowane są również 
poza kontrolą lekarską, jako środki, 
które mają za zadanie wspomagać zbu-
dowanie masy mięśniowej. Niestety 
stosowane bez wskazań lekarza nieko-
rzystnie wpływają na wiele narządów 
i wyrządzają trwałe szkody w organi-
zmie.

CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?
Pochodne kortykosteroidów to po-
chodne naturalnych hormonów wy-
dzielanych przez nadnercza. Pełnią 
bardzo ważne funkcje, bo hamują reak-

cje układu odpornościowego (dlatego 
są stosowane między innymi w celu 
zapobieżenia odrzuceniu przeszczepu) 
oraz ograniczają stany zapalne. Poza 
przeszczepami stosuje się je w:
chorobach autoimmunologicznych, 
takich jak np. choroba Crohna, toczeń, 
reumatoidalne zapalenie stawów,
astmie oskrzelowej,
alergiach,
zapaleniu płuc i oskrzeli,
problemach z zatokami.
Sterydy anaboliczne (anaboliki) z kolei 
to środki, których działanie jest podob-
ne do testosteronu, czyli męskiego hor-
monu płciowego. W medycynie stosuje 
się je przy:
niedoborze testosteronu u męż-
czyzn,
wyniszczeniu organizmu – pomaga-
ją wtedy odbudować masę ciała i wital-
ność.
Niestety w związku z tym, że anaboliki 
powodują przyrost masy mięśniowej, 
często są używane przez osoby chcące 
szybko poprawić umięśnienie ciała. 
Tymczasem przyjmowane bez kontroli 
lekarskiej, szczególnie w zbyt dużych 
dawkach, są bardzo niebezpieczne.

RYZYKOWNE ANABOLIKI
Niekontrolowane przyjmowanie stery-
dów anabolicznych może doprowadzić 
do fatalnych skutków, między innymi:
uszkodzenia wątroby,
zakrzepicy, 
nadciśnienia tętniczego, 
zaburzeń hormonalnych, 
odwapnienia kości, 
zmian zwyrodnieniowych kości.
U mężczyzn anaboliki mogą doprowa-
dzić do bezpłodności, ponieważ 
zmniejszają naturalną produkcję testo-
steronu i wytwarzanie plemników. 
U kobiet natomiast powodują nadmier-
ne owłosienie na twarzy i ciele, niere-
gularne miesiączki oraz trwałe obniże-
nie tembru głosu.
Niestety te specyfiki również bardzo 
dobrze wpływają na polepszenie na-
stroju, co sprawia, że człowiek szybko 
i łatwo się od nich uzależnia. Dlatego – 
podobnie jak w przypadku narkotyków 
– ich nagłe odstawienie powoduje głód 
sterydowy. 

SKUTKI UBOCZNE 
Leki sterydowe należy przyjmować 
pod kontrolą lekarską, ściśle stosując 

Gdy przerywamy kurację sterydami...

N

EWA CZERNICKA-CIERPISZ 
dr n. med., internista,  
kierownik kliniczny  
Kliniki Demeter w Warszawie  
(www.demeter.com.pl)
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się do zaleceń dotyczących dawko-
wania i czasu przyjmowania prepara-
tu. Przyjmowanie dużych dawek mo-
że bowiem doprowadzić do takich 
skutków ubocznych, jak:
Przyrost masy ciała
Podczas długotrwałego stosowania 
dużych dawek sterydów (doustnych 
i dożylnych) działających na cały or-
ganizm dochodzi do specyficznego 
odkładania się tkanki tłuszczowej. 
Ręce i nogi pozostają szczupłe, a nad-
miar tłuszczu pojawia się na karku, 
brzuchu i podbródku. Pomóc może 
aktywność fizyczna dostosowana do 
możliwości danej osoby oraz właści-
wa dieta. Należy jeść więcej warzyw, 
ograniczyć tłuszcze, zwłaszcza zwie-
rzęce, unikać smażonych potraw (za-
stąpić je gotowanymi) i wybierać po-
trawy lekkostrawne, co odciąża 
trzustkę, wątrobę i jelita.
Niedobór potasu 
Ponieważ sterydy wypłukują potas 
z organizmu, podczas kuracji nimi za-
zwyczaj lekarz zaleca przyjmowanie 
tego pierwiastka w tabletkach. Mo-
żesz też wzbogacić swoją dietę o bo-
gate w niego produkty. Jedz: pomido-
ry (pod każdą postacią – surowe, su-
szone, jako przecier, sok), ziemniaki, 
cytrusy, awokado, zielone warzywa 
liściaste. Dużo potasu znajdziesz też 
w suszonych owocach i bananach 
(uwaga! zawierają dużo cukru). 
Wzrost poziomu cukru we krwi
Przyjmowanie sterydów podnosi po-
ziom cukru we krwi, a nawet może 
doprowadzić do tzw. cukrzycy wtór-
nej (typu 3). Nie tylko sterydy doust-
ne zwiększają to ryzyko. Działanie 
takie mogą mieć także te podawane 
na skórę lub w postaci inhalacji, jeśli 
stosowane są w dużych dawkach 

przez długi czas. Substancje te 
zmniejszają wrażliwość tkanek na in-
sulinę i stopniowo prowadzą do typo-
wych objawów cukrzycy. Dlatego 
w czasie kuracji sterydowej należy 
stosować dietę cukrzycową – unikać 
cukru i słodyczy, a węglowodany pro-
ste (np. białe pieczywo) zastąpić zło-
żonymi (pieczywem razowym). 
Słabe wchłanianie wapnia
Sterydy utrudniają wchłanianie wap-
nia, dlatego aby uchronić się przed 
osteoporozą, już na początku kuracji 
należy rozpocząć suplementację wap-
nia i witaminy D3. W diecie nie po-
winno zabraknąć produktów mlecz-
nych bogatych w wapń, a także ryb, 
brokułów, nasion słonecznika, orze-
chów, sezamu, natki pietruszki, kapu-
sty, brukselki. Lekarz może zlecić ba-
danie gęstości mineralnej kości, a kie-
dy okaże się obniżona, przepisać leki 
hamujące ubytek masy kostnej. 
Choroba zakrzepowa
Przyjmowanie sterydów zwiększa ry-
zyko wystąpienia zakrzepicy. Należy 
unikać więc długiego siedzenia i sta-
nia albo robić przerwy (np. wstać od 
biurka, przejść się, zrobić gimnastykę 
stóp, ponapinać mięśnie łydek). War-
to też odpoczywać z uniesionymi no-
gami, więcej się ruszać, np. chodzić 
na spacery, i pamiętać o właściwym 
nawadnianiu – pić dużo wody. 
Problemy ze wzrokiem
Podczas kuracji sterydami trzeba też 
badać wzrok, aby w porę uchwycić 
rozwój jaskry lub zaćmy i zacząć le-
czenie. Zapewne lekarz zaleci też su-
plementację witaminy A. Możesz też 
zapewnić ją dietą. Witaminę A znaj-
dziesz w mięsie, jajach, a także zielo-
nych i pomarańczowych warzywach 
i owocach.  

W kremie, 
zastrzykach,  

jako inhalacja…
Sterydy można przyjmować w wielu 
formach. W przypadku chorób układu 
oddechowego (np. przy astmie) stosuje 
się zazwyczaj preparaty wziewne. Po-
wodują one mniejsze stężenie sterydów 
we krwi niż tabletki i zastrzyki, które 
stosuje się dopiero w przypadku znacz-
nego nasilenia objawów chorobowych. 
Sterydy w formie inhalacji są bezpieczne 
i skuteczne, ponieważ działają wyłącznie 
w określonym miejscu (tam gdzie zostały 
podane, czyli np. do nosa lub oskrzeli). 

Krótkotrwałe używanie sterydów w for-
mie wziewnej lub donosowej zazwyczaj 
nie wywołuje skutków ubocznych, jed-
nak czasami może rozwinąć się z ich po-
wodu grzybica jamy ustnej. Unikniemy 
jej, gdy po każdym użyciu inhalatora al-
bo nebulizatora dokładnie wypłuczemy 
wodą usta. 

Kortykosteroidy w kremie lub maści sto-
suje się w alergicznych schorzeniach skó-
ry, do zmniejszania blizn albo obrzęków 
po ukąszeniach owadów. Jeśli używamy 
preparatów tego typu dostępnych bez 
recepty, nie stosujmy ich dłużej niż 3–5 
dni, ponieważ potrafią znacznie osłabić 
naskórek.
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Mamy dwie wiadomości  
– złą i dobrą…  

Nie ma cudownych diet 
odmładzających, które 

odejmą nam nagle dziesięć 
lat. Na szczęście, jeśli 
wprowadzimy w życie 

zdrowe nawyki żywieniowe, 
możemy opóźnić 

starzenie się organizmu 
i zminimalizować jego 

skutki. Do dzieła!

W naszych organizmach w wyniku róż-
nych reakcji biochemicznych powstają 
szkodliwe wolne rodniki. Antyoksydanty 
(przeciwutleniacze), czyli ich antagoniści, 
to różne związki chemiczne, mikroelemen-
ty, witaminy. Jeżeli między nimi jest za-
chowana równowaga, wszystko jest w po-
rządku. Jeżeli jednak wolnych rodników 
jest więcej, zaczynają się problemy, bo te 
cząsteczki niszczą komórki, powodują 
starzenie się organizmu, miażdżycę, nowo-
twory. Przyczyniają się też do chorób dege-
neracyjnych mózgu, udarów, chorób oczu, 
skóry, nadciśnienia, zawałów serca, cu-
krzycy, chorób zwyrodnieniowych stawów 
i wielu innych. Do powstawania wolnych 
rodników przyczyniają się z kolei: zanie-
czyszczenie środowiska, długotrwały stres, 

MŁODOŚĆ 
w garnku

Ekspert: 
ANNA ADAMCZYK
Dietetyk kliniczny 
http://udietetyczek.pl/

http://udietetyczek.pl/
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czulające (stąd popularnym sposobem 
na ból zębów jest przykładanie do nich 
goździków).
Goździki wzmacniają odporność or-
ganizmu, działają rozgrzewająco, re-
gulują poziom cukru we krwi, świetnie 
wpływają na pracę układu trawiennego 
i odchudzanie, bo przyspieszają prze-
mianę materii. Są cennym źródłem 
wielu witamin i minerałów. Znajdzie-
my w nich między innymi: witaminy 
A, K, E, D, C, witaminy z grupy B (2, 
6, 12), potas, mangan, wapń, sód, cynk, 
fosfor, kwas foliowy, magnez, selen, 

kwasy omega-3. Uwaga! W czasie 
ciąży należy unikać używania olej-
ku z goździków, a stosowanie ich 
w formie przyprawy lepiej skonsulto-
wać z lekarzem.

CYNAMON
To prawdziwa skarbnica wielu substan-
cji zdrowotnych. Jedną z najcenniej-
szych jest aldehyd cynamonowy, który 
wykazuje właściwości antynowotwo-
rowe szczególnie pomocne w walce 
z rakiem jelita grubego. Poza tym ra-
zem z innym składnikiem zawartym 
w cynamonie – epikatechiną – może 
zapobiegać rozwojowi i wspomagać 
leczenie chorób neurodegradacyjnych 

Ekspert: 
ANNA ADAMCZYK
Dietetyk kliniczny 
http://udietetyczek.pl/

takich jak choroba Alzheimera, a dzię-
ki kolejnemu składnikowi cynamonu 
– benzoesanowi sodu – również cho-
roba Parkinsona. Cynamon jest bogaty 
w wapń, żelazo, magnez, fosfor, cynk, 
sód i potas. Zawiera witaminę C, E, A, 
K, B6, kwas foliowy, ryboflawinę i tia-
minę.
Panie ucieszy informacja, że cynamon 
wspiera odchudzanie, bo przyspiesza 
przemianę materii i spalanie tłuszczu. 
Uwaga! Cynamon należy stosować 
z umiarem. Przyjmuje się, że łyżeczka 
tej przyprawy dziennie to maksymalna 
bezpieczna ilość. Dlaczego? Po pierw-
sze, cynamon zawiera kumarynę, czy-
li związek, który może doprowadzić 
do uszkodzenia wątroby, a po drugie, 
ma działanie hipoglikemizujące, czyli 
obniżające stężenie glukozy we krwi. 
Dlatego ta przyprawa spożywana 
w nadmiernych ilościach może być 
niebezpieczna dla zdrowia. Szczegól-
nie unikać powinny jej kobiety w ciąży, 
bo nadmiar kumaryny może zwiększać 
ryzyko poronienia oraz powstania wad 
rozwojowych u dziecka. 
Cynamonu nie należy używać też po 
terminie ważności. Warto przechowy-
wać go w miejscu niedostępnym dla 
dzieci, w odpowiedniej temperaturze 
i szczelnie zamkniętym opakowaniu. 
Najlepiej kupować cynamon cejloński 
(jest najczystszą odmianą tej przypra-
wy), a nie chiński. 

KAKAO
Jest niezwykle bogate w magnez, który 
doskonale działa na nasze serce (dzię-
ki magnezowi lepiej pompuje krew, 
zmniejszając ryzyko powstania zakrze-
pów prowadzących do zawału lub uda-
ru). Kakao zawiera też cenne białko, 
witaminy B1, B2, B3, B6 i B9, D, E i K 

palenie papierosów, zbyt intensywne 
opalanie się oraz zbyt wyczerpujące 
treningi. Do ich powstawania swoją 
cegiełkę dokłada też niewłaściwa die-
ta – spożywanie wysoko przetworzonej 
żywności, potraw smażonych, wędzo-
nych i grillowanych.
Na szczęście mamy w naszym orga-
nizmie „żołnierzy”, którzy walczą 
z tym podstępnym wrogiem. To anty-
oksydanty (przeciwutleniacze), któ-
re potrafią wyeliminować szkodliwe 
wolne rodniki. Im jest ich w naszym 
ciele więcej, tym skuteczniej działają. 
Jak zwiększyć ich ilość? Jeść bogate 
w antyoksydanty produkty żywnościo-
we. Żeby ułatwić nam życie, naukow-
cy opracowali specjalną skalę ORAC 
(z ang. oxygen radical absorbance ca-
pacity, czyli zdolność absorpcji wol-
nych rodników), która mówi nam, jakie 
produkty mają najsilniejsze właściwo-
ści przeciwutleniające. Przedstawiamy 
niektóre z nich, układając je według ich 
skuteczności. 

GOŹDZIKI
Dzięki dużej zawartości polifenoli ma-
ją wiele właściwości leczniczych. Spo-
walniają procesy starzenia i redukują 
wolne rodniki, które mogą przyczyniać 
się do rozwoju nowotworów. Wykazu-
ją działanie przeciwbólowe, przeciw-
zapalne, przeciwwirusowe, antybak-
teryjne (również w przypadku bakterii 
odpornych na antybiotyki), przeciw- 
pasożytnicze oraz przeciwgrzybicze. 
Dzięki działaniu antybakteryjnemu 
goździki łagodzą objawy zapalenia 
dziąseł, paradontozy i innych scho-
rzeń jamy ustnej (afty, infekcji grzybi-
czych). Eugenol, związek chemiczny 
zawarty w tej przyprawie, ma z kolei 
silne właściwości odkażające i znie-

http://udietetyczek.pl/
https://www.ekologia.pl/zdrowie/witaminy-i-suplementy/witamina-e-tokoferol-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-witaminy-e,21375.html
https://www.ekologia.pl/zdrowie/witaminy-i-suplementy/witamina-k-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-witaminy-k,21503.html
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oraz cynk, fosfor, magnez, potas, sód, 
wapń i żelazo.
Co ciekawe ziarna kakaowca pomagają 
w zrzuceniu zbędnych kilogramów, co 
oznacza, że gorzka czekolada na diecie 
wcale nie jest tak strasznym grzechem, 
jak mogłoby się wydawać. Tym bar-
dziej że zawarte w niej polifenole za-
pobiegają otyłości, zwiększając wraż-
liwość na insulinę, a błonnik ułatwia 
trawienie. 
Kakao wykazuje także pozytywne 
działanie na nasz nastrój. Poprawia sa-
mopoczucie, pozwala się zrelaksować, 
uspokaja, ale równocześnie wyostrza 
zmysły, pobudza i dodaje energii (le-
piej niż kawa – i to bez skutków ubocz-
nych takich jak senność i zmęczenie). 
Dzieje się tak dzięki zawartości nie tyl-
ko kofeiny, ale też niewielkiej ilości... 
substancji psychoaktywnych. Kakao 
to jeden z najsilniejszych naturalnych 
antydepresantów. Pozytywny wpływ 
na nasz układ nerwowy i dobry nastrój 
wykazuje dzięki zawartości dopaminy, 
fenylotylaminy i serotoniny. Poza tym 
zawiera także inhibitory monoamino-
oksydazy i tryptofan. Są to związki po-
magające hormonom szczęścia dłużej 
pozostać w krwiobiegu, a przez to za-
pobiegać depresji i wahaniom nastroju.
Kakao jest jednym z najlepszych prze-
ciwutleniaczy na świecie (o wiele lep-
szym niż zielona herbata). Zawarte 
w nim antyoksydanty chronią komórki 
przed uszkodzeniami, regulują poziom 
cholesterolu, zmniejszają ryzyko wy-
stąpienia nowotworów i mają zbawien-
ny wpływ na układ sercowo-naczynio-
wy, obniżając ciśnienie krwi. 

CZERWONA KAPUSTA
Zarówno czerwona, jak i biała kapu-
sta należą do najzdrowszych warzyw. 

budowy kości oraz utrzymania zdro-
wych zębów i błon śluzowych. Wita-
mina ta poprawia również odporność 
i chroni przed chorobami,
 w 95 proc. dzienne zapotrzebowanie 

na witaminę C (to więcej niż np. poma-
rańcza),
 w 48 proc. dzienne zapotrzebowanie 

na witaminę K, która wspomaga krzep-
nięcie krwi i reguluje mineralizację 
kości. 
Czerwona kapusta to bogate źródło 
witaminy B6, kwasu foliowego oraz 

potasu, manganu, selenu, magnezu 
i żelaza. To ostatnie jest o tyle ważne, 
że dostarcza tlen do komórek, dzięki 
czemu mamy sprawne mięśnie. Brak 
tego pierwiastka może prowadzić do 
zmęczenia oraz anemii. 
Czerwona kapusta zawiera też m.in. 
cenne antocyjany, które zapobiegają 
stresowi oksydacyjnemu i mogą blo-
kować rozwój komórek rakowych. Co 
ważne, kapusta należy do warzyw naj-
mniej podatnych na wchłanianie pesty-
cydów. 

MANDARYNKI 
Owoce te zawierają sporo cennego 
błonnika, witaminę A, C, E, witami-
ny z grupy B, sód, magnez, mangan, 
żelazo, potas, wapń, fosfor i kwas fo-
liowy. Już kilka mandarynek pokrywa 
dzienne zapotrzebowanie na witami-
nę C, wzmacniając w ten sposób nasz 
układ odpornościowy, chroniąc przed 
infekcjami i walcząc z rakotwórczymi 
wolnymi rodnikami. Dzięki dużej za-
wartości witaminy A mandarynki prze-
ciwdziałają powstawaniu chorób oczu 
i korzystnie wpływają na stan skóry, 
kości i zębów. 
Z kolei dzięki zawartości nobiletyny 
(flawonoidu obecnego głównie w skór-
ce) obniżone zostaje ryzyko zachoro-
wania na cukrzycę typu II i miażdży-
cę. W skórce mandarynek występuje 
salvestrol Q40, substancja, która jak 
przypuszczają naukowcy, niszczy ko-
mórki odpowiedzialne za niektóre no-
wotwory, na przykład raka wątroby. 
Do tego owoce te są mało kaloryczne 
i mają niski indeks glikemiczny. Dzię-
ki dużej zawartości błonnika stymu-
lują trawienie i pomagają pozbywać 
się toksyn. Są także pomocne przy za-
parciach oraz infekcjach dróg moczo-

Obie są niskokaloryczne, pełne błonni-
ka i cennych związków antyrakowych. 
Jednak pod względem ilości przeciw-
utleniaczy oraz zawartości witaminy 
A i C czerwona kapusta bije białą na 
głowę (czerwona może zawierać ich 
nawet osiem razy więcej). 
Już 100 g czerwonej kapusty wystar-
czy, aby zaspokoić:
 w 22 proc. dzienne zapotrzebowanie 

na witaminę A, która jest niezbędna do 
prawidłowego widzenia (pomaga za-
pobiegać zwyrodnieniu plamki żółtej),  



Codziennie tracimy około 100 włosów. 
Jest to ilość uznawana za normę i taką liczbą nie musimy się 
przejmować. Jednak w obecnych czasach mnóstwo kobiet 
i mężczyzn boryka się z problemem nadmiernego ich wy-
padania. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różne:
1. Niewłaściwa dieta, która może powodować niedobór   
 mikro i makroelemenów np. cynku, krzemu czy magnezu.
2. Zaburzenia hormonalne – problemy z tarczycą czy  
 łysienie androgenowe.
3. Przyjmowane leki – w niektórych przypadkach efektem  
 ubocznym jest wypadanie włosów.
4. Choroby skóry głowy np. grzybica. Tam gdzie rozwija się 
 stan zapalny, wzrost włosa jest niemożliwy, a uszkodze- 
 nie cebulek włosa chorobą, powoduje rozpoczęcie  
 procesu łysienia.
5. Nagły lub przewlekły stres – na co dzień, ma on bardzo  
 niekorzystny wpływ na ogólną kondycję włosów, osłabia  
 je i przerzedza. 
6. Używki – np. palenie papierosów.
7. Niewłaściwa pielęgnacja – zbyt duża ilość produktów do 
 stylizacji, częste suszenie, prostowanie czy kręcenie 
 włosów (wysoka temperatura pogarsza stan włosów).   
 Stałe spinanie włosów w ciasny kucyk lub kok, może   
 osłabiać włosy i uszkadzać je mechanicznie.

Proces poprawy kondycji włosów nie jest prosty. 
Powinniśmy zacząć od wewnątrz, czyli np. od odpowied-
niej diety albo suplementacji, lecz te kwestie trzeba usta-
lać z dietetykiem lub lekarzem. Jednak pielęgnacja od 
zewnątrz, również może dać wspaniałe efekty. Na rynku 
kosmetycznym jest wiele preparatów, które zapobiegają 
wypadaniu włosów lub pobudzają cebulki włosa do wzro-
stu. Przy takich produktach, należy jednak pamiętać o sys-
tematyczności ich stosowania. Tylko regularne dostarcza-
nie odpowiednich substancji pomoże utrzymać i zachować 

doskonałe efekty na dłużej. Kosmetyki te zawierają skład-
niki odżywcze, pomagające zwalczyć powyższe problemy.  
Są to między innymi:
• Pokrzywa zwyczajna – stymuluje wzrost nowych  
 włosów, zmniejsza ich wypadanie, ale także działa  
 przeciwłupieżowo i zmniejsza przetłuszczanie.
• Mięta pieprzowa - pobudza mikrokrążenie skóry  
 głowy, co sprawia, że większa ilość składników od- 
 żywczych może być dostarczona do cebulek włosowych.  
 Mięta odpowiada też za pielęgnację skóry głowy  
 i regulację gruczołów łojowych.
• Kofeina – stymuluje krążenie w skórze. Ma to bardzo   
 duże znaczenie, ponieważ dzięki temu składniki odżyw- 
 cze szybciej dostają się do każdej z komórek. Wzmaga   
 mikrokrążenie w mieszkach włosowych, tym samym   
 pobudza włosy do wzrostu. Kofeina w naturalny sposób  
 przeciwdziała aktywnej formie testosteronu, czyli DHT. 
 To właśnie DHT jest odpowiedzialne za wypadanie  
 włosów. 
• Stymulator wzrostu włosów - wzmacnia cebulki włosów  
 i spowalnia starzenie się mieszków włosowych, popra-  
 wia mikrokrążenie skóry głowy, a tym samym przeciw-  
 działa przerzedzaniu się włosów. Kondycjonuje   
 włosy i zwiększa ich gęstość.

Przyczyny 
wypadania włosów

ORAZ SKŁADNIKI ODŻYWCZE  
ODPOWIADAJĄCE ZA ICH DOBRĄ KONDYCJĘ

NOWOŚĆ!

Wiele osób w zadbanych i lśniących włosach widzi urodę, 
ale też zdrowie. Włosy, aby były piękne i rosły prawidłowo 

potrzebują różnorodnych składników odżywczych. 

www.bandi.pl

Martyna Sudowska
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem,  
technolog w BANDI Cosmetics.

artykuł sponsorowany
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wych. Pomagają w utrzymaniu prawi-
dłowego poziomu cholesterolu. 

FASOLA
W tym pospolitym strączku znajdzie-
my witaminy z grupy B (B1, B2, B6), 
witaminę C, E, K i A, a także makro- 
i mikroelementy, takie jak potas, wapń, 
magnez, żelazo, miedź, fosfor, cynk, 
jod i fluor. Dzięki dużej zawartości 
błonnika fasola wspomaga trawienie 
i ułatwia pozbywanie się resztek pokar-
mu, a dzięki zawartości białka dba o za-
chowanie równowagi kwasowo-zasa-
dowej w organizmie. Nasiona fasoli 
pomagają w utrzymaniu właściwego 
poziomu glukozy we krwi. 
Fasola zawiera głównie zdrowe niena-
sycone kwasy tłuszczowe, jedząc ją, 

obniżamy więc poziom złego choleste-
rolu. Występująca w niej lizyna przy-
czynia się z kolei do obniżenia ryzyka 
wystąpienia chorób układu krążenia. 
Fasola jest świetna na odchudzanie – 
ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej 
i przyspiesza metabolizm lipidów. Je-
dzona regularnie poprawia stan skóry, 
włosów i paznokci. Dzięki zawartości 
witamin z grupy B oraz lecytyny fa-
sola wspiera pracę mózgu i utrzyma-
nie dobrego samopoczucia, a zawarte 
w jej miąższu inhibitory proteazy wy-
kazują działanie przeciwrakowe.

ORZECHY WŁOSKIE
Są bogate w witaminy C, A, E, K i B6. 
Zawierają tiaminę, ryboflawinę, nia-
cynę oraz kwas foliowy. Są także do-

brym źródłem minerałów: wapnia, że-
laza, magnezu, fosforu, potasu, cynku 
i sodu. Orzechy te są bogate w błonnik 
i białko. Zawierają też koenzym Q10, 
L-argininę, sterole roślinne oraz (po-
dobnie jak ryby) wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe. Wszystkie te skład-
niki mają wspaniały wpływ na układ 
krążenia – pomagają obniżyć poziom 
złego cholesterolu, zmniejszają lep-
kość krwi, wpływają na rozszerzenie 
naczyń wieńcowych, obniżają ciśnie-
nie oraz działają przeciwzakrzepo-
wo i przeciwzapalnie. Występujące 
w orzechach włoskich kwasy elago-
wy i fenolowy podnoszą odporność 
oraz działają przeciwnowotworowo 
– unieszkodliwiając substancje rako-
twórcze. 

Pod nazwą antyoksydanty kryje się wiele wykazujących 
działanie przeciwstarzeniowe substancji o skomplikowa-
nych nazwach. Zebraliśmy je tu, by pokazać, w jakich pro-
duktach żywnościowych ich szukać. Nazwy te często znaj-
dziemy też na opakowaniach kosmetyków.

 POLIFENOLE – występują w owocach (najwięcej jest ich 
w skórkach), warzywach, orzechach, nasionach, ziołach. 
Dzielą się na:

a) flawonoidy – wśród których wyróżniamy m.in.: 

 antocyjany – występują głównie w roślinach o zabarwie-
niu niebieskim lub fioletowym, takich jak: czarne jagody, 
czarne porzeczki, czarny bez, maliny, jeżyny, aronia, czerwo-
na kapusta, winogrona oraz bakłażany,  izoflawony – wy-
stępują m.in. w roślinach bobowatych i strączkowych, np. 
w soi,  flawonole – znajdziemy je m.in. w: ciemnych wino-
gronach, cebuli, orzechach włoskich oraz czerwonym winie,

 katechiny – znajdziemy je w herbacie (każdego rodzaju), 
czekoladzie, czerwonym winie,   flawanony – występują 
przede wszystkim w owocach cytrusowych,   bioflawo-
noidy – najwięcej ich występuje w skórkach owoców i wa-
rzyw, przede wszystkim jabłkach i cebuli;

b) kwasy i związki fenolowe – szczególnie bogate w te 
związki są owoce jagodowe, takie jak: aronia, truskawki, po-
ziomki, maliny, jagody, borówki, jeżyny.

 KAROTENOIDY – jest to grupa ponad 600 związków, 
z których najbardziej powszechne są:

 beta-karoten – znajdziemy go w marchwi, szpinaku, 
jarmużu, natce pietruszki, dyni, w suszonych morelach 
i śliwkach,   likopen – występuje w czerwonych owocach 
i warzywach, takich jak arbuz, czerwone grejpfruty, owoce 
dzikiej róży, pomidory,   luteina i zeaksantyna – w związ-
ki te bogate są m.in. szpinak, brokuły, jarmuż, kukurydza, 
czerwona papryka,   kryptoksantyna – występuje przede 
wszystkim w owocach barwy pomarańczowej: pomarań-
czach, mandarynkach, mango, brzoskwiniach. 

 BETALAINY – istnieje około 50 takich barwników i można 
je znaleźć np. w burakach. 

 MELATONINA – najwięcej zawierają jej wiśnie, ananasy, 
banany, pomarańcze, pomidory, owies, jęczmień, ryż , imbir. 

 KWAS FERULOWY – znajdziemy go w liściach, nasionach 
i korze drzew iglastych, a także w ziarnach ryżu, pszenicy, 
kukurydzy i żyta. 

Trudne słowa, które służą urodzie
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Jestem tu nowa...
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Mówić, a może lepiej słuchać? Lepiej wrzucić  
na luz czy próbować imponować? Jakie strategie 
bycia nową pomogą nam wpasować się w nowe 
środowisko, a czego na pewno nie powinniśmy 
robić? Radzi Dominika Rossa z Uniwersytetu 
SWPS. ROZMAWIA Agnieszka Fiedorowicz

Pandemia przynosi nieoczekiwane skut-
ki – chętniej zmieniamy pracę, prze-
prowadzamy się, wchodzimy w nowe 
środowiska. 
Dominika Rossa: Z najnowszego ra-
portu Pracuj.pl „Polacy w środowisku 
pracy” wynika, że co trzeci z nas aktyw-
nie rozgląda się za nowym miejscem 
zatrudnienia, a 86 proc. jest otwartych 
na przyjęcie nowej oferty pracy – te 
wskaźniki nigdy nie były tak wysokie. 
Ostatnie doświadczenia pokazały, że da 
się efektywnie pracować zdalnie, wielu 
z nas nie chce wracać do biura. A dzieci 
i młodzież po ponad rocznej przerwie 
wracają do szkół, na studia. Dla wielu 
z nich to także wejście w nowe środo-
wisko, bo kolegów dotąd znali tylko 
z Zooma. Podsumowując: wielu z nas 
doświadcza wejścia w nowe środowi-
sko, a co za tym idzie – stresu.

Da się go uniknąć?
DR: Niestety, raczej nie. Wejście w nie-
znane środowisko zawsze rodzi stres. 
Pogódźmy się z tym, że on wystąpi i że 
jest to coś naturalnego. Lepiej zastanów-

Ekspert: DOMINIKA ROSSA, ekspertka w dziedzinie ko-
munikacji interpersonalnej i marketingowej. W ramach pracy 
doktorskiej na Wydziale Psychologii Interdyscyplinarnej 
Szkoły Doktorskiej USWPS prowadzi badania nad narracjami 
w kontekście własnej skuteczności w osiąganiu celów

my się, czym jest on spowodowany. 
Często na wyrost zakładamy, że wyda-
rzy się coś negatywnego: że popełnimy 
gafę, a nowi znajomi nas nie polubią. 
Tymczasem tak być nie musi. Zwykle 
ludzie, których spotykasz, życzą ci do-
brze, a nie źle. Ja w takiej sytuacji zadaję 
wspólnie z klientami pytania kartezjań-
skie: „Jeśli zrobię X, to co najlepszego 
i co najgorszego może się wydarzyć?” 
oraz „Jeśli nie zrobię X, to co najlepsze-
go i najgorszego może się wydarzyć?”. 
Odpowiadając na nie, porządkujemy 
sytuację i łatwiej nam zauważyć, że nie 
taki diabeł straszny. 

Warto zaplanować ten pierwszy dzień?
DR: Poczujemy się pewniej, gdy wcze-
śniej ustalimy, w co się ubierzemy, ja-
ką trasą pojedziemy w nowe miejsce. 
Warto wcześniej przećwiczyć dojazd, 
by pierwszego dnia nie szukać w po-
płochu miejsca przesiadki. Spróbujmy 
jak najwięcej dowiedzieć się o nowym 
środowisku, np. jaki dress code w nim 
obowiązuje: bardziej czy mniej formal-
ny. Czy dozwolone są makijaż, biżute-

ria? Warto zajrzeć do mediów społecz-
nościowych, sprawdzić, kto jest kim, 
zwłaszcza na wysokich stanowiskach, 
by nie zapomnieć o „Dzień dobry, pani 
prezes”, wchodząc z nią do windy,

OK, plan gotowy. Pora…
DR: …pójść spać. Sen jest naszym 
sprzymierzeńcem. Odpowiednia jego 
ilość obniży poziom kortyzolu, hormo-
nu stresu. Wypoczęci będziemy też mie-
li więcej energii i będziemy pozytywniej 
nastawieni do nowej sytuacji. 

Wstańmy wcześniej niż zwykle?
DR: Warto wyruszyć wcześniej, dać 
sobie rezerwę czasu na nieprzewidzia-
ne zdarzenia, korek, spóźnienie auto-
busu. Lepiej dotrzeć na miejsce wcze-
śniej i poczekać, niż zrobić pierwsze 
złe wrażenie, spóźniając się pierwszego 
dnia. W drodze możemy posłuchać 
muzyki, która nas relaksuje i nastraja 
pozytywnie. 

I wejść do nowego miejsca z uśmiechem?
DR: Pamiętajmy, że mowa ciała często 
szybciej na nas oddziałuje niż słowa. 
Nasz ton głosu, nerwowe ruchy ciała 
od razu zdradzą rozmówcy, że jesteśmy 
zdenerwowani. Uśmiech w tym przy-
padku robi podwójną robotę: po pierw-
sze, nawet jeśli jesteśmy zestresowani, 
uśmiechając się, uruchamiamy określo-
ne mięśnie, wysyłając do mózgu sygnał, 
że jest OK. Ten w odpowiedzi zaczyna 
wydzielać relaksujące nas hormony 
szczęścia takie jak serotonina. Po dru-
gie, uśmiech jest zaraźliwy – nowo po-
znane osoby też się uśmiechną i poczują 
dobrze w naszym towarzystwie. 

Podobno jest łatwiej, gdy znamy choć 
jedną osobę w nowym środowisku.
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DR: To prawda. W przypadku nowej 
pracy praktyką jest przydzielanie nowej 
osobie starszego stażem pracownika, 
który opiekuje się nią w czasie pierw-
szych dni w pracy, oprowadza po bu-
dynku, odpowiada na pytania. Nie bój-
my się ich zadawać, ale róbmy notatki, 
abyśmy nie pytali po dziesięć razy nasze-
go przewodnika, jak działa ekspres do 
kawy albo gdzie chowamy kurtki. 

Raczej słuchajmy, zamiast mówić? 
DR: Dobrze przygotować sobie pół-
minutowe wystąpienie, w którym się 
przedstawimy, powiemy, gdzie wcze-
śniej pracowaliśmy, czym się interesu-
jemy. A potem raczej zadawajmy pyta-
nia i słuchajmy nowo poznanych osób. 
Z badań wynika, że sympatię zyskuje się, 
słuchając, a nie przegadując rozmówcę. 
Uważne słuchanie to największy kom-
plement. Unikajmy przechwalania się 
– nikt tego nie lubi w naszej kulturze. 
Ale też drogie panie nie pozostawajcie 
szarymi myszkami: macie kompetencje 
i wiedzę, skoro was zatrudniono. 

Jakie strategie mogą nam pomóc zyskać 
sympatię nowo poznanych osób? 
DR: Sympatię budzą w nas ludzie, któ-
rzy są jakoś do nas podobni, podzielają 
podobne zainteresowania. Ja w no-
wej pracy z miejsca zaprzyjaźniłam się 
z kolegą z działu IT, gdy okazało się, że 
oboje kończyliśmy dziennikarstwo na 
Uniwersytecie Warszawskim i mieliśmy 
tego samego promotora. Pytajmy więc 
nowych kolegów o ich zainteresowania, 
hobby. Może łączy nas upodobanie do 
jazdy konnej, narciarstwa, a może lubi-
my czytać kryminały? Większość z nas 
w czasie rozmowy dopasowuje pozy, 
mimikę i ton głosu do mowy ciała roz-
mówcy – zjawisko nosi nazwę efektu ka-
meleona. Warto o tym pamiętać, bo po-

maga to zyskać zaufanie nowo poznanej 
osoby. Udowodniono, że tego typu na-
śladowanie wzbudza zaufanie i sprzyja 
budowaniu satysfakcjonujących relacji.

O co jeszcze warto pytać?
DR: Spróbujmy dowiedzieć się, jak 
najwięcej zarówno o formalnych, jak 
i nieformalnych zwyczajach w nowym 
środowisku. Ustalmy, o której godzinie 
większość osób zaczyna i kończy pra-
cę? Kiedy macie przerwę na lunch i czy 
jecie razem np. w kantynie czy każdy 
przy swoim biurku? Tu dodam, że war-
to korzystać z każdej okazji do lepszego 
poznania nowych osób – nie odmawiaj-
my wspólnego pójścia na obiad, nawet 
jeśli zabraliśmy ze sobą jedzenie z domu. 
Ważne jest też ustalenie, jakie są meto-
dy i kanały komunikacji. Czy zwracamy 
się do siebie po imieniu czy formalnie? 
Używamy drogi mailowej, messengera, 
a może WhatsAppa? 

Bycie „nowym” rodzi pokusę, by zabły-
snąć przed otoczeniem…

DR: Tę pokusę na początku warto w so-
bie ostudzić. Obserwujmy, ale nie ko-
mentujmy negatywnie np. pracy innych, 
bo może to zostać odebrane jako kryty-
ka. Na starcie nie mamy przecież pełnej 
wiedzy o przyczynach danego stanu 
rzeczy, możemy niechcący wdepnąć na 
minę.

Nawet jeśli jesteśmy nowym szefem, od 
którego oczekuje się zmian?
DR: Tym bardziej! Wiem, że pierwszą 
scenę kultowego serialu „The New Am-
sterdam”, w której nowy dyrektor zwal-
nia kardiologów, świetnie się ogląda. 
Ale w realnym życiu takie zachowanie 
z miejsca zrazi do nas zespół, a wręcz 
może spowodować bunt. Lepiej naj-
pierw oddać głos drugiej stronie, po-
zwolić nowym współpracownikom, by 
to oni powiedzieli, z czym mają proble-
my, może mają pomysły, jak to zmie-
nić. Dopiero na tej podstawie można 
wprowadzać zmiany. „W czym mogę 
pomóc?” to dobre zagranie. Kluczowe 
jest, by nie tylko sugerować pomoc, 
ale faktycznie spróbować zaradzić pro-
blemom, z jakimi zwracają się do nas 
podwładni. 

A na koniec chyba warto podziękować?
DR: Koniecznie. Podziękujmy nowo 
poznanym osobom za okazaną pomoc, 
za życzliwość. Możemy następnego dnia  
przynieść im jakiś słodki poczęstunek, 
np. babeczki albo zdrowy koktajl – zale-
ży, jakie zwyczaje żywieniowe obowią-
zują w nowym środowisku. 

Nie zostanie to odebrane jako próba pod-
lizania się? 
DR: Można od razu zaadresować ten 
zarzut, obracając go w żart: „Może po-
myślicie, że próbuję wkupić się w wasze 
łaski. No cóż, tak jest. Smacznego!”. RY
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MINI MONDO

Wnętrze galerii sztuki, warsztat rzeźbiarski, chatka szamana,  
a może wiktoriański salon? To tylko niektóre z przestrzeni,  

które warszawskie architektki wnętrz Kamdi Sosnowska i Magda Niezgoda, 
właścicielki agencji artystycznej Mini Mondo, przenoszą do skali mini 

i zamykają w specjalnych boksach. 

ROZMAWIA: Agnieszka Fiedorowicz

świat w miniaturze
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Ś
ciany pracowni na war-
szawskiej Pradze zasta-
wione są drewnianymi 
boksami. Każdy z nich to 
unikatowy świat w minia-

turze: są współczesne, są stylizacje z mi-
nionych epok i wnętrza eklektyczne. 
W malutkim warsztacie rzeźbiarza stoi 
niedokończona rzeźba, a na stole walają 
się miniaturowe dłuta. W gablocie 
obok pyszni się wiktoriański salon pe-
łen bogato zdobionych mebli. Na innej 
półce znajduję boks, w którym królują 
modernistyczne meble z PRL. To nie-
które z przestrzeni, które architekt-
ki wnętrz Kamdi Sosnowska i Magda 
Niezgoda przeniosły do skali mini – 
w ramach wspólnego projektu Mini 
Mondo. Projektowanie i wykonywanie 
miniaturowych boksów to dla nich – 
jak przekonują – nie tylko zabawa, ale 
i odskocznia od maksi mondo, czyli ko-
mercyjnego projektowania wnętrz. 

DOMKI DLA DUŻYCH 
DZIEWCZYN 

– Znamy się od przedszkola, tyle że nie 
naszego, ale naszych dzieci – wyjaśnia 
Magda. Miały niewielkie szanse, by ja-
ko dzieci chodzić do tego samego 
przedszkola: Magda wychowywała się 
w Polsce, a Kamdi dzieciństwo spędziła 
w Nigerii. Jej tata, Nigeryjczyk, poznał 
jej mamę na studiach inżynierskich 
w Polsce, a potem oboje pracowali w ni-
geryjskich fabrykach. – Polskę znałam 
z wyjazdów na wakacje do dziadków. 
Ta PRL-owska była szara, melancholij-
na i mocno różniła się od kolorowej, 
głośnej, gorącej Afryki. Fascynował 
mnie ten kontrast – mówi. Z Polski za-
pamiętała też ogromną życzliwość lu-
dzi, dlatego zdecydowała się wrócić tu 

OD DALEGO  
DO RAY EAMES 

Moją uwagę przykuwa box, którego 
wnętrze utrzymane w ciemnych bar-
wach przedstawia chatę szamana. Na 
ścianach wiszą czaszki, maski, a na 
podłodze stoi kocioł do przyrządzania 
magicznych wywarów. – Inspiracja 
z Nigerii? – pytam. Kamdi potakuje, 
a Magda ze śmiechem dodaje, że jeden 
z ich klientów przestraszył się tej reali-
zacji. Każdy z boksów opowiada inną 
historię. Kamdi pokazuje mi taki, 
w którym dominują figury geome-
tryczne w kontrastowych barwach (bia-
ły, czerwony, niebieski), których uzu-
pełnieniem są złoto-czarne dodatki, np. 
klosze lamp. – Miałyśmy zaprojektować 
nowy wystrój wnętrz centrum handlo-
wego, ale do realizacji nie doszło. Mu-
siałyśmy gdzieś przelać nagromadzoną 
energię i frustrację – tłumaczy Kamdi. 
Niektóre „pudełka” nawiązują do kie-
runków w sztuce, które są im bliskie; na 
ścianach znajdę boksy inspirowane 
dziełami Salvadora Dali, obrazami Fri-
dy Kahlo czy box „Ray” dedykowany 
małżeństwu projektantów mebli 
i obiektów – Ray i Charlesowi Eame-
som. 
Realizacja boksu, w zależności od jego 
zawartości, może zająć nawet kilka ty-
godni. – Każdy mebel ręcznie wycina-
my, kleimy, lakierujemy, czasem tapice-
rujemy – wylicza Kamdi Sosnowska.  
– Zależy nam, by materiały, z których 
tworzymy meble, były prawdziwe – do-
daje. Abażury powstają z tkanin utwar-
dzanych klejem, klepki na podłodze są 
drewniane, a na stołach znajdziemy 
kieliszki ze szkła. – Łatwiej byłoby to 
wydrukować na drukarce 3D, ale nam 
nie chodzi o to, by było szybko, ale żeby 

na studia – ukończyła Wydział Archi-
tektury Politechniki Łódzkiej. 
Magda studiowała nauki społeczne na 
Uniwersytecie Warszawskim, a potem 
zajęła się projektowaniem wnętrz. – Po-
znałyśmy się w momencie, w którym 
zrobiłyśmy sobie zawodową przerwę ze 
względu na dzieci, ale brakowało nam 
pracy twórczej – opowiada Magda. Przy 
odbieraniu dzieci z przedszkola odkry-
ły, że łączy je podobna wrażliwość i gust. 
Kiedy Magda zaprosiła Kamdi na kawę 
do mieszkania, ta od razu poczuła się 
jak u siebie. 
Pomysł na Mini Mondo zaczął się od 
małych krzesełek w skali 1:12, które do-
stała Magda. – Pomyślałyśmy, że warto 
zaprojektować dla nich jakieś fajne wnę-
trze – mówi. Z kartonu architektonicz-
nego, z którego studenci przygotowują 
makiety na studiach, zbudowały parte-
rowy dom, który z czasem zyskał dwa 
piętra. Po nim powstał kolejny. – Wypo-
sażyłyśmy domy w oświetlenie, na pod-
łogach i ścianach położyłyśmy różno-
kolorowe okładziny. W końcu przyszedł 
czas na kolejne miniaturowe meble, ob-
razy – wylicza Kamdi. Odkryły, że to 
popularne hobby. – W Wielkiej Brytanii 
i Holandii miniaturzyści mają własne 
stowarzyszenia, periodyki, specjali-
styczne sklepy. Tyle, że tamtejsi hobby-
ści preferują meble z dawnych czasów. 
Można kupić miniaturę szafy z XVII 
wieku, ale modernistycznej meblo-
ścianki nie uświadczysz – mówi Magda. 
Dlatego zaczęły same projektować 
i tworzyć wystrój do domów. Robiły też 
zdjęcia, starając się uzyskać efekt iluzji 
wnętrza pełnowymiarowego. Z czasem 
zaczęły powstawać osobne projekty – 
każdy był umieszczony w drewnianym 
boksie – pierwsze z serii Mini Mondo. 
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dobrze się bawić – tłumaczy Magda. 
Pracę nad boksami porównuje do tra-
dycji darcia pierza. – Dawniej kobiety 
razem darły pierze lub haftowały i roz-
mawiały o życiu. Takie wspólne tworze-
nie połączone z rozmową jest nam 
szczególnie bliskie. My też siedzimy, 
kleimy, dłubiemy, gadamy, często słu-
chamy muzyki lub audycji. 

DESIGN DODAJE ENERGII 
Niezależnie od tego, czy projektują 
w skali mini czy maksi, Kamdi i Magda 
chcą, by projektowane przez nich prze-
strzenie wzbudzały w użytkownikach 
pozytywne emocje. – Wnętrze powin-
no odzwierciedlać to, co kochamy, 
w czym się dobrze czujemy, a nie być 
zrobione „na pokaz” – tłumaczy Kam-
di. Przyznaje, że wciąż czuje się zasko-
czona, gdy klienci dopytują, czy ich po-
mysły są właściwe. 

Przestrzeń, która nas otacza, ma wpływ 
na to, jak się czujemy. – Jakiś czas temu 
przeprojektowałyśmy biura warszaw-
skiego teatru. Mieściły się w przedwo-
jennej kamienicy, z marmurową klatką 
schodową. Po wojnie przerobiono wnę-
trza w klitki – opowiada Magda. – Przy-
wróciłyśmy pomieszczenia do stanu 
pierwotnego, wyburzyłyśmy część 
ścian, resztę pomalowałyśmy na biało 
i czarno, wstawiłyśmy białe meble i ko-
lorowe akcenty w postaci oświetlenia, 
obrazów, instalacji. Po paru tygodniach 
pracujący tam zaczęli ubierać się od-
ważniej, robić fantazyjne makijaże. Tak, 
jakby wnętrze sprawiło, że nabrali ener-
gii. To było najpiękniejsze zwieńczenie 

projektu, jaki kiedykolwiek robiłyśmy 
– dodaje Kamdi.
Przyznają, że w tym, co tworzą razem, 
starają się zawrzeć element niedoskona-
łości. – Lubimy eksplorować nowe dzie-
dziny, tworzyć coś nowego – tłumaczy 
Magda. Planują otworzyć sklep interne-
towy, w którym będą sprzedawać swoje 
rękodzieło. Kolekcja Mini Mondo miała 
też już wiele wystaw. – Można je było 
oglądać m.in. w warszawskiej galerii 
Apteka Sztuki, Teatrze Syrena i w con-
cept store Pies czy Suka. Marzenia pro-
jektantek wybiegają dalej w świat. – Ma-
rzy nam się wystawa na Biennale Sztuki 
w Wenecji albo w Museum of Modern 
Art. Kto wie... –  mówi Kamdi. 

Realizacja boksu, w zależności od jego 

zawartości, może zająć nawet kilka tygodni.
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Mówi się, że buty 
są najważniejszym 
elementem wizerunku. 
Ale niezależnie od 
tego, jakie wybierzesz, 
muszą być czyste. 
Inaczej nawet najlepsze 
nie robią należytego 
wrażenia.  
TEKST: Matylda Jawor

NA WYSOKI POŁYSK

We wzornictwie mody się zmieniają – 
raz wolimy meble z politurą na błysk, 
a potem matowy szczotkowany dąb.  
Moda na wysoki połysk nie zmienia 
się tylko w jednym segmencie mody – 
chodzi, oczywiście, o obuwie. 
Mój dziadek, który miał specjalny sto-
łeczek-skrzyneczkę z utensyliami do 
czyszczenia butów, mawiał, że matowe 
mogą być tylko buty zamszowe, a i te 
muszą być wyszczotkowane. W jego 
pokoleniu był to jeszcze standard. Te-
raz zdarza się, że częściej buty kupuje-
my, niż czyścimy.

JAK CZYŚCIĆ OBUWIE SKÓRZANE?
Zakładamy, że przechowujesz buty na prawidłach. W trakcie czyszczenia 
powinny być na nich wsparte, bo prostują się wtedy wszystkie załamania, a proces 
będzie dokładniejszy. Zacznij od przetarcia ich miękką suchą szmatką i otrzepania 
z kurzu i błota szczotką. Nie zapomnij o bokach podeszew i obcasach. Nakładaj 
cienką warstwą pastę. Niegdyś kawalerzyści, aby uzyskać efekt „szklanych” 
oficerek, zapalali pastę w metalowym pudełku, a gdy jej wierzchnia warstwa 
stawała się płynna, przykrywali pudełko wieczkiem. Wybieraj raczej pastę 
w pudełku – jest gęsta, ale dla butów lepsza, bo zawiera mniej wody.  
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CZEGO NIE ROBIĆ BUTOM  
(A W KONSEKWENCJI SWOJEMU BUDŻETOWI)? 
Pomyśl, że skóra (także płótno lub zamsz) na butach jest tak delikatna 
jak twoja własna. Nie warto więc retuszować butów domowym 
sposobem. 
– Lakierowana powierzchnia się zarysowała? Lakier do paznokci nie 
pomoże! 
– Zmarszczki i przetarcia – wcieranie grubej warstwy barwiącej pasty 
pomoże tylko chwilowo. 
– Trwały flamaster nie zamaskuje zacieków z soli.
– Tenisówek ani snickersów nie pierz w pralce. Opuszczą kąpiel 
zdefasonowane, a białe – często zażółcone. Klejenia mogą się rozszczelnić. 
– Nie przegrzewaj obuwia. Suszenie ich na kaloryferach lub w ich pobliżu 
może spowodować popękanie. Skóra może też twardnieć. 
– Buty suszone na słońcu mogą się (nierównomiernie) odbarwić.

POSOLONE...
Potrzebne będą miękka gąbka i naczynie 
z ciepłą (ale nie gorącą) wodą. Pocieramy 
miejsca z solnymi zaciekami. Moczymy 
gąbkę i kontynuujemy. Wodę trzeba 
kilkukrotnie wymienić. Jeśli zacieki  
są stare, sprawdza się dodanie do wody 
odrobiny octu winnego.

BIEGÓWKI I INNE SPORTOWE...
Czyszczenie zaczynamy od wyjęcia sznurowadeł i wkładki. Sznurówki 
można uprać ręcznie, używając szarego mydła, rozciągnąć i rozwiesić do 
wysuszenia. Oczyszczamy podeszwy szczotką (na sucho lub na mokro). 
Pierzemy je pojedynczo, ręcznie, używając wody z sodowym mydłem. 
Zwolenników ma też metoda, w której używa się piany z preparatu do 
czyszczenia dywanów. Buty powinny wysychać z dala od źródeł ciepła  
(tak jak włosy bez suszarki). Aby się nie wysklepiły (w tzw. kołyskę), 
w trakcie suszenia dobrze jest je wypchać kulkami z papieru gazetowego. 
Zszarzała gumowa podeszwa dobrze przyjmuje zabiegi oczyszczające 
z pasty do zębów na miękkiej (zużytej) szczoteczce do zębów.

KROPLA Z ROSOŁU...
Tłuste plamy posypujemy 
szczodrze sypkim pudrem 
bezbarwnym lub talkiem 
kosmetycznym (ewentualnie mąką 
ziemniaczaną). Po kilku godzinach 
otrzepujemy (nie wcieramy pudru 
w skórę czy zamsz). 

ZAMSZAKI
Nie czyścimy wilgotnego obuwia! Czekamy, aż wyschnie (na prawidłach lub 
wypełnione papierowymi kulkami). Zamsz czyścimy zawsze na sucho, miękką 
szczoteczką lub specjalną – z gumowymi wypustkami. Staramy się nie nosić 
zamszowych butów, gdy pada deszcz – posłużą nam dłużej w nienagannym 
stanie. W naszym klimacie zamszowe zimowe kozaki to pomysł tylko dla tych, 
którzy wsiadają do samochodu na podziemnym parkingu i na takim samym 
wysiadają. 
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NA BIAŁYM 
SZLAKU 
…czyli o kolekcjonowaniu porcelany.  

To nie tylko sentyment do filiżanki po prababci,  
ale dziedzina pasjonującej wiedzy. I dekoracja stołu 

lub mieszkania... TEKST: Matylda Jawor
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olekcjonowanie porcelany 
uczy szacunku do innych 
kultur, pozwala na zachwyty, 

wysubtelnia upodobania. Poza tym 
sztuki tej można używać na co dzień, 
ciesząc nią oczy. Porcelana z polskich 
fabryk i manufaktur przeżywa renesans 
i jest ceniona na międzynarodowych 
wystawach i targach branżowych (np. 
Ambiente we Frankfurcie i Salone del 
Mobile w Mediolanie). Pojawia się też 
na stołach renomowanych sieci hoteli 

(np. Marriott i Hyatt) oraz w prywat-
nych kolekcjach (np. duńskiej rodziny 
królewskiej). W dodatku dobra polska 
porcelana jest kilkakrotnie tańsza niż ta 
uznanych marek międzynarodowych. 
Wynika to z dwóch powodów: w Polsce 
nie utylizuje się wyrobów, które nie 
spełniają najwyższych standardów ja-
kości (dla porównania w fabrykach We-
dgwood to ok. 30% produkcji), ale 
sprzedaje jako II czy III gatunek, a to 
wpływa na postrzeganie marek. Poza 

tym zagraniczne fabryki budują nie-
przerwanie swoją renomę od ponad 
dwustu lat. Nasze są nieco młodsze (np. 
Ćmielów o sto lat od Miśni), a w czasach 
PRL mało kto o porcelanie polskiej sły-
szał. To ważne, bo prestiż w tej dziedzi-
nie buduje się co najmniej dziesięciole-
ciami. To, co nie jest szczególnie ko-
rzystne dla rynku polskiej porcelany ja-
ko gałęzi biznesu, może wykorzystać 
początkujący kolekcjoner, bo ceny nie 
są zawrotne. 

K

GORĄCE PORCELANOWE 
NAZWISKA
Współcześni twórcy, w których 
talent warto uwierzyć i śmiało 
zacząć zbierać ich prace:

Marek Bero

Anna Bitner

Marek Cecuła

Joanna Fluder (JAD)

Magdalena Gazur

Paulina Horba

Maria Juchnowska

Magdalena Konior

Malwina Konopacka

Bogdan Kosak

Dorota Koziara

Karina Marusińska

Bartek Mejor

Magda Pilaczyńska

Monika Skorupska

Łukasz Stawarski

Magdalena Stecka

Karolina Szeląg

Manufaktury:

Lutumursi

MANOceramics

Nekanda Ceramika

Ceramika projektu Marka 
Cecuły (także zdjęcie poniżej)

Ręcznie 
malowane 
talerze  
od JAD 
(Joanny 
Fluder)
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 Dobrze ulokowane pieniądze

Jeśli pragniemy mieć kolekcję 
inwestycyjną, wtedy czeka nas 
zgromadzenie sporej wiedzy, bywanie 
na aukcjach, polowanie na perełki  
na portalach internetowych – aby 
inwestycja się powiodła. To hobby  
na lata, które może zamienić się 
w prawdziwą pasję. Wymaga jednak 
sporych nakładów finansowych, 
niezależnie od tego, jak sprawnymi 
łowcami okazji się okażemy. 

 Jeden adres 

Kolekcja związana z jednym źródłem 
pochodzenia. Mogą być to 
najsłynniejsze fabryki światowe  
(np. Wedgwood, Meisen, Royal 
Doulton, Rosenthal) albo dostępne 
u nas w niewygórowanych cenach 
wyroby bawarskich wytwórni 
z przełomu wieku XIX i XX.

 Tylko filiżanki... tylko kremowe... 
tylko w kwiatki…

Kryterium estetyczne (dowolne) 
pozwala bawić się tematem, 
poszukiwaniem ciekawych rozwiązań 
lub limitowanych egzemplarzy. 
Można stworzyć niepowtarzalny 

rodzinny serwis złożony 
z najróżniejszych nakryć, ale tylko 
np. białych i tylko ze złotym 
matowym rantem. Albo serwis do 
herbaty z motywami chińskimi 
i azjatyckimi (modne były na 
początku XX wieku). 

 Dobry rocznik

Moda na wzornictwo porcelany 
zmienia się szybko, ale różnice te dla 
laika są łatwo dostrzegalne dopiero 
z perspektywy minionych 
dziesięcioleci. Dlatego nietrudno 
rozpoznać serwis kawowy z lat 60.  
XX wieku, np. z Chodzieży lub 
Ćmielowa (są bardzo modne 
i poszukiwane), natomiast nieco 
trudniej rozróżnić, czy współczesna 
filiżanka powstała pięć czy dziesięć 
lat temu. Warto wyprzedzać trendy 
i przewidywać.  Na przykład bardzo 
charakterystyczna dla mody lat 80. 
była ceramika stołowa szkliwiona  
na czarno lub czarno-biała. Obecnie 
nie jest jednak poszukiwana, bo jest 
jeszcze za wcześnie na efekt retro,  
ale moda na nią – jak zazwyczaj na 
rzeczy charakterystyczne – kiedyś  
się pojawi.  

NAWET JEŚLI  
NIE CHCESZ 
KOLEKCJONOWAĆ…
Warto obejrzeć zawartość półek 
w kredensie babci, a także… 
kuchenne ściany. Często można 
na nich znaleźć skarby 
minionych dziesięcioleci. 
Rarytasy sprzed lat, które warto 
zachować:
– talerze do powieszenia na 
ścianie z nadrukiem serii tańców 
ludowych według rysunków 
Zofii Stryjeńskiej; 
– duże talerze o nierównej 
powierzchni w tzw. pikasy 
rodem z lat 60. ubiegłego wieku 
(np. z wytwórni Spółdzielni 
„Kamionka” z Łysej Góry lub 
Spółdzielni Pracy „Przyjaźń” 
z Włocławka albo limitowane 
kolekcje z ręcznie wykonaną 
dekoracją abstrakcyjną z zakładu 
Porcelitu Stołowego 
w Pruszkowie); 
– wyroby dekorowane 
charakterystyczną techniką  
Fat Lava o grubej nierównej 
powierzchni polewy, popularne 
w Niemczech od lat 70. XX wieku 
– obecnie stają się coraz 
modniejsze.

FILIŻANKA FILIŻANCE NIERÓWNA…
Warto zacząć od podjęcia decyzji, jaką kolekcję chcemy stworzyć 

Rycina przedstawiająca sklep 
z porcelaną na początku XIX wieku

W czasach PRL produkowano sporo 
porcelitu z motywami tańców 
ludowych według projektów Zofii 
Stryjeńskiej. Obecnie są modne 
i poszukiwane 

Filiżanka Wedgwood 
w charakterystycznym  

odcieniu błękitu 

Do kolekcji „rocznikowych” warto włączać 
także szkło z tej samej epoki 





148     h    facebook.com/hebe

MÓJ ŚWIAT
/  DOM

GDZIE WARTO POLOWAĆ NA OKAZJE:
 duże platformy aukcyjne (Allegro, Olx)
 www.porcelanowa.com
 sklepy firmowe fabryk Wałbrzych, Lubiana, Ćmielów 

Praca ręczna z gliną uspokaja, 
wycisza, koi nerwy. Lepienie z gliny 
i praca z kołem garncarskim stały 
się modne i kursów oraz pracowni, 
gdzie można spróbować swoich sił, 
jest sporo. Jednak nie wszędzie. Jak 
poradzić sobie, gdy jesteśmy zdani  
na własne siły? Potrzebne jest miejsce, 
gdzie zniesiemy z godnością to, że 
będzie brudno (choć bałagan ten 
łatwo się sprząta) i może się kurzyć (to 
wina gliny, gdy schnie). Potrzebujemy 
stołu i sporej ilości płótna, np. starych 
ścierek lub pociętej zużytej pościeli. 
Przydadzą się folia malarska, fartuch 
kuchenny i wałek kuchenny (już go 
raczej do ciasta używać nie będziemy).  
Warto też mieć na uwadze to, że praca 
z gliną wymaga cierpliwości 
i samozaparcia. Zanim uda nam się 
ulepić mało krzywy kubek, może 
upłynąć trochę czasu i trzeba będzie 
wykonać wiele prób.  Nie trzeba 
inwestować we własny piec,  

bo większość pracowni robi wypały  
za niewielką opłatą. Najważniejsza jest 
glina, najlepiej miękka i plastyczna 
(można ją kupić w internecie 
i sklepach stacjonarnych). 
W specjalistycznych sklepach  
do kupienia są też podstawowe 
narzędzia jako zestaw dla 
początkującego. Jeżeli nie masz 
zamiaru swoich prac pokrywać 
szkliwem (potrzebny będzie drugi 
wypał), zwróć uwagę na kolor.  
Po wyschnięciu lub jednokrotnym 
wypaleniu będzie miała ten sam kolor, 
ale o wiele jaśniejszy odcień. 
Początkujący powinni unikać 
szamotu, bo kłujące drobinki mogą 
ranić dłonie i zniechęcić 
początkującego ceramika. Jeżeli nie 
masz zaufania do swoich umiejętności 
manualnych, możesz nabyć prostą 
formę glinianą (np. miski lub talerza) 
i skupić się na dekorowaniu – fakturą, 
aplikami, szkliwem. 

 JAK ROZPOZNAĆ 
NAJLEPSZY GATUNEK 
PORCELANY?

 krawędzie powinny być 
nienagannie gładkie;

 ścianki naczynia powinny 
być gładkie, bez zgrubień 
i dziurek w szkliwie;

 ręcznie malowane dekoracje 
i desenie powinny być równe 
i wykonane precyzyjnie;

 dekoracje kalkomaniami 
powinny być pełne, 
rozmieszczone w równych 
odstępach i pod tym samym 
kątem;

 szukaj tzw. muszek,  
czyli ciemnych kropek  
na powierzchni naczynia 
zewnątrz i wewnątrz (ich 
obecność świadczy o użyciu 
do wykonania naczynia 
składników gorszej jakości).

POCZĄTKUJĄCY CERAMIK
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http://www.porcelanowa.com


Bez zmarszczek i podrażnień  
dla wrażliwej skóry 

Upgrade [AR]

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Ujędrnia 
Koryguje zmarszczki  
Łagodzi zaczerwienienia 

Zapomnijmy o stosowaniu tylko delikatnych preparatów, 

które nie dają nam przyjemnych wrażeń zmysłowych. 

Dermokosmetyki Sensilis łączą w sobie bezpieczeństwo 

stosowania kremów dla cer nadreaktywnych z siłą składników 

stymulujących skórę do jej regeneracji oraz zwalczania 

skutków upływu czasu. Gotowe formuły kremów są testowane 

dermatologicznie na docelowej grupie z wrażliwą skórą. 

Zastosowanie sensualnych kompozycji zapachowych, 

pozbawionych alergenów, wzmacnia przyjemność stosowania. 

Upgrade [AR] to wyjątkowy produkt dla osób ze skórą wiotką  

i dojrzałą, a zarazem wrażliwą. Idealne połączenie zmysłowości 

stosowania kremu z wszechstronnym działaniem.

Najnowsza formuła kremu Upgrade [AR] 

redukuje zmarszczki, 

zmniejsza zaczerwienienia skóry,  

daje efekt ochłodzenia skóry 

Skóra wrażliwa, alergiczna od razu kojarzy się ze specjalistyczną pielęgnacją twarzy, która mocno ogranicza stosowanie wielu 

składników, by nie podrażnić delikatnej cery. Współczesna kosmetologia oferuje nowoczesne formuły, które łączą właściwości 

ochronne i wzmacniające z aktywnym działaniem przeciwzmarszczkowym. 

–43%
ZMARSZCZKI

–18%
ZACZERWIENIENIE  

W 60 MINUT

-3℃
EFEKT CHŁODZENIA  

W 1 MINUTĘ

Siła aktywnych składników działa w szerokim spektrum, 

uzyskując dogłębny i długotrwały efekt dla delikatnej skóry. 

-   Zastosowanie poprawiającego mikrokrążenie  

     miłorzębu japońskiego wzmacnia naczynka krwionośne 

     oraz szybko koi podrażnioną cerę. 

-   Masło shea odbudowuje barierę ochronną skóry,   

     regeneruje, a jednocześnie nie zatyka porów. 

-   Zastosowanie niacynamidu - silnego antyoksydantu,   

    pobudza syntezę ceramidów oraz działa depigmentująco. 

-   Połączenie komórek macierzystych czerwonego ryżu 

    z polisacharydami owsa daje natychmiastowy  

    efekt liftingu. 
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SMAKOŁYKI
DZIKIEJ NATURY... 

 ...czyli chwasty. Niechciane, zapomniane... Ich adwokatem jest 
Piotr Ciemny, szef kuchni, który brawurowo potrafi łąkowe 

skarby włączyć do menu. Prostego, ale wyrafinowanego!
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KAWA Z KORZENIA CYKORII  PODRÓŻNIK
4 korzenie cykorii podróżnik

Zbierz korzenie cykorii wczesną wiosną lub późną jesienią. Umyj je dokładnie, a następnie obsusz na słońcu. Pokrój na małe kawałki 
i piecz w piekarniku w temperaturze 180°C, aby się wysuszyły i uprażyły. Gotowe wystudź i zblenduj na puder. Sproszkowany korzeń 
przechowuj w szczelnym pojemniku. 

Do przygotowania kawy potrzebujesz 2 łyżeczek cykorii na szklankę wody. Gotuj w małym garnku 4 minuty. Następnie napój odstaw, 
przestudź i przefiltruj.

PORADY
Korzeń cykorii suszymy i prażymy, aby pozbyć się nadwyżki goryczki. 
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PIECZONE GRUSZKI Z MACIERZANKĄ POD ORKISZOWĄ KRUSZONKĄ
10 gruszek, sok z jednej cytryny, 2 gałązki macierzanki, 2 łyżki masła, 4 łyżki syropu klonowego, 4 łyżki migdałów

kruszonka: 300 g mąki orkiszowej, 150 g zimnego masła, 100 g cukru, szczypta soli

Gruszki umyj, obierz, oczyść z gniazd nasiennych, pokrój w długie kawałki i wymieszaj w misce z sokiem z cytryny 
i drobno pokrojoną macierzanką, tak aby przeszły jej smakiem. Rozgrzej patelnię, rozpuść na niej 2 łyżki masła i dodaj 
syrop klonowy. Wyłóż na patelnię gruszki i poczekaj aż „złapią” kolor od karmelizującego się masła i syropu. Gdy będą 
gotowe, przełóż je do foremki do pieczenia. Migdały upraż na suchej patelni, ostudź i pokrój w nieregularne kawałki. 
Posyp nimi gruszki. 
Składniki na kruszonkę wymieszaj w misce, rozcierając masło między palcami. Gotową kruszonką posyp gruszki. Wstaw 
gruszki do piekarnika rozgrzanego do 180°C, piecz 30–40 minut.





MÓJ ŚWIAT
/  GOTUJ  Z . .

154     h    facebook.com/hebe

WIĘCEJ PRZEPISÓW ZNAJDZIESZ W...
Piotr Ciemny, Chwasty od kuchni,  

Wydawnictwo Znak Koncept

Nawłoć, koniczyna, lebiodka, chaber... Poznaj bliżej 

chwasty, które mijamy każdego dnia – na skwerze, 

w parku, na łące, przy drodze. Smakują wspaniale 

i wnoszą do naszego menu szczyptę ekstrawagancji.

PIKLOWANE ZIELONE 
POMIDORY Z LEBIODKĄ

250 ml wody, 250 ml octu winnego 5%,  
2 łyżki cukru, płaska łyżka soli, łyżeczka nasion 
kolendry, 5 ziaren pieprzu, 400 g zielonych 
pomidorów koktajlowych, 4 gałązki lebiodki 
wraz z kwiatami

Wodę zagotuj z octem, cukrem i solą. Na początek 
wrzuć do słoika przyprawy, następnie poukładaj 
pomidory (duże pokrój na kawałki, małe możesz 
umieścić w słoiku w całości) i przełóż je świeżą 
lebiodką. Gorącą zalewą zalej pomidory i zakręć 
szczelnie słoik. Obróć go wieczkiem do dołu, 
odstaw do ostygnięcia. Zielonych pomidorów 
z lebiodką możesz użyć do pizzy, gulaszów, leczo 
i innych potraw. Będą słodko-kwaśne i chrupiące. 

PORADY
Bardzo drobno pokrojone zielone pomidory 
smacznie kontrastują ze słodkimi pomidorami.
Do marynaty możesz użyć innych składników, 
w innych kombinacjach smakowych, np. curry 
i imbiru albo chilli z marchewką.

Lebiodki nie wyrzucaj, można ją drobno 
pokroić i użyć po raz drugi jako dodatek do 
zimnego sosu. 
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W parku widzisz roślinę, której nie znasz... Chciałabyś poznać nazwę 
ptaka, który śpiewa pod twoim oknem. Pomogą ci smartfonowe 

aplikacje przyrodnicze. Poznaj najciekawsze z nich. 
TEKST: Iza Borowa

SZYBKI PATENT NA EKSPERTA
spacerów
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JJesienią wypoczynek oznacza często 
weekendowe wypady, pobyt na działce 
lub spacery po najbliższej okolicy. Ma-
jąc w kieszeni smartfon, możemy 
otworzyć się na zupełnie nowe dozna-
nia, nowy sposób kontaktu z otocze-
niem i zwiedzania (czasami w makro-, 
a czasami w mikroskali). Najkrótszy 
spacer możemy zamienić w podróż 
w nieznane…

Na początek możemy poszukać infor-
macji o miejscu, w którym jesteśmy. 
Większość parków narodowych i kra-
jobrazowych ma już swoje aplikacje. 

Znajdziemy w nich mapy szlaków pie-
szych, informacje dotyczące historii 
i  przyrody oraz lokalne ciekawostki. 
Pomogą nam zorientować się w okoli-
cy nawet wtedy, kiedy będziemy off- 
line. Warto poszukać w sklepach z apli-
kacjami regionalnych informatorów. 
Są przydatne również wtedy, gdy nam 
się wydaje, że dobrze znamy dane 
miejsce. Nawet czytając o swoich ro-
dzinnych okolicach, możemy dowie-
dzieć się całkiem nowych rzeczy.

Zawartość naszego smartfona może 
być też pomocna przy planowaniu dal-

szych podróży. Korzystając z aplikacji 
omawiających szlaki piesze (POLSKIE 
SZLAKI) lub rowerowe (BIKEMAP), 
łatwiej jest zaplanować krajoznawczy 
wypad tak, aby był dla nas najbardziej 
satysfakcjonujący. Do tego pokonując 
kolejne etapy podróży, możemy budo-
wać własną mapę wspomnień (LIVE 
TREKKER), którymi możemy dzielić 
się z bliskimi. 

Spacerując całą rodziną, warto zwrócić 
uwagę na aplikacje pomagające w iden-
tyfikacji roślin i owadów. Szybkie zdję-
cie listka lub muszki może otworzyć 



MÓJ ŚWIAT
/  K IERUN EK N A  W EEKEN D

158     h    facebook.com/hebe

nam drzwi do niekończącej się zabawy, 
która oprócz umilenia czasu niesie za 
sobą walory edukacyjne (INATURA-
LIST, CZYJ TO LIŚĆ). Wystarczy 
przysiąść w trawie i rozejrzeć się do-
okoła. Nie trzeba być w dzikiej pusz-
czy, aby odkryć tętniącą życiem krainę 
owadów wprost pod naszymi stopami. 
Podobnie możemy odkrywać świat ro-
ślin. Listek o ciekawym kształcie lub 
maleńki kwiatek często mają ukrytą 
historię dotyczącą ludowych tradycji, 

dziejów ich użycia przez człowieka 
w dawnych czasach, walorów leczni-
czych lub farbiarskich, a czasem na-
wet... magicznych (ATLAS ROŚLIN, 
CO TO ZA KWIAT). 

Wśród aplikacji nie brakuje pomocy 
naukowych dla grzybiarzy! Fotogra-
ficzna podobizna znalezionego w lesie 
grzyba pomoże zidentyfikować jego 
gatunek i upewnić się, czy nie jest tru-
jący (ATLAS GRZYBÓW, FUNGUS).

Leśne (a także działkowe i parkowe) 
skrzydlate śpiewaki także łatwiej bę-
dzie nam zidentyfikować za pomocą 
aplikacji (BIRD SONG ID, BIRD-
NET). Trzeba jednak ptaszka w trakcie 
„muzykowania” nagrać, najlepiej tak, 
aby jego trele i świergoty nie były za-
głuszone innymi dźwiękami (np. rado-
snymi okrzykami dzieci czy odgłosami 
przejeżdżającego samochodu). Po-
trzebne będzie 30-sekundowe nagra-
nie. Algorytm po chwili podpowie, kto 

Wystarczy 

przysiąść w trawie 

i rozejrzeć się 

dookoła, nie trzeba 

być w dzikiej 

puszczy, aby 

odkryć tętniącą 

życiem krainę 

owadów wprost 

pod naszymi 

stopami.



KOLOR dodaje Ci tyle radości w życiu. 
Dlatego my chronimy go codziennie.

HASK COLOR CARE to świetny sposób 
na regenerację po lecie. Twoje włosy 
będą soczyście nawilżone i gładkie, 
a ich kolor zachwyci każdego!

HASK 
COLOR
CARE

Nowa 
kolekcja

COLOR CARE szampon i odżywka z Olejkiem Różanym 
i Brzoskwinią wyłącznie w sieci Hebe.
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był solistą koncertu, którego byłaś słu-
chaczką przed chwilą.

Znalazłaś  ślad łapki na leśnej ścieżce? 
Ciekawe, kim był ten przechodzień, 
mieszkaniec najbliższej okolicy. Lis, 
wilk, a może niedźwiedź? Zanim za-
czniesz się bać, możesz to sprawdzić 
(iTRACK WILDLIFE LITE). Na 
wstępnej ikonie znajdziesz pytania o ro-
dzaj śladu, jego wielkość, a nawet roz-
miar pazurów. Krok po kroku (ale 
szybko, jeśli trafnie nazwiesz to, co wi-
dzisz) będziesz bliżej odpowiedzi. 

A może bardziej interesuje cię to, co 
dzieje się nad głową? Przelatujące ptaki 
możesz spróbować zidentyfikować po 
wyglądzie (PTAKI POLSKI, BIRD 

FINDER). Może wśród setek gatun-
ków mieszkających w twojej okolicy 
uda się wypatrzeć jeden z rzadziej spo-
tykanych okazów? 

A kiedy przyjdzie czas na odpoczynek, 
patrząc na podróżujące po niebie 
chmury, możemy pokusić się o poszu-
kanie ich nazwy (CLOUD GUIDE, 
SEECLOUD). Możemy też sprawdzić, 
czy nie ściga nas deszcz! Dla ciekawych 
jesiennego nocnego nieba znajdzie się 
atlas gwiazd, który pomoże szybko od-
naleźć konstelacje i planety, na które 
właśnie patrzysz (NIEBO MAPA 3D, 
STELLARIUM MOBILE).

Dla osób, które nie lubią ruszać się ze 
swojego ogródka, stworzono aplikacje, 

które pomagają w troszczeniu się 
o własny kawałek zieleni. Możesz ba-
wić się w rozpoznawanie owadów 
i ptaków, a jeśli odkryjesz, że któraś z ra-
batek potrzebuje pomocy, możesz się-
gnąć do kieszeni i poszukać szybkiej 
pomocy ogrodniczej (ZIELONE PO-
GOTOWIE, CHOROBY ROŚLIN).

Bez względu na to, gdzie spędzasz wol-
ny czas, dzięki dostępnym na telefon 
aplikacjom możesz rozszerzyć swoje 
zwiedzanie o sfery, o których jeszcze 
niedawno nie mogłabyś marzyć bez 
dźwigania ze sobą przewodników 
i atlasów. Warto skorzystać z tej bezwy-
siłkowej możliwości poszerzania wie-
dzy i odkrywania na nowo nawet tych 
miejsc, które znamy od zawsze.  



Formuła Norweska®

Szybkie wchłanianie  
i długotrwałe działanie

natychmiastowe uczucie
ulgi i komfortu

intensywne 
nawilżenie

stworzona we współpracy 
z dermatologami

pielęgnuj siebie na co dzień
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panna 23.08–22.09

waga 23.09–22.10

21.06–22.07 RAK

Aktywny urlop był satysfakcjonujący, 
ale nieco cię zmęczył. Chcesz pobyć 
u siebie, a zmiana wyglądu mieszka-
nia sprawia ci przyjemność. Niestety 
portfel będzie szczuplejszy. 

22.03–21.04 BARAN

Święto w rodzinie. Będziesz świad-
kiem na ślubie lub chrzestną. Pod 
koniec września zadbaj o zęby 
i odwiedź stomatologa. W październi-
ku uczuciowa satysfakcja.  

19.02–21.03 RYBY

Nie możesz narzekać na nudę. Przed 
tobą wiele spraw i emocji. Przepro-
wadzka, a może remont? W paździer-
niku możliwe spory w rodzinie 
o finanse i podział obowiązków. 

21.05–20.06 BLIŹNIĘTA

Wrzesień to praca i obowiązki. 
Będziesz zmęczona. Uważaj na swoją 
kondycję zwłaszcza 7 i 22.09. Musisz 
odpoczywać! Październik przyniesie 
pochwały. Od kogo? Niespodzianka! 

23.10–21.11 SKORPION

Uważaj na początek września, bo łatwo będzie wtedy 
o nieporozumienie. Przypadkowe spotkanie może 
przysporzyć ci kłopotów. Ulgę przyniesie dopiero 
kalendarzowa jesień. W październiku będziesz nie do 
pokonania, a szef doceni twoje pomysły.

23.07–22.08 LEW

Wrzesień przyniesie jakieś rozczaro-
wanie. Osoby wokół działają ci na 
nerwy. Ktoś się nie wywiąże z umowy. 
Od 22.09 znaczna poprawa energii 
i nastroju. W październiku wyczekiwa-
ne szczęście w miłości. 

22.04–20.05 BYK

Realizuj konsekwentnie swoje cele 
i nie daj się namówić na zmianę 
kierunku. Od 7.09 wyraźna poprawa 
w miejscu pracy. Możesz liczyć na 
podwyżkę. Pełnia 21.09 to wielki 
sukces. W październiku czyjaś 
zazdrość da ci się we znaki.  

Wrzesień rozpocznie się nieco refleksyjnie. Uważaj  
na swoją dietę i układ pokarmowy. Dopiero równonoc 
(22.09) przywróci ci moc do działania. W październiku 
będziesz błyszczeć towarzysko, a może także ktoś 
kiedyś ci bliski przypomni o sobie. Zadbaj o kondycję 
swojego samochodu.   

Nów Księżyca w twoim znaku (7.09) to dobry czas 
na zmiany. Nowa fryzura to całkiem dobry pomysł. 
Możesz teraz także mieć niezły widok na lepszą 
przyszłość zawodową. Rozglądaj się! Stan finan-
sów może cię mile zaskoczyć 21.09. Październik 
przyniesie dylematy uczuciowe. Z czegoś, a może 
kogoś trzeba będzie zrezygnować. 20.10 uważaj 
na portfel. 

20.01–18.02 WODNIK 

We wrześniu pozytywnie załatwisz 
formalności urzędowe. Warto teraz 
skupić się na karierze i nauce i nie 
rozpraszać uwagi. 6.10 trzeba będzie 
podjąć ważną decyzję. Rozważ 
starannie wszystkie za i przeciw. 

22.11–21.12 STRZELEC

Trzeba zakasać rękawy i we wrześniu 
nadrobić wakacyjne zaległości. Wiele 
spraw obróci się na twoją korzyść, a ci, 
których uważałaś za wrogów, okażą 
się życzliwi. W październiku oczekuj 
fali energii. Od 6.10 możliwy awans.

22.12–19.01 KOZIOROŻEC

Koniec wakacji cię ucieszy. Masz  
do kogo wracać! Znajomość z pracy 
okaże się bardziej interesująca,  
niż sądziłaś. W październiku możesz być 
nieco drażliwa. Uważaj 6 i 22.

Astrolog Merkurja
ANNA GRZYWACZEWSKA-CIUCIURA 

znana i ceniona autorka horoskopów, 
programów i audycji o tematyce  

ezoterycznej (www.merkurja.com)
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