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wakacyjna pielęgnacja 
na skróty 

Prawdy i mity 
o mezoterapii

ekspertka wyjaśnia

SKIP CARE 

PRZEWODNIK 
URODY  
DLA POLEK
co lubi nasza skóra...

LOOK BOOK
trendy - na lato! 

 nowe neonowe kolory  biżuteria w stylu boho   
  najmodniejsze okulary przeciwsłoneczne 

 megahit: opaski na włosy





Iwona Zabielska
Wydawca

OD WYDAWCY
W pogodnym nastroju...

Chcemy, by lato pachniało miętą i malinami. 
Chcemy oderwać uwagę od problemów, skandali 
i szokujących newsów. Odpocząć. Spotykać się 
z przyjaciółmi, znowu pojechać na wakacje.  
Znowu możemy... Jest tego tak wiele! 

Pracując nad wakacyjnym numerem magazynu 
h, myśleliśmy o tym – dla Was, i dla nas samych.

Dlatego jest tu pastelowo, radośnie i wakacyjnie.

Może wybierzecie się na bezkrwawe łowy po unikatowe fanty  
na europejskie pchle targi (adresy są na str. 156)? Zrobicie ucztę  
dla bliskich w prawdziwie włoskim stylu (mistrzowskie lekcje 
Marca Vetriego, jak przygotować makaron, czekają na str. 150). 

Przed wyjazdem na urlop warto przestudiować nasz letni  
„Look Book” i znaleźć coś dla siebie wśród gorących jak lato 
trendów (od str. 57).

Kochamy lato i słońce, ale nie przepada za nimi nasza skóra 
– dlatego w trosce o Wasze zdrowie przypominamy, że teraz, 
w trakcie wakacji, warto się o nią szczególnie zatroszczyć (porady 
kosmetologa na str. 42).

Warto też wypróbować holenderską sztukę nicnierobienia 
(wywiad z autorką książki na ten temat publikujemy na str. 134). 
Jeśli nie w czasie wakacji, to kiedy...

 

Pięknego lata, dużo beztroski i czasu (choćby na przeczytanie 
magazynu od deski do deski)!

 

Serdecznie pozdrawiam

W
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in Poland 2015/2016, Gwiazda Jakości Obsługi 2020 oraz 
Drogeria Roku 2019 w kategoriach: Najciekawsza Strategia  
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DOBRY POCZĄTEK 
CO NOWEGO W ?  Zbieraj diamenty  

z aplikacją My Hebe

PORTRET GWIAZDY!  Yope, serum Hydro Shot

HIT SEZONU Struktura kryształu

KOBIECE HISTORIE Jakie emocje można 

pokazać haftem?

PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
SYGNOWANO TYLKO W   

Zadbaj o swoje ciało!

MOJE RYTUAŁY  Przewodnik piękna dla Polek

Z BLISK A  Skip Care, czyli pielęgnacja na skróty

NATURALNIE!  Aloes, cud w doniczce

TESTUJEMY/P IELĘGNACJA  

Olejek do demakijażu i fiński bio-krem do stóp

ON W  Italiano vero! Pielęgnacja po włosku

OKIEM SPECJAL ISTY  Nasza skóra na słońcu

NOWOŚCI  Pasta do zębów o smaku arbuza i mgiełka 

nawilżająca do twarzy

DERMOPIELĘGNACJA  Niezawodne dermo- 

kosmetyki nawilżające na lato 

W STYLU EKO I  WEGE Z pól, łąk i ogrodów...

W GABINECIE  Prawdy i mity o mezoterapii

TO NAS INSPIRUJE!
LOOK BOOK  Gorące trendy na wakacje

LEKCJA  MAK I JAŻU Od trendsetterek z całego 

świata

I KONA  STYLU Sofia Coppola, Nowy Jork i włoskie 

korzenie
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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
fot. Getty

84

PIEL ĘGNACJA  PO  KOR EAŃSKU  Krem  

na dzień + kosmetyk z filtrami przeciwsłonecznymi

MANICURE Sposoby na piękny i trwały  

manicure latem

WS ZYS TKO  NA  MO JEJ  G ŁOWIE  Urlopowa 

stylizacja i pielęgnacja 2 w 1

TES T h/MAK I JAŻ  Nowy tusz do rzęs 

i podkład adaptujący się do kolorytu cery

PERFUMY/FELIETO N Kontrast, który 

buduje harmonię

PERFUMY/PO ZNAJMY  S IĘ!  Wiatr od morza

M ODA OD PODSZEWKI  Serce w plecaku

MÓJ ŚWIAT
S TREFA  BEZ STR ESU!  

Niksen, czyli holenderska szkoła niecnierobienia...

REPORTAŻ  

Wiedźma ze Starych Bajek

DOM  M OJE  HO BBY  W stylu 

boho, czyli gdzie się wygodnie 

wypoczywa

GOTUJ  Z . . .  Mistrzowskie  

lekcje przyrządzania makaronu

K IERUNEK NA  WEEKEND 

Polowanie na skarby,  

czyli europejskie pchle targi

HOROS KOP Merkurja czyta 

z gwiazd

SAMO ZDROWIE 
O  TY M  S IĘ  MÓWI  Fałszowanie żywności

W S EZONIE  Te co skaczą i fruwają...

DIETA  Zalecany dystans... dwa metry od lodówki!

94

144

TO NAS INSPIRUJE 



DOBRY POCZĄTEK 
/  CO  NOWEG O  W  H EB E

CZTERY ZALETY
Krem jest wodoodporny  

(nawet podczas kąpieli) oraz 
odporny na ścieranie, a do tego 
doskonale nawilża i ma stabilny 

ochronny filtr. Ideał! 
Nacomi Next Level, Holiday, krem  
do twarzy z filtrem SPF 50+, 50 ml  

cena: 37,99 zł, 100 ml = 75,98 zł    

KOLOR POD OCHRONĄ
Przy systematycznym stosowaniu  

tego kosmetyku twojemu ulubionemu odcieniowi 
włosów nie zagrozi nawet letnia ekspozycja na 

słońce (produkt pomaga zamknąć pigmenty  
we wnętrzu włosa). 

Marc Anthony Colour Care, odżywcza maska do włosów 
farbowanych, 295 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 13,56 zł    

PIELĘGNUJE I ODŚWIEŻA
Nowatorska formuła śmietanki do 

ciała – dobrze się wchłania, ale 
zapewnia przy tym intensywne 

odżywianie i nawilżenie. Latem to 
bardzo ważne! 

Hebe Cosmetics nawilżająca 
śmietanka do ciała z ekstraktem 
z ogórka, 300 ml, cena: 21,99 zł, 

100 ml = 7,33 zł 

ZBIERAJ DIAMENTY
 Z HEBE

Czy wiesz, że program lojalnościowy 
My Hebe to nie tylko atrakcyjne 

promocje, ale również możliwość 
zbierania diamentów? Wystarczy, 

że podczas zakupów okażesz kartę 
My Hebe, a twoje zakupy zostaną 

nagrodzone diamentem. Za zdobycie 
10 diamentów zyskujesz status 

My Hebe VIP i wyjątkowe korzyści. 
Szczegóły programu oraz liczbę 

posiadanych diamentów możesz 
sprawdzić na koncie My Hebe 

dostępnym w aplikacji lub na hebe.pl. 
Pobierz aplikację Hebe i dołącz  

do My Hebe już dziś. 
 

SPONTANICZNY 
I BEZTROSKI

Zapach kojarzy się z garden party 
lub wieczorem na plaży w gronie 

przyjaciół. Jednym słowem – z udaną 
wakacyjną imprezą. Odpowiadają za 
to najpierw soczyste nuty owocowe 

(wśród nich: cytryna, ananas i papaja) 
i kwiatowe (z jaśminem i kwiatem 

mango), a w finale eleganckie nuty 
drzewne z akcentem ambry 

i drzewa sandałowego.
Tous Gems Party, woda toaletowa, 30 ml, 

cena: 159,99 zł, 100 ml = 533,30 zł    

DODAJ DO ULUBIONYCH...

54
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DOBRY POCZĄTEK 
/  PORTRET GW IAZ DY

YOPE, HYDRO SHOT: Serum błyskawicznie nawilża nawet bardzo odwodnioną skórę. To zasługa starannie dobranych 
składników aktywnych i nowatorskiej receptury. To może być ulubiony nie tylko letni „napój” twojej skóry!  
YOPE Hydro Shot, serum z algami i kwasem hialuronowym do twarzy, 30 ml, cena: 119,99 zł, 100 ml = 399,97 zł

Gramy w zielone!
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DOBRY POCZĄTEK 
/  HIT SEZONU

Ozdabiają naszą letnią biżuterię,  
ich piękno jest też inspiracją dla twórców 

flakonów perfum. Kryształy!

STRUKTURA 
KRYSZTAŁU

KRYSZTAŁY I CAŁA RESZTA
W najnowszej kolekcji Chanel pojawiło się wiele ozdób, 
które w nieco nonszalancko-eklektyczny sposób łączą 
szlachetne surowce. Naszyjnik, który wygląda na splą-
tany z wielu łańcuszków i sznurków kryształów, korali-
ków i perełek, to prawdziwy hit lata i źródło inspiracji.  

1. JIMMY CHOO Women, woda perfumowana,  
40 ml, cena: 159,99 zł, 100 ml = 399,98 zł   2. THIERRY  

MUGLER Angel Women, woda perfumowana, 25 ml,  
cena: 259,99 zł, 100 ml = 1039,96 zł   3. CHOPARD Wish Woman,  
woda perfumowana, 30 ml, cena: 149,99 zł, 100 ml = 499,97 zł  

CAT&CAT  

kolczyki-gwiazdki  
z drobnymi kryształkami,  
1 para, cena: 19,99 zł,  
1 para = 19,99 zł  

2

3

1

Czym jest kryształ? W świecie przyrody nieożywionej jest... pod-
stawową jednostką, takim swoistym atomem. Cała skorupa ziem-
ska jest zbudowana w przeważającej większości właśnie z kryszta-
łów. Jubilerów i projektantów opakowań perfumeryjnych interesuje 
(jednych i drugich od tysiącleci!) niewiele z nich. Sama nazwa po-
chodzi od greckiego słowa „krystalos”, co historycznie oznaczało 
lód, a potem także przezroczysty minerał. Starożytni uważali, że 
kryształy powstają przez marznięcie i twardnienie wody. Długo 
później dociekliwy niemiecki badacz Johann Hessel udowodnił, że 
kryształy „rosną, ale nie dowolnie, choć zawsze pod stałymi kąta-
mi”. I te kąty najbardziej interesują designerów i jubilerów, bo to od 
nich zależy, jak użyty do biżuterii kryształ będzie odbijał światło. 
Jak to zrobić, aby ozdoby błyszczały i migotały, to zmartwienie 
twórców. Nam pozostaje cieszyć się urodą kryształów w letniej bi-
żuterii i opakowaniach kompozycji zapachowych. FO

T.
 G

ET
TY

, I
M

A
XT

RE
E/

FR
EE

10     h    facebook.com/hebe





12     h    facebook.com/hebe

DOBRY POCZĄTEK 
/  KOBIECE HIST O R IE

Haft, kojarzony raczej z hobby 
starszych pań, ostatnimi czasy 
z przytupem wraca na salony 
i modowe wybiegi…
KORNELIA MACHURA: To prawda. 
Kiedy sześć lat temu zakładałam firmę 
Lliu2Art oferującą spersonalizowane 
ozdoby z haftem, znajomi pukali się 
w głowę. Dopytywali: „Ale ty chcesz się 
z tego utrzymać?”. Nikt nie wierzył, że 

Ł Ą K I 

nicią malowane 
wróci moda na zajęcie, które większo-
ści z nas kojarzy się z darciem pierza, 
kołami gospodyń wiejskich, Cepelią. 
Dla mnie wtedy nie liczyło się to, czy 
haft jest albo czy stanie się z powrotem 
modny. Ważne było, by iść za głosem 
serca. Jak się okazało, dobrze mi pod-
powiadało – rozwijam się, a co więcej 
mogę dzielić się moją pasją z innymi, 
zapraszać do haftowania inne kobiety.

Dla wielu dziewczyn popołudnie 
z igłą, nitką i tamborkiem staje się 
metodą na odstresowanie się.
KM: To prawda. Coraz częściej w me-
diach społecznościowych, na Instagra-
mie, na Facebooku widzę konta mło-
dych kobiet prezentujących własno-
ręcznie haftowane bluzki, sukienki, to-
rebki. Także dziewczyny przychodzące 
na moje warsztaty opowiadają, że ha-
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KM: W dziale afrykanistycznym. Tam 
zaczęła fascynować mnie glina. Zaczę-
ło się od propozycji poprowadzenia 
warsztatów z garncarstwa. Nie zajmo-
wałam się do tej pory tą tematyką, po-
szłam więc do archiwum i obejrzałam 
filmy z badań terenowych nagranych 
w Afryce, m.in. w Burkina Faso. Potem 
wzięłam do domu kostkę gliny i zaczę-
łam eksperymentować. Poszłam na 
kurs do Uniwersytetu Ludowego 
w Woli Sękowej. Moje niespokojne rę-
ce wreszcie znalazły sobie zajęcie, mo-
gły nadawać kształt temu, co siedzi mi 
w duszy.

Czy ktoś w pani rodzinie też ma takie 
niespokojne ręce?
KM:  Mój tata. Już w podstawówce po-
magał mi w zajęciach z prac technicz-
nych, robił piękne karmniki, latawce. 
Kiedyś w dzienniku wydrukowano 
wywiad z członkiem naszej rodziny, ja-
kimś profesorem. Tata wziął kartkę 
i jakby od niechcenia ze zdjęcia nary-
sował jego portret. Mama ostatnio po-
wiedziała mi, że nauczyciele mówili ta-
cie, że ma talent. Ale on nie mógł sobie 
pozwolić na to, by kształcić się na ASP. 

A pani jako dziecko próbowała 
swoich sił w rysunku?
KM: Pamiętam, że kiedyś, gdy w przed-
szkolu narysowałam księżniczkę, pani 
zwróciła mi uwagę, że ma kwadratowy 

opowieści jednej z kobiet wsiadłam do 
pociągu i w mojej głowie pojawił się 
pomysł haftu: to był złoty ptak, z które-
go skrzydeł osypywał się złoty pył. Te-
go samego wieczora dostałam maila od 
tej kobiety – pisała mi, że chciałaby, aby 
na medalionie były ptak i złoto. Nie 
konsultowałyśmy tego projektu.

Magia?
KM: (śmiech) Raczej intuicja. Wiem, że 
te medaliony dla wielu kobiet są swo-
istym talizmanem. To przedmiot, ale 
myślę, że gdy nosimy go blisko serca, 
przypomina nam o tych niewypowie-
dzianych marzeniach, zaprasza do te-
go, by je spełnić.

Intuicja nie od razu podpowiedziała 
pani obecną życiową drogę...
KM: Długo szukałam pomysłu na sie-
bie. Początkowo planowałam studio-
wać psychologię, ale nie dostałam się 
przy pierwszym podejściu. Zamiast iść 
na cokolwiek, np. na pedagogikę, jak 
namawiały mnie koleżanki, stwierdzi-
łam, że dam sobie rok na przemyślenie 
tematu. Po roku zdecydowałam się 
zdawać na etnologię. Dostałam się na 
studia do Cieszyna i kiedy przyjecha-
łam na egzaminy, z miejsca zakocha-
łam się w tym mieście. 

Po studiach zaczęła pani pracę 
w muzeum. 

Kornelia Machura, etnolog, założycielka firmy Lliu2Art, haft podnosi 
do rangi sztuki. Jej haftowane obrazy zdobią ściany, a misternie 

zdobione spersonalizowane wisiorki wiele kobiet traktuje jak talizmany. 
Ona sama mówi, że haft wycisza głowę i otwiera serce.

ftowanie jest dla nich jak medytacja, 
sposób na podzielenie się z innymi 
emocjami, opowiedzenie jakiejś histo-
rii. Rozumiem, bo dla mnie haft też 
ma takie znaczenie. To, że korzystamy 
z tradycyjnych technik i ściegów, nie 
oznacza, że te projekty nie mogą być 
nowoczesne. Haftem można malować 
obrazy wieszane w salonach, dekoro-
wać wysyłane na ślub eleganckie za-
proszenia, nadawać nienoszonym już 
ubraniom drugie życie.

Haftuje pani też medaliony, które  
powstają zazwyczaj na indywidualne 
zamówienie.
KM: Na początku mówiłam o nich „łą-
ki marzeń”, bo były dla mnie symbolem 
tego, o czym marzymy, ale odkładamy 
na potem albo uważamy, że na to nie 
zasługujemy. Wyhaftowałam ich już 
wiele. O ich stworzenie zwracają się do 
mnie kobiety w różnej sytuacji życio-
wej, niektóre zmagają się z depresją, 
inne stoją przed ważnym wyborem al-
bo zakończyły jakiś etap w życiu i jak 
same mówią, potrzebują talizmanu. 
Opisują swoją sytuację, emocje i ja na 
tej podstawie projektuję wzór haftu, 
wybieram kwiaty z odpowiednim 
przesłaniem. Zgodnie ze znaną od stu-
leci mową kwiatów jedne symbolizują 
miłość, inne pamięć, jeszcze inne na-
dzieję. Ale nie zawsze na hafcie są 
kwiaty. Pamiętam, że po wysłuchaniu 
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/  KOBIECE HIST O R IE

tułów, że księżniczki tak nie wyglądają. 
Chyba wtedy doszłam do wniosku, że 
nie umiem rysować. Dopiero po stu-
diach, gdy zaczęłam haftować, odzy-
skałam wiarę w swoje umiejętności 
i zdolności plastyczne. Dzięki temu za-
częłam z powrotem rysować, nauczy-
łam się cieniować na papierze i za po-
mocą igły i nici. Mówię teraz z przeko-
naniem do dziewczyn na warsztatach, 
że haft wycisza głowę i otwiera serce. 

I wtedy postanowiła pani porzucić 
pracę w muzeum...

KM: Pracowałam tam już dwa lata, gdy 
pewnego dnia usiadłam przy biurku 
i poczułam, że się duszę. Po ośmiu go-
dzinach pracy i dwóch straconych na 
dojazdy nie miałam na nic siły. Zapyta-
łam samą siebie: „Czy tak ma wyglądać 
moje życie?”. Nie! Wyjechałam na rok 
do Szkocji, gdzie pracowałam w hotelu. 
Potem kolejne dwa lata spędziłam 
w Bieszczadach, prowadziłam tam nie-
wielki pensjonat. Wtedy już ekspery-
mentowałam z haftowaniem – mama 
nauczyła mnie kilku podstawowych 
ściegów. Pewnego dnia, patrząc na kra-

jobraz za oknem, stwierdziłam, że 
chciałabym wyhaftować góry. 

Udało się?
KM: Pierwszy haft nie był idealny 
(śmiech), ale z każdą kolejną pracą na-
bierałam sprawności. Zaczęłam sprze-
dawać swoje prace i chciałam założyć 
firmę. Zgłosiłam się do lokalnego In-
kubatora Przedsiębiorczości. Mój po-
mysł na firmę to połączenie haftu z et-
nologią. Doradczyni powiedziała, że 
nie ma czegoś takiego na rynku i po-
winnam dostać dotację. I tak się stało. 
Otworzyłam sklep, prowadzę warszta-
ty. Moim marzeniem są wyprawy po 
Polsce i możliwość przyjrzenia się pra-
cy prawdziwych mistrzyń, które kulty-
wują stare techniki, np. haft huculski, 
łemkowski, cieszyński. Chciałabym 
nauczyć się czegoś od nich, ale też po-
kazać ich dzieła. Ciągle siedzi we mnie 
etnolog... To, czego nauczyły mnie stu-
dia etnologiczne, to przekonanie, że 

Natura jest dla 

mnie nieustającym 

źródłem inspiracji. 

Wychowałam się na wsi, 

często chodziłam do 

pobliskiego lasu z tatą, 

który nauczył mnie 

rozpoznawać gatunki 

roślin, zwierząt. 
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warto sięgać po to, co było kiedyś, 
czerpać z bogactwa naszej kultury, 
która jest tak ciekawa i różnorodna. 
Uniformizacja kultury na świecie jest 
przerażająca. Nie mówię, żeby tego 
unikać albo się odgradzać, ale trzeba 
zachować to, co nasze, i pokazywać to 
na świecie. 

Oglądam pani dzieła: medalion 
z ognistorudym lisem, 
zimorodkiem, las… 
KM: Natura jest dla mnie nieustają-
cym źródłem inspiracji. Wychowałam 
się na wsi, często chodziłam do pobli-
skiego lasu z tatą, który nauczył mnie 
rozpoznawać gatunki roślin i zwie-
rząt. Las jest dla mnie bardzo ważny, 
tam się wyciszam, czerpię inspirację 
do swoich prac. Niedawno wyszyłam 
serce jako organ, który jest ukorzenio-
ny – wszyłam w tę pracę prawdziwe 
korzonki roślin. Często w swoich pra-
cach umieszczam mech, na jego bazie 
powstają miniaturowe ogrody z kwia-
tami, które sama latem zbieram i su-
szę. To taki kawałek natury, który za-
wsze możemy mieć przy sobie. 

Mnie szczególnie zachwyciły 
kolczyki haftowane w maleńkie 
niezapominajki.
KM: (śmiech) Mam bardzo dużo za-
mówień właśnie na ten wzór. Klientki 
często wybierają go dla swoich mam, 
sióstr, najlepszych przyjaciółek. By-
wają momenty, że jestem nim trochę 
zmęczona... (śmiech) Wtedy zdarza mi 
się odmówić, proponuję coś innego. 
Staram się, żeby każda praca była in-
na, unikatowa. Muszę mieć dobrą 
energię, kiedy haftuję, inaczej nic z te-
go nie wyjdzie i nie będę zadowolona 
z pracy, którą wykonałam. 

Podobno po tym, jak ktoś w danym 
momencie haftuje, można rozpo-
znać, w jakim jest nastroju. Haft  
nie lubi ponoć rozproszenia myśli, 
niedobrych wibracji emocji...
KM: Potwierdzam! Ręka inaczej się 
porusza, nitka źle się układa. Dlatego 
nie biorę się do haftowania, gdy jestem 
zła lub zmęczona. Widzę to także 
u moich kursantek na warsztatach. 
Kiedy podchodzę i pytam: „Czym się 
tak denerwujesz?”, dziewczyny zazwy-
czaj robią oczy jak spodki. „Skąd 
wiesz?”, pytają. 

Kto przychodzi na hafciarskie 
warsztaty?
KM: Coraz częściej to bardzo młode 
dziewczyny, dwudziestoparoletnie, 
które zachwyciły się haftem, oglądając 
zdjęcia w mediach społecznościowych. 
Same nauczyły się podstaw, a ode mnie 
oczekują, że ewentualnie skoryguję to, 
jak odpowiednio ułożyć rękę przy  
konkretnym hafcie. Druga grupa to 
kobiety nieco starsze – po trzydziestce, 
przed czterdziestką – które, jak mówią, 
haft znają z zajęć technicznych 
w podstawówce.

Te zajęcia, które – z tego, co pamię-
tam – potrafiły skutecznie obrzydzić 
wszelkie prace ręczne. 
KM: Widzę, że dziewczyny są bardzo 
krytyczne wobec siebie. Mówią: „Nie 
wychodzi mi to haftowanie”, a ja gdy 
widzę ich prace na warsztatach, to aż 
usta otwieram z zachwytu. Niestety, 
dążenie do perfekcji często nie pozwala 

im czerpać z haftowania pełni radości. 
Trzeba z tym walczyć i warto to robić – 
wiem, bo sama stoczyłam potyczkę ze 
swoim perfekcjonizmem.

Co pani i innym dziewczynom daje 
haftowanie?
KM: Uwierzyłam we własne siły, w swój 
talent. Wróciłam do malowania. Zda-
rzają się uczestniczki warsztatów, które 
mówią: „Nie mam żadnego talentu”. 
Masz! Tylko jeszcze go nie odkryłaś. To 
nie musi być haft, ale może haft pomo-
że ci go odkryć. Fajnie jest obserwo-
wać, jak hafciarki w różnym wieku 
uczą się od siebie nawzajem. Starsze 
dzielą się cierpliwością, precyzją, te 
młodsze odwagą, niekonwencjonalny-
mi pomysłami. Zamiast tradycyjnych 
niezapominajek haftują modne liście 
monstery. 

Mistrzynie...
KM: Moją ulubioną artystką jest Kali-
fornijka Michelle Kingdom, która ha-
ftuje postaci, głównie kobiece. Haft jest 
dla niej rodzajem malarstwa, a jej obra-
zy to opowieści o ludzkiej duszy. Jej 
prace można oglądać w galeriach sztu-
ki i na jej blogu (michellekingdom.
com). Dzięki niej sama zaczęłam hafto-
wać kobiece sylwetki. Imponują mi też 
prace artystów z Korei i Japonii, za-
chwycają precyzją.

Co jest najfajniejsze w hafcie?
KM: To zabawa wyobraźnią. Kiedy ha-
ftujemy, musimy być zawsze krok 
przed igłą, wyobrazić sobie, jak nitka 

BIO: Kornelia Machura –  etnolog, hafciarka, tworzy autorską biżuterię z haftem 
pod nazwą Lilu2Art. Prowadzi warsztaty, na których uczy nie tylko, jak haftować, 
ale też jak za pomocą igły i nitki opowiadać ważne dla nas historie. 
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się ułoży, tak by słońce ocieniło twarz 
haftowanej osoby. Jest też pojemny ja-
ko dziedzina sztuki. Znajdzie się tu miej-
sce na każdą opowieść i każda będzie in-
na. Trochę jak z fotografią, niby wszystko 
zostało już osiągnięte, a ciągle powstają 
prace, które chwytają za serce, budzą 
ogromne emocje. Tak samo jest z haftem.  

Ma pani ulubiony typ haftu?
KM: Najbardziej lubię pracować z ha-
ftem płaskim. Technika ta daje pole do 
kreatywności, np. ścieg długi i krótki 
idealnie nadają się do cieniowania. 
Uwielbiam wzory minimalistyczne. 
ostatnio dużo haftuję tylko czarną kre-
ską, taki haft przypomina tatuaż. 

Możliwy jest powrót do pracy  
przy muzealnym biurku?
KM: Teraz pracuję czasem bardzo in-
tensywnie, np. przed Gwiazdką, gdy 
mam dużo zamówień. Ale mam też 
czas, aby pójść w środku dnia do lasu 
albo na kawę z koleżanką. Jestem panią 
swojego czasu. Czuję, że się rozwijam. 

Haft to zabawa wyobraźnią. Kiedy haftujemy, musimy być 

   zawsze krok przed igłą – wyobrazić sobie, jak 

nitka się ułoży, by  słońce ocieniło twarz haftowanej osoby. 
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1. POTRZEBUJESZ TYLKO GODZINY!
Pianka rozprowadza się bez smug, 
a opalenizna nie ma sztucznej pomarańczowej 
tonacji. 
Cocoa Brown, Cocoa Brown by Marissa Carter 
samoopalacz w piance do ciała, 139,5 ml,  
cena: 49,99 zł, 100 ml = 35,84 zł

2. Z MORZA MARTWEGO...
...pochodzą cenne skoncentrowane mineralne 
formuły kosmetyczne. Zawiera je olejek do 
ciała o urzekającym aromacie kwitnącej wiśni.
Dead Sea Collection, Cherry Blossom olejek  
do ciała, 120 ml, cena: 25,99 zł, 100 ml = 21,66 zł   
    
3. PIÑA COLADA DLA CIAŁA
Lekki, apetyczny (niesamowity zapach!), 
naturalny, energetyzujący letni kosmetyk. 
Idealny do letniej walizki! 
Cosmepick, Piña Colada energetyzujący mus  
do ciała, 200 ml, cena: 16,99 zł, 100 ml = 8,50 zł   

4. SKARBY WE WNĘTRZU LIŚCI
O właściwościach aloesu piszemy w tym 
numerze wiele (str. 34). Korzystajmy, bo warto!
Instituto Español, Aloe Vera nawilżający balsam 
do ciała, 500 ml, cena: 21,99 zł, 100 ml = 4,40 zł   

5. PRZYJEMNIE I POŻYTECZNIE
Wygodna tubka, która bez trudu zmieści się 
w twojej fitnessowej kosmetyczce. 
Beauty in the City antycellulitowe serum  
do ciała, 200 ml, cena: 12,99 zł, 100 ml = 6,50 zł

6. OGÓRKI W ŚMIETANCE 
Innowacyjna formuła kusi nie tylko zapachem, 
ale i skutecznością działania. 
Hebe Cosmetics nawilżająca śmietanka do ciała, 
300 ml, cena: 21,99 zł, 100 ml = 7,33 zł
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ZADBAJ O SWOJE 
CIAŁO LATEM!

Lato to czas krótkich rękawów i spódnic, dekoltów, 
i bardzo modnych szortów. Ciało trzeba 
przygotować! Troskliwą pielęgnacją...
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W księgarniach bez trudu znajdziemy poradniki odkrywające 
sekrety urody Koreanek, Francuzek, Australijek i mieszkanek 

Skandynawii, ale na szczęście mamy też „#Polish Beauty. 
Przewodnik naturalnego piękna dla Polek” napisany 
przez Martę Krupińską. Rozmawiamy z autorką książki 
o tym, jak dbają o siebie Polki, jakie kosmetyki są dla nas 

najlepsze, i co robić, by jeszcze lepiej wyglądać! 
ROZMAWIA: Katarzyna Brzeska

PRZEWODNIK  
urody dla Polek 

1. YOPE Geranium Żurawina, płyn do higieny intymnej, 300 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 6,66 zł    
2. RESIBO regenerujący peeling do ciała, 300 g, cena: 79,99 zł, 100 g = 26,66 zł 
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NNapisałaś „#Polish Beauty...”, bo…?
Pomyślałam, że sporo wiemy i dużo czy-
tamy o tym, jak dbają o urodę mieszkan-
ki różnych krajów, ale czy mamy świado-
mość, jak wygląda nasza codzienna pie-
lęgnacja i jak poprawnie powinnyśmy ją 
wykonywać. Zastanawiałam się, czy 
i czym polska pielęgnacja różni się od ry-
tuałów z innych krajów, dlaczego i co jest 
szczególnie ważne dla nas, kobiet żyją-
cych w  naszej strefie klimatycznej i wy-
posażonych przez naturę w określony ro-
dzaj skóry i włosów.

Książka to kompendium wiedzy 
o pielęgnacji i kosmetykach. Jest w niej 
też sporo rad i wypowiedzi ekspertów.
Do jej napisania zainspirowały mnie roz-
mowy z koleżankami, które z racji mojej 
pracy dziennikarki urodowej wciąż do-
pytywały mnie, czego używać do pielę-
gnacji, co jest dobre dla skóry, a z czego 
bez żalu zrezygnować i co może być jedy-
nie chwilowym trendem albo marketin-
gową sztuczką. Moja znajomość tematu 
i bliski kontakt z wieloma ekspertami –
dermatologami, kosmetologami, leka-
rzami medycyny estetycznej – sprawi-
ły, że postanowiłam zebrać wszystko 
w jednym miejscu i tak właśnie powstał 
„#Polish Beauty. Przewodnik naturalne-
go piękna dla Polek”.

Czego dowiedziałaś się o Polkach  
i ich rytuałach pielęgnacyjnych, 
zbierając materiały do książki?
Przede wszystkim tego, że choć jak więk-
szość kobiet na całym świecie lubimy no-
wości kosmetyczne i zachwycamy się 
trendami w pielęgnacji, to jednak nadal 

doceniamy rodzime kosmetyki i skład-
niki pochodzące z Polski. Poza tym do-
wiedziałam się, że natura obdarowała 
nas całkiem niezłym rodzajem skóry, 
sporo wiemy też o tym, jak o siebie dbać 
i lubimy to robić.

Mamy jakieś wady? 
Jasne! Cóż to byłoby za nudne życie, 
gdybyśmy były idealne... Moim zda-
niem Polki wciąż troszkę za bardzo sku-
piają się na wyglądzie, nieco przesadnie 
dbając o makijaż, stylizację fryzury, pa-
znokci i rzęs, zapominając niekiedy, że 
możemy wyluzować i nie musimy za-
wsze być jak spod igły, że o wiele waż-
niejsze jest to, aby nasza skóra była 
zdrowa i promienna, a włosy lśniące 
i mocne niż efektownie wymodelowa-
ne. Naszym drugim pielęgnacyjnym 
grzechem jest stosunek do opalania –
jesteśmy tak spragnione słońca, że od 
maja do września nie przepuszczamy 
żadnej okazji, żeby się choćby przez 
kwadrans nie poopalać. A badania po-
kazują, że to nie służy ani wyglądowi 
naszej skóry (bo szybciej się starzeje, 
marszczy i przesusza), ani zdrowiu 
(przypadków raka skóry jest z roku na 
rok coraz więcej). Apeluję! Używajmy 
kosmetyków z filtrami przeciwsłonecz-
nymi! Nawet te z wysokim faktorem 
(30–50 SPF) pozwalają pięknie się 
opalić. 

Jak zmienić niewłaściwe podejście  
do pielęgnacji?
Namawiam do pielęgnacji holistycznej, 
czyli dbania o urodę i wygląd przez 
zdrowe odżywianie i generalnie dbanie 

1. YOPE Kwiat Lipy, krem do rąk, 50 ml, cena: 14,99 zł, 100 ml = 29,98 zł   2. ORIENTANA Drzewo Sandałowe i Kurkuma, olejek do twarzy dla skóry 
mieszanej, tłustej i trądzikowej, 55 g, cena: 31,99 zł, 100 g = 58,16 zł   3. PURE BY CLOCHEE kremowa pianka oczyszczająca, 150 ml, cena: 39,99 zł, 
100 ml = 26,66 zł   4. BIOLAVEN ORGANIC krem do twarzy na dzień z olejem z pestek winogron i olejkiem lawendowym, 50 ml, cena: 33,99 zł, 100 

ml = 67,98 zł   5. BE ORGANIC naturalne serum do twarzy, 30 ml, cena: 74,99 zł, 100 ml = 249,97 zł   6. MIYA MyBeautyExpress, 3-minutowa maseczka 
wygładzająca z aktywnym węglem kokosowym, 50 g, cena: 34,99 zł, 100 g = 69,98 zł  
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o cały nasz dobrostan – psychikę i sze-
roko pojętą fizyczność. Odpowiednia 
dieta, aktywność fizyczna, regularne 
badania – to wszystko wpływa na to, jak 
się czujemy i jak wyglądamy. A zatem 
zachęcałabym na przykład do leczenia 
trądziku i dbania o odpowiednie 
oczyszczanie skóry, a nie jedynie ma-
skowania wyprysków korektorem, do 
wzmacniających i nawilżających zabie-
gów na włosy, a nie tapirowania i wpla-
tania sztucznych pasm, aby było ich 
więcej. Obserwujmy uważnie własną 
skórę i jej reakcje po to, żeby lepiej po-
znać jej potrzeby. Pamiętajmy też, że to, 
co służy koleżance, nie zawsze będzie 
dla nas dobre. Każda z nas jest inna 
i inaczej będzie dbać o siebie dziewczy-
na, która jest kelnerką w ogródkowej 
restauracji, inaczej taka, która cały 
dzień spędza w domu, a jeszcze inaczej 
kobieta pracująca w klimatyzowanym 
biurze lub innym zamkniętym po-
mieszczeniu. Musimy znaleźć najodpo-
wiedniejszą pielęgnację tylko dla siebie.

Od czego zacząć poszukiwania?
Podstawą jest określenie rodzaju skó-
ry, tego, jaka jest z natury, co lubi, a co 
jej szkodzi. Jesteśmy w tym coraz lep-
sze, a jeśli nie potrafimy zrobić tego 
same, chętnie i bez wstydu korzysta-
my z porad ekspertów: dermatolo-
gów, kosmetologów, konsultantek 
w sklepach drogeryjnych. To właści-
wa droga i pierwszy krok ku skutecz-
nej pielęgnacji.

Mówiłaś o tym, że my Polki mamy 
dobrą skórę. Co to znaczy?

Nasza skóra ma dosyć grubą podściół-
kę tłuszczową, a w związku z tym jest 
nieco mniej podatna na wiotczenie 
i wolniej starzeje się niż np. cieńsza 
i skłonna do przesuszeń skóra kobiet 
z południa Europy – Hiszpanek i Wło-
szek. Nie bez znaczenia jest również to, 
że nie jesteśmy aż tak jak one narażone 
na działanie słońca, bo promieniowa-
nie UV przyspiesza procesy starzenia 
się komórek, co sprzyja przesuszeniu 
skóry i pojawianiu się zmarszczek. Je-
dynym minusem słowiańskiej skóry 
jest jej większa porowatość, a co za tym 
idzie – tendencja do przetłuszczania się 
i gromadzenia zanieczyszczeń oraz 
mocniejsze unaczynienie. To częste 
przyczyny powstawania zaczerwienień, 
problemów naczynkowych i większej 
podatności na podrażnienia.
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1. ZIAJA Krem Nagietek do cery suchej, wrażliwej, normalnej, 100 ml, cena: 8,99 zł, 100 ml = 8,99 zł   2. BE ORGANIC Szałwia & Miłorząb Japoński 
balsam do ciała, 200 ml, cena: 44,99 zł, 100 ml = 22,50 zł   3. BIELENDA Eco Nature, żel do mycia twarzy kojąco-nawilżający,  

200 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 10,00 zł    4. YOPE Moon SPA, krem na noc z bakuchiolem 1%, 50 ml, cena: 99,99 zł, 100 ml = 199,98 zł
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Podstawą jest określenie rodzaju skóry, tego, 

jaka jest z natury, co lubi, a co jej szkodzi. 
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wad. Dobra lekcja makijażu to lekcja 
odnajdywania w sobie piękna bez ko-
nieczności ciągłego niepotrzebnego 
udoskonalania czegoś: kształtu nosa, li-
nii brwi, owalu twarzy. Na co dzień wi-
dzę tyle cudownych dziewczyn i cieszę 
się, że coraz więcej z nich odnajduje 
w sobie naturalne piękno. 

Wróćmy do polskich kosmetyków, 
którym poświęcasz sporo uwagi 
w swojej książce. To krzepiące, 
że Polki ufają polskim produktom.
Być może ten stosunek do polskich ma-
rek odziedziczyłyśmy po mamach 
i babciach, które używały znanego od 
dziesięcioleci kremu z nagietkiem, 
szamponu z tatarakiem, jajecznej od-
żywki do włosów – prostych i dobrych 
polskich kosmetyków. Wciąż chętnie 
wspieramy rodzime marki, a jest ich co-
raz więcej i robią coraz lepsze kosmety-
ki. Mocno zwracamy się w kierunku te-
go, co naturalne i tego, co „z naszego 
ogródka”, lokalne. 

Jesteś zwolenniczką używania 
kosmetyków z lokalnymi 
składnikami. Czy powinnyśmy 
więc zrezygnować z cenionych 
w Polsce rytuałów azjatyckich?
Skąd! Jeśli rytuały te i kosmetyki lubi 
nasza skóra, nie ma powodu do rezy-
gnowania z nich. Uważam, że warto 
czerpać od innych to, co nam sprawia 
przyjemność i co na nas działa. Jeśli 
ktoś potrzebuje w porannych rytu-
ałach wielu kroków pielęgnacyjnych, 
niech je stosuje. Ale jeśli do utrzyma-
nia pięknej i zdrowej skóry wystarczą 
dobre oczyszczanie i nawilżający 
krem BB z filtrem przeciwsłonecz-
nym oraz muśnięcie ust błyszczy-
kiem, niech stosuje taką pielęgnację. 
Wiele atrakcyjnych dla nas elemen-
tów pielęgnacyjnych wywodzi się 
z innych kręgów kulturowych, gdzie 
pojęcie piękna ma inne oblicze. 
W Azji za piękną będzie uznawana 
gładka i niemal lśniąca jak szkło (stąd 
lubiany w Korei efekt „glass skin”) 
bardzo jasna skóra, w Kalifornii 
wciąż za piękne uznawane są wybie-
lone niemal na niebieski kolor zęby 
i opalona skóra, w Brazylii atrakcyjne 
są krągłe kształty będące efektem 
operacji plastycznych. My w Europie 
lubimy raczej naturalność, delikatny 
makijaż i lekko muśniętą słońcem 
brzoskwiniową cerę. 

Czy zdradzasz w swojej książce 
jakiś swój sekret pielęgnacji?
Dla mnie wciąż niezawodnym trio 
pielęgnacyjnym (potwierdzonym 
przez wielu dermatologów i kosme-
tologów) jest właściwe i sumienne 
oczyszczanie skóry rano i demakijaż 
wieczorem, regularne złuszczanie 
oraz ochrona przeciwsłoneczna. Wy-
dawałoby się, że to takie proste...

Przestrzegasz w książce przed 
skutkami niewłaściwej pielęgnacji?
Raczej staram się wytłumaczyć niektó-
re niewłaściwe przyzwyczajenia. Wciąż 
na przykład wiele Polek, uważając, że 
ich skóra się przetłuszcza, stosuje zbyt 
silne kosmetyki matujące i agresywnie 
oczyszczające. Szybko okazuje się, że 
takim działaniem doprowadzają nie 
tylko do przesuszenia skóry, ale wręcz 
do zwiększenia przetłuszczania, bo wy-
dzielanie łoju to naturalna reakcja 
obronna skóry przed przesuszeniem. 
A więc starą zasadę, żeby zmatowić 
i wysuszyć, oficjalnie uważam za nie-
obowiązującą, a w jej miejsce proponu-
ję w książce inne, łagodniejsze, ale bar-
dziej skuteczne rozwiązania.

Wspaniale piszesz o makijażu. 
Chciałabyś, żebyśmy traktowały go 
jak…
…zabawę i wyrażanie siebie, podkre-
ślanie swojej unikatowości, a nie jak 
maskowanie kompleksów i tuszowanie 
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co blisko nas, co mamy w zasięgu ręki –
jedzenia, pielęgnacji, zwyczajów, 
podróży.

A jak ty wybierasz kosmetyki?
Bardzo ostrożnie i rozsądnie. Przez 
ostatni rok prawie się nie malowałam, 
bo większość czasu spędzałam w domu, 
a gdy już gdzieś wychodziłam, używa-
łam niewielu produktów. Poza tym do-
padł mnie – tak jak sporą część kobiet 
na całym świecie – problem maskne, 
czyli trądziku i zmian na skórze wokół 
ust i na brodzie powstałych w wyniku 
noszenia maseczki. Zamieniłam więc 
tradycyjne kosmetyki na te dermatolo-
giczne, skupiające się na problemie trą-
dzikowym. Zauważyłam też ostatnio, że 
ani mojej skórze, ani włosom nie służy 
nadmiar produktów. Co ciekawe, to zja-
wisko dotyczy wielu moich koleżanek. 
Wybieram pielęgnację łagodniejszą niż 
parę lat temu, bardziej naturalną, do-
kładnie czytam etykiety ze składem i ca-
ły czas się uczę, co z czym łączyć, aby 
składniki aktywne zawarte w kremie 
działały lepiej albo nie wywołały niepo-
żądanych działań. 

Co masz na myśli?
Chociażby reakcje na retinol, którym 
zachwycamy się od kilku lat i który na-
prawdę jest wspaniałym składnikiem, 

Czy polskie kosmetyki mogą 
spodobać się zagranicą?
Myślę, że już podobają się w wielu kra-
jach – są nowatorskie, dobrej jakości 
i mają ciekawe składniki. Kilka lat te-
mu, odwiedzając słynne targi kosme-
tyczne Cosmoprof w Hongkongu, wi-
działam ogromną sekcję kosmetyków 
naturalnych z Polski. Było ich mnó-
stwo, a zainteresowanie naszymi mar-
kami bardzo duże. Poczułam dumę.

Czy również w Polsce zauważasz 
zwiększone zainteresowanie 
rodzimymi kosmetykami?
Myślę nawet, że to zainteresowanie 
osiągnęło swój szczyt w czasie pande-
mii – zamknięte sklepy, wydłużone łań-
cuchy dostaw i spowolniony handel 
międzynarodowy spowodowały, że 
większą uwagę zwracałyśmy na nowe 
polskie marki. Osobiście bardzo się 
z tego cieszę, bo wierzę w nasze kosme-
tyki. Trochę przemawia przeze mnie 
lokalny patriotyzm, a trochę wiara, że 
będziemy zdrowi, jeśli będziemy korzy-
stać z tego, co rośnie i dojrzewa blisko 
nas, choć niezwykle cenię niektóre 
składniki kosmetyków koreańskich 
i azjatyckie podejście do dbania o ciało 
i zdrowie. A wracając do pandemii, to 
myślę, że na całym świecie stała się pre-
tekstem do lepszego poznawania tego, 
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ale nie lubi słońca i w kontakcie z pro-
mieniami UV może powodować trud-
ne do usunięcia przebarwienia na skó-
rze. Jeśli więc go stosuję, zawsze dbam 
o odpowiednio wysoką ochronę prze-
ciwsłoneczną. W mojej książce znaj-
dziecie więcej przykładów i zasad sto-
sowania niektórych składników i pro-
duktów. Staram się obalać mity i poka-
zywać właściwą ścieżkę pielęgnacji.

Wygląda na to, że napisanie książki 
„#Polish Beauty. Przewodnik 
naturalnego piękna dla Polek”  
to bardzo odpowiedzialne zadanie.
Mam nadzieję, że to rzetelne źródło 
wiedzy o pielęgnacji, o naszej skórze 
i kosmetykach skierowane do tych 
z nas, które mogą czuć się nieco zagu-
bione w powodzi nowości  i mnogości 
różnych dobrych rad, którymi zalewa 
nas internet. Dlatego w takich książ-
kach jak moja i w takich pismach jak 
magazyn h, możemy i powinniśmy 
wyjaśniać niektóre zagadnienia. Tłu-
maczyć mechanizmy zachodzące 
w skórze i po prostu uczyć dziewczyny 
dobrych nawyków, wskazując im to, co 
jest dla nich dobre i zdrowe. Powinni-
śmy też uczyć, że pielęgnacja urody to 
nic innego jak robienie dla siebie i swo-
jego zdrowia czegoś dobrego i przy-
jemnego. 

NASZA EKSPERTKA
Marta Krupińska – szefowa działu urody „Elle” i „Elle Man”, wcześniej dzien-
nikarka „Wysokich Obcasów” i „Viva! Moda”. Testuje dziesiątki kosmetyków, 
a znajomi żartują, że jej mieszkanie zmieniło się w drogerię. Chciałaby być 
kosmetyczną minimalistką, ale chyba uda jej się to dopiero w następnym 
wcieleniu. Jej książka „#Polish Beauty. Przewodnik naturalnego piękna dla 
Polek” ukazała się nakładem wydawnictwa Burda Książki i powstała z inspi-
racji autorki rozmowami z kobietami, lekarzami, dermatologami, makijaży-
stami i innymi ekspertami z branży beauty.
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Chcesz mieć więcej wolnego czasu i lżejszą walizkę? Sprawdź, 
z jakich kosmetyków możesz zrezygnować w czasie wakacji  

i jakie rytuały pielęgnacji ominąć bez szkody dla wyglądu, 
kondycji i zdrowia twojej skóry.  TEKST: Olga Huk

SKIP CARE
czyli wakacyjna pielęgnacja na skróty

W czasie wakacji lubimy poczuć się 
wolne, beztroskie i bez presji perfekcyj-
nego wyglądu witać dzień. Weźmy pod 
lupę trzy podstawowe aspekty pielę-
gnacji: oczyszczanie, nawilżanie 
i ochronę i ustalmy, z czego można zre-
zygnować w urlopowej pielęgnacji, 
a czego nie powinno się pomijać.

OCZYSZCZANIE
Poranne oczyszczanie skóry twarzy 
i wieczorny demakijaż to elementy pie-
lęgnacji, z których nawet na wakacjach 
nie należy rezygnować. Skóra, która 
nie jest  regularnie oczyszczana, będzie 
wyglądać nieświeżo i może zacząć się 
buntować. Jej „niezadowolenie” może 
objawiać się powstawaniem zaskórni-
ków, błyszczeniem i zwiększonym wy-
dzielaniem łoju przy jednoczesnym 
przesuszeniu. Do wakacyjnego oczysz-
czania wystarczą nam dobry kosmetyk 
myjący (żel, pianka, syndet) i woda. 
Poranne umycie twarzy z użyciem deli-
katnego, ale dobrze oczyszczającego 

żelu dobranego do potrzeb naszej skó-
ry w zupełności wystarczy. Po myciu 
potrzebne będą tonik albo hydrolat. 
Aby nie przeciążać kosmetyczki, mo-
żemy do mycia twarzy zabrać żel, który 
będzie zawierał delikatnie peelingujące 
drobinki – wtedy peeling możemy zo-
stawić w  domu. Do wieczornego 
oczyszczania twarzy przyda nam się 
płyn micelarny albo dwufazowy płyn 
do demakijażu. Po oczyszczaniu – tuż 
przed nałożeniem kosmetyku na noc – 
należy ukoić skórę tonikiem lub hydro-
latem. Dla osób, którym bardzo zależy 
na zminimalizowaniu zawartości ko-
smetyczki, proponujemy produkty do 
mycia i demakijażu w formie wacików 
lub chusteczek. 
NASZE REKOMENDACJE: pianka 
lub żel do mycia twarzy, dwufazowy 
płyn do demakijażu lub płyn micelar-
ny, tonik. Kosmetyki do mycia powin-
ny zawierać składniki nawilżające  
i antyoksydanty (np. aloes, zieloną 
herbatę).

NAWILŻANIE
Właściwe nawilżanie skóry jest nie-
zbędne w utrzymaniu jej pięknego wy-
glądu i zdrowia. O ile odpuszczenie so-
bie podczas urlopu niektórych elemen-
tów pielęgnacji odżywczej nie powinno 
wyrządzić naszej skórze większych 
szkód, o tyle zrezygnowanie z nawilże-
nia może doprowadzić do silnego prze-
suszenia, podrażnień i większej widocz-
ności zmarszczek. Wprawdzie skóra ma 
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1. BEAUTY SHOT Botanic Mousse, delikatny mus do mycia twarzy wygładzający, 150 ml, cena: 11,99 zł, 100 ml = 7,99 zł   2. DERMOFUTURE Nature, 
hydrolat do twarzy 3 w 1, 150 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 16,66 zł   3. RESIBO Mr Balance, regulująca mgiełka do twarzy, 100 ml, cena: 39,99 zł,  

100 ml = 39,99 zł  4. YOPE Green Micelles, płyn micelarny do twarzy, 200 ml, cena: 49,99 zł, 100 ml = 25,00 zł   5. YASUMI Rice Bran Oil 100% naturalny, 
ryżowy olejek do demakijażu, 100 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 39,99 zł     
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 6. BEAUTY IN THE CITY nawilżający żel micelarny do twarzy i oczu, 150 ml, cena: 9,99 zł, 100 ml = 6,66 zł   7. IT’S SKIN Hyaluronic Acid, krem  
nawilżający, 50 ml, cena: 69,99 zł, 100 ml = 139,98 zł   8. INGRID odświeżający tonik ogórkowy, 75 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 26,65 zł    

9. DAX COSMETICS Sun, nawilżający ochronny krem do twarzy na słońce SPF 50+, 50 ml, cena: 17,99 zł, 100 ml = 35,98 zł   10. LIRENE przyspieszacz 
opalania SPF 10, olejek karotenowy, 150 ml, cena: 21,99 zł, 100  ml = 14,66 zł   
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Wielofunkcyjne i wygodne 
Powiedzenie, że jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do... niczego, w waka-
cyjnej kosmetyczce zupełnie się nie sprawdza, a kosmetyki wielofunkcyjne 
łączące wiele różnych działań są skuteczne i cieszą się popularnością. Jeden 
krem do ciała, włosów i twarzy; masełko, które oczyszcza skórę z makijażu, a jed-
nocześnie odżywia i nawilża; formuły 2 w 1, 3 w 1, a nawet… 9 w 1 są doskonałe 
na wakacje, bo potrafią wiele, a zajmują mało miejsca w walizce. Idealne są rów-
nież kosmetyki w saszetkach zawierające jedną porcję kremu, maski, peelingu 
lub nasączane chusteczki. Ich płaskie opakowania sprawiają, że zmieszczą się na-
wet do wypchanej po brzegi walizki – możesz je włożyć między strony książki lub 
magazynu h  :-).

swój system obronny, ale pozbawienie 
jej regularnego nawadniania błyska-
wicznie daje o sobie znać. Skóra staje 
się matowa, poszarzała, może się łusz-
czyć i swędzieć. Wakacyjne nawilża-
nie powinno odbywać się na każdym 
etapie pielęgnacji. Najlepiej zacząć już 
podczas oczyszczania, wybierając 
produkty do mycia ze składnikami 
silnie nawilżającymi, do tego dobrać 
odpowiedni krem na dzień i kosme-
tyk na wieczór. Najlepiej wybrać takie, 
które mają multifunkcyjną formułę, 
czyli jednocześnie nawilżają oraz 
wspomagają skórę koktajlem mine-
ralnym i witaminowym oraz chronią. 
W tej roli sprawdzą się kremy BB bę-
dące połączeniem kosmetyku pielę-
gnacyjnego z kosmetykiem do maki-
jażu, dzięki któremu wyrównamy ko-
loryt skóry, a także produktu ochron-
nego, bo na ogół kremy BB mają także 
filtry przeciwsłoneczne. Lekka for-
muła kremu BB nie obciąża skóry. 
W wieczornej pielęgnacji nawilżającej 
dobrze jest zastosować kosmetyk 
o nieco bogatszej konsystencji, zawie-
rający substancje zapobiegające utra-
cie wilgoci z naskórka (np. naturalne 
oleje roślinne). Nawodnienie skóry 
ułatwia jej regularne złuszczanie, więc 
byłoby dobrze raz na dwa dni wyko-
nać peeling (wykorzystując rekomen-
dowany żel z  peelingującymi 
drobinkami).
NASZE REKOMENDACJE: na dzień 
– krem BB z ochroną przeciwsłonecz-
ną (SPF 50 i 50+), na wieczór – serum 
nawilżająco-odżywcze. Do twarzy 
i ciała – wyciąg z aloesu w formie żelu 
99%. Dodatkowo (najlepiej w jedno-
razowych saszetkach) – nawilżająca 
maska na noc, peeling do ciała. Zwróć 
uwagę na zawartość w kosmetykach 
substancji nawilżających, takich jak 

kwas hialuronowy, mocznik, aloes, eks-
trakt z zielonej herbaty, alantoina, natural-
ne masła i oleje roślinne.

OCHRONA
Ochrona jest trzecim etapem pielęgnacji, 
którego latem nie możesz pominąć. 
W kosmetyczce nie może zabraknąć kre-
mu z filtrami SPF (do twarzy i ciała). Naj-
lepiej zaczynać opalanie od najwyższej 
ochrony (SPF 50+) i co 2–3 dni w zależ-
ności od tego, jak reaguje na słońce nasza 
skóra, zmniejszać faktor – przez SPF 30 
do SPF 20 (w przypadku utrwalonej opa-

lenizny i braku zaczerwienień). W pie-
lęgnacji ważne jest też wspomaganie 
bariery hydrolipidowej naskórka. Tę 
rolę spełnią np. naturalne oleje, które 
pozostawiają na powierzchni naskór-
ka film. Warto poszukać produktów 
do opalania, które zawierają składniki 
łagodzące podrażnienia. 
NASZE REKOMENDACJE: wystar-
czy ci krem BB z filtrem oraz lekki bal-
sam do ciała. Nad morze: kosmetyk 
z wysoką i średnią ochroną SPF, a tak-
że żel po opalaniu zawierający składni-
ki nawilżające, kojące i łagodzące. 

1. TOŁPA dermo face, lipidro, odżywcza maska-kokon na twarz, szyję i dekolt, 2 x 6 ml,  
cena: 7,99 zł, 100 ml = 66,58 zł   2. EVELINE COSMETICS Egyptian Miracle, krem 100% natural-
nych składników do twarzy i ciała, 40 ml, cena: 21,99 zł, 100  ml = 54,98 zł   3. BANDI MEDICAL 

EXPERT Anti Irritate, emoliencyjne masełko oczyszczające, 90 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 

44,43 ml   4. EVELINE COSMETICS 9 w 1, ultradelikatny krem do depilacji, 125 ml, cena: 9,79 
zł, 100 ml = 7,83 zł   5. EVELINE COSMETICS Pore Minimizer, 2-etapowy zabieg na twarz, 10 ml, 

cena: 3,99 zł, 100 ml = 39,90 zł

1 2

3

4 5





TRA 1794 HEBE Loreal dermo reklama wizerunkowa lip sierp v6 prod.indd   1 14.06.2021   15:16:57





PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU 
/  NATURAL N IE!

34     h    facebook.com/hebe



A

Znamy go z okiennego parapetu, ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, 
jak niezwykłe składniki kryje? Sprawdzimy, jak i kiedy korzystać  

z produktów, które go zawierają, oraz jak uprawiać go w domu. 
TEKST: Katarzyna Brzeska

ALOES,  
CUD W DONICZCE

Aloes występujący na świecie w ponad 
500 gatunkach to sukulent, czyli roślina, 
która przystosowała się do życia bez re-
gularnego dostępu do wody. U nas  
uprawiany jest jako roślina ozdobna 
w doniczkach i osiąga niewielkie roz-
miary, ale w naturalnych warunkach 
(w Afryce, Ameryce Południowej i na 
Półwyspie Arabskim) może być sporym 
krzewem, a nawet drzewem. Jego długie 
i mięsiste liście mają wodny (w 99%) 
miąższ pełen wyjątkowych składników. 
O właściwościach tego miąższu oraz so-
ku tłoczonego z pędów i skóry wiedzieli 
już starożytni Egipcjanie, Persowie 
i Chińczycy, używając ich w ziołolecz-
nictwie, aromaterapii i pielęgnacji. 
Do niedawna uważano, że do celów me-
dycznych i pielęgnacyjnych najlepszy 
jest miąższ i sok pochodzący z rośliny, 
która skończyła trzy lata, ale naukowcy 
z Kyung Hee University w Korei odkry-
li, że już miąższ z jednomiesięcznych li-
ści aloesu zawiera wystarczająco dużo 
składników aktywnych, aby korzystnie 
działały na skórę.

CENNY MIĄŻSZ
Przemysł kosmetyczny wykorzystuje 
wartościowe składniki znajdujące się 
głównie w aloesowym miąższu. Co znaj-

dziemy pod woskowatą skórką? Przede 
wszystkim wodę, bo miąższ jest jednym 
z najlepszych humektantów, czyli sub-
stancją o silnych właściwościach wiążą-
cych cząsteczki wody. Jest też sporo wita-
min, minerałów, lubianych przez naszą 
skórę cukrów (pochodnych mannozy), 
roślinnych sterydów i fitohormonów 
oraz cennych enzymów. Wśród witamin 
w aloesowym miąższu występują cenne 
dla skóry witaminy A, E, B12 i kwas folio-
wy. Wśród minerałów znajdziemy 
wapń, cynk, chrom, miedź, potas i ma-
gnez, które są niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania komórek skóry 
i biorą czynny udział w zachodzących 
w nich procesach metabolicznych (prze-
miany materii). 
Ciekawymi składnikami są również en-
zymy i antrachinony. Tych pierwszych 
jest w składzie miąższu aloesowego aż 
osiem i wykazują się one silnym działa-
niem przeciwzapalnym (dlatego już 
sam miąższ jest skuteczny, gdy bezpo-
średnio zaaplikujemy go na skórę) oraz 
wspomagającym rozkładanie cukrów 
i tłuszczów (dlatego sok z miąższu jest 
również skuteczny w leczeniu dolegli-
wości układu pokarmowego i odchu-
dzaniu). Antrachinony, czyli fenole po-
chodzące z aloesu i wykorzystywane 

Czy wiesz, że...
Miąższ aloesowy wycięty z liści 
lub żel aloesowy kupiony 
w drogerii (np. Aloe 99% marki 
Holika Holika) ma naprawdę 
mnóstwo pielęgnacyjnych 
zastosowań i może być  
stosowany na skórę jako:
 maseczka (wystarczy pozostawić 

grubą warstwę żelu na ok. 15 min)
 serum (można nałożyć wieczorem 

pod krem)
 baza pod makijaż (wystarczy 

wmasować cienką warstwę żelu  
tuż przed nałożeniem podkładu)
 tonik (można delikatnie wmasować 

w skórę po oczyszczaniu)
 żel pod oczy (odrobinę schłodzo-

nego żelu wklepać opuszkami 
w skórę wokół oczu)
 żel do golenia (zamiast kremu, 

szczególnie polecany panom  
ze skórą wrażliwą)
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1. NACOMI Aloes, żel antybakteryjny do rąk, 45 ml, cena: 8,99 zł, 100 ml = 19,98 zł   2. HEBE COSMETICS Aloe Vera & White Clay, mus do mycia 
z aloesem i białą glinką, 200 ml, cena: 11,99 zł, 100 ml = 6,00 zł   3. NACOMI mydło czarne z aloesem, 125 g, cena: 19,99 zł, 100 g = 15,99 zł   

4. FEEL FREE odświeżający tonik do twarzy z aloesem, 200 ml, cena: 18,99 zł, 100 ml = 9,50 zł    5. BIOVAX szampon do włosów osłabionych,  
200 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 10,00 zł  6. HOLIKA HOLIKA 99% żel z aloesu, 250 ml, cena: 31,99 zł, 100 ml = 12,80 zł   

w kosmetykach, działają przeciwbak-
teryjnie i przeciwwirusowo. Miąższ 
aloesu zawiera też antyoksydanty 
działające antyrodnikowo i spowal-
niające procesy starzenia się skóry.

EKSPERT NAWILŻANIA
Najczęściej miąższ pojawia się w ko-
smetykach nawilżających do skóry 
twarzy i ciała oraz włosów (z uwagi na 
silne właściwości wiązania wody), 
przeznaczonych do pielęgnacji cery 
wrażliwej i trądzikowej (z powodu 
działania antybakteryjnego i łagodzą-
cego), dojrzałej (nawilżają i działają 
antyrodnikowo, wspomagają syntezę 
kolagenu i elastyny w skórze odpo-
wiedzialnych za jej jędrność i ela-
styczność) oraz w kosmetykach do 
opalania i po opalaniu (nawilżają i ko-
ją podrażnienia). 
Dodatek aloesu gwarantuje utrzyma-
nie lekkiej, żelowo-wodnej konsysten-
cji produktu przy jednoczesnym ukie-
runkowaniu na silnie nawilżające 
działania. Wyciąg aloesowy doskonale 
łączy się z każdym składnikiem ak-
tywnym, nie wchodząc z nim w nie-
pożądane reakcje i na ogół nie powo-

duje alergii. Jest więc idealną bazą kosme-
tyków, a nawet może być używany bezpo-
średnio na skórę (ale nie u dzieci). Aloes 
w szamponach i odżywkach do włosów 
nawilża, ale również oczyszcza i koi skórę 
głowy w przypadku podrażnień lub łupie-
żu, wspomaga procesy regulujące wydzie-
lanie łoju oraz zapobiega rozdwajaniu się 
końcówek.

NA SŁOŃCE
Wyciąg i sok aloesowy znajdują też zasto-
sowanie w kosmetykach przeznaczonych 
do opalania lub po opalaniu.  Udowod-
niono także antyrodnikowe działanie 
miąższu aloesowego, a nawet jego właści-
wości ochronne mające wpływ na foto-
starzenie skóry. Kojące właściwości alo-
esu wykorzystuje także medycyna – 
w połączeniu z 1-procentowym roztwo-
rem soli srebrowej sulfatiazolu służy do 
leczenia ran po oparzeniach (nawet 
II stopnia). Miąższ aloesowy jest już sam 
kosmetykiem i pozyskany bezpośrednio 
z liścia (po obraniu skórki) może być na-
kładany na skórę w przypadkach popa-
rzeń, podrażnień, wyprysków trądziko-
wych, a schłodzony jest świetnym reme-
dium na zbyt długie opalanie. 

1 6

3
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Zrób to sama
Odżywczo-regeneracyjna  

maska aloesowa
Wymieszaj w miseczce łyżkę mąki 
owsianej, łyżkę miodu, łyżkę oleju 
z rącznika (czyli oleju rycynowego) 
i łyżkę rozdrobnionego miąższu 
aloesowego (bez skórki). Do maseczki 
możesz dodać kroplę lub dwie olejku 
eterycznego o ulubionym zapachu 
(np. z czarnuszki). Gotową maskę 
możesz nakładać na skórę twarzy, 
szyi i dekoltu na 15 minut i po tym 
czasie zmyć ciepłą wodą, wykonując 
przy okazji masaż i delikatny peeling 
skóry. Jeśli przygotowana  
porcja maski okaże się 
za duża, możesz ją 
przechowywać przez 
3–4 dni w zamkniętym 

pojemniku w lodówce.

OLEIQ  

olej zimnotłoczony 
z nasion czarnuszki, 

100 ml, cena: 40,99 zł, 
100 ml = 40,99 zł  
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PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
/  TESTUJEM Y

Test SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY  
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Testowała:  Aleksandra Stępień  
ekspertka ds. pielęgnacji z drogerii h w Warszawie 

O produkcie: krem o bogatym, natu-
ralnym składzie, lekkiej konsystencji 
i świeżym zapachu świetnie sprawdzi 
się u osób borykających się z suchością 
stóp. Wystarczy nałożyć cienką war-
stwę na noc, by rano skóra była miękka 
i gładka. Polubią go również weganie.
Najlepszy dla: suchej, szorstkiej  
oraz pękającej skóry stóp.
Zwróciłam uwagę na: nietłustą konsy-
stencję i bardzo szybki efekt działania. 

Opis produktu: balsam o przepięknym, egzotycznym 
zapachu, który utrzymuje się na skórze tak długo,  
że może zastąpić wodę toaletową lub mgiełkę do ciała. 
Zapewnia skórze głębokie  
nawilżenie i bardzo szybko  
się wchłania, dzięki czemu  
możemy użyć go tuż przed 
wyjściem.  
Najlepszy dla: każdego typu 
skóry, szczególnie suchej.
Zwróciłam uwagę na: bogaty 
skład, perfumeryjny zapach. 

my’BIO, fińskie 
BioWygładzenie 
bio-krem do stóp

O produkcie: wielofunkcyjny olejek,  
który nie tylko poradzi sobie 
z wodoodpornym makijażem, 
 ale zadba też o naszą skórę, włosy 
i paznokcie. Możemy śmiało dodać go 
do ulubionego kremu, użyć do 
olejowania włosów, zabezpieczania ich 
końcówek bądź wcierać w suche skórki. 
Najlepszy dla: cery wrażli-
wej, delikatnej, suchej.
Zwróciłam uwagę na:  

łatwość zmywania makija-
żu, wielofunkcyjność.

Mafka, olejek  
do demakijażu twarzy 4

O produkcie: tonik o działaniu nawil-
żająco-rozświetlającym, który śmiało 
możemy wykorzystać również jako 
mgiełkę do twarzy. Nie tylko ukoi  
podrażnioną skórę i zwiększy działanie 
kosmetyków pielęgnacyjnych, ale też 
odświeży wygląd makijażu. Po jego  
zastosowaniu cera jest dobrze  
nawilżona i rozświetlona.
Najlepszy dla: cery wrażliwej 
i odwodnionej.
Zwróciłam uwagę na: poprawę  
kondycji skóry, niesamowity zapach 
jaśminu.

Less is More,  
tonik do twarzy

Cosmepick, Piña Colada 
mus do ciała1 2

3

Less is More Final Love, tonik do twarzy, 250 ml, cena: 29,99 zł, 
100 ml = 12,00 zł

Mafka olejek do demakijażu twarzy, 50 ml, cena: 49,99 zł,  
100 ml = 99,98 zł

Cosmepick Piña Colada, mus do ciała, 
200 ml, cena: 16,99 zł, 100 ml = 8,50 zł

my’BIO Fińskie BioWygładzenie, bio-krem 
do stóp, 100 ml, cena: 9,99 zł, 100 ml = 9,99 zł
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PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU 
/  ON  W H EB E

S

Na włoską nutę
Włosi uwielbiają wody toaletowe i wody kolońskie. Lubią pachnieć! 
Zapachy włoskich marek oprócz ciepłych i głębokich nut skórzanych, 
drzewnych, owocowych i przyprawowych mają też sporo akordów 
orzeźwiających i cytrusowych oraz zapachów ziołowych dających 
wrażenie wolności, przestrzeni, podkreślających ich brawurowy charakter.

tyl Włochów jest niepowtarzal-
ny, a my próbujemy ich pielę-
gnacyjne rytuały skodyfiko-

wać. Co oni robią, że tak świetnie wy-
glądają?
I. Na pielęgnację zarostu (lub golenie)
poświęcają sporo czasu. Kochają trady-
cję, więc często używają mydła do gole-
nia w kostce, odwiedzają barberów. Nie 
zapominają o olejkach do brody, które 
nabłyszczają zarost i perfumują.
II. Dbają o zęby i higienę jamy ustnej, 
używając past wybielających, płynów 
do płukania, regularnie odwiedzają 
dentystę. Nic dziwnego, że szeroko 
i chętnie się uśmiechają.

III. Pielęgnują dłonie i paznokcie i nie 
widzą w tym nic niemęskiego. Używają 
kremu do rąk i regularnie robią mani-
cure samodzielnie lub w gabinecie. 
IV.  Nie boją się kremów do twarzy i pod 
oczy. Lubią mieć w kosmetyczce zestaw 
kosmetyków tej samej marki, tak aby 
produkty wspomagały swoje działanie. 
V. Lubią dbać o swoje włosy (które z na-
tury mają mocne i gęste) i regularnie 
chodzą do fryzjera na skorygowanie 
fryzury. Mogą odmówić sobie kupna 
nowej koszuli, ale na fryzjera dwa razy 
w miesiącu muszą mieć pieniądze. Sto-
sują regularnie kuracje zapobiegające 
wypadaniu włosów.

Włosi od lat wygrywają 
w rankingach na 

najbardziej zadbanych 
mężczyzn w Europie. 

Może więc warto 
podpatrywać ich 

pielęgnacyjne zwyczaje... 
TEKST: Aleksander Perliński

1. WELEDA Dla Mężczyzn, balsam  
po goleniu, 100 ml, cena: 61,99 zł,  
100 ml = 61,99 zł   2. NACOMI Natural, Only 
for Men, szampon do włosów z ekstrak-
tem z chmielu i olejem konopnym, 200 
ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 15,00 zł   3. AA 

Men, krem uniwersalny,125 ml, cena: 
13,49 zł, 100 ml = 10,79 zł

Italiano 

vero!

2

1

3

MOSCHINO Forever,  
Sailing, woda toaletowa, 
50 ml, cena: 159,99 zł,  
100 ml = 319,98 zł  
DOLCE&GABBANA Light 
Blue Homme, woda  
toaletowa, 40 ml, cena: 
239,99 zł, 100 ml = 599,98 zł    
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PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU 
/  OK IEM SP EC JAL IST Y

HEBE: Skóra lubi słońce czy nie?
W przeciwieństwie do nas nasza skóra 
nie cierpi wakacji i tego wszystkiego, co 
my w nich uwielbiamy: słońca, kąpieli 
w słonej lub chlorowanej wodzie i opa-
lania. To my stworzyliśmy mity, że słoń-
ce dobrze wpływa na skórę, pomaga 
zwalczyć trądzik, że trzeba się trochę 
poopalać, bo to zdrowe i w czasie opa-
lania następuje synteza witaminy D3.

H: A to wszystko nieprawda?
W części nieprawda, a w części – użyję 
modnego słowa – półprawda. Opalanie 
w żaden sposób nie jest obojętne dla 
skóry i dla naszego zdrowia i nie ma 
czegoś takiego jak zdrowe opalanie. 
Możemy mówić, że opalanie może być 
bezpieczne, jeśli będziemy stosować się 
do pewnych zasad, ale na pewno nie 
będzie zdrowe. 

łają na nim powierzchniowo, tworząc 
zaporę dla promieni UVA i UVB przez 
odbijanie lub rozpraszanie promienio-
wania UV. 

H: A co z filtrami chemicznymi?
Filtry chemiczne to substancje, które 
wnikają w głąb naskórka i tam absorbu-
ją promienie słoneczne, zamieniając je 
w ciepło – to proces zupełnie bezpiecz-
ny. Filtry chemiczne nie działają tak jak 
mineralne na powierzchni i to bywa ich 
zaletą, bo nie bielą skóry, nie brudzą 
ubrań i nie ulegają zniszczeniu np. przy 
pocieraniu skóry czy nawet przy poce-
niu. Poza tym są lżejsze, więc polecane 
są dla skóry tłustej i trądzikowej. Apli-
kację filtrów mineralnych trzeba po-
wtarzać mniej więcej co 30–40 minut, 
żeby były skuteczne, a filtrów chemicz-
nych znacznie rzadziej. Niedogodno-
ścią filtrów chemicznych może być 
to, że mogą wywoływać delikatne 
szczypanie, uczucie rozgrzania, a nawet 
alergie. Najlepszym sposobem na sku-
teczną ochronę jest używanie kosmety-
ków z mieszanym filtrem. Mają wysoki 
stopień ochrony skóry, są skuteczne 
i mają znacznie lżejszą konsystencję niż 
kosmetyki zawierające tylko filtry mi-
neralne. 

Czekamy na lato, słońce i wakacje. Ale nie wszyscy je lubią… O tym, dlaczego 
nasza skóra nie przepada za promieniami słonecznymi, rozmawiamy  

z ekspertką.   ROZMAWIA: Olga Huk

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

H: Często wystawiamy się do słońca,  
bo to naturalne źródło witaminy D3...
Promienie słoneczne mają wpływ na 
syntezę witaminy D, ale żeby uruchomił 
się ten proces, wystarczy być na słońcu 
przez kilkanaście minut dziennie mię-
dzy 11 a 13, odsłaniając około 15–18% 
ciała (czyli wystarczy mieć na sobie 
szorty i koszulkę z krótkimi rękawami). 
Jednak im bardziej jesteśmy opaleni 
i nasza skóra ma ciemny odcień, tym 
synteza witaminy D3 zachodzi wolniej. 
Spowalniają ten proces także wyższa 
masa ciała i wiek. 

H: Czy na problemy ze słońcem  
jest rada?
Dobrej jakości kosmetyki z filtrami 
przeciwsłonecznymi. Najważniejszy 
jest powrót z wakacji w zdrowiu, więc 
dla zdrowia namawiam, aby produkty 
do opalania z filtrem SPF 50 (na kilka 
pierwszych dni) i SPF 30 (na resztę 
urlopu) były najważniejszymi kosme-
tykami wakacyjnymi. Na pewno w ko-
smetyczce powinien znaleźć się dobry 
filtr fizyczny nazywany również mine-
ralnym, czyli substancja mineralna 
(np. dwutlenek tytanu lub tlenek cyn-
ku), której cząsteczki nie wnikają 
w głąb naskórka (są za duże), ale dzia-

SŁONECZNY
patrol
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1. NATYCHMIASTOWA ULGA

KOSMETYK KOI, PRZYSPIESZA REGENERACJĘ 
podrażnionej skóry, a także odbudowuje 
mikrobiom skóry zaburzony ekspozycją na 
słońce.

PantheBiotic pianka łagodząca do ciała  
z pre- i  probiotykami, 130 g, 29,99 zł, 100 g = 23,07 zł    

2. PEŁNA OCHRONA

AKTYWOWANY ŚWIATŁEM PREKURSOR 
WITAMINY D3, estry etylowe, masło shea i olej 
arganowy zapewniają ochronę przed działaniem 
słońca – bez białych śladów na skórze.   

Bandi Professional UV Expert, Pre-D3 zaawansowany 
krem nawilżający do twarzy SPF 50, 50 ml, 69,99 zł,  

100 ml = 139,98 zł

3. Z SPF 20

EFEKTYWNE POŁĄCZENIE ZŁOTEJ ALGI  
ORAZ ALGI KAWIOROWEJ pomaga ujędrnić 
skórę i redukować zmarszczki. Wzmacnia barierę 
lipidową naskórka.

Dermika Precious Skin, nawilżający krem wygładzający 
50+ na dzień, 50 ml, 79,99 zł, 100 ml = 159,98 zł  

4. Z EFEKTEM ROZJAŚNIENIA

Kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji cery skłonnej 
do przebarwień. ZAWARTOŚĆ KOMPLEKSU 
ROZJAŚNIAJĄCEGO WHITE TEN™ I FILTR UV 
chronią przed promieniowaniem słonecznym.

Herla Naturally Rich Infinite White, krem do twarzy, 
50 ml, 129,99 zł, 100 ml = 259,98 zł 

5. NATURALNIE PIĘKNA CERA

KREM O DZIAŁANIU 3 W 1: pielęgnuje, chroni 
i natychmiastowo poprawia wygląd skóry.  
Zawiera mikrokolagen, witaminę C i rutynę. 

Bandi Professional Anti-Aging Care, 
przeciwzmarszczkowy krem BB SPF 15, 30 ml, 53,99 zł, 

100 ml = 179,97 zł 
 

6. ALOES + ALANTOINA

Krem idealny po intensywnych kąpielach 
słonecznych. Składniki aktywne (alantoina i aloes) 
NAWILŻAJĄ I ŁAGODZĄ. 

Yasumi Calm&Protect, codzienny krem do twarzy i ciała 
z filtrem SPF30, 100 ml, 49,99 zł, 100 ml = 49,99 zł

2
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CZYM JEST 
ALANTOINA?

Pochodna kwasu moczowego, 
do stosowania zewnętrznego: 
łagodzi podrażnienia skóry 

i regeneruje. 
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MAFKA
Idealnie czysta
Biała glinka porcelanowa przeznaczona 
jest do pielęgnacji każdej cery, nawet 
wrażliwej. Można z niej przygotować 
maskę oczyszczającą do twarzy lub 
włosów, dodać do kąpieli albo sypkiego 
pudru. Glinka zawiera krzem, glin, wapń, 
magnez, potas, świetnie absorbuje za-
nieczyszczenia (m.in. sebum i toksyny).

ALMA K
Przyjemne ukojenie
Lekka, nawilżająca mgiełka do twarzy  
na bazie kwasu hialuronowego, ekstraktu 
z róży oraz minerałów z Morza Martwego  
odświeża skórę przywracając jej blask  
i jędrność. Formuła wzbogacona ekstraktem 
z lawendy, rumianku i ogórka zmniejsza 
zaczerwienienia i koi skórę. Idealna na lato - 
nawet na makijaż!

AA
Tropikalny powiew świeżości
Dezodorant w sztyfcie AA skutecznie niwe-
luje nieprzyjemny zapach, zapewnia dłu-
gotrwałe odświeżenie, szybko się wchłania 
i nie brudzi ubrań. Jego receptura została 
wzbogacona ekstraktami z szałwii hiszpań-
skiej, ananasa, lawendy i figowca. Zawiera 
aż 95% składników naturalnych – bez soli 
aluminium i alkoholu!

HEBE COSMETICS
Nawilża i chroni
Kremowe masło do ciała ma aksamitną konsystencję, właści-
wości nawilżające i regenerujące. Kosmetyk zawiera masła 
roślinne i ekstrakt z białej herbaty. Natłuszcza skórę oraz 
wspomaga jej ochronę. Skóra od-
zyskuje jędrność i elastyczność, 
staje się gładsza, znika uczucie 
napięcia i szorstkości.

BARWA
Tradycyjna receptura
Ocet jabłkowy od dawna wykorzystywany 
był w domowych zabiegach pielęgnujących 
włosy. Dziś znalazł się w składzie Ekspresowej 
odżywki, Nabłyszczającej odżywki i Oczysz-
czającego szamponu octowego. Kosmetyki 
przywracają włosom naturalny blask i zdrowy 
wygląd, ułatwiają rozczesywanie i dbają o ich 
właściwe pH.

EVELINE COSMETICS
W świetle reflektorów
Transparentny, sypki puder Variété łączy matowy efekt 
z subtelnym rozświetleniem. Drobno zmielona, odbija-
jąca światło formuła z kwasem hialuronowym optycznie 
wygładza i pielęgnuje skórę. Roz-
świetlenie daje cerze naturalny, 
młodzieńczy blask. Do pudru 
dołączony jest uroczy puszek.

AA Odświeżający Dezodorant w sztyfcie BIO  
Tropical, 25g, cena: 16,99 zł, 100 g = 67,96 zł

Alma K Nawilżająca mgiełka do twarzy,  
100 ml, cena: 59,99 zł, 100 ml = 59,99 zł

HEBE COSMETICS Kremowe masło 
do ciała, 300 ml, cena: 19,99 zł, 
100 ml = 6,66 zł

MAFKA Glinka biała porcelanowa, 100 g cena: 21,99 zł,  
100 g = 21,99 zł

Barwa Ekspresowa odżywka octowa w sprayu, 
200 ml, cena: 7,99 zł, 100 ml = 4,00 zł

Eveline Cosmetics Variété Loose Powder,  
puder sypki odbijający światło, 6 g,  
cena: 41,99 zł, 100 g = 699,83 zł

TYLKO 
w  
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konkurs

nagroda 
główna

10x dieta pudełkowa

kup 2 produkty 

  dermo body 
i odpowiedz na pytanie konkursowe

weekendowy wyjazd 

o wartości  2000 zł

pokochaj swoje 
ciało  

szczegóły na: www.tolpa.pl/konkurslato

co miesiąc

każda o wartości 1200 zł

TYLKO 
w  
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HALLOWEEN
Dla bohatera
To zapach dla młodych mężczyzn, pasjonatów gier  
komputerowych i rywalizacji. Dynamicz-
na i bardzo energetyczna kompozycja 
łączy w sobie orzeźwiające nuty owoców 
cytrusowych (grejpfruta i cytryny ) ze 
świeżością ziół (szałwii i lawendy), mor-
skiej bryzy, imbiru oraz męskimi akcenta-
mi mchu, paczuli i kaszmiru. 

VENITA
100% natury
Olej rycynowy jest doskonały do pielę-
gnacji włosów, brwi, skóry oraz paznokci, 
a połączony z ekstraktem z henny jeszcze 
intensywniej odżywia, wzmacnia, wy-
gładza, regeneruje włosy i skórę. Zawiera 
100% naturalnych składników bogatych 
w kwasy tłuszczowe i witaminy, stymulu-
je procesy wzrostu i odbudowy.

NATURA SIBERICA
Moc antyoksydantów
Głównym składnikiem wegańskiej maski na noc jest dzika 
borówka wulkaniczna bogata w antyoksydanty mające 
zdolność regeneracji naskórka, 
wyrównywania kolorytu i zwięk-
szania elastyczności. Dodatek 
ceramidów i koenzymu Q10 re-
laksuje, wygładza i dodaje skórze 
młodzieńczego blasku i energii.

AQUAFRESH
Orzeźwiające smaki lata
Senses to pasty do zębów, które orzeźwiają, chronią  
szkliwo i rewelacyjnie czyszczą zęby. Wypróbuj dwa  
orzeźwiające smaki dla dorosłych; Refreshing – połączenie 
arbuza, ogórka i mięty, albo Energising – grejpfruta, cytryny 
i mięty.  
Aquafresh Sen-
ses pobudzają 
zmysły. 

DOVE
Zapach i ochrona
Antyperspirant Dove Summer Ritual, inspiro-
wany meksykańskimi rytuałami piękna  
ma orzeźwiający zapach, zapewnia niezwy-
kłą świeżość i skuteczną ochronę przed po-
ceniem w upalne dni. Formuła dezodorantu 
łączy składniki pielęgnacyjne, aktywne oraz 
orzeźwiające nuty wody aloesowej i delikat-
nej wody różanej.

OLEIQ

Cenna woda
Hydrolat z opuncji figowej doskonale 
nawilża, tonizuje i regeneruje skórę, dzia-
ła przeciwzmarszczkowo, ujędrnia oraz 
opóźnia procesy starzenia. Regularnie 
stosowany wygładza drobne zmarszczki 
i zmniejsza przebarwienia. Polecany 
szczególnie do cery suchej, dojrzałej, 
wrażliwej i podrażnionej.

Aquafresh Senses Refreshing, pasta do zębów,  75 ml,  
cena: 8,49 zł, 100 ml = 11,32 zł

Venita Henna Care, olej rycynowy, 50 ml, cena: 12,99 zł,  
100 ml = 25,98 zł

Natura Siberica  Anti-Ox Wild Blueberry Regenerująca kremo-
wa maska do twarzy na noc z borówką wulkaniczną, 50 ml,  
cena: 36,99 zł, 100 ml = 73,98 zł

Czy wiesz?
Cytrynowa nuta 

w zapachu dodaje  

energii i poprawia 

humor. 

Halloween Man Hero, woda toaletowa, 
125 ml, cena: 219,99 zł, 100 ml = 175,99 zł

OLEIQ Hydrolat opuncja figowa, 100 ml, 
 cena: 31,99 zł, 100 ml = 31,99 zł

Dove Summer Ritual, antyperspirant, 150 ml,  
cena: 12,29 zł, 100 ml = 8,19 zł

TYLKO 
w  

TYLKO 
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LATO TO SZALEŃSTWO KOLORÓW! ŚWIAT WOKÓŁ NAS ZACHWYCA FEERIĄ BARW – 
OD SUBTELNYCH PASTELI PO ŻYWE, NASYCONE ODCIENIE SOCZYSTYCH OWOCÓW.  
W TYM KOLOROWYM OKRESIE MOŻEMY POZWOLIĆ SOBIE NA ODROBINĘ SZALEŃSTWA 
W STYLIZACJI PAZNOKCI. 

Planując nowe, barwne i niezwykłe stylizacje 
paznokci, warto w pierwszej kolejności zwrócić 
uwagę na kondycję płytki. Latem nasze paznokcie 
narażone są na wiele czynników wpływających ne-
gatywnie na ich stan; częsty kontakt z wodą, dzia-
łanie promieni słonecznych czy też większe ryzyko 
uszkodzeń mechanicznych z powodu większej ak-
tywności fizycznej. Idealnym produktem wzmac-
niającym płytkę będzie serum, ponieważ ma wyż-
sze stężenie składników aktywnych niż tradycyjna 
odżywka i zabezpiecza paznokcie. Regenerum 
regeneracyjne serum utwardzające do paznokci 
łączy w swojej formule nowoczesne składniki ak-
tywne i niezwykle skuteczne działanie.  
Na wygląd paznokci ma wypływ nie tylko stan 

płytki, ale również wygląd skórek. I tu z ratunkiem 
przychodzą nam preparaty, których składy oparte 
są na naturalnych olejach – zmiękczających, nawil-
żających i działających odżywczo na przesuszone 
skórki. Oleista formuła Regenerum regeneracyjne-
go serum do paznokci w olejku zapewnia szybkie 
i dogłębne przenikanie składników aktywnych 
w strukturę naskórka i paznokci.
Nie zapominajmy również o intensywnej regene-
racji, utwardzeniu, odbudowie, wzmocnieniu i wy-
gładzeniu paznokci. Wśród nowości Regenerum 
znajdziemy produkty o bogatym składzie i wegań-
skiej formule oraz sera w formie lakieru, które in-
tensywnie odżywiają, ale też nadają piękny połysk 
i subtelny kolor. 

MANICURE pełen kolorów

1. Regenerum,  regeneracyjne serum do paznokci,  5 ml    2.  Regenerum,  regeneracyjne serum utwardzające do paznokci, 8 ml     

ARTYKUŁ  
SPONSOROWANY 

REGENERUM W HEBE

1.

2.

NOWOŚĆ
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PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU 
/  DERMOP IEL ĘG N AC JA

Latem nawilżanie skóry to niezbędny element 
pielęgnacji. By przyniosło efekty, musi być 
przeprowadzane przy użyciu właściwych 

produktów. TEKST: Katarzyna Brzeska

Woda termalna w sprayu, lekki żel lub 
krem nawilżający na dzień oraz serum 
lub krem na noc to trzy niezawodne 
dermokosmetyki, których nie powinno 
zabraknąć w twojej wakacyjnej kosme-
tyczce. Ich stosowanie gwarantuje nie 
tylko nawilżenie skóry, ale również jej 
właściwą pielęgnację. Zadaniem ko-

smetyku nawilżającego jest nie tylko 
dostarczenie wody do głębszych 
warstw naskórka, ale również utrzyma-
nie w nich wilgoci i zapobieganie jej 
ucieczce. Potrzeby skóry związane z po-
ziomem nawilżenia zmieniają się nie 
tylko z jej dojrzewaniem (im starsza, 
tym nawilżenia potrzebuje więcej), ale 

Lato jest dużym wyzwaniem  
dla kondycji naszej skóry. Jest 
ona narażona na spadek nawil-
żenia na skutek wysokich tempe-
ratur, suchego powietrza, a także 
słońca. Należy zadbać o nią zarów-
no od środka, jak i z zewnątrz. Wraz 
z utratą wody w organizmie traci-
my również cenne elektrolity i mi-
nerały, co może doprowadzić do 
zachwiania równowagi kwasowo- 
-zasadowej organizmu. Niezwykle 
ważne jest dbanie o nawadnianie 
organizmu – picie 2–3 litrów wo-
dy dziennie, najlepiej o dużej za-
wartości składników mineralnych. 
Regularne picie wody w małych 
ilościach jest bardzo istotne pod-
czas upałów, ponieważ poczucie 
pragnienia pojawia się dopiero 
w chwili, gdy organizm domaga się 
już uzupełniania wody. 

Aby zatroszczyć się o nawilżenie 
skóry od zewnątrz, zwłaszcza 
w upalne dni, warto wykorzystać 
dobroczynne właściwości wody 
termalnej. W czystej postaci za-
działa jak opatrunek, który ukoi 
podrażnioną, poparzoną, zranioną 
skórę. Pomocne będą również der-
mokosmetyki na bazie wody ter-
malnej. Podczas letniej pogody 
świetnie sprawdzą się te w postaci 
sprayu – przyniosą ulgę po kąpie-
lach słonecznych, a także dodatko-
we nawilżenie w suchych, klimaty-
zowanych pomieszczeniach. 

Ekspert: 
ANNA  
WŁADZIELCZUK 
magister farmacji 

PORADA SPECJALISTYAQUA 
znaczy woda 
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Nie zapomnij!
Woda termalna w sprayu na-
wilża skórę i ma właściwości 
łagodzące podrażnienia, ale 
nie należy czekać, aż rozpy-
lona wyschnie na skórze. 
Jej nadmiar trzeba usunąć 
chusteczką, bo parujące czą-
steczki wody wyciągają z na-
skórka wilgoć, więc nawilża-
jący zabieg może pogłębić 
przesuszenie.

Wybieraj dermokosmetyki 
zawierające antyoksydanty 
(np.  ekstrakt z pestek winogron, 
wyciąg z zielonej herbaty, owo-
cu granatu i miłorzębu japoń-
skiego). Chronią skórę przed 
wolnymi rodnikami uaktywnia-
jącymi się m.in. pod wpływem 
promieni UV.

Zabierz na wakacje nawilżające 
maski w płachcie lub w formie 
żelu. Przydadzą się po opalaniu, 
przed wieczornym wyjściem i po 
długim locie samolotem – ukoją, 
nawilżą i poprawią elastyczność.

Wychodząc na słońce, używaj 
oprócz kosmetyków nawilża-
jących produktów z filtrami 
przeciwsłonecznymi. Znaj-
dziesz je również wśród dermo- 
kosmetyków.

Dbaj o nawodnienie organizmu 
– pij dużo wody (nawet ok. 2–3 
litry w upalne dni).21 3 5

także razem ze zmieniającymi się po-
rami roku. Latem skóra szybciej ulega 
przesuszeniu, co może prowadzić do 
uszkodzeń i powodować jej szybsze 
i bardziej widoczne starzenie się. Słoń-
ce oraz suche i gorące powietrze przy-
czyniają się do natychmiastowego od-
parowania wilgoci, nawet z głębokich 
warstw naskórka. Skóra staje się wów-
czas pergaminowa, cienka i pozbawio-
na elastyczności, a w niektórych miej-
scach poznaczona tzw. suchymi 
zmarszczkami (na twarzy, szyi, dekol-
cie, nogach i ramionach).
Aby napoić skórę w trakcie upalnego 
lata, warto używać dermokosmety-
ków, których działanie będzie skiero-
wane na nawilżenie i utrzymanie jego 
odpowiedniego poziomu. Nawilżające 
dermokosmetyki najczęściej zawierają 
przebadane substancje nazywane hu-
mektantami mające właściwości wią-
żące cząsteczki wody. Do najskutecz-
niejszych z nich należą: syntetyczna 
lub roślinna gliceryna, kwas hialuro-
nowy i mocznik. Na ogół oprócz 

1. TOŁPA dermo face hydrativ, hialuronowy krem-maska nawilżający na noc, 40 ml, cena: 36,99 zł, 100 ml = 92,48 zł   2. LIERAC Hydragenist,  
nawilżające serum do twarzy, 75 ml, cena: 159,99 zł, 100 ml = 213,32 zł   3. LA ROCHE-POSAY woda termalna do cery wrażliwej, 300 ml, cena:  
52,99 zł, 100 ml = 17,66 zł   4. DERMEDIC Hydrain3 Hialuron, krem o dogłębnym działaniu nawilżającym, 50 g, cena: 47,99 zł, 100 g = 95,98 zł    

5. AVÈNE Hydrance, krem-żel nawilżający, 50 ml, cena: 99,99 zł, 100 g = 199,98 zł

4

składników mających zdolności wiąza-
nia i transportowania cząsteczek wody 
dermokosmetyki nawilżające zawierają 
witaminy (z grupy B oraz A i E), mine-
rały (cynk, selen, żelazo, mangan), lipi-
dy (zapobiegające utracie wody) oraz 
składniki roślinne (wyciąg z zielonej 
herbaty, aloesu, alg morskich, mannozę 
– wspomagający nawilżanie cukier ro-
ślinny). Ponieważ przesuszeniu skóry 
często towarzyszy uczucie ściągnięcia, 
swędzenie i zaczerwienienie, warto 
uzupełniać kurację emolientami lub 
dermokosmetykami zawierającymi li-
pidy w celu ochrony naskórka i łago-
dzenia nieprzyjemnych objawów. Prze-
suszona skóra łatwiej przyswaja skład-
niki nawilżające z lekkich, szybko 
wchłaniających się kosmetyków. Najle-
piej sprawdzą się żelowe konsystencje 
kremów, półpłynne sera i woda termal-
na. Jeśli uzupełnisz pielęgnację o ko-
smetyki z filtrami UV i nawilżające ma-
ski co 2–3 dni, twoja skóra będzie na-
wilżona, jędrna, pełna blasku i nie straci 
dobrej formy w czasie wakacji. 
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HEBE I  TORF CORPORATION 
/  WSPÓLNA  AKC JA

Ogólnopolska akcja charytatywna h  i Torf Corporation

Świat zaczyna się 

OD MAMY
Akcja „Świat zaczyna się od Mamy” 
obejmuje zasięgiem wszystkie domy sa-
motnej matki i ośrodki wsparcia dla ko-
biet – łącznie 53 placówki w całej Pol-
sce. W ramach inicjatywy Fundacji Ve-
ritas, której partnerami strategicznymi 
są marka h  oraz Torf Corporation, 
1300 kobiet otrzymało wsparcie w po-
staci kosmetyków o łącznej wartości 
kilkuset tysięcy złotych. W ramach ak-
cji „Świat zaczyna się od Mamy” kilka 
domów samotnej matki otrzymało ob-
razy namalowane przez dzieci podczas 
warsztatów artystycznych organizowa-
nych przez Akademię Potencjałów 
Fundacji Veritas. Obrazy ukazują, kim 
w oczach dzieci jest mama.

– 26 maja to szczególna data w na-
szym kalendarzu. Co roku staramy się 
organizować inicjatywy, które przypo-
minają mamom o ich wyjątkowości. 
Dzięki naszym partnerom: h oraz 
Torf Corporation możemy wesprzeć 
panie w całej Polsce – mówi Anna Ma-

tusewicz, project manager Fundacji 
Veritas. – Naszymi działaniami chce-
my wyrazić znaczące: dziękujemy. Za-
leży nam, aby wesprzeć wszystkie pa-
nie, doceniając ich miłość i poświęce-
nie włożone w wychowywanie kolej-
nych pokoleń.

–Wierzymy, że prawdziwe piękno 
wynika z postaw i wartości. Chcemy 
być marką, która wychodzi naprzeciw 
potrzebom kobiet nie tylko w świecie 
zdrowia i piękna. Włączając się w ak-
cję „Świat zaczyna się od Mamy”, 
wspieramy kobiety produktami, które 

pozwalają im choć na moment zatrzy-
mać się i poświęcić chwilę sobie – mó-
wi Magdalena Mularuk, dyrektor mar-
ketingu h.

– Cieszę się, że biorąc udział w tej ak-
cji, mogliśmy sprawić, że tegoroczny 
Dzień Matki był radosny dla wie-
lu samotnych matek. Dla nas w Torf 
Corporation liczy się każdy gest i chęć 
zrobienia czegoś dobrego. A jak wiemy, 
szczęśliwe mamy to szczęśliwe dzieci – 
mówi Marek Wójcikowski, prezes za-
rządu Torf Corporation, i dodaje: – Ma-
cierzyństwo zachwyca, dodaje skrzydeł, 
daje poczucie wielkiej odpowiedzialno-
ści oraz spełnienia. Chociaż bywa cięż-
ko, szczególnie gdy jest się samotną ma-
mą, to pozytywne chwile pomagają od-
wrócić uwagę od smutnych myśli. Wie-
my, że w oczach swojego dziecka każda 
mama jest tą najpiękniejszą. A one cza-
sem o tym zapominają. Chcemy spra-
wić, żeby poczuły się dzięki naszym ko-
smetykom jeszcze piękniejsze. 
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Pieluszki Pampers Premium Care zostały opracowane  
specjalnie z myślą o delikatnej skórze dziecka

Skóra dziecka jest o połowę cieńsza niż skóra dorosłego człowieka,  
co sprawia, że jest szczególnie wrażliwa na otarcia i podrażnienia.

Dlatego właśnie pieluszki Pampers Premium Care, najczęściej polecane przez 
Polskie Towarzystwo Pediatryczne oraz Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, 

są bardziej miękkie i jeszcze lepiej wchłaniają wilgoć. Ich delikatna,  
przewiewna i miękka wewnętrzna powłoczka zapewnia komfort,  

jednocześnie odprowadzając wilgoć i zawartość pieluszki z dala od skóry 
dziecka. Bardziej miękkie i elastyczne boczki doskonale dopasowują się do 
brzuszka Twojego dziecka, aby zapewnić skórze jeszcze większy komfort.  

Ponadto ich wyjątkowo chłonny wkład natychmiast wchłania wilgoć,  
co sprawia, że delikatna skóra dziecka pozostaje sucha i chroniona  

nawet przez 12 godzin.

Pampers Premium Care oferuje swoje najbardziej miękkie pieluszki, które 
najlepiej chronią delikatną skórę dziecka.

Sprawdź rozszerzoną ofertę Pampers na hebe.pl

Nawilżane chusteczki podróżne,
pomagają delikatnie usuwać bakterie

Hebe Pampers 2021-05-27 205x270.indd   1 28/05/2021   09:57



PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU 
/  W  STYLU  EKO  I  W EG E
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egańskie i ekologiczne ko-
smetyki słyną z tego, że 
znajdziemy w nich cenne 

esencje roślinne, ekstrakty, wyciągi, 
wodę roślinną, oleje i masła. Każdy 
z tych komponentów zawiera botanicz-
ne substancje o potwierdzonym działa-
niu na skórę i wysokiej skuteczności. 
Rośliny są bowiem bogatym źródłem 
witamin, minerałów, aktywnych związ-
ków chemicznych niezbędnych do pra-
widłowego funkcjonowania skóry, 
wpływających na procesy zachodzące 
w jej wnętrzu, a w rezultacie na jej wy-
gląd. Zajrzyjmy więc do wnętrza... 

Alkaloidy to związki, które poprawiają 
i przyspieszają metabolizm oraz spala-
nie tkanki tłuszczowej. Często wyko-
rzystuje się je w kosmetykach wyszczu-
plających, przeciwcellulitowych, liftin-
gujących i przeciwzmarszczkowych. 
Najpopularniejszymi alkaloidami 
w kosmetykach są: kofeina (z kawy), 
guaranina (z guarany), piperyna (z pie-
przu), kapsaicyna (z papryki chilli).
Azuleny są składnikami roślinnych 
olejków eterycznych o działaniu prze-
ciwbakteryjnym i przeciwzapalnym. 
Wykorzystuje się je w kosmetykach do 
cery trądzikowej, wrażliwej, alergicz-
nej, a pozyskuje się z kwiatów rumian-
ku i kwiatów krwawnika.
Flawonoidy pozyskiwane z soku roślin 
wzmacniają naczynia krwionośne, co 
wpływa na ich lepszą szczelność. Efek-
tem ich działania jest poprawa ela-
styczności skóry, lepsze dotlenienie jej 
komórek i przeciwdziałanie pojawia-
niu się zmarszczek. Najbardziej znane 
flawonoidy to kwercetyna, kemferol, 
hesperydyna, które znajdziemy 
w  krwawniku, fiołku trójbarwnym, 
czarnym bzie i kasztanowcu. 

Naturalne kosmetyki, których składniki 
pochodzą z łąk, pól i ogrodów, nie tylko pięknie 

pachną, ale też mają wyjątkową moc.  
Twoja skóra będzie nimi zachwycona! 

TEKST: Katarzyna Brzeska

WZ ŁĄK, PÓL 
i ogrodów
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Przełomowe 
składniki wege
Świat roślin ukrywa mnóstwo skład-
ników, których nie spodziewalibyśmy 
się w nim znaleźć. Dwa najbardziej 
przełomowe i chętnie wykorzystywane 
w kosmetykach to bakuchiol i spilantol. 
Bakuchiol to roślinny odpowiednik 
retinolu pozyskiwany z babći (Pso-
ralea corylifolia), niepozornej rośliny 
z Indii. Działa na skórę odmładzająco, 
wygładza ją i jednocześnie regeneruje 
i ujędrnia. Wspomaga też produkcję 
kolagenu i elastyny. Spilantol to z ko-
lei botaniczny odpowiednik botoksu. 
Działa antyseptycznie, ma właściwości 
przeciwbólowe, przeciwstarzeniowe 
i podobnie jak botox zmniejsza napięcie 
mięśni, wpływając na wygładzenie 
skóry i zmarszczek. Składnik ten pozy-
skuje się z jeżówki elektrycznej (Acmella 
oleracea).

1. Dermofuture Veggie, Dynia, hydrolat do twarzy, 200 ml, cena: 26,99 zł, 100 ml = 13,50 zł   2. Ingrid krem regenerujący  
ze słonecznikiem, 50 ml, cena: 32,99 zł, 100 ml = 65,98 zł   3.  Ingrid mleczko-serum do twarzy, 30 ml, cena: 37,99 zł, 100 ml = 126,63 zł  

4. Bielenda Eco Sorbet, maseczka nawilżająco-kojąca, 8 g, cena: 5,09 zł, 100 g = 63,63 zł   5. Be Bio balsam do ciała, 400 ml, cena: 29,99 zł, 
 100 ml = 7,50 zł   6. Uzdrovisco roślinny peeling 2w1 na ładną cerę, 10 ml, cena: 7,99 zł, 100 ml = 79,90 zł

1 2 3 4 5 6

Olejki eteryczne to substancje, 
w skład których wchodzi wiele związ-
ków chemicznych. Wykorzystywane są 
w kosmetykach głównie z powodu 
pięknego zapachu, ale również ze 
względu na właściwości przeciwbakte-
ryjne i przeciwwirusowe. Pozyskuje się 
je z każdej części rośliny – z kłączy, ło-
dyg, liści, pąków i kwiatostanów. 
Fitoestrogeny, czyli roślinne hormo-
ny (fitohormony), to związki przypo-
minające budową i działaniem żeńskie 
hormony płciowe, estrogeny. Działają 
przeciwzmarszczkowo, wspomagają 
odmładzanie, nawilżają, stymulują 
syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hia-
luronowego, napinają i liftingują. Po-
zyskuje się je najczęściej z soi, alg, na-
sion słonecznika, żeń-szenia i czosnku.
Fosfolipidy to składniki budulcowe 
błon komórkowych (roślinnych i zwie-
rzęcych). Ich obecność w kosmetykach 
wspomaga ujędrnienie i zmiękczenie 
skóry, pomaga też przenikać innym 
składnikom do głębszych warstw na-
skórka. Pozyskiwane są z olejów ro-
ślinnych i wykorzystywane w produk-
tach przeciwstarzeniowych i  przezna- 
czonych do oczyszczania.

Żywice i woski służą głównie do za-
gęszczania lub utwardzania kosmety-
ków (np. szminek, balsamów do ust, 
tuszów do rzęs). Są istotne dla kosme-
tyków wegańskich, w których nie uży-
wa się wosku pszczelego. Wykazują 
działanie ściągające i wspomagają go-
jenie uszkodzeń naskórka.
Ceramidy są ważnym składnikiem bu-
dulcowym naskórka, odpowiedzial-
nym za jędrność i elastyczność skóry. 
Wykorzystuje się je w kosmetykach 
odmładzających i nawilżających. Fito-
ceramidy (czyli ceramidy roślinne) po-
zyskuje się z ogórecznika i pestek owo-
ców dzikiej róży.
Nienasycone kwasy tłuszczowe 

(NNKT) są ważne dla zdrowia i wyglą-
du skóry. Działają silnie nawilżająco, 
regenerująco i przeciwstarzeniowo. 
Najbogatszym ich źródłem są oleje i ma-
sła roślinne z nasion, pestek i orzechów 
(np. lnu, maliny, dzikiej róży, moreli).
Proteiny, czyli białka, to główny budu-
lec wszystkich organizmów żywych. 
Zbudowane z aminokwasów działają 
nawilżająco, odżywczo i przeciwsta-
rzeniowo. Najczęściej pozyskuje się je 
z pszenicy, ryżu, soi.

TYLKO 
w  
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PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU 
/  W  GAB IN EC IE

Mezoterapia to zabieg, który kobiety cenią, 
jednak wokół niego krąży wiele mitów. 
Weryfikujemy je ze specjalistką dermatologiem.
ROZMAWIA: Olga Huk

NAKŁUWANIE 
w służbie piękna

MIT 1: Mezoterapia jest zabiegiem 
chirurgicznym...
To zabieg polegający na dostarczeniu 
do skóry właściwej lub naskórka sub-
stancji nawilżających, odżywczych, re-
generujących lub leczniczych za pomo-
cą nakłuć igłowych. Można użyć apara-
tów wyposażonych w kilkanaście cie-
niutkich igiełek, jednorazowego aplika-
tora albo stosując metodę tradycyjną – 
strzykawkę, którą lekarz podaje pod 
skórę preparat. Można też wykorzystać 
rollery, wałeczki z igiełkami. Mezotera-
pia to zabieg miejscowy i niechirurgicz-
ny, ale z definicji inwazyjny, bo w jego 
trakcie zostaje naruszona integralność 
tkanki (wkłucie w skórę). Mezoterapia 
bezigłowa wykorzystuje zjawisko elek-
troporacji, czyli wtłaczania do skóry 
substancji za pomocą pola elektryczne-
go albo ultradźwięków.

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

MIT 2: Mezoterapia to zabieg, który 
można zrobić w czasie lunchu i od 
razu po nim wrócić do pracy...
Nie do końca się z tym zgadzam i infor-
muję pacjentów o możliwości różnych 
reakcji skóry. Są osoby, które po wyko-
naniu mezoterapii mają zaczerwienio-
ną skórę. Po godzinie i chłodnym kom-
presie zaczerwienienie mija i można 
wrócić do pracy. Ale zdarzają się też 
przypadki, gdy skóra jest zaczerwienio-
na i wyraźnie widać na niej malutkie 
wybrzuszenia w miejscach wstrzyknię-
cia preparatu, tzw. grudki obrzękowe, 
które wyglądają jak użądlenie. Można 
ich mieć na twarzy kilkanaście i są roz-
mieszczone w równych odległościach, 
a więc wyglądają dziwacznie. Mezote-
rapia bezigłowa może powodować roz-
grzanie i zaczerwienienie skóry, które 
po godzinie, dwóch mija.

MIT 3: Mezoterapia z wykorzysta-
niem osocza bogatopłytkowego to 
trik marketingowy...
Osocze bogatopłytkowe to jeden z naj-
skuteczniejszych preparatów wykorzy-
stywanych w mezoterapii (stosuje się je 
też w medycynie – w diabetologii, chi-
rurgii i ortopedii). Osocze pozyskane 
z krwi pacjenta zawiera mnóstwo sub-
stancji czynnych i naturalnych czynni-
ków wzrostu biorących udział w napra-
wie, przebudowie i regeneracji tkanek 
oraz w produkcji kolagenu i bio- 
stymulacji. 
MIT 4: Mezoterapię można wykony-
wać tylko na skórze dojrzałej...
Mam wielu młodych pacjentów, któ-
rym wykonujemy zabiegi mezoterapii, 
by wspomagać leczenie trądziku lub 
wzmacniać i odżywiać skórę przy pro-
blemach naczynkowych. 
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1. CETAPHIL Cetaphil PS lipoaktywny 
krem nawilżający, 40 ml, cena: 38,99 zł,  
100 ml = 97,48 zł   2. L’BIOTICA Éclat Glow, 
krem nawilżająco-rozświetlający,  
50 ml, cena: 31,99 zł, 100 ml = 63,98 zł    

3. BANDI MEDICAL EXPERT Anti+  
Irritate, Tonik-mgiełka S.O.S.  
mikrobiomowy, 100 ml, cena: 32,99 zł, 
100 ml = 32,99 zł

po zabiegu

1. 3. 2. 
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LOOK BOOK
trendy na lato!
 Pomysły na wakacyjne stylizacje...  

Moda optymistyczna, pełna żywiołowych kolorów  
i cytatów z mody minionych dekad.  TEKST:  Matylda Jawor
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TO NAS INSPIRUJE
/  SESJA

Na południu Francji ten prosty wzór 

kraty uchodzi za skarb lokalnego 

dziedzictwa od połowy XVII wieku  

(tak naprawdę trafił do francuskich 

portów z Indii). Do mody trafiła 

szybko ze względu na swoją 

bezpretensjonalną urodę, ale żaden 

fason nie utrwalił się w historii mody 

tak mocno jak prosta bawełniana 

sukienka, którą w 1959 roku ówczesna 

gwiazda kina Brigitte Bardot wybrała 

na swój ślub z Jacquesem Charrierem. 

Od tej pory regularnie widywana jest 

w letnich kolekcjach.

MODA RETRO...
PO NOWEMU!

Trendy mody, które nam się teraz podobają, były już popularne 
w czasach naszych prababci. Modę mamy w genach! 

TEKST: Matylda Jawor

K R ATK A 
V ICH Y

Sukienka z letniej kolekcji Top Secret
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Ulubiony sposób zdobienia tkanin od pierwszej ery hippisowskiej, 

posthippisowskiej i kolejnej post... Dlaczego technika tie-dye była wówczas  

tak popularna? Mówiło się, że dzięki niej można było utrwalać psychodeliczne 

wizje – w tkaninie. Moda więc dotykała owocu zakazanego. Dziś to skojarzenie  

nie jest już czytelne.  

TECHNIK A 
TIE-DY E

Bluzka i spódnica z letniej 

kolekcji Top Secret
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Ich historia to historia miłości. Oboje energiczni, dowcipni, żywiołowi.  

Rosita i Ottavio Missoni wkrótce po ślubie postanowili otworzyć małą wytwórnię 

dzianiny. Splatali ze sobą mnóstwo odcieni, dodawali proste desenie (np. słynne 

wkrótce zygzaki). W latach 60. XX wieku ich propozycje uchodziły na świeże 

i odkrywcze. Słynna trendsetterka i dziennikarka Diana Vreeland, oglądając  

ich kolekcje, wykrzyknęła: „Kto powiedział, że tęcza ma siedem kolorów?  

Ma o wiele więcej odcieni!”. Wynalazki Missonich szybko stały się bardzo 

popularne i regularnie wracają do łask jako gorący trend. 

SŁY NNE 
ZYGZ A K I

TO NAS INSPIRUJE
/  SESJA

Sukienka z letniej kolekcji Top Secret
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Nie ma jeszcze stu lat. Pierwsze odważne plażowiczki zaczęły go nosić  

pod koniec lat 30. XX wieku. Odkrywanie żeber uznawano wówczas za moralnie  

obojętne, ale dolna część kostiumu musiała koniecznie zasłaniać pępek.   

Odkrywanie go na plażach przestało razić dopiero dwadzieścia lat później.  

Dziś, gdy moda nawiązuje do trendów sprzed osiemdziesięciu lat, ta kwestia  

nie wydaje się już istotna. 

W materiale zostały wykorzystane zdjęcia z letniej sesji zdjęciowej Top Secret.
Szersza oferta z prezentowanej kolekcji dostępna jest w sklepach Top Secret  
i na stronie topsecret.pl.

KOSTIUM 
DW UCZĘŚCIOW Y

Kostium kąpielowy z letniej kolekcji Top Secret
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Na wybiegach rządzą okulary przeciwsłoneczne, które lubimy -  
dające rzeczywistą ochronę przed promieniami słonecznymi 
i jednocześnie takie, których fasony (najczęściej) już wcześniej 
wypróbowałyśmy. Najwyższy czas zacząć przymierzanie! 
• Tegoroczne kolekcje letnich okularów nie wymagają od nas od-
wagi . To fasony dobrze znane, a niektóre z nich – sprawdzone od 
dekad! Siła klasyki...
• Dla tych, którzy wolą gadżety przyciągające uwagę (okulary 
chętnie występują w tej roli) – są nowe, żartobliwe fasony nawią-
zujące do stylu disco (Blumarine) czy narciarskich gogli (Burber-
ry). Hitem wakacji mogą okazać się oprawki, które pozornie zgu-
biły mocowania szkieł (Paco Rabanne).   

DUŻO KL ASYK I  I  K ILK A  ŻARTÓW

Pod świa t ło !
LOOK B OOK
/  MODA

Panoramiczne: wielkości  smartfona
Nowa generacja szkieł przeciwsłonecznych z filtrami nie musi być zabarwiana 
na ciemne odcienie, aby szkła pełniły swoją ochronną powinność. Coraz czę-
ściej bywają więc zdecydowanie jaśniejsze niż dotąd i powoli do lamusa odcho-
dzi określenie szkieł letnich – „ciemne okulary”. Technologia w służbie rozwoju 
mody...
• Tegoroczne kolorowe szkła przeciwsłoneczne często są pomarańczowe, ja-
snoniebieskie i złotawożółte.
• Wydłużone prostokąty to niejedyne formy, jakie przybierają. Mogą mięć ścię-
te rogi lub zaokrąglone linie. 

SE
LF

 P
O

RT
RA

IT

Paco 
Rabanne 

zabawny efekt  
odkręconej 

śrubki

1. FG okulary przeciwsłoneczne, 1 para, cena: 
64,99 zł, 1 para = 64,99 zł   2. FG okulary przeciw- 
słoneczne, 1 para, cena: 64,99 zł, 1 para  = 64,69 zł  

3. FG okulary przeciwsłoneczne, 1 para, cena: 
64,99 zł, 1 para = 64,99 zł    4. FG okulary przeciw- 
słoneczne, 1 para, cena: 64,99 zł, 1 para = 64,99 zł  
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Wiele marek modowych wypuściło na rynek w letnich kolekcjach zestawy 
biżuterii, które wyglądają na samodzielnie komponowane. Ale przecież dużo 
zabawniej jest tworzyć takie własnoręcznie. Nie może to być jednak miks zu-
pełnie dowolny. Zawsze jest jakieś „ale” :-)
• Łączymy różne elementy etno z cienkimi naszyjnikami i bransoletkami z ze-
stawów bardziej formalnych. Żaden element nie powinien być szczególnie wy-
razisty i tłumić swoją urodą pozostałych. Dotyczy to także kolorów.
• Kolor metalu/metali może być dowolny, ale nie łączymy więcej niż trzech 
odcieni (np. srebro + złoto + złoto różowe). 

To trend, który pokochają kolekcjonerki  

letnich pamiątek (nie tylko z tegorocznych  

wakacji), które nie lubią się  

ze swoimi kolekcjami rozstawać! 

MÓJ  ULUBIONY  MIKSBoho

Dior 
trzy 

różne 
długości

1. GIORRE naszyjnik srebrny 
z liściem, 1 szt., cena: 69,99 zł,  
1 szt. = 69,99 zł   2. GIORRE 

naszyjnik złocony ze skrzydłami 
i kryształem, 1 szt., cena:  
54,99 zł, 1 szt. = 54,99 zł    

3. CAT&CAT bransoletka 
z motywem liścia, 1 szt., cena: 
16,99 zł, 1 szt. = 16,99 zł   4. CAT& 

CAT bransoletka z naturalną 
muszelką, 1 szt., cena: 16,99 zł,  
1 szt. = 16,99 zł   5. CAT&CAT 

bransoletka z kryształami, 1 szt., 
cena: 22,99 zł, 1 szt. = 22,99 zł

LOOK B OOK
/  MODA
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Możesz mieć na sobie najprostszy T-shirt oraz klasyczne dżinsy, ale to stopy 
przyciągają całą uwagę. Trzeba przyznać, że projektanci włożyli sporo serca 
i duuużo kreatywności w tworzenie nowych fasonów, obcasów i platform.   
• Najwięcej dzieje się pod piętami, bo obcasy przybierają różne architektoniczne 
formy, ale – dla równowagi – nie są wysokie. 
• Ważna wiadomość: kolorowych sandałów nie trzeba dobierać pod kolor resz-
ty stylizacji. Nawet lepiej, jeśli jest on ustawiony w kontrze.  

 
Nie bój się!

Mocny kolor, de-
koracje, lśniący obcas 
o oryginalnej formie to 
w tym sezonie wcale 
nie jest zbyt wiele!

Dawno już letnie obuwie nie było tak kolorowe, mocno dekorowane.  

A noszenie butów ze skarpetkami nie naraża już na uszczypliwe uwagi :-)  

N OWE SANDAŁY  –  ZERO BANAŁU 

Patrz  pod  nog i !
LOOK B OOK
/  MODA

Coach 
dwa kolory

+ łańcuszek

1 2 3 4 5

1. SALLY HANSEN Iakier do paznokci nr 258, 9 ml, cena: 19,49 zł, 100 ml = 216,56 zł   2. EVELINE COSMETICS Gel Laque, lakier do paznokci nr 47, 8 ml,  
cena: 11,99 zł, 100 ml = 149,88 zł   3. CLARESA Icon Color, lakier do paznokci nr 112, 6 ml, cena: 7,99 zł, 100 ml = 133,17 zł    4. NEESS lakier do paznokci 
Pole Lawendy, 5 ml, cena: 5,99 zł, 100 ml = 119,80 zł   5. ESSENCE Shine Last&Go, lakier do paznokci nr 76, 8 ml, cena: 6,99 zł, 100 ml = 87,38 zł FO
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Gładkie 
golenie
nawet
przez 

miesiąc
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Nie musimy o dotychczasowych funkcjach opasek na 
głowę zapominać, ale w tym sezonie to nie one są naj-
ważniejsze. Kreatorzy mody ulokowali tego lata na na-
szych głowach opaski ozdobne i dekoracyjne.
• Standardowej szerokości lub wąska. Z czego? Z tego, 
co lubisz, co masz pod ręką, co ci się podoba. Szeroka 
plastikowa lub z elastycznej taśmy (w stylu lat 60. XX 
wieku), cienka metalowa (najnowsza kolekcja Chanel), 
z tkaniny z imitacją węzła na środku (à la lata 40.). 
• Szeroką możesz zrobić sama z chustki lub apaszki.

COŚ NA  GŁOWĘ

Opasana
Zazwyczaj opaski pełnią funkcje prak-
tyczne: pomagają poskromić niesforne 

loki, przytrzymać włosy, gdy aplikujemy 
na twarz maseczkę... Nie tym razem! 

LOOK B OOK
/  MODA

Dolce & 
Gabbana

prawie 
turban...

Jeśli 
sama chcesz 
zrobić opaskę 

z chusteczki, użyj ba-
wełnianej, bo jedwabne 

są śliskie i mogą się 
zsuwać. 

1. INVISIBOBBLE opaska do włosów, 
1 szt., cena: 19,99 zł, 1 szt. = 19,99 zł    
2. CAT&CAT opaska do włosów, 
1 szt., cena: 14,99 zł, 1 szt. = 14,99 zł    

3. CAT&CAT opaska do włosów, 1 szt., 
cena: 16,99 zł, 1 szt. = 16,99 zł   
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Opasana

Orzeźwiające drinki 
dla Twojej skóry
Balans i nawilżenie
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LOOK B OOK
/  MODA

1. BY HEBE kosmetyczka, 1 szt., cena: 26,99 zł, 1 szt. = 26,99 zł   2. NOBZEE  opaska 
przeciwkomarowa na ręce, 2 szt., cena: 17,99 zł, 1 szt. = 8,99 zł   3. BY HEBE kosme-
tyczka, 1 szt., cena: 26,99 zł, 1 szt. = 26,99 zł   4. BY HEBE kosmetyczka, 1 szt. cena: 
26,99 zł, 1 szt. = 26,99 zł   

V
ER

SA
CE

Mocne kolory zapowiadają żywiołowość, pogo-
dę ducha, dobry humor. Latem nie powinno ich 
zabraknąć. Ani w ręku, ani we włosach!

• Pierwsza dobra wiadomość: nie ma limitu na 
żywiołowe kolory. Może to być neonowy szma-
ragd, elektryczny fiołek czy fluo mak. Co lubisz!
• Druga dobra wiadomość: jeżeli lubisz takie 
odcienie do tego stopnia, że nie chcesz się ogra-
niczać do jednego – nie musisz. 
• Trzecia dobra wiadomość: to nie musi być to-
rebka, kosmetyczka ani sandały. Jeżeli dopiero 
zaczynasz przygodę z „neonówkami”, wystarczy 
gumka do włosów.

DOBRA  WIDOCZNOŚĆ

Neon nowy
 

Chanel
nowe barwy 

klasyki

Lato 
to najlepsza 

pora roku dla neono-
wych odcieni. Przycią-
gają nie tylko spojrze-

nia, ale i promienie 
słońca. 
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Neon nowy

Suchy szampon nr 1 w Polsce*
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Do starych miłości dodajemy nowe, 
choć poprzednie nadal darzymy uczu-
ciem... Mowa o kolczykach, nigdy nie 
mamy ich wystarczająco dużo!
• Jeżeli lubisz nosić je tradycyjnie, 
w parze, wybierz naprawdę okazałe. 
W tym sezonie kolczyki lubią sięgać 
nawet ramion.
• Jeżeli masz więcej dziurek w uszach 
niż dwie, możesz we wszystkich nosić 
nawet spore kolczyki, ale różnej dłu-
gości. Trzeba wypróbować kilka wa-
riantów, tak by się nie plątały.
• Jeżeli zgubiłaś jeden kolczyk z ulu-
bionej pary, teraz masz okazję, aby ten 
ocalały przypomnieć światu. Obsa-
dzając go w roli głównej - jako samot-
ną gwiazdę twojej stylizacji. Noszenie 
jednego kolczyka jest très chic!

1. CAT&CAT kolczyki, 1 para, cena: 14,99 zł, 
1 para = 14,99 zł   2. CAT&CAT kolczyki, 1 para, 
cena: 14,99 zł, 1 para = 14,99 zł   3. CAT&CAT 

kolczyki, 1 para, cena: 24,99 zł, 1 para= 24,99 zł    

LOOK B OOK
/  MODA
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Sama limitujesz liczbę kolczyków, które nosisz jednocześnie, 

bo nie musi to już być standardowa para... 

JEDEN,  DWA  LUB WIĘCEJ . . .

Kolczyki

Aberta 
Ferretti

 tylko jeden, 
ale jaki!
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browstory
brow styling soap
mydło do stylizacji brwi

produkt
wegański
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Projektanci odwołują się w tym sezonie do barwnego mitu, rodem z XIX- 
-wiecznych paryskich i wiedeńskich wodewili o miłości do pięknej nieznajo-
mej, która wędruje z cygańskim taborem.     
• We współczesnym wizerunku „Cyganki” jest wszystko, co należy do tego mitu: 
multikolorowa garderoba, koniecznie z długą spódnicą, duże kolczyki.
• Dużo motywów kwiatowych, także rodem z tradycyjnych japońskich  
i chińskich tkanin jedwabnych. 

 
Współczesna 

„Cyganka” uży-
wa ciemnoczerwonej 
szminki, a na powiece 
nosi kreskę w jaskół-

czy ogon.  

Piękna dziewczyna, z kwiatami we włosach i długiej powłóczystej kolorowej

spódnicy... Zagadkowa, tajemnicza... 

MIT  CYGANK I  –  REAKTYWACJA

Tabor  wędruje
LOOK B OOK
/  MODA

Dior
smakowity 

miks kolorów 
i faktur

1

2

3

4

1. CAT&CAT kolczyki, 1 para, cena: 14,99 zł,  
1 para = 14,99 zł   2. CAT&CAT kolczyki, 1 para, cena: 
14,99 zł, 1 para = 14,99 zł   3. CAT&CAT kolczyki, 1 para, 
cena: 12,99 zł, 1 para  = 12,99  zł    4. CAT&CAT kolczyki,  
1 para, cena: 14,99 zł, 1 para = 14,99  zł   
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Włosy w kolorach flamastrów nie są już 
awangardowe, choć nadal to świeży trend.  
I ma już sezonowe odmiany. Tego lata są to 
odcienie zieleni – od szmaragdowej po 
zieleń sztucznej choinki.
• Dla zuchwałych: trzy odcienie + jeszcze 
nieco własnego koloru włosów (choć to też 
nie musi być odcień, jakim obdarzyła nas 
matka natura).
• Dla szukających nowych wyzwań: dwa 
odcienie jednej tonacji przechodzące 
płynnie jeden w drugi. Taki zabieg będzie 
wymagał pewnej wprawy, a może nawet 
ręki fryzjera. 
• Dla początkujących: kilka pasm, poje-
dynczych, koloryzacja tylko u nasady lub 
tylko na końcówkach.

ZIELONOWŁOSA

Rusałka
LOOK B OOK
/  MODA

Gwiaz-
dy chętnie 

podkreślają swój 
styl odcieniem  

koloru włosów nie-
identycznym z na-

turalnym. 

1. L’ORÉAL PARIS Colorista, Wash  
Out, farba do włosów, Turquoise,  
1 opak., cena: 29,99 zł, 1 opak. = 29,99 zł   
2. JOANNA Color Spray, farba do 
włosów, Pastelowy Turkusowy, 150 ml, 
cena: 12,99 zł, 100 ml = 8,66 zł   
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TO NAS INSPIRUJE
/  MAK I JAŻ

Podpatrujemy makijażowe (i urodowe) triki najpiękniejszych 
influencerek z całego świata... 

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf 

Piękne, spełnione zawodowo,  
utrzymujące stały i serdeczny 
kontakt ze swoimi fanami. 
Nie wszystkie gwiazdy to po-
trafią, dlatego, szukając inspi-
racji, zwracamy się właśnie 
do tych, które obdarzamy 
zaufaniem. Wszystkie influ-
encerki są zgodne co do tego, 
że największym sekretem ich 
urody jest pielęgnacja, pew-
ność siebie i ulubione pro-
dukty. Otwarcie przyznają 
też, że znalezienie własne-
go stylu nie nastąpiło nagle 
i każda z nich poświęciła lata 
na dopracowanie go w taki 
sposób, aby jak najlepiej od-
dawał ich osobowość. Nie 
bójmy się zajrzeć do ich ko-
smetyczek i zobaczyć, czy nie 
ma tam czegoś dla nas.

LEKCJE MAKIJAŻU 
z całego świata
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GAL GADOT
Klasycznie piękna była miss Izraela w makijażu również trzyma się 
klasycznych wyborów. Charakterystyczne dla Gal mocne ciemne 
brwi równoważą głęboką czerwień ust. Reszta makijażu pozostaje 
prawie niewidoczna: leciutko muśnięte bronzerem policzki, kształt 
oczu lekko obwiedziony ciemną kredką i mocny akcent postawiony 
na wydłużenie górnych rzęs. Doskonały przepis na makijaż dla pań 
o wyrazistych rysach. Końcowy efekt jest tak prosty, że bez proble-
mu zgra się z każdą kreacją i fryzurą.

Tip: Znajdź swój odcień szminki i zrób z niego swoją wizytówkę, 
koniecznie dodaj trochę błyszczyka, który ożywi każdy kolor.
Ulubione produkty: ciemna szminka i ołówek do brwi

 

1. MAX FACTOR Facefinity Blush, róż do policzków Alluring Rose nr 25, 1,5 g, cena: 59,99 zł, 100 g = 3999,33 zł   2. HEBE PROFESSIONAL pędzel do 
kresek nr E08, 1 szt., cena: 13,99 zł, 1 szt. = 13,99 zł   3. INGRID Wonder Full Matt, pomadka matowa nr 312, 4 g, cena: 14,99 zł, 100 g = 374,75 zł

1. REVOLUTION MAKEUP Flawless Decadent,  
paleta cieni do powiek, 23,5 g, cena: 59,99 zł,  
100 g = 255,28 zł   2. HEBE PROFESSIONAL pędzel  
do twarzy i ciała nr F11, 1 szt., cena: 59,99 zł,  
1 szt. = 59,99 zł   3. BELL HYPOALLERGENIC Fresh Blush, 
róż do policzków nr 001, 4,8 g, cena: 23,99 zł,  
100 g = 499,79 zł 
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PRIYANK A CHOPRA

Indyjska piękność, Miss Świata 2000, a do tego uznana aktorka. 
Mieszanka wybuchowa, podobnie jak jej uroda o pełnych ustach 
i ciemnych migdałowych oczach. Priyanka lubi delikatne cienie 
do oczu, najczęściej wybiera między zgaszonymi różami a poły-
skliwą barwą szampana. Często maluje się monochromatycznie, 
używając tego samego odcienia szminki i cieni. Szminki są jej 
pasją, nie boi się żadnych kolorów – od subtelnych nude aż po 
krwistą czerwień.

Tip: Nic tak nie poprawia humoru jak intensywny kolor szminki, 
zawsze kiedy czuję się gorzej, sięgam po mocne czerwienie.
Ulubione produkty: kredka do brwi i szminka
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Tip: Dodaję kroplę rozświetlacza do swojego podkładu, dzięki temu skóra twarzy wydaje się świeża i pełna życia.
Ulubione produkty: dobry tusz do rzęs i eyeliner lub kredka do oczu

1. MAYBELLINE Fit Me Blush, róż do policzków  
nr 40, 4,5 g, cena: 36,99 zł, 100 g = 822,00 zł   2. MIYA 

COSMETICS MyLipStick, naturalna pomadka 
Nude, 2,5 g, cena: 39,99 zł, 100 g =1599,60 zł   3. 

CATRICE Brow Pencil Waterproof, wodoodporna 
kredka do brwi nr 015, 0,05 g, cena: 13,49 zł, 100 

g = 26 980,00 zł   4. NIVEA Hyaluron Cellular Filler, kre-
m-podkład w poduszce z kwasem hialuronowym 
SPF 15, 15 g, cena: 89,99 zł, 100 g = 599,93 zł 
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ASHLEY GRAHAM
Jedna z czołowych modelek plus size, której porzucenie swoich kompleksów 
zawdzięcza wiele tysięcy kobiet. Synonim pewności siebie i seksapilu. Nic 
więc dziwnego, że jej znakiem rozpoznawczym jest idealna kreska na powie-
ce. Kości policzkowe podkreśla rozświetlaczem i różem w świeżej morelowo- 
różowej tonacji zgranej z lekko połyskującą szminką. Wszystko doskonale 
zharmonizowane, aby nie odwracać uwagi od jej zadziornego spojrzenia.



Rozumiemy Twoją wrażliwość. Wybieraj bezpiecznie spośród kosmetyków GOSH certy�kowanych 
znakiem Allergy Certi�ed dla oczu i skóry wrażliwej. Bez perfum i substancji drażniących z wykorzystaniem 
składników pielęgnacyjnych. Dbamy o to, co ważne.
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MARGOT ROBBIE
Niech was nie zwiedzie delikatną urodą, to aktorka przez duże A, która swój naturalny wdzięk australijskiej dziewczyny potrafi 
dla roli zrzucić niczym pelerynę. Jej szeroki uśmiech i jasne otwarte spojrzenie nie potrzebują wiele, aby wyglądać spektakular-
nie. Lekko rozświetlone cieniami oczy, dziewczęcy odcień różu na policzkach i delikatna satynowa pomadka. Nawet na czer-
wonym dywanie Margot wygląda, jakby prawie zapomniała się umalować.

Tip: Używam małego pędzelka, aby dobrze rozprowadzić podkład na linii włosów. 
To istotne, jeśli masz opaloną skórę i jasne włosy.
Ulubione produkty: korektor i pomadka do ust

1. GOSH To Party In London, paleta cieni 9 kolorów nr 005, 12 g, cena: 74,99 zł, 100 g = 624,92 zł   2. HEAN Treasure Foil Metallic, cień do powiek 
Champagne nr 922, 12 g, cena: 11,99 zł, 100 g = 99,92 zł   3. HEBE PROFESSIONAL pędzel do blendowania twarzy nr F13, 1 szt., cena: 37,99 zł,  
1 szt. = 37,99 zł   4. GOSH Luxury Rose Lips, pomadka nr 004, 3,5 g, cena: 44,99 zł, 100 g = 1285,43 zł  
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ODKRYJ TO, CO SPRAWIA, ŻE JESTEŚ SOBĄ.
PONIEWAŻ JESTEŚ TEGO WARTA.

SKÓRA BEZ RETUSZU

TRUE MATCH 
PODKŁAD Z SERUM 
80% NAWILŻAJĄCEJ BAZY 
Z KWASEM HIALURONOWYM 

POPRAWA JAKOŚCI SKÓRY W 2 TYGODNIE*

TESTOWANY DERMATOLOGICZNIE

URODZINY
TRUE MATCHODKRYJ TO, CO SPRAWIA,

ŻE JESTEŚ SOBĄ.
PONIEWAŻ JESTEŚ TEGO WARTA.

True Match od L’Oreal Paris - najlepiej sprzedająca się marka w segmencie podkładów do twarzy w kategorii produktów do makijażu twarzy w Polsce (Hypermar-
kets, Supermarkets excl. Discounters, Discounters, Drugstores, Groceries Large, Groceries Medium, Groceries Small), sprzedaż 
wartościowa, skumulowany okres I-XII 2020, kategoria produktów do makijażu twarzy.

Loreal_Modul_Hebe_TrueMatch_v1.indd   1 15/06/2021   11:03
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TAYLOR SWIFT
Zdobyła tak wiele muzycznych na-
gród, że trudno je policzyć! Jedna 
z najbardziej wpływowych kobiet 
na świecie wygląda jak kwintesencja 
dziewczęcej niewinności. Na scenie 
potrafi być prawdziwą bestią i divą, 
poza sceną pozostaje wierna maki-
jażowi, który najlepiej podkreśla jej 
naturalne piękno. Monochroma-
tycznie, ale wcale nie lekko. Oczy 
zdecydowanie podkreślone i cie-
niami, i kreską, muśnięcie różu na 
kościach policzkowych i bezbłędna 
matowa szminka, wszystkie odcienie 
różu są jej znakiem rozpoznawczym. 
Od ciepłej tonacji makijażu perfek-
cyjnie odcinają się jej zimnoniebie-
skie oczy. 

Tip: Szminkę utrwalam,  
przyciskając do niej przypudrowaną 
chusteczkę i nakładam kolejną 
warstwę. Pozostaje dużo dłużej  
i nie brudzi zębów.
Ulubione produkty:  
eyeliner i różowa szminka 

1. HEBE PROFESSIONAL pędzel do 
aplikacji cieni nr E09, 1 szt., cena: 
19,99 zł, 1 szt. = 19,99 zł   2. HEBE 

PROFESSIONAL pędzel do makijażu ust 
nr L02, 1 szt., cena: 13,99 zł, 1 szt. = 13,99 zł   
3. REVOLUTION MAKEUP Ultimate Nudes 
Light, paleta cieni do powiek, 8,1 g, cena: 
35,99 zł, 100 g = 444,32 zł  4. MAX FACTOR 

Facefinity Blush, róż do policzków nr 40, 
1,5 g, cena: 59,99 zł, 100 g = 3999,33 zł    

5. L’ORÉAL PARIS Les Chocolats, pomadka 
w płynie nr 852,  7,6 ml, cena: 59,99 zł, 
100 ml = 789,34 zł   
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Włoski dom mody Valentino należy do jej ulubionych, reżyserka często wybiera kreacje marki 

na uroczyste okazje. Tu: po pokazie Valentino w 2017 r.
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B
Utalentowana reżyserka i scenarzystka filmowa, a także koneserka 
mody. Przyjaźni się z kreatorami i sama projektuje! TEKST:  Iza Borowa

„Byłam bardziej zainteresowana sty-
lem niż konwencjonalnym pięknem” 
– mówi Sofia o swoich wspomnie-
niach z domu pełnego gwiazd i arty-
stów. Podobnie jak jej ojciec – słynny 
reżyser Francis Ford Coppola, który 
do pracy na planie zawsze stawiał się 
w garniturze – Sofia docenia war-
tość i przekaz, jaki niesie ze sobą strój, 
zarówno wśród jej filmowych bohate-
rów, jak i w życiu prywatnym.
Mogłaby być nauczycielką wszyst-
kich kobiet chcących pokochać siebie. 
Patrząc na jej zdjęcia, widzimy pew-
ność siebie, wiarę w swoje możliwości 
i dystans, który pozwala nam nie oce-
niać krytycznie tego, co widzimy w lu-
strze. Podobne podejście do świata 
filmu pozwoliło jej dokonać wyłomu 
w tym, jak kinematografia przedsta-
wia kobiety i ich role w społeczeń-
stwie. Dzięki niezwykłej zdolności 
budowania nastroju Sofia po cichu 
stworzyła nowy kanon kobiecego kina 
skupiony na nastroju i emocjach. Tak 
też buduje swój prywatny wizerunek.
Amerykańska reżyserka jest dość nie-

SOFIA COPPOLA
NOWY JORK &

WŁOSKIE KORZENIE

MODA FILMOWA
Podobnie jak w życiu osobistym również w filmografii Sofii stroje 

odgrywają bardzo ważną rolę. Nastrój, który budują światło, dźwięk 
i kostiumy, mówi często o wiele więcej niż same dialogi. Garderoba 

bohaterów podkreśla ich charakter, opowiada o ich humorze 
i planach. Od wyciszonych ubiorów sióstr z „Przekleństw niewinności”, 

przez eksplozję pastelowych odcieni i przepych „Marii Antoniny”,  
po monochromatyczną paletę w  „Na pokuszenie”. Sofia Coppola 

uzupełnia fabułę precyzyjnie dobranymi kostiumami.
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zwykłą ikoną mody. Na jej zdjęciach 
nie znajdziemy ostentacyjnych sukni 
ani rzucających się w oczy dodatków, 
możemy za to przyjrzeć się niezwykłej 
konsekwencji w kreowaniu własne-
go stylu, która sprawia, że Sofia za-
wsze wygląda… jak Sofia! Jej zdanie 
w kwestii stylizacji pozostaje od lat 
niezmienne: „Bądź sobą. Jeśli masz 
ulubiony styl, nie musisz go zmieniać, 
nie ma obowiązku nieustannej trans-
formacji swojego stylu”. Już na pierw-
szy rzut oka widać, że reżyserka pozo-

TO NAS INSPIRUJE
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leriny, po buty na obcasie (ale tylko te 
wygodne i praktyczne). Każde jej 
zdjęcie jest dowodem na to, że nawet 
w pokoju pełnym ekstrawaganckich 
kreacji wszystkie oczy zwracają się 
w kierunku pozornie skromnej Sofii.
Jej wyczucie stylu nie pojawiło się zni-
kąd. Reżyserka ma za sobą staż u Kar-
la Lagerfelda, jest muzą Marca Jacob-
sa, stworzyła własną markę modową 
Milk Fed, która obejmowała tylko ry-
nek japoński. 
Jej pierwszym krokiem wtajemnicze-
nia w arkana mody były na pewno go-
dziny spędzone w garderobach na pla-
nach filmowych ojca. Z wyniesioną 
stamtąd świadomością, jakie możli-
wości kreacji daje odpowiednio do-
brany strój, Sofia wyruszyła we własną 
podróż, w której garderoba jest ważną 
składową nie tylko jej życia, ale też ży-
cia jej filmowych bohaterek i bohate-
rów.

Niby nic...
Obserwując Sofię przy pracy, widzimy 
delikatną kobietę w luźnych koszu-
lach, dżinsach i baletkach... Dopiero 
po głębszej analizie stwierdzamy, że 
koszula pochodzi z firmy Charvet, 
która od ponad stu lat szyje koszule dla 
głów państw, gwiazd srebrnego ekranu 
i… innych projektantów (tak! ich ko-
szule kochała sama Coco Chanel). 
Jeśli przeanalizujemy każdy detal gar-
deroby Sofii, znajdziemy na metkach 
znane nazwiska, a cechą łączącą 
wszystkie jej wybory będą nienagan-
na jakość i klasyczny krój. Nawet jej 
kreacje na czerwony dywan nie odbie-
gają daleko od tej formuły, chociaż to 
właśnie na pokazach mody i premie-
rach możemy zobaczyć ją w sukience 
i wysokich obcasach. Z pozoru ode-

staje wierna swojemu mottu. Jej kla-
syczne, proste wybory wahają się 
gdzieś między stylem ukochanym 
przez paryżanki a tym zwanym 
„dziewczyna z Kalifornii”. 

Sekret? Dbaj o detale...
Gdzie kryje się sekret nienagannego 
wyglądu Sofii? Diabeł tkwi w szczegó-
łach. Proste, klasyczne kroje, które ła-
two ze sobą miksować, neutralne, ale 
wysmakowane akcesoria, minimali-
styczne buty – od trampek, przez ba-

W garderobie 

Sofii nie 

brakuje rzeczy 

w poziome 

i pionowe 

(najczęściej 

czarno-białe) 

paski. 



NOWOŚĆ!
LASH SENSATIONAL

SKY HIGH
Mascara

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

PoPrzed

Bezkresna długość  + objętość

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

Maybelline_Modul_Hebe_SkyHigh.indd   1 18/03/2021   14:14
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CZYTANIE  Z PORTRETU
Sofia zdecydowanie stoi po francuskiej stronie makijażowej barykady! 
Gładka skóra, lekko zaróżowione policzki i koniecznie różowa  
lub czerwona szminka. Nieczęsto można ją zobaczyć z mocniejszym 
makijażem, unika go nawet na Festiwalu Filmowym w Cannes!  
Na co dzień preferuje dobrą bazę rozświetlającą i lip tint nadający ustom 
zmysłowości.
WŁOSY: Naturalnie falujące, opadające do ramion włosy są kolejnym 
znacznikiem jej stylu. To ukłon w stronę francuskiego stylu opierającego 
się na bezpretensjonalnych fryzurach podkreślających naturalne piękno 
koloru włosów.
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TO NAS INSPIRUJE
/  I KONA  S T YLU

(od lewej): Sofia lubi różne odcienie zielonego i łączy je z neutralną czernią lub ciemnym granatem. ( w środku): Przyjaciele 

od lat – nie tylko od spraw mody – reżyserka i projektant Marc Jacobs. (z prawej): Sofia docenia jakość. Wiele rzeczy nosi 

latami, dlatego wybiera klasyczne fasony, bo się nie starzeją.

rwane od jej codziennego wizerunku 
lekkie, powłóczyste suknie nadal za-
chowują subtelny i wstrzemięźli-
wy styl reżyserki. 

Styl w paski i prążki
Warto też spojrzeć na pasiaste bluzki 
Sofii, od marynarskich longsleeve᾽ów, 

przez lekko prążkowane koszule, aż 
po T-shirty z pionowymi pasami. 
Kontrastowe prążki są zdecydowanie 
jednym z jej ukochanych wzorów, do 
których wraca niczym bumerang bez 
względu na okazję. Podobnie rzecz się 
ma ze spodniami, które nosi również 
na uroczyste imprezy. Jej znakiem 

rozpoznawczym są te o wysokiej talii 
i szerokich nogawkach w połączeniu 
z prostymi i szlachetnymi bluzkami. 
Mimo obszernych fasonów, które wy-
biera, jej drobna sylwetka nigdy nie 
ginie w morzu tkanin, a raczej kom-
plementuje jej nieco frywolną pew-
ność siebie i kobiecość. 
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rzedostatni krok azjatyckiej 
pielęgnacji to aplikacja kre-
mu nawilżającego. Razem 

z ostatnim gestem (nałożeniem kremu 
z filtrem przeciwsłonecznym) „uzbra-
jają” skórę i zapewniają jej nawilżenie 
i ochronę – elementy nieodzowne do 
jej prawidłowego funkcjonowania. 
Azjatki lubią nawilżające kremy o lek-
kiej, żelowej, niemal półpłynnej kon-
systencji. W azjatyckich kosmetykach 
nawilżających najczęściej wykorzystu-
je się naturalne składniki o właściwo-
ściach nawadniających i zapobiegają-
cych ucieczce wody z naskórka: oleje 
roślinne, sok aloesowy, wyciąg z zielo-
nej herbaty lub alg oraz śluz ślimaka 
i hydrolaty (czyli wodę pozyskaną 
z roślin, np. róży, lotosu, bambusa). 
Cennym składnikiem jest woda ter-
malna z wyspy Jeju (czyt: Czedżu) za-
wierająca sporo minerałów.
Ostatnim krokiem azjatyckiej pielę-
gnacji jest aplikacja kremu z filtrem 
przeciwsłonecznym. To element, który 
pojawia się tylko w pielęgnacji poran-
nej i uwarunkowany jest względami 
nie tylko zdrowotnymi. W kanonie 
urody większości krajów azjatyckich 
(w Korei, Chinach i Japonii) jasna, 
gładka i rozświetlona skóra uznawana 
jest za najpiękniejszą. Opalenizna nie 
mieści się w dalekowschodnim poję-
ciu piękna. Tak więc krem z wysokim 
filtrem (SPF 50 lub 50+) to obowiąz-
kowe zwieńczenie wszystkich zabie-
gów mających na celu zachowanie 
zdrowego i pięknego wyglądu skóry. 
Krem z filtrem ochronnym Azjatki na-
kładają nie tylko na twarz, ale również 
na szyję, ramiona, kark, dekolt, dłonie 
i nogi. I nie mówimy o plażowaniu, ale 
o codziennym życiu w mieście. 

KROK IX. NAWILŻANIE
KROK X. OCHRONA 

PRZECIWSŁONECZNA

Azjatki twierdzą, że bez nawilżania i ochrony 
przeciwsłonecznej nie ma prawdziwej 

pielęgnacji. Mają rację, bo to podstawa 
dbania o skórę bez względu na jej 
rodzaj, wygląd, wiek i porę roku! 

 TEKST: Olga Huk

PTajemnice koreańskich 
rytuałów: 
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Koreanka na plaży
To dosyć częsty widok, bo plaże w Korei są naprawdę przepiękne, ale mocno różni się 
od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. Przede wszystkim opalanie  
nie należy do ulubionych zajęć Koreanek, więc nie zobaczymy ich opalających się  
na czekoladkę. Azjatki chronią się przed słońcem pod wielkimi parasolami, w cieniu 
kapeluszy, a nawet w namiotach, które rozbija się na plaży, aby być w cieniu. Często 
zdarza się, że plażowicze wybierają się na plażę w koszulkach i również w nich 
wchodzą do wody. Gruba warstwa kremu z filtrem przeciwsłonecznym to standard.

SAMA NATURA
Nawilżający krem do twarzy z ekstraktem 
ze śluzu czarnego ślimaka regeneruje 
skórę i poprawia jej strukturę, stymulując 
produkcję ceramidów oraz keratyny. 
Krem rozjaśnia, niweluje przebarwienia, 
piegi i wygładza skórę. 
Holika Holika, Black Snail krem 
przeciwzmarszczkowy do twarzy, 50 ml, 
cena: 89,99 zł, 100 ml = 179,98 zł

LODOWCOWE NAWILŻANIE
Krem z krystalicznie czystą wodą z lodowca pomaga nawilżyć i oczyścić skórę, 
uzupełniając jej poziom nawodnienia i niedobory minerałów. Idealny jako ostatni etap 

podstawowej pielęgnacji. 
Missha, Ice Tear lekki nawilżający krem do twarzy, 50 ml, cena: 67,99 zł, 100 ml = 135,98 zł

Z IGIEŁKAMI 
Krem do twarzy zawierający ekstrakty z wąkroty azjatyckiej i igieł sosnowych. Wykazuje działanie 
kojące, nawilżające i odżywcze. Sprawdza się w codziennej pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej.  

Kosmetyk ma silne działanie antyoksydacyjne, naturalny skład i lekką konsystencję.
Skin79, Cicapine, regeneracyjny krem do twarzy, 50 ml, cena: 99,99 zł, 100 ml = 199,98 zł

WYSOKA OCHRONA
Łagodzący krem ochronny zawiera  
składniki skutecznie chroniące skórę przed 
fotostarzeniem oraz negatywnymi skutkami 
światła ultrafioletowego (zawiera dwa 
rodzaje filtrów). W składzie znajdziemy też 
ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, z nasion 
chia i z pstrolistki pospolitej o działaniu 
kojącym. 
Holika Holika, Aloe Sun Gel, wodoodporny 
łagodzący krem z filtrem SPF 50+, 100 ml,  
cena: 84,99 zł, 100 ml = 84,99 zł

MAKIJAŻ I OCHRONA
Ten lekki krem BB nie pozostawia na twarzy filmu, za to 
delikatnie ją matuje i maskuje niedoskonałości. Jest 
dostępny w delikatnie żółtym odcieniu, 
który perfekcyjnie pasuje do 
europejskiego odcienia skóry. Krem 
wyrównuje koloryt i jednocześnie chroni 
skórę przed promieniowaniem 
słonecznym (UVA i UVB) dzięki wysokim 

filtrom.
Skin79, Super + BB Orange SPF 50+ 
PA+++, krem BB 40 ml, cena: 99,99 zł, 100 

ml =249,98  zł

ZAAWANSOWANA PIELĘGNACJA
W kremie BB połączono działanie 
pielęgnacyjne i funkcję produktu  
do makijażu. Krem nawilża, wygładza, 
maskuje niedoskonałości i wyrównuje 
koloryt skóry. Nadaje się do pielęgnacji 
skóry wrażliwej i dojrzałej, jednocześnie 

chroniąc ją przed promieniowaniem UV.
CLIV, Max Hyaluronic Stemcell BB cream, 
nawilżająco-łagodzący krem BB do twarzy 
z komórkami macierzystymi , 35 g, cena: 
99,99 zł, 100 g = 285,69 zł

TYLKO 
w  
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w  
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TRENDY
/  MANICU R E

PIĘKNE PAZNOKCIE 
na wakacjach

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf 

Letni manicure przed wyjazdem zrobiony! 
I bardzo nie chcemy, aby w połowie urlopu nasze paznokcie nosiły 

ślady intensywnych zabaw w piasku i były matowe od morskiej wody. 
Na szczęście są na to sposoby!

Nie ma nic bardziej irytującego w czasie letniego odpoczyn-
ku niż odpryskujący lakier czy zmatowiałe od słonej wody 
płytki paznokci. Kiedy mamy czas i ochotę na relaks, nie 
chcemy się martwić takimi drobnostkami, które stają się 
szczególnie niechciane, gdy mamy w planach wypad do ta-

1. HEBE PROFESSIONAL zmywacz do paznokci w pisaku, 3 ml, cena: 17,99 zł, 100 ml = 599,67 zł   2. HEBE PROFESSIONAL cążki do skórek, 1 szt.,  
cena: 29,99 zł, 1 szt. = 29,99 zł   3. HEBE PROFESSIONAL Protect, zmywacz do paznokci bez acetonu, 50 ml, cena: 4,99 zł, 100 ml = 9,98 zł   

4. HEBE PROFESSIONAL wycinacz do skórek, 1 szt., cena: 8,99 zł, 1 szt. = 8,99 zł   5. HEBE PROFESSIONAL patyczki do manicure, 1 opak.,  
cena: 4,99 zł, 1 opak. = 4,99 zł  

1 2

3

4 5
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Auu! Pęknięty paznokieć to nie powód do płaczu!
Z pomocą w wakacyjnych warunkach przyjdzie nam… torebka do herbaty. Na oczyszczoną płytkę połóż warstwę 
bazy pod lakier i delikatnie nałóż na nią kawałek torebki, tak by związała się z lakierem. Zastosuj kolejną warstwę bazy, 
a potem pomaluj od nowa ulubionym lakierem. Tak zabezpieczony paznokieć nie powinien już sprawiać kłopotu.

werny, spotkanie z przyjaciółmi lub… wakacyjną miło-
ścią. Aby nie musieć o tym myśleć, warto sięgnąć po środ-
ki zaradcze, które należy wdrożyć jeszcze przed wyjazdem, 
przygotowując manicure i pedicure.

1Powiedz zdecydowane „pa pa!” skórkom. Możesz 
użyć do tego specjalnych preparatów do usuwania 
i rozmiękczania skórek, ale także drewnianego pa-

tyczka (jeśli nie cierpisz na nadmierny przyrost skórek). 
Istotne jest,  abyś była pewna, że usunęłaś resztki martwego 
naskórka z płytki, zanim przejdziesz do malowania. Pozo-
stawienie skórek samym sobie mniej więcej po tygodniu 

może spowodować, że lakier będzie odpryskiwać znacznie 
szybciej.

2Krócej znaczy trwalej! Im krótsze paznokcie, tym 
większa szansa, że przeżyją wakacje bez szwanku. 
Długie paznokcie – choć superkobiece – są zdecy-

dowanie bardziej narażone na złamania i odpryski.

3Baza to podstawa! Wybierz taką, która najlepiej pa-
suje do twoich paznokci. Wybieraj spośród tych 
odżywczych, zapobiegających pękaniu, zawierają-

cych składniki odżywiające płytkę paznokcia. Pamiętaj, że-
by dodatkowo zabezpieczyć nią krawędzie, aby zapewnić 
jak największą ochronę przed odpryskami.

4Uważaj na kremy z filtrem! Ich składniki mogą 
rozpuszczać i uszkadzać lakier. Nakładając prepa-
raty z filtrami, starannie wytrzyj powierzchnię pa-

1. SALLY HANSEN Miracle Gel, top coat, 14,7 ml, cena: 
36,99 zł, 100 ml = 251,63 zł   2. CATRICE Quick Dry, top coat 
przyspieszający wysychanie lakieru, 10,5 ml, cena: 13,49 zł,  
100 ml = 128,48 zł   3. SALLY HANSEN Color Therapy, top coat,  
14 ml, cena: 36,99 zł, 100 ml = 264,21 zł  

1 2 3
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Mocny jak... brokat!
Brokat  jest dobry na wszystko, nie tylko  
na karnawał. Lato nie jest czasem  
na wstrzemięźliwość kolorystyczną, pójdź więc  
na całość i zafunduj sobie brokatowy lakier. 
Brokatowy manicure i pedicure, oprócz łapania 
słonecznych promieni ma jeszcze jedną supermoc 
– jest nią duża wytrzymałość.

TRENDY
/  MANICU R E

1 2 3
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znokci i umyj dłonie mydłem, aby pozbyć się wszelkich 
pozostałości kremu.

5Nie pozwól, aby odrosty psuły efekt! Do swojej 
kosmetyczki spakuj nie tylko wybrany lakier, ale 
koniecznie też drugi – o odcieniu ciemniejszym 

lub jaśniejszym, dzięki któremu przykryjesz odrastającą 
płytkę, uzyskując zupełnie nowy efekt. Podobnie możesz 
zrobić z odpryskami na krawędzi – zamień swój jednolity 
lakier na kontrastowy french.

6Wybieraj lakiery o przedłużonej trwałości. Ko-
niecznie stosuj do nich wierzchnią warstwę, która 
doda zarówno połysku, jak i trwałości.

7Spakuj rękawiczki! Jeśli jesteś miłośniczką letnich 
prac ogrodowych lub twoją pasją jest garncarstwo, 
koniecznie korzystaj z rękawiczek. Uratują twój la-

kier i skórę dłoni przed uszkodzeniami i przesuszeniem. 

1. CATRICE Stronger Nails, lakier wzmacniający paznokcie nr 07, 
10,5 ml, cena: 15,49 zł, 100 ml = 147,52 zł  2. CATRICE Natural All in 1, 

utwardzająca baza – top coat do paznokci, 10,5 ml, cena:  
15,49 zł, 100 ml = 147,52 zł  3. ESSENCE Pretty Fast, lakier do paznok-

ci szybkoschnący nr 02, 5 ml, cena: 5,99 zł, 100 ml = 119,80 zł  

1. SALLY HANSEN Miracle gel, lakier do paznokci nr 77, 
14,7 ml, cena: 36,99 zł, 100 ml = 251,63 zł   2. ESSENCE Shine 

Last&Go, lakier do paznokci nr 23, 8 ml, cena: 6,99 zł, 100 ml 

= 87,38 zł  3. SALLY HANSEN Insta Dri, szybkoschnący lakier do 
paznokci, nr 258, 9,17 ml, cena: 19,49 zł, 100 ml = 212,54 zł  
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Kąpiel po kąpieli
Prysznic po przyjściu z plaży lub wyj-
ściu z morza i basenu jest dla włosów 
(i skóry również) istotny, bo sól z mor-
skiej wody oraz chlor z wody w basenie 
niekorzystnie wpływają na kondycję 
włosów. Jeśli wchodzimy do morza kil-
ka razy w ciągu dnia przez tydzień lub 
dwa, sól „wyciągnie” z nich nie tylko se-
bum, ale i wilgoć, a to może doprowa-
dzić do przesuszenia, łamliwości i roz-
dwajania końcówek. Po powrocie z pla-
ży czy z basenu starajmy się umyć włosy 
(można to zrobić tylko odżywką nawil-

żającą) i nałożyć na końcówki odrobinę 
ulubionego olejku roślinnego.

Do basenu w czepku  
lub... z odżywką

Nasze włosy i skóra głowy nie lubią kon-
taktu z wodą zawierającą chlor, który 
może je podrażniać i przesuszać. Sub-
stancje chemiczne wykorzystywane do 
oczyszczania wody w basenach mają 
zazwyczaj wszelkie atesty bezpieczeń-
stwa, ale mogą mieć różne stężenia 
i mogą (choć nie muszą) wywołać reak-
cje alergiczne. Bądźmy więc ostrożne 

i starajmy się nie przesiadywać w base-
nie zbyt długo, a po każdym wyjściu do-
kładnie spłukujmy ciało i włosy. Do-
brym rozwiązaniem są również czepki, 
które chronią włosy przed kontaktem 
z chlorowaną wodą. Te gumowe lub sili-
konowe nie są najwygodniejszym roz-
wiązaniem, ale zabezpieczają włosy 
i skórę głowy. Można też wykorzystać 
czepki z elastycznej tkaniny, a przed ich 
nałożeniem zabezpieczyć włosy odrobi-
ną oleju lub odżywką. Czepki ochronią 
również włosy farbowane na blond, któ-
re nie lubią chlorowanej wody i pod 

1. UMBERTO GIANNINI Curl Jelly, żel do układania włosów kręconych, 200 ml, cena: 34,99 zł, 100  ml = 17,50 zł   2. KALLOS Botaniq SuperFruits 
odświeżający spray do włosów, 150 ml, cena: 12,99 zł, 100 ml = 8,66 zł   3. GOSH Vitamin Booster, szampon do włosów, 230 ml, cena: 24,99 zł,  

100 ml =  10,87 zł   4. KALLOS Fig, szampon do włosów, 1000 ml, cena: 12,99 zł, 100 ml = 1,30 zł 

Wakacyjną stylizację włosów możemy połączyć z zabiegami 
pielęgnacyjnymi. Latem włosy bardziej potrzebują nawilżenia 
i ochrony – przed wodą w basenie lub… hotelową poduszką.

SZYBKO, ŁATWO
i skutecznie!

EKSPERT:  
Agnieszka Kuryś, stylistka fryzur 
i właścicielka salonu „Pod Włos”, 
Warszawa, ul. Sobieskiego 60 lok. 13

2 431
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wpływem zawartych w niej substancji 
chemicznych mogą zmienić kolor na… 
zielonkawy. Warto tuż po pływaniu 
umyć głowę, używając szamponu i od-
żywki do pielęgnacji włosów blond ścią-
gającej z nich niechciany odcień.

Siła nawilżającej maski
Maska nawilżająca do włosów to ko-
smetyk, który powinien znaleźć się 
w wakacyjnej kosmetyczce. Można ją 
nakładać na włosy co 2–3 dni w różnych 
sytuacjach, np. przed wyjściem na plażę 
i pierwszą kąpielą w morzu (podczas 
której zmyjesz maskę). Jeśli maskę nało-
żysz równomiernie i rozczeszesz szero-
kim grzebieniem, a włosy zaczeszesz do 
tyłu lub zwiążesz w węzeł na czubku 
głowy, nikt nie zorientuje się, że właśnie 
jesteś w trakcie… zabiegu pielęgnacyj-
nego. Maska na włosy lubi działać w wy-
sokiej temperaturze i wilgotnym powie-
trzu, można więc użyć jej przed wej-
ściem do sauny parowej. Maska powin-
na mieć właściwości silnie nawilżające 
i zawierać substancje naturalne: oleje 
roślinne i ekstrakty ziołowe. Na urlop 

1. WELLA DeLuxe, Rich Oil, olejek do włosów, 100 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 29,99 zł   2. CLAYNAL Smooth SPA olejek do włosów, 100 ml, cena: 
69,99 zł, 100 ml = 69,99 zł   3. NACOMI 100% Macadamia Oil, olejek do twarzy i włosów, 50 ml, cena: 16,99 zł,  

100 ml = 33,98 zł   4. SCHWARZKOPF Gliss Hair Repair, 4 w 1 nawilżająca maska do włosów z proteinami i masłem kakaowym, 400 ml, cena: 19,99 zł, 
 100 ml = 5,00 zł   5. GARNIER Botanic Therapy, maska 3 w 1 do włosów, 300 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 6,66 zł

TO NAS INSPIRUJE
/  WSZYST KO  N A  M O J EJ  G Ł O W IE

odpowiednie będą maski z keratyną, 
mocno odbudowujące, odżywcze czy 
regenerujące o bogatym składzie. 

Czapka, parasolka i odżywka
Wakacyjna ochrona włosów może być 
elementem ich stylizacji, bo sporo ko-
smetyków do modelowania ma w skła-
dzie filtry przeciwsłoneczne albo kom-
pleksy chroniące przed wysoką tempe-
raturą. Używanie odrobiny takiej pianki 
ochronnej, mgiełki czy odżywki bez 
spłukiwania w sprayu zabezpieczy 
włókna włosów przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych, su-
chego powietrza i wiatru. Spray ochron-
ny do włosów pomaga również chronić 
podatną na podrażnienia skórę głowy, 
szczególnie w przypadku włosów  
jasnych, siwych lub przerzedzonych, 
które niedostatecznie chronią skórę 
przed słońcem. Poparzenia słoneczne 
skóry głowy są częste i nieprzyjemne. 
Skuteczną ochroną włosów i skóry gło-
wy latem jest nadal nakrycie głowy z na-
turalnego materiału (bawełna, rafia, 
słomka). 

Olejowanie od rana 
 do wieczora

Jeśli chciałabyś wykorzystywać dni na 
plaży do pielęgnacji włosów, możesz 
przed wyjściem olejować je olejkiem 
roślinnym (są one różnie wchłaniane 
przez włosy, trzeba więc dobrać odpo-
wiedni dla siebie). Po olejowaniu długie 
włosy wystarczy związać w luźny węze-
łek. Włosy krótsze można zebrać w ko-
czek z tyłu głowy, zaczesać na gładko do 
tyłu albo nosić na nich opaskę. Włosy 
będą wyglądały na wilgotne. 

Oszczędna stylizacja
Pozwól sobie na odrobinę luzu i zrezy-
gnuj ze stylizacji włosów: nie nakręcaj 
ich na lokówkę, daruj sobie prostowa-
nie. Zastąp intensywne kosmetyki do 
stylizacji lżejszymi albo odrobiną olej-
ku czy masła (shea lub kakaowego), 
które roztarte w palcach pomogą wy-
modelować fryzurę. Możesz też stoso-
wać odżywki lub mgiełki chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym. 
Unikaj fryzur wymagających tapirowa-
nia i ciasnego mocowania. 
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Piękno japońskiej kultury jest pełne tajemnic, które fascynują i urzekają swoją mądrością. 
Udaj się z nami w podróż po niezwykłym świecie japońskiej pielęgnacji włosów.

Formuła aminokwasowo-glinkowa
oparta na organicznej białej glince, ekstrakcie z huminy i 11 aminokwasach,

zapewnia nie tylko doskonałe oczyszczenie, ale również działanie lecznicze i naprawcze.

Botaniczna formuła
wykorzystująca właściwości shiso, rozmarynu, melisy i mięty,

przywraca balans skórze głowy i redukuje proces wypadania włosów.

Potrójna formuła jedwabiu i 10 ekstraktów roślinnych
zapewnia włosom sprężystość, wzmocnienie i zdrowy wygląd.

Spa water formuła
znana ze swoich właściwości leczniczych,

zapewnia skórze głowy oczyszczenie, ujędrnienie i odświeżenie.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

CLAYNAL  SMOOTH SPA TO :
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1. JEAN LOUIS DAVID gumka do włosów w owijce, 1 szt., cena: 9,99 zł, 1 szt. = 9,99 zł   2. CAT&CAT ozdoba do włosów, 1 szt., cena: 9,99 zł,  
1 szt. = 9,99 zł 3. AHALO Butter Smooth Repair, odżywka regenerująca, 500 ml, cena: 59,99 zł, 100 ml = 12,00 zł    

4. INTRA nawilżająca odżywka do włosów, 250 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 10,00 zł
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Deszczówka dla urody
Mycie lub płukanie włosów w desz-
czówce to trik znany naszym babciom 
i stosowany na całym świecie. Desz-
czówkę trzeba zdobyć na wsi lub nad 
morzem (miejski deszcz zawiera za du-
żo zanieczyszczeń). Wystarczy pozosta-
wić na czas deszczu kilka naczyń na 
otwartej przestrzeni (nie pod drzewami, 
bo mogą znaleźć się w niej uczulające 
pyłki) i wypłukać w takiej wodzie włosy. 
Po dwóch zabiegach dostrzeżecie różni-
cę – włosy będą gładkie i lśniące. 

Wakacje bez suszarki
Lato to moment, żeby na chwilę pozbyć 
się suszarek. Pozwólmy wyschnąć wło-
som w naturalny sposób – na słońcu 
i na wietrze. Jak to zrobić, żeby nie wy-

rządzić im szkody? Wystarczy po myciu 
odsączyć pasma włosów w ręcznik (nig-
dy nie wycierać ich przez szorowanie 
ręcznikiem po włosach), przeczesać 
grzebieniem kąpielowym (z szeroko 
rozstawionymi ząbkami) i pozostawić 
do wyschnięcia. W wilgotne włosy 
można wgnieść odrobinę odżywki bez 
spłukiwania lub olejku. Żeby się nie plą-
tały, można je spiąć.

Z własną poduszką
Te z nas, które mają długie włosy, wie-
dzą, jaki wpływ na ich wygląd może 
mieć... poszewka poduszki. Do hotelu 
czy pensjonatu warto więc zabierać wła-
sną powłoczkę, którą lubią nasze włosy. 
Poszewka z miękkiej i śliskiej bawełny 
(bawełnianego atłasu czy satyny lub z je-

dwabiu) to ideał dla włosów, bo zapo-
biega ich plątaniu się i nie powoduje ła-
mania włókien. Poszewki, które mogą 
niszczyć włosy, poznasz po chropowatej 
fakturze – uszyte z kory lub tkanin syn-
tetycznych. Nie powinno się też chodzić 
spać z wilgotnymi włosami, bo ich mo-
kre włókna są bardziej podatne na wy-
cieranie i łamanie oraz na niszczenie ze-
wnętrznej struktury łusek. Długie włosy 
dobrze jest przed snem zapleść.

 Do fryzjera po urlopie
Nową fryzurę i ewentualnie serię zabie-
gów pielęgnacyjnych powinnyśmy za-
planować na po wakacjach. Wtedy wło-
sy będą potrzebowały farbowania, re-
generacji i nawilżenia, a fryzura deli-
katnego odświeżenia.  

TO NAS INSPIRUJE
/  WSZYST KO  N A  M O J EJ  G Ł O W IE
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Wszystkie produkty z linii Be Gorgeous, stworzone przez utytułowanego 
stylistę Phila Smitha, przeszły prawdziwą metamorfozę! Mają teraz nowe, 

lepsze formuły i są dostępne w dużych opakowaniach, wykonanych w całości 
z recyklingowanego plastiku. Niezależnie od tego, czego potrzebują Twoje 

włosy, w kolekcji Be Gorgeous odnajdziesz swój idealny produkt, który sprawi, 
że będą wyglądały olśniewająco. Pielęgnacja włosów, której możesz zaufać!

NOWA, LEPSZA
W DUŻYCH OPAKOWANIACH 

OLŚNIEWAJĄCA
KOLEKCJA

TYLKO 
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Test SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY  
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Bell HYPOAllergenic Long Stay Color Adapt, podkład  
do twarzy, 20 g, cena: 41,99 zł, 100 g = 209,95 zł

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

O produkcie: puder matujący, wzbogacony o składniki 
pochłaniające nadmiar sebum: proszek bambusowy, 
skrobię owsianą i kukury-
dzianą. Utrwala makijaż 
przez wiele godzin.
Najlepszy dla: wszystkich 
zwolenniczek matowego 
wykończenia makijażu.
Zwróciłam uwagę na:  
lekką formułę, która natural-
nie wygładza i odświeża nasz 
makijaż.

O produkcie: podkład dopasowujący 
się do koloru skóry. Ma formułę 
białego kremu, która podczas 
aplikacji zmienia się w podkład, 
nadając cerze zdrowy wygląd.
Najlepszy dla: kobiet, które lubią 
naturalny efekt makijażu, bez tzw. 
maski.
Zwróciłam uwagę na: trwałość 
i lekkość formuły, a także zawartość 
soku z aloesu.

Hean, Fix Me, matujący  
puder do twarzy

3

Paese Cheeky, tusz do rzęs podkręcający, 13 ml, cena: 34,99 zł, 
100 ml = 268,46 zł

O produkcie: tusz, który unosi oraz 
wydłuża rzęsy. Żelowa formuła pozwala 
na budowanie pożądanego efektu przez 
nakładanie kolejnych warstw. Ponadto 
tusz pielęgnuje rzęsy dzięki zawartemu 
w formule ekstraktowi z czarnej perły.
Najlepszy dla: osób, które marzą 
o efekcie podkreślonych, podkręconych 
rzęs bez uczucia ciężkości.
Zwróciłam uwagę na: szczoteczkę, 
która ułatwia aplikację, oraz właściwo-
ści pielęgnacyjne. 

Paese, Cheeky, 
podkręcający tusz do rzęs

Ingrid Aqua Shot, serum-baza pod makijaż, 30 ml, cena: 39,99 zł, 
100 ml = 133,30 zł

Hean Fix Me, Matte, matujący puder wegański do twarzy, 8 g, cena: 
18,99 zł, 100 g = 237,38 zł

O produkcie: silnie nawilżające  
serum-baza z zawartością kwasu 
hialuronowego i jedwabiu. Świetnie 
sprawdza się jako baza rozświetlająca 
pod makijaż, a także odżywia 
i nawilża skórę.
Najlepsze dla: kobiet z cerą suchą 
i pozbawioną blasku.
Zwróciłam uwagę na: formułę 
zawartą w serum z efektem glow 
i bardzo przyjemny zapach.

Ingrid, Aqua Shot, 
serum-baza

Bell HYPOAllergenic, 
Long-Stay Color Adapt, 
podkład do twarzy

1 2
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PERFUME
FREE

SAFE BEAUTY
MAKE-UP z MYŚLĄ O TWOIM
BEZPIECZEŃSTWIE
Do piękna podchodzimy w sposób wyjątkowy, ponieważ ważna              
i wyjątkowa jesteś dla nas TY. Zawsze pamiętamy o tym, że makijaż 
powinien podkreślać, a nie przykrywać Twoje naturalne cechy. 
Dlatego tak bardzo dbamy o Twoją skórę i oczy nawet jeśli są 
delikatne i wrażliwe. Ale nie tylko. Dbamy także o naszą planetę, 
ponieważ wierzymy, że kosmetyki nie powinny przyczyniać się do 
dewastacji środowiska czy cierpienia zwierząt. Jednym słowem, 
chcemy dawać Ci piękno w sposób odpowiedzialny!

WYBIERAJ PRODUKTY BEZPIECZNE DLA OCZU I SKÓRY

Formuły Perfume Free 

Certyfikat Allergy certified w wybranych
produktach do makijażu oczu i skóry 

Formuły wybranych tuszy do rzęs
z możliwością demakijażu ciepłą wodą 

Wyselekcjonowane podkłady z filtrem
SPF oraz ochroną przed niebieskim
światłem  

ZWRACAJ UWAGĘ NA ZABEZPIECZENIA
PRODUKTÓW PRZED OTWARCIEM

Ponad 90% produktów zabezpieczamy
przed otwarciem, dzięki temu masz
pewność, że otwierasz je jako pierwsza.

KUPUJ ŚWIADOMIE.
W TROSCE O PLANETĘ I ZWIERZĘTA

Kosmetyki GOSH produkowane są
w standardzie CO2Free
Większość naszych produktów
jest już VEGAN
Nasze produkty powstają
w duchu filozofii „zero waste”. www.gosh.plGosh Copenhagen Polska goshpolska

Artykuł sponsorowany



łony karmel to kulinarne objawienie i jeden z najmodniejszych desero-
wych smaków ostatnich lat. Kontrast mlecznej słodyczy i soli spodobał się 
nam do tego stopnia, że dziś nie ma chyba lodziarni, w której nie znaleźli-
byśmy tego połączenia. Ale dla perfumiarzy takie kontrasty to nie no-

wość, bo ich praca polega właśnie na tworzeniu kompozycji z na pozór niepasują-
cych do siebie składników. Efekt może być na tyle gładki i harmonijny, że ostatecznie 
nie wyczujemy gryzących się nut tworzących głęboką i wielowymiarową kompozy-
cję, ale może być też zamierzonym zgrzytem dającym intrygujące i wyrafinowane 

S

1. Roberto Cavalli Paradiso, woda perfumowana, 50 ml, 229,99 zł, 100 ml = 459,98 zł    
2. Allvernum Cherry Bloosom&Musk, woda perfumowana, 50 ml, 39,99 zł, 50 ml = 79,98 zł  
2. Tous Gold, woda perfumowana, 50 ml, 199,99 zł, 100 ml = 399,98 zł   

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

N I E B E Z P I E C Z N E  Z W I Ą Z K I

Prekursorką „zgrzytających” kompozycji była Coco Chanel, która sto lat temu 

połączyła różę, mech, wanilię, jaśmin i nowoczesne wtedy aldehydy. Wówczas 

była to mieszanka niemal… wybuchowa. Dziś nie dziwi nas połączenie  

np. lawendy z czekoladą, miętą i piżmem (jak u Thierry’ego Muglera), konwalii, 

gałki muszkatołowej i cytryny (jak u Calvina Kleina) ani miodowego melona, 

piżma, zapachu wody i świeżo skoszonej trawy (jak u Isseya Miyake).

2 3

Kwiaty plus ziemisty mech, miód i cytrusy, owoce i nuty skórzane,  
sól i czekolada… Niby do siebie nie pasują, a jednak w kompozycjach 

tworzą harmonijne duety. I… żyją szczęśliwie.  TEKST: Aleksander Perliński

połączenie, w którym akordy w ciekawy spo-
sób kłócą się ze sobą i rywalizują o pierwszeń-
stwo. W nowoczesnych kompozycjach per-
fum słodkie miesza się z tym, co cierpkie 
i gorzkie, uwypuklając przez to swoją słodycz, 
ostre i przyprawowe łączy się z delikatnym 
i subtelnym, wydobywając jeszcze bardziej pi-
kanterię, ziołowe, wilgotne i kwiatowe pasuje 
do suchego i drzewnego. Projektanci zaskaku-
ją nas swoimi pomysłami na kontrastujące 
składniki i – co ciekawe – takie mariaże spo-
tkamy nie tylko w niszowych, autorskich i bar-
dzo drogich perfumach, ale również w tych 
dostępnych na każdą kieszeń. Czy trudno je 
nosić? Wcale nie. Bo w tych śmiałych kompo-
zycjach są energia, spontaniczność, trochę 
przekory, sporo zabawy i poczucia humoru. 

Kontrast, który buduje harmonię

1

TYLKO 
w  

106     h    facebook.com/hebe

FO
T.

 1
23

RF





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

ie ma lepszych kompozycji na 
tę porę roku niż chłodząco- 
-odświeżające. I choć nie ma 

zapachów wyłącznie morskich (bo nie 
zaskarbiłyby sobie naszego zaintereso-
wania jako zbyt jednowymiarowe), to do 
uzyskania wyraźnie odprężającego 
ochłodzenia wystarcza jedna dominują-
ca nuta wodna lub zniuansowana np. 
morsko-ozonowa kompozycja. 

Jak powstaje to wrażenie morskiej bry-
zy? Oto niekoniecznie wszystkie możli-
we składniki są dla tematu oczywiste! 
Mogą być to aromaty soli morskiej, wo-
dorostu, ale także lotosu i lilii wodnej. 
Czasami perfumiarze dla osiągnięcia 
wodnego efektu używają syntetycznych 
molekuł (np. w kultowej kompozycji  
Light Blue od duetu projektantów Dolce 
& Gabbana), czasem morskiej... kapusty, 

sałatki z ogórków, odrobiny lawendy. 
Stosunkowo nowym składnikiem let-
nich kompozycji jest aromat drewna wy-
trawionego przez wodę morską. 
Niezależnie jednak od doboru konkret-
nych nut, a także tego, czy jesteśmy aku-
rat na ruchliwej ulicy, w sali konferen-
cyjnej czy stoimy w miejskim korku, 
możemy – dzięki zapachom – poczuć 
wiatr od morza!  

Aura morskiej bryzy, chłodny cień na piasku pod parasolem, a gdzieś daleko 
suchy tymianek na wydmach. Esencja wakacji.

TEKST: Matylda Jawor

N

W TROPIKACH
Zapach wieczoru na plaży z palmami, białym piaskiem i szmaragdową wodą oceanu. Czym pachnie? 
Palonym cukrem, kwiatami jaśminu z luksusowym dodatkiem piżma i sandałowca.
Jacques Battini, Summer Breeze perfumowana mgiełka do ciała, 200 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 10,00 zł  

na 
wieczór 
w barze 

przy 
plaży

W I A T R  o d  M O R Z A
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Poczuj zapach 
morza i nieba. 
Pozwól swojej 

duszy i duchowi 
latać...

van Morrison 
właściwie: George Ivan 

Morrison, północnoirlandzki 
poeta, kompozytor, 
wokalista rockowy, 

multiinstrumentalista. 
Oficer Orderu Imperium 

Brytyjskiego. Uważany za 
jednego z najwybitniejszych 

poetów rocka.

KSIĘŻYC NA TAHITI...
Kompozycja, która najpierw skutecznie 

chłodzi, a potem rozpieszcza zmysły 
aromatem gardenii tahitańskiej.

So Unique, Marine Tiare&Sea Mist 
perfumowana mgiełka do ciała, 150 ml, 

cena: 29,99 zł, 100 ml = 19,99 zł    

MISTRZ RZEŚKOŚCI
Bogaty, ale subtelnie zniuansowany 

zapach pełen delikatnych nut 
chłodzących – z cedrem, liśćmi mięty, 

akordami cytrusowymi i różowym 
pieprzem. A wokół nich rześkie  

nuty wodne.
Kenzo, L’Eau par Kenzo woda toaletowa, 

100 ml, cena: 229,99 zł, 100 ml = 229,99 zł 

LEKKO, NA PALCACH...
Letnia (lub po wysiłku fizycznym 

całoroczna) mgiełka o klasycznych  
i sprawdzonych nutach chłodzących. 

Działa na ciało jak dotknięcie  
kostki lodu. 

Mexx, Fresh perfumowana mgiełka  
do ciała, 250 ml, cena: 54,99 zł,  

100 ml = 22,00 zł   

ŚRÓDZIEMNOMORZE
Dlaczego ten zapach stał się  

najpierw kultowy, a potem klasyczny? 
Ponieważ uosabia nasze marzenia  

o idealnym wypoczynku. 
Davidoff, Cool Water Woman woda 
toaletowa, 100 ml, cena: 229,99 zł,  

100 ml = 229,99 zł   

SMAKOWITY
Najpierw czujemy wyraźnie  

mocno schłodzony różowy pieprz, 
cytrusy i jeżyny w towarzystwie 

delikatnych nut kwiatowych.  
Finał to mroźna mięta pieprzowa.

Mexx, Ice Touch Women woda  
toaletowa, 30 ml, cena: 110,99 zł,  

100 ml = 369,97 zł  

dla kobiety 
z duszą 

ekspery-
mentatorki

dla 
kochających 

piękne  
letnie wspo-

mnienia

wierna  
towa- 

rzyszka  
od rana do 
wieczora

dla 
wiecznej 

optymistki
dla  

prawdzi-
wej divy
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TO NAS INSPIRUJE
/  MODA  OD PO DSZ EW KI
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To jedno z najstarszych akcesoriów, jakie 
wymyślił dla swojej wygody człowiek. Pierwsze 

zachowane są niewiele młodsze od piramid. 
Nadal ich potrzebujemy...  TEKST: Matylda Jawor 

SERCE 
w plecaku 1. Pocztówka promująca zaciąg  

do armii francuskiej na początku 

I wojny światowej. 2. Średniowiecz-

ny mnich na pielgrzymkę zabierał 

służącą, która jego bagaż niosła  

w... plecaku. 3. Plecaki-kostki nosili 

już żołnierze Napoleona. 4. Brytyjski 

żołnierz piechoty w czasie II wojny 

światowej z lekkim plecakiem 

przystosowanym do noszenia 

sprzętu (m.in. saperki). 
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P lecak – przedmiot oczywisty, 
o którym myślimy najczęściej 
w kontekście użyteczności. Po-

trzebny na wycieczce i wyprawie, w da-
lekiej podróży. Czy jego historia może 
być ciekawa? Sprawdźmy...

Turyści i  „turysta”
Wychodzisz w góry jako turysta, wra-
casz jako odkrywca niecodziennego 
znaleziska... To zdarzyło się podczas let-
niej wędrówki w Alpach Ötztalskich 
(południowy Tyrol) dwojgu niemiec-
kim turystom równo trzydzieści lat te-
mu. Znaleźli w lodowcu ciało, jak przy-
puszczali, innego turysty. Miał przecież 
plecak... Dopiero badania antropolo-
giczne ustaliły, że zamarznięty „turysta” 
leżał w lodowcu od trzech tysięcy lat!

Na stelażu
Człowiek lodu z Ötzi (nazwany tak od 
doliny, w której go odnaleziono) był 
wytrawnym piechurem. Nosił mocne 
skórzane buty, a jego plecak był prze-
myślaną konstrukcją opartą na drew-
nianym stelażu z leszczyny, mocowaną 
rzemiennymi paskami. Typowy plecak 
ramowy. Co świadczy o tym, że ludzie 
nie tylko od dawien dawna nosili baga-

1. Karczowanie nieużytków. Robotnicy noszą ziemię w plecakach z wikliny (XV w. Francja). 2. Himalajskie plemię Szerpów 

trudni się noszeniem plecaków himalaistów. Ciężary dźwigają, używając szerokiej opaski na czole. 3. Górskie plemię Hmong, 

znane z produkcji pięknych tkanin, stworzyło przed wiekami prototyp plecaka do noszenia dzieci używanego do dzisiaj. 

PLECAK, KTÓRY 
URATOWAŁ 

GDAŃSK
W Muzeum Miasta Gdyni można 
obejrzeć plecak, który uratował... 
Gdańsk. W roku 1945 harcerka 

Mieczysława Oleszak,  
ps. Przelotny Ptak, w podwój-
nym dnie plecaka przeniosła 

poza linię frontu plany hitlerow-
skiego uzbrojenia. Była to część 

działań akcji B-2 harcerzy 
z tajnego hufca w Gdyni, którzy 
na przełomie roku 1944 i 1945 

zbierali informacje na temat 
rozmieszczenia niemieckich 
umocnień. Plecak solidnie 

uszyty w gdyńskiej pracowni 
rymarskiej państwa Rekowskich 

z namiotowego płótna 
i wykończony skórą zachował 

się w niezłym stanie. 

że na plecach, ale także udoskonalali ten 
sposób transportowania. Konstrukcja 
plecaka Ötziego jest bardzo podobna – 
co do zasady – do tych stosowanych 
współcześnie, tyle że zamiast drewna 

używa się teraz innych, dużo lżejszych, 
materiałów podporowych. „Turysta” 
z Ötzi był myśliwym i bardzo możliwe, 
że to właśnie polujący wymyślili pleca-
ki. Oddalali się od swoich społeczności 
na kilka dni lub tygodni i zabierali ze 
sobą spory ekwipunek. Jednocześnie 
musieli mieć wolne ręce, aby móc szyb-
ko sięgnąć po łuk czy nóż i nie stać się 
ofiarą dzikich zwierząt. 

Mieć dobre plecy...
To nie tylko strategia – która zawsze 
miała spore grono zwolenników – życia 
w społeczeństwie, ale też anatomiczne 
uwarunkowania sprawiające, że niektó-
rym lżej jest nosić plecak. Ważne są – 
dokładniej – nie plecy, ale ramiona. 
Proste, tzw. egipskie (nazwa wywodzi 
się od wizerunków na starożytnych 
malowidłach), sprawiają, że ładunek na 
plecach jest stabilny, a paski się nie zsu-
wają. Nie każdemu jednak natura wła-
śnie takie ofiarowała, a przecież plecak 
może być potrzebny każdemu. W dzie-
jach ludzie różnie sobie z tym radzili. 
Rzymscy legioniści, wędrując, robili ze 
swoich tarcz stelaż do węzełka z dobyt-
kiem. Starożytni Aztecy nosili plecaki 
na drewnianym stelażu, ale zamiast pa-
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sków na ramiona opierali cały ciężar na 
czole. W dawnych Niemczech plecaki 
wiklinowe służyły do transportu siana 
i drewna opałowego. W Dolnej Sakso-
nii, w miasteczku Peine, tragarz docze-
kał się nawet pomnika. We wschodniej 
części Europy popularne były plecaki 
z łyka i wikliny, czego ślad można zna-
leźć w jednej z przygód bohaterki kre-
skówki dla dzieci – Maszy, której taki 
tradycyjny plecak pomógł w ucieczce.

Większe i lżejsze
Z czasem zaczęto używać innych mate-
riałów do produkcji plecaków, przy 
czym ważnym kryterium była jego wa-
ga. Skórzane sakwy zastąpiło płótno, 
a drewnianą konstrukcję lekkie rurki 
metalowe. Potem wyparły je nylon 
i aluminium. W społecznościach trady-
cyjnych używa się plecaków takich jak 
przed wiekami. Do dziś niektóre ple-
miona azjatyckie, afrykańskie i połu-
dniowoamerykańskie używają takich 
samych jak ich przodkowie.

Kostka nie tylko dla harcerzy 
Plecak o kształcie prostopadłościanu 
powstał w XIX wieku, ale w trakcie 
I wojny światowej został udoskonalony 
i uchodził za nowoczesne wyposażenie 
żołnierza. Był prosty, a choć płócienna 
tkanina i rzemienne paski chłonęły wo-
dę i wolno schły, żołnierze szybko go 
polubili. W 1933 roku model zostaje 
zmodyfikowany (bardziej nieprzema-
kalny brezent zastępuje płótno, a parcia-
ne paski – rzemienie). Jest już w wypo-
sażeniu prawie wszystkich armii świata. 
Bardzo podobne do siebie plecaki nosili 
żołnierze, którzy walczyli ze sobą 
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1. Top modelka Bella Hadid z nowym modelem plecaka Chanel. 2. Pomnik tragarza w niemieckim mieście Paine. 3. Modelka 

Karlie Kloss uważa, że plecak jest znacznie wygodniejszy od najbardziej szykownych torebek. 4. Sarah Jessica Parker nie rozstaje 

się z plecakami. 5. Emily Ratajkowski lubi lekkie plecaki z czarnego nylonu. Nosi je nie tylko do zestawów casualowych. 
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PLECAK 
Z BEZTERMINOWĄ 

GWARANCJĄ?
Tylko od amerykańskiej  

marki JanSport. Niestety w Polsce 
nie ma takiej prawnej możliwości 

i gwarancja obejmuje  
„zaledwie” 30 lat.

w okopach II wojny, z jednym wyjąt-
kiem – Armii Czerwonej. Sowieci mu-
sieli zadowalać się najprostszym wor-
kiem. Po wojnie plecaki-kostki upodo-
bali sobie harcerze, a potem, w latach 80. 
subkultury muzyczne. Najprawdopo-
dobniej dlatego, że w sklepach próżno 
było szukać czegoś atrakcyjnego, a stare 
plecaki na pchlich targach kosztowały 
grosze i łatwo poddawały się spersonali-
zowanej stylizacji. Były wizytówką wła-
ściciela i od razu było wiadomo, jakiego 
nurtu muzycznego jest on wielbicielem 
– rapu czy metalu. Kostki są praktycznie 
niezniszczalne – nie mają suwaków, 
a gruba i gęsta tkanina dobrze broni się 
przed przetarciami i rozdarciami. Naj-
nowszą odmianą kostki są plecaki, które 
zamiast klapy mają zakładaną górną 
część, spinaną na sprzączki. 

Polarny lisek,  
czyli moda ze Skandynawii 
Kiedy w 1950 roku 14-letni Åke Nordin 
wybierał się na swoją pierwszą skauto-
wą wyprawę do Laponii, nie miał wy-
godnego plecaka. Był uparty, obłożył się 
książkami o anatomii człowieka i w szo-
pie rodzinnego gospodarstwa stworzył 

plecak na ażurowym drewnianym ste-
lażu. Dekadę później zmodyfikował 
projekt, a do produkcji skierowała go 
miejscowa firma Fjallraven (czyli lis 
polarny). Sukces był umiarkowany. Bo-
om zaczyna się, gdy w mediach – kolej-
ną dekadę później – zaczyna być głośno 
o skrzywieniach kręgosłupa u dzieci, 
które noszą przybory szkolne w niewła-
ściwych torbach i tornistrach. Wtedy 
firma zaczyna produkować lekki plecak 
Kanken. Od tej pory w Szwecji noszą go 
niemal wszystkie dzieci w wieku szkol-
nym, a od kilku lat także głodne nowi-
nek (nawet w stylu retro) środowisko 
hipsterów. Powstają nowe kolekcje ko-

lorystyczne i małe kieszonkowe roz-
miary. Od 14 lat produkcja plecaków 
Kanken jest ekologiczna.

Na ukos
Wydaje się, że wszystkie plecaki łączy 
żelazny zestaw cech: zakładamy je na 
plecy, służą do noszenia bagażu, mają 
dwie szelki na ramiona. Czy koniecznie 
dwie? Na początku XXI wieku modne 
były plecaki wyposażone tylko w jedną 
ukośną szelkę. Nie były specjalnie wy-
godne, zwłaszcza do noszenia rzeczy 
cięższych, ale uchodziły za nowocze-
sne, ponieważ na wysokości płuc szelka 
była wyposażona w specjalną kieszon-
kę na telefon komórkowy.   

Ach ten deseń!
W modzie na plecaki rzadko zmienia 
się konstrukcja, częściej materiał, roz-
miar, dekoracje, kolory i desenie. Na 
plecakach dziecięcych i szkolnych poja-
wiają się bohaterowie masowej wy-
obraźni, rodem z filmów i gier. Domy 
mody używają swojego charaktery-
stycznego motywu – logo (np. na 
sprzączce), wzoru (Louis Vuitton), ko-
loru (trójkolorowe paski Gucci). 

1. Słynne skandynawskie plecaki produkowa-

ne są obecnie w każdym rozmiarze i kolorze. 

2. Nylonowy plecak Prady, kultowy model 

z lat 90. XX wieku.

1

2

FENOMEN 
CZARNEGO 

NYLONU
W latach 90. ubiegłego wieku 
włoski dom mody Prada zbił 

fortunę na niespecjalnie orygi-
nalnych, ale charakterystycznych 
plecakach (i torbach) z czarnego 
nylonu. Nie były bardziej wygod-
ne od innych, ale były... od Prady. 
I choć kosztowały niemało, cały 

świat mody (i jego okolice)  
się z nimi nie rozstawał. 
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Na tropie
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Producenci stosują różne triki z żywnością, bo chcą zaoszczędzić.  

Nie każdego jednak stać na 100% eko, więc na rynku muszą być również 

tańsze produkty, bo nie każdy może zapłacić za towar z górnej półki.  

Chodzi tylko o to, byśmy mieli możliwość świadomego wyboru.  

Jak nie dać się nabrać? Analizujemy nasz koszyk zakupów z ekspertką.  

dpowiedź na pytanie o to, jak 
wybrać najlepszej jakości 

produkty na naszą kieszeń, jest tylko 
jedna – uważnie i świadomie czytać 
etykiety. Przede wszystkim należy 
zwrócić uwagę na listę składników. Im 
jest dłuższa, tym więcej jest na niej nie-
pożądanych substancji. Unikaj produk-
tów, które w składzie mają barwniki, 
stabilizatory, regulatory kwasowości, 
przeciwutleniacze, konserwanty. Spójrz 
też na kolejność składników. Na po-
czątku znajdują się te, których w pro-
dukcie znajdziemy najwięcej. Zwróć też 
uwagę na to, czy nazwie produktu od-
powiada jego skład, np. czy chleb żytni 
nie składa się głównie z mąki pszennej 
z dodatkiem barwnika. Jakie produk-
ty są najczęściej podrabiane i jak nie 
dać się oszukać? Podpowiadamy.

CHLEB
Ciemne pieczywo zalecają lekarze oraz 
dietetycy. Jest mniej tuczące, a do tego 
zdrowsze, bo zawarty w nim błonnik 

chroni nas przed rakiem i miażdżycą. 
Nie zawsze jednak chleb opisany jako 
razowy to prawdziwy razowiec, jaki pa-
miętają nasze babcie. Ponieważ mąka 
razowa jest droższa, niektórzy produ-
cenci, chcąc oszczędzić, pieką „razowe” 
pieczywo z białej mąki pszennej. Żeby 
uzyskać ciemny kolor, dodają do niego 
karmel albo ekstrakt słodowy (mimo że 
jego wykorzystywanie zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia z 2001 
roku jest zakazane).
Piekarnie oszukają też na rodzaju mąki. 
Na przykład zgodnie z normami chleb 
produkowany z mąki żytniej może 
mieć maksymalnie 10 proc. mąki 
pszennej. Ten prawdziwy ma też nie do 
końca zmielone plewy, bogate w błon-
nik. W wielu przypadkach jednak te 
proporcje są odwrotne, by skrócić czas 
produkcji. Wypiek żytniego chleba jest 
bowiem czasochłonny, bo samo przy-
gotowanie zakwasu wymaga kilku dni. 
Podobna sytuacja jest w przypadku 
chleba graham. Do jego wypieku uży-

wa się grubo mielonej, razowej mąki 
graham. Dzięki temu ma on najmniej 
kalorii ze wszystkich rodzajów pieczy-
wa (192 kcal w 100 g; dla porównania 
zwykły biały – 249 kcal w 100 g). Pro-
ducenci potrafią jednak użyć do jego 
wypieku zaledwie odrobiny mąki gra-
ham, tylko po to, by użyć takiej nazwy. 
Taki chleb rozpada się podczas krojenia 
i pachnie palonym cukrem. 
Fałszowane jest też pieczywo orkiszo-
we. Mąka tego rodzaju jest bardzo dro-
ga, dlatego piekarze dodają zwykłej, 
powodując, że takie mieszańce nie tyl-
ko nie mają smaku, a też szybko się psu-
ją i pleśnieją. Prawdziwy chleb orkiszo-
wy pachnie zbożem, nie kruszy się i nie 
rozpada, długo zachowuje świeżość. 
Kolejnym sposobem na wprowadzanie 
w błąd klientów jest wyszczególnienie 
w nazwie pieczywa składnika, którego 
w ogóle nie zastosowano. Zdarza się 
(według raportów Inspekcji Handlo-
wej), że chleb dyniowy nie zawiera żad-
nych ziaren tego warzywa.  

FAŁSZYWEGO 
JEDZENIA

O

EKSPERT: 
ANNA ADAMCZYK
Dietetyk kliniczny 
http://udietetyczek.pl/
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Oczywiście w sklepach można kupić 
pieczywo wypiekane z użyciem trady-
cyjnych składników: mąki żytniej lub 
pszennej, wody, soli, zakwasu lub droż-
dży. Jak je rozpoznać? Powtarzamy jak 
mantrę – czytać etykiety. Pamiętajmy 
też, że prawdziwy chleb, zwłaszcza ten 
żytni, jest ciężki. Ten oszukany jest lek-
ki i napompowany. Zdradzi go też gład-
ka, jednolita, cienka i miękka skórka. 
Prawdziwy ma twardą skórkę z charak-
terystycznymi pęknięciami. Chleb żyt-
ni jest twardy i ma zwartą konsystencję, 
ten podrabiany jest miękki jak wata. Je-
śli pszenne pieczywo po naciśnięciu nie 
wraca do swojej postaci, najprawdopo-
dobniej mamy do czynienia z oszu-
stwem (pszenny chleb z dobrej mąki 
i bez polepszaczy po naciśnięciu wraca 
do poprzedniego kształtu). 
W pieczywie można znaleźć środki 
konserwujące, które wydłużają jego 
trwałość. Wśród nich są te nieszkodli-
we (np. octan sodu), ale też silny kon-
serwant E220 (dwutlenek siarki), który 
ma zapobiegać rozwojowi pleśni, 
a w dużym stężeniu może powodować 
problemy trawienne. Jego spożywanie 
jest niezalecane szczególnie osobom 
chorującym na astmę, ponieważ może 
nasilić objawy tej choroby. Do chleba 
dodawane są również zagęstniki, takie 
jak guma guar, która może powodować 
wzdęcia i skurcze żołądka.
Pamiętajmy, że chemicznymi dodatka-
mi częściej jest faszerowane pieczywo 
krojone i pakowane w folię, o przedłu-
żonej trwałości. Prawdziwy chleb nie 
spleśnieje, co najwyżej staje się twardy.

WĘDLINY
Coraz częściej słowo „wędlina” tak na-
prawdę nie oddaje tego, co kupujemy 
w sklepach. Mięso nie jest bowiem wca-

Z wydanego w 2019 r. raportu Komisji Europejskiej wynika, że jedna trzecia 
przetestowanych artykułów oferowanych przez unijnych producentów pod 
taką samą nazwą w różnych krajach różni się składem  i smakiem. Przyczyn-
kiem do przeprowadzenia badania było odkrycie w 2017 r., że to samo danie 
dla dzieci w słoiczku niemieckiej firmy HiPP (ryż bio z marchewką i indykiem) 
sprzedawane na chorwackim rynku zawiera mniej warzyw i więcej ryżu niż je-
go niemiecka wersja. W tym roku pojawił się kolejny raport. Przetestowano 20 
produktów, co do których wcześniej udowodniono, że mają różny skład w za-
leżności od tego, gdzie są sprzedawane. Z raportu wynika, że w połowie z nich 
różnice w smaku, wyglądzie lub konsystencji były wyraźnie wyczuwalne. I tak:
w Polsce Coca-Cola jest znacząco słodsza niż ta na Łotwie, ma też mocniej-
szy i intensywniejszy smak. Na Węgrzech i Słowacji jest ona bardziej kalorycz-
na niż np. w Hiszpanii, Danii i Polsce; 

piwo Desperados o smaku tequili w Polsce jest bardziej gorzkie niż w Niem-
czech, Holandii, Czechach i Włoszech;

jogurt naturalny Activia firmy Danone w Niemczech i Holandii jest bardziej 
kwaśny i ma bardziej kremową konsystencję. W Belgii i Chorwacji jest słodszy, 
ale już nie tak gęsty;

w Czechach płatki śniadaniowe Special K marki Kellog’s są jasne, w Niem-
czech – ciemne. Na Malcie i we Włoszech – wyraźnie słodkie, w Bułgarii i Słowe-
nii – umiarkowanie słodkie;

Ten sam produkt,  
ale różna jakość w różnych krajach

le wędzone, ale spryskiwane syntetycz-
nym aromatem przypominającym 
w  smaku, kolorze i  zapachu dym 
drzewny. Nieuczciwi producenci doda-
ją też do niego szkodliwe substancje, ta-
kie jak fosforany, karageny, sól i skrobię, 

a także zmielone kości, tłuszcz, galarety 
i ścięgna – wynika z raportów Głównej 
Inspekcji Handlowej. Takie odpady 
zwiększają masę końcowego wyrobu 
(a więc obniżają koszty produkcji). 
W tym celu do mięsa jest też wpompo-

118     h    facebook.com/hebe



nego płynu. Zgodnie z prawem tego ty-
pu przetwory muszą mieć na opakowa-
niu oznaczenie „produkty wysoko wy-
dajne”, ale ilu z nas ma szansę sprawdzić 
etykietę, gdy kupuje 10 plasterków wę-
dliny na wagę? Taka wędlina po kilku 
dniach w lodówce zaczyna śmierdzieć, 
pokrywa się galaretowatą mazią i za-
czyna wylewać się z niej woda.
To nie koniec przykrych wędliniarskich 
niespodzianek. Mięso drobiowe co raz 
częściej produkowane jest nie z praw-
dziwego mięsa, ale z MOM, czyli mie-
szaniny zmielonych ścięgien, kości, 
chrząstek i szpiku kostnego. Do 1995 
roku używanie tego specyfiku było za-
bronione, ale już nie jest. 

MASŁO
Przepis na masło jest prosty i zawiera 
dwa składniki – mleko i śmietanę. Jeśli 
nie ma ich na opakowaniu, miej świa-
domość, że to, co kupujesz, to tak na-
prawdę margaryna, a nie masło. We-
dług polskiego prawa, aby produkt 
mógł nazywać się masłem, musi mieć 
w składzie co najmniej 83–84% tłusz-
czu mlecznego (i ani grama roślinne-
go), 0,8–1,3% suchej masy beztłuszczo-
wej (w tym białka 0,4–0,7%) i 15–16% 
wody. Masło solone może zawierać do-
datkowo od 0,5 do 1,5% soli i odpo-
wiednio mniej tłuszczu. A co możemy 
znaleźć na sklepowych półkach? 
Jak wynika z kontroli Inspekcji Han-
dlowej, do wyrobów sprzedawanych ja-
ko masło dodaje się znacznie tańsze od 
tłuszczu mlecznego oleje roślinne – 
palmowy, rzepakowy, kokosowy lub 
słonecznikowy. Ich zawartość może się-
gać nawet 68%. Oleje te często znajdują 
się w tych wyrobach w postaci utwar-
dzonej, co oznacza, że szkodzą zdro-
wiu. Podczas procesu ich utwardzania 

powstają bowiem szkodliwe tłuszcze 
trans, które podwyższają stężenie złego 
cholesterolu (LDL) we krwi. Może to 
doprowadzić do miażdżycy, zawału ser-
ca lub udaru mózgu. 
Jak nie dać się nabić w butelkę? Spraw-
dzać skład. Nie dać się nabrać na okre-
ślenie „osełka”. Niektórzy błędnie uwa-
żają, że oznacza ono masło lepszej jako-
ści, tymczasem słowo „osełka” odnosi 
się wyłącznie do kształtu. Tak oznaczo-
ny produkt może być zwykłym miksem 
tłuszczowym. Od razu powinniśmy 
dyskwalifikować kostki, które w skła-
dzie mają emulgatory, sztuczne dodat-
ki, barwniki. Jeżeli chcemy kupić praw-
dziwe masło, szukajmy produktu z na-
pisem „masło” na opakowaniu. Niby 
oczywiste, ale łatwo dać się nabrać. 
A jak poznać prawdziwe masło? Po wy-
jęciu z lodówki powinno być bardzo 
twarde i trudne do rozsmarowania. Jeśli 
po chwili bez trudu możesz wbić w nie 
palec, na pewno nie jest to masło. Ma 
też mleczny zapach, podczas gdy miks 
tłuszczowy pachnie margaryną. Praw-
dziwe masło, gdy je roztapiamy, wytwa-
rza białą pianę.

SER ŻÓŁTY
Prawdziwy ser żółty powinien składać 
się z mleka, bakterii kwasu mlekowego, 
podpuszczki i soli. W tym podrabia-
nym jest jeszcze tłuszcz roślinny, np. 
utwardzony tłuszcz palmowy albo biał-
ko serwatkowe zamiast mleka. Na 
pierwszy rzut oka oba produkty wyglą-
dają podobnie. Różnicę widać dopiero, 
gdy weźmiemy je do ręki. Prawdziwy 
ser jest twardszy, ten fałszywy wręcz 
roztapia się w dłoniach. Nie pozostaje 
nic innego, jak czytać etykiety. Z podra-
bianym produktem mamy do czynie-
nia, gdy na opakowaniu jest napis „ser 

paluszki rybne Iglo w Niemczech 
są drobno panierowane, na Wę-
grzech panierka jest grubsza.

Producenci tłumaczą, że muszą ob-
niżać jakość produktów, by obniżyć 
ich cenę, dostosowując ją do możli-
wości finansowych mieszkańców 
poszczególnych krajów. Dopóki na 
etykietach jest wyraźna (i prawdzi-
wa) informacja o zawartości pro-
duktu, nie jest to naganna praktyka. 
Wyjaśniają też, że składy produk-
tów w różnych krajach się różnią, bo 
gusta mieszkańców różnych krajów 
różnią się od siebie, np. w Polsce za-
jadamy się kwaśnymi kefirami i zsia-
dłym mlekiem, których nie tknie 
Anglik. W związku z tym producent 
niekiedy zmienia skład żywności 
wytwarzanej dla danego kraju, by 
jak najbardziej smakowała jego 
mieszkańcom.

wywana solanka z azotanami (powstają 
z nich w naszym organizmie rakotwór-
cze nitrozoaminy) oraz azotynami (słu-
żą one do produkcji np. nawozów rolni-
czych). Wiele z dostępnych w sklepach 
wędlin zawiera w sobie aż 50% wtłoczo-
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typu Gouda”, a w jego składzie są kara-
gen (zagęstnik), tłuszcz roślinny, soja, 
mleko w proszku albo łój. Najczęściej 
podrabianym polskim serem jest oscy-
pek. Często fałszuje się też parmezan.

MIÓD
Miód jest naturalną słodką substancją 
wytworzoną przez pszczoły z nektaru 
kwiatów (miód nektarowy) lub soku, 
który pszczoły pozyskują przy współ-
udziale innych owadów wysysających 
soki z żywych części roślin (miód spa-
dziowy). Ma wiele właściwości proz-
drowotnych – wzmacnia organizm, 
działa antybakteryjnie, wspomaga le-
czenie przeziębienia, przyspiesza goje-
nie ran, może obniżać ciśnienie, wpły-
wa na metabolizm. 
Niestety miód jest jednym z najczęściej 
podrabianych produktów spożywczych 
– dodaje się do niego cukier trzcinowy, 
buraczany, kukurydziany, syrop z sa-
charozy albo syrop glukozowo-frukto-
zowy. W większości przypadków jest to 
nieumyślny skutek nadmiernego kar-
mienia pszczół tego rodzaju pokarmem 
w trakcie uzupełniania zapasów zimo-
wych, ale bywa też, że te składniki są ce-
lowo dodawane do miodu. 
Jak więc wybrać prawdziwy miód? Naj-
lepiej kupować go u zaufanego pszcze-
larza. A jeśli jesteśmy zdani na sklepy – 

uważnie czytać etykiety. Jeżeli znajdzie-
my na niej informację „mieszanka mio-
dów z UE i niepochodzących z UE”, 
oznacza to, że kupując taki produkt, nie 
wiemy, skąd pochodzi i jak został wy-
produkowany. Nie wiemy też, czy słowo 
„mieszanka” nie oznacza przypadkiem, 
że miód w 90 proc. pochodzi z Chin, 
a w 10 proc. z krajów Unii Europejskiej. 
Chiny są bowiem największym produ-
centem miodu na świecie, ale jego ja-
kość – niestety – pozostawia wiele do 
życzenia. W mediach pojawiło się wiele 
doniesień dotyczących stosowania tam 
do produkcji miodu szkodliwych che-
mikaliów oraz dodawania syropu ryżo-
wego. 
Na co jeszcze zwracać uwagę? Więk-
szość z nas woli miód płynny, lejący się. 
Uważamy, że ten skrystalizowany jest 
gorszy. Tymczasem jest wręcz odwrot-
nie. Jeżeli kupujemy miód późną jesie-
nią lub zimą, krystalizacja jest wskaźni-
kiem jego prawdziwości. Prawie każdy 
miód (z nielicznymi wyjątkami, np. 
miodu z białej akacji) powinien być 
w stanie skrystalizowanym najpóźniej 
pod koniec roku. Jeżeli po tym czasie 
ma nadal płynną konsystencję, oznacza 
to, że albo jest zafałszowany, albo został 
przegrzany (i pod wpływem wysokich 
temperatur stracił swoje prozdrowotne 
właściwości). 

Pamiętajmy, że na półkach sklepowych 
można znaleźć również miód, który 
wcale miodem nie jest. To produkt wy-
stępujący pod nazwą „miód sztuczny”, 
który powstaje w sposób całkowicie 
syntetyczny i składa się głównie z cu-
kru. Powstaje przez podgrzewanie 
(z dodatkiem kwasów) cukrów złożo-
nych – pochodzących najczęściej z sy-
ropu buraczanego – w wyniku czego 
dochodzi do ich rozpadu na cukry pro-
ste. Może być wzbogacony barwnikami 
i aromatami, występuje w stanie płyn-
nym lub stałym. Jego jedyną przewagą 
nad miodem naturalnym jest niska ce-
na, bo nie ma dobroczynnych właści-
wości prawdziwego miodu.

WINO I INNE ALKOHOLE
Oszustwa dotyczące tego trunku bar-
dzo często polegają na butelkowaniu 
słabego jakościowo wina pod eksklu-
zywną marką albo wprowadzaniu kon-
sumenta w błąd co do pochodzenia wy-
robu. Gorsze roczniki za pomocą ety-
kiety „zmienia się” w lepsze, młodsze 
wina w długo starzone klasyki. W celu 
podkreślenia koloru trunku niektórzy 
producenci dodają do niego sztuczne 
barwniki i inne niedozwolone dodatki, 
jak nizyna (konserwant), cukier trzci-
nowy i buraczany, gliceryna (nie jest 
szkodliwa dla zdrowia, a dodana do wi-

Smak i zapach identyczny z naturalnym…
Na etykietach produktów często można znaleźć informację, że zawierają one aromaty 
identyczne z naturalnymi lub mają smak identyczny z naturalnym. Co to znaczy? Otóż 
tyle, że w składzie produktu znajdują się syntetyczne związki chemiczne odbierane przez 
zmysły smaku i zapachu jako naturalna żywność, choć tej ostatniej w nim nie ma (np. 
owoców, przypraw). To wszelkie jogurty truskawkowe bez truskawek, budyń czekolado-
wy bez kakao albo lody orzechowe bez orzechów. 
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na zwiększa jego lepkości i gęstość, któ-
re powinny być osiągane w sposób na-
turalny). Za fałszerstwo uważane jest 
również mieszanie wina gronowego 
z owocowym. 
Również wyroby spirytusowe mogą 
ulegać niepożądanej modyfikacji. Moż-
liwości są tu również duże – od podra-
biania spirytusu (zastępowanie spirytu-
sem uzyskiwanym metodami chemicz-
nymi) do mieszania lepszych gatunków 
trunków z pośledniejszymi. Dotyczy to 
najczęściej wódek gatunkowych, konia-
ków, brandy, whisky itp.

KAWA
Najłatwiej podrobić tę mieloną i roz-
puszczalną. Dodaje się do niej wypeł-
niacze takie jak soja, rozdrobnione łuski 
lub gałązki kukurydzy, owies, jęczmień, 
cykoria, buraki cukrowe. W ten sposób 
następuje zwiększenie masy produktu, 
a równocześnie pomniejszenie masy 
kawy. Dość powszechną metodą oszu-
kiwania jest też częściowa lub całkowita 
zamiana najbardziej szlachetnego ga-
tunku arabica na tanią robustę. 
Zdarza się, że niektórzy producenci li-
czą na nasz brak spostrzegawczości i na 
opakowaniach umieszczają obrazki 
aromatycznej kawy z pianką, na słoiku 
widnieje napis „rozpuszczalna” albo 
„delikatna”, ale próżno szukać tam sło-
wa „kawa”. Dopiero wczytując się 
w skład, dowiadujemy się, że kawy roz-
puszczalnej jest w tym produkcie tylko 
10 proc., a 90 proc. stanowi kawa zbożo-
wa. Oczywiście nie ma nic złego w tej 
drugiej, ale musimy decydować się na 
nią świadomie, a nie po wprowadzeniu 
w błąd etykietą.
Nasza rada dla prawdziwych kawoszy? 
Kupować całe ziarenka kawy i mielić je 
samodzielnie w domu.

HERBATA
Najczęściej fałszuje się ją w taki sposób, 
że w torebkach w zastępstwie liści 
umieszcza się pył herbaciany, a więc 
najmniej wartościową pozostałość po 
herbacie. 

MROŻONKI 
Tu najczęstszym sposobem oszukiwa-
nia klientów jest zawyżanie ilości glazu-
ry (czyli otoczki z lodu np. na rybach 
lub krewetkach), np. producent na opa-
kowaniu deklaruje, że glazura to 5 proc. 
wagi, a faktycznie jest jej dwa, trzy razy 
więcej. Zdarza się też, że masa produktu 
po rozmrożeniu jest niezgodna z opi-
sem na opakowaniu (np. zamiast dekla-
rowanych 225 g, jest 180 g produktu).

KISZONKI
Kiszona kapusta i ogórki (lub kwaszone 
– nazwa nie ma znaczenia, bo oznacza 
ten sam proces) powinny być fermento-
wane w sposób naturalny, bo tylko wte-
dy zyskują drogocenne bakterie mleko-
we wspomagające trawienie i układ od-
pornościowy. Niestety to wymaga cza-
su, bo proces naturalnej fermentacji 
trwa ok. dwóch tygodni. Zdarza się 
więc, że przyspiesza się go przez doda-
nie środków chemicznych lub octu. 
Problem w tym, że w powstałych w ten 
sposób kiszonkach nie powstaje kwas 
mlekowy. 

OLEJ ROŚLINNY 
W celu obniżenia kosztów droższe oleje 
miesza się z tańszymi (do tych wysokiej 
jakości dodaje się te słabszej jakości). 
Problem ten dotyczy najczęściej oliwy 
z oliwek, do której dodaje się inne oleje 
roślinne (np. sojowy, słonecznikowy) 
lub tłuszcze zwierzęce (najczęściej wo-
łowe i kurze). W reklamach oleju często 

Downsizing, czyli 
zmniejszanie wagi

Mamy pewne wyrobione przez la-
ta przyzwyczajenia i kupując cu-
kier, mąkę i ryż oczekujemy, że są 
pakowane w kilogramowe opako-
wania, mleko w litrowe pojemniki, 
a tabliczka czekolady ma 100 g. Je-
śli stale kupujemy takie samo opa-
kowanie danego produktu, nawet 
nie zauważamy, że producent za-
czyna sprzedawać go w mniejszej 
ilości. Takie działanie to downsi-
zing, czyli celowe zmniejszanie 
wagi lub ilości produktu w opako-
waniu. Wiele z nas pamięta czasy, 
gdy kostka masła ważyła 250 g. Dziś 
standardem jest 200 g, a zdarzają się 
i takie, które mają 170–180 g. Po-
dobnie stało się z ryżem i kaszami 
w woreczkach. Kiedy pojawiły się na 
rynku, opakowanie zawierało cztery 
torebki po 125 g, dziś to cztery razy 
100 g (choć wygląd i wielkość  opa-
kowania się nie zmieniły). Strategia 
ta przynosi producentom duże ko-
rzyści. Aby zachować wielkość pu-
dełek, a zmniejszyć ilość produktu, 
wystarczy np. inaczej ułożyć ciastka 
lub wprowadzić dodatkowe tacki.
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słyszymy hasło: „z pierwszego tłoczenia” 
i takich produktów szukamy na sklepo-
wych półkach. Co to określenie ozna-
cza? Że olej był tłoczony tylko raz. Zda-
rzają się też jednak takie, które wyciska-
ne są z makuchów, czyli pozostałości 
z nasion oleistych po wyciśnięciu z nich 
tłuszczu (co jest o wiele tańsze).

OCET BALSAMICZNY
Prawdziwy produkują tylko dwa regiony 
we Włoszech – Modena i Emilia-Roma-
nia. Ten oryginalny powinien mieć na-
pisane na opakowaniu „Aceto Balsami-
co Tradizionale”, czyli „tradycyjny ocet 
balsamiczny”. Nazwa ta jest zastrzeżona 
tylko dla wyrobów produkowanych na-
turalnymi metodami. Czyli jakimi? Ocet 
balsamiczny powstaje z zagęszczonego 
moszczu winogronowego, który jest 
poddawany długiemu dojrzewaniu (co 
najmniej 12 lat, a najczęściej 25 lat i wię-
cej). Nabiera on wówczas ciemnej barwy 
i gęstnieje. Tymczasem w większo-
ści produktów, które znajdziemy w skle-
pach, moszcz winogronowy dojrzewa 
przez rok, dlatego ich kolor trzeba 
sztucznie podrasować barwnikiem – 
karmelem amoniakalno-siarczynowym 
(E150d). To, czy kupowany przez nas 

ocet jest oryginalny, czy też jest podrób-
ką, możemy poznać nie tylko po nazwie 
i składzie, ale również po cenie. Orygi-
nalny potrafi kosztować 100 euro za 100 
ml, czyli 1000 euro za litr. Wygląda na to, 
że w przypadku octu balsamicznego do-
brze, że producenci stworzyli alternaty-
wę, bo prawdziwy specjał zdecydowanie 
nie jest na każdą kieszeń. 

ZIOŁA I PRZYPRAWY 
Powinny być produkowane z odpowied-
niego rodzaju surowca i z zachowaniem 
właściwych proporcji składników wpły-
wających na walory zdrowotne. Nie-
uczciwe praktyki polegają na zastąpie-
niu dobrego surowca gorszą jego odmia-
ną lub też tworzeniu mieszanek zawiera-
jących mniejsze ilości cennych składni-
ków. Zdarza się, że do przypraw dodaje 
się nadmierną ilość soli, by wzmocnić 
ich walory smakowe. Inną bardzo groź-
ną praktyką jest dodatek niedozwolo-
nych substancji barwiących, z których 
wiele ma działanie rakotwórcze. 

SZAFRAN
Jest najdroższą przyprawą świata. Dla-
czego? Bo aby uzyskać kilogram żółtych 
aromatycznych nitek, potrzeba aż 150 

tysięcy kwiatów, a cały proces ich zbiera-
nia odbywa się ręcznie i nie da się go 
zmechanizować. Dlatego ta szlachetna 
przyprawa bardzo często jest podrabia-
na. Oszustwa zwykle dotyczą szafranu 
w proszku, w którego składzie można 
znaleźć często np. zmielone kwiaty na-
gietka jadalnego. Dlatego najlepszą 
opcją jest zakup szafranowych nitek, 
a nie mielonej przyprawy.

WANILIA
Druga z najczęściej fałszowanych przy-
praw. Pałeczki wanilii mają 15–25 cm 
długości, zagięte końce, kolor podobny 
do gorzkiej czekolady i są elastyczne. Za-
chowują smak przez kilka lat. Fałszywe 
laski wanilii są rzadkością, ale wanilię 
w proszku podrabia się nagminnie, sto-
sując jej syntetyczny odpowiednik – wa-
nilinę. Popularny „cukier wanilinowy” 
(sprytnie udający cukier waniliowy) nie 
zawiera w składzie ani grama wanilii. 
Wanilina u osób wrażliwych może wy-
wołać podrażnienia skóry, egzemę, 
zmiany pigmentacji i kontaktowe zapa-
lenie skóry. Niestety cukier wanilinowy 
znajdziemy w większości produktów – 
ciastach, deserach, mlekach smako-
wych, słodyczach, lodach i serkach. 

Unikaj produktów, które w składzie   

  mają barwniki, stabilizatory,  

regulatory kwasowości, przeciwutleniacze,  

  konserwanty.
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Owadzi sezon w pełni. Wszędzie coś fruwa, skacze albo się wspina. Wiemy, 
że owady są niezbędnym elementem przyrody, ale czasami po prostu 

uprzykrzają nam życie. Na szczęście podpowiadamy, jak sobie radzić  
z niechcianymi towarzyszami letnich miesięcy. TEKST: Elżbieta Szydłowska

Lato w pełni, słońce, wyczekany urlop, 
który chcemy spędzić na łonie przyro-
dy. Sielanka? Prawie, bo kiedy chcemy 
pospacerować po lesie, zrelaksować się 
nad wodą albo rozerwać na pikniku, 
nagle znikąd pojawiają się osy, zaczy-
nają krążyć roje much, na kocu masze-
ruje milion mrówek. Co zrobić, aby nie 
wyrządziły nam szkody? Zobaczmy.

OSY
Osy – w przeciwieństwie do pszczół – są 
agresywne i atakują, nawet jeżeli ich nie 
sprowokowałaś. Łatwo może je zwabić 
piknik na świeżym powietrzu, bo lubią 

kręcić się koło jedzenia. Zdarza nam się 
też usiąść na osie, bo gniazda budują nisko 
– na ziemi lub w ziemi. Dlatego bądźmy 
uważni i zachowujmy środki ostrożności:
 w trakcie jedzenia na świeżym powietrzu 

dokładnie przyglądaj się temu, co wkła-
dasz do ust – osy lubią chować się w butel-
ce, szklance z napojem albo na kawałku 
jedzenia. Dlatego zakręcaj napoje, a jedze-
nie przechowuj w zamkniętych pojemni-
kach;
 bądź ostrożna, gdy pijesz piwo, bo fer-

mentacja przyciąga te owady;
 dzieciom dokładnie wycieraj rączki i bu-

zie po słodkościach i owocach – umorusa-

na resztkami jedzenia skóra może przycią-
gnąć osy;
 nie przesadzaj z perfumami i balsamami, 

może to drażnić owady;
 unikaj nadmiernej gestykulacji, którą 

owad może odebrać jako atak;
 nie zostawiaj na wierzchu resztek jedze-

nia;
 nie chodź boso po trawie i uważaj, zakła-

dając buty – możesz trafić na osę;
 unikaj wzorzystych i jaskrawych, ale tak-

że ciemnych ubrań, które przyciągają osy 
i pszczoły.
Użądlenie osy jest nieprzyjemne i bole-
śniejsze niż pszczoły. Co więcej, osa nie 

TE, CO SKACZĄ 
i fruwają...
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W razie 
użądlenia przez 
osę:
 zrób okład 

o kwaśnym odczynie (aby 
zneutralizować jad osy 
o odczynie zasadowym), 
np. z octu lub soku 
z cytryny;

 przyłóż też zimny okład 
i krem antyhistaminowy na 
użądlenia, aby załagodzić 
pieczenie;

 miejsce użądlenia przemyj 
spirytusem salicylowym 
albo wodą utlenioną 
– pomoże to uniknąć 
zakażenia bakteriami.

Kiedy ugryzie cię mrówka:
 postaraj się obniżyć pH w miejscu ugryzienia, stosując lekko zasadowy 

roztwór sody oczyszczonej. Na pewno przyniesie to ulgę twojej skórze;

 możesz też sięgnąć po specjalne kremy i maści – dyskomfort powinien 
zniknąć w ciągu maksymalnie kilku godzin;

 jeżeli zaobserwujesz pierwsze objawy alergii skórnej, szybko schłodź skórę.

traci żądła po ugryzieniu i może ukąsić 
nas kilka razy. Jeżeli użądliła cię osa, 
uważaj, bo mogą pojawić się jej kole-
żanki – po ukąszeniu bowiem rozsie-
wany jest specyficzny zapach jadu, 
który przywołuje inne owady.
Uwaga! Jeżeli jesteś uczulona na jad 
osy albo owad użądlił cię w okolicy 
ust, języka albo głowy, jak najszybciej 
skorzystaj z pomocy lekarskiej, bo mo-
że to zagrażać twojemu życiu, prowa-
dzić do wstrząsu anafilaktycznego albo 
uduszenia. Jeżeli wiesz, że jesteś uczu-

lona (albo ktokolwiek z twojej rodzi-
ny), powinnaś zapobiegawczo zaopa-
trzyć się w adrenalinę.

MRÓWKI
Ugryzienie mrówki nie jest dla nas nie-
bezpieczne, bo w Polsce nie występują 
niebezpieczne dla człowieka gatunki. Nie 
znaczy to jednak, że pogryzienie przez te 
owady należy do przyjemnych.
Niektóre mrówki atakują tylko wtedy, 
gdy czują się zagrożone (np. kiedy ktoś 
niszczy ich gniazdo). Taka mrówka gry-

zie i wpuszcza do rany jad, którego głów-
nym składnikiem jest kwas mrówkowy. 
Co ciekawe jad stanowi nawet 20 procent 
masy ciała tego owada! Kwas mrówko-
wy, po wniknięciu w ranę wywołuje ból, 
obrzęk i miejscowe zaczerwienienie. Po-
jawiają się pieczenie, swędzenie, może 
również skończyć się pęcherzem albo 
krostką. 
Uwaga! Najbardziej podatne na jad 
mrówki są osoby uczulone na owady 
błonkoskrzydłe (czyli m.in. pszczoły 
i osy).
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Jak radzić sobie z muchami
Aby odstraszyć muchy, możesz zastosować kilka sposobów:

 spryskiwać odzież specjalnymi środkami, np. zawierającymi permytrynę – 
odstraszy to natrętne muchy i zmusi je do odwrotu;

 stosować olej z kocimiętki – pismo „Journal of Agricultural and Food Che-
mistry” poinformowało o skuteczności oleju z tej rośliny w walce z muchami 
końskimi (muchy trzymały się z daleka przez 3 godziny);

 zamontować siatki w oknach, aby uniemożliwić muchom wędrówki po na-
szych domach,

 przebywając na łąkach i nad wodą nosić odzież zakrywającą ciało.

Aby złagodzić nieprzyjemne skutki ugryzienia, zastosuj się do kilku 
zaleceń:  nie drap miejsca po ukąszeniu, może to zwiększyć stan zapalny,  
 miejsce ukąszenia obłóż kostkami lodu, aby je ochłodzić i zmniejszyć swę-

dzenie,  zrób okład z rumianku lub zsiadłego mleka,  zażyj wapno.

Mrówki bywają uciążliwe nie tylko 
z powodu ukąszeń, ale również swoich 
wędrówek do naszych domów i ogro-
dów. Kolonia tych owadów staje się 
szybko utrapieniem. Owady zanie-
czyszczają produkty spożywcze i po-
mieszczenia w domu. W ogrodzie nato-
miast tworzą gniazda pod roślinami, co 
często prowadzi do ich usychania. 
Liczne kolonie mrówek w ogrodzie 
stają się uciążliwe, nie możemy usiąść 
spokojnie na trawie, aby zaraz nie stać 
się obiektem wędrówek tych małych 
stworzeń. Metodą na ich odstraszenie 
jest posadzenie w pobliżu ich gniazd 
roślin, za którymi nie przepadają. Są to: 
majeranek, nagietek, bazylia, dalia oraz 
lawenda.

MUCHY
To, że muchy przenoszą zarazki, wie-
my wszyscy. Okazuje się jednak, że 
być może nie do końca jesteśmy świa-
domi skali tego zjawiska. Naukowcy 
z Eberly College of Science przy Penn-
sylvania State University przebadali 
116 gatunków much domowych i plu-
jek pospolitych na trzech kontynentach 
i stwierdzili, że przenoszą one setki 
różnych bakterii. Wiele z nich ma dla 
człowieka działanie chorobotwórcze, 
np. bakterie z gatunku Helicobacter py-
lori, które mogą przyczyniać się do po-
wstawania wrzodów żołądka. Co cie-
kawe, więcej chorobotwórczych bakte-
rii znaleziono na muchach miejskich 
niż wiejskich, co może prowadzić do 
wniosku, że skuteczniej przenoszą one 
choroby tam, gdzie jest więcej ludzi.
Muchy mogą być też dla nas zagroże-
niem z powodu ukąszeń. W Polsce żyje 
kilka gatunków, których ugryzienia co 
prawda nie powinny stanowić dla nas 
zagrożenia życia (jak np. afrykańskiej 
muchy tse-tse), ale potrafią nieźle 

uprzykrzyć nam życie. Szczególnie 
przykre są bąki bydlęce (Tabanus bovi-
nus) i muchy końskie/jusznice desz-
czowe (Haematopota pluvialis). Na 
pewno spotkałaś się z tymi mocno gry-
zącymi owadami nad wodą lub na łące, 
gdzie wypasają się krowy i konie.
Bąki bydlęce głośno brzęczą. Samice 
żywią się krwią zwierząt i ludzi. Ich śli-
na zawiera liczne alergeny, które mogą 
powodować reakcje krzyżowe z aler-
genami charakterystycznymi dla osy. 
Gryząc, wprowadzają substancje zapo-

biegające krzepnięciu krwi, a samo 
ukąszenie jest bolesne i powoduje 
obrzęk, świąd oraz pokrzywkę. Bąki 
bydlęce przenoszą niestety takie groź-
ne choroby, jak tularemia i wąglik, oraz 
pasożyty – świdrowce i nicienie.
Mucha końska atakuje ludzi i zwierzę-
ta. Jest płochliwa, ale równocześnie 
nieustępliwa, rzadko rezygnuje z ataku 
i nie daje się odgonić. Gryzie znienac-
ka i boleśnie, bo nie stosuje żadnych 
środków znieczulających. Potrafi zna-
leźć swe ofiary z daleka (bo ma recep-
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Chroń się przed kleszczami
Ochrona przed kleszczami jest bardzo trudna, ale możesz zastosować 
kilka sposobów, które ci ją ułatwią:

 w lesie i parku noś czapkę, długie spodnie i bluzkę z długim rękawem. Do-
brym rozwiązaniem jest też założenie jasnego ubrania, na którym łatwiej jest 
dostrzec wędrującego kleszcza. Unikaj wysokich traw i zarośli;

 aktywność kleszczy największa jest rano i wieczorem, dlatego na spacery 
wybieraj raczej środek dnia;

 od razu po powrocie do domu dokładnie obejrzyj swoje ciało – pozwoli ci to 
znaleźć kleszcza, jeszcze zanim wbije się w twoją skórę;

 stosuj preparaty odstraszające kleszcze. Pamiętaj jednak, że te najskutecz-
niejsze zawierają substancję DEET, która jest toksyną. Dlatego też od razu 
po powrocie ze spaceru weź prysznic i upierz ubranie. Jeżeli unikasz chemii, 
możesz wypróbować preparaty ekologiczne, tworzone na bazie olejków ete-
rycznych z roślin takich jak wrotycz, piołun albo innych roślin odstraszających 
kleszcze, np:  z tataraku, kocimiętki, chryzantemy, lawendy, czosnku niedź-
wiedziego. 

tory podczerwieni). Jej ugryzienie mo-
że być groźne, pojawiają się opuchli-
zna i swędzący stan zapalny. Swędze-
nie jest silniejsze niż przy ukąszeniu 
innych owadów. Rumień może się bar-
dzo powiększać, a w tym czasie może 
pojawić się podwyższona temperatura 
w miejscu ugryzienia. 

KLESZCZE
Kleszcze przez kilka ostatnich lat stają 
się coraz liczniejsze i coraz groźniej-
sze. Żeby zetknąć się z tym pajęcza-
kiem, nie musisz już iść do lasu, wy-
starczy, że pójdziesz do parku miej-
skiego albo usiądziesz na trawniku. Są 
aktywne przez większą część roku (od 
przełomu marca i kwietnia do przeło-
mu października i listopada). Jaja i lar-
wy kleszczy giną dopiero przy tempe-
raturze -7°C, więc łagodne zimy sprzy-
jają rozwojowi populacji tych owadów.
Kleszcze przenoszą ponad 130 rodza-
jów wirusów i kilkadziesiąt rodzajów 
bakterii. Dla nas najgroźniejsze to: bo-
relioza i kleszczowe zapalenie mózgu, 
a dla zwierząt – babeszjoza. 

KLESZCZOWE ZAPALENIE 
MÓZGU (KZM)

Na szczęście 70 proc. zakażeń wirusem 
KZM organizm pokonuje samodziel-
nie. Jeżeli jednak nie poradzi sobie 
z wirusem, dochodzi do choroby 
o groźnych powikłaniach, takich jak 
porażenie nerwów obwodowych, co 
może z kolei powodować zaniki mię-
śni. Biorąc to pod uwagę, fachowcy za-
lecają szczepienia (bo przeciw KZM, 
w odróżnieniu od boreliozy, istnieją 
skuteczne szczepionki). Niestety, nie są 
one refundowane. Potrzebne są dwie 
dawki, a koszt jednej to około 100–120 
zł. Po kilku latach przyjmuje się trzecią 
dawkę przypominającą.

BORELIOZA
Jej wykrycie jest trudne, bo niestety ża-
den z dostępnych na rynku testów nie 
może w 100 proc. wykluczyć ani po-
twierdzić tej choroby. W większości 
przypadków borelioza rozwija się też 
bezobjawowo (w ciągu 1–3 tygodni od 
ukąszenia przez kleszcza). Tylko u ok. 
30 procent osób dorosłych i 10 procent 
dzieci pojawia się objaw w postaci tzw. 
rumienia wędrującego, czyli zaczer-
wienienia o średnicy od kilku do kilku-
nastu centymetrów. Jeśli w tym czasie 
choroba nie została rozpoznana i nie 
zostaną podane antybiotyki, borelioza 
przechodzi w fazę rozsianą. W ciągu 

kilku tygodni lub miesięcy pojawiają 
się objawy wtórne, takie jak: zapalenie 
stawów, zaburzenia kardiologiczne 
i neurologiczne. Po roku od zakażenia 
borelioza przechodzi w postać prze-
wlekłą i pojawiają się takie objawy, 
jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, 
gardła, stawów, tiki mięśni, sztywność 
stawów, problemy z mówieniem, 
orientacją przestrzenną. Niestety, czę-
sto przewlekła borelioza jest mylona ze 
stwardnieniem rozsianym, fibromial-
gią, nerwicą, reumatyzmem, toczniem 
rumieniowatym. Opóźnia to znacznie 
rozpoznanie choroby, a nieleczona 
borelioza daje liczne powikłania. 
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Zdecydowałaś się przejść na dietę? Przed tobą dwa wyzwania: 
schudnąć i utrzymać wagę. To drugie bywa trudniejsze od pierwszego, 

bo tylko 20 proc. osób, które schudły, unika efektu jojo! By mówić 
o skutecznej redukcji masy ciała, trzeba utrzymać niższą wagę  

przez co najmniej rok. Jak to zrobić? TEKST: Elżbieta Szydłowska

WSKAZANY DYSTANS... 
dwa metry od lodówki!
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WWedług naukowców z Instytutu The 
National Weight Control Registry 
w USA po zakończeniu odchudzania 
przez kilka miesięcy nadal należy sto-
sować dietę o obniżonej liczbie kalorii 
(mniej o 300–400 kcal niż zapotrzebo-
wanie organizmu). Kluczem do sukce-
su jest też świadomość tego, czego po-
winnyśmy unikać, jeśli chcemy, by spa-
dek wagi był trwały. Tymczasem często 
powtarzamy błędy, które sprawiają, że 
utracone kilogramy wracają. Jakie to 
błędy?

DRASTYCZNIE 
OGRANICZONE KALORIE 

Skutkuje to tym, że by zaspokoić potrze-
by energetyczne organizmu, zużywamy 
mięśnie zamiast tkanki tłuszczowej. 
Spowalniamy też przemianę materii, 
która zwalnia nawet o 20 proc. W czasie 
stosowania niskokalorycznej diety czę-
sto walczymy z głodem (co kończy się 
atakami wilczego apetytu), uczuciem 
zimna, a nawet zawrotami głowy. 

ZA MAŁO POSIŁKÓW
Regularne i częste jedzenie to ważny 
czynnik skutecznej diety. Zazwyczaj 
zaleca się od trzech do pięciu posiłków 
dziennie. A co robimy? Do pracy przy-
nosimy zbyt mało pożywienia albo zu-
pełnie o tym zapominamy. Ratujemy 
się wtedy pustymi kaloriami – droż-
dżówką lub batonikiem. Tymczasem 
najlepiej do pracy zabierać samodziel-
nie przygotowane posiłki, i to nie je-
den, ale dwa lub trzy (poza domem 
przebywamy co najmniej osiem go-
dzin, a wliczając dojazdy, jeszcze dłu-
żej). Ma to dwie zalety: kontrolujesz to, 
co zjadasz, i unikasz pokusy podjada-
nia. To właśnie z przekąsek pochodzi 
ponad 50 proc. energii (bo są to zazwy-

czaj produkty kaloryczne, niezdrowe, 
słodkie, słone albo tłuste). Jeśli mamy 
kilka własnych dań, zamiast przekąski 
zjadamy kolejny zdrowszy posiłek. 
Zapewnienie sobie kilku dań w pracy 
jest też ważne dlatego, że pozwala nam 
zachować regularność jedzenia. Pa-
miętajmy, że zbyt długie przerwy mię-
dzy posiłkami doprowadzą do spowol-
nienia przemiany materii, a w efekcie 
do trudności ze zrzuceniem wagi. 
RADA: Zjedz coś pod koniec dnia, tuż 
przed wyjściem z pracy do domu, mię-
dzy 15 a 17. Od obiadu minęło już wte-
dy sporo czasu i choć zaraz będziesz 
kończyć pracę, faktyczny czas do kola-
cji (droga powrotna do domu i przygo-
towanie posiłku) jest długi. Jeżeli nie 
zjesz nic w tym czasie, w domu dopad-
nie cię wilczy głód i pochłoniesz o wie-
le więcej kalorii.

POMIJANIE ŚNIADAŃ
Zawsze powinniśmy jeść ten posiłek. 
Do tego powinien być on solidny, po-
nieważ daje nam zastrzyk energii, którą 
jesteśmy w stanie spalić w ciągu dnia 
(w przeciwieństwie do obfitych kola-
cji, które nie dość, że nie zostaną spalo-
ne, to jeszcze sprawią, że rano nie bę-
dziemy głodni i pominiemy śniadanie). 

UNIKANIE  
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Odchudzanie bez włączenia do tego ru-
chu jest złym pomysłem. Badania po-
kazały, że jeśli stosujemy dietę bez 
wzmożonej aktywności fizycznej, uby-
tek masy ciała następuje w 75 proc. 
z t łuszczowej masy ciała,  ale 
w 25  proc. z beztłuszczowej, czyli 
mięśni. Oznacza to, że chudniemy 
kosztem masy mięśniowej, co prowa-
dzi do szybkiego efektu jojo. 

NIEDOBÓR PŁYNÓW
Dobrze nawodnione osoby rzadziej 
podjadają między posiłkami. Dlacze-
go? Bo czasami nie potrafimy rozpo-
znać naszych potrzeb i nie zdając sobie 
sprawy z tego, że tak naprawdę czuje-
my pragnienie, a nie głód – zamiast 
wypić szklankę wody, sięgamy po je-
dzenie lub przekąski. Warto też wypić 
szklankę wody pół godziny przed po-
siłkiem – zjesz wtedy mniej.
Zaleca się picie przede wszystkim wo-
dy mineralnej, która jest bogata w nie-
zbędne minerały, takie jak np. magnez, 
jod, fluor, żelazo, ale nie dostarcza ka-
lorii. Należy wybierać wody nisko- 
(150–500 mg/l) lub średniosodowane 
(500–1000 mg/l), aby uniknąć zatrzy-
mywania sodu w kanalikach nerko-
wych, co prowadzi do zatrzymywania 
wody w organizmie. Poza wodą do-
brym wyborem jest także zielona her-
bata oraz herbata z morwy białej, która 
hamuje apetyt i ma dużą zawartość an-
tyoksydantów. 

ZBYT MAŁO SNU 
(LUB ZBYT DUŻO) 

Może nam się wydawać, że sen nie ma 
nic wspólnego z dietą. Badania jednak 
pokazały, że osoby śpiące za krótko lub 
za długo są skłonne do rozwoju otyło-
ści, ponieważ stwierdzono u nich 
zwiększone wydzielanie hormonów 
sprzyjających tyciu. 

BY HEBE butelka  
szklana na wodę, 1 szt.,  
cena: 29,99 zł, 1 szt. = 29,99 zł  

TYLKO 
w  
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Małe porcje 

W Japonii przestrzega się zasady, że należy jeść tylko do mo-
mentu, aż jest się w 80 proc. pełnym. Mieszkanka kraju wiśni 
woli zjeść mniej, ale lepiej zapamiętać smak danego dania. 
W tym celu zazwyczaj serwuje się je w maleńkich naczy-
niach, a talerza nigdy nie napełnia się po brzegi. Zasada 
umiaru jest dobrze widoczna w przypadku deserów. Japoń-
skie słodycze są malutkie (mają nie więcej niż 2 cm) i pako-
wane pojedynczo. Są mało słodkie, o intensywnym smaku. 

Pięć posiłków dziennie

Japończycy jedzą małe porcje, ale robią to często. Dzień  za-
czynają od treściwego śniadania. Do pracy zabierają ze sobą 
zestawy posiłków zwane bento. Składają się one z pięknie 
ułożonych kompozycji z ryżu, warzyw, ryb, mięsa (w przygo-
towywaniu bento aspekt estetyczny jest równie ważny jak 
zdrowa zawartość). Kolacje jada się zazwyczaj z rodziną.

Niskokaloryczne dania 

Japońska kuchnia jest lekkostrawna i niskokaloryczna. Uży-
wa się mało zwierzęcego tłuszczu i nie stosuje zasmażek ani 
zawiesistych sosów. Dlatego choć Japończycy jedzą dużo 
ryżu i makaronów, nie tyją. Istotna jest też tradycja jedzenia 
pałeczkami – nabiera się nimi mniejsze porcje i je wolniej, 
przez co szybciej osiąga poczucie sytości (organizm potrze-
buje ok. 20 minut, by sygnał sytości dotarł do mózgu).

Świeże produkty 

Japonia to kraj o najwyższych standardach jakości i świeżo-
ści produktów.  Są one oznaczone nie tylko datą, ale też go-

dziną (z dokładnością do 30 minut). Kuchnia japońska opie-
ra się na produktach sezonowych, a dania w domu są przy-
gotowywane na bieżąco z najświeższych produktów. 

Dużo warzyw i owoców

Wszystkie gotowane warzywa są na wpół twarde (jak na eu-
ropejskie standardy), dzięki czemu są chrupiące oraz mają 
niższy indeks glikemiczny niż warzywa rozgotowane.

Mało mięsa, dużo ryb i owoców morza

Prawie nie jada się tu wieprzowiny, ceni się natomiast woło-
winę. Ale najwięcej je się ryb i owoców morza.

Zielona herbata

Obecna jest w niezliczonych odmianach. Pije się ją litrami 
i podaje nawet dzieciom zamiast soków.

Jedzenie kiszonek

Kisi się wiele warzyw: soję, rzepę, kapustę pekińską, cebulę, 
marchew. Kiszonki poprawiają pracę układu pokarmowego. 

Celebrowanie posiłków

Japończycy jedzą wolno i spokojnie, delektując się daniem. 
Jada się w domach, restauracjach albo miejscach na pikniki. 

Ruch

Japończycy korzystają z komunikacji miejskiej albo jeżdżą 
na rowerach. Najczęściej jednak po prostu bardzo dużo cho-
dzą. Kochają też gimnastykę.

Dlaczego Japonki nie tyją
Podczas gdy my – Europejki musimy ciągle walczyć o utrzymanie wagi, Azjatkom nie 
sprawia to żadnego problemu. Jest to o tyle ciekawe, że Azjaci, a szczególnie Japoń-
czycy, uwielbiają jeść. Można nawet powiedzieć, że Japonia to kraj, którego miesz-
kańcy mają wręcz obsesję na punkcie jedzenia. Dla nich to kluczowa sprawa. Dlacze-
go więc ten kraj ma najniższy wskaźnik otyłości w rozwiniętym świecie? Dlaczego 
Japonki nie tyją? Okazuje się, że zdrowe podejście do jedzenia (a więc takie, w któ-
rym unikają wymienionych we wcześniejszej części artykułu błędów) stosują na co 
dzień, a nie od święta. Przyjrzyjmy się więc kilku zasadom stosowanym w japońskim 
podejściu do jedzenia.

FO
T.

 1
23

RF





SAMO ZDROWIE 
/  STRE FA  B EZ  ST R ESU

134     h    facebook.com/hebe



 hebe.pl  h    135     

Dokładamy sobie obowiązków, pracy, ale 
też rozrywek. Chcemy więcej, żyjemy coraz szybciej, 
ale i męczymy się bardziej. Może więc warto tego 
lata „porobić nic”? Co nam to daje? Pytamy Olgę 
Mecking, autorkę książki „Niksen. Holenderska 
sztuka nierobienia niczego”. ROZMAWIA  Anna Rybarczyk

Piszesz: „Jako dziecko potrafiłam sie-
dzieć na łóżku czy w ulubionym fotelu oj-
ca i gapić się na wzór na dywanie albo wy-
glądać przez okno, nie myśląc absolutnie 
o niczym(…). Miałam mnóstwo czasu na 
marzenia. To było takie dobre”. 
Olga Mecking: Dzieci w ogóle są bardzo 
dobre w nicnierobieniu, jeśli im się nie 
przeszkadza. Ja do dziś lubię bujać w ob-
łokach, gubić się w swoich myślach. 

A skąd wzięło się słowo „niksen”?
OM: W języku niderlandzkim czasow-
niki tworzy się, dodając do rzeczownika 
końcówkę „en”. Gra w tenisa to „tennis-
sen”, płacenie kartą to „pinnen”. „Niks” 
z kolei oznacza „nic”... Gdy dodamy do 
niego końcówkę „en”, powstanie cza-
sownik „niksen”. Najprościej można 
wytłumaczyć to jako nicnierobienie, 

Ekspert:
OLGA MECKING pisarka, dziennikarka i tłumaczka. Pisze 
m.in. do „Guardiana”, „New York Magazine”, „The Washington 
Post”. Autorka przetłumaczonej na kilkanaście języków 
książki „Niksen. Holenderska sztuka nierobienia niczego”. 

Dbaj o siebie! 
NIKSUJ!

odcięcie się od pracy, obowiązków, ale 
i bodźców, które nas ciągle zalewają. 

Można to porównać do włoskiego „dolce 
far niente”?

OM: Tak, owo „słodkie nicnierobienie” 
jest obecne w wielu kulturach. Anglicy 
mają „sweet nothing”, na południu Eu-
ropy jest sjesta – czas, gdy jest zbyt gorą-
co, by pracować. Także większość religii 
ma dzień na odpoczynek: Żydzi mają 
szabat, chrześcijanie niedzielę, muzuł-
manie odpoczywają w piątki. 

Jak wpadłaś na pomysł napisania 
o niksen?
OM: Pewnego dnia w gazecie „gezond-
NU” natrafiłam na ciekawy artykuł au-
torstwa Gebke Verhoeven „Niksen jako 
nowy mindfulness”. Pomyślałam: super, 

warto, by więcej ludzi się o tym 
dowiedziało.

Twój tekst na temat niksen opublikowa-
ny w maju 2019 roku przez „New York 
Times” w kilka dni został udostępniony  
150 tys. razy!
OM: Doszłam do wniosku, że trafiłam 
na coś, co ludziom we współczesnym, 
zabieganym świecie jest bardzo po-
trzebne. Potem odezwały się moja 
agentka i redaktorka z wydawnictwa 
z pytaniem, czy mogłabym coś więcej 
o niksen napisać. Tak zrodził się pomysł 
książki.  

Nie każdy rodzaj odpoczywania jest 
niksowaniem…
OM: Zdecydowanie nie. Często odpo-
czywamy, oglądając seriale na Netflik-
sie, przeglądając media społecznościo-
we. Niby nic nie robimy, ale nasz mózg 
w tym czasie intensywnie pracuje, anali-
zuje napływające informacje, bodźce. 
W niksen chodzi o to, by zwolnić, poga-
pić się na widok, który mamy przed 
oczami... Ważne, by choć na chwilę 
uwolnić się od przymusu robienia cze-
goś w konkretnym celu. 

Niełatwo mówić o niksen, gdy kuchnia 
tonie w brudnych naczyniach...
OM: To prawda. Niksowanie jest trudne 
szczególnie dla kobiet, bo to one wyko-
nują większość pracy nieodpłatnej, ta-
kiej jak sprzątanie, gotowanie, opieka 
nad dziećmi i starszymi członkami ro-
dziny. Nawet gdy na chwilę przysiądą, 
często wykonują pracę emocjonalną.

Co to takiego?
OM: Dziennikarka Gemma Hartley, au-
torka książki „Mieć wszystkiego po 
uszy. Kobiety, praca emocjonalna i przy-
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szłość”, definiuje ją jako psychologiczną 
kalkulację, planowanie i monitorowa-
nie, które odbywa się w naszych gło-
wach, żeby wszystko „szło gładko”. Ma-
my z nią do czynienia wtedy, gdy za-
miast spokojnie pić kawę i nie robić nic, 
wymyślamy pytania do wywiadu, slajdy 
do prezentacji w pracy czy choćby ukła-
damy listę zakupów. 

Jak więc znaleźć czas na niksen. W ogóle 
się da? 
OM: Jasne. Ja zawsze powtarzam, że gdy 
przyjrzymy się naszemu zwykłemu roz-
kładowi dnia, znajdzie się tam trochę 
momentów na niksen, nawet więcej, niż 
sądzimy. Ja często niksuję, gdy gdzieś ja-
dę, np. w pociągu czy tramwaju, zamiast 
gapić się w komórkę, patrzę za okno.

Piszesz, że warto tworzyć sobie kąciki 
przyjazne niksowaniu...
OM: Tak. Ja mam taką ulubioną kanapę. 
Wygodny fotel lub sofa, zwłaszcza taka, 
przy której nie można w zasięgu ręki 
umieścić laptopa ani komórki, mogą 
nam bardzo pomóc w niksowaniu. Taka 
mała zmiana może zapoczątkować 
zmianę nawyków. Na przykład w moim 
lokalnym supermarkecie od niedawna 
są eksponowane produkty zastępujące 
mięso, typu wege burgery i tofu. To spra-
wia, że ludzie chętniej i częściej po nie 
sięgają. Jeśli nie wychodzi nam niksowa-

nie w domu, pójdźmy do pobliskiego 
parku, lasu, na plażę – w otoczeniu przy-
rody, z dala od domowych i zawodo-
wych obowiązków będzie nam łatwiej. 
Są i takie osoby, którym pomaga zapisa-
nie sobie czasu na niksen w terminarzu 
(śmiech).

Warto poprawić nie tylko swój terminarz, 
ale i naszych bliskich?
OM: Tak, dobry przykład powinniśmy 
dawać szczególnie dzieciom, bo we 
współczesnym świecie ich plany zajęć 
bywają równie przepełnione jak termi-
narze rodziców. Niedawno wypisałam 
moją córkę Julię z zajęć baletu, bo zaczę-
ła chodzić na zajęcia na basenie. Gdy 
próbowałam wytłumaczyć to prowadzą-
cej, ta zdziwiona odparła, że zna wiele 
dzieci, które mają codziennie zajęcia po-
zalekcyjne. Ja jednak wolę, by moje dzie-
ci miały czas na niks.

Holandia co roku zajmuje czołowe miej-
sca w rankingu World Happiness Index. 
Czy niksen ma wpływ na to, że Holendrzy 
czują się szczęśliwi?
OM: Ap Dijksterhuis, badacz prowadzą-
cy badania nad szczęściem, pisze, że 
„wspólną cechą wszystkich szczęśliwych 
krajów są stabilna demokracja, dobry 
system opieki społecznej, brak biedy 
i korupcji, godny zaufania rząd i pewien 
poziom zamożności” – i to wszystko 

mamy w Holandii. Do tego dochodzi ty-
powa dla tej nacji potrzeba rutyny, czyli 
tak zwane „trzy R”: rust, regelmaat, rein-
heid, czyli spokój, regularność i czystość. 
Ważnym punktem dnia jest np. jadana 
około 18 kolacja, przy stole spotyka się 
wtedy cała rodzina. Wielu Holendrów 
pracuje na część etatu, aby mieć dodat-
kowy dzień w tygodniu na spędzenie 
czasu z dziećmi, hobby. Albo na niksen.

Jakie korzyści może nam dać nicnie- 
robienie?
OM: Szybko zauważymy, że jesteśmy 
bardziej wypoczęci, mniej zestresowani, 
zdrowsi. Ale taki reset może też sprawić, 
że wracając do pracy, będziemy w niej 
bardziej produktywni i kreatywni. Ja np. 
robię sobie przerwę na niksen, gdy wi-
dzę, że tracę energię do pisania, gdy za-
czyna brakować mi słów, gdy nie wiem, 
co dalej pisać. I zwykle  – po takiej chwili 
odpoczynku – do głowy przychodzą mi 
najlepsze pomysły. 

Piszesz, że „niksen pozwala poczuć się 
w porządku takimi, jakimi jesteśmy”.
OM: Tak. Pomaga nam uwolnić się od 
tej presji, by jak śpiewa Daft Punk: „Ma-
ke it: harder, better, faster” robić „więcej, 
lepiej, szybciej”. Wpadamy w pułapkę – 
coraz więcej pracujemy, aby więcej kon-
sumować, ale wcale nie czujemy się od 
tego lepiej.

A co gorsza – im więcej konsumujemy…
OM: ...tym bardziej niszczymy planetę. 
To ostatni moment, by się zatrzymać 
i zacząć żyć w bardziej zrównoważony 
sposób. I niksen może nam w tym po-
móc.   

OLGA MECKING „Niksen. 
Holenderska sztuka  

nierobienia niczego”,  
Wydawnictwo  
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WIEDŹMA
Ktoś ją tak nazwał, a ona polubiła ten przydomek. „Wiedźma, czyli ta, która 
wie” – żartuje Agnieszka Zach, licencjonowana przewodniczka po Biebrzy. 
A ona wie wiele – jak podchodzić o świcie łosie, gdzie wypatrzyć budujące 

tamy bobry i jak przejść przez bagna, nie topiąc się w nich. A gdy wejdziesz 
z nią na punkt widokowy, doświadczysz czystej, podlaskiej magii natury, 

jakiej nie ma nigdzie indziej w Europie.  TEKST:  Anna Rybarczyk 

ze Starych Bajek
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Ganek stojącej obok domu w podla-
skich Kuleszach drewnianej stodoły pe-
łen jest pęków suszonej lawendy, makó-
wek, piołunu i wianków kwiatów. Na 
półkach stoją słoje pełne marynowa-
nych grzybów, nalewek i ziołowych sy-
ropów. Słońce prześwituje przez witra-
że w oknach, własnoręcznie wykonane 
przez gospodynię. Agnieszka Zach pa-
rzy kawę i napar z gynostemmy. – Ta 
afrykańska bylina zwana jest też ziołem 
życia albo eliksirem młodości – zachę-
ca, podając mi parujący kubek. – Ode 
mnie dostaniesz to, o co zapytasz, więc 
pytaj mądrze – mówi, uśmiechając się. 

każdy przedmiot naznaczony jest lata-
mi ludzkiej  pracy, potu, ale i pasji czło-
wieka – zauważa Agnieszka. Ciężkiej 
pracy się nie boi. Wraz z czwórką ro-
dzeństwa od wczesnego dzieciństwa 
pomagała rodzicom w pracach polo-
wych i w gospodarstwie w podlaskiej 
Piątnicy. Żartuje, że bycie wiedźmą to 
u niej rodzinna tradycja. – Moja pra-
babcia była szeptuchą, znachorką, 
a babcia zielarką. To ona najczęściej 
opiekowała się Agnieszką, bo mama, 
jako agronom, pracowała do późna. 
– Babcia zabierała mnie wszędzie ze so-
bą. Plotła czapki z sitowia i wianki 
z kwiatów. Uczyła rozpoznawać zioła, 
tłumaczyła, które należy zrywać z rana, 
a które wieczorem, które leczą kurzajki, 
a które ból brzucha – wspomina. Gdy 
Agnieszce chciało się pić, babcia kazała 
jej żuć tatarak, gdy kaszlała, poiła ją sy-
ropem z cebuli. – Do dziś leczę nim całą 
rodzinę – mówi przewodniczka. 
Rośliny ciekawiły małą Agnieszkę, ale 
jej prawdziwą miłością były zwierzęta. 
– Gdy byłam mała, ptaki siadywały mi 
na rękach. Myślałam, że to naturalne – 
wspomina. Nim została zaklinaczką ło-
si, zaklinała konie. – Pierwszego konia 
samodzielnie wyszkoliłam w wieku 16 
lat – mówi. Po ukończeniu szkoły rolni-
czej pracowała jako trenerka – trafiały 
do niej najbardziej znarowione, agre-
sywne zwierzęta. – Najpierw byli inni 
trenerzy, potem ja, a potem to już tylko 
rzeźnia – mówi. – Czasem, by zdobyć 
zaufanie zwierzęcia, które je utraciło, 
bo przez lata było bite przez człowieka, 
musiała pozwolić mu się nawet ugryźć. 
– Wkładałam wtedy grubą kurtkę i czu-
łam, jak pod naciskiem końskich zę-
bów skóra mi trzeszczy – opowiada. Jej 
niekonwencjonalne metody przynosiły 

W długiej kwiecistej spódnicy, z piękny-
mi kolczykami w uszach i z dwoma wil-
czakami czechosłowackimi (krzyżówką 
wilka i owczarka niemieckiego) u boku 
wygląda jak prawdziwa wiedźma. 
I w pewnym sensie naprawdę nią jest. 
Bo ta licencjonowana przewodniczka 
po Biebrzańskim Parku Narodowym 
naprawdę wie wiele...

Prawnuczka szeptuchy 
Na ścianach stodoły wiszą kolorowe ki-
limy, skóry zwierząt, końskie chomąta. 
Półki uginają się od świec, starych 
dzbanków, rzeźbionych figurek. – Tu 
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jednak skutek. Niestety sukcesy na polu 
zawodowym nie łączyły się z tymi w ży-
ciu rodzinnym. Agnieszka została 
wprawdzie szczęśliwą mamą – urodziła 
kolejno Weronikę, Adama i Darię – ale 
jej mąż nie dbał o rodzinę. Gdy najstar-
sza córka miała 10 lat, Agnieszka po-
wiedziała: dość! 

Przewodniczka Króla Biebrzy
Po rozwodzie Agnieszka zaczęła inwe-
stować w siebie. – Zrobiłam prawo jaz-
dy, dostałam od kolegi pomarańczowe-
go volkswagena garbusa. To był cud – 
mogłam jechać tam, gdzie zapragnę – 
opowiada. Pewnego dnia, jadąc Car-
skim Traktem – słynną trasą, która 
przecina biebrzańskie bagna, łącząc 
Łomżę z carską twierdzą Osowiec – za-
trzymała się na obiad w agroturystyce 
u Elżbiety Nadolnej. – Siadam, a Ela za-
miast menu stawia na stole pierogi 
i mówi: „Jedz, robaczku”. Jem te pysz-
ności, a tu wchodzi kobieta w lenon-
kach, przysiada się, zagaja rozmowę, 
wreszcie pyta, czy byłam u Króla Bie-
brzy. Nie wiedziałam, kto to. Ona na to: 
„To pojedziemy”. Tak Agnieszka trafiła 
do antykwariusza Krzysztofa Kawę-
czyńskiego, który dla Biebrzy porzucił 
Warszawę. W jego domu po sufit zała-
dowanym książkami, rękodziełem, za-
bytkowymi narzędziami Agnieszka po-
czuła się jak u siebie. – Krzysztof mimo-
chodem mnie przepytywał. Gdy się 
okazało, że wiem, czym są czoguny (że-
liwne garnki – przyp. aut.), i to, że łosie 
mają łopaty, które zrzucają co roku, 
Król Biebrzy wykrzyknął: „Masz taką 
wiedzę, że musisz zostać przewodnicz-
ką!”. Potraktowałam to jako żart, ale po-
tem pomyślałam – dlaczego nie. 
Po rocznym kursie Agnieszka przystą-
piła do egzaminu, zdało go zaledwie 

pięć osób z 16 zdających. Wraz z dzieć-
mi przeniosła się nad Biebrzę po półto-
ra roku tułania się w wynajętych do-
mach – kupiła i wyremontowała malut-
ki domek w Kuleszach. Dziś mieszka 
w nim z szesnastoletnią Darią i dwulet-
nim Maksem. W stojącej obok domu 
stodole nazwanej Stodołą Snów prowa-
dzi warsztaty, urządza też cykliczne im-
prezy, takie jak Noc Kupały, i koncerty, 
m.in. Biebrzańską Jesień z Piosenką.

Zabierzcie wodery
– Halo. Tak, mam wolny termin na 
przyszły piątek – rozmawiając ze mną, 
Agnieszka odbiera telefon od poten-
cjalnych klientów. Nie wiecie, co chce-
cie zobaczyć? Mam prośbę, napiszcie 
mi w mailu albo esemesie, o czym ma-
rzycie, ja to przemyślę i dam znać. I za-

bierzcie kalosze. Albo najlepiej – wode-
ry. Agnieszka przyznaje, że programy 
swoich wypraw z turystami tworzy na 
bieżąco. – Chcę pokazać ludziom, 
z którymi idę, to, co w danym momen-
cie, o danej porze roku jest najpiękniej-
sze. Cud, który za chwilę zniknie – hek-
tary kaczeńców przekwitną, a bataliony 
odlecą – wyjaśnia przewodniczka.
Na swoje wyprawy zabiera ludzi, któ-
rzy, jak mówi, chcą doświadczyć natury 
na 100%. – Nie lubię, gdy turyści wpa-
dają tu tylko na chwilę, z zegarkiem 
w ręku. Żeby otworzyć się na Biebrzę, 
trzeba czasu, cierpliwości, pokory wo-
bec natury. Ludzie, których biorę na 
wyprawę, nie mogą bać się klęknąć, aby 
obejrzeć z bliska fakturę kwiatu bobrka 
trójlistkowego, leżeć godzinami w tra-
wie z chmarą komarów na plecach,  

Tu każdy przedmiot naznaczony jest latami 

ludzkiej pracy, potu, ale i pasji człowieka...
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żeby zobaczyć łosia, albo zanurzyć się 
po pachy w bagnie. Albo Biebrzę poko-
chasz, albo znienawidzisz. Ja pokocha-
łam – i przyznam, że chodząc z grupa-
mi po parku, mam z tego często więcej 
frajdy niż oni – mówi. – Komu mało 
atrakcji, ten może wodery zamienić 
na kostium płetwonurka. Agnieszka 
jest też przewodnikiem po stworzonym 
razem z Mirkiem Kobeszką z Biebrzań-
skiego Klubu Płetwonurków szlaku 
podwodnym „Po Drugiej Stronie Lu-
stra”. 
Biebrza to miejsce dla twardzieli, łatwo 
nie oddaje swoich sekretów. Agnieszka 
długo je poznawała, uczyła się na błę-
dach. Jak przekonuje, mimo wielu lat 
doświadczenia, musi codziennie – cho-
ciaż na godzinę – wyskoczyć w teren. – 
To lata obserwacji i kilometry przeby-
tych dróg sprawiają, że wiesz, gdzie 
pójść z turystami, aby zobaczyli wydrę 
czy łosia. To, co robię, to nie jest magia, 
ale wiedza. W końcu wiedźma to ta, 
która wie – śmieje się. 
Skąd wzięło się przezwisko „biebrzań-
ska wiedźma”? – Nazwał mnie tak ope-
rator z ekipy telewizyjnej, która szukała 
łosia. Klępa stała w krzakach, a operator 
narzekał, że jest mało widoczna. Trochę 
żartem zapytałam go, czy mam ją 
z krzaków pod kamerę podprowadzić. 
A co tam, spróbuję – pomyślałam – za-
gadałam do klępy po swojemu, a ta ru-
szyła naprzód – operator zrobił ujęcie, 
a potem westchnął: „Normalnie wiedź-
ma”. Najpierw mnie ta ksywka drażniła, 
później stwierdziłam: chcecie wiedźmy, 
to macie!

Uważaj, o co prosisz 
Na jednej z półek leży sterta sznurków 
i gałganków. Można z nich na warszta-
tach prowadzonych przez Agnieszkę 

stworzyć motankę – słowiańską lalkę 
mocy. Podczas jej tworzenia należy 
skupić się na tym, czego pragniemy. 
Aby marzenie się spełniło, lalkę należy 
po wykonaniu spalić, zakopać lub 
wrzucić do płynącej wody. – O co pro-
szą tworzący motanki? – dopytuję.  
– O najróżniejsze sprawy: o zdrowie, 
miłość, o dzieci. Ja jednak zawsze po-
wtarzam: uważaj, o co prosisz. Zasta-
nów się dobrze, nim wypowiesz życze-
nie. Niestety ludzie często nieprecyzyj-
nie formułują życzenie. Najgorzej po-
wiedzieć: chcę być szczęśliwy, wtedy są 
hece. Ale niedawno zadzwoniła do 
mnie dziewczyna z reklamacją. Pytam: 

co się stało? Ona na to, że owszem speł-
niło się jej życzenie, urodziła dziecko, 
ale chłopak ją zostawił. „A o co prosiłaś, 
gdy lalkę motałaś?” – dopytuję. 
„O dziecko” – odpowiada. „No to masz 
dokładnie to, o co prosiłaś. Następnym 
razem poproś jeszcze o faceta”. 

Na miotle do Starych Bajek 
– Chodźcie, pojedziemy teraz zajrzeć 
na budowę – Agnieszka zrywa się i za-
czyna pakować do skrzynki świeżo po-
sadzone kwiaty. Dom w Kuleszach, któ-
ry przez wiele lat był ostoją przewod-
niczki, zrobił się za mały na jej potrze-
by, dlatego wraz z najstarszą córką We-
roniką Agnieszka remontuje stare go-
spodarstwo w pobliskiej wsi – Starych 
Bajkach. 
Gestem wskazuje na zaparkowane koło 
bramy auto. – A co myślałaś, że na mio-
tle pofruniemy? – żartuje. Auto prowa-
dzi tak, jak chodzi wszędzie – od kwiet-
nia do października – na bosaka. 
– W butach mogłabym nadepnąć przez 
przypadek jakieś zwierzę np. zaskroń-
ca. Na boso mi to nie grozi – tłumaczy. 
Na podwórku wita nas stadko gęsi. 
Przewodniczka z dumą oprowadza nas 
po nowo powstającej siedzibie. W dwa 
razy większej niż obecna stodole po-
wstanie m.in. mieszkanie dla córki We-
roniki, pokoje dla gości, a na dole miej-
sce na koncerty i warsztaty. W rozle-
głym ogrodzie na tyłach stodoły naj-
starsza córka Agnieszki zbiera do ko-
szyka kwiaty mniszka lekarskiego, do-
pytując matkę o proporcje do wykona-
nia z nich syropu. Na ognisku leży goto-
wy do rozpalania chrust. – Zapraszam 
was na Noc Kupały – mówi. – Nie dość, 
że wiedźma, to jeszcze ze Starych Bajek 
– wzdycham. Agnieszka się uśmiecha: 
– Widzisz i już masz tytuł tekstu! 

Nim została 

zaklinaczką łosi, 

zaklinała konie.  

Pierwszego konia 

samodzielnie 

wyszkoliła w wieku 

16 lat.
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BOHO 
czyli tam, gdzie się dobrze 

odpoczywa
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Czemu wybrałaś styl boho i co wła-
ściwie dla ciebie znaczy?
Zawsze mówię o sobie, że jestem pro-
jektantką, która w sercu nosi styl pełen 
artyzmu i relaksu. Kolekcjonowanie 
i opanowanie to kolejne ważne składo-
we tego stylu. Jestem maksymalistką, 
lubię łączyć ze sobą wiele ciekawych 
przedmiotów, lubię otaczać się rzecza-
mi, które są dla mnie cenne. Ten styl 
jest troszkę jak sztuka dobrego stylu. 
Wybierasz proste, spokojne tło i oży-
wiasz je ciekawymi dodatkami. 
Gdzie znajdujesz inspirację?
Nie wydaje mi się, aby jednoznaczna 
odpowiedź była możliwa, inspiracja nie 
przychodzi z jednego źródła. To bardzo 
osobista sprawa. Wiele inspiracji po-
chodzi z mojego życia prywatnego, 
czerpię z moich afrykańskich korzeni, 
z zabaw z moją córeczką, spacerów, 
wspomnień podróży po Europie. Robię 
tysiące zdjęć, fotografuję detale i pejza-
że, które potem włączam do swoich 
projektów. Wierzę w to, że inspiracja 
jest wszędzie wokół nas, trzeba tylko 
umieć patrzeć.
Jak i gdzie powinniśmy rozpocząć 
projektowanie naszej przestrzeni?
Ta podróż zaczyna się w nas samych. 
Musimy zdecydować, co dla nas jest 
najważniejsze w naszej przestrzeni, cze-
go od niej wymagamy, jakiego nastroju 
i klimatu pragniemy. Jeśli najbardziej 
na świecie kochasz gotować, nie spy-

Artystyczny nieład, w którym wszystko do siebie 
pasuje. Wnętrza bezpretensjonalne, dla tych, którzy 
nie lubią perfekcji. Jak zacząć, a jak kontynuować 
pracę nad urządzaniem domu. Opowiada Justina 
Blakeney, autorka książki „Mieszkaj boho”.
ROZMAWIA: Iza Borowa
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się w czasie. Często punktem wyjścia do 
zmian są dla mnie konkretne przed-
mioty, dla których szukam miejsca, 
czasem kieruję się potrzebą harmonii, 
a czasami zmieniam coś, ponieważ po-
trzebuję intensywności, która pojawia 
się tam, gdzie przedmioty, wzory i kolo-
ry kontrastują ze sobą. Dobrym przy-
kładem jest moja przestrzeń do pracy, 
która jest zabałaganiona, kolorowa, 
wielowarstwowa, inspirująca, maksy-
malistyczna i ciągle zmieniająca się.
Czy do szukania przedmiotów 
w stylu boho konieczne są podróże 
po świecie czy też możemy szukać 
właściwych akcesoriów lokalnie?
Pochodzenie nie ma znaczenia. To, co 
jest naprawdę istotne, to historia same-

GDZIE JEST TWOJA 
SFERA RELAKSU?

 PUSTYNIA: ciepło, spokój, 
błogość, słońce i jasność

 PLAŻA: relaks, energia, rytm, 
odświeżenie, oczyszczenie

 DŻUNGLA: bujność, pełnia życia, 
dynamika, dzikość

 STEP: idylla, naturalność, 
surowość, tekstury, subtelność

 GÓRY: spokój, nieskazitelność, 
przytulność, świeżość, cisza

JUSTINA BLAKENEY, autorka książki 
„Mieszkaj boho”, to twórczyni bardzo 

osobistego i ciepłego stylu, który 
nazywa jungalow, czyli połączenie 

dżungli z bungalowem. Projek-
tantka wnętrz, właścicielka własnej 
marki z produktami wnętrzarskimi, 

artystka, mama i wielbicielka roślin. 
Kocha mieszać ze sobą stare i nowe 

przedmioty, tradycyjne rękodzieło 
i nowoczesny minimalizm, kolory 

i desenie, a wszystko to wieńczą 
spektakularnie piękne rośliny.

chaj kuchni na drugi plan. Najczęstszy 
błąd – i jedyny, jaki możesz naprawdę 
popełnić, kreując własną przestrzeń – to 
pomijanie własnej osobowości, czyli te-
go, co buduje twój komfort i atmosferę 
twojego miejsca. Twoja kreatywność 
i dobry nastrój zależą od tego, czy twoja 
przestrzeń odzwierciedla ciebie. Nie 
wierzę w zasady projektowania. Uwa-
żam, że jeśli projektując swoje wnętrze, 
nie bawisz się dobrze, to znaczy, że ro-
bisz to źle! W mojej książce znajdziesz 
propozycję czterech kolejnych etapów 
szukania siebie i swojego idealnego 
wnętrza. Możesz skorzystać ze wszyst-
kich lub wspomóc się tylko w tych 
aspektach, na które naprawdę nie masz 
pomysłu.
Jaki jest klucz do połączenia ze so-
bą wszystkich elementów, deseni, 
przedmiotów, mebli? W twojej 
książce jest spory rozdział poświę-
cony duchowemu środowisku natu-
ralnemu. Jak znalezienie naszego 
własnego środowiska pomaga 
w budowaniu przestrzeni?
Każdy z nas ma w sobie swój krajobraz, 
strefę relaksu, w której może się zanu-
rzyć, ulubione kolory, rośliny, desenie. 
Wszystko to mieszka w naszym ducho-
wym środowisku. Kiedy je odkryjemy, 
będzie nam łatwiej połączyć ze sobą ko-
lory i wzory, które z pozoru bardzo 
trudno zaaranżować. Możemy też kie-
rować się nimi, projektując kolejne 
wnętrza. Każde z tych środowisk ma 
swój określony koloryt i wibracje, a więc 
wyzwala w nas też konkretne emocje 
i nastrój.
Co jest dla ciebie istotne, kiedy 
kreujesz własną przestrzeń? Często 
coś zmieniasz, przestawiasz? 
Mój prywatny styl (podobnie jak zawo-
dowy) to jungalow, czyli dzikość deko-
rowania. To nie znaczy, że nie zmienia 

go obiektu. Kocham rzeczy robione 
ręcznie i niedoskonałe. Łatwo jest sku-
pić się na estetycznym walorze przed-
miotów, tracąc z oczu wszystko to, co 
sobą reprezentują. A przecież przed-
mioty nie będą naprawdę piękne, jeśli 
nie pochodzą z pięknego miejsca.  
Ważny jest autor, ważna jest historia, 
ważna jest energia, która coś w nas oży-
wia i budzi. W taki sposób – intuicyjnie 
i z sercem – wyruszamy na poszukiwa-
nie wartościowych przedmiotów, nie-
ważne, czy są zza rogu czy z drugiego 
końca kuli ziemskiej.
W twojej książce jest wiele przepi-
sów i nie wszystkie z nich są ściśle 
związane z dekoracją wnętrz. Czy 
ta różnorodność jest ważna?
Starałam się podejść do tematu kre-
owania wnętrza holistycznie. Nasza 
przestrzeń to nie tylko zbiór mebli 
i przedmiotów potrzebnych w codzien-
nym funkcjonowaniu. To zapach,  
wibracje, światło, nastrój. Aby twoja  
przestrzeń miała taką aurę, jakiej szu-
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kasz i potrzebujesz, musisz znaleźć 
komfort nie tylko w przestrzeni, ale też 
w codziennych rytuałach i obowiąz-
kach, dlatego moje rady wykraczają po-
za sam schemat doboru kolorów czy 
prezentację ludowych tkanin z całego 
świata. Uważam, że równie ważne są 
nasze astrologiczne koneksje, feng shui, 
które pomaga płynąć dobrej energii, 
i zapach, który tak bardzo wpływa na 
nasz nastrój.
Jaki jest najważniejszy przedmiot 
w twoim domu, bez którego nie wy-
obrażasz sobie życia?
Bardzo prawdopodobnie byłaby to mo-
ja ogromna Euphorbia. Wygląda jak 
kaktus i ludzi szokuje to, że trzymam 
potencjalnie niebezpieczną roślinę 
w domu, w którym mieszkam z rodzi-
ną. My jednak traktujemy ją jako nie-
kończącą się naukę o szacunku do 
przyrody, opiece nad środowiskiem, 
korzyściach z kontaktu z naturą. To jed-
na z moich 52 roślin domowych. Opie-
kując się nimi, czujemy się tak, jakby-
śmy dbali o samych siebie. Rośliny są 
nieodłącznym elementem mojego ży-
cia. Kocham bujną zieleń.

Czy masz jakieś słowa mądrości dla 
osób, które właśnie rozpoczynają 
swoją przygodę z tworzeniem no-
wej przestrzeni?
Dom to przestrzeń, która powinna być 
wygodna i osobista. Ale też zamieszka-
na, i to w sposób bezstresowy. Wybieraj 
elementy tak, aby potem się nie dener-
wować, wodoodporne tkaniny obicio-
we, łatwo zmywalne przestrzenie i po-
wierzchnie. Niech wnętrze daje ci spo-
kój i możliwość swobodnej zabawy 
z dziećmi i ukochanym psem. Nie 
twórz muzeum pełnego kruchych 
przedmiotów, raczej daj się porwać dzi-
kiemu dekorowaniu! I nie zapominaj, 
że twoja przestrzeń powinna być od-
zwierciedleniem twojej osobowości! 
Dbajmy też o siebie. 

JEŚLI NIE WIESZ, JAKĄ 
ROŚLINĘ WYBRAĆ… 
...wybierz niekłopotliwych 
kompanów 

 Zamiokulkas i sansewieria 
gwinejska – dobrze zniosą 
nieregularne podlewanie 
i przesuszenie.

 Dracaena sanderiana – można ją 
uprawiać w naczyniu wypełnionym 
wodą.

 Oplątwy, sukulenty i paprocie  
– nie musisz się martwić o ich 
toksyczność.

4 KROKI DO PIĘKNEGO 
WNĘTRZA

 Przejrzystość – czyli oczyszczenie 
przestrzeni, porządek, wpuszczenie 
światła, usunięcie wszystkiego, 
co wpływa na nas negatywnie. 

 Flow – dopasowujemy przestrzeń 
do naszego stylu życia, naszych 
codziennych rytuałów.

 Duchowość – szukamy tego, 
co karmi naszą duszę – kolory, 
wzory, faktury, to co nas cieszy.

 Wzrastanie – czyli otaczamy się 
roślinami, troszcząc się o nie.

WIĘCEJ POMYSŁÓW NA STYL BOHO ZNAJDZIESZ W...
Justina Blakeney „Mieszkaj boho. Dobre wibracje w twoim 

domu”, Wydawnictwo Znak Litera Nova

Na okładce znajdziemy krótką recenzję gwiazdy Drew Barrymore 

(której autorka urządziła dom): „Justina wypełni wasze domy 

światłem i nadzieją. To coś więcej niż styl. To sztuka”.



Certyfikowane ORGANICZNE
PASTY DO ZĘBÓW

JUŻ W POLSCE!

KRZEMIONKA
Wzmacnia szkliwo,

zapobiega tworzeniu się
przebarwień na zębach

SiO2
KSYLITOL

Wzmacnia szkliwo, zapobiega 
osadzaniu płytki nazębnej

i uczuciu suchości w ustach

Organiczne ekstrakty
i oleje naturalnie oczyszczają

i wzmacniają szkliwo

BEZ FLUORU
Bezpieczeństwo i ochrona 

zębów w każdym wieku



MÓJ ŚWIAT
/GOTUJ  Z . . .

150     h    facebook.com/hebe

WAŁKUJEMY
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WINNE SPAGHETTI Z CHRUPIĄCYMI WARZYWAMI I  ROQUEFORTEM
SKŁADNIKI NA 4 PORCJE

225 g ciasta na makaron, semolina do oprószenia, ½ szklanki (120 g) wody, 2 łyżki (30 ml) białego octu winnego,  
2 łyżki (25 g) cukru, ½ łyżeczki (1,5 g) soli koszernej, ½ małego ząbka czosnku zmiażdżonego, ziarno czarnego pieprzu, 
1/2 szklanki (36 g) różyczek kalafiora, 1/2 szklanki (50 g) drobno posiekanego selera, 1/4 szklanki (35 g) drobno 
posiekanej marchewki, 2 łyżki (20 g) drobno posiekanej cebuli, 55 g sera roquefort lub gorgonzola, pokruszonego,  
85 g mocno wędzonej dojrzewającej szynki lub prosciutto, drobno pokrojonej, sól i świeżo mielony czarny pieprz

1. Zrób spaghetti (w maszynce lub ręcznie). Makaron natychmiast oprósz semoliną, aby się nie posklejał. 
2. W rondelku wymieszaj wodę, ocet, cukier, czosnek, sól i pieprz. Postaw rondelek na palniku i doprowadź mieszankę do 
wrzenia. Wrzuć warzywa do małego żaroodpornego naczynia i zalej je gorącą marynatą. Odczekaj, aż wystygną, przykryj 
naczynie i wstaw je do lodówki na minimum 1 godzinę (maks. 2 dni). 15–20 minut przed podaniem wyjmij warzywa, aby 
wróciły do temperatury pokojowej.
3. Zagotuj duży rondel osolonej wody. Wrzuć do niego spaghetti i przykryj, żeby szybko odzyskać temperaturę wrzenia. 
Gotuj makaron 4–5 minut, aż będzie miękki, ale po nadgryzieniu nadal lekko sprężysty.
4. Odcedź kluski i przełóż je na głęboką patelnię. Nie wylewaj wody po gotowaniu. Wsyp na patelnię ser, szynkę i wlej 
szklankę (240 g) wody z gotowania makaronu. Gotuj wszystko 1–2 minuty, aż sos lekko zgęstnieje. Dopraw solą i pieprzem. 
Przełóż potrawę na talerze. Łyżką cedzakową przełóż na każdą porcję trochę chrupiących warzyw (bez czosnku, pieprzu 
i płynu).

 Życie to kombinacja magii i makaronu – twierdził słynny 
włoski reżyser Federico Fellini. My mamy szansę na lekcję 
przygotowania makaronów u mistrza, włoskiego zdobywcy 

kulinarnego Oscara, szefa kuchni Marka Vetriego. 
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MALTAGLIATI  ALL’ARRABBIATA
SKŁADNIKI NA 4 PORCJE

¼ szklanki (60 ml) oliwy extra vergine, ząbek czosnku, zmiażdżony, szklanka (240 g) pomidorów z puszki, 225 g 
podstawowego ciasta na makaron jajeczny, ¼ łyżeczki (0,5 g) płatków czerwonego chili, 3 łyżki (11 g) świeżej 
posiekanej natki pietruszki, sól koszerna i świeżo mielony czarny pieprz, 2 łyżki (13 g) tartego parmezanu

1. Postaw głęboką patelnię na średnim ogniu, wlej na nią oliwę i usmaż czosnek. Po 2 minutach dodaj rozgniecione 
pomidory. Zmniejsz ogień i gotuj pomidory około 10 minut, aż stracą surowy smak.
2. Rozłóż płaty makaronu na oprószonej mąką desce i potnij na nieregularne kształty po około 7 cm. Oprósz kluski mąką, 
przykryj i wykorzystaj w ciągu godziny. 
3. Zagotuj duży rondel osolonej wody. Wrzuć do niego maltagliati i przykryj, żeby szybko odzyskać temperaturę wrzenia. 
Gotuj około 2 minut, aż będzie miękki, ale nadal sprężysty. Odcedź kluski i przełóż do garnka z sosem. Nie wylewaj wody 
po gotowaniu. 
4. Dolej do sosu ½ szklanki (120 g) wody z gotowania, wsyp płatki chilli i pietruszkę i gotuj wszystko około minuty, 
energicznie mieszając, aż sos zgęstnieje, nabierze kremowej konsystencji i oblepi kluski. Dopraw solą i pieprzem. Przełóż 
makaron na podgrzane talerze i każdą porcję posyp odrobiną parmezanu. 

PODSTAWOWE CIASTO NA MAKARON JAJECZNY 
1 szklanka i 2 łyżki (170 g) mąki tipo 00 lub 1 i ¼ szklanki i 2 łyżki uniwersalnej i garść do podsypania, 7 łyżek (55 g) 
mąki durum, 9 żółtek, łyżka (15 ml) oliwy extra vergine, 3 łyżki (45 ml) wody (lub więcej w razie potrzeby)

Wymieszaj obie mąki w misie miksera albo na stolnicy. Zrób w mące wgłębienie i włączając mikser na średnią szybkość albo 
mieszając mąkę rękami, dodawaj po jednym jajku, oliwę i wodę. Mieszaj ciasto 2–3 minuty, aż składniki się połączą. W razie 
trudności dolewaj po łyżce wody i kontynuuj mieszanie. Przełóż ciasto na oprószoną mąką stolnicę i wyrabiaj około 5 minut, 
aż będzie gładkie i jedwabiste – od czasu do czasu podsypuj odrobinę maki typu tipo 00, żeby nie przywierało. Ciasto jest 
gotowe, kiedy po lekkim rozciągnięciu wraca do poprzedniego kształtu. Uformuj z niego kulę i rozpłaszcz ją na dysk. 
Przykryj ją i odstaw na co najmniej 30 minut albo zawiń w folię spożywczą i włóż do lodówki.  Ciasto można przechowywać 
w lodówce do trzech dni, a w zamrażarce do trzech miesięcy. Żeby rozwałkować ciasto, przekrój je na cztery równe części. 
Jeśli ciasto było w lodówce, przykryj je i zostaw w temperaturze pokojowej na 10 minut (ma być chłodne, ale nie zimne). 
Każdy kawałek rozpłaszcz na owalny płat. Przepuszczaj przez maszynkę albo rozwałkuj na stolnicy. W przypadku grubszych 
makaronów (corzetti, chitarra, pappardelle, fettuccine, tagliatelle) ciasto powinno mieć grubość ok. 3 mm. Makarony 
płatowe (lazanie, cannelloni) wymagają nico cieńszego ciasta, ok. 2 mm. Ciasto na ravioli musi być supercienkie (0,8 mm).  
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PISTACJOWE FETTUCCINE Z KARCZOCHEM
SKŁADNIKI NA 4 PORCJE

225 g ciasta na makaron z dodatkiem pistacji, rozwałkowanego na grubość 3 mm, 2 łyżki (30 ml) soku z cytryny,  
2 szklanki (475 ml) wody, 8 młodych karczochów, ½ szklanki (115 g) masła, ¼ szklanki (60 ml) oleju pistacjowego,  
2/3 szklanki (65 g) tartego parmezanu, sól koszerna i świeżo mielony czarny pieprz, ¼ szklanki (40 g) łuskanych 
i posiekanych pistacji 

1. Rozłóż makaron na lekko oprószonej stolnicy i pokrój na płaty, a potem na wstążki i zwijaj w gniazda.
2. W misce wymieszaj sok z cytryny z wodą. Obierz karczochy z twardych zewnętrznych liści. Ostrym nożem przytnij je, aż 
odsłonisz jasnozielone liście, a warzywo będzie miało lekko obły kształt pocisku i powierzchnię ok. 2,5 cm x 1 cm. Obrane 
karczochy natychmiast wkładaj do miski z wodą cytrynową, żeby nie ściemniały. Po obraniu wszystkich wyjmuj je z wody 
i przekrawaj wzdłuż na ćwiartki albo posiekaj na kawałki o długości 6 mm. Pokrojone karczochy wrzuć z powrotem do miski.
3. Zagotuj duży rondel osolonej wody, wrzuć do niego fettuccine i przykryj. Gotuj makaron 3–4 minuty, aż będzie miękki, ale 
lekko sprężysty.
4. Kiedy makaron się gotuje, postaw dużą, głęboką patelnię na średnim ogniu i rozpuść na niej masło. Wrzuć na tłuszcz 
odcedzone karczochy i zalej je dwiema szklankami wody spod makaronu. Gotuj na małym ogniu około 5 minut, aż zmiękną. 
5. Odcedź ugotowane kluski i przełóż je na patelnię z karczochami. Dodaj olej pistacjowy i gotuj wszystko na średnim ogniu, 
energicznie mieszając około 2–3 minut. Zdejmij patelnię z ognia, dodaj parmezan i wymieszaj, aż makaron z sosem się 
połączą. Dopraw solą i pieprzem. Przed podaniem posyp resztą parmezanu i pistacjami.  
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WIĘCEJ PRZEPISÓW ZNAJDZIESZ W...
Marc Vetri, David Joachim, „Mistrzowie 
makaronu. Sztuka własnoręcznego 
wyrabiania makaronu, gnocchi i risotto”, 
Wyd. Znak Uwielbiasz makarony we włoskim 

stylu? Kto ich nie lubi! Lubisz go wałkować? 

Myślisz o zainwestowaniu w maszynkę do jego 

wytwarzania? To książka dla ciebie!

CARAMELLE FIGOWO-CEBULOWE 
Z SOSEM Z GORGONZOLI
SKŁADNIKI NA 8 PORCJI

2 łyżki (30 ml) oliwy,  2 cebule pokrojone w półksięży-
ce, ok. 16 sztuk dojrzałych fig przekrojonych wzdłuż  
na pół, 2 gałązki rozmarynu,  2 łyżki (30 g) masła  
pokrojonego na małe kawałki, ½ szklanki tartego  
parmezanu, sól i świeżo mielony czarny pieprz, 340 g 
podstawowego ciasta jajecznego na makaron rozwał-
kowanego na płaty o grubości około 0,8 mm,  
1/3 szklanki tłustej śmietanki, 140 g gorgonzoli dolce, 
pokruszonej, oliwa extra vergine do skrapiania

1. Postaw duży, niski rondelek na średnim ogniu i rozgrzej 
oliwę. Na gorący tłuszcz wrzuć cebulę i potrząśnij patel-
nią, żeby usmażyła się równomiernie. Zmniejsz ogień 
i smaż cebulę, mieszając 25–30 minut, aż się skarmelizuje. 
Przełóż ją do blendera.

2. Postaw rondelek z powrotem na dużym ogniu i rozgrzej 
bardzo mocno. Połóż na dnie figi rozcięciem do dołu i po-
wtykaj w nie gałązki rozmarynu. Obsmażaj figi 3–5 minut, 
aż będą miękkie i skarmelizowane na złoty kolor. Dodaj 
masło i potrząśnij rondelkiem, żeby równo się rozprowa-
dziło. 
Usuń rozmaryn i przełóż zawartość do blendera z cebulką. 
Dodaj parmezan i  zmiksuj wszystko na  gładką  ma-
sę. Skosztuj farszu i dopraw do smaku solą i pieprzem. 
Przełóż do woreczka strunowego i włóż do lodówki na co 
najmniej godzinę.  
3. Rozłóż płaty makaronu na lekko oprószonej stolnicy, 
lekko spryskaj ciasto wodą i pokrój na kwadraty o boku 
5 cm. Oderwij róg woreczka strunowego z nadzieniem 
i zrób kuleczkę nadzienia przy dolnej krawędzi każdego 
kwadratu. Zwilż palce i lekko namocz rogi kwadratu. Zwi-
jaj ciasto tak, aby powstał niewielki prostokąt. Ostrożnie 
zwijaj końce ciasta jak papierek od cukierka i dociśnij kra-
wędzie. Gotowe caramelle przekładaj na oprószone dno 
brytfanki. Przykryj caramelle i wstaw do lodówki na mak-
symalnie dwie godziny. Można je mrozić. 
4. Zagotuj duży rondel osolonej wody. Wrzucaj do niego 
caramelle partiami, aby się nie posklejały. Przykryj rondel. 
Gotuj kluski około 4–5 minut, aż będą miękkie, ale spręży-
ste. W tym czasie zagotuj śmietankę w małym rondelku. 
Zdejmij ją z ognia, dodaj gorgonzolę i mieszaj, aż uzyskasz 
sos serowy. Podawaj na podgrzanych talerzach: kleks sosu 
serowego, odcedzone caramelle, oprósz pieprzem i skrop 
oliwą.  
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CS  5460
ULTRA SOFT

5460 włókien CUREN®

o średnicy 0,01 mm. Dziąsła kochają tę 

szczoteczkę: miękkie i gęste włosie sprawia, 

że jest niezwykle delikatna i skuteczna oraz 

popularna na całym świecie.
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G
Najlepsze pchle targi w Polsce  

i w Europie. Gdzie, kiedy  
i czego szukać? Ruszamy na łowy! 

TEKST: Iza Borowa

POLOWANIE  
na skarby

Giełda staroci, kolorowe stragany wypełnione skarbami 
z minionych epok, rzemieślnicze produkty, autorskie ubra-
nia i biżuteria, małe stoiska z lokalnymi przysmakami. Tak 
właśnie wyglądają największe i najlepsze targowiska w Eu-
ropie. Część z nich sięga historią kilka wieków wstecz i znaj-
duje się w starych zabytkowych dzielnicach. Wydarzenia te 
(a także stałe miejsce ich odbywania), które z francuskiego 
określamy pchlim targiem (marché aux puces), zawdzięcza-
ją swoją nazwę tym niezbyt lubianym gryzącym owadom, 
które zmieniały właściciela wraz z meblami czy garderobą. 
Mimo niechlubnej nazwy giełdy staroci mają się świetnie, 
przyciągając co roku tysiące sprzedawców i klientów, oferu-
jąc najniezwyklejsze pamiątki i przedmioty. Pchli targ to 
miejsce dla prawdziwych łowców czyhających na niebanal-
ne fanty, są też doskonałym miejscem, aby poznać lokalny 
rynek rzemieślników i artystów. Oto kilka najpiękniejszych 
targów w Europie:

MAUERPARK FLOHMARKT, BERLIN

niedziele

Kultowe targowisko i jeden z ulubionych spo-
sobów berlińczyków na spędzanie pogodnych 
dni. Mauerpark w każdą niedzielę wypełnia się 
skarbami z drugiej ręki, tureckimi świeżo wyra-
bianymi przysmakami i niezwykłym asorty-
mentem mebli vintage. To także miejsce, gdzie 
królują weekendowe spotkania, pikniki i grille. 
Znajdujący się na środku parku amfiteatr przy-
ciąga niedzielne tłumy cotygodniowym kara-
oke na świeżym powietrzu, które zapewnia po-
południe pełne śmiechu i śpiewu. Na zmęczo-
nych tłumami kupujących czekają małe kawia-
renki i bary, którymi wypełnione są otaczające 
Mauerpark uliczki.



POLOWANIE  
na skarby

EL RASTRO, MADRYT

niedziele i święta

Sięgający swą historią XV wieku największy madrycki pchli targ 
to nie tylko miejsce na ciekawe zakupy, ale też miejsce, gdzie war-
to pójść na tapas (czyli drobne przekąski serwowane do wina). 
Ten duży bazar z biegiem lat samoistnie podzielił się tematycznie. 
Znajdziemy tu więc uliczki poświęcone tylko malarstwu lub 
ubraniom. Spacerowi między stanowiskami pełnymi ciekawych 
bibelotów będzie z pewnością towarzyszyć wielokulturowy duch 
miasta i muzyka chotis grana na ulicznych organach, charaktery-
styczna dla targowisk i festiwali madryckich.

 

POD HALĄ TARGOWĄ, KRAKÓW

niedziele

Jak na każdym szanującym się pchlim 
targu handel rozpoczyna się tu około 
5 rano. Warto przyjechać wcześnie, wy-
przedzając antykwariuszy, którzy szybko 
wyłuskują ze straganów najciekawsze 
zdobycze. Pod Halą Targową znajdzie-
my absolutnie wszystko, od historycz-
nych perełek, przez książki, winyle, pa-
miątki PRL-u aż po części maszyn 
rolniczych. Ceny często są wywindowa-
ne, więc warto trochę się potargować. 
Ważne, żeby po zakupach zostało nam 
kilka groszy na kiełbaskę z  Niebieskiej 
Nyski, którą od 21 lat zajadają się miesz-
kańcy Krakowa i turyści.

PORTOBELLO ROAD,  
LONDYN

główny targ – w soboty

Portobello Road w dzielnicy Notting 
Hill to jedna z wizytówek Londynu. 
To tutaj w jednym z antykwariatów 
pracował przyjaciel misia Padding-
tona Pan Gruber. Od opisów zawar-
tych w książce niewiele się zmieniło, 
ulice nadal wypełniają maleńkie 
sklepiki pełne osobliwości i autor-
skich pomysłów. Co sobota chodniki 
Portobello Road wypełniają się stra-
ganami, gdzie obok staroci i używa-
nych ubrań znajdziemy lokalne pro-
dukty i kipiące kolorami stragany 
kwiaciarzy.
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KOŁO, WARSZAWA

niedziele

Bazar, giełda, targowisko, cho-
ciaż można mu nadać wiele 
imion, wszyscy i tak mówią po 
prostu „jadę na Koło”. To nie tyl-
ko miejsce, w którym zapolujesz 
na starocie za grosze, ale też 
miejsce spotkań kolekcjonerów 
z  różnych dziedzin, od pocztó-
wek przez militaria po ceramikę. 
Targując się o cenę, warto uzbro-
ić się w żelazne nerwy, ponieważ 
nierzadko handlarze są eksperta-
mi danej dziedziny. Często moż-
na trafić na pełne emocji kon-
wersacje miedzy sprzedającymi 
a kolekcjonerami, a ceny ofero-
wanych na sprzedaż przedmio-
tów mogą się wahać między gro-
szami a tysiącami złotych.
 

BRADERIE DE LILLE, LILLE,
FRANCJA

4–5.09.2021 

Przez dwa dni we wrześniu całe Lil-
le żyje tylko jednym – corocznym 
targiem. Kilometry zabytkowych 
ulic zapełniają się kolorowymi stra-
ganami handlarzy i osób prywat-
nych nie tylko z Lille, ale też z całej 
Europy. Wielowiekowa tradycja 
wyprzedawania używanych przed-
miotów odżywa co roku, przycią-
gając tysiące poszukiwaczy skar-
bów, turystów i kolekcjonerów. 
Krążąc między stanowiskami, trze-
ba koniecznie oddać hołd jeszcze 
jednej tradycji Braderie de Lille – 
zatrzymać się na lokalny przysmak, 
czyli małże z frytkami, do których 
obowiązkowy jest kufel lokalnego 
piwa.
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FEIRA DA LADRA, LIZBONA

wtorki i soboty

Owiany początkowo złą sławą najstarszy pchli targ 
Lizbony zawdzięcza swoją nazwę złodziejom, którzy 
właśnie tutaj czuli się jak w domu. Wiele się jednak 
zmieniło na obrzeżach starej dzielnicy Alfama, nie 
ma już nielegalnego handlu, są za to stragany wypeł-
nione po brzegi nie tylko starociami, ale też przed-
miotami zupełnie nowymi i rękodziełem. Najlepiej 
wybrać się tam we wtorek, który jest dniem zdecy-
dowanie mniej turystycznym i pozwoli na spokoj-
niejszy spacer i relaksującą filiżankę kawy w jednej 
z uroczych lokalnych kawiarenek.

GIEŁDA RZECZY DAWNYCH I OSOBLIWOŚCI, ŁÓDŹ

odbywa się kwartalnie, terminy do sprawdzenia

Organizowana jest kilka razy do roku od kilkunastu lat i znana jest 
z niezwykłej atmosfery. W czasie dwudniowego wydarzenia nie 
tylko kupisz piękne kolekcjonerskie przedmioty, ale też wycenisz 
swoje skarby i skorzystasz z ekspertyzy profesjonalnych antykwa-
riuszy. Giełda przyciąga tysiące osób spragnionych kontaktu 
z pięknymi przedmiotami lub poszukujących wymarzonych bibe-
lotów. Oprócz handlarzy amatorów znajdziemy też stanowiska 
domów aukcyjnych i specjalistów od renowacji. 

VRIJMARKT, AMSTERDAM

corocznie w Dniu Króla

Amsterdam cieszy się długą handlową tradycją, której elementem 
jest „wolny targ”, który raz do roku rozlewa się po mieście niczym 
kolorowa fala. Tego dnia każdy może wystawić się na ulicy z przed-
miotami na sprzedaż bez konieczności opłaty za stoisko i bez po-
datku od sprzedaży. Pośród antyków znajdziemy dzieciaki wyprze-
dające zabawki, młodzież z dziwacznymi gadżetami i mnóstwo 
pysznego jedzenia. To moment, w którym mieszkańcy Amsterda-
mu wylegają na ulicę, aby celebrować wolną wymianę i handel.
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rak 21.06-22.07 

lew 23.07–22.08

20.01–18.02 WODNIK

Jowisz wejdzie do twojego znaku 
dopiero 27.07. Do tego czasu nie 
będziesz miała najlepszego samopo-
czucia. Sierpień wynagrodzi to 
z nawiązką. Po 8.08 możliwa podwyżka. 

22.11–21.12 STRZELEC

Przystopuj, zwolnij. Do tego zachęca cię 
lipiec. Poświęć czas swojej rodzinie koło 
10.07. Dla ciebie i twoich pasji przyjdzie 
czas w sierpniu. Niespodziewany 
powód do radości po 8.08.

23.10–21.11 SKORPION

Wakacje rozpoczną się fantastycznie. 
Pojawi się intrygująca nowa znajomość. 
Nów w Raku 10.07 rozpoczyna nowy 
etap. Sierpień już nieco trudniejszy. 
Sporo pracy i nieporozumień. 

22.12–19.01 KOZIOROŻEC

W lipcu spędzisz czas na przyjemno-
ściach, czekają cię też udane spotkania  
towarzyskie. W sierpniu trochę 
obowiązków. Wykorzystaj nadarzające 
się okazje finansowe.

22.04–20.05 BYK

Przed tobą aktywny początek wakacji. 
Nie słuchaj narzekań w bliskim 
otoczeniu, kontynuuj zaczęte projekty. 
Efekt przerośnie twoje oczekiwania, 
choć zazdrosna osoba będzie sprawiać 
trudności. W sierpniu nie przywiązuj się 
do wszystkiego, co słyszysz. 

19.02–21.03 RYBY

W lipcu pojawi się okazja do zmiany 
pracy i poprawy sytuacji materialnej. 
Ale wszystko ma swoją cenę. Sierpień 
spędzisz w pracy. Na wypoczynek 
możesz poczekać do późnej jesieni.

22.03–21.04 BARAN

Lipcowa aura może być trochę nerwowa. Ktoś przypomni 
ci o dawnych zobowiązaniach. Do 10.07 dobrze byłoby 
nadrobić zaległości, a w sierpniu bez trudu uporasz się 
z kłopotami. Wytchnienie da wyjazd z przyjaciółmi – 8.08.

W lipcu będziesz miała trochę 
powodów do zmartwień. Niewiele 
spraw uda się doprowadzić do finału, 
przybędzie też obowiązków. Na szczę-
ście po nowiu w znaku Lwa (8.08) 
wszystko wróci do normy, a nawet 
pozytywnie cię zaskoczy. Urlop zapla-
nuj w sierpniu, to dla ciebie korzystny 
czas na odpoczynek. Szczęście do 
finansów 10–15.08.

Wakacje przyniosą wiele 
zmian. Będziesz sporo po-
dróżować i znajdziesz nowe 
towarzystwo. Sercowo po-
staw na lipiec. Nów Księżyca 
w twoim znaku 10.07 oczyści 
cię i wzmocni. Jowisz do 
27.07 przyniesie dodatkowe 
pieniądze. W sierpniu kilka 
zawirowań i niepokojów.  
Twój związek kłuje w oczy. 
Uważaj na konkurencję 
w pracy, ktoś podbiera twoje 
pomysły.

23.09–22.10 WAGA

Uważaj na swoją formę aż do 10.07. 
Okoliczności będą wpływać na twoje 
plany, ale sytuacja zmieni się na korzyść 
po 23.07. Sierpień pełen miłych 
niespodzianek w dobrym towarzystwie.

21.05–20.06 BLIŹNIĘTA

Lipiec będzie leniwy, idealny, by złapać 
oddech. Na chwilę zapomnisz  
o codziennych obowiązkach. Radykalne 
przyspieszenie może nastąpić w sierp-
niu. Czekają cię ważne spotkania.

23.08-22.09 PANNA

Inni mogą odpoczywać, ale na ciebie 
czekają obowiązki rodzinne i zawodo-
we. Być może czeka cię uroczystość 
rodzinna w połowie lipca. Sierpień także 
pracowity. Czas na relaks po 20.08. 

Astrolog  
Merkurja

ANNA  
GRZYWACZEWSKA- 

-CIUCIURA  
znana i ceniona autorka  

horoskopów, programów 
i audycji o tematyce  

ezoterycznej  
(www.merkurja.com)
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3 NA 4 KOBIETY POTWIERDZAJĄ, ŻE LAKIERY MIRACLE GEL 
TO NAJLEPSZA ALTERNATYWA DLA HYBRYD.*
*Materiał powstał na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Wizaz.pl na grupie 239 kobiet w dniach 27.02-14.03.2021 r.

KROK 2: TOP COAT

SHINY MATTE

NAŁÓŻ 2 WARSTWY 
KOLORU.

POZOSTAW KOLOR 
DO WYSCHNIĘCIA 

NA 5MIN.

DOBIERZ SWOJE
ULUBIONE 
WYKOŃCZENIE.

NAŁÓŻ 1 WARSTWĘ 
TOP COAT.

KROK 1: KOLOR 

proste 
kroki, 

8 dni  
trwałości i blasku 
bez użycia lampy!

aż

MIRACLE GEL™

2




