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OD WYDAWCY
Przed nami lato inne niż zwykle. Możemy
utyskiwać na sytuację, ale możemy też spojrzeć na
niezwykłe okoliczności jako na wyjątkową okazję
do wielu pozytywnych odkryć.
Docenić przyrodę – bo dopiero teraz naprawdę pokochaliśmy wycieczki do lasu (to nie musi być tylko zwykły spacer,
po szczegóły zajrzyj na str. 12) oraz najbliższe otoczenie.
Wczuć się w rolę turysty w swoim codziennym czy bliskim
otoczeniu to nie lada przygoda (o zaletach takiej turystyki
poczytaj na str. 120).
Natura zagościła w naszym słowniku i w naszym życiu na
dobre. Dlatego poświęcamy jej wakacyjny numer magazynu
h. Nie musimy za nią tylko tęsknić, możemy naprawdę
bardzo wiele – w różnych kontekstach – w tej sprawie zrobić. Wybierając nową szczoteczkę do zębów, robiąc zakupy
na obiad, biorąc prysznic czy planując swoją przyszłość
(inspirujący reportaż na ten temat znajdziesz na str. 124).
W tym numerze znajdziesz wiele inspiracji, by tego lata
wrócić do natury i poprawić sobie nastrój. I spróbować tego,
czego jeszcze nie spróbowałaś.

Słonecznie i serdecznie Was
pozdrawiam.

Iwona Zabielska
Wydawca
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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.
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D O B RY P O C Z Ą T E K
/ CO NOWEGO W HEBE

DODAJ DO ULUBIONYCH...

1

4

PIESZCZOTA DLA DŁONI
Innowacyjna formuła sprawia,
że kosmetyk wchłania się błyskawicznie
i równie szybko daje się odczuć
kojący efekt nawilżenia rąk.
Wrzuć go do swojej letniej torebki!
HEBE Cosmetics regenerujący krem do rąk
w piance, 100 ml, cena: 8,99 zł, 100 ml = 8,99 zł

3

CZAS NA CYTRUSY
Dwie ważne zalety:
substancją aktywną
działającą
dezodoryzująco
jest soda oczyszczona,
a cytrusowy aromat
towarzyszy przez cały
dzień. Dezodorant
idealny na wakacje!
The Lekker Company
Mandarin&Lemon,
dezodorant naturalny,
30 g, cena: 34,99 zł,
100 g = 116,63 zł
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W ZDROWYM CIELE...

2

...zdrowy duch! Tak mawiali
starożytni! Staramy się dbać
o kondycję i wygląd naszego ciała
naturalnymi metodami. Wypróbuj!
Dead Sea Tea Tree, olejek do ciała,
120 ml, cena: 25,99 zł, 100 ml = 21,66 zł

5

CZY ZNASZ TĘ ULICĘ?
Powstawały tu projekty
niezliczonych kolekcji mody
i perfum. W zabytkowej
kamienicy mieściło się studio
słynnego kreatora. Flakon nowej
kompozycji (nowoczesnej:
szyprowo-kwiatowej) nawiązuje
do stylu Bauhaus, ulubionego
kierunku artystycznego
Lagerfelda.
Karl Lagerfeld Karl 21 Rue Saint
Guillaume, woda perfumowana,
60 ml, cena: 149,99 zł, 100 ml = 249,98 zł

SIŁA ROŚLIN!
Prestiżowy ekologiczny certyfikat
EcoCert i aż 99% substancji
pochodzenia roślinnego.
Siła natury dla ciebie!
Dove Powered by Plants, Geranium,
dezodorant roll-on, 50 ml, cena:19,99 zł,
100 ml = 39,98 zł

D O B RY P O C Z Ą T E K
/ P O RT R E T G W I A Z D Y

Pięknych snów!
CHCIAŁABYŚ po pokrzepiającym śnie obudzić się piękniejsza, wizualnie młodsza, ze skórą jędrną i nawilżoną?
To już nie senne marzenia, ale... program na dzisiejszy wieczór i poranek. Pozwól twojej skórze zaprzyjaźnić się
z błyskawicznie nawilżającą maską na noc (a także z zawartymi w niej aktywnymi składnikami: kwasem hialuronowym,
elastyną morską i kolagenem).
NACOMI Aqua Hydra Skin, sleeping mask, nawilżający koktajl do twarzy 3 w 1, 85 ml, cena: 44,99 zł, 100 ml = 52,93 zł TYLKO w h
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D O B RY P O C Z Ą T E K
/ HIT SEZONU
1. BELL HYPOAllergenic, Fresh

Color Eyeliner nr 002, 4,4 g, cena:
21,99 zł, 100 g = 499,77 zł 2. GOSH
Boombastic, Crazy Blue, tusz
do rzęs, 13 ml, cena: 56,99 zł,
100 ml = 438,38 zł 3. INGLOT sypki
cień do powiek AMC 136, 2 g,
cena: 45,99 zł, 100 g = 2299,50 zł

1

2

3

ODCIEŃ DOBRYCH
skojarzeń

1

2

W tym roku nie narzekamy na brak silnych
wrażeń. Nie tęsknimy za dodatkowymi
wyzwaniami, nawet tylko kolorystycznymi.
Classic blue to kolor łagodny i kojący. Tego
potrzebujemy.

CLASSIC BLUE w stylizacjach
harmonijnie łączy się ze spłowiałymi odcieniami błękitu, a także
z jasnymi odcieniami lila.
Tak jak w kwiatach niebieskich
hortensji.
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nie błękitu wśród kwiatów występują nieczęsto, ale
mimo to kojarzą się nam z naturą. To barwy letniej
nocy i sielankowo spokojnego morza. A także ulubionej pary dżinsów. Firma Pantone, proponując na ten
rok – niejako profetycznie – odcień classic blue jako
kolor roku, odgadła nasze emocjonalne potrzeby!

1. Nieco sprany odcień denimu
znajdziemy w aktualnej kolekcji
Stelli McCartney 2. Dżinsy
w najmodniejszym odcieniu
pojawiły się także w nowej
kolekcji Chanel.

FOT. 123RF (3), IMAXTREE/FREE (2)

NAWET JEŚLI KTOŚ NIE DEKLARUJE TEJ GAMY
ODCIENI JAKO SWOJEJ ULUBIONEJ, TO RACZEJ
NA JEJ WIDOK SIĘ NIE KRZYWI. Denimowe odcie-

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

LAS
lek bez recepty...
...możemy sobie dawkować za darmo: odstresowuje, poprawia
odporność, normalizuje cukier i ciśnienie – o zaletach terapii lasem
opowiada dr n. med. Katarzyna Simonienko,
psychiatra i certyfikowana terapeutka leśna.
ROZMAWIA: Agnieszka Fiedorowicz

Gdy zakazano nam wchodzić do lasu,
odkryliśmy, jak nam tego brakuje.
Katarzyna Simonienko: Przez setki lat
lasy odgrywały ważną rolę w kulturze,
nie tylko w słowiańskiej, ale także nordyckiej i azjatyckiej. Las był miejscem,
do którego chodziliśmy, by znaleźć pożywienie czy opał, ale także po to by
odpocząć, spokojnie pomyśleć.
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W dzieciństwie (w Bielsku Podlaskim)
wręcz wyrywałam się do lasu. Chodziłam tam też na wagary. W lesie odzyskuję spokój.
To dlatego zainteresowała się pani lasem jako naukowiec?
W 2018 roku wzięłam udział w spotkaniu z Peterem Wohllebenem, autorem

„Sekretnego życia drzew”. Dyskutowaliśmy na temat wpływu lasu na człowieka, czy lepszy jest las pierwotny,
bioróżnorodny, taki jak Puszcza Białowieska, czy też nie ma to znaczenia. Po
spotkaniu zaczęłam szukać publikacji
na ten temat. Głównie były to prace badaczy z Korei i Japonii, gdzie praktykuje się tzw. shinrin-yoku, czyli kąpiele

leśne. W Japonii rocznie korzysta
z nich blisko 6 mln obywateli. Ośrodki
leśnej terapii powstają także w Kanadzie, Norwegii i na Litwie. Z pacjentami pracują certyfikowani terapeuci leśni. Jest kilka organizacji, które organizują kursy na terapeutów. Ja swój ukończyłam w Irlandii w Forest Therapy Institute (FTI). Wtedy w Polsce nie było
takiej możliwości, ale w porozumieniu
z FTI planujemy zorganizować pierwszy taki kurs w Białowieży już w sierpniu tego roku.
Czym terapia lasem różni się od zwykłego spaceru po lesie?
Stawiamy na uważność. Staramy się iść
jak najwolniej, by wejść z lasem w jak
najgłębszy kontakt, stać się jego częścią. Najpierw opowiadam uczestnikom o miejscu, w którym jesteśmy,
o Puszczy Białowieskiej, o jej bogactwie, np. unikalnych roślinach, zwierzętach, jakie możemy tu spotkać.
W trakcie sesji nie skupiam się na opisywaniu konkretnych gatunków, ale na
wejściu w relację z całym lasem. Stosuję
techniki wyobrażeniowe, np. mówię:
„Spróbujmy popatrzeć na las jak na
część nas”. Staram się, by uczestnicy terapii zapomnieli o sprawach, które ich
nurtują na co dzień, ale byli tu i teraz,
w relacji z przyrodą. Angażujemy
wszystkie zmysły i wbrew pozorom
wzrok nie jest najważniejszy. Wąchamy, czym pachnie las, słuchamy jego
dźwięków, smakujemy powietrze na
języku, dotykamy mchu...
Czy w czasie takiej sesji nasze zmysły
się wyostrzają?
Zdecydowanie! Na początku uczestnicy słyszą tylko szum, ale po chwili wychwytują śpiew ptaka, skrzypienie

Staram się, by uczestnicy terapii 		
zapomnieli o sprawach, które 			
nurtują ich na co dzień, ale byli
tu i teraz, w relacji z przyrodą.
drzew. Zapachy na początku spaceru
niewyczuwalne stają się intensywne.
Kiedyś uczestnicy po kilku godzinach
spaceru, dopiero wychodząc z lasu, poczuli zapach niszczycy anyżkowej.
Nikt nie mówi: „Ale śmierdzi, brr?”.
Zdarza się, że uczestnicy na początku
sesji reagują także w ten sposób. Pokutuje ciągle archetyp ciemnego boru,
rodem z baśni braci Grimm...
...w którym czyhają na nas złe wilki.
A także kleszcze i pająki. Widzę czasem strach, gdy zachęcam uczestników, by dotknęli mchu czy kory, a oni
dotykają tylko koniuszkiem palca. Jakby zaraz coś miało ich pogryźć, a zdjęcie butów groziło wpadnięciem w bagno pełne pijawek.
A nie grozi?
W polskich lasach jest bardzo bezpiecznie. Owszem, są kleszcze, ale jeśli
po spacerze będziemy się dokładnie
oglądać, a dodatkowo zaszczepimy się
przeciwko odkleszczowemu zapaleniu
mózgu, które jest groźną chorobą, to
ryzyko jest mniejsze. Dzikie zwierzęta?
One nas omijają. Często nawet nie wiemy, że tuż obok nas jest ryś czy łoś, tak
dobrze się maskuje. Zdarzyło mi się
spotkać żubra, nawet wilka. W takiej
sytuacji trzeba się spokojnie oddalić,
zwierzę nie rzuci się za nami.

Las nie tylko nas uspokaja...
...ale także nas leczy. Doktor Qing Li
z Nippon Medical School, który od ponad 30 lat bada wpływ tzw. kąpieli leśnych na zdrowie, wykazał, że znacząco podnoszą one naszą odporność: nawet o 50 proc. wzrasta liczba NK (ang.
natural killer – naturalnych zabójców),
czyli komórek, które wspierają naszą
odporność przed wirusami, a także pomagają zwalczać komórki nowotworowe, a osobom z cukrzycą typu 2 normalizuje się pod wpływem terapii lasem poziom cukru we krwi. Ciśnienie
krwi się stabilizuje, u niskociśnieniowców zaś podnosi się. Pod wpływem lasu nasz układ nerwowy się normalizuje: układ współczulny odpowiedzialny
za walkę i ucieczkę uspokaja się, a aktywność zwiększa układ przywspółczulny, tzw. rest and digest”, czyli „odpoczywaj i traw”. Efekt ten był obserwowany zarówno w ekspozycji biernej,
czyli gdy badani siedzieli i się relaksowali, jak i w czasie ekspozycji czynnej,
np. w czasie spaceru po lesie. Las korzystnie wpływa na osoby z uzależnieniami, cierpiące na PTSD, zaburzenia
lękowe, depresyjne. U osób z ADHD
poprawia się też koncentracja.
Wzrost zapadalności na alergie,
ADHD, ale też np. niedobór witaminy D to, jak twierdzi Richard Louv, autor takich bestsellerów jak „Ostatnie
dziecko lasu”, przejawy tzw. zespołu
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D O B RY P O C Z Ą T E K
/ KO B I E C E H I S T O R I E

Lekarstwo, zdaniem Louva, jest jedno – potrzeba nam witaminy N, czyli
natury. Może terapię lasem powinno
się przepisywać na receptę?
„Las na receptę” to chwytliwe hasło, ale
ja zawsze mówię pacjentom, że las to
lek, który mogą sobie sami dawkować
bez recepty, w dodatku nie wymaga refundacji – jest za darmo.
Czy każdy las nadaje się do leśnej
terapii?
Nie trzeba nam dziczy, ale uważam, że
im większa bioróżnorodność lasu, tym
lepiej. Lasy naturalne, takie jak Puszcza Białowieska i częściowo Puszcza
Augustowska oraz Knyszyńska, to nasze wielkie bogactwo, które powinniśmy chronić. Różnorodność dotyczy
nie tylko drzew, roślin i zwierząt, ale
także np. bakterii. W naturalnych lasach, w porównaniu do lasów hodowlanych, jest więcej np. martwego drewna, a taki las jest bogatszy w bakterie
glebowe np. Mycobacterium vaccae.
Mają one na nas dobroczynny wpływ:
łagodzą objawy m.in. łuszczycy, astmy,
alergii, a nawet depresji. Badania Christophera Lowry’ego, neuroendokrynologa z University of Colorado, wykazały, że gdy je wdychamy, stymuluje się
produkcja serotoniny. Nawet gdy bakterie te podano w warunkach laboratoryjnych pacjentom onkologicznym,
odnotowywano u nich lepszy nastrój
i mniejsze dolegliwości bólowe. Na
zjeździe Międzynarodowych Dni Terapii Lasem w Finlandii swoje badania
prezentował prof. Bum Jin Park. Kore-

14
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ański uczony badał pod kątem prozdrowotnego wpływu różne rodzaje lasów: górskie, iglaste, liściaste i miały go
wszystkie poza jednym – lasem, który
znajduje się blisko dróg szybkiego ruchu np. autostrad. Już samo słuchanie
odgłosów lasu: szumu drzew, śpiewu
ptaków potrafi nas wprowadzić w stan
głębokiej relaksacji – działa tak nawet
dźwięk emitowany z nagarnia. Efektu
takiego nie przynosi natomiast pokazywanie ludziom lasu na ekranie mo-

nitora (dowiodły to badania japońskiego Chiba University).
Las leczy przez cały rok?
Drzewa iglaste latem i zimą wydzielają
tzw. fitoncydy alfa, które mają działanie bakterio- i wirusobójcze. Wdychając je, także my korzystamy z ich właściwości. Uczeni z brytyjskiego Uniwersytetu Exeter udowodnili, że przeprowadzka w sąsiedztwo lasów sprawia, że ludzie są szczęśliwsi.

KATARZYNA SIMONIENKO – dr n. med., psychiatra w Centrum Zdrowia
Psychicznego Meandra. Jest przewodniczką Białowieskiego Parku Narodowego oraz certyfikowaną terapeutką leśną Forest Therapy Institute.
Prowadzi pierwsze w Polsce Centrum Terapii Lasem.

FOT. 123RF, ARCHIWUM PRYWATNE

deficytu natury. Odcięcie się od przyrody niesie ze sobą wiele skutków – to
także epidemia otyłości i wzrost zachorowań na depresję.

konkurs

PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
/ T Y L KO W H E B E

NATURALNA
PIELĘGNACJA CIAŁA
Nawilżamy skórę przez cały rok, ale latem potrzebna
jest jeszcze troskliwsza opieka. Bronimy jej
przed przesuszeniem i podrażnieniem.
1. LIPY KWITNĄ...

1

...w lipcu, ale my możemy cieszyć się ich
upajającym aromatem w dowolnym czasie
i jednocześnie zadbać o kondycję skóry!

4

Yope, Kwiat lipy balsam do ciała, 300 ml,
cena: 29,99 zł, 100 ml = 10,00 zł

2

2. NA DOBRANOC
Kosmetyk doskonale przygotowuje skórę
do snu – intensywnie nawilża i kojąco pachnie
lawendą, co ułatwia zasypianie.
Biolaven Organic balsam do ciała, 300 ml,
cena: 26,99 zł, 100 ml = 9,00 zł

3. SMAKOŁYK DLA SKÓRY

5

Nowoczesna formuła zapewnia nawilżenie,
przywraca skórze fizjologiczną mikroflorę
i odnawia funkcje barierowe naskórka.
Nacomi, Body Yoghurt Peach Love, jogurt
do ciała, 180 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 13,88 zł

4. LETNIA KURACJA WITAMINOWA
Krem zawiera aż cztery cenne składniki
odżywcze: retinol, witaminę C, masło shea
oraz olej z pestek winogron.
Bodymania Witamina C, ujędrniająco-rozjaśniający krem do ciała, 200 ml, cena:
36,99 zł, 100 ml = 18,50 zł

5. SUPERNAWILŻANIE
Duet ekspertów – masło shea i olejek
jojoba – nie pozostawi cery przesuszonej
już po kilkukrotnej aplikacji kosmetyku.
Marilou Bio nawilżający balsam do ciała, 100 ml,
cena: 24,99 zł, 100 ml = 24,99 zł

6. Z RUMIANKIEM

3
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Olej z awokado i oliwka z oliwek dbają
o nawilżenie i odżywienie skóry, natomiast
ekstrakt z rumianku zapewnia jej ukojenie.
Fell Free mleczko do ciała, 250 ml, cena: 26,99 zł,
100 ml = 10,80 zł

6
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1. ALMA K mineralny tonik do twarzy, 200 ml, cena: 64,99 zł, 100 ml = 32,50 zł
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Ener
getyki
Warto poznawać nowych przyjaciół! Każdy może wnieść do naszego
życia nowe wartości. Dlatego warto, byś poznała kosmetyki
energetyzujące oraz sposoby na to, jak maksymalnie je wykorzystać.
Nagroda – zdrowa skóra pełna blasku i witalności!
TEKST: Katarzyna Brzeska

S

kóra potrzebuje energii? Dowiesz się, uważnie ją obserwując. Sygnałem jest poszarzały
koloryt, brak jędrności i przesuszenie.
Objawy te występują, gdy jesteśmy
przemęczone, zarywamy noce, gdy
szwankuje nasza odporność albo kiedy
w organizmie kumuluje się stres, napięcie lub lęk. Skóra jest wrażliwa
i działa trochę jak barometr, mówiąc
sporo o naszym zdrowiu i kondycji
psychicznej. Najprostszym sposobem
na to, aby przywrócić jej zdrowy wygląd, jest odpoczynek, ale też odpowiednie kosmetyki zawierające składniki odżywcze, witaminy i antyoksy-

danty. Lato i wakacje – nawet jeśli spędzamy je w domu – to moment, żeby
dać skórze odetchnąć i spróbować
przywrócić jej młodzieńczą energię.

Siła zapachu

Już sam zapach kosmetyków i ich konsystencja potrafią działać na nasze samopoczucie. Energii dodaje poranny
prysznic z żelem lub mydłem pachnącym owocami cytrusowymi, świeżymi
ziołami, polnymi kwiatami (np. rumiankami i koniczyną) oraz emanującym świeżością aromatem ogórka, arbuza czy winogron. Zapachy te postrzegane są przez nasz mózg jako po-

budzające, kojarzące się z czystością,
energią i przestrzenią, dlatego świetnie
sprawdzają się, gdy potrzebujemy doładowania akumulatorów. Są także
świetne na lato, bo w połączeniu z cytrusowo-ziołową wonią werbeny, zapachem lawendy, mięty, aloesu i bazylii
dają uczucie chłodzenia.
Energetyczne, świeże zapachy powodują bardzo delikatne przyspieszenie
krążenia krwi w naczyniach włosowatych, a tym samym lepsze dotlenienie
komórek skóry, przypływ energii i pobudzenie sił witalnych. Lekkie, żelowe
konsystencje to dodatkowy atut kosmetyków dodających energii, bo zmę-
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czona skóra nie przepada za ciężkimi
konsystencjami i lepiej radzi sobie
z wchłanianiem produktów wodnych
i półpłynnych. Jednak najskuteczniejsze składniki dodające skórze energii
są ukryte we wnętrzu kosmetyków.

5

4

1. JOWAÉ witaminowy żel do twarzy nawilżająco-

-energetyzujący, 40 ml, cena: 84,99 zł,
100 ml = 212,48 zł 2. LIERAC Dioptifatigue, żel
pod oczy, 15 ml, cena: 109,99 zł, 100 ml = 733,27 zł
3. BIELENDA PROFESSIONAL SupremeLab,
energetyzująco-nawilżający krem z witaminą C,
50 ml, cena: 64,99 zł, 100 ml = 129,98 zł 4. REVOX
Just Caffeine 5%, serum do okolic oczu, 30 ml,
cena: 24,99 zł, 100 ml = 83,30 zł 5. AVA C+ Strategy,
aktywator do twarzy z witaminą C, 30 ml, cena:
28,99 zł, 100 ml = 96,63 zł
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Skuteczne miksowanie

Wśród składników działających na
skórę energizująco, odżywczo i pobudzająco najwięcej pochodzi oczywiście z natury. Ekstrakty i wyciągi roślinne łączone z hydrolatami i olejkami aromaterapeutycznymi tworzą
mieszanki wysokoenergetyczne.
Wspomagają procesy regeneracyjne,
ochronne, podział komórkowy
i wzrost oraz procesy syntezy kolage-

nu i elastyny – czyli działania poprawiające wygląd i kondycję skóry oraz
zapobiegające procesom starzenia.
Do najskuteczniejszych należą:
Żeń-szeń – regeneruje, nawilża, pobudza odnowę naskórka;
Zielona herbata – zawiera bioflawonoidy neutralizujące wolne rodniki,
wspomaga nawilżenie;
Koenzym Q10 – dodaje komórkom
energii, spowalnia proces starzenia,
wspomaga odbudowę kolagenu;
Bursztyn – działa antyrodnikowo,
czyli przeciwstarzeniowo;
Algi – wspomagają detoksykację
skóry, łagodzą podrażnienia, wygładzają i nawilżają, poprawiają koloryt
skóry;

ODKRYJ SIŁĘ KOBIECOŚCI
Z L’ORÉAL PARIS
PONIEWAŻ JESTEŚ TEGO WARTA.

PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
/ M O J E RY T U A Ł Y

1. NIVEA Q10 Power, Perły Młodości,

1

2

3

Kofeina i guarana – pobudzają krążenie w naczyniach włosowatych, wspomagają dotlenienie i odżywienie komórek skóry, przyspieszają spalanie tkanki
tłuszczowej;
Witamina C – rozświetla, rozjaśnia
i ujednolica koloryt skóry, uszczelnia
naczynia krwionośne i poprawia krążenie w naczyniach podskórnych;
Tauryna z alg – reguluje gospodarkę
wodną i elektrolitową, wspomaga witalność skóry.

Na dzień dobry i dobranoc

Kosmetyki dodające energii mogą mieć
różne przeznaczenie i wiele postaci: kremów, emulsji, eliksirów, żeli oraz ampułek lub serum. Każdy z nich charaktery-

4
zuje się nieco innym spektrum działania
i różni kondensacją składników aktywnych. Rano skóra potrzebuje energii na
rozbudzenie i dobrej ochrony, będzie
więc zadowolona z kosmetyków do ciała, których zapach dodaje energii. Do
pielęgnacji twarzy przyda się energizujący żel pod oczy i intensywnie nawilżający krem zawierający antyoksydanty (np.
witaminę C, olej z pestek winogron, wyciąg z zielonej herbaty) oraz substancje
nawilżające. Taki zestaw gwarantuje
skuteczne przebudzenie i porcję energii
na cały dzień.
Przed wyjściem na słońce trzeba dobrać
kosmetyk zawierający filtry przeciwsłoneczne, bo pod wpływem działania promieni UV uaktywniają się wolne rodni-

booster przeciwzmarszczkowy,
40 ml, cena: 50,99 zł, 100 ml = 127,48 zł
2. DERMOFUTURE Revitalizująca terapia
z witaminą C, 20 ml, cena: 42,99 zł,
100 ml = 214,95 zł 3. AVA Aktywator Młodości,
witamina C z Acerolą, 30 ml, cena:
28,99 zł, 100 ml = 96,63 zł 4. TEAOLOGY
Ginger Tea, energetyzująco-nawilżający
krem-żel do twarzy, 30 ml, cena: 69,99 zł,
100 ml = 233,30 zł

ki. Wieczorem – gdy skóra przestawia
się na tryb regeneracyjny i czerpie z kosmetyków najwięcej substancji odżywczych – potrzebne będą produkty o wysokich stężeniach substancji aktywnych. W pielęgnacji nocnej sprawdzają
się eliksiry, serum oraz kuracje ampułkowe zawierające silnie działające ekstrakty i formuły. Powinny znaleźć się
w nich: witamina C, tauryna, koenzym
Q10, zielona herbata, oleje roślinne
(migdałowy i oliwa z oliwek), ekstrakty
z alg, organiczne sacharydy zwiększające zasoby energii w komórkach lub mikrosferyczny kolagen i wapń radzące
sobie z oznakami starzenia. Uzupełnieniem mogą być maski na noc, płatki
pod oczy oraz kremy na dekolt i szyję.

C JAK... ENERGETYCZNA WITAMINA
Lady Gaga od lat cierpi na fibromialgię, chorobę charakteryzującą się
bólem mięśni, stawów oraz nadwrażliwością na dotyk. Cierpi również skóra
gwiazdy, która jest podatna na przesuszenie, bywa wrażliwa i często wygląda
na zmęczoną. Ulubionym kosmetykiem Lady Gagi jest dodające energii
makijażu. Serum radzi sobie z niedoskonałościami i objawami zmęczenia
skóry, która już po tygodniowej kuracji staje się bardziej elastyczna, nabiera
blasku, jest rozświetlona, gładsza i pozbawiona podpuchnięć pod oczami.
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serum z witaminą C, które stosuje na noc oraz zawsze przed nałożeniem
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EKSTRAKT,
wyciąg i esencja...

Naturalne, biologicznie czynne surowce w różnych stanach skupienia.
Co je dzieli i jakie ma to znaczenie dla skuteczności kosmetyków?
Przyglądamy się rozmaitym rodzajom ekstraktów.
TEKST: Katarzyna Brzeska

W

Wszystkie kosmetyki czerpią siłę
ze składników, które kryje ich wnętrze.
Często są to opatentowane formuły
i kompleksy, ale ich silną bazą są na
ogół substancje pochodzenia roślinnego. Ekstrakty, wyciągi i esencje zawierają najwięcej witamin i składników, które zachowują aktywność i w większości
przypadków są doskonale tolerowane
przez skórę. Warto wiedzieć, jakie rodzaje ekstraktów i wyciągów roślinnych
wykorzystuje się w kosmetykach i dla
kogo będą najlepsze.

Co znajdziemy
w naturalnych
ekstraktach?
Kryje się w nich mnóstwo składników cennych dla naszej skóry: polifenole
działają odmładzająco i nawilżająco, flawonoidy działają antyoksydacyjnie,
garbniki działają ściągająco i przeciwzapalnie, witamina C rozjaśnia przebarwienia, wzmacnia naczynia krwionośne, a witaminy A i E wspomagają nawilżenie skóry, odmładzają, saponiny pobudzają. Do tego w ekstraktach występują olejki eteryczne, kwasy tłuszczowe, śluzy i inne substancje odżywcze.

SKARBY PRZYRODY
Naturalne esencje i ekstrakty pozyskiwane są właściwie z każdej części rośliny, bo wszystko zależy od tego, gdzie
znajdują się cenne substancje i składniki mające wyjątkowe działanie dla naszej skóry. Niektóre rośliny ukrywają je
w kłączach i korzeniach, inne w łodygach i liściach, a jeszcze inne w korze,
skórce, pączkach, kwiatach, owocach
lub nasionach. Teoretycznie każda
z tych części roślin może być poddana
destylacji, w wyniku której pod wpływem działania ciepła i wody otrzymamy cenny olejek oraz wodę roślinną
(hydrolat). Zdarza się jednak, że nie zawsze proces destylacji jest najlepszy dla
uwolnienia konkretnych składników.
Niektóre bowiem nie lubią wysokich
temperatur i uwalniają się wyłącznie
podczas ekstrakcji, czyli poprzez dyfuzję (przekazywanie cennych składników do cieczy, w której się znajdują).
Podczas różnych procesów ekstrakcji
możemy więc uzyskać produkt (ekstrakt) zawierający w sobie jeden konkretny składnik, na którym nam zależy,
albo mieszaninę kilku substancji.
Wszystko, co uda nam się pozyskać
z rośliny przy użyciu znanych metod
ekstrakcji, nazywamy wyciągiem lub

ekstraktem (z łac. extractum – to, co zostało wyciągnięte). W wyniku procesów ekstrakcji otrzymujemy półprodukty, które w zależności od metody
pozyskiwania mogą mieć różną formę
i różne stężenie składników aktywnych.

Z WODY CZY Z OLEJU?
Cała sztuka ekstrakcji polega na tym,
aby dobrać do konkretnego składnika
taki rodzaj procesu, żeby uzyskać esencję lub wyciąg zawierające jego największe stężenie. Na przykład po wielu
badaniach stężenia składników aktywnych w kwiatach kocanki i dobierania
różnych sposobów ich pozyskiwania
dziś już wiemy, że najskuteczniejsza jest
destylacja, bo najwięcej substancji
przeciwstarzeniowych – najcenniej-

szych dla kosmetologii – znajduje się
w oleju z tej rośliny. Inaczej wygląda
sprawa z rumiankiem – kwiat rumianku najwięcej swoich cennych składników oddaje w naparach i podczas maceracji alkoholem.
Dlatego właśnie od wieków do ekstrakcji składników roślinnych wykorzystuje
się wodę, alkohol lub olej. Wyciągi alkoholowe mogą mieć formę nalewki
(susz roślinny zalewany alkoholem),
wyciągów zagęszczonych (powstaje po
odparowaniu alkoholu np. z nalewki),
albo alkoholatur (macerat świeżych
części roślin w alkoholu). Najczęściej
spotykane ekstrakty wodne to napary
(zalewanie ciepłą wodą suszu), odwary
(wygotowywanie esencji z roślin) i maceraty (świeże rośliny zalewane wodą).
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Zamiast wody lub alkoholu do ekstrakcji można używać również olejów
roślinnych, które bardzo skutecznie
wychwytują z suszu lub świeżych części roślin najcenniejsze składniki
i substancje aktywne.

SIŁA I SKUTECZNOŚĆ
Wyciągi i ekstrakty mogą mieć różne
skoncentrowanie aktywnych składników – w zależności od tego, w jaki
sposób zostały pozyskane z rośliny.
Zdarza się, że w ekstrakcie znajdziemy bardzo wysoką koncentrację jakiegoś składnika – znacznie przewyższającą naturalny jej poziom występujący w roślinie, ale bywa też, że
ekstrakt zawiera dokładnie tyle samo
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aktywnego składnika co w naturze. Ekstrakty roślinne wykorzystywane w kosmetykach naturalnych są na ogół mieszaniną około stu (!) substancji chemicznych, które działają na skórę w sposób synergiczny.
Kiedy już pozyskamy z rośliny to, co
w niej najcenniejsze dla naszej skóry, musimy umieścić ów „skarb” w kosmetyku.
Wbrew pozorom nie jest to wcale łatwe,
bo żeby ekstrakt zachował swoją aktywność biologiczną i działał na skórę, musi
być go odpowiednia ilość i stężenie,
a przede wszystkim musi zostać włączony
do formuły kosmetyku w odpowiednich
warunkach (temperaturze, z zastosowaniem odpowiedniego rozcieńczalnika
i właściwych konserwantów). Paradok-

salnie nie zawsze wysokie stężenie ekstraktu oznacza wysoką skuteczność kosmetyku – niektóre składniki w zbyt
dużej koncentracji mogą podrażniać
skórę lub powodować silne alergie. Poza tym nasza skóra przyswoi z kosmetyku tylko to, co jest jej potrzebne i zbyt
duża koncentracja składnika aktywnego nie ma sensu, jeśli w pełni nie zostanie wykorzystany. Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy używamy kosmetyków naturalnych i złościmy się, że
składnik wymieniany jako najważniejsza substancja aktywna kremu znajduje
się na szarym końcu listy składników
na opakowaniu. Prawdopodobnie jest
go wystarczająco dużo, żeby skutecznie
działał na naszą skórę.

FOT. 123RF

1. RESIBO olejek do demakijażu, 150 ml, cena: 69,99 zł, 100 ml = 46,66 zł 2. REVUELE Hemp Me!, serum do twarzy z wyciągiem z konopi,
50 ml, cena: 14,99 zł, 100 ml = 29,98 zł 3. GARNIER Hyaluronic Aloe Jelly, żel nawilżający 3 w 1, 50 ml, cena: 16,99 zł, 100 ml = 33,98 zł 4. FARMONA,
Kanadyjski BioLifting, Żółta Brzoza, krem do twarzy na noc 40+, 50 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 49,98 zł 5. AA Hydro Sorbet, esencja aloesowa
99%, 100 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 19,99 zł 6. SORAYA Naturalnie nawilżający krem na dzień, 50 ml, cena: 20,99 zł, 100 ml = 41,98 zł 7. ZIAJA
naturalny lekki krem oliwkowy na dzień, 200 ml, cena: 10,49 zł, 100 ml = 5,25 zł 8. CLIV rozświetlająco-uelastyczniająca esencja do twarzy,
180 ml, cena: 119,99 zł, 100 ml = 66,66 zł 9. BENTON Fermentation, esencja ryżowa, 100 ml, cena: 129,99 zł, 100 ml = 129,99 zł 10. AVA Śnieżna Alga,
kompleks przeciwzmarszczkowy pod oczy, 15 ml, cena: 41,99 zł, 100 ml = 279,93 zł 11. PERFECTA Matcha Lifting, serum-esencja na dzień,
15 ml, cena: 32,99 zł, 100 ml = 219,93 zł
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Kontrolowana
DAWKA SŁOŃCA

Nasza skóra nie przepada za opalaniem i należy chronić ją
kosmetykami z filtrami. Jak dobrać je do naszych potrzeb, by słońce
nam nie szkodziło? Podpowiada ekspertka. ROZMAWIA: Katarzyna Brzeska

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

HEBE: Czy zawsze trzeba się chronić
przed słońcem?
Słońce wpływa na przesuszenie naskórka, powoduje inwazję wolnych
rodników, degradację struktury kolegenowo-elastynowej. W trosce o zdrowie i wygląd skóry musimy używać
kremów z filtrami przeciwsłonecznymi, dobierając je do naszej karnacji,
rodzaju cery i czasu, który spędzimy
na słońcu.
H: Jak dobrać odpowiedni filtr?
Skrót SPF z podaną wartością, np. 15,
30, 50, określa, jak długo możemy
mieć bezpośredni kontakt ze słońcem
bez ryzyka poparzenia. Jeśli przyjmiemy, że ludzkiej skórze nie grozi poparzenie bez żadnej ochrony w pełnym
słońcu przez pierwsze 10 minut opalania, to SPF 20 jest filtrem, który teoretycznie chroni ją nieco ponad trzy go-
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H: Dlaczego więc kosmetolodzy i dermatolodzy namawiają nas na odświeżanie warstwy kosmetyku co godzinę?
Podane wartości dotyczą badań laboratoryjnych. Filtr SPF 15 będzie chronił przez 2,5 godziny tylko wtedy, gdy
pokrywa idealnie skórę, nie wyciera
się (np. przy zakładaniu kostiumu czy
okularów), nie zostanie zmyty w kąpieli albo w czasie pocenia. Najbezpieczniej jest uznać, że SPF 15–20 to
filtr, który wystarczy nam na spędzanie na słońcu i w półcieniu do dwóch
godzin. Nie jest to filtr do całodziennego wylegiwania się na słońcu. Weźmy też poprawkę na karnację naszej
skóry – im jest jaśniejsza, tym mocniejszego filtra potrzebujemy.
H: Jaką wybrać ochronę do opalania?
Przez kilka pierwszych dni, gdy skóra
jest blada, najlepszy będzie krem z SPF

50, a nawet 50+. Po 4–5 dniach możemy obniżać wartość SPF do 30, a potem do 25, 20 i 15. Wartość SPF 15 to
minimalny filtr na lato, który występuje nawet w kosmetykach pielęgnacyjnych i kolorowych i nie powinno się
schodzić poniżej tej wartości. Dotyczy
to ochrony twarzy, natomiast jeśli chodzi o ochronę ciała, polecam kremy
i balsamy z SPF 25–30.
H: Wybierać filtry chemiczne czy
fizyczne?
To zależy od potrzeb i upodobań. Filtry chemiczne to substancje, które
wnikają w naskórek i tam absorbują
promieniowanie UV, zamieniając je
w energię cieplną. Są lekkie, nie obciążają skóry tłustą warstwą i nie musimy
martwić się o to, że się zetrą, bo działają w skórze, a nie na jej powierzchni.
Zdarza się jednak, że podrażniają. Filtry fizyczne natomiast, nazywane również mineralnymi, zawierają występujące w przyrodzie minerały – tlenek
cynku i dwutlenek tytanu, które nałożone na skórę jako mikropigmenty
tworzą rodzaj lustra odbijający promienie słoneczne. Są dobrze tolerowane przez skórę (również wrażliwą), ale
szybciej ścierają się i zmywają, więc
aplikację trzeba często powtarzać. Są

FOT. 123RF

Ekspert:

dziny. Skąd ten wynik? Pierwsze 10
minut (czyli bezpieczny czas opalania
bez filtra) mnożymy przez wartość filtra SPF, czyli 20, a rezultat (200) dzielimy przez 60 (liczbę minut w godzinie).
SPF 20 daje nam ok. trzy godziny i 20
minut ochrony. Filtr SPF 30 to ochrona przez pięć godzin, a SPF 50 – ponad
osiem godzin.

1. MĄDROŚĆ NATURY

1

2
OLEJ BURITI
Pochodzi z owoców
palmy Mauritia Fleuosa.
Zawiera sporo witaminy E
skutecznie zapobiegającej
procesom wiotczenia
i przesuszenia skóry
dojrzałej.

MA DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE, a także nawilżające i głęboko
regenerujące. Kosmetyk zawdzięcza
to bogatemu składowi, w którym
znajdziemy (m.in.) ekstrakt ze śluzu
ślimaka, kwas hialuronowy, olej
z róży i buriti.
Bielenda Professional SupremeLab,
regenerujący krem do twarzy z ekstraktem ze śluzu ślimaka, 50 ml, 64,99 zł,
100 ml = 129,98 zł

2. PERFEKCYJNA CERA
JUŻ PO PIERWSZEJ APLIKACJI
wyrównuje koloryt cery, zmniejsza
widoczność zmarszczek i nawilża.
Działa także profilaktycznie
przeciwstarzeniowo.
Bandi Professional Anti Aging Care,
krem BB z filtrem SPF 15,
30 ml, 53,99 zł, 100 ml = 179,97 zł

3. KOJĄCY SPECJALISTA
KOSMETYK PRZEZNACZONY
DO cer problemowych – skłonnych
do zaczerwienień i rozszerzonych
naczynek. Zawiera rutynę (czyli
fito-witaminę P) pozyskiwaną
z kwiatów perełkowca japońskiego,
ekstrakt z kory dębu i witaminę C.

4

3

4

nieco lepkie i mogą pozostawiać na
skórze białą „poświatę”. Dobrym rozwiązaniem są kosmetyki zawierające
filtry chemiczne i mineralne, bo są stabilne i mają lżejszą konsystencję.
H: Czy kosmetyki z filtrami SPF zawierają składniki pielęgnujące?
Kremy na dzień z filtrami przeciwsłonecznymi i popularne latem kremy BB
zawierają wiele składników pielęgna-

cyjnych: witamin, minerałów, ekstraktów roślinnych. Często też zawierają
substancje kojące oraz nawilżające.
H: Kiedy musimy pamiętać o ochronie
przeciwsłonecznej?
Gdy opalamy się nad wodą, spacerujemy (nawet w lesie) i zwiedzamy, uprawiamy ogród,czytamy na balkonie.
Zawsze wtedy kremu z filtrem używamy obowiązkowo!

Bielenda Professional SupremeLab,
wzmacniający krem do skóry
naczynkowej z rutyną i witaminą C,
50 ml, 44,99 zł, 100 ml = 89,98 zł

4. WYSOKA OCHRONA
Krem zawiera filtry UVA, UVB, VIS i IR.
Umożliwia w skórze syntezę witaminy
D3, CHRONI DNA KOMÓREK,
zmniejsza ryzyko powstawania
przebarwień. Nie zostawia białego
filmu i nie lepi się.
Bandi Professional UV Expert, Pre-D3,
zaawansowany krem nawilżający SPF 50,
50 ml, 69,99 zł, 100 ml = 139,98 zł
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TWARZ WEGANKI
Kosmetyki wegańskie nie są chwilową modą ani marketingową
sztuczką. To wybór tych, którzy chcą używać produktów
naturalnych i są wierni filozofii weganizmu, czyli korzystania
w każdej sferze życia – również pielęgnacji – wyłącznie
z produktów pochodzenia roślinnego. TEKST: Katarzyna Brzeska

A

Amerykański magazyn zajmujący się
gospodarką i ekonomią „The Economist” ogłosił, że rok 2019 był rokiem
wegan, ponieważ aż jedna czwarta
Amerykanów zadeklarowała się jako
weganie lub wegetarianie. Do weganizmu namawiają nas wielkie gwiazdy
i antyglobaliści, autorytety ze świata
wysokiej kultury, polityki i wielkie koncerny zmieniające ofertę swoich produktów, poważnie traktując nowe potrzeby społeczeństwa. W 2019 roku
wegański rynek spożywczy w USA zanotował 20-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku, a w ślad
za nim poszedł również rynek kosmetyczny. Również w Polsce kosmetyki
naturalne, organiczne i wegańskie z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a Warszawa znalazła
się w pierwszej dziesiątce (6. miejsce)
miast na świecie przyjaznych osobom
na wegańskiej i wegetariańskiej diecie.
Czas na wegańską pielęgnację!

W ZGODZIE ZE ŚWIATEM
Weganizm to styl życia eliminujący
z niego składniki odzwierzęce oraz
wszelkie produkty, które od nich pochodzą. Weganizm jeszcze do niedaw-

PIĘKNO Z ROŚLIN
AMERYKAŃSKA AKTORKA
GWYNETH PALTROW znana jest
nie tylko z wielu fantastycznych ról
filmowych, ale również z tego,
że od lat jest ortodoksyjną weganką
i stosuje wyłącznie wegańskie kosmetyki. Uważa, że dzięki nim jej skóra
jest pełna blasku i wygląda na
młodszą, nie ma też problemów
ze zmarszczkami, przesuszeniem
ani niedoskonałościami. Gwyneth
jest wielką fanką fitohormonów,
roślinnych antyoksydantów,
a ostatnio również roślinnych
pigmentów wykorzystywanych
w kosmetykach mineralnych do
makijażu, które sama wymyśla.

na był ściśle związany ze sposobem odżywiania, ale w ciągu ostatnich 10 lat
jego założenia objęły także inne sfery
życia, łącznie z... pielęgnacją urody.
Weganie twierdzą, że weganizm to rodzaj świadomości i troski o siebie oraz
świat, a nie tylko dieta.
O ile w dzisiejszych czasach żyjąc
w mieście, dosyć łatwo wyeliminować
z diety produkty zwierzęce (mięso)
i odzwierzęce (nabiał, jaja, miód) i zastąpić je roślinnymi, nieco trudniej
wprowadzić weganizm do innych sfer
życia, np. rezygnując z noszenia odzieży wełnianej i jedwabnej czy poszukując kosmetyków zawierających wyłącznie składniki roślinne i mineralne. Nie
jest to łatwe, ale nie jest też niemożliwe,
a coraz większe zainteresowanie kosmetykami wegańskimi i coraz większa
ich różnorodność w drogeriach świadczą o tym, że to sposób życia, któremu
hołduje coraz więcej ludzi na całym
świecie.
Często po kosmetyki wegańskie sięgamy nie tylko z pobudek etycznych, ale
także z ciekawości i chęci spróbowania
czegoś nowego, innego niż do tej pory.
Zastanawiamy się, cóż takiego mają
w sobie krem i inne kosmetyki wegań-
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1. GARNIER Bio, Trawa cytrynowa, żel do mycia twarzy, 150 ml, cena: 23,49 zł, 100 ml = 15,66 zł 2. NACOMI Vegan, Glow Serum, rozjaśniająco-

-złuszczające serum do twarzy, 40 ml, cena: 36,99 zł, 100 ml = 92,48 zł 3. BIELENDA CBD, olejek nawilżająco-kojący, 15 ml, cena: 25,99 zł,
100 ml = 173,27 zł 4. FELICEA naturalny tusz do rzęs nr 02, 10 g, cena: 39,99 zł, 100 g = 399,90 zł 5. L'BIOTICA Papaya Vegan Mask, maska
na tkaninie, 23 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 86,91 zł 6. NACOMI Gold Savon Noir, złote mydło czarne, 125 g, cena: 19,99 zł, 100 g = 15,99 zł
7. LAQ Vegan, nawilżający mus do mycia twarzy, 100 ml, cena: 16,99 zł, 100 ml = 16,99 zł 8. LOMI LOMI Vegan, zestaw 7 masek o twarzy, 1 opak.,
cena: 47,99 zł, 1 opak. = 49,99 zł 9. COSNATURE rokitnikowa maska do twarzy, 2 x 8 ml, cena: 5,99 zł, 100 ml = 37,44 zł 10. BIELENDA Vegan Muesli,
serum matujące do twarzy, 30 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 99,97 zł 11. BIELENDA Vege Detox, normalizujący krem do twarzy, 50 ml,
cena: 27,99 zł, 100 ml = 55,98 zł 12. FELICEA puder naturalny nr 102, 7 g, cena: 39,99 zł, 100 g = 571,29 zł 13. GARNIER Bio, krem multifunkcyjny
z olejkiem arganowym, 50 ml, cena: 25,99 zł, 100 ml = 51,98 zł
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TOP 10
WEGAŃSKICH SKŁADNIKÓW

skie, czego nie mają inne, których używamy. Właściwie powinniśmy pytać
o to, czego w nim nie znajdziemy, bo
w tym przypadku to nieobecność niektórych składników jest cechą charakterystyczną wegańskiego kosmetyku.

TO, CZEGO NIE MA
W kosmetykach wegańskich znajdziemy na pewno wszystkie możliwe ekstrakty i wyciągi roślinne, minerały, witaminy, cenne oleje roślinne. Nie znajdziemy w nich natomiast na pewno
składników pozyskanych ze zwierząt , a
także tych, które zostały wyprodukowane przez zwierzęta pozostające w dobrostanie. Nie ma więc w kosmetykach
wegańskich produktów pszczelich (np.
pszczelego wosku czy propolisu) ani
ekstraktu ze śluzu ślimaka czy też jadu
żmii, nie znajdziemy protein pozyskiwanych z kokonów jedwabników, protein mlecznych, kazeiny, koszenili
(czerwonego barwnika pozyskiwanego
z owadów), szelaku (żywicy produkowanej przez owady), lanoliny (tłuszczu
pozyskiwanego z owczej wełny), skwa-

lenu (z oleju z wątroby rekina), żelatyny, kwasu hialuronowego i kolagenu
(pochodzącego z organizmów żywych)
ani żadnych składników perfum będących naturalnymi wydzielinami zwierząt (piżmo, ambra). Kupując kosmetyki wegańskie – szczególnie te oznaczone certyfikatami The Vegan Society,
Leaping Bunny, Viva! – możemy mieć
pewność, że ani ich składniki, ani cały
kosmetyk nie były testowane na zwierzętach i zostały wyprodukowane w
zgodzie z zasadą „cruelty-free” (wolne
od okrucieństwa).Warto przy tym pamiętać o tym, że we wszystkich krajach
Unii Europejskiej żaden kosmetyk nie
może być poddawany testom z udziałem zwierząt bez względu na to, czy ma
certyfikat określający jego wegański
skład, naturalność, bioekologiczność
czy też jest tradycyjnym kosmetykiem
bez żadnych certyfikatów.

WEGAŃSKI, CZYLI JAKI?
Przyjemność z korzystania z kosmetyków, ocena ich działania i skuteczności
to kwestia szalenie indywidualna.

1. Masło shea – wspomaga nawilżenie skóry i regenerację ochronnego
płaszcza hydrolipidowego.
2. Olej z pestek winogron – silny
antyoksydant, wspomaga pielęgnację przeciwzmarszczkową, odżywienie i nawilżenie skóry.
3. Bluszcz – wspomaga usuwanie
toksyn i reguluje gospodarkę wodną
(usuwa nadmiar wody z organizmu).
4. Kasztanowiec – wzmacnia ściany
naczyń krwionośnych i ich przepuszczalność. Często wykorzystywany
w kosmetykach do zmęczonych
i opuchniętych nóg.
5. Świetlik – idealny w kosmetykach
do pielęgnacji okolic oczu, łagodzi
podpuchnięcia powiek, podrażnienia
i koi zmęczone oczy.
6. Nagietek – nawilża, uelastycznia
i zmiękcza skórę. Wspomaga
regenerację popękanego i zniszczonego naskórka (np. po odmrożeniach
i oparzeniach).
7. Soja – odżywia, przywraca skórze
jej naturalny koloryt, ma właściwości
regeneracyjne i biostymulujące.
8. Miłorząb – poprawia elastyczność skóry, a także jej ukrwienie,
działa przeciwzmarszczkowo
i antycellulitowo.
9. Aloes – nawilża, wygładza,
uelastycznia i poprawia ukrwienie
skóry, łagodzi podrażnienia i stany
zapalne.
10. Pszenica – jej proteiny poprawiają elastyczność, miękkość
i gładkość skóry.
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Z CERTYFIKATEM
WEGAŃSKIE KOSMETYKI MAJĄ SWOJE OZNACZENIA
I CERTYFIKATY, CHOĆ ICH NIEOBECNOŚĆ NIE OZNACZA,
ŻE PRODUKT NIE JEST WEGAŃSKI.
Leaping Bunny, czyli „kicający króliczek” nie jest wprawdzie typowo wegańskim
certyfikatem, ale gwarantuje, że kosmetyk nim oznaczony
nie był testowany na zwierzętach (żaden z poszczególnych
jego składników również nie podlegał takim testom). Taki
znaczek na kosmetyku mówi również o tym, że firma, która
go wyprodukowała, zgadza się na wgląd odpowiednich
instytucji do dokumentacji produktu i weryfikację źródeł pochodzenia poszczególnych składników.
The Vegan Society to najsłynniejsze stowarzyszenie, które
przyznaje certyfikaty kosmetykom (i produktom spożywczym) niezawierającym żadnych składników pochodzenia
zwierzęcego i nietestowanym na zwierzętach. Dotyczy to
zarówno gotowego kosmetyku, jak i poszczególnych jego
składników. Znak Vegan Society to słonecznik wyrastający z litery V, ale V z zielonym
listkiem bywa też oznaczeniem produktów dla wegan wykorzystywanym przez
inne stowarzyszenia, takie jak np. European Vegetarian Union, Vegetarian Society
czy Vegan.org.
Znak V pojawia się w Polsce na kosmetykach przyjaznych
weganom i wegetarianom, czyli takich, które nie zawierają
żadnych składników odzwierzęcych (nie używano ich też
w procesie produkcji), nie były testowane na zwierzętach
i nie zawierają oleju palmowego. Przyznaje go produktom
kosmetycznym Fundacja Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva!
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Nie ma i nie prowadzi się badań porównujących działanie i skuteczność
kosmetyków wegańskich z pozostałymi produktami dostępnymi na rynku
kosmet yczny m. Kosmetolo dzy
przypuszczają, że zaletą tego typu
produktów mogą być odżywcze
i przyjazne skórze formuły – bogate w
witaminy, fitohormony, antyoksydanty, oraz nowe odkrycia, np. botaniczny „botox”.
W niektórych przypadkach (np. skóry
wrażliwej) używanie kosmetyków wegańskich nieco zmniejsza ryzyko wystąpienia podrażnień, co wynika
z mniejszej ilości syntetycznych barwników, substancji zapachowych i konserwantów umieszczonych w konkretnym kremie czy innym produkcie.
I w końcu – co najważniejsze dla tych,
którzy wegańskie kosmetyki kupują
z powodów etycznych – są one przyjazne środowisku naturalnemu, światu
i zwierzętom.
Dla wszystkich innych wegańskie
produkty mogą być przyjemną
odmianą od tradycyjnych kosmetyków – szczególnie w czasie letnich
upałów. Na ogół bowiem kosmetyki
wegańskie mają lżejsze i bardziej roślinne formuły, np. dobrze sprawdzające się w upalne dni. Jesienią, gdy
skóra upomni się o bogatsze i silniejsze produkty skupiające się na działaniu naprawczym i silnie odmładzającym, można stosować w pielęgnacji
produkty zarówno wegańskie, jak
i niewegańskie.
Kosmetyki wegańskie na ogół są również produktami naturalnymi, często
także ekologicznymi lub certyfikowanymi jako czyste biologicznie lub organiczne. I to może być ich atutem dla
osób, które poszukują przede wszystkim naturalnej pielęgnacji.

FOT. 123RF (2), GETTY, BE&W
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Testowała: Anais Estal

Test

SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

ekspertka ds. pielęgnacji w drogerii h w Łodzi
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Neutrogena,
maska do stóp

O produkcie: Skóra po użyciu maski-skarpetek jest

O produkcie: Przyjemny w użyciu peeling solny

niesamowicie wygładzona. Skarpetki przylegają do skóry
stóp, przez co produkt dociera do każdego miejsca.
Zabieg najlepiej wykonać wieczorem, bezpośrednio
przed snem.
Najlepszy dla wszystkich tych, którzy chcą zadbać
o wygląd swoich stóp,
zwłaszcza latem.

z minerałami z Morza Martwego oraz olejem z eukaliptusa. Skutecznie usuwa martwy naskórek i pobudza naczynia krwionośne, dzięki czemu skóra odzyskuje zdrowy
wygląd. Wykazuje także działanie nawilżające i po jego
użyciu nie jest konieczne użycie balsamu do ciała.
Najlepszy dla każdego typu skóry.

Zwróciłam uwagę na

to, że skarpetki są łatwe
w użyciu i zapakowane tak,
że zawartość nie wypływa.

to, że peeling pozostawia
tłustą okluzję na skórze,
którą łatwo usunąć podczas
wycierania ciała ręcznikiem.

Neutrogena CICA Repair,

Dead Sea eukaliptusowy

maska do stóp (skarpetki), 1 para,
cena: 17,99 zł, 1 para = 17,99 zł

peeling solny do ciała, 660 g,
cena: 26,99 zł, 100 ml = 4,09 zł

3

4

Only Bio,
tonik złuszczający

O produkcie: Świetnie złuszcza, wygładza

i pielęgnuje skórę bez jej podrażniania.
Już po pierwszym użyciu można zauważyć
efekty działania. Kwasy AHA delikatnie usuwają martwy naskórek, a woda pomarańczowa nawilża i rozświetla skórę.
Najlepszy dla osób o cerze delikatnej,
obawiających się silniej działających preparatów, dla których używanie delikatnie złuszczającego toniku to dobry pomysł.
Zwróciłam uwagę na to, że produkt zdobył
wiele prestiżowych certyfikatów potwierdzających jego wysoką jakość.
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Dead Sea Collection,
peeling do ciała

Zwróciłam uwagę na

Pure97,
maska do włosów

O produkcie: Główną zaletą maski są jej składniki –

aż w 97% pochodzenia naturalnego. Produkt ma gęstą
konsystencję i delikatny zapach. Działa wygładzająco
na włosy, przez co ułatwia ich rozczesywanie. Przeznaczona jest do regeneracji zniszczonych włosów.
Najlepszy dla osób, które
nie przepadają za intensywnymi zapachami
kosmetyków.
Zwróciłam uwagę na

to, że włosy są przyjemniejsze w dotyku, odpowiednio
nawilżone i odżywione.

Only Bio Pinch of Glow, złuszczający tonik do twarzy,

Pure97 Lavender&Pine, maska do włosów,

100 ml, cena: 32,99 zł, 100 ml = 32,99 zł

200 ml, cena: 17,99 zł, 100 ml = 9,00 zł
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Płynna matowa formuła nasycona kolorem.
Nałóż i pozwól wyschnąć.
Do 16 godzin noszenia.

PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
/ ON W HEBE

MOC

regeneracji

FOT. GETTY, 123RF

Podobno silny facet zniesie wszystko.
Być może, ale jego skóra już nieco mniej!
Jak jej pomóc? TEKST: Aleksander Perliński

M

ęska skóra potrafi znieść
więcej niż kobieca, bo jest
od niej nieco grubsza
i bardziej odporna, ma też więcej kolagenu i elastyny. Ale także ona potrzebuje wspomagania i pielęgnacji, szczególnie gdy narażona jest na szkodliwe
czynniki zewnętrzne – uszkodzenia
przy goleniu, suche powietrze, wiatr
i promieniowanie słoneczne.
Zmarszczki (nawet te, które dodają facetom uroku i męskości), podrażnienia i przesuszenie to sygnały mówiące,
że przyda jej się nie tylko dobra ochrona (filtry SPF), ale też potężna dawka

witamin, substancji odżywczych i regenerujących. Dokładne oczyszczanie
kosmetykami zwierającymi łagodne
dla skóry, ale skuteczne substancje myjące i jednocześnie chroniące warstwę
hydrolipidową, złuszczanie naskórka
za pomocą peelingów i regularne stosowanie kremów odżywczych zawierających formuły silnie nawilżające
(m.in. z kwasem hialuronowym),
ochronne i odżywcze (witaminy i mikroelementy) pomogą przywrócić
skórze zdrowy wygląd, gładkość, młodzieńczy blask, odpowiednią jędrność
i nawilżenie.
1. YASUMI Mo2, krem-żel do twarzy,

75 ml, cena: 49,99 zł, 100 ml = 66,65 zł
2. LIERAC Homme, Premium,
emulsja przeciwstarzeniowa, 40 ml,
cena: 209,99 zł, 100 ml = 524,98 zł
3. AVA Eco Men, krem matująco-regenerujący, 50 ml, cena:
32,99 zł, 100 ml = 65,98 zł
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To lubi
męska skóra:
 Kwas hialuronowy, wyciąg z alg

morskich, naturalne masła i oleje, bo
wspomagają nawilżenie naskórka.
 Cynk i miedź, bo wspomagają
regenerację i odżywienie skóry, dodają
jej energii i witalności.
 Witaminę C, bo likwiduje przebarwienia oraz chroni przed wolnymi
rodnikami (i zmarszczkami).
 Aloes, witaminę E, panthenol
i alantoinę, bo koją skórę i łagodzą
podrażnienia.
 Olejek z drzewa herbacianego,
wyciąg z trawy cytrynowej, ekstrakt
z chmielu i kory dębu, bo działają
przeciwzapalnie i bakteriobójczo (ważne
przy zmianach trądzikowych) i regulują
wydzielanie sebum.
 Wyciągi z bluszczu, ruszczyka,
kofeiny, guarany, bo pobudzają mikrocyrkulację krwi, likwidując obrzęki i podpuchnięcia (np. pod oczami).

URODA

/ NA NASZYCH PÓŁK ACH

P RE MIE R Y
POZNA J NO W O Ś CI Z N AS Z YCH D R O GE R I I

AA INTYMNA

Intymne #lesswaste
Nawilżająca kostka do higieny intymnej AA delikatnie myje
i pielęgnuje, zapewniając świeżość oraz komfort.
Hipoalergiczna formuła nie zawiera
mydła (nie wysusza) i ma pH 4,5.
Produkt testowany przez alergików,
z rekomendacją Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego
oraz certyfikatem Vegan Society.

COSNATURE

Olej w roli głównej
Odżywczy krem do twarzy na dzień
zawiera kompozycję naturalnych olejów
roślinnych z olejem z nasion granatu
na czele, który skutecznie odżywia skórę,
regeneruje i napina, działa antyoksydacyjnie i przeciwzmarszczkowo, pielęgnuje skórę suchą i skłonną do łuszczycy,
wspomaga leczenie trądziku.

AA Intymna Ochrona&Pielęgnacja, nawilżająca kostka
do higieny intymnej, 80 g cena: 16,99 zł, 100 g = 21,24 zł

Cosnature Anti-Aging Day Cream, odżywczy krem do twarzy
na dzień, 50 ml, cena: 27,99 zł, 100 ml = 55,98 zł

DOVE POWERED BY PLANTS

DOVE POWERED BY PLANTS

Siły natury

Łagodny i skuteczny

Żel pod prysznic Dove Powered by Plants
Eucalyptus delikatnie oczyszcza ciało dzięki
substancjom pochodzenia roślinnego.
Gliceryna przywraca skórze nawilżenie
i gładkość. Wegańska formuła bez SLS składa
się w 99% ze składników pochodzenia
naturalnego i posiada certyfikat ECOCERT
Cosmos Natural. Zapach eukaliptusa w 100%
naturalnego pochodzenia odświeży skórę.

Dezodorant Dove Powered by Plants
Eucalyptus zapewnia świeżość do 24
godzin, a olej kokosowy i olej słonecznikowy nawilżają skórę. Wegańska formuła
bez soli aluminium składa się w 99% ze
składników pochodzenia naturalnego
i posiada certyfikat ECOCERT Cosmos
Natural. Aerozol zawiera neutralny dla
środowiska azot pochodzący z powietrza.

Dove Powered by Plants, żel pod prysznic Eucalyptus,
250 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 8,00 zł

Dove Powered by Plants dezodorant damski
w sprayu, 75 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 26,65 zł

NATURE BOX

YOSKINE

Pielęgnują i oczyszczają

Sekret gejszy

Kostka myjąca pod prysznic z olejem z awokado w 100%
tłoczonym na zimno. Wypielęgnuje i dokładnie oczyści
twoją skórę. Zadba o jej odświeżenie
i uchroni przed nadmiernym przesuszeniem. Zaskoczy cię bujną pianą o przyjemnym zapachu dojrzałego awokado.
Sięgnij po kostkę i poczuj prawdziwy
komfort pod prysznicem! Wypróbuj
również kostkę z olejem kokosowym.

Ekskluzywna linia odmładzających kosmetyków
zainspirowana została
rytuałami pielęgnacyjnymi japońskich gejsz. Każdy produkt oparto na innym składniku aktywnym (są to m.in. złoto, jedwabne nici, algi nori,
herbata matcha, lipidy sojowe). Każdy z nich pomaga
uzyskać efekt nieprzemijającej urody (z jap. – efekt Bi-Majo).

Nature Box Shower Bar, kostka myjąca z olejkiem
z awokado, 150 g, cena: 17,99 zł, 100 g = 11,99 zł
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Yoskine Geisha Gold Secret, przeciwzmarszczkowa regeneracja 55+ ,
krem z nićmi jedwabiu, 50 ml, cena: 59,99 zł, 100 ml = 119,98 zł

Ciepło!
Maski z efektem
sauny mają wielką
moc nawilżania
i regenerowania
włosów.

L’ORÉAL PARIS ELSEVE

Odkryj nowy Elseve

L’ORÉAL PARIS ELSEVE

Domowe SPA

Marka Elseve dba o Twoje włosy i planetę.
Nowe formuły produktów działają nie tylko na powierzchni, ale także wnikają we
włókna włosów, sprawiając, że stają się
piękne, silne i zdrowe. Elseve dba również
o planetę i korzysta z opakowań w 100%
pochodzących z recyklingu
(z wyjątkiem nakrętek i barwników).

Samonagrzewająca się maska Dream
Long Steam Mask to odbudowujący
rytuał z efektem SPA, pomagający
odzyskać piękny wygląd włosów
w mniej niż 10 minut. Produkt składa
się z odbudowującego balsamu
i czepka, którego tkanina w kontakcie z wodą wytwarza
ciepło i aktywuje działanie balsamu w głębi włókna włosa.

L’Oréal Paris Elseve Color Vive, szampon
ochronny do włosów, 400 ml, cena: 13,79 zł, 100 ml = 3,45 zł

L’Oréal Paris Elseve Steam Mask, samonagrzewająca się maska
do włosów z efektem spa, 40 ml, cena: 17,29 zł, 100 ml = 43,23 zł

ECODENTA

KARL LAGERFELD

W trosce o uśmiech

Podróż na Manhattan

Ta pasta składa się aż z 99% naturalnych
składników! Zawarty w niej olejek
kokosowy wybiela, odświeża oddech,
przeciwdziała płytce nazębnej i kamieniowi, a ksylitol skutecznie zwalcza
próchnicę. Pasta posiada certyfikat EcoCert Cosmos Organic. Nie zawiera fluoru.

Nowy męski zapach Karla Lagerfelda
zainspirowany jest Nowym Jorkiem i słynną
ulicą Mercer Street, przy której znajdują się
butiki projektantów i luksusowe sklepy.
Pełna energii kompozycja pachnie limonką,
bazylią, białym pieprzem, rabarbarem
i ciepłymi nutami piżma.

ECODENTA pasta do zębów przeciw kamieniowi nazębnemu z olejkiem kokosowym,
75 ml, cena: 21,99 zł, 100 ml = 29,32 zł

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

OLD SPICE

Coś dla brodaczy
Szampon do mycia brody Old Spice
delikatnie usuwa ze skóry twarzy
i z włosów wszelkie zanieczyszczenia,
kurz i sebum. Zachwyca przyjemnym
uczuciem czystości i męskim, orzeźwiającym zapachem. Aby w pełni cieszyć się
życiem i piękną brodą, można zastosować też odżywkę, balsam i olejek
do brody z nowej linii Old Spice.
Old Spice szampon do mycia brody,
225 ml cena: 49,99 zł, 100 ml = 22,21 zł

BELL HYPOALLERGENIC

Świet(l)ny efekt!
Zachwyć wszystkich, podkreślając kolor
tęczówki oka nowym eyelinerem Bell
HYPOAllergenic! Wybierz wersję Bright
Spark z mieniącymi się drobinkami albo
Navy Mood z intrygującą fioletową
poświatą. Formuła tego kosmetyku
w 85% złożona jest ze składników
naturalnych i odpowiednia dla wegan.
Bell HYPOAllergenic FRESH Color
Eyeliner 001, hypoalergiczny eyeliner
z efektem, 4,4 g, cena: 21,99 zł, 100 g = 499,77 zł

hebe.pl
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NOWOŚĆ
PUDER ROZŚWIETLAJĄCY
I’M SPARKLING SUN DUST

TOP
TREND

VEGAN

JESTEM PIĘKNA na moich zasadach. Mój atut to cera,
stawiam na GOLD GLOW w odcieniu Sun Dust
• Słoneczne rozświetlenie
• Idealnie podkreślona opalenizna twarzy i ciała
• Formuła z miką, naturalnie odmładza, perfekcyjnie
rozpraszając światło

GoshCopenhagenPolska

goshpolska

www.gosh.pl

Gold
Glow

NOWOŚĆ

Crazy
Blue

P I ĘKNA . ŚWI A DOMA . ODP OWI EDZIALNA

NOWOŚĆ
MASKARA BOOMBASTIC
CRAZY BLUE

VEGAN

Podkreślając szaloną część mojej osobowości stawiam na
wyrazistość spojrzenia, wybieram odcień maskary CRAZY BLUE,
• Spektakularna objętość rzęs
• Top trendy kolor – NASYCONY NIEBIESKI
• Pielęgnacyjna formuła z olejem rycynowym i woskiem Carnauba,
nie podrażnia nawet oczu wrażliwych

Zapraszamy do GOSH MAKEUP SCHOOL Poznaj Tip & Tricks makijażu rozświetlającego na: www.hebe.pl/goshmakeupschool

OSCAR DE LA RENTA

INNE, CZYLI
wyjątkowe!
Lato do poprzednich niepodobne. To nie my zaplanowałyśmy
jego aktualną wersję, projektanci też tego nie przewidzieli.
Ale to my możemy sprawić, by było piękne!

FOT. IMAXTREE/FREE

ELISABETH FRANCHI

DRIES VAN NOTEN

L AT
w mOi e ś c i e

TEKSTY: Matylda Jawor
hebe.pl
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L AT O W M I E Ś C I E
/ MODA

garnitur

PROMENADA ...
...w stylu retro, czyli fasony odpowiednie
niegdyś do uzdrowiskowych spacerów.

ETRO

Teraz – do wszechstronnego zastosowania.

Marlena Dietrich (zdjęcie po lewej) niemal
sto lat temu bulwersowała noszeniem męskich garniturów, bo szokowanie zawsze było
skutecznym sposobem przyciągania uwagi.
Dziś garniaki zakładamy dla wygody.
•By było kobieco, nosimy naszyjniki godne
egipskiej Kleopatry i okazałe kolczyki od
kompletu. A na nogach sandałki lub klapki.
•Nowość! Można łączyć w jednej stylizacji kilka odcieni bieli – czystą śnieżną, śmietankową
i lodowcową niebieskawą. Dotąd uchodziło to
za stylistyczne faux pas.
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/ MODA

garnitur

W S T Y L U S A FA R I
Słowo „garnitur” nie musi
oznaczać solennej elegancji
ani sztywności. Ten lniany może

Meksykańska malarka Frida Kahlo (na zdjęciu pośrodku) nawet w męskim garniturze wygląda superkobieco! Od czego to zależy? Od detali....
• Frida nosiła do garnituru sporo okazałej biżuterii (bo taką lubiła), a w kieszonce na piersi
fantazyjnie drapowała wielobarwną jedwabną wzorzystą poszetkę.
• W wersji współczesnej zdejmujemy krawat (może wystąpić w roli paska), rozpinamy koszulę pod szyją (albo wymieniamy ją na T-shirt) i podwijamy rękawy marynarki.

RAG AND BONE

się pognieść. I taki ma być!

N I E L U B I Ę KO M P L E T Ó W
Garnitur możemy zbudować same z elementów w odmiennych
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Klasyczną ikoną stylu z elementami męskiej garderoby
jest tytułowa bohaterka filmu Woody’ego Allena „Annie Hall” z 1977 roku grana
przez nieziemską Diane Keaton (oboje na zdjęciu).
• Filmowa Annie trzymała
się neutralnej gamy kolorów rodem z typowej (ówczesnej) męskiej szafy.
• My nie musimy się ograniczać. Wybieramy kolory,
które lubimy. Nawet jeśli
jest to cytrynowa żółć w połączeniu z rdzawym odcieniem zamszowym!

facebook.com/hebe

FOT. IMAXTREE/FREE (3), BE&W (2), GETTY

ALTUZARRA

kolorach i różnych tkanin.

L AT O W M I E Ś C I E

sukienki

/ MODA

Naszą przewodniczką po letnich sukienkach jest it girl, ilustratorka
modowa Jenny Walton, jedna z najlepiej ubranych dziewczyn na świecie!
P O Ł YS K I M I G O TA N I E

MINIMALIZM
Unikamy zwracających uwagę detali i ozdobników.

JIL SANDER

OSCAR DE LA RENTA

Zamiana miejsc. Rzeczy wieczorowe nosimy za dnia!

Brokat, cekiny, lureks, metalizowane tkaniny...
• Uwaga! Nosimy je od rana, w pełnym słońcu.
A ponieważ to garderoba dzienna, fasony są skromne.

Prościej być nie może! I nie ukrywamy tego.
• Trend pokazuje bez żadnych wątpliwości, że to my jesteśmy ozdobami naszych sukienek. :-)

Z WESTERNU

M O C N Y KO L O R

ROKSANDA

Jeden lub dwa. Ale koniecznie widoczny z daleka!

ZIMMERMANN

Echa strojów osadniczek na Dzikim Zachodzie.

Trzy proste zasady: dopasowana góra, rozkloszowany
dół, raczej minimalistycznie.
• Dla projektanta zadanie karkołomne: nowa, efektowna sukienka, która ma przypominać skromną sukienkę
pionierki. Udało się, trochę ją przypomina... Trochę!

Nosimy je wtedy, gdy chcemy być bohaterką chwili.
Kolory o doskonałej widoczności. Mogą być neonowe.
• Warto zwrócić uwagę na to, by w całości stylizacji
(łącznie z akcesoriami i dodatkami) pojawił się jeszcze
jakiś kolor. Inaczej jest nudno i za dokładnie.
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L AT O W M I E Ś C I E

sukienki

W PA S K I

C A Ł A J E S T E M W FA L B A N A C H
To nie są jakieś drobne falbaneczki, nie ma żartów!

DAKS

Deseń arcyletni, idealny na wakacje.

ALICE OLIVIA

Jakie paski wybierać? Takie, które przypominają markizę lodziarni gdzieś nad Morzem Śródziemnym.
• Wakacyjne paski w tym sezonie nie muszą być marynarskie, ale na pewno nie przypominają ludowych
łowickich zapasek.

ROMANTYCZNIE

Falbanki próbują przebić się do naszej rzeczywistości
już kolejny raz. W naprawdę okazałej odsłonie!
• Można lubić (i nosić) lub nie. Nie ma opcji
pośrednich.

ETNOLOOK

ETRO

Co jest nowe? Tkaniny, które imitują patchwork.

VICTORIA BECKHAM

Kunsztowne pomysły i wykonanie. To kreacje.

To nie są tylko proste letnie sukienki. To temat na pracę mistrzowską.
• Minimalistki mogą sobie odpuścić. Tu dzieje się naprawdę dużo i wymaga superprofesjonalizmu od twórcy. Może to być jedna technika kreująca całość lub kilka.

„Miło poszaleć w porę” (Horacy). Motywy etno są idealne na wakacje, ale niekoniecznie w plener!
• Nawet gdy tonacja kolorystyczna jest neutralna i nie
operuje kontrastami, desenie są dobrze widoczne, bo
sukienki etno są długie i zamaszyste.
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FOT. IMAXTREE/FREE (8), GETTY (4), EAST NEWS (3), BE&W

/ MODA

L AT O W M I E Ś C I E

casual

R 13

RIHANNA

Nie tylko na grzyby i na poziomki.
Tego lata koszyk bardziej przyda się do noszenia laptopa w drodze na służbowe spotkania. Modnie i praktycznie. Dwa w jednym. Fasonów jest bez liku, na pewno coś
wybierzesz dla siebie.

ZWRACAMY HONOR!
Jeszcze całkiem niedawno turystyczne
sandały były dyżurnym motywem żartów.
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...NA PARYSKIEJ ULICY

JONATHAN COHEN

Teraz biorą odwet jako hit lata.

Opisywane są przez
komentatorów jako
„sandały ojca, gdy pracował w ogrodzie”.
I rzeczywiście tak jest,
nie zmieniły się. To my
mamy zmienić o nich
zdanie. Dlaczego? Poza argumentem, jakim
jest masowa obecność
na wybiegach, jest
i drugi – wygoda!

Koszula surfera na Hawajach, T-shirt posthipisa, robocze ubranie wziętego
malarza? Nie trzeba wybierać! Nowe koszule i koszulki są zmiksowaną wersją
tych trzech źródeł inspiracji.
• Można nosić je pojedynczo lub parami. Łączyć kreatywnie desenie i kolory
lub trzymać się jednego
motywu.
• W wersji łagodnej kolorystycznie sprawdzi się także
jako strój w casual friday.

Zwiąż nas!
To nie tylko smaczek sezonu, ale i praktyczne rozwiązanie, gdy masz spodnie
z szerokimi, ale za krótkimi nogawkami
(ani kuloty, ani długie spodnie) lub zamierzasz wsiąść na miejski rower.

FOT. GETTY (3), IMAXTREE/FREE (2)

Telewizory plazmowe? Billboardy? A może największe smarfony? Takiej wielkości
szkła mają w tym sezonie okulary przeciwsłoneczne. Przyciągają uwagę nie tylko
formatem, ale także dekoracyjnymi szczegółami (choć niekoniecznie).

MIU MIU

/ MODA

L AT O W M I E Ś C I E
/ MAKIJAŻ

ZABAWA
W CIEPŁO–ZIMNO
I co na to makijaż...

Powinien dzielnie znieść wysoką temperaturę na dworze
i klimatyzację w sklepie lub biurze. Bierzemy pod uwagę także
mocne światło i to, aby w blasku dnia nie raził efektem maski.
Letni makijaż. To nie wyzwanie, to technika i właściwe produkty!

3

Wypróbuj
produkty o kremowej
konsystencji. Cienie, róże
i kremy koloryzujące dają
miękki i delikatny efekt
idealny na gorące
dni.

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf
www.fotoreporter.pro

1

N

2

Najpierw prażące promienie słoneczne, a w chwilę później podkręcony do maksimum klimatyzator… Nasza skóra cierpi katusze (choć nic nie mówi), starając się zbalansować skrajne skoki
temperatur, a makijaż walczy o przetrwanie resztkami sił. Zmiana rutynowych gestów przy jego wykonywaniu pomoże nam
„zachować twarz” w każdych okolicznościach. Oto kilka prostych zasad...
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1. JOWAE nawilżajacy krem BB do twarzy, jasny, 30 ml, cena:

78,99 zł, 100 ml = 263,30 zł 2. ANNABELLE MINERALS baza
glinkowa pod makijaż, 4 g, cena: 59,99 zł, 100 g = 1499,75 zł 3.
REVOLUTION MAKEUP Hydrate&Prime, baza pod makijaż
nawilżająca, 28 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 124,96 zł
4. GOSH Primer Plus Chameleon, baza pod makijaż, 30 ml,
cena: 59,99 zł, 100 ml = 199,97 zł

Filtry UV
można znaleźć wszędzie, także w produktach
kolorowych do makijażu. Zwróć na to uwagę,
kompletując letnią
kosmetyczkę.

1
1

2

3

4

Dobre przygotowanie

Podpiekana na słońcu, a następnie podrażniona klimatyzacją skóra zrobi wszystko,
aby „zrzucić” z siebie makijaż, a kolejne poprawki niestety już w tym momencie
nie pomogą. Natomiast odpowiednio dobrany primer i krem (koniecznie korzystaj z tych z filtrami UV!) będą strażnikami naszego dobrego wizerunku. Jeśli dasz
im odpowiedni czas na wchłonięcie, pomogą też utrzymać kosmetyki kolorowe na
właściwym miejscu. Dobrze dobrana baza uzupełni ujednolicającą funkcję podkładu czy korektora, a odrobina bazy pod cienie na powiekach utrzyma makijaż oczu
na miejscu i wzmocni jego kolorystykę.

1. RIMMEL Match Perfection, korektor

010 Porcelain, 7 ml, cena: 32,99 zł,
100 ml = 471,29 zł 2. REVOLUTION MAKEUP

Conceal&Define C1, korektor, 3,4 ml,
cena: 26,99 zł, 100 ml = 793,82 zł 3. INGRID
Ideal Skin, korektor nr 10, 7 g, cena:
13,99 zł, 100 g = 199,86 zł 4. DERMEDIC
Neovisage, pielęgnacyjny fluid SPF50+,
Odcień Iwory, 30 ml, cena: 59,99 zł, 100
ml = 199,96 zł
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1. HEAN Matte Touch, Natural,
podkład z filtrem SPF10, 30 ml,
cena: 34,99 zł, 100 ml = 116,63 zł
2. BELL HYPOAllergenic,
Nude&Moist, podkład do twarzy
nr 003, 34 g, cena: 36,99 zł,
100 g = 108,79 zł 3. MIYA MyBBCream,
krem BB z filtrem SPF30, odcień:
cera jasna, 40 ml, cena: 44,99 zł,
100 ml = 112,48 zł 4. GOSH krem BB
z filtrem SPF15 nr 02 Beige, 30 ml,
cena: 54,99 zł, 100 ml = 183,30 zł

1

2

2

3

4

Mniej znaczy więcej i lepiej

Delikatniejsza warstwa makijażu zapewni mu dłuższe życie.
Podkład lub korektor nałożone bardzo cienko nie będą tak
chętnie warzyły się i spływały, a w pomieszczeniach klimatyzowanych unikniemy niepotrzebnego przesuszenia. Sięgnijmy po kosmetyki, które mają lekką konsystencję, i z pomocą
pędzelka lub gąbeczki nakładajmy je stopniowo, pamiętając
o tym, że mocne światło słoneczne (podobnie jak np. światło
w biurach) bezlitośnie podkreśla wszelki nadmiar produktu.

Dbaj o usta!
Skrajne temperatury
zawsze wysuszają ich

1

naskórek. Nie zapominaj
o ich regularnym
nawilżaniu
i o peelingach.

3
2
1. PALLADIO ryżowe bibułki matujące, 10 g, cena: 29,99 zł,
100 g = 299,90 zł 2. EVELINE bibułki matujące 8 w 1, 8 g,
cena: 10,49 zł, 100 g = 131,13 zł 3. HEBE PROFESSIONAL bibułki
matujące 100% naturalne, 50 szt., cena: 9,99 zł, 1 szt. = 0,20 zł
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Czas na zmiany

Ograniczając ilość nakładanych kosmetyków, warto przemyśleć też sięgnięcie po inne formuły. Punktowo nałożony korektor może zastąpić podkład, a produkty do ust typu lip stain
pomogą nam utrzymać świeży kolor na wargach lepiej niż te
o tłustej konsystencji. Zdecydowanie warto też przemyśleć
zamianę kolejnych warstw pudru na bibułki matujące. Dzięki
nim pozbędziemy się sebum bez obawy, że puder zamieni się
w ciasto, próbując wchłonąć nadmiar wilgoci.

TYLKO w

L AT O W M I E Ś C I E
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Nie
bój się koloru.
Wybieraj kosmetyki
w świeżych, słonecznych
odcieniach, pięknie
podkreślą
opaleniznę.

2
3

1

4
1. INGLOT utrwalacz makijażu, 150 ml, cena:

48,99 zł, 100 ml = 32,66 zł 2. REVOLUTION
MAKEUP Sport Fix, utrwalacz makijażu
w sprayu, 100 ml, cena: 34,99 zł,
100 ml = 34,99 zł 3. HEAN Fixer Spray,
utrwalacz makijażu, 150 ml, cena: 19,99 zł,
100 ml = 13,33 zł 4. ECOCERA puder ryżowy,
utrwalacz makijażu, 15 g, cena:
26,99 zł, 100 g = 179,93 zł

Utrwal to!

Jeśli zależy ci na tym, aby makijaż przetrwał wiele godzin w stanie nienaruszonym, koniecznie go utrwal. Kosmetyk
nazywany fixerem dosłownie zamrozi
makijaż na twarzy. Dzięki niemu przetańczysz gorącą letnią noc bez obawy,
że podkład spłynie, a tusz do rzęs znajdzie się pod oczami. Wszelkie ważne
okazje nie mogą się bez niego obyć. Jest
też sprzymierzeńcem w walce o zachowanie kolorów produktów takich jak
cienie czy róż do policzków, kiedy słońce i mocne światło mogą sprawiać, że
nawet soczyste barwy zblakną.
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1. BELL HYPOAllergenic, wodoodporny tusz do rzęs, 8 g, cena: 20,99 zł, 100 g = 262,38 zł
2. INGRID Supreme Waterproof, wodoodporny tusz do rzęs, 5 ml, cena: 19,99 zł,
100 ml = 399,80 zł 3. L’ORÉAL Very Different Unlimited, wodoodporny tusz do rzęs, 7,4 ml,

cena: 70,49 zł, 100 ml = 959,32 zł 3. MAX FACTOR 2000 Calorie, wodoodporny tusz
do rzęs, 9 ml, cena: 36,99 zł, 100 ml = 411,00 zł

FOT. 123RF, GETTY, BE&W

5

4

Chwilo trwaj!

Sięgnij bez obawy po kosmetyki o przedłużonej trwałości. Korzystają z nich makijażystki ślubne i... wiedzą, co robią. Kredki, eyelinery, szminki i podkłady z oznaczeniami: „24 h”, „longlasting” czy „wodoodporne” to agenci do zadań specjalnych.
Używanie niektórych z nich na co dzień może być trudne ze względu na staranny
demakijaż, który trzeba wykonać (w końcu mają przetrwać wszystko!), ale stosowane z umiarem pomogą nam stworzyć trwały makijaż, któremu lato niestraszne.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

TYLKO w

PIĘKNO
ODPOWIEDZIALNE,
ZNACZY BEZPIECZNE.
BEZPIECZNE FORMUŁY naszych kosmetyków
minimalizują ryzyko podrażnień, a brak dodatku
perfum nie naraża na uczulenia

VEGAN

BEZPIECZEŃSTWO ZWIERZĄT jest dla nas kluczowe,
już ponad 60% naszych kosmetyków posiada
formuły wegańskie
BEZPIECZNA PLANETA, z myślą o niej stopniowo
zwiększamy ilość opakowań wykonanych z plastiku
odłowionego z oceanów
BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW. Większość naszych
kosmetyków zabezpieczamy folią ochronną.
To 100% pewności, że nigdy wcześniej nie był używany.

Czujemy się odpowiedzialni za Wasze
bezpieczeństwo. Dziś stanowi ono nową
definicję piękna. Korzenie GOSH Copenhagen sięgają produkcji farmaceutycznej,
stąd też czystość i kontrola produkcyjna
były dla nas zawsze podstawą działania.
Oprócz kontroli jakości, sprawdzonego
źródła surowców oraz najwyższej staranności w doborze składników, tworzymy bezpieczne formuły zapewniające
brak podrażnień i potencjalnych reakcji
alergicznych. Dbamy o Ciebie każdego
dnia dodając do naszych produktów filtry
SPF, ochronę antypollution oraz anti
blue light, abyś bezpiecznie dla skóry
korzystała z telefonu czy komputera. Podjęliśmy świadomą decyzję o przejściu naszych
kosmetyków na weganizm. Wierzymy w filozofię zero waste, dlatego stosujemy plastik
z recycylingu, odłowiony z oceanów. Chronimy też Twoje zdrowie, zabezpieczając
nasze kosmetyki przed otwarciem. Gosh Copenhagen to wiara w piękno świadome,
odpowiedzialne i bezpieczne.

GoshCopenhagenPolska

goshpolska www.gosh.pl

PIĘKNA.ŚWIADO MA.O DPOWIEDZIA LN A
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TYLE
SŁOŃCA
w
całym
mieście...

Jeśli spędzamy większą
część lata w mieście,
nasza skóra potrzebuje
szczególnej ochrony,
a także nawilżenia
i ukojenia. Dbamy o nią
czule, troskliwie
i... niekłopotliwie.
TEKST: Olga Huk
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Latem nasza uwaga i siła pielęgnacji
powinny być skierowane na odpowiednią ochronę skóry, utrzymanie
właściwego poziomu jej nawilżenia
i odżywienie. Zwłaszcza, jeśli lato spędzasz w mieście, a wakacje na własnym
balkonie. W warunkach miejskich nasza skóra potrzebuje szczególnych
zabezpieczeń.

Przygotuj się
Zanim w rozpoczniesz letni sezon na
opalanie, spróbuj odpowiednio przygotować swoją skórę na pierwsze promienie słońca. Pamiętaj o tym, że nasza słowiańska jasna karnacja jest bardzo
wrażliwa, szczególnie przy pierwszym
kontakcie ze słońcem i bez odpowiedniej ochrony bardzo łatwo ulega podrażnieniom. Nawet wyjście z domu na
godzinę bez kremu z filtrem SPF może
skończyć się bolesnymi poparzeniami.

Naturalna ochrona
Oprócz kosmetyków z filtrami chemicznymi i mineralnymi możesz również
wypróbować działanie
ochronne olejów i maseł
roślinnych, które są naturalnymi filtrami przeciwsłonecznymi. Choć ich
wartość SPF nie jest wysoka, mogą ci się spodobać,
jeśli cenisz naturalne sposoby pielęgnacji.
Do najsilniejszych naturalnych filtrów możemy zaliczyć olej z pestek malin (ma
wartość SPF ok. 25–40), nasion marchwi (SPF 40), tamanu (SPF 15–20), kokoso-
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wy i masło shea (SPF 6).
Większość z nich ładnie
pachnie i ma przyjemną
konsystencję, ale niestety
pozostawia na skórze tłustą
warstwę. Niektóre mogą nawet brudzić skórę i ubranie
(np. olej z marchwi).
Smarowanie i zasłanianie
Skuteczność działania kosmetyków z filtrami przeciwsłonecznymi zależy
nie tylko od ich wartości
i rodzaju, ale także od
sposobu ich aplikacji i regularnego odświeżania
warstwy produktu na
skórze.

Po pierwsze, pamiętaj, aby
kosmetyk z filtrem SPF nakładać na skórę zawsze 15–
20 minut przed wyjściem
z domu, aby pozwolić mu
wchłonąć się w naskórek.
Jest to szczególnie ważne w
przypadku kosmetyków
z filtrami mieszanymi i chemicznymi, które wnikają w
skórę i działają w jej wnętrzu (filtry mineralne działają tylko na powierzchni).
Po drugie, jeśli planujesz
wylegiwanie się na słońcu,
musisz wziąć pod uwagę to,
że pod wpływem wydzielania potu, a także przypadkowego dotykania skóry

dłonią, kocem lub ręcznikiem warstwa kosmetyku
ulega wytarciu i takie miejsce nie jest już skutecznie
chronione przed promieniowaniem UV. Stąd konieczność regularnego
(mniej więcej co godzinę,
półtorej) ponownego nałożenia warstwy kosmetyku.
Również woda i każda kąpiel (w rzece, jeziorze, morzu czy nawet szybki, odświeżający prysznic na odkrytym miejskim basenie)
zmyje z ciebie część warstwy ochronnej. Nawet jeśli
kosmetyk w nazwie ma słowo „wodoodporny”, nigdy

kontakt z wodą nie jest dla
niego obojętny i zawsze
pod jej wpływem traci na
sile.
Ważnym elementem ochrony przeciwsłonecznej jest
aplikacja kosmetyku przeciwsłonecznego na czubek
głowy i używanie nakrycia
głowy niezależnie od tego,
czy leżymy na kocu czy chodzimy po mieście, oraz
ochrona oczu przez noszenie okularów przeciwsłonecznych ze szkłami wyposażonymi w filtr UV.
Po słońcu
Letnia pielęgnacja, szczególnie jeśli regularnie korzystamy z kąpieli sło-

necznych, nie może obyć
się bez właściwego nawilżenia skóry, jej odżywienia i jeśli to konieczne –
również ukojenia.
Nawilżające balsamy do ciała, kremy i olejki w żelu stosowane po porannym
prysznicu oraz po wieczornej kąpieli to konieczność,
jeśli chcesz, aby twoja skóra
była gładka, dobrze nawilżona i aby opalenizna trzymała się na niej bez niespodzianek w postaci łuszczenia się czy nieestetycznego
przesuszenia. Wieczorem
warto również zadbać o to,
aby kosmetyki miały nieco
bogatszą konsystencję zawierającą olejki i masła ro-

ślinne, które w naturalny
sposób wzmocnią barierę
ochronną naskórka i zapobiegną utracie wilgotności.
Wystarczy wybrać krem lub
balsam z jakimkolwiek olejem roślinnym (arganowym,
z awokado, z oliwek, jojoba,
migdałowym) lub po prostu
w wilgotną skórę po kąpieli
wmasować trochę oliwy
z oliwek z pier wszego
tłoczenia.
Jeśli skóra z powodu podrażnień lub poparzeń słonecznych (którym jednak
staraj się zapobiegać) potrzebuje ukojenia, świetnie
sprawdzą się w tej roli lekkie
żele i bardzo płynne balsamy zawierające proteiny ro-

ślinne i sok, miąższ lub
choćby ekstrakt z aloesu,
który wspaniale sprawdza
się w takich przypadkach.
Naturalny miąższ z aloesu
nie tylko ma właściwości intensywnie nawilżające skórę, ale także łagodzi wszelkie podrażnienia, koi i doskonale chłodzi.
Dodatkowy efekt chłodzenia rozpalonej skóry można
uzyskać, wkładając krem
lub żel aloesowy do zamrażalnika mniej więcej na 30
minut przed nałożeniem go
na skórę lub wybrać kosmetyk zawierający olejek eukaliptusowy lub miętowy. Oba
dają przyjemne w upalne
dni wrażenie chłodu.
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1. TOŁPA dermo face, hydrativ, bogaty krem nawilżający, 40 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 87,48 zł 2. EVELINE Gold Lift Expert, luksusowe odżywcze

mleczko do ciała z drobinkami złota, 350 ml, cena: 17,49 zł, 100 ml = 5,00 zł 3. PALMER’S brązujący balsam do ciała, 250 ml, cena: 39,99 zł,
100 ml = 16,00 zł 4. BIELENDA Magic Bronze, samoopalająca mgiełka do twarzy i ciała, 150 ml, cena: 23,99 zł, 100 ml = 15,99 zł 5. EQUILIBRA aloesowy

sztyft pod oczy, 5,5 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 545,27 zł 6. DOVE DermaSpa, Summer Revived, balsam brązujący do ciała, 200 ml, cena: 22,49 zł,
100 ml =11,25 zł 7. MIYA MyBBCream, lekki krem BB, 40 ml, cena: 44,99 zł, 100 ml = 112,48 zł 8. CLIV rewitalizujący krem BB do twarzy, 35 g, cena:
99,99 zł, 100 ml = 285,69 zł 9. DERMEDIC Hydrain3 Hialuro, ultranawilżający żel do twarzy, 50 ml, cena: 35,99 zł, 100 ml = 71,98 zł 10. SENSILIS
Upgrade, krem na dzień SPF 20, 50 ml, cena: 139,99 zł, 100 ml = 279,98 zł 11. ZIAJA BB aktywny krem na niedoskonałości do cery normalnej
i suchej, 50 ml, cena: 11,99 zł, 100 ml = 23,98 zł 12. LA ROCHE POSAY Anthelios, mgiełka ochronna do twarzy i ciała SPF 50, 75 ml,
cena: 59,99 zł, 100 ml = 79,99 zł

Oprócz kremu warto więc wcześniej zadbać o kondycję skóry przez odpowiednie jej nawilżenie oraz skłonić ją do uodpornienia na promieniowanie UV. Można to zrobić, używając kosmetyków do
ciała i twarzy ze składnikami nawilżającymi (kwas hialuronowy, mocznik,
alantoina, D-pantenol, gliceryna),
wzmacniającymi ochronę płaszcza hy-
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drolipidowego naskórka (kwasy tłuszczowe, oleje i masła roślinne) oraz przez
przyjmowanie suplementów diety na
kilka (najlepiej 2–3) tygodni przed opalaniem. Zawarte w nich związki karotenoidów zwiększają naturalną odporność skóry na działanie promieni słonecznych, wyraźnie poprawiają jej koloryt (cera nabiera złotego odcienia),

a znajdujące się w suplementach antyoksydanty, witaminy (A, C, E) i probiotyki wzmocnią od wewnątrz system
obronny skóry, zabezpieczając ją przed
przesuszeniem i starzeniem.
Najskuteczniejszym składnikiem suplementów na lato i kosmetyków przygotowujących skórę do opalania jest oczywiście beta-karoten (czyli prowitamina

NOWOŚĆ

L AT O W M I E Ś C I E
/ URODA
witaminy A), który skutecznie zmniejsza wrażliwość skóry na działanie promieni UV, chroni przed powstawaniem
trudnych do usunięcia przebarwień
i działa przeciwstarzeniowo na komórki skóry.

Faktory, filtry i SPF-y
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Miejski zestaw obowiązkowy
czyli co przydaje się latem w mieście
Krem do twarzy z filtrem SPF 20–30 (w zależności od karnacji i stopnia opalenia
skóry). Jeśli twoja skóra jest bardzo wrażliwa na słońce albo z jakiegoś powodu
potrzebujesz silniejszej ochrony (np. przyjmujesz leki mogące wywołać podrażnienia skóry pod wpływem promieni UV), wybierz krem do twarzy z SPF 30–50,
a nawet 50+.
Krem lub balsam do ciała z filtrem dopasowanym do karnacji twojej skóry
i stopnia jej opalenia (SPF 20–30–50).
Butelka wody mineralnej. W bardzo ciepłe dni i w czasie wysiłku fizycznego (np.
podczas całodziennego zwiedzania miasta, wędrówki lub spacerów, jazdy na rowerze) powinnaś wypijać około 2,5–3 litry wody. Nie dopuść do uczucia pragnienia i odwodnienia, bo to źle wpływa nie tylko na skórę, ale przede wszystkim na
twoje zdrowie.
Butelka wody w sprayu – przyda się do odświeżenia i ochłodzenia skóry twarzy
i ciała.
Żel aloesowy. Dobrze mieć go pod ręką, gdy potrzebne będzie natychmiastowe
ukojenie rozpalonej skóry albo po prostu dla odświeżenia.
Okulary. Nie tylko są modnym dodatkiem i uzupełnieniem letniej stylizacji, ale
przede wszystkim chronią oczy przed działaniem promieni UV, które mogą przyczynić się do rozwoju nowotworów gałki ocznej.
Nakrycie głowy – kapelusz lub chustka na głowę obowiązkowo podczas wycieczek i leżenia na kocyku. Rzadko myślimy o ochronie przeciwsłonecznej skóry
głowy, a ona również jest bardzo wrażliwa na działanie promieni UV.
Zakryte buty – tak, tak, wiemy, że w czasie upałów to trudne, ale podczas chodzenia wierzch stóp (podbicie) jest bardzo narażony na poparzenia, bo słońce
pada na niego pionowo (podobnie jak na czubek głowy, nos i ramiona). Zakryte
buty to najskuteczniejszy sposób na ochronę, ale jeśli lubisz sandałki i klapki, pamiętaj, aby regularnie smarować kremem z filtrem górną część stóp.

FOT. 123RF

Niezależnie od tego, czy będziesz opalała się w tym roku na łące na wsi, na
miejskim skwerze czy na własnym balkonie, musisz odpowiednio zabezpieczyć skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. I nie ma
z tym żartów, bo lekceważący stosunek
do kwestii ochrony przeciwsłonecznej
miewa przykre konsekwencje. Co roku
w Polsce wykrywanych jest 50 000
przypadków nowotworów skóry, z czego 3000 to najbardziej niebezpieczna
jego odmiana – czerniak złośliwy, atakujący poza skórą i błonami śluzowymi
również gałkę oczną. Nie chcemy nikogo straszyć, ale przy naszej słowiańskiej
jasnej karnacji, określanej fototypem 2
(północnoeuropejskim według oficjalnej skali Fitzpatricka), opalanie powinniśmy zaczynać zawsze z najwyższym
filtrem (SPF 50) i dopiero mniej więcej
po tygodniu zmniejszyć go do SPF 30,
ale nigdy w czasie słonecznego lata nie
schodząc poniżej SPF 25–20. Nie
martw się, że przy tak wysokiej ochronie przeciwsłonecznej twoja skóra się
nie opali – już po dwóch tygodniach
nabierze złotego odcienia, będzie wyglądała pięknie, a przede wszystkim będzie zdrowa. Spieczony, ciemnobrązowy odcień skóry – jeśli nie jest to jej naturalna karnacja – nie dodaje urody,
wprost przeciwnie, może sprawiać, że
będziesz wyglądała poważniej, a z powodu przesuszenia nagle pojawi się na
niej więcej zmarszczek niż przed wakacjami. A chyba nie o to ci chodzi!

L AT O W M I E Ś C I E
/ ZRASZACZE

Latem niezastąpione podczas podróży. Świetnie sprawdzają się
też w domu i w biurze. Wody termalne w sprayu, mgiełki
do twarzy i hydrolaty koją skórę, chłodzą ją, odświeżają
i nawilżają. Warto wiedzieć kiedy, i jak ich używać. TEKST: Katarzyna Brzeska

ZRASZACZE
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cji każdego rodzaju skóry. Z dobrymi
rezultatami stosuje się je także podczas
terapii dermatologicznych, po zabiegach z zakresu medycyny estetycznej
i w trakcie leczenia chorób skóry.
W codziennej pielęgnacji można ich
używać do oczyszczania twarzy
i utrwalania makijażu, a latem do chłodzenia skóry i orzeźwiania jej w ciągu
upalnego dnia. Nie pozwalamy jednak
wodzie termalnej wyschnąć na gorącej
skórze, bo podczas parowania wyciąga

2
1
3
1. PUREHEALS propolisowa mgiełka

do twarzy, 100 ml, cena: 69,99 zł,
Blueberry,
Vegan Face Mist, mgiełka do twarzy, 80 ml,
cena: 16,99 zł, 100 ml = 21,24 zł 3. LIERAC
Hydragenist, nawilżająca mgiełka
do twarzy, 30 ml, cena: 49,99 zł,
100 ml = 69,99 zł 2. NACOMI

100 ml = 266,63 zł

FOT. 123RF, GETTY

N

Najbardziej uniwersalnymi zraszaczami są wody termalne (w sprayu lub
w butelce z atomizerem). Mają wiele
zalet i sporo zastosowań. Ze względu
na dużą zawartość minerałów (na ogół
są to wody wysoko zmineralizowane
pochodzące z leczniczych źródeł termalnych) oraz oligoelementów wygładzają skórę i działają antyrodnikowo,
a także koją podrażnienia i likwidują
uczucie ściągnięcia skóry np. po myciu.
Wody termalne nadają się do pielęgna-

L AT O W M I E Ś C I E
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1. NACOMI Rose Water, hydrolat róża-

ny, 80 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 24,98
zł 2. JOWAÉ nawilżająca mgiełka

do twarzy, 200 ml, cena: 56,99 zł,
100 ml = 28,50 zł 3. ALMA K perfumowana mgiełka do ciała, 50 ml,
cena: 69,99 zł, 100 ml = 139,98 zł
4. MIYA MyBeautyEssence, aktywna
esencja w lekkiej mgiełce na twarz,
szyję i dekolt, 100 ml, cena: 32,99 zł,
100 ml = 32,99 zł

1

2

ona wilgoć z naskórka i – paradoksalnie
– powoduje... przesuszenie. Osuszanie
skóry dotyczy także innych zraszaczy –
hydrolatu, mgiełki i toniku. Skórę należy osuszyć w ciągu minuty po aplikacji,
używając chusteczki (przykładając ją
delikatnie do skóry).

Kwiatowa rosa
Hydrolat to produkt powstały podczas
procesu destylacji parą wodną różnych
części roślin (np. liści, łodyg, korzeni,
kwiatów). Prócz niewielkich ilości olejków eterycznych zawiera cenne substancje odżywcze i mineralne. Można
go aplikować bezpośrednio na skórę,
a jego działanie uzależnione jest od tego, z jakiej rośliny pochodzi. Stosowany
latem jako zraszacz doskonale chłodzi
rozgrzaną skórę, ale może mieć także
właściwości przeciwstarzeniowe i prze-

3

4

ciwzapalne (z kocanki), łagodzące
(z oczaru), nawilżające (z kwiatów lipy), regulujące pracę gruczołów łojowych (z róży), a nawet antybakteryjne
(rozmarynowy). Korzystając latem
z hydrolatów, należy upewnić się, że nie
wywołają fotouczuleń (np. dziurawiec).
Naturalny, kwiatowy zapach hydrolatów to dodatkowy atut – rozpylone na
ciało lub włosy delikatnie je perfumują.

Kojąca mgiełka
Czym różnią się mgiełki do ciała od innych zraszaczy? Na ogół to produkty
zrobione na bazie wody termalnej, wody mineralnej lub rozcieńczonego hydrolatu roślinnego, wzbogacone dodatkowo składnikami odżywczymi (witaminami, kompleksami antyrodnikowymi, ekstraktami roślinnymi, a także filtrami przeciwsłonecznymi i kompozy-

cjami zapachowymi. Niektóre z nich
mają silne działanie kojące i łagodzące
(np. poparzenia słoneczne), inne chronią skórę i włosy przed przesuszeniem,
ciepłym powietrzem i słońcem. Często
odświeżających mgiełek do ciała i włosów można używać latem zamiast tradycyjnej wody toaletowej czy perfum,
bo ich składniki nie wywołują przebarwień w wyniku reakcji z promieniami
słonecznymi. Mgiełkami do twarzy niekiedy nazywa się także toniki do twarzy
w sprayu. Jeśli nie zawierają składników
fotouczulających (np. olejków eterycznych z bergamotki, owoców cytrusowych, lawendy, wanilii, drzewa cedrowego lub sandałowego) ani ekstraktów
roślinnych (z dziurawca, arniki, rumianku, selera, nagietka), można ich
używać w upalne dni do chłodzenia
i orzeźwienia skóry twarzy.

NIE TYLKO NA TWARZ
Drew Barrymore nie może żyć bez wody termalnej w sprayu i używa jej
codziennie do pielęgnacji przesuszonej skóry ramion, dekoltu, szyi oraz twarzy
– szczególnie gdy jej wrażliwa skóra potrzebuje ukojenia i chłodnego
orzeźwienia. Drew znalazła również inne zastosowanie wody termalnej – używa
jej do włosów. Odkryła, że zwilżenie wodą termalną poplątanych włosów córek
Olive i Frankie bardzo ułatwia ich rozczesywanie, a gdy zwilży wodą swoje włosy
i rozczesze je palcami, pozostawiając do wyschnięcia, pasma układają się
w rewelacyjne fale, jak zrobione u fryzjera.
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Moja skóra. Tak jak lubię.

TYLKO w
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PO SWOJEMU
LINDA MCCARTNEY

Była fotografką, grała na instrumentach, śpiewała, propagowała wegetarianizm
i prawa zwierząt. Nie ma powodu, by Lindę McCartney pamiętać wyłącznie
jako żonę jednego z muzyków zespołu The Beatles. TEKST: Iza Borowa

T

Tłum szalał, kobiety mdlały, gdy
12 marca 1969 roku Paul McCartney
z zespołu The Beatles porzucił stan kawalerski dla Lindy Eastman. Linda była
wielką miłością Paula, ale stała się też
prekursorką nowego stylu życia. Mimo
sukcesów w wielu dziedzinach pytana
o swoje osiągnięcie życia zawsze wymieniała rodzinę. Skąd Amerykanka, roz-
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wódka z małym dzieckiem znalazła się
w Londynie lat 60. XX wieku? Zaczęło
się banalnie. Linda urodziła się na początku II wojny światowej opodal Nowego Jorku, studiowała historię sztuki
i dorabiała jako recepcjonistka w redakcji magazynu „Town and Country”. Jej
pasją była fotografia, chodziła wszędzie
ze swoim pentaxem na szyi, niczym

z ulubionym naszyjnikiem. Ukończyła
kurs fotografii, ale jej umiejętności techniczne nawet wiele lat później nie były
na poziomie profesjonalisty. Umiała natomiast uchwycić właściwy moment
(termin stworzony przez klasyka fotografii reportażowej Henriego Cartiera-Bressona). Pierwszą publikację w prasie zawdzięczała przypadkowi.

1

1. Lata w stylu hippie – trasa koncertowa zespołu
The Wings, w którym występowali oboje
2. Linda i Paul promowali jazdę na rowerach
w czasach, kiedy nikt nie przejmował się smogiem 3. Linda, gdy pozowała do oficjalnych
zdjęć, wybierała klasyczne stylizacje, tu – trencz.

Kto nie ryzykuje…
W recepcji redakcji znalazła niechciane
(co za czasy, aż trudno uwierzyć!) zaproszenie na imprezę promocyjną zespołu The Rolling Stones – rejs luksusowym jachtem. Zaryzykowała i złożyła akredytację jako… redakcyjny fotograf. W trakcie imprezy zużyła wszystkie filmy i wpadła w oko Mickowi Jaggerowi, ale najważniejsze było to, że jej
sposób fotografowania uznano za świeży i bezpretensjonalny. Zachwycił wiele
agencji i materiał opublikowano w wielu magazynach. Muzycy też potrafili się
odwdzięczyć, zapraszając Lindę na kolejne imprezy.
Tak się zaczęła jej kariera fotografki,
która wkrótce zaowocowała tytułem
Kobiecego Fotografa Roku 1967
w USA. Umiała opanować trudne i rozkapryszone gwiazdy, z wieloma się zaprzyjaźniła (m.in. z Janis Joplin i Eri-

2

kiem Claptonem). A to skutkowało
świetnymi zdjęciami, w stylu odbiegającym od robionych wówczas pozowanych sesji w duchu poprzednich dekad.
Portrety Lindy są naturalne, spontaniczne, a sesje mają w sobie nerw reporterski. Jej fotografie stanowią klasyczną już kronikę lat 60. i są jednym
z najważniejszych dokumentów pokazujących scenę muzyczną tej epoki.

Z Nowego Jorku do Londynu
To dzięki swojemu „oku” otrzymała
zlecenie na materiał o londyńskich
swingujących latach 60. Tuż po przylocie z Ameryki w klubie Bag O’Nails prawie zderzyła się z Paulem McCartneyem. Paul twierdził potem, że zakochał
się już tego wieczoru. Ich tajny romans
(muzyk był od jakiegoś czasu zaręczony, co było publiczną tajemnicą) trwał
niespełna rok. W urzędzie stanu cywil-

3
nego spotkali się po anonsie menedżera
zespołu, który poinformował świat
o tym, że jeden z dwóch najbardziej gorących kawalerów Wielkiej Brytanii
(drugi to John Lennon, który powiedział sakramentalne „tak” japońskiej
artystce Yoko Ono tydzień później)
opuszcza stan kawalerski… jutro.
Ich londyński ślub nie był jej pierwszym
występem na ślubnym kobiercu, bo wychodząc za Beatlesa, miała już sześcioletnią córeczkę Heather z krótkiego
związku z amerykańskim naukowcem
geologiem Mellvillem See. Córka była
jej druhną (obie panie na ślubie miały
na sobie takie same beżowe płaszcze
z wielbłądziej wełny), a niedługo potem
została oficjalnie adoptowana przez
Paula. Małżeństwu nie rokowano dobrze, ale okazało się wyjątkowo trwałe,
zwłaszcza jak na show-biznes, bo trwało
29 lat, do śmierci Lindy.

hebe.pl

h

75

TO NAS INSPIRUJE
/ I KO N A S T Y L U
2

Niezwykłe życie
Po rozpadzie zespołu The Beatles
w 1969 roku Paul rozpoczął karierę solową… ale nie solo. Linda towarzyszyła
mu, grając na keyboardzie i pisząc teksty piosenek. Wraz z zespołem Wings
zgarnęli kilka statuetek Grammy i stali
się jednym z najważniejszych zespołów
lat 70. (mimo że jak sama Linda przyznała, z początku nie śpiewała czysto, za
co była zresztą bezceremonialnie krytykowana).
Aby uciąć pogłoski, że nie jest samodzielną piosenkarką, Linda zdecydowała się na wydanie albumu jako Suzy
and The Red Stripes, gdzie była wiodącym wokalem. Małżeństwo McCartneyów zostało wspólnie nominowane
do Oscara za utwór „Live and Let Die”,
który był czołówką ósmego filmu
o przygodach Jamesa Bonda. Ale to nie
wszystko!

1
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4

Więcej pracy? Tym lepiej!
Rodzina szybko się powiększała. Najpierw urodziła się córka Mary, potem
Stella i James, ale już we wczesnych latach 70. Linda zaczęła rozwijać pasję,
którą były kuchnia wegetariańska i walka o propagowanie praw zwierząt.
Wspierała ją cała rodzina. Wegetarianizm był wtedy traktowany raczej jak
dziwaczna nowość niż opcja zdrowego
trybu życia. Popularność rodziny
McCartneyów miała jednak ogromne
znaczenie dla skuteczności organizowanych przez nich kampanii na rzecz
ochrony praw zwierząt. Linda chętnie
i ze swadą wypowiadała się w wywiadach i telewizji.
Miłość do zwierząt była jedną z rzeczy
cementujących ich związek. Dom
McCartneyów pełen był zwierząt, dużo
czasu spędzali na swojej szkockiej farmie wśród psów, kotów i koni, a piosen-
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1. 3. Razem grali i występowali, a Linda, kiedy nie była na scenie, nie rozstawała
się ze swoim aparatem fotograficznym 2. Na początku lat 70. użycie T-shirtów
do propagowania treści było nowością 4. Linda z dumą prezentuje album
rodzinnych zdjęć swego autorstwa

ka „Martha my Dear” napisana została
dla ukochanego psa Paula.

Przekonać przykładem
Linda potrafiła doskonale zarządzać
popularnością męża i całej rodziny. Jej
głównym celem było przekonanie ludzi, że wszystko można robić z miło-

ścią i smakiem. Mogła poprzestać na
celebrowaniu kuchni wege przy rodzinnym stole, ale taka skala to było dla Lindy o wiele za mało. Zaczęła pisać wegetariańskie książki kucharskie, które
w latach 80. były bestsellerami. Nie poprzestała na tym. Wiedziała, że łatwo
jest mówić o zmianie, ale trzeba lu-
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1. Wegeburgery
według przepisu

1

Lindy stały się
bestsellerem jej
firmy produktów
gotowych
2. Nawet
w podróże służbowe udawali się całą
rodziną. Nie lubili
się rozstawiać
3. Na szkockiej
farmie
McCartneyowie

2

3

dziom dać narzędzia, które pozwolą
wprowadzić ją w życie. W roku 1991
powstała firma Linda McCartney’s
Foods produkująca gotowe potrawy
z zastępnikami mięsa (firma istnieje do
dziś). Gotowe dania zawierają produkty
produkowane zgodnie z zasadami Fair
Trade, mają ekologiczne opakowania

i cieszą się popularnością ze względu na
swój smak.

Zapamiętać to, co ważne…
W roku 1998 Linda przegrała walkę
z rakiem, pozostawiając zdruzgotanego
Paula, który przyznał: „Płakałem przez
rok. Wstydziłem się, ale to była jedyna

hodowali kuce, psy
pasterskie i koty

rzecz, którą mogłem zrobić”. Lindę
i Paula łączyły – poza miłością – zainteresowania i to, co Paul tak skomentował: „Kiedy zaczęliśmy być razem, najwspanialsze było to, że oboje pragnęliśmy być wolni. Robiliśmy to, co chcieliśmy, a ona to wszystko fotografowała”.
McCartneyowie stali się propagatorami
powrotu do natury, kuchni roślinnej
i praw zwierząt, a ich dzieci kontynuują
ich pracę jako ambasadorzy wielu organizacji charytatywnych.
W 2000 roku brytyjska CBS nakręciła
o Lindzie film fabularny „The Linda
McCartney Story” na podstawie jej biografii autorstwa Danny’ego Fielda.
W tym roku wystawę jej zdjęć można
do końca sierpnia obejrzeć w Walker
Art Gallery w Liverpoolu.

CZYTANIE Z PORTRETU
Swego czasu Linda była krytykowana za swój brak stylu i makijażu, ale z biegiem lat
zyskała szacunek jako osoba konsekwentna w swoim wizerunku. Chociaż nigdy
nie była niewolnicą mody i praktycznie nie malowała się (a nawet sama obcinała sobie
włosy!) stała się inspiracją dla kolejnych pokoleń kobiet. Styl Lindy opierał się na ciuchach
vintage i naturalności, a jego echa wybrzmiewają w kolejnych kolekcjach jej córki,
jednej z najciekawszych współczesnych projektantek mody, Stelli McCartney,
słynącej z ekologicznego podejścia do modowego biznesu.
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RYTUAŁY
bez tajemnic

1. NIE TYLKO DLA WRAŻLIWYCH
Łagodna pianka do mycia twarzy
z wyciągiem z drzewa herbacianego.
Pozostawia skórę czystą, nawilżoną
i odświeżoną. Nie powoduje podrażnień,
więc nadaje się do cery wrażliwej.
THE SAEM, Healing Tea Garden, pianka
do mycia twarzy, 150 ml, cena: 29,99 zł,
100 ml = 19,99 zł

2. CYTRYNOWE BĄBELKI
Pianka usuwa zanieczyszczenia, nadmiar
sebum, martwy naskórek i makijaż.
Zawarty w niej ekstrakt z cytryny i woda
cytrynowa pomagają naturalnie złuszczać
i oczyszczać pory. Witamina C i pektyny
odżywiają oraz rozjaśniają cerę, owcze
mleko i kolagen zapewniają głębokie
i długotrwałe nawilżenie, a woda
gazowana odświeża skórę.
SECRET KEY, Lemon Sparkling, pianka
do mycia twarzy, 120 g, cena: 69,99 zł,
100 g = 58,33 zł

3. KRAINA ŁAGODNOŚCI

2

1

Część I. Oczyszczanie
1krok wieloetapowej koreańskiej pielęgnacji.
Sposób dbania o urodę znany w Korei a także
w Japonii i Chinach od setek lat. Dziś jego
skutecznością cieszą się kobiety na całym
świecie. Przyglądamy się wszystkim etapom
koreańskiej pielęgnacji.
Dziś część I – oczyszczanie.
TEKST: Olga Huk

Olejek usuwa wszelkie zanieczyszczenia
oraz zwęża pory skóry, nie powodując
żadnych podrażnień. Zawiera olej z mięty,
ekstrakt z igieł sosnowych i eukaliptusa
(działają antyoksydacyjnie i wyrównują
koloryt skóry) oraz opatentowany
kompleks regulujący wydzielanie sebum.
Idealny dla skóry tłustej.
BRTC, olejek do oczyszczania skóry, 320 ml,
cena: 84,99 zł, 100 ml = 26,56 zł

4. PO PROSTU IDEALNA
Kremowa pianka PureHeals zawiera
potężną dawkę ekstraktu z propolisu,
i dzięki niemu skutecznie zmywa wszelkie
zanieczyszczenia i resztki makijażu.
Nawilża, nie podrażnia i nie powoduje
uczucia ściągnięcia nawet wrażliwej cery.
PUREHEALS, propolisowe mleczko
oczyszczające do mycia twarzy, 100 ml,
cena: 57,99 zł, 100 ml = 57,99 zł

O

czyszczanie to najważniejszy
etap pielęgnacji koreańskiej.
Pomaga usunąć z p owierzchni naskórka zanieczyszczenia,
zapobiega powstawaniu zaskórników,
może wspomagać pielęgnację przeciwstarzeniową i radzić sobie z problemami
skóry. Jest wstępem do kolejnych działań. Właśnie oczyszczaniu tak wiele
uwagi poświęcają Azjatki.
Pierwszy krok to demakijaż. Rozpoczyna go zmywanie pozostałości makijażu
(lub zanieczyszczeń po nocy) płynem
micelarnym. Nasączone nim płatki kosmetyczne przykłada się do oczu i ust,
pozwalając, by pod wpływem aktywnych cząsteczek myjących (miceli) stały
się łatwiejsze do usunięcia. Micele, mikroskopijne, kuliste cząsteczki, zbudowane są tak, że ich zewnętrzna warstwa
przyciąga wodę i wszystkie zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie, natomiast wewnętrzna wiąże się z zabrudzeniami rozpuszczalnymi w tłuszczach.
Zamiast płynu micelarnego Koreanki
używają niekiedy olejku do demakijażu
lub dwufazowego płynu oczyszczającego, który działa na podobnej zasadzie co
micele. Olejek do demakijażu szczególnie dobrze radzi sobie z usuwaniem kosmetyków o wodoodpornej lub intensywnie napigmentowanej formule, np.
szminek, bogatych podkładów, korektorów, cieni do powiek.
Kolejny etap oczyszczania to mycie preparatem na bazie wody. Azjatki uważają,
że woda, najlepiej mineralna lub termalna, w połączeniu z delikatnym preparatem myjącym jest w stanie skutecznie
usunąć ze skóry resztki zanieczyszczeń,
z którymi nie poradził sobie płyn micelarny lub dwufazowy płyn do demakijażu. Mycie twarzy wodą (koniecznie
chłodną) to również sposób na poranne

Kojące tonizowanie
Gestem kończącym oczyszczanie
skóry twarzy jest jej tonizowanie
delikatnymi tonikami lub hydrolatami roślinnymi. Zabieg ten koi skórę
po oczyszczaniu, które narusza
warstwę ochronną i przywraca jej
naturalny odczyn pH. To ważne, bo
kwaśny odczyn naskórka zabezpiecza go przed działaniem czynników
zewnętrznych.

odświeżenie skóry. Do mycia wodnego
używa się kosmetyków o lekkich formułach, które dobrze się pienią i nie zostawiają na skórze tłustego filmu,
a w składzie mają naturalne ekstrakty
roślinne (np. z owoców juzu, cytrusów,
aloesu drzewa herbacianego, zielonej
herbaty). W trosce o ochronę płaszcza
hydrolipidowego koreańskie kosmetyki
do mycia twarzy często zawierają składniki łagodzące i odżywcze proteiny (ryżowe lub jedwabne), ekstrakt z propolisu lub miodu albo składniki delikatnie
złuszczające naskórek.
Jednak dla większości Azjatek złuszczanie i eksfoliacja to oddzielny ważny
krok pielęgnacyjny, dlatego zajmiemy
się nim w kolejnym odcinku naszego
cyklu.
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5. ODZYSKAJ BLASK
Kosmetyk do mycia twarzy, który dzięki
składnikom botanicznym nie tylko
skutecznie oczyszcza skórę, ale i reguluje
wydzielanie sebum. Cera nabiera blasku,
a pory stają się mniej widoczne. Efekt
działania wzmocnimy maseczkami z tej
samej linii.
CLIV, oczyszczająca pianka do twarzy,
150 ml, cena: 79,99 zł, 100 ml = 53,33 zł

6. ODMŁADZANIE
PRZEZ OCZYSZCZANIE
Delikatna pianka zwęża pory, usuwa
zanieczyszczenia i złuszczony naskórek,
a także nawilża i rozświetla cerę. Skóra
staje się rozświetlona, a widoczne
zmarszczki ulegają wygładzeniu.
BRTC, pianka do oczyszczania twarzy,
150 ml, cena: 59,99 zł, 100 ml = 39,99 zł

5

6
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BY SPOJRZENIE
MIAŁO MOC!
Narzekasz, że oczy masz nieduże lub głęboko osadzone, powieka opada...
Każda budowa oka wymaga innego potraktowania. Poznaj sposoby,
jak malować swoje oczy, dzięki którym... nie poznasz się w lustrze!

EKSPERT:
Marta Dunajko
wizażystka, fotograf
www.fotoreporter.pro

1. HEAN My Favorite,
paletka cieni do powiek
nr 701, 9,5 g,
cena: 25,99 zł,
100 g = 273,58 zł

2. EVELINE Volume

3

2

A

Temptation, tusz do
rzęs, 10 ml, cena:
21,99 zł, 100 ml = 219,90 zł
3. REVLON Colorstay,
kremowy cień do
powiek nr 705, 5 g, cena:
59,99 zł, 100 g = 1198,00 zł

Aby wejść na poziom profesjonalny w codziennym makijażu,
trzeba poznać swoje mocne strony. Przyjrzeć się w lustrze budowie twarzy i znaleźć swoje atuty. Zastanawiając się nad właściwą
techniką malowania oczu, przeanalizujmy ich kształt, rozmiar
i osadzenie w stosunku do nosa. Każda z nas jest inna i to waśnie
zestawienie różnych cech sprawia, że jesteśmy wyjątkowe. Wybierz ten typ makijażu, który podkreśli twoje spojrzenie.

82

h

facebook.com/hebe

GAL GADOT

1

KATY PERRY

Z OPADAJĄCĄ POWIEKĄ
Wiele z nas martwi się tym, że taka budowa oczu postarza. Wcale
nie musi tak być! Weź przykład z gwiazd, które natura obdarzyła
taką cechą – dobry makijaż i uśmiech sprawiają, że na drobne mankamenty nikt nie zwraca uwagi!
BRWI Te o zdecydowanie uniesionym łuku „otworzą” oko. Jeśli

twoje brwi naturalnie mocno opadają na zewnątrz, skróć nieco ich
linię, aby dodatkowo nie podkreślały opadającej linii powieki.
Odrobina rozświetlacza lub jasnych matowych cieni pod linią łuku
brwiowego to optyczny lifting dla powiek.
 POWIEKA Malując oczy, korzystajmy z minimum dwóch kolo-

rów cieni. Jaśniejszy odcień nakładamy w wewnętrznych kącikach,
a ciemniejszy w kierunku zewnętrznego kącika, tak aby po roztarciu znalazł się na widocznej powierzchni opadającej powieki (taki
makijaż stosują też Azjatki). Jeśli chcemy dodać kreskę, zaczynamy
ją od połowy długości oka i wyciągamy poza zewnętrzne kąciki.
Zaznaczając dolną powiekę, zdecydowanie unikamy podkreślania
całej jej długości, koncentrując się raczej na zewnętrznych kącikach
i podkreśleniu kształtu kociego oka.

1
4

RZĘSY Możesz całkowicie pominąć malowanie dolnych rzęs,

skupiając się na jak najmocniejszym zaakcentowaniu górnych.
Warto podkręcić je za pomocą zalotki i zdecydowanie wydłużyć
w zewnętrznych kącikach. Na większe okazje koniecznie skorzystaj
z doklejanych kępek w kącikach oczu (ale nie na całej długości powieki). Tak robią gwiazdy...

2
3
4
1. INGRID Bali, paleta cieni do powiek,

OCZY MAŁE I GŁĘBOKO OSADZONE
Jasne, świetliste cienie będą sprzymierzeńcem w powiększaniu
oczu. W dolnej linii wodnej używamy białej lub cielistej kredki
i mocno tuszujemy rzęsy górne i dolne. Jeśli chcemy dodać
kreskę lub ciemniejsze cienie, zaczynamy je nakładać
w połowie długości oka i wyciągamy na zewnątrz.

16 g, cena: 49,99 zł, 100 g = 312,44 zł
2. EVELINE Big Volume Oh My Lash!,
tusz do rzęs, 10 ml, cena: 22,99 zł,
100 ml = 229,90 zł 3. HEBE PROFESSIONAL

pędzel do cieni kremowych nr E02,
1 szt., cena: 12,99 zł, 1 szt. = 12,99 zł
4. ESSENCE Long Lasting, kredka do oczu
nr 05, 0,28 g, cena: 6,99 zł, 100 ml = 2496,43 zł
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SZEROKO ROZSTAWIONE
Masz wrażenie, że twoje oczy uciekają od nasady nosa? Postaw na ich drodze ciemniejszy akcent, a zobaczysz, że natychmiast wrócą na właściwe miejsce.
BRWI Staraj się podkreślić ich wewnętrzną część odrobi-

nę mocniej niż zewnętrzne końce. Regulując brwi, nie usuwaj włosków zbyt daleko od nosa, ponieważ może to wizualnie zwiększyć odległość między oczami. Lepszy efekt da staranne czesanie brwi niż mocna regulacja.

kolory w wewnętrznych kącikach. Rozpoczynamy ciemniejszym akcentem bliżej nasady nosa i stopniowo rozświetlamy
powieki do zewnątrz. Pamiętajmy, aby zaznaczyć konturem
całą długość oka – od kącika do kącika!
RZĘSY Nakładając tusz, staraj się wyczesywać włoski do

przodu, a nie w stronę zewnętrznych kącików. Nie pomijaj
małych włosków w wewnętrznych kącikach oczu, pamiętając, że im mocniejszy akcent znajdzie się blisko nosa, tym
bliżej osadzone będą się wydawały twoje oczy.

AMANDA SEYFRIED

POWIEKA Oczy szeroko rozstawione lubią ciemniejsze

1

3

BLISKO OSADZONE
To cecha, którą łatwo skorygować. Zabawa optyczna w blisko–daleko jest w praktyce prosta i nawet przy najprostszym
makijażu nude można ją z powodzeniem zastosować.

raj się nadać im wydłużony kształt z szerokim łukiem. Możesz dodatkowo wydłużyć ich linię kredką.
 POWIEKA Wyraźnie rozjaśniamy wewnętrzne kąciki

oczu, dodając ciemniejsze odcienie dopiero w połowie lub
jednej trzeciej długości oka i wyciągając je na zewnątrz poza
obrys oka. Dodając dolny kontur, zwracajmy uwagę, aby nie
przyciemniać wewnętrznych kącików i nie zamykać konturu w kącikach zewnętrznych.
RZĘSY Malując rzęsy górne, pomijamy wewnętrzne kąci-

ki oczu, natomiast dolne rzęsy zaczynamy malować od połowy długości oka, aby zyskać dodatkowy dystans między
oczami. Szczoteczką układamy włoski do zewnątrz i maksymalnie wydłużamy tuszem.
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1. RIMMEL Brow This Way, zestaw

do makijażu brwi nr 002, 2,4 g, cena:
31,99 zł, 100 g = 1332,92 zł 2. CHARLOTTE
BIO eyeliner z pędzelkiem, czarny,
3 ml, cena: 32,99 zł, 100 ml = 1099,67 zł
3. GOSH kredka do oczu Nude, 4 g,
cena: 22,99 zł, 100 g = 574,75 zł
4. HEBE PROFESSIONAL pędzel
do aplikacji cieni nr E04, 1 szt.,
cena: 12,99 zł, 1 szt. = 12,99 zł

4

2

OCZY DUŻE I WYPUKŁE
Lubią ciemne kolory na większej powierzchni
powieki. Możemy śmiało obrysowywać je ciemnymi
cieniami lub kredką, zawsze wyciągając je w kształt
kociego oka, co optycznie zmieni ich kształt.
Unikamy cieni jasnych i perłowych, które podkreślą
ich wypukłość. Mocno tuszujemy górne rzęsy.

FOT. BE&W

BRWI Unikaj ostrych i cienkich linii. Regulując brwi, sta-

FIT ME

MATTE + PORELESS
Podkład, który idealnie dopasowuje się do kolou
i struktury Twojej skóry, wygładza pory i matuje.
Podkład matujący do skóry normalnej i tłustej. 12 odcieni.
Formuła z glinką daje naturalny matowy efekt i wygładza pory.

z glinką
dla normalnej/
tłustej skóry

TO NAS INSPIRUJE
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LEKCJA ORIENTALNEGO
MAKIJAŻU
Egzotyczny makijaz oczu jest bardzo kobiecy, pasuje do mocnego
słońca i wakacyjnej atmosfery. Lato to świetny moment na to, by
posiąść nową umiejętność – nauczyć się
malować oczy jak gwiazdy filmów z Bollywood.

EKSPERT:
Marta Dunajko
wizażystka, fotograf
www.fotoreporter.pro

K

Kiedy okoliczności skłaniają
nas do zasłonięcia większej
części twarzy, starajmy się wykorzystać sytuację na własną
korzyść. Możemy nauczyć się
wykonywać makijaż oczu godny Szeherezady. Orientalna
wersja makijażu skupiona jest
na oczach, które przez mocne
podkreślenie zyskują egzotyczny urok i aurę tajemniczości. Wbrew pozorom wykonanie takiego makijażu nie jest
trudne, a mnogość jego wariantów umożliwia nadawanie
mu coraz to nowego wyrazu
oraz... dobrą zabawę. Jeśli nigdy nie malowałaś kresek na
oczach, zrób próbę w wolnej
chwili, by przekonać się, że to
sztuka nie tylko dla mistrzyń.
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Krok 1
Ten typ makijażu wymaga dobrej bazy,
czyli opracowania skóry twarzy. Zadbaj
więc o staranne wyrównanie jej kolorytu,
użyj korektora, jeśli masz drobne niedoskonałości lub cienie pod oczami. Nie musisz stosować produktów o pełnym kryciu,
istotniejsze jest nałożenie ich pędzelkiem
dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

1

3

Rada:
Choć ten typ makijażu
skupia się na oczach, nie zapomnij o podkładzie na reszcie
twarzy! Należy delikatnie wykontu-

1. PIERRE RENÉ płynny korektor pod oczy nr 01,

7 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 357,00 zł 2. FELICEA
Natural, korektor w kredce nr 41, 3 g, cena:
29,99 zł, 100 g = 999,67 zł 3. MAYBELLINE Eraser,
korektor przeciwstarzeniowy pod oczy nr 5,
6,8 ml, cena: 47,99 zł, 100 ml = 705,74 zł

rować twarz matowym bronzerem
i podkreślić usta szminką lub
błyszczykiem w odcieniu
nude.

DŁUGIE I PODKRĘCONE
RZĘSY JAK Z BAJKI.

TUSZ DO RZĘS

OPTYCZNIE POWIĘKSZONE OKO.
ZALOTNIE PODKRĘCONE RZĘSY.

SZCZOTECZKA

NOWOŚĆ

„OTWIERAJĄCA” OKO

PONIEWAŻ JESTEŚ TEGO WARTA.

TO NAS INSPIRUJE
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Krok 2
Krok 3
Kreska. Możesz ją wykonać kredką typu
kohl, klasyczną kredką lub eyelinerem…
Wybór należy do ciebie. Istotny jest
kształt, który chcesz osiągnąć. Zaczynając od wewnętrznych kącików oczu, obrysowujesz górną i dolną powiekę tak, by
w wewnętrznych kącikach kreska miała
„dzióbek” w dół, a w zewnętrznych wychodziła w lekką „jaskółkę”.

Krok 4
Staranne podkreślenie brwi i rzęs jest tutaj bardzo istotne i harmonizuje mocny
akcent wokół oczu. Brwi wypełnij kredką
lub cieniami, pamiętając, aby zachowały
miękki i naturalny wygląd. Na rzęsy górne i dolne nałóż starannie maskarę w odcieniu głębokiej czerni, dbając, aby włoski były dobrze rozdzielone.

Rada:
Obrysowując kontur oka
eyelinerem, uzyskasz mocny
graficzny efekt. Kredka daje efekt
bardziej miękki. Możesz też wybrać,
czy obrysowujesz oko wraz z linią

2

wodną czy tylko na linii powiek
(ten wariant jest lepszy dla

7

8

mniejszych oczu).

4

1
3

Rada:
Jeśli chcesz rozbudować
kolorystycznie makijaż, możesz

Rada:

5

Jeśli masz proste

dodatkowo nałożyć delikatny cień

rzęsy, koniecznie użyj

w innym kolorze (np. róż lub błękit)

wcześniej zalotki. Gdy rzęsy

na ruchomą część powieki

się podkręcą, oko w natu-

i wyciągnąć kolor w kocie oko.

ralny sposób otworzy się

Starannie blenduj ze sobą
oba odcienie cieni.

6

i powiększy.

1. GOSH wodoodporna baza pod cienie do powiek nr 001, 1 g, cena: 44,99 zł, 100 g = 4499,00 zł 2. GOSH Chameleon, baza pod cienie do powiek
chłodząco-przeciwzmarszczkowa, 2,5 g, cena: 49,99 zł, 100 g = 1999,60 zł 3. INGRID kremowa baza pod cienie do powiek, 6 g, cena: 15,99 zł,
100 g = 266,50 zł 4. RIMMEL Wonder’Swipe, eyeliner i cień do powiek, 2 w 1, nr 014, 1,7 ml, cena: 45,99 zł, 100 ml = 2705,29 zł 5. EVELINE Celebrity, eyeliner
czarny, 3 ml, cena: 13,29 zł, 100 ml = 443,00 zł 6. INGRID kredka automatyczna do oczu nr 130 black, 0,2 g, cena: 11,99 zł, 100 g = 5995,00 zł 7. CHARLOTTE
BIO tusz do rzęs czarny, 8 ml, cena: 44,99 zł, 100 ml = 562,38 zł 8. GOSH Cathy Eyes Drama, czarny tusz do rzęs, 10 ml, cena: 59,99 zł, 100 ml = 599,90 zł
9. GOSH Boombastic Over Dose, czarny tusz do rzęs, 13 ml, cena: 56,99 zł, 100 ml = 438,38 zł
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FOT. 123RF

Przygotowanie powieki pod makijaż
w tym wypadku warto zacząć od primera. Odrobina tego produktu ułatwi aplikację kolejnych warstw, przedłuży ich
trwałość i zapobiegnie odbijaniu się kreski na powiece. Po nałożeniu podkładu
pokryj całą powiekę (aż po łuk brwiowy)
cielistymi cieniami, które ujednolicą kolor powiek z resztą twarzy i zamaskują
drobne żyłki i przebarwienia.

UR
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ROZŚWIETLACZE
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MATOWE BRONZERY
do konturowania

400
cappucino

401
amaretto

402
almond

JEDWABIŚCIE KREMOWE
ROZŚWIETLACZE do twarzy i ciała

200
luxury nude

202
lychee glow

205
creamy glow
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1. ANDREW BARTON HHeat

Protect Spray, odżywczo-ochronny spray do włosów,
250 ml, cena: 29,99 zł,
100 ml = 12,00 zł 2. CHARLES

WORTHINGTON lakier dowdający objętości fryzurze,
200 ml, cena: 42,99 zł, 100 ml
= 21,50 zł 3. SCHWARZKOPF

Gliss Kur, intensywna maska
naprawcza do włosów,
300 ml, cena: 18,99 zł,
100 ml = 6,33 zł

1

BALMAIN

2

3

STYLIZACJA
WAGI LEKKIEJ
EKSPERT:
Agnieszka Kuryś, stylistka fryzur i właścicielka salonu „Pod Włos“, Warszawa, ul. Sobieskiego 60 lok. 13
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Teraz do zrobienia fryzury wystarczą ci kosmetyki o lekkich formułach,
które skutecznie pielęgnują, chronią i błyskawicznie modelują. Ekspertka podpowiada, jak przygotować włosy, by stworzyć
trzy najmodniejsze fryzury na lato.

L

ato to świetny czas na sezonową zmianę nawyków pi e l ę g n a c y j ny c h
i stylizacyjnych.

TIP: Do utrwalenia
węzełków, warko-

Zwyczajnie? No, prawie...

czy i supełków użyj
lakieru o elastycznej
formule – włosy będą
naturalnie sprężyste.

FENDI

Naturalne i zadbane włosy, stylizowane
w taki sposób, aby podkreślić ich autentyczną urodę, o to staramy się tego lata.
Nosimy je na wiele sposobów: rozpuszczone i zaczesane do tyłu, na bok lub
z przedziałkiem na środku głowy. Ważne jest to, aby nie robić nic wbrew ich naturze – jeśli włosy są naturalnie falowane
– niech się falują, jeśli lubią być proste
– niech takie pozostaną. Podkreślajmy
ich naturalny wygląd, zamiast zmieniać
na siłę. Jak przygotować włosy? Do naturalnej stylizacji najlepiej użyć kosmetyków o działaniu nawilżającym, dodającym blasku i podkreślającym strukturę (gładkość, fale lub skręt). Aby były
lśniące, warto użyć lekkiego produktu
zawierającego proteiny lub keratynę.
Stawiamy na kosmetyki ze składnikami
ochronnymi (ochrona przed wysoką
temperaturą i promieniami UV), nawilżającymi i wygładzającymi. Przy dłuższych włosach warto zadbać o końcówki – regularnie podcinając i wcierając
preparaty zapobiegające rozdwajaniu.

Jak zrobić fryzurę? Po umyciu włosów
delikatnie je rozczesać (grzebieniem
z dużymi zębami lub palcami) i pozwolić wyschnąć na powietrzu (po odciśnięciu nadmiaru wilgoci w ręcznik).
Do modelowania użyć lekkiej pianki
(np. wygładzającej lub podkreślającej
skręt) albo odrobiny kremu do modelowania roztartego w dłoniach, a potem delikatnie wmasowanego we włosy
opuszkami palców. Nie podkręcamy,
nie tapirujemy, nie prostujemy...

Jak zasupłać?
Wszelkiego rodzaju zamotane supły
i zaplecione warkocze to klasyczne pomysły na letnie fryzury. To czas, kiedy
możemy pozwolić sobie na fryzurowe
eksperymenty. Poza tym taka fryzura

1. JOHN FRIEDA Luxurious Volume, pianka

dodająca objętości fryzurze, 200 ml, cena:
39,99 zł, 100 ml = 20,00 zł 2. SYOSS Fiber Flex,
pianka do stylizacji włosów, 250 ml, cena:
15,99 zł, 100 ml = 6,40 zł 3. SESSIO Hair Vege
Coctail, maska emolientowa, 540 g, cena:
24,99 zł, 100 g = 4,63 zł
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jest po prostu wygodna. Jak przygotować włosy? Po myciu włosom falującym i kręconym przyda się nawilżająca
odżywka, która uelastyczni ich strukturę, a włosom prostym, mającym tendencję do „rozsypywania się” i ciężko
układającym się dobrze zrobi odżywka
w sprayu bez spłukiwania, która sprawi, że nie będą śliskie i łatwiej dadzą
się upinać. Jak zrobić fryzurę? Do modelowania wystarczy niewielka ilość
pianki modelującej, a do jej utrwalenia
odrobina lakieru nabłyszczającego.
W przypadku włosów ciężko poddających się zabiegom modelowania lub na
tyle śliskim, że natychmiast rozsypują
się z upięć, pomoże puder modelujący.

TIP: Jeżeli zależy ci
na efekcie „mokrych
włosów”, w takim
przypadku nie używaj kosmetyków zawierających morską
wodę.
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1. BIOSILK odżywka do

włosów, 15 ml, cena: 5,99 zł,
100 ml = 39,93 zł 2. PHIL SMITH

Super Smooth, keratynowo
-proteinowy spray do włosów,
125 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml =
23,99 zł 3. JOANNA Styling Effect,
brylantyna w żelu, 150 g, cena:
8,99 zł, 100 g = 5,99 zł

1

wiedzieć, jaki efekt chcesz uzyskać; czy
włosy mają być rozpuszczone i zaczesane do tyłu, czy chcesz przedziałek na
środku głowy, czy też z jednej strony,
a może zależy ci, żeby włosy związać
w koński ogon nisko z tyłu głowy, albo
w mały koczek. Aby uzyskać „mokry”
efekt, wystarczy użyć elastycznego żelu
o lekkim stopniu utrwalenia pasm, gumy modelującej z efektem połysku al-

2

3

bo brylantyny na bazie wody. Wszystkie te produkty wmasowane w pasma
włosów pozostawią na nich pożądaną
„wilgoć”. Na koniec wystarczy wymodelować włosy palcami albo rozczesać
grzebieniem kąpielowym, wyznaczyć
przedziałek lub związać. Fryzura dodatkowo zyska na wyglądzie utrwalona
lakierem nabłyszczającym lub nabłyszczającą mgiełką.

FOT. IMAXTREE/FREE

W tej stylizacji włosy wyglądają jakbyś
przed chwilą wyszła z morza lub basenu – są lśniące, mają wilgotne wykończenie i można odnieść wrażenie, że
na końcach pasm drżą jeszcze krople
wody. „Kąpielowa” fryzura jest bardzo
prosta do zrobienia, a efekt – spektakularny. Na pokazach „mokre włosy”
łączono z kreacjami wieczorowymi.
Jak przygotować włosy? Umyj je, użyj
odpowiedniej odżywki albo maski. Nie
musisz martwić się o to, że fryzura nie
wyjdzie, gdy wcześniej nałożysz na włosy kosmetyki z dużą zawartością olejów,
bo i tak efekt końcowy będzie troszkę
przypominał włosy po... olejowaniu.
Oczywiście do jego uzyskania użyjemy
kosmetyków na bazie wody, bo te z olejem mogłyby poplamić ubrania i na
pewno nie utrzymają fryzury.
Jak zrobić fryzurę? Wystarczy po myciu rozczesać włosy grzebieniem kąpielowym i pozwolić im wyschnąć lub
przynajmniej lekko podeschnąć. Przed
przystąpieniem do stylizacji musisz

LANVIN

Jak po kąpieli

TO NAS INSPIRUJE
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Test

SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Testowała: Julita Kowalewska

ekspertka ds. makijażu z drogerii h w Suwałkach

Ingrid, serum
pod makijaż

1

Hean, bronzer
do konturowania

2

O produkcie: Płynne serum witami-

O produkcie: Matowy bronzer do twarzy i ciała. Idealny

nowe, sprawdza się pod makijaż.
Zawiera ekstrakty owocowe z pomarańczy i grejpfruta odżywiające skórę,
przywracające jej blask i zdrowy
koloryt.
Najlepszy dla kobiet o cerze pozbawionej energii, które szukają efektu
odświeżenia i rozświetlenia.
Zwróciłam uwagę na przyjemny,
cytrusowy zapach i lekką formułę
produktu.

do konturowania rysów twarzy oraz ocieplenia słoneczną
poświatą dekoltu i ramion. Zawiera mikrocząstki odbijające światło.
Najlepszy dla zwolenniczek delikatnego
makijażu.

Ingrid Make Up Booster, serum witaminowe,

Hean Amaretto, bronzer do konturowania nr 401,

3 ml, cena: 32,99 zł, 100 ml = 1099,67 zł

9 g, cena: 16,99 zł, 100 g = 188,78 zł

Bell HYPAllergenic,
zestaw cieni do powiek

Zwróciłam uwagę na

gładką, delikatną
formułę produktu
i przyjemny, wakacyjny
zapach kokosa.

3

O produkcie: Paleta złożona z cieni o delikatnej, ciepłej

kolorystyce. Trzy odcienie matowe oraz dwa błyszczące. Kremowa formuła sprawia, że nie osypują się i z łatwością można je zblendować.
Najlepszy dla każdej z nas,
która ceni makijaż subtelny,
bez mocnych efektów. Odcienie są neutralne – w sam raz do
dziennego makijażu.
Zwróciłam uwagę na

naturalny skład kosmetyku,
aż w 78%!
Bell HYPOAllergenic Fresh Look EYESHADOW PALETTE, hypoalergiczny zestaw cieni do powiek, cieni nr 01, 7 g, cena: 34,99 zł, 100
g = 499,86 zł
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Bell HYPOAllergenic,
eyeliner
O produkcie: Hypoalergiczny, koloro-

wy eyeliner z efektem metalicznej
poświaty. Cienka, precyzyjna końcówka ułatwia aplikację bez smug
i rozmazywania się na powiece.
Najlepszy dla kobiet, które lubią
podkreślić makijaż oka błyszczącą,
kolorową kreską.
Zwróciłam uwagę na dwa kontrastujące i modne w tym sezonie odcienie –
nasycony niebieski i delikatny
pudrowy róż.
Bell HYPOAllergenic FRESH COLOR
EYELINER, hypoalergiczny eyeliner z efektem
nr 002, 4,4 g, cena: 21,99 zł, 100 g = 499,77 zł

4
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MOC

aromatów

1

2

3

1. MONOTHEME Apotheose de Rose Women, woda toaletowa,

Monoperfumy, czyli kompozycje opierające się na jednym
wiodącym składniku zapachowym albo zawierające tylko
jeden olejek aromaterapeutyczny, to wyraźny w ostatnich latach trend w perfumiarstwie. Jest on przejawem naszej tęsknoty za prostotą, naturalnością i autentyzmem, bo na ogół
monoperfumy opierają się na naturalnych olejkach aromaterapeutycznych i oprócz tego, że pięknie pachną, potrafią
działać na nasze zmysły i organizm. Choć aromaterapia zna-

100 ml, cena: 79,99 zł, 100 ml = 79,99 zł 2. ALLVERNUM Cherry Bloosom
Women, woda perfumowana, 50 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 79,98 zł
3. MONOTHEME White Musc Women, woda toaletowa, 30 ml,
cena: 39,99 zł, 100 ml = 133,30 zł

na była od wieków, znów odkrywamy jej tajniki i za pomocą
zapachów uczymy się wpływać na nasze samopoczucie, a nawet zdrowie. Mechanizm jest prosty – zawarte w olejkach zapachowych związki chemiczne (m.in. estry, aldehydy, tlenki),
dostając się do naszego organizmu podczas wdychania, są
przetwarzane przez różne części mózgu i stymulując impulsy
nerwowe, wywołują w nas emocje, łagodzą ból, uspokajają
lub powodują przyspieszenie tętna, poprawiają koncentrację
lub relaksują. Badania japońskich naukowców pod kierunkiem Akio Nakamury dowiodły również, że określone zapachy (np. linalol wyodrębniony z olejku konwaliowego) mogą
wpływać na biochemię krwi, co oznacza, że są w stanie nie
tylko wyciszyć i uspokoić nerwy, ale również... leczyć.

Pomóż sobie zapachem
Na bóle głowy i migreny wpływa leczniczo zapach lawendy, mięty i eukaliptusa.
Na nadciśnienie tętnicze i bezsenność pomogą olejki z melisy, cytryny, pomarańczy lub geranium.
Stres łagodzi zapach lawendy, melisy, słodkiej pomarańczy, jaśminu, konwalii i drzewa sandałowego.
Zmysły rozbudzi olejek ylang-ylang, z paczuli, wanilii i róży.
Na niskie ciśnienie i senność pomoże zapach tymianku, eukaliptusa, szałwii, goździków i cedrowy.
Bóle menstruacyjne łagodzi zapach drewna cyprysowego i sandałowego, melisy, lawendy oraz sosny.
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FOT. 123RF

Perfumy zawierające olejki
zapachowe mogą mieć właściwości
aromaterapeutyczne – dają
odczucie relaksu, dodają energii,
łagodzą ból głowy. Warto poznać
ich siłę. TEKST: Aleksander Perliński

TO NAS INSPIRUJE
/ POZNAJMY SIĘ

DYS K R E T N A
przyjaciółka

niczym
podmuch
letniego
wiatru

Zapach to nie tylko element służbowego wizerunku.
Bywa też pomocą w pracy. Warto się nim
posługiwać nawet wtedy, gdy wykonujemy
swoje obowiązki z domu. TEKST: Matylda Jawor

ZIELONY LIŚĆ
Lista zadań na dziś zrobiona? Po trzecim
„odhaczeniu” rozpyl obłoczek wody
perfumowanej. I kontynuuj pracę.
Byłaś trochę zmęczona? To złudzenie!
Elizabeth Arden Green Tea, woda
perfumowana, 100 ml, cena: 75,99 zł,
100 ml = 75,99 zł
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FOT. 123RF

Z

apachy są niczym narzędzia. Używamy ich do różnych zadań i osiągania
rozmaitych celów. Dodają pewności siebie? Wiadomo! Koncentrują na
nas uwagę otoczenia? I to jak skutecznie! Czy mogą pomagać nam w pracy? To zależy, czego oczekujesz. Kompozycje stonowane i bez fajerwerkowych „zwrotów akcji” są dobrymi towarzyszkami dnia bez zawodowych wyzwań.
Idealne do spokojnego wykonywania kolejnych zadań. Gdy oczekuje się od nas
eksplozji pomysłów, przyda się cytrusowy koktajl lub zapach zbudowany na nutach
morskich i powietrznych. A kiedy mamy zabłysnąć i czujemy tremę, dobrze jest
poszukać asysty zapachu, który towarzyszy nam od dawna i nigdy nas nie męczył.
Zachowa się jak dyskretna wspierająca przyjaciółka

Nie sposób wyobrazić
sobie działania perfum,
póki się nie zacznie ich
używać. To taka
różnica jak sukienka
na wieszaku i sukienka
na tobie.

kompozycja
rześka
jak poranek

OCEANICZNA BRYZA
Wczoraj pracowałaś długo
i intensywnie? Kolejny dzień zapowiada
się podobnie? Zamknij oczy
i odetchnij głęboko!

Annie Buzantian
Amerykańska (pochodzenia
rumuńskiego) twórczyni perfum.
Autorka kompozycji dla domów
mody(m.in.): Giorgio Armani,
Tommy Hilfiger, Vera Wang,
Marc Jacobs. Laureatka nagród
American Society of Perfumers.

naturalny
jak oddech
czystym
powietrzem

POWIETRZE PO BURZY
Gdy obowiązki męczą monotonią,
potrzebujemy ożywczego bodźca.
Ta kompozycja działa jak otwarcie
okna po letniej burzy.
Lanvin Oxygene Women,
woda perfumowana,
75 ml, cena: 149,99 zł, 100 ml = 199,99 zł

Kenzo L’Eau par Kenzo pour Femme,
woda toaletowa, 100 ml, cena: 229,99 zł,
100 ml = 229,99 zł

zastrzyk
pozytywnej
energii

na
dzień
dobry!

w
doskonałej
równowadze

CYTRUSOWA POBUDKA

ELIKSIR KONCENTRACJI

POTRZEBUJESZ POMYSŁU?

Kompozycja dla tych z nas, które rano
łakną mocnej kawy, ale w ciągu dnia
już mocnych bodźców nie potrzebują.

Bywają dni, kiedy swoje zadania trzeba
wykonać na „jednym długim wydechu”.
Wtedy przyda się na pewno!

Energetyzujący koktajl składników
pobudza umysł. Kompozycja, która jest
kompanem kreatywnych wyzwań.

Jacques Battini Melody, woda
perfumowana, 100 ml, cena: 39,99 zł,

Teaology Black Rose Tea, all over
woda toaletowa, 100 ml, cena: 129,99 zł,

100 ml = 39,99 zł

100 ml = 129,99 zł

Adidas Born Original for Her,
woda perfumowana,
50 ml, cena: 140,99 zł, 100 ml = 281,98 zł

hebe.pl
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HOT PANTS,
CZYLI SZORTY
O co tyle hałasu?

Krótka (jak one same), ale burzliwa i obfitująca w skandalizujące
anegdoty historia szortów. 100 lat z życia najkrótszych spodni świata.
TEKST: Matylda Jawor

1

1. Chorus line, czyli rząd
śpiewających i tańczących
dziewcząt – nieodłączny
element przedstawień
w teatrzykach rewiowych na
początku XX wieku 2. Moda
plażowa lat 30. 3. W latach 40.
kobieta w szortach na ulicy
budziła powszechne zainteresowanie... 4. ...a na przełomie
lat 60. i 70. także w miejscu
pracy 5. Komplet – szorty
z koszulką – z amerykańskiego

L

katalogu wysyłkowego z lat 50.,

ubimy nosić szorty? Nie każda
z nas i nie zawsze, podobnie jak
możemy lubić bądź nie spódnicę
w szkocką kratę układaną w fałdy albo sukienkę bez pleców. Kwestia gustu i potrzeb.
Ale niczego więcej, a już na pewno nikt
obecnie nie zastanawia się nad tym, czy
noszenie szortów jest... moralnie obojętne
czy też może naganne. A przecież jeszcze
całkiem niedawno, w pokoleniu naszych
praprababek, sto lat temu, to ten aspekt
dotyczący szortów był najistotniejszy.
Dlaczego?
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Od tancerek kabaretowych

opisany jako odpowiedni na

Zakończenie I wojny światowej przyniosło
światu wiele zmian. Także dotyczących
mody. W branży rozrywkowej nikogo już
nie bawiły tancerki w długich pantalonach
wywijające kankana. Na scenach teatrzyków rewiowych i w kabaretach, najpierw
w Paryżu i Berlinie, potem także w innych
metropoliach europejskich, pojawiły się
dziewczyny w krótkich, często błyszczących, satynowych spodenkach o kroju
i długości przypominających ówcześnie
noszoną bieliznę.

plażę lub domowy wypoczynek przy basenie 6. Dżinsowe
szorty z lat 70. wycięte ukośnie.
Noszone z sandałami na
platformie sprawiały, że nogi
były długie „aż do nieba”
7. Stewardessy linii lotniczych
Southwest na pokładzie
samolotu 8. Audrey Hepburn
w latach 50. 9. Jane Fonda na
początku filmowej kariery
10. Strój do gry w tenisa z lat 30.

3

2

5
4

6

7

8
10

9
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Ta pikantna dwuznaczność – szorty to
bielizna i nie bielizna zarazem – przyniosła miniaturowej części garderoby
skandalizującą sławę na długie lata.
W filmie z roku 1930 „Błękitny anioł”
dopasowane spodenki nosi Marlena
Dietrich, grając Lolę, piosenkarkę z wodewilu, i prezentując swoje słynne
zgrabne nogi. Tak zaczęła się światowa
kariera aktorki, a dwuznaczna sława
krótkich spodenek się utrwaliła.
Publicznie ich raczej nie noszono – wyjątkiem była plaża. Kobieta nosząca
szorty na ulicy miasta postrzegana była
powszechnie jak przedstawicielka najstarszego zawodu świata lub artystka
kabaretowa – co właściwie w opinii publicznej wychodziło na jedno. Powstał
nawet specjalny gatunek filmów opowiadający o kulisach życia estradowego, bo taka tematyka usprawiedliwiała
pojawienie się na ekranie skąpo odzianych (w szorty) damskich nóg. W latach 30. szorty plażowe zaczęły się pojawiać zaledwie o krok od plaży – na nadmorskich bulwarach. Ani kroku dalej!
Musiała skończyć się II wojna światowa, aby sytuacja się zmieniła. W szortach chętnie pozowały we wczesnych
latach kariery Audrey Hepburn, Marilyn Monroe i Rita Hayworth.
W latach 50. szorty pojawiły się w filmach, bo jak żadna inna część garderoby nie pokazywały zalet sylwetek aktorek w stylizacjach, które nadal były

2

2

1

3

„ubraniem”, a nie „rozebraniem”. A były
to wówczas kwestie istotne dla amerykańskiej cenzury filmowej, która nie
działa już co prawda na podstawie kodeksu Haysa z lat 30., ale echa jego krępujących reguł dawały się we znaki
przemysłowi filmowemu jeszcze dekady później.

4

Gorące spodenki
Pod koniec lat 60., gdy modę mini
utrwaliły już sukienki, przyszedł czas
na moralną rehabilitację szortów. Ich
oficjalne bytowanie w przestrzeni publicznej przypieczętowały kolekcje
uznanych domów mody: Christiana
Diora i André Courrègesa.
W roku 1971 amerykański wokalista
James Brown nagrał singiel „Hot pants”
(z ang. gorące spodenki), gdzie wśród
wielu zmysłowych westchnień i niewielu słów pojawia się wielokrotnie tylko

1. Policjantki z libańskiej drogówki –
w akcji 2. i 4. Jennifer Lopez (u góry)
i Britney Spears (poniżej). Szorty są
nieodłącznym elementem scenicznej
garderoby wokalistek. Niezależnie
od rodzaju uprawianej muzyki pop
3. Emily Ratajkowski w szortach
z widocznymi fragmentami kieszeni
z przodu. To element podkreślający
maksymalne obcięcie nogawek
spodenek

W STYLU FUNK
30 sierpnia 1969 roku na scenie pierwszego brytyjskiego rockowego
festiwalu muzycznego na wyspie Wight Marsha Hunt, frontmenka zespołu
White Trash, pojawiła się w wydekoltowanej koszulce, skórzanych szortach
sznurowanych z przodu i obcisłych długich kozakach. Ta stylizacja nie tylko
przeszła do historii mody, ale także wyprowadziła szorty z kabaretów i na stałe
włączyła je do repertuaru mody rockowej lat 70. ubiegłego wieku.
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SZORTY 2020
SAINT LAURENT

ten zwrot. Piosenka stała się dyskotekowym przebojem, a nazwa przylgnęła do
krótkich szortów. A same szorty do piosenkarek śpiewających, podobnie jak
Marsha Hunt, w stylu funk. Stały się –
jak powiemy współczesnym językiem
– znaczącym elementem wizerunkowym. Dziewczyny noszące szorty postrzegane były jako nowoczesne, bezkompromisowe, odważne.

Przez cały rok

CHANEL

Latem noszono szorty z bawełny do
chodaków i sandałów na platformach,
zimą skórzane, dżinsowe, a nawet robione na drutach, do grubych kolorowych rajstop i długich kozaków,
a w wersji wieczorowej – satynowe – do
dyskotek. Masowo zaczęły pojawiać się
też w kampaniach reklamowych
wszystkiego – od parówek w puszce
przez karmę dla kota po ciągniki
rolnicze.
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ISABEL MARANT
HERMÈS

Hot pantsy potrafiły sprzedać wszystko! Teksańskie linie lotnicze wyekwipowały w szorty i białe wiązane kozaki
swoje stewardessy, a drużyna bejsbolowa Philadelphia Phillies z Filadelfii
w roli kontrolerek biletów na stadionie
zatrudniła ubrane w nie dziewczyny,
zwane Hot Pants Patrol. Podobno kibice, którzy dostali się na mecze „na lewo”, nie dyskutowali z nimi, tylko potulnie płacili za wstęp.
Popularność szortów skruszyła także
bastiony konserwatyzmu, gdy w 1971
roku dyrekcja angielskich torów wyścigów konnych w Ascot zezwoliła kobietom na wstęp na trybuny w tej części
garderoby, jeżeli ich strój uznano za
„schludny i estetycznie zadowalający”.
Wszystko ma jednak swoje granice.

SALVATORE FERRAGAMO

Krótkie spodenki,
wysokie obroty

Cztery dekady później Kate Middleton,
która lubiła w szortach pójść na imprezę klubową, z chwilą wejścia do rodziny
królewskiej musiała je pożegnać. Teraz
może zakładać je swoim synkom, ale
też nie w wersji najkrótszej.
W latach 80. szorty w połączeniu
z bomberkami i długimi tipsami były
znakiem rozpoznawczym wokalistek
grup hiphopowych (np. Salt’n’Pepa),
a dziesięć lat później nosiły je dziewczyny, które chciały być podobne do Lary
Croft, bohaterki popularnej gry komputerowej (w wersji filmowej zagrała ją
Angelina Jolie). Dekadę później, wraz
z nadejściem mody na duże pupy, zaczęły je nosić latynoskie gwiazdy (m.in.
J.Lo). A ponieważ takie stroje przynosiły zainteresowanie mediów i liczne cytowania, stawały się coraz popularniejsze. Regularnie na scenie w szortach zobaczyć możemy Beyoncé, Nicky Minaj,
Fergie i Rihannę. W 2000 roku w klipie
piosenki „Spinning Around” pojawiła
się w złocistych szortach i topie Kylie
Minogue. Uważa się, że to ten przemyślany wizerunek sceniczny pomógł
jej wrócić na listy przebojów.
Czy szorty po latach walk o moralną
neutralność w końcu stały się takim samym elementem garderoby jak kardigan czy trencz? To zależy gdzie. Jeszcze
dwa lata temu władze Libanu, aby pomóc znieść powszechną opinię o swoim kraju jako ostoi konserwatyzmu
i barier wizerunkowych stawianych kobietom, postanowiły przyodziać swoje
policjantki z drogówki w króciutkie
szorty. Czy zmieniło to postrzeganie Libanu? Nie wiadomo, natomiast umundurowane po nowemu policjantki
z miejsca stały się bohaterkami licznych
sesji zdjęciowych. Bo szorty nie przestały robić wrażenia – niezależnie od
powodów, dla których są zakładane!

FOT. GETTY (13), IMAXTREE/FREE (5), EAST NEWS, PAP

/ MODA OD PODSZEWKI

SAMO ZDROWIE
/ O TYM SIĘ MÓWI

BEZ MIĘSA

od poniedziałku
do piątku...
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Veganish to mniej konsekwentna i radykalna odmiana wegetarianizmu
i weganizmu. Nie wyklucza się w niej całkowicie produktów
odzwierzęcych, ale znacznie ogranicza się ich spożywanie.
Zdecydowanie warto zacząć stosować ten sposób żywienia, a podziękuje
nam za to nie tylko nasz organizm, ale również nasza planeta.

Ekspert:
ANNA ADAMCZYK
dietetyk kliniczny
http://genodietetyka.pl/

J

eszcze kilka, kilkanaście lat temu na dietę bezmięsną przechodziło niewiele osób, a wegetarianinem albo weganinem
było się 24 godziny na dobę. Dziś niejednokrotnie zdarza się, że nasze postawy są mniej radykalne, a podejście do
jedzenia mięsa staje się bardziej elastyczne. Coraz częściej ważna jest nie
tylko kwestia traktowania zwierząt, ale
na decyzję o zmianie opcji odżywiania
wpływ mają także inne czynniki – ekologiczne podejście do życia i zdrowie.

ZDROWIE I ŚRODOWISKO
Jeszcze nie tak dawno mięso było cenione jako dobre źródło białka. Okazało się jednak, że jedzenie jego dużej ilości może szkodzić. Organizm nie jest
w stanie strawić efektywnie nadmiernych porcji produktów białkowych,
a niedotrawione resztki stymulują rozrost gnilnej flory bakteryjnej w jelicie,
która wytwarza toksyczne substancje.
Nie wszystkie udaje się wydalić z organizmu, część zostaje wchłonięta przez
nasze tkanki. Nadmiar mięsa może
przyczyniać się także do zaparć.

Na szczęście coraz powszechniejsza jest
świadomość, że spożywanie dużych
ilości mięsa (szczególnie czerwonego)
może prowadzić do wielu chorób, m.in.
otyłości, cukrzycy, nadpobudliwości
nerwowej czy osłabienia systemu odpornościowego. Jesteśmy też coraz bardziej świadomi tego, że obecnie, kiedy
zwierzęta hoduje się na skalę przemysłową, najważniejsza stała się ilość, a nie
jakość mięsa. Jedząc je, spożywamy nie
tylko cholesterol, ale także pestycydy,
substancje hormonalne i antybiotyki
(którymi karmi się zwierzęta) czy rakotwórcze dioksyny (znajdujące się w paszach dla zwierząt). Wiemy już, że odstawienie mięsa może mieć dobre skutki dla zdrowia.

Wegetarianizm
a weganizm

Weganie i wegetarianie mają wiele
wspólnego – przede wszystkim
nie jedzą mięsa ani ryb. Wegetarianie
nie jedzą żadnych produktów
odzwierzęcych, do których wytworzenia zabija się zwierzęta, np. smalcu
i żelatyny. Piją natomiast mleko
i używają w kuchni jajek. Weganie
idą dalej i całkowicie wykluczają
z diety wszystkie produkty odzwierzęce, w tym także mleko, masło,
sery, jajka, a nawet miód.

Można jednak zapytać, co wspólnego
może mieć niejedzenie mięsa i ochrona środowiska? Okazuje się, że bardzo
wiele! Spożywanie produktów odzwierzęcych przyczynia się bowiem do globalnych problemów:
Tworzenie pastwisk dla bydła i pól
uprawnych pod paszę dla zwierząt prowadzi do wycinek lasów.
 Miliony ton odchodów zwierząt
hodowlanych wydzielają metan, który
działa na środowisko o wiele gorzej niż
dwutlenek węgla. Poza tym kwas powstający w odchodach przenika do atmosfery, przyczyniając się do kwaśnych deszczy i powiększania efektu
cieplarnianego.
 Hodowla zwierząt powoduje pustynnienie ziemi – przykładem mogą
być Stany Zjednoczone, gdzie w ten
sposób utracono około 1/3 warstwy
uprawnej roli.
 Przemysł mięsny wykorzystuje 3/4
światowych zasobów wody, a przemysł
hodowlany ma trzykrotnie większy
udział w zanieczyszczeniu wód niż inne gałęzie gospodarki.
Produkcja białka zwierzęcego wymaga osiem razy więcej paliw kopalnych niż produkcja białka roślinnego
(badania z Uniwersytetu Cornell
w Stanach Zjednoczonych).
Jak podaje Światowa Organizacja
Zdrowia, produkujemy taką ilość po-
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Ekspert:
BARBARA KOZIOŁ
kosmetolog,
kierownik Laboratorium naukowo-badawczego Bielenda
Kosmetyki Naturalne

Dieta wege
dla skóry
Warzywa są nie tylko elementem
zdrowej diety. Mogą być też
sprzymierzeńcem dobrej kondycji
i wyglądu skóry. W kosmetykach
wykorzystuje się ich ekstrakty, aby
wzbogacić formuły o cenne
witaminy, substancje odżywcze
i minerały. Źródłem takich warzywnych suplementów może być na
przykład ekstrakt z brokuła, który
ma silne działanie antyrodnikowe,
a także ujędrniające i poprawiające
elastyczność skóry. Doceniany
przez kosmetologów jest również
ekstrakt z nasion dyni, który
zawiera dobroczynne dla cery
fitosterole. Potrafią one skutecznie
regenerować komórki oraz
wzmacniać barierę ochronną
naskórka, a dzięki temu niwelować
oznaki starzenia. Swoje miejsce
w pielęgnacji znalazł również burak
– ekstrakt z jego korzenia hamuje
powstawanie wolnych rodników,
a także rozjaśnia i ujednolica
koloryt skóry. Jednym z nowszych
składników warzywnych jest
natomiast ekstrakt z jarmużu, który
jest bogatym źródłem witaminy C.
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1. EVELINE I Love Vegan Food, naturalny krem rozświetlający z camu camu i pomarańczą,

50 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 49,98 zł 2. BIELENDA Vegan Friendly, Awokado, masło do ciała,
250 ml, cena: 15,99 zł, 100 ml = 6,40 zł 3. BIELENDA Vege Detox, Brokuł&Dynia – probiotyk, płyn
micelarny, 500 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 4,00 zł 4. BIELENDA Vegan Muesli, krem pod oczy
z owsem i pszenicą, 15 ml, cena: 14,99 zł, 100 ml = 99,93 zł

karmu roślinnego, że wystarczyłaby ona
do wykarmienia 17 mld ludzi. Niestety
większość zostaje przeznaczona na paszę dla zwierząt hodowlanych (np. – do
wyprodukowania 1 kg mięsa potrzeba
aż 10 kg soi). Tylko w USA zwierzęta
hodowlane zjadają tyle soi i pszenicy, ile
wystarczyłoby na wyżywienie blisko
2 mld ludzi.
Biorąc powyższe dane pod uwagę, można dojść do wniosku, że lepiej być weganinem choćby... od poniedziałku do
piątku, niż nie być nim wcale. Ograniczając spożywanie mięsa, możemy pomóc planecie oraz swojemu organizmowi.

MNIEJ RADYKALNIE
Wiele osób decyduje się na niejedzenie
mięsa na co dzień, nie wykluczając jednak zjedzenia od czasu do czasu jakiegoś mięsnego dania. Taki rodzaj elastyczności w poglądach to syndrom naszych czasów. Nie chcemy wybierać tylko jednej opcji. Modne stało się zjawi-

sko ISH, które dotyczyć może wielu
dziedzin – weganizmu, ekologii, poglądów na różne sprawy. Czym się charakteryzuje? Jesteśmy trochę wegetarianinem, ale nie do końca, nie zawsze. Dbamy o środowisko, segregujemy śmieci,
unikamy plastiku, ale jeździmy samochodem do pracy i latamy samolotem
na wakacje.
Pokłosiem takiego myślenia jest veganish, czyli mniej radykalna dieta bezmięsna. Jadłospis stosującej ją osoby
opiera się przede wszystkim na roślinach i produktach pochodzenia roślinnego, ale nie wyklucza całkowicie spożywania mięsa. Jeżeli nie wyobrażasz
sobie całkowitej rezygnacji z karkówki
z grilla i kanapki z wędliną na śniadanie, postaw właśnie na veganish. Zmiany wprowadzaj stopniowo. Najważniejsze to zacząć, a lato i jesień, które oferują bogactwo warzyw i owoców, to doskonały czas na ograniczenie mięsa
w diecie. Na korzyść przemawia też wysoka, letnia temperatura – jemy wtedy

SAMO ZDROWIE
/ O TYM SIĘ MÓWI
mniej, poszukujemy potraw lekkostrawnych i niewymagających długiego stania przy kuchence. Chętniej sięgamy też po smoothie.

CZY TRZEBA OBAWIAĆ SIĘ
NIEDOBORÓW?
Przeciwnicy diety jarskiej straszą, że
nie dostarcza ona wszystkich niezbędnych organizmowi składników. To nieprawda. Amerykańska Akademia Żywienia i Dietetyki przekonuje, że dobrze zaplanowana wegańska (lub wegetariańska) dieta jest odpowiednia na
wszystkich etapach życia – także w ciąży, niemowlęctwie, dzieciństwie oraz
podczas dorastania – i może z powodzeniem dostarczyć wszelkich składników niezbędnych dla zdrowia. Wystarczy – podobnie jak w diecie mięsożerców – zwracać uwagę na dostarczanie
organizmowi wszelkich potrzebnych
makro- i mikroelementów oraz zachować ich właściwe proporcje. Stosując
dietę wegańską lub wegetariańską,
warto zwrócić szczególną uwagę na:
Białko  pełni ono bardzo ważne
funkcje w organizmie – buduje tkanki
naszego ciała (mięśnie, nerwy i tkankę
łączną), jest składnikiem krwi (hemoglobina), jest kluczowe dla naszego
układu immunologicznego, białkami
jest także wiele hormonów i enzymów
jego źródłem w diecie wegańskiej są
rośliny strączkowe, które powinny być
spożywane codziennie. Produkty dostarczające białko (strączki, zboża,
orzechy i nasiona) najlepiej jeść przez
cały dzień, a nie tylko podczas jednego
posiłkujego wchłanianie możemy
poprawić przez gotowanie, miksowanie, mielenie, blendowanie, moczenie.
Witamina B12 występuje naturalnie
niemal tylko w produktach odzwierzęcych (mięsie, nabiale i jajach), warto

110

h

facebook.com/hebe

Co jeść na diecie roślinnej
Warzywa i owoce
są ważnym źródłem witamin, minerałów, składników odżywczych i błonnika w zależności od koloru (zielone, żółte, czerwone) dostarczają nam różnych cennych składników – staraj się więc zadbać o różnorodność kolorystyczną na talerzu możesz jeść je jako sałatkę, surówkę, sok, smoothie albo chrupać na surowo. Możesz też przyrządzać z nich zupy, pasty, gulasze. Nadają się
do grillowania, duszenia, smażenia, gotowania na parze. Uwaga! Połowę
dziennej porcji zjadaj na surowo (gotowanie niszczy niektóre składniki).
Rośliny strączkowe (np. soczewica, ciecierzyca, groch, bób, fasola, soja)
to niezbędny składnik diety wegańskiej, który powinnaś jeść codziennie
są bogatymi źródłami białka oraz żelaza. Aby lepiej przyswoić żelazo, dobrze
jest dodać do dania witaminę C w postaci np. papryki czy pomidora.
Produkty pełnoziarniste, zboża, kasze (owies, żyto, orkisz, pszenica, jęczmień, proso, ryż brązowy, komosa ryżowa, czyli quinoa, amarantus, kasza
gryczana, jaglana, jęczmienna, bulgur)
zapewniają węglowodany złożone, błonnik i związki fitochemiczne zawierają duże ilości skrobi, która dodaje energii, oraz witamin z grupy B, a także
fosforu, magnezu, potasu, żelaza, cynku, manganu, miedzi i krzemu oraz wapnia. Uwaga! Wyklucz z diety białą mąkę i zastąp ją mąką z pełnego przemiału.
Orzechy i nasiona (siemię lniane, orzechy włoskie, laskowe i inne)
są źródłem zdrowych tłuszczy i wielu cennych substancji odżywczych.
Wegańskie alternatywy dla mięsa
Mogą to być: tofu (wytwarzane z ziaren soi) i tempeh ze sfermentowanych ziaren soi). Wegańskie burgery, kotlety, pasztety, parówki są dostępne w różnych
wariantach – produkuje się je na bazie soi, seitanu (glutenu, czyli białka pszennego), ciecierzycy, fasoli, soczewicy, owocu chlebowca, łubinu, boczniaków.
Wegańskie alternatywy dla mleka, jogurtu, sera
Bazują często na soi (np. mleko sojowe, jogurt sojowy), orzechach (np. śmietana roślinna z nerkowców, kokosów, mleko migdałowe) i zbożach (serek jaglany,
budyń z ryżu, jogurt z kaszy jaglanej)

SAMO ZDROWIE

więc ją suplementować. Nie trzeba tego
robić na diecie wegetariańskiej, w której
nie rezygnujemy z jaj i produktów
mlecznych (chyba że znacznie ograniczamy te produkty).
Wapń bogate w niego produkty to
warzywa liściaste, soja, tempeh, tahini,
mak można też spożywać produkty
wzbogacone w wapń, np. wodę mineralną z wapniem, „mleka” roślinne.
Żelazo jego niedobór może prowadzić m.in. do niedokrwistości, dlatego
warto wykonywać kontrolne badania

krwiznajdziemy je w sezamie, słoneczniku, amarantusie, komosie ryżowej, migdałach, orzeszkach pinii, natce
pietruszki, mące pełnoziarnistej, ciecierzycy, soczewicy i fasoli oraz tempehuwymienione wyżej roślinne źródła żelaza warto łączyć z żywnością,
która sprzyja jego wchłanianiu – owocami i warzywami o wysokiej zawartości witaminy C, kwasu cytrynowego lub
jabłkowego, cebulą i czosnkiem.
Jodwedług Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) około 1/3 ludzi na

świecie nie dostarcza sobie odpowiedniej ilości jodu (w Europie może chodzić nawet o połowę populacji)odpowiednie ilości tego pierwiastka możemy przyjmować z alg i suplementów
bazujących na algach (np. spirulina),
można też używać soli jodowanej
 trzeba jednak uważać, żeby nie
przedobrzyć, bo nadmiar jodu jest również szkodliwy dla zdrowia.
Uwaga! Aby kontrolować ewentualne
niedobory w diecie bezmięsnej, warto
co roku wykonać badania krwi.

Pokochaj warzywa zielonolistne, a organizm ci za to podziękuje
Są one bogate w witaminy
z grupy B i witaminy A, C, E
i K, wapń, potas, żelazo. Zawierają białko i przeciwutleniacze. Najważniejsza
jest jednak duża zawartość
chlorofilu, który ma mnóstwo składników odżywczych. Dużo chlorofilu mają natka pietruszki, szpinak, rukola, rukiew wodna,
zielona fasolka, por, brokuły, jarmuż, nać selera, ogórki, koperek. Udowodniono, że chlorofil:

stanowi skuteczną broń
w walce z rakiem – potrafi
usuwać z organizmu związki o właściwościach rakotwórczych, a nawet część
uszkodzeń DNA spowodowanych przez kancerogeny,
oczyszcza narządy z toksyn (pierwiastków ciężkich,
pozostałości po lekach),
niweluje brzydki zapach
z ust oraz nieładny zapach
ciała,
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 jest

silną substancją
przeciwzapalną,
 ma silne właściwości
przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne (m.in. zapobiega rozwojowi wirusa opryszczki),
 poprawia trawienie –
oczyszcza i naprawia jelita
oraz dba o ich florę bakteryjną.
Poza tym spożywanie zielonych warzyw:
 wzmacnia i pobudza
układ odpornościowy,
dodaje energii,
dobrze wpływa na układ
kostny,
reguluje ciśnienie krwi,
 wspomaga układ trawienny, dba o prawidłową
pracę naszych jelit poprzez
ich oczyszczanie i odwadnianie,
 obniża zapotrzebowanie na insulinę – co pozwala
zmniejszyć ryzyko wystą-

pienia cukrzycy typu II oraz
pomaga kontrolować już
istniejącą cukrzycę,
wzmacnia pracę tarczycy i trzustki,
 wpływa na nasz młody
wygląd i lepsze zdrowie, ponieważ chroni komórki
przed starzeniem,
 pozwala kontrolować

masę ciała i poziom glikemii
(dzięki małej zawartości kalorii, a dużej błonnika).
Skoro wiemy, jak zbawienny
wpływ na nasz organizm
mają warzywa i owoce, a lato to idealna pora na wszelkiego rodzaju zielone smoothies, pijmy je na zdrowie!

SUPERZIELONE SMOOTHIE

 ½ zielonego ogórka ½ awokado szklanka
szpinaku jabłko 1 cm imbiru 1–2 łodygi selera naciowego szklanka mleka roślinnego lub wody
Blenduj mleko (lub wodę) ze szpinakiem i imbirem
przez ok. 30 sekund. Dodaj pozostałe składniki i blenduj
całość przez ok. 40 sekund. Jeśli podczas blendowania
uznasz, że smoothie jest za gęste, dodaj więcej mleka lub
wody. (veganisland.pl)

FOT. 123RF
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REFLEKSOTERAPIA
czyli co ma stopa do bólu głowy

Ekspert:
KLAUDIA METERA
masażystka, trener, terapeutka
holistyczna, szkoleniowiec (facebook/
Klaudia Metera, klaudiame@interia.pl)

R

efleksologia wywodzi się
z tradycyjnej medycyny chińskiej, która zakłada, że organizm funkcjonuje prawidłowo dzięki
swobodnemu przepływowi energii życiowej przez kanały nazywane meridianami. Jeżeli w którymś z nich dojdzie do zastoju energii, człowiek zaczyna chorować. I tu wkracza refleksologia. Praktykujące ją osoby przekonują, że na ludzkich stopach, dłoniach
i twarzy znajdują się punkty – nazywane refleksami – które odpowiadają
konkretnym organom naszego ciała.
Odpowiednie ich uciskanie pomaga
udrożnić zablokowaną w meridianach
energię, a przez to zlikwidować wiele
problemów zdrowotnych. Nie należy
jednak rezygnować z medycyny kon-
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wencjonalnej bez konsultacji z lekarzem. Refleksologia powinna być tylko
wsparciem.

PUNKTY NA STOPIE
Refleksy znajdują się zarówno na podeszwie, jak i na grzbiecie każdej ze
stóp. Te, które są na prawej stopie, reprezentują organy wewnętrzne prawej
strony ciała.
Mózg i centralny układ nerwowy są
skoncentrowane w dużych palcach obu
nóg. Masaż wszystkich palców pobudza ten układ oraz dodatkowo twarz
i gruczoły, mięśnie i organy zmysłów
w tym obszarze. Paznokcie są odbi-

ciem twarzy i włosów. Wzdłuż dużego
palca opracowuje się mięśnie szyi.
Gruczoł przysadki mózgowej, która
kontroluje produkcję hormonów
wszystkich innych gruczołów, znajduje
się na środku opuszka dużego palca.
Na podbiciu stopy znajdują się refleksy
odpowiadające płucom i oskrzelom,
a pośrodku niej znajduje się refleks
splotu słonecznego, który w refleksologii jest uznawany za centrum emocjonalno-nerwowe.
Mniej więcej w połowie stopy znajdują
się punkty odpowiadające organom leżącym w górnej części jamy brzusznej,
takim jak żołądek, wątroba, trzustka,
dwunastnica, śledziona, nerki. Trochę
poniżej tego obszaru (ale powyżej pięty) zlokalizowane są receptory odnoszące się do dolnej części jamy brzusznej z narządami, takimi jak: jelito cienkie, grube, moczowody, pęcherz moczowy, a na pięcie między jej tylną częścią a kością skokową – refleksy powiązane z organami płciowymi rozrodczych jajniki/jądra, macica/prostata.
Refleksologia obejmuje również takie
układy, jak:
limfatyczny – obszar grzbietowej
strony stopy od palców do podbicia;

FOT. 123RF

Problemy z przemianą materii, bóle głowy i kręgosłupa
to tylko niektóre dolegliwości, na które pomaga refleksologia.
Na czym polega ta wywodząca się ze starożytnych Chin technika uciskania
określonych punktów na stopach i dłoniach i kto ją może stosować?

endokrynologiczny (refleksy przysadki ,tarczycy, grasicy, nadnerczy, śledziony, trzustki, jajnika, jądra);
szkieletowy i mięśniowy – refleksy
kręgów biegną przez całą długość wewnętrznej części stopy, część zewnętrzna to refleksy ramienia, łokcia, kolana
i biodra.

JAK WYGLĄDA ZABIEG
Przed wizytą u refleksologa warto pozbyć się nadmiernych warstw naskórka. Pozwoli to zwiększyć efektywność
zabiegu. Terapeuta zaczyna od delikatnego dotyku i przyjrzenia się naszym
stopom. Wiele powie mu wrażliwość
czy bolesność konkretnych miejsc oraz
ich deformacja. Będzie to sygnał o istnieniu zaburzenia w odpowiadającej tej
części stopy konkretnej części ciała.
Początkowo masaż jest przyjemny. Potem ucisk staje się silniejszy, a gdy masujący trafi na punkt odpowiadający
choremu narządowi, możemy poczuć
ból. Terapeuta musi to miejsce wymasować, uciskając je palcami lub mocno
ugniatając dłonią zwiniętą w pięść.

SKUTKI TERAPII
Nie ma reguły na to, kiedy pacjent poczuje się lepiej. Przy bólu głowy ulgę
można odczuć natychmiast, ale zazwyczaj potrzeba kilkanaście zabiegów,
żeby organizm nauczył się samoleczenia. U niektórych osób refleksologia
może początkowo wręcz powodować
różne dolegliwości, np. nadmierną potliwość, ból głowy, senność, zmęczenie. Nie należy się jednak martwić tymi
objawami, a nawet się z nich cieszyć.
Oznaczają bowiem, że organizm reaguje na refleksoterapię i rozpoczął
proces regeneracji. Dopiero jeśli te objawy wystąpią w dużym nasileniu,
warto zmniejszyć częstotliwość wizyt
albo skrócić czas ich trwania.
Refleksologia podkreśla, że warto samemu wspierać proces leczenia, prowadząc zdrowy styl życia, aby terapia
była skuteczna. Powinniśmy zatem pamiętać o odpowiednio zbilansowanej
diecie z dużą ilością witamin i składników odżywczych, rezygnacji z palenia
papierosów i nadmiernego spożycia alkoholu oraz unikaniu stresu.

Nie tylko stopy....

REFLEKSOLOGIA TWARZY jest pomocna przy zaburzeniach na tle emocjonalnym i psychicznym. Wycisza emocje, łagodzi napięcia i stresy. Obniża poziom lęku, przyspiesza regenerację zmęczonego organizmu, dodaje energii.
Pomaga przy kłopotach ze snem.

Kto może poddać
się refleksoterapii,
a kto nie powinien
TECHNIKĘ TĘ ZALECA SIĘ PRZY:
bólach kręgosłupa
schorzeniach zatok
bólach głowy
migrenie
bezsenności
problemach z przemianą materii,
niestrawnością, zgagą
infekcjach górnych dróg oddechowych i pęcherza moczowego
chorobach kobiecych
nadwrażliwych jelitach
alergii
astmie
egzemach
NIE NALEŻY JEJ STOSOWAĆ
W PRZYPADKU:
ciąży (pierwsze 16 tygodni
i po przebytych poronieniach)
żylaków
osteoporozy
cukrzycy
chorób zakaźnych
owrzodzenia stóp
ostrych i przewlekłych infekcji
z wysoką gorączką

REFLEKSOLOGIA DŁONI ma tę zaletę, że można zabieg zrobić samemu. Wystarczy wiedzieć, jakie punkty uciskać, by osiągnąć oczekiwany efekt:
Ugniatanie czubków palców pomoże pozbyć się bólu głowy. Powolne pocieranie palców sprawi, że staniemy się senni. To także sposób na wzmocnienie
zatok dla osób, które często się przeziębiają Uciskanie obszaru poniżej czubków palców jest polecane osobom, które zmagają się z bólem gardła i szyi
Masaż miejsc między palcami wzmocni wzrok i słuch Miejsce będące przedłużeniem środkowego palca w centralnej części dłoni odpowiada za pracę
nadnerczy, nerek i jelit. Jego masowanie usprawni pracę układu pokarmowego Uciskanie kciuka poprawi pracę tarczycy i trzustki.
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SPUŚĆ ciśnienie

Według danych NFZ nadciśnienie tętnicze ma co trzeci dorosły
mieszkaniec naszego kraju. Choroba ta dotyka niemal równo mężczyzn
i kobiety, a do tego przestała być domeną starszego pokolenia.
Dla zbicia wskazań ciśnieniomierza kluczowy jest odpowiedni ruch.

Ekspert:
IZABELA TYSZKA-KOWALSKA
instruktorka
fitness, nauczycielka wychowania
fizycznego

Z

acznijmy od najważniejszego
– gdy cierpisz na nadciśnienie, musisz być pod opieką lekarza. Aktywność fizyczna i inne sposoby na obniżenie ciśnienia krwi (patrz
ramka na następnej stronie) są ważne
i pomocne, ale nic nie zastąpi wizyty
u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem
również wtedy, gdy zamierzasz zacząć
trenować, bo ćwiczenia powinny być
dostosowane do twoich możliwości
i stanu zdrowia. Ze specjalistą koniecz-
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nie muszą spotkać się osoby z dużym
nadciśnieniem i skokami ciśnienia oraz
te, które dawno nie ćwiczyły. Lekarz na
pewno odradzi sporty związane z rywalizacją (np. tenis, gra w piłkę) oraz
siłowe (np. sporty walki, podnoszenie
ciężarów). Towarzyszące im emocje albo krótkotrwały, ale duży wysiłek prowadzą do nagłego skoku ciśnienia i mogą być niebezpieczne. Nie dla nadciśnieniowców są też ćwiczenia w pochyleniu, bo powodują ucisk na brzuch

i wzrost ciśnienia w klatce piersiowej.
Najlepsza jest aktywność, która wymaga niezbyt dużego wysiłku. Podczas
ćwiczeń puls powinien nieco przyśpieszyć, ale nie dopuszczaj do dyskomfortu, bólu ani wyczerpania. Zadyszka lub
duże zmęczenie sygnalizują, że trzeba
przerwać trening.

ZACZNIJ OD AEROBÓW…
Ćwiczenia aerobowe skupiają się na
pompowaniu natlenionej krwi przez

W REKOMENDACJI
DENTYSTÓW*

SAMO ZDROWIE
/ FITNESS

DOŁÓŻ TRENING OPOROWY
Ćwiczenia oporowe to sposób na
wzmocnienie i budowanie mięśni za
pomocą narzędzi takich jak np. ciężarki. Ciśnienie krwi zwykle zaczyna spadać po godzinie od zakończenia takiego treningu i utrzymuje się około 10
godzin. To kolejny argument za tym, że
trwałe korzyści dla zdrowia może przynieść tylko konsekwentny, codzienny
wysiłek. Pamiętaj, by nie dźwigać du-

Rady trenerki
Znajdź taką aktywność, która sprawi
ci przyjemność i poświęcaj jej 30 minut dziennie (najlepiej codziennie).
Nie masz czasu na ćwiczenia? Idź po
zakupy, umyj okna, chodź po schodach, pracuj w ogrodzie.
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Nie tylko ćwiczenia
CZYLI JAK JESZCZE SOBIE POMÓC

Zrzuć zbędne kilogramy – nadwaga sprawia, że serce musi pracować ciężej,
co może prowadzić do podniesienia ciśnienia. Czasami wystarczy schudnąć,
by ciśnienie się wyrównało.
Uważaj na sól – staraj się nie przekraczać dawki 230 mg sodu dziennie (to
mniej więcej jedna łyżeczka soli). Pamiętaj jednak, że sól znajduje się w wielu
produktach, dlatego czytaj etykiety.
Zadbaj o potas i magnez w diecie – ten pierwszy pierwiastek rozluźnia naczynia krwionośne, odciążając serce, a drugi obniża ciśnienie. Oba znajdziemy
w kaszy gryczanej, fasoli, soi, produktach pełnoziarnistych, bananach.
Pożegnaj nałogi – alkohol i nikotyna drastycznie podwyższają ciśnienie, dlatego obie używki należy ograniczyć, a najlepiej całkowicie odstawić.
Unikaj stresu – ciśnienie skacze, gdy ktoś lub coś wyprowadza nas z równowagi. Ale jeszcze bardziej szkodliwe jest długotrwałe zamartwianie się. Trudno
wyobrazić sobie życie bez stresu, ale w jego ograniczeniu mogą pomóc odpowiednie techniki (np. mindfulness, joga).

żych ciężarów, bo mogą powodować
wzrost ciśnienia krwi.

ĆWICZ W DOMU
Na początek krótka rozgrzewka (np.
kilka wymachów nóg i rąk, skłonów do
przodu i w bok), zakończ ćwiczeniami
wyciszającymi (np. kilka głębokich oddechów). Zaczynamy!
Stań prosto, zegnij łokcie pod kątem
prostym i oprzyj się przedramionami
o ścianę, ściągnij łopatki, wciągnij
brzuch. Na wydechu napnij pośladek

i wykonaj wymach nogą do tyłu. Na
wdechu wróć do pozycji wyjściowej.
Zmień nogę i powtórz ćwiczenie.
Połóż się na plecach i zegnij nogi w kolanach (stopy na podłodze). Napnij
brzuch i unieś biodra do góry. Przyciągaj do brzucha raz jedną, raz drugą nogę ugiętą w kolanie.
Połóż się na plecach, jedną nogę zegnij
w kolanie, a drugą wyprostuj, ściągając
stopę do siebie. Wyprostowaną nogę
odwiedź do boku, nie odrywając pleców od podłogi. Wróć do pozycji wyjściowej. Zmień nogę.
Wykonaj klęk podparty. Wyprostuj
prawą rękę i lewą nogę, policz do czterech. Wróć do pozycji wyjściowej, nabierając powietrze. Ćwiczenie powtórz
z lewą ręką i prawą nogą.
W klęku podpartym wciągnij brzuch
i unieś do boku nogę zgiętą w kolanie.
Wróć do pozycji wyjściowej. Zmień
nogę.

FOT. 123RF

tętnice i do mięśni. Zaliczamy do nich
spacery, nordic walking, slow jogging,
taniec, pływanie, jazdę na rowerze. Badanie przeprowadzone przez Arizona
State University wykazało, że już trzy
10-minutowe spacery w ciągu dnia obniżają ciśnienie krwi po południu i wieczorem. Niestety kolejnego ranka wracało ono już do swojej podwyższonej
normy, co pokazuje, że do trwałego obniżenia ciśnienia potrzebna jest regularność ćwiczeń. Najlepsze efekty dla
zdrowia przynoszą jednak codzienne
co najmniej 30-minutowe przechadzki
w szybkim tempie. Jakie to tempo? Musisz iść wystarczająco energicznie, aby
się nieco spocić, ale nie na tyle szybko,
by nie móc rozmawiać bez zadyszki.
Nie lubisz spacerów ani joggingu? Idź
na basen. Pół godziny pływania
zmniejsza poziom adrenaliny we krwi
i rozluźnia naczynia krwionośne, więc
sprzyja obniżaniu ciśnienia krwi.

ALLERGY TESTED

HIGIENA INTYMNA
W ZGODZIE
Z TWOJĄ NATURĄ

95%
SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA
NATURALNEGO

HIPOALERGICZNA,
WEGAŃSKA FORMUŁA
W POSTACI SYNDETU
z pH ok. 4,5

CERTYFIKOWANE SKŁADNIKI POCHODZENIA
NATURALNEGO (EKSTRAKTY Z ALOESU,
RUMIANKU I PSZENICY) NAWILŻAJĄ, KOJĄ
I ŁAGODZĄ PODRAŻNIENIA

POZYTYWNA
OCENA POLSKIGO
TOWARZYSTWA
GINEKOLOGICZNEGO

PRZEBADANE ALERGOLOGICZNIE
W OFERCIE RÓWNIEŻ AA INTYMNA: HELP (OCHRONA I ŁAGODZENIE)
FRESH (NAWILŻENIE), ADVANCED MED (INFEKCJE INTYMNE).
kosmetykiAA.pl

EKSTRAKTY I OLEJE ROŚLINNE
Z ALOESU, AWOKADO
I ŻURAWINY NAWILŻAJĄ,
ODŻYWIAJĄ, DZIAŁAJĄ KOJĄCO
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NIE
TYLKO
na kanapie!
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Domokacje (z ang. staycation) – tegoroczna wersja wakacji. Zwiedźmy
własne miasto jak turysta, spróbujmy nowego hobby. Odpoczniemy
od codzienności, możemy też uniknąć stresów, jakie często niesie z sobą
wyjazd – przekonuje psycholog. ROZMAWIA: Agnieszka Fiedorowicz

Ekspert:
DIANA PIENIĄŻEK, psycholog społeczny, wieloletni konsultant Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Założycielka psychologicznej poradni internetowej Artisoft.

Jak widzę te tłumy, które wyległy na polskie plaże po ich otwarciu...
Diana Pieniążek: ...to zaczynasz się
zastanawiać, czy w te wakacje w ogóle
ruszać się z domu. Nie ty jedna. Tzw.
domokacje (z ang. staycation, czyli stay
+ vacation) – spędzanie urlopu w domu lub jego pobliżu, lokalnie to trend,
który z roku na rok zyskuje coraz więcej fanów. Pandemia kornawirusa ten
trend pogłębia; z badania Longwoods
International, firmy zajmującej się badaniem branży turystycznej, wynika,
że z powodu pandemii ponad połowa
badanych Amerykanów zadeklarowała, że anuluje podróże, a 45 proc. chce
je znacząco ograniczyć.
Urlop w domu kojarzy mi się z nudą,
a nie wypoczynkiem.
Niesłusznie. Mam wrażenie, że większość z nas ma w głowie pewne utrwalone stereotypy. Mówimy „urlop”
– a myślimy plaża, najlepiej gdzieś
w tropikach, ocean. Często wpływ na te
wyobrażenia ma nasze otoczenie. Nawet jeśli chcielibyśmy zostać w domu
lub pojechać gdzieś blisko, to koleżanki
z pracy zaczną nas od razu namawiać:
może choć Chorwacja czy Grecja,
gdzie była w zeszłym roku.

To co robić?
To my mamy odpocząć, a nie nasza
jedna czy druga znajoma. Zapytajmy
samych siebie: jak chcemy spędzić te
wakacje i czego naprawdę potrzebujemy? Może odpowiedź brzmi: ciszy
i spokoju, braku stresu?
Tymczasem urlopowy wyjazd to zwykle
dość stresujące wydarzenie.
Niestety. Zapominamy o tym po powrocie z wakacji, tymczasem urlop
jest wydarzeniem, uwzględnionym na
skali stresu opracowanej przez amerykańskich psychiatrów Thomasa Holmesa i Richarda Rahe. Urlop połączony z wyjazdem niesie bowiem szereg
zmian: nowe otoczenie, jedzenie, ludzie. To, co ekscytujące w takim wyjeździe, jest równocześnie źródłem stresu.
Do tego dochodzą nieprzewidziane
niespodzianki po drodze: samolot czy
pociąg może się spóźnić i nie zdążymy
się przesiąść, utkniemy w korkach na
autostradzie, linia lotnicza zgubi nam
bagaż. Nie wspominając o tym, że kilkugodzinny lot samolotem na tropikalną plażę, jeśli nawet tylko umiarkowanie boimy się latać – to udręka. Decydując się na domokacje wiele z tych
stresów z miejsca eliminujemy.

Ale wakacje powinny nas jakoś oderwać
od rutyny...
Badania pokazują, że typowy wyjazd do
hotelu w ciepłym kraju wcale nie chroni nas przed rutyną. Izraelska uczona
Dinah Avni-Babad zbadała turystów w
ośrodku Club Med Coral Beach w Ejlacie. Zauważyła, że o ile pamiętali oni
początek urlopu, o tyle reszta jakoś im
umknęła. Po pierwszych dniach, gdy
wszystko było „nowe”, turyści popadali w rutynę: codziennie robili to samo:
plaża, basen, posiłek, znowu plaża, siadali nawet przy tych samych stolikach
w restauracji.
Ale domokacje kojarzą się z domową
rutyną. Z siedzeniem w domu, nicnierobieniem albo co gorsza robieniem prania i porządków.
Tym właśnie domokacje nie powinny
być! Każdy dzień może być inny, wystarczy, że zaplanujemy ten urlop, tak
jak planujemy wakacje wyjazdowe.
Planowanie wakacji to już połowa
przyjemności...
Dokładnie! Potwierdziły to badania
prof. Roberta Kwortnika z Cornell
University. Jego zespół wykazał, że już
samo planowanie wakacji budzi w nas
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Zaplanujmy podobnie domokacje...
Zacznijmy od stworzenia listy atrakcji, które znajdują się w naszej okolicy.
Może się okazać, że zawsze planowaliśmy zwiedzić ten uroczy VIII-wieczny
pałacyk w pobliskiej miejscowości, ale
nigdy nie starczało nam czasu? Albo
wybrać się do restauracji, która serwuje
pstrągi, które sami możemy wcześniej
złowić w pobliskich stawach? Albo
wziąć się za rękodzieło? Może zawsze
marzyły nam się własnoręcznie zrobione kolczyki?
Albo domowe spa...
Możemy poświęcić na to cały dzień.
Zróbmy sobie peeling, relaksującą kąpiel z kulą do kąpieli, potem na leżaku
w ogrodzie albo na balkonie połóżmy
się z maseczką na twarzy, zapalmy zapachowe świece... A potem zróbmy manicure i wystrzałowy makijaż do kolacji
przy świecach! Brzmi dobrze?
Jedna z rad na udane miejskie domokacje brzmi: „Zostać turystą we własnym
mieście”. Na czym to polega?
Chodzi o to, by odkrywać zakątki własnego miasta, do których nigdy wcześniej się nie zapuszczaliśmy, ba, często
nawet nie wiemy, że istnieją. Dlaczego?
Bo zwykle poruszamy się po mieście
utartymi trasami: praca –szkoła – dom
– sklepy. Kto wie, że na warszawskiej
Woli wciąż funkcjonują latarnie ga-
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zowe? Kto zna ogrody na dachu BUW
(Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego)? Wiele miast ma zaułki z nieodkrytymi przez nas dotąd pięknymi, secesyjnymi kamienicami albo urokliwymi
małymi parkami. Zgubmy się w swoim
mieście. Może znajdziemy sklep ze
starociami, antykwariat, fantastyczną knajpkę serwującą curry albo park,
w którym cudownie pachną lipy?
Psychologowie radzą, by w czasie takich wycieczek wykorzystywać wszystkie zmysły, nie tylko wzrok. Coraz
modniejsza staje się tzw. turystyka zapachowa: zwiedzanie połączone z wąchaniem. Możemy sami stworzyć sobie
zapachową mapę swojego miasta, na
stronie sensorymaps.com znajdziemy mapy oraz trasy, z których można
skorzystać.
Czy takie zwiedzanie może sprawić, że
będziemy mieli fajne wspomnienia ?
Prawie na pewno! Psychologowie
z Cardiff University John P. Aggleton

i Louise Waskett zbadali grupę turystów, którzy kilka lat wcześniej zwiedzili brytyjskie Jorkvik Viking Centre,
muzeum, w którym ekspozycjom towarzyszą wonie średniowiecznej osady:
np. palonego drewna czy ryb. Grupa,
której w trakcie badania odtworzono
te zapachy, pamiętała znacznie więcej
szczegółów ze zwiedzania. Ja sama jestem dotykowcem i najlepiej pamiętam
te wycieczki, na których mogę sobie
podotykać np. eksponatów – np. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy
Muzeum Leonarda da Vinci w Wenecji, gdzie z córką mogłyśmy wprawić
w ruch zaprojektowane przez niego
maszyny. Osobiście wyjątkowo nie lubię też pośpiechu, jaki często towarzyszy zorganizowanym wyjazdom. Szybko, szybko, bo autokar czeka, szybko,
bo na liście jest kolejne muzeum. Są też
osoby, które wyjątkowo źle znoszą natłok nowych bodźców, jakich doświadczamy podczas urlopu. Psychologowie
opisują np. zjawisko tzw. syndromu
Stendhala, który objawia się m.in. przyśpieszonym biciem serca, zawrotami
głowy, dezorientacją, a nawet halucynacjami powstającymi u niektórych
osób na widok dzieł sztuki i zabytków
zgromadzonych na małej przestrzeni.
Nazwa pochodzi od nazwiska pisarza,
który doświadczył tych objawów podczas zwiedzania Florencji.
Lepiej zwiedzić jeden zameczek czy barokowy kościół w okolicy zamiast dziesięciu – jeden po drugim?
10 zamków z tej samej epoki i tak zleje nam się w jedno, nie będziemy pamiętać, gdzie i co widzieliśmy. Może
lepiej dokładnie obejrzeć jeden, a potem urządzić sobie piknik na błoniach
i obserwować zachód słońca. Może się
okazać, że domokacje to był najlepszy
urlop w naszym życiu.

RYS. ADRIANA DZIEWULSKA

pozytywne emocje. Planując, przeglądamy przewodniki, fora internetowe,
czytamy o atrakcjach, które chcemy
zwiedzić, oglądamy zdjęcia. Szukamy
najdogodniejszego sposobu dostania
się na miejsce, noclegu – cieszymy się,
gdy uda nam się zarezerwować hotel
w atrakcyjnej cenie. Plany często przez
wiele tygodni omawiamy z bliskimi, co
także wpływa na pogłębianie więzi.

A R T Y KU Ł
S P O N S O R O WA N Y
G E N T L E D AY W H E B E

GENTLE DAY

1

z myślą o kobietach

2

LUDZIE NA CAŁYM ŚWIECIE PRZYKŁADAJĄ CORAZ WIĘKSZĄ WAGĘ DO ZDROWEGO
STYLU ŻYCIA. TO SZEROKO ROZUMIANE POJĘCIE NIE OGRANICZA SIĘ TYLKO DO KWESTII
ZWIĄZANYCH ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ, LECZ OBEJMUJE RÓWNIEŻ INNE SFERY ŻYCIA
– MODĘ CZY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, A TAKŻE DBANIE O SIEBIE I BLISKICH.
Coraz większą uwagę skupiamy nie tylko na tym, co
jemy, ale również na tym, co nosimy, czego używamy do codziennej pielęgnacji i czym się otaczamy.
Istotne dla nas jest to, gdzie i w jakich warunkach
zostały wyprodukowane rzeczy, które kupujemy,
częściej zastanawiamy się, co zrobić z rzeczami,
które nie są już nam potrzebne, a także w jaki sposób my sami mamy wpływ na otaczające nas środowisko. Z roku na rok zwiększa się świadomość
społeczeństwa, dlatego rynek błyskawicznie dosto-

sowuje się do nowych potrzeb i gustów konsumenta. Z myślą o nowoczesnych kobietach firma
Gentle Day stworzyła gamę produktów do higieny
intymnej, które są ekologiczne, naturalne (posiadają certyfikaty Vegan i Made for Health), mają bardzo
dobrą jakość i wykonane są według najwyższych
międzynarodowych standardów. Produkty Gentle
Day dają każdej kobiecie poczucie bezpieczeństwa
i komfortu, bo zostały stworzone w trosce o nie
i o środowisko.

1. Gentle Day ekologiczne podpaski regular
2. Gentle Day ekologiczne tampony super plus
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ŻYCIE,

od którego
nie trzeba wakacji
Byli szefami działów personalnych w korporacjach – teraz zarządzają,
jak żartują, stadem ponad 70 kozich pracowników.
Aurelia Felińska-Szymczak i jej mąż Gabriel w gospodarstwie
w Sokółce na Podlasiu hodują kozy i produkują sery.
TEKST: Agnieszka Fiedorowicz
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W

14-hektarowym gospodarstwie Aurelii
i Gabriela na Podlasiu
dzień zaczyna się
o piątej rano. „Pijemy
kawę, przeglądamy wiadomości w internecie, a koło szóstej ruszamy do naszych kóz na poranne karmienie i dojenie” – mówi Aurelia. Potem Gabriel
zajmuje się gospodarstwem, a jego żona ze świeżego mleka robi sery: świeże
i dojrzewające. Te pierwsze są gotowe
do spożycia kolejnego dnia, po kąpieli
w solance, te drugie będą nabierały
smaku minimum kilka tygodni. Między kolejnymi etapami robienia serów
Aurelia poświęca się swojej drugiej pasji – pisaniu ikon. Po sześciu latach od
przeprowadzki z Warszawy oboje nie
wyobrażają sobie innego życia.

„Brudna robota” na ugorze
Do decyzji o radykalnej zmianie swojego życia dojrzewali powoli. Oboje byli szefami działów personalnych w dużych korporacjach, dojeżdżali do pracy
z domu pod Warszawą, w Kampinosie.
„Po ponad dwóch dekadach takiego
trybu pracy i życia czuliśmy się coraz
bardziej zmęczeni” – mówi Aurelia.
„Zaczęło się od tego, że w ramach odskoczni zaczęłam robić sery. Oboje
uwielbiamy nabiał: sery, jogurty, więc
w pobliskim kampinoskim gospodarstwie kupiłam pierwsze litry koziego
mleka” – opowiada. Początkowo uczyła się z książek, potem jak żartuje, zaliczyła wszystkie możliwe kursy w Polsce. Ale serowarstwo wciąż było tylko
weekendowym hobby.
Wtedy w jej ręce trafiła książka „Brudna robota”. Autorka, Kristin Kimball,
opisywała wkręcenie się w wieś. „To nie

Kozy bardzo przywiązują się do ludzi.
Nasze przychodzą, przytulają się do nas, 		


choć pobóść rogami też potrafią

jest opowieść o sielskim życiu na wsi,
ale o ciężkiej, czasem brudnej, ale dającej satysfakcję pracy” – przyznaje Aurelia. Po niej książkę przeczytał mąż. „Nie
nas jednych ta książka zainspirowała.
Na stronach grup hodowców kóz jest
mnóstwo takich historii”.
Gabriel początkowo nie wierzył, że Aurelia myśli serio o zmianie. Uwierzył,
gdy żona, objechawszy pół Polski, pokazała mu trzy działki. Wybór padł na
Sokółkę na Podlasiu.
Początki, całkiem jak w „Brudnej robocie”, były trudne. „Ziemia była ugorem,
którym nikt się nie zajmował od ponad
15 lat. Generalny remont przeszedł też
dom i budynki gospodarcze. Trzeba było je dostosować do potrzeb kóz” – wylicza Aurelia. No i stworzyć samo stado.
Po pierwszego kozła z rodowodem –
Borysa – pojechali aż za Lublin, a ich

drugi kozioł Viserys ma pochodzenie
holenderskie. Zdecydowali, że będą
hodować kozy dwóch ras. „Saaneńskie
o białej krótkiej sierści zwane są małymi krowami, ponieważ dają dużo mleka. Angonubijskie z charakterystycznymi dużymi uszami i rogami dają
mleka mniej, ale jest ono niezwykle
bogate w białko i tłuszcz. Miks mleka
od kóz obu ras daje znakomite sery” –
wyjaśnia Aurelia. Obecnie, po wiosennych narodzinach koźląt, stado liczy
już ponad 70 kóz. „Docelowo chcemy
mieć między 40 a 50 matek dających
mleko” – deklaruje Aurelia.

Nasi kozi współpracownicy
Gdy pytam, co jest najfajniejsze
w obecnej pracy, Aurelia bez zastanowienia odpowiada, że codzienne obcowanie ze zwierzętami. „Kozy są niedu-
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że, łatwe do oporządzenia, nie boimy
się ich. Od kiedy lepiej je poznaliśmy,
potrafimy też doskonale się z nimi porozumieć, odczytujemy ich emocje
i zachowania. Kozy bardzo przywiązują
się do ludzi. Nasze przychodzą, przytulają się do nas, choć pobóść rogami też
potrafią” – opowiada Aurelia.
Oprócz kóz w gospodarstwie są też
wolnobytujące koty i Zuzanna, pies
w typie owczarka wzięty ze schroniska
w Sokółce. Gospodarzom marzy się też
dokupienie paru koni huculskich.
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„Często zdarza nam się pracować więcej niż w biurze, ale to jest inny rodzaj
zmęczenia. W tej pracy super jest też
to, że sami sobie jesteśmy szefami. Są
tylko nasi kozi współpracownicy.
A z nimi świetnie nam się pracuje” –
żartuje Aurelia, która potrafi godzinami siedzieć na pastwisku i obserwować
życie stada. „Każda z naszych kóz ma
swój charakter, swoje miejsce w stadzie, w klanie. Każdy klan to spokrewniona ze sobą grupa kóz, tworzą ją
matki, córki, siostry. Te klany mają

swoje osobne boksy w budynku gospodarczym, mieszają się ze sobą tylko na
pastwisku” – tłumaczy. Każdy klan ma
swoją przewodniczkę, samicę alfa, często jest nią najstarsza koza.
Do szczególnych ulubienic Aurelii należy Babcia, najstarsza koza w stadzie,
która po kilku latach pracy przeszła na
zasłużoną emeryturę. „Odkryłam, jak
ważną rolę pełnią takie seniorki, one
wprowadzają spokój w stadzie, łagodzą
konflikty i rozbuchane emocje np.
u młodych kozich matek” – mówi Aurelia. Kozły trzymane są osobno.

Helikopter i sierotka Kuba
Koźlęta przychodzą na świat dwa razy
do roku – wiosną i jesienią. „Rodzą się
zwykle o świcie, więc gdy rano wchodzimy do koziarni, małe stoją już na
własnych nogach, są wylizane i zaczynają ssać” – mówi Aurelia. Początkowo
bardzo denerwowała się przy każdym
porodzie. „Z każdą błahostką dzwoniłam do weterynarza”. Teraz sama w razie potrzeby potrafi ułożyć koźlę i po-
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W tej pracy
nie ma szefów,
podwładnych.
Są tylko nasi kozi
współpracownicy.
A z nimi świetnie

Zachód słońca na pastwisku
Koźlęta przez pierwsze dwa miesiące
przebywają z matkami, aż ich układ
trawienny dojrzeje i zaczną jeść inne
pokarmy, np. siano. Wtedy odstawiane
są na noc, a z porannego udoju Aurelia
może zacząć robić sery.
„Początkowo robiliśmy je tylko na potrzeby własne, rodziny i przyjaciół. Dopiero od tego roku zaczynamy sprzedaż
pod własną marką Serowar Sokólski” –
mówi Aurelia. W ofercie mają sery
świeże, pasty do smarowania i sery dłu-
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go dojrzewające. „Z takim serem jest
jak z winem, im starszy, tym lepszy” –
mówi. Zauważają z mężem rosnący
popyt na kozi nabiał. „Kozie mleko jest
nie tylko bogate w składniki odżywcze,
ale też nie uczula tak jak mleko krowie,
dlatego chętnie kupują je mamy mające
dzieci z alergią.
Twórcy Serowaru Sokólskiego chcą docelowo utrzymywać się wyłącznie z gospodarstwa. Wytwarzają też mydełka
glicerynowe z dodatkiem koziego mleka. „Nie sprzedajemy ich, to gadżet promujący nasze sery” – wyjaśniają. Prócz
stada Aurelia i Gabriel mają w gospodarstwie warzywnik i sad: uprawiają na
własne potrzeby m.in. dynie, pomidory, ogórki. Ale to kozy są najważniejsze.
„Pietruszkę można zaniedbać, koźlęcia
nigdy” – zapewniają. „Jesteśmy samowystarczalni, jemy to, co wyhodujemy”
– mówi Aurelia.
Obcowanie z kozami sprawiło, że powoli zarówno ona, jak i Gabriel całkowicie zrezygnowali z jedzenia mięsa.
„Nie wyobrażam sobie powrotu do
dawnej pracy, nawet w formie zdalnej”
– przyznaje Aurelia. „Teraz prowadzę

nam się pracuje.
życie, od którego nie trzeba wakacji.
Kiedyś nadarzało nam się wyjeżdżać za
granicę kilka razy w roku. Teraz, jeśli
robimy sobie wycieczki, to niezbyt dalekie, po okolicy. Po co mi plaże Bali,
skoro mam najpiękniejszy zachód słońca na własnym pastwisku?” – pyta retorycznie Aurelia. Przyznaje, że choć
mieszka w Sokółce już ponad sześć lat,
tutejszy krajobraz wciąż ją potrafi zaskoczyć.
W wolnych chwilach Aurelia i Gabriel
dzielą się swoim doświadczeniem.
„Niedawno czytaliśmy każdą książkę
o kozach i zadawaliśmy innym masę
pytań. Dziś to my możemy doradzać
początkującym koziarzom w wielu
kwestiach dotyczących hodowli, karmienia, serów” – mówi z dumą.
Zimą, gdy życie w gospodarstwie zwalnia, Aurelia spisuje swoje doświadczenia. Planuje wydać je w formie książki.
Kto wie, może będzie popularna, jak
„Brudna robota”, od której ta przygoda
się zaczęła?

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

móc mu przyjść na świat. „Umiemy też
przystawić koźlę do innej kozy, jeśli
mama nie jest w stanie go wykarmić.
Kiedyś próbowaliśmy karmić takie
koźlęta butelką ze specjalnym mlekiem
modyfikowanym, ale wykarmienie
przez ciocię jest lepszą opcją” – opowiada.
Strona Aurelii na Facebooku pełna jest
zdjęć narodzonych w tym roku koźląt,
np. Laluni i kozy Helikopter, nazwanej
tak od niezwykle dużych uszu, przypominających śmigła. Aurelia przyznaje,
że uwielbia nadawać koźlętom imiona.

M Ó J Ś W I AT
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AKCJA REDUKCJA

czyli sensowna trzynastka
Mniej rzeczy to mniej śmieci. Prostsze życie i mniej zagracona
przestrzeń to także mniej sprzątania. To nie odmawianie sobie,
ale samokontrola. Wykonaj choćby 10% naszego planu, a odczujesz
różnicę! TEKST: Matylda Jawor

N

ie trzeba od razu pakować
wszystkich naszych ruchomości niczym przed przeprowadzką. Wystarczy, że
zaczniemy racjonalnie gospodarować
słowami „tak” i „nie”. Reszta przyjdzie
z czasem, spokojnie i bez rewolucyjnego fermentu. Przykład pierwszy z brzegu, codzienny:
„Tak” – idąc nawet po codzienne zakupy, mam przy sobie wielorazowe torby.
„Nie” – odpowiadam, gdy w sklepie pytają mnie o to, czy chcę płatną plastikową torbę. Kosztuje tylko/aż 20 groszy.
Pięć takich toreb to złotówka. Łatwo
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policzyć, jak szybko amortyzuje się torba płócienna, zwłaszcza że marchwi
i ziemniaków nie musimy nosić w nowej. Zły chochlik podpowiada: nie
wszystko można kupić bez plastikowego opakowania. Dobry zaś ripostuje: to
zależy, gdzie kupujesz. Takie dyskusje –
szumnie mówiąc – dobra ze złem toczymy na okoliczność zmiany nawyków w swojej głowie. Po co? Bo jesteśmy nie tylko odpowiedzialne, ale także
oszczędne.
Oto 13 sposobów na to, aby produkować mniej śmieci, a tym samym mieć
lepsze samopoczucie.

NIEZBĘDNIK NA DRODZE
DO ZERO WASTE
metalowa butelka termiczna
szczelny kubek termiczny
torby płócienne: na warzywa,
na chleb i inne (minimum trzy)

M Ó J Ś W I AT
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Wykorzystuję do końca, np. na kartce
piszę po dwóch stronach, drukuję też
dwustronnie (jeśli już koniecznie muszę), a w pojemnikach po jogurtach sadzę pomidory. Słoiki myję i wykorzystuję do przetworów lub przechowywania
wszystkiego – od kaszy po guziki.
Świadomie wybieram opakowania tego, co kupuję. Najbardziej eko są szkło,
karton i metal, bo można je przetwarzać
w nieskończoność.
Gdy idę na koncert, nie drukuję biletu,
nie biorę ulotek (mogę przecież zrobić
zdjęcie interesującej informacji, np. repertuaru teatru, lub sprawdzić potrzebne informacje w internecie).
Kupuję duże opakowania zamiast kilku
małych, bo to ogranicza generowanie
śmieci. Staram się, aby dotyczyło to
zwłaszcza tych produktów, których nie
można kupić bez opakowania plastikowego (np. papieru toaletowego).
Staram się nie korzystać z papieru do
pieczenia. Nasze babcie go nie miały,
smarowały formy masłem i posypywały
bułką tartą.
Na pikniki i zawsze wtedy, gdy zamierzam korzystać z jedzenia na ulicy, zabieram zestaw sztućców bambusowych. Jeżeli masz harcerski przybornik,
odszukaj go – jest cool w stylu vintage.

NA DRODZE DO ZERO
WASTE W ŁAZIENCE
1. ZUZII Bamboo, kieszonkowe

bambusowe chusteczki
higieniczne, 8 szt./1 opak.,
cena: 7,99 zł, 1 opak. = 7,99 zł
2. ZUZII bambusowe patyczki
do uszu z dwoma różnymi
końcówkami, 100 szt./1 opak.,
cena: 6,99 zł, 1 opak. = 6,99 zł
3. COLGATE Bamboo,
szczoteczka do zębów miękka,
1 szt., cena: 18,99 zł,

1

2

1 szt. = 18,99 zł

8
9
10
11

Nie kupuję wody w butelkach. Początki były trudne – ale po wielu miesiącach prób przezwyciężyłam kilkuletnie
nawyki. Mam dobrą kranówkę, a jeśli
chcę, dodaję do niej miętę. Z domu wychodzę z własną metalową butelką.
Tam, gdzie się da, mówię „nie” jednorazówkom: od opakowania główki
czosnku po porcję ryb „na raz” i kawę
z ekspresu kapsułkowego.
Przy najbliższej okazji chcę kupić metalową słomkę do napojów (lub złowić
okazję, bo często jest oferowana w promocyjnych zestawach z napojami).
Bambus jest roślinnym wymiennikiem plastiku. Są bambusowe szczoteczki do zębów i patyczki kosmetyczne,
a nawet chusteczki do nosa (patrz: ramka powyżej).

12
13

3

Nie używam herbaty w torebkach.
Przyczyny ekologiczne są oczywiste –
jeden kubek herbaty równa się jeden
śmieć. Torebki są klejone. A poza tym
trudniej jest ocenić jakość tego, co zawierają. Zaparzacze i dzbanki do herbaty z powodzeniem je zastępują.
Unikam picia kawy na stacjach benzynowych, bo trudno jest czasem wyegzekwować możliwość nalewania jej do
własnego kubka (mam go zawsze przy
sobie!). Kiedy jadę w trasę, zabieram kawę w termosie, jak mój ojciec, gdy wybierał się w delegację.
Eksperci ruchu zero waste potrafią
w ciągu roku wyprodukować jedynie
tyle śmieci, ile mieści się do słoika po
dżemie. Nie muszę być mistrzem,
ale... ćwiczenia czynią mistrza.

WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ W...
Anika Vandyke, Zero Waste. Nowa jakość życia w 30 dni.
Wydawnictwo Prószyński i S-ka

Jak mniej marnować, w jaki sposób zacząć działać na rzecz
środowiska i przestawić się z maksymalizmu na (choćby
umiarkowany) minimalizm. Autorka opisuje swoje, nie zawsze
łatwe, przygody na ścieżce życia zero waste. Praktyczny poradnik.
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FOT. 123RF

1
2
3
4
5
6
7

Na zakupy idę przygotowana. Mam listę zakupów (ograniczam kupowanie
rzeczy niepotrzebnych), wyposażona
w torby wielorazowego użytku i pojemniki na inne rzeczy, np. sery na wagę.

M Ó J Ś W I AT
/GOTUJ Z...

LEKK A,

SZYBK A I BEZPRETENSJONALNA...

Taka jest kuchnia Nigela Slatera, brytyjskiego publicysty,

propagatora zdrowego nowoczesnego żywienia, który
przygotowaniu dania nie lubi poświęcać więcej niż 30 minut,
nie lubi też schematów, ale smak ma wyborny!
Z IE M NIA KI , CZ O S NE K NI E DŹ W I E D Z I
3–4 porcje (jako przystawka)

SKŁADNIKI: 450 g młodych ziemniaków, 20 g masła, 85 g czosnku niedźwiedziego, 250 ml śmietanki kremówki, łyżeczka soku
z cytryny, łyżeczka otartej skórki z cytryny

Młode ziemniaki oskrob, ale ich nie obieraj. Ugotuj je na parze w cedzaku, nad wrzącą wodą i pod przykryciem, lub w lekko
osolonym wrzątku (8–15 minut). Roztop masło w rondlu, dodaj liście czosnku i zblanszuj minutę lub dwie, mieszając. Gdy
zmiękną, dodaj śmietanę i zagotuj. Od razu zdejmij rondel z ognia, dopraw pieprzem, przykryj i odstaw na 10 minut, aby
aromaty się połączyły. Ziemniaki odcedź i wyłóż na półmisek. Lekko je porozgniataj spodem łyżki. Najlepiej, gdy skórka
popęka, a ziemniaki się tylko otworzą, by miąższ wchłonął dressing. Dodaj do śmietany sok i otartą skórkę z cytryny,
następnie nałóż na ziemniaki miękki czosnek z sosem, odstaw na kilka minut, by wniknął do środka. Jedz, póki gorące.
Uwaga: jeśli nie masz świeżego czosnku niedźwiedziego, użyj 6 ząbków rozgniecionego zwykłego czosnku.
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Odżywienie,

BOMBA WITAMINOWA

Twoje włosy mają apetyt
na Superfoods?
Nakarm je!

NAWILŻENIE,

UKOJENIE DLA ZNISZCZONYCH WŁOSÓW

REGENERACJA,

POPRAWA WYGLĄDU WŁOSÓW

BAAARDZO

ZDROWA PIELĘGNACJA
TWOICH WŁOSÓW!

M Ó J Ś W I AT
/GOTUJ Z...

BAKŁAŻA N, M I Ó D,
OWCZY SE R
2 porcje

SKŁADNIKI: 6 małych, smukłych
bakłażanów (ok. 400 g), 1 łyżeczka soli
morskiej, 5 łyżek mąki pszennej, 3 łyżki
listków tymianku cytrynowego, 2 łyżki
miodu, 200 g sera sera owczego lub
koziego, oliwa do smażenia, czarny pieprz
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WIĘCEJ PRZEPISÓW TEGO AUTORA
ZNAJDZIESZ W...
Nigel Slater, Zielona uczta. Wiosna, lato,
Wydawnictwo FILO

W pięknie edytowanej książce (jej autor jest także
twórcą projektu graficznego) znajdziesz ponad
sto przepisów na wiosenne i letnie warzywne
potrawy (trochę owoców też się znajdzie).
Większość z nich wykonasz w pół godziny!

FOT. JONATHAN LOVEKIN

Bakłażany pokrój wzdłuż na plastry grubości centymetra. Włóż do durszlaka, posyp
solą i odstaw na co najmniej pół godziny.
Mąkę rozsyp na talerzu i dopraw solą oraz
mielonym czarnym pieprzem. Listki tymianku drobno posiekaj, wmieszaj do
mąki. Rozgrzej na patelni tyle oliwy, by
przykryła dno, kładź na niej plastry bakłażana, tak by nie zachodziły na siebie (być
może trzeba będzie to robić partiami).
Smaż je na złoto 3–4 minuty. Odwracaj
ostrożnie, dolewając oliwy, jeśli to konieczne, by zrumieniły się z drugiej strony.
Powinny być lekkie i chrupiące. Bakłażany
zdejmij z patelni, krótko osusz na papierowym ręczniku i wyłóż na ogrzany
półmisek. Ser pokrusz na duże kawałki
i rozłóż między plastrami bakłażana. Skrop
strużką miodu i podaj, póki gorące.
Radzimy: solenie bakłażanów sprawia, że
ich miąższ się rozluźnia, uwalniając wodę,
dzięki czemu chłoną mniej oliwy przy smażeniu. Mocno rozgrzej tłuszcz, zanim
położysz je na patelni, będą bardziej
chrupiące.

M Ó J Ś W I AT
/ CZAS WOLNY

ZIELONO MI...
Zioła rosną „same”. Po dwóch tygodniach można dodać do sałatki
własną bazylię i ukręcić pesto. Jak założyć mały zielnik na parapecie,
w skrzynce na balkonie czy przy domu? Rozmawiamy o tym z autorką
książki „Magia polskich ziół” Patrycją Machałek. TEKST: Matylda Jawor

HEBE: Czy warto hodować zioła w domu? Przecież w prawie każdym sklepie
czekają na nas gotowe doniczki z bazylią, miętą, oregano, lubczykiem, rozmarynem…
Patrycja Machałek: Domowa hodowla
ziół ma kilka zalet. Przede wszystkim
bardzo wdzięczne i odprężające zajęcie. Do tego jest niezwykle prosta i nie
wymaga zbyt wielkich nakładów pracy. Poza tym świadomie dbamy
o zdrowie. Przygotowując samodzielnie napary, syropy czy dodatek do sałatek, mamy pewność, że użyte składniki są świeże, wiemy, w jakich warun-
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kach rosły. Dzięki własnym uprawom,
nawet w skali miniaturowej, łatwiej
dołączać do swojej diety składniki,
które wpływają na poprawę samopoczucia. Przykład? Lubimy pić latem
chłodne napary z mięty? Nie tylko
skutecznie gaszą pragnienie, ale także
dostarczają organizmowi ważnych
składników (np. poprawiających trawienie i podkręcających metabolizm),
i to w niewielkich, bezpiecznych ilościach. Pijąc miętę przez całe lato, niepostrzeżenie przechodzimy ważną dla
organizmu terapię. Ale miętę wszyscy
powszechnie znamy – warto więc

przyjrzeć się bliżej tym roślinom, których stosowanie jest mniej popularne,
a równie dobroczynne – są to na przykład znaleziony na łące bluszczyk kurdybanek, lebiodka, podbiał i macierzanka.
Zaczynając kuracje wspierające zdrowie, warto pamiętać o tym, że zioła
wymagają cierpliwości, bo organizm
musi się najpierw przyzwyczaić do regularnego przyjmowania związków
czynnych, które zawierają. Na pierwsze efekty możemy liczyć po kilku tygodniach. To właśnie ta magia polskich ziół.

Warto w przestrzeń domową „przeszczepić” nawet mały kawałek łąki.
Z letnich spacerów – z miejsc oddalonych od ruchu samochodowego – możemy przynieść kilka okazów chabru,
prawoślazu, niezapominajki lub przywrotnika, które oprócz tego, że wspomagają organizm, są po prostu pięknymi kwiatami. Posadzić, podlewać, obserwować i… korzystać! Zioła to tak
naprawdę chwasty, więc mają minimalne wymagania.
H.: Chwasty... To brzmi jednak mało
zachęcająco.
P.M.: Jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia i myślenia o roślinach pod kątem ich użyteczności. Rośliny – nawet
nieświadomie – dzielimy na użytkowe,
ozdobne i pozostałe. Właśnie chwasty.
Tymczasem ich istnienie to nie błąd
natury. Ona nie stwarza roślin niepotrzebnych, tylko te, których nie uprawiamy. Ale możemy korzystać z ich
dobrodziejstw.
H.: Mam parapet, trochę wolnej powierzchni na balkonie i marzę o własnym zielniku. Od czego zacząć?
P.M: Ważna jest strona świata. Balkon
położony od północy sprawdzi się jako

miejsce bytowania tylko tych roślin,
które w środowisku naturalnym, czyli
w lesie, rosną w cieniu, pod drzewami.
Należą do nich czosnek niedźwiedzi,
bluszczyk kurdybanek i wrzosy. Polecam zwłaszcza, jako mniej znane, te
ostatnie, bo wrzos jest doskonałym dodatkiem do herbatek ziołowych wspomagających układ moczowy (np. w połączeniu z lawendą i chabrem, które też
można hodować w domu). Kupując
sadzonkę czy nasiona wrzosu, należy
zwrócić uwagę na ich nazwę łacińską,
bo wrzosy ozdobne nie nadają się do
spożycia. Jeżeli jednak w nazwie znajdziemy słowo vulgaris (łac. zwyczajny), możemy śmiało tę odmianę dołączyć do naszych spożywczych upraw.
Balkony i okna położone w pozostałych kierunkach – od wschodu, południa i zachodu – nadają się do wszystkich upraw. Zioła w naturze nie wymagają specjalnych starań i troskliwej
opieki. Na łące rośliny muszą dawać
sobie radę same. Poradzą sobie zapewne też w naszej skrzynce, pod warunkiem że będą miały wystarczającą ilość
podłoża (niektóre mają systemy korzeniowe pionowe, inne – poziome)
i odpowiednią ilość wody. Nie warto
roślin przesuszać, ale szkodzi im także
nadmiar wilgoci, bo roślina z gnijącymi korzeniami z trudem walczy o życie i często tę walkę przegrywa.
H.: W czym sadzić zioła? W sklepach
masowo rezydują doniczki plastikowe…
P.M.: To, czy wybieramy tradycyjne
doniczki z wypalanej gliny czy tańsze
plastikowe, to kwestia gustu. Trzeba
jednak wiedzieć, że oba rodzaje różnią
się znacznie pod względem obiegu
wody. W glinianej doniczce woda bez
problemu paruje nie tylko górną powierzchnią z podłożem, ale i ściankami bocznymi. Taka osłona roślin jest

SKRZYNKA Z ROŚLINAMI
ŁĄKOWYMI
Rośliny wyciszające,
uspokajające:
Aksamitki
Niezapominajki
Mak polny
Dziurawiec
Lawenda
Rośliny, które świetnie
sprawdzają się w pielęgnacji cery
w połączeniu z olejem
kokosowym i olejkami
eterycznymi:
Podbiał
Fiołek trójbarwny
Rdest ptasi
Przywrotnik
Bukwica zwyczajna
Rośliny, z których możemy
przygotować syropy na ból
gardła i kaszel:
Bluszczyk kurdybanek
Podbiał
Macierzanka
Biedrzeniec mniejszy
Fiołek trójbarwny
Jasnota biała

bezpieczniejsza, gdy mamy skłonność
do zbyt szczodrego podlewania, ale takie warunki są też dla rośliny bardziej
naturalne. W doniczce plastikowej
woda odprowadzana jest tylko dolnym otworem i łatwiej o gromadzenie
jej nadmiaru wewnątrz naczynia.
H.: Czy można hodować w domu z powodzeniem roślinki kupione w sklepach?
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O POŻYTKACH Z NASZYCH RODZIMYCH
ROŚLIN ŁĄKOWYCH CZYTAJ W NOWEJ
KSIĄŻCE NASZEJ EKSPERTKI...
Patrycja Machałek, Magia polskich ziół, wyd. Znak
Znajdziesz tu przepisy na proste mikstury wzmacniające
zdrowie, eliksiry poprawiające urodę oraz mieszanki
budujące odporność. Nawet pogardzane chwasty mają
życiodajną moc. Warto z niej korzystać!
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SYROP PRZECIWKASZLOWY
Z PODBIAŁEM I TYMIANKIEM
Tymianek i podbiał – klasyka ziołowych
remediów na ból gardła, chrypkę i kaszel.
Znamy ten duet z aptecznych tabletek, ale
w postaci syropu też dobrze wpływa na
zainfekowane górne drogi oddechowe.
Klasyczne syropy ziołowe przygotowujemy
z cukrem: wystarczy przesypać nim
mieszankę ziela podbiału i tymianku
w proporcji 1:1, odstawić na kilka dni
w ciepłe miejsce i czekać, aż topniejący
cukier wyciągnie z ziół składniki czynne.
Następnie trzeba przełożyć preparat do
garnka, dodać odrobinę wody, doprowadzić
do wrzenia, odcedzić – i gotowe. Takie
syropy skutecznie leczą z kaszlu od pokoleń.
Spróbuj przygotować ich zdrowszą wersję
– na miodzie, wzbogaconą imbirem, cytryną
i sokiem z mandarynki. Taki specyfik będzie
nie tylko pyszny, ale i superskuteczny,
bo wzbogacony bombą witaminy C
i z właściwościami rozgrzewającymi.
Potrzebne będą:
½ szklanki świeżego lub suszonego ziela
podbiału ½ szklanki świeżego lub
suszonego ziela tymianku łyżka
alkoholu 40% 2 cytryny 2 mandarynki
kilkucentymetrowy kawałek imbiru
szklanka płynnego miodu
Jeśli używasz świeżego ziela, zmiażdż je
w moździerzu i skrop alkoholem – dzięki
temu rośliny puszczą sok i będą solidniej
pracowały z miodem. Cytryny sparz
i pokrój na plasterki, podobnie imbir,
a z mandarynek wyciśnij sok. Wymieszaj
miód z sokiem z mandarynek, dodaj zioła
i imbir i przelej do słoika, układając plastry
cytryny warstwami. Tak przygotowanemu
nastawowi pozwól przez kilka dni leżeć
w ciepłym, zacienionym miejscu. Codziennie
lekko poruszaj słoikiem. Po tym czasie
przełóż całość do garnka i bardzo powoli
podgrzewaj. Nie powinno się zbyt mocno
podgrzewać miodu, ale jeśli będzie ciepły,
łatwiej go przecedzić. Następnie przelej
miód przez sitko. To może trochę potrwać
i pewnie trzeba będzie co jakiś czas
przetrzeć sitko łyżką. Resztki mocno odciśnij.
Syrop można stosować profilaktycznie po
łyżeczce dziennie. Jeśli dopadnie cię przeziębienie, dodawaj go do ciepłej herbaty
lub po prostu zjedz łyżeczkę mikstury.

FOT. 123RF

P.M.: Oczywiście. Warto po przyniesieniu do domu wyjąć je z plastikowej
osłonki i dokładnie obejrzeć korzenie. Jeżeli są białe, sprężyste i wypełniają
pojemnik – są zdrowe. Wystarczy sadzonkę umieścić w nieco większej doniczce i podsypać zwykłej ziemi ogrodniczej. Niestety rośliny sprzedawane
w marketach często podlewane są zbyt obficie, a wówczas ich korzenie bywają ciemne, czasem czarne i rozchodzą się w palcach. Gniją. Z takiej sadzonki należy na tyle dokładnie, na ile się da, usunąć ziemię i po włożeniu
do nowej doniczki obsypać nowym podłożem. Podlać dopiero po kilku
dniach. Może da się uratować? Będzie wdzięczna.
H.: Co sadzić obok siebie?
P.M.: Na łące rośliny dogadują się bez problemu same. Uprawa chwastów
i ziół jest prosta i nie wymaga wiedzy ogrodniczej. Wystarczy połączyć
z sobą te, które osiągają podobny wzrost: na przykład bukwicę z jasnotą
i podbiałem, a z boku doniczki dosadzić rdest ptasi, będzie ozdobnie oplatać naczynie. Nasz zielnik domowy może być nie tylko przydatny i pożyteczny dla zdrowia, ale też stanowić zieloną ozdobę. Będzie pięknie!
H.: Czy ziołowo-chwastowe uprawy zawsze się udają?
Możemy wpłynąć na to, aby nasze uprawy były bujne. Kilka dni po posadzeniu, gdy roślina przywyknie do nowego otoczenia, można ją podskubać, usuwając górne listki. Nie będzie pięła się pionowo ku górze, zostanie
zmuszona do wypuszczania bocznych gałązek, które następnie obsypią się
listkami. Takie proste działanie sprzyja rozkrzewianiu np. bazylii i mięty.
Jeżeli nie chcemy samodzielnie zbierać nasion, warto też usuwać kwiaty,
bo po kwitnieniu roślina jest zmęczona, jej siły witalne są nadwątlone i nie
rośnie już tak bujnie.
H.: Co robimy, gdy lato się kończy?
P.M.: Żegnamy się z roślinami jednorocznymi, a pozostałe ścinamy 2–3 cm
nad ziemią, będą wtedy miały z czego odrosnąć kolejną wiosną. Gdy pojemniki są nieduże, można okryć je agrowłókniną. Zostawiamy je na balkonie. Zioła i chwasty są wytrzymałe, na łące nikt ich nie otula kołderką.
H.: Podobno hodowanie roślin, nawet tylko w kilku doniczkach, uczy
cierpliwości.
P.M.: Nie tylko! Mała uprawa ziół i chwastów to przyjemność, której koszty
są minimalne. Skrzynki, doniczki (mogą być używane), podłoże i… nasze
starania. Kilka pojemników to także naturalne filtry powietrza. A poza
tym opieka nad roślinami to lekcja przyrody, poznajemy je, a z czasem zaczynamy też szanować.
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PODRÓŻE
palcem po... smartfonie i ekranie
Świat powoli wraca do
normy. Ale podróże nadal
lepiej odbywać, nie ruszając
się z własnej kanapy.
Przedstawiamy najciekawsze
podróżnicze aplikacje, strony,
blogi i wirtualne kursy
architektury dla ciekawych.
TEKST: Iza Borowa

K

Kiedyś, gdy wyjazdy zagraniczne były poza naszym zasięgiem, podróżowaliśmy jedynie palcem po mapie, zagłębialiśmy się w reportaże
w gazetach i pochłanialiśmy powieści podróżnicze. Teraz dzięki kliknięciom myszki możemy obejrzeć najdalsze kontynenty i uczestniczyć w wydarzeniach, których inaczej często
nie bylibyśmy w stanie przeżyć osobiście. Teraz
znowu warto eksplorować świat z własnej kanapy czy leżaka.
Zwiedzanie wystaw online nie jest już nowością. Najlepsze światowe muzea i galerie uwalniają coraz to nowe i lepsze sposoby na oglądanie ich zbiorów za pośrednictwem internetu.
Możesz skorzystać z doskonałej jakości spacerów 3D, gdzie wnętrza galerii dopełniają ekspozycje lub starannie oglądać tylko pojedyncze artefakty czy obiekty, jednocześnie czytając
ich historię.
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SKANSEN ZAGRODA WSI PSZCZYŃSKIEJ
www.skansen.pszczyna.pl
Pięknie przygotowana strona pozwoli nam na spacer w głąb historii
wsi polskich. Bogate zbiory tego obiektu obejmują nie tylko skarby
architektoniczne, takie jak: stare spichlerze, wozownie i młyn, ale
również drobne przedmioty użytku codziennego, których zastosowanie z początku może wydawać się bardzo tajemnicze. A wszystko to
zatopione w zieleni Puszczy Pszczyńskiej.

BRITISH MUSEUM,
LONDYN
www.britishmuseum.org
Muzeum wypełnione niezwykłymi artefaktami z całego świata
można eksplorować na kilka sposobów. Udać się na spacer z pomocą Google Street View, oglądać poszczególne wystawy i eksponaty, skorzystać z podcastów,
które pokazują zaplecze działania
muzeum, oglądać ich kanał na
Youtubie.

ZAMEK PRASKI, PRAGA
www.hrad.cz
Największy kompleks zamkowy na
świecie jest niczym podręcznik architektury obejmujący tysiąc lat!
Dzięki świetnie zorganizowanej
stronie możemy prześledzić jego
historię, a także dzieje innych zabytków praskiego starego miasta.

MUZEUM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO,
WARSZAWA

TAJ MAHAL, AGRA, INDIE
www.taj-mahal.net
Nie ma na świecie wspanialszego wyrazu miłości niż mauzoleum zbudowane
przez Shaha Jahn dla ulubionej żony. Siedemnaście hektarów parku mieści nie
tylko słynny grobowiec z białego marmuru, ale też kilka innych obiektów architektonicznych, jak domek gościnny i meczet. Na stronie znajdziemy też widoki
z miejsc niedostępnych dla turystów zwiedzających mauzoleum osobiście.

www.1944.pl
Historyczne fakty w realistycznej
oprawie jednego z najnowocześniejszych muzeów w Polsce. Dostępne są spacery i bogata oferta
edukacyjna przeznaczona dla różnych grup wiekowych. Muzeum
jest tak oblegane, że nawet dla warszawiaków internet to realna szansa na zapoznanie się ze zbiorami.

hebe.pl
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MUZEUM THYSSEN BORNEMISZA,
MADRYT
www.museothyssen.org
Znajdziesz tu nie tylko spacery po obecnych i byłych wystawach, takich jak „Balenciaga i hiszpańskie malarstwo” (wspaniałe kreacje tego projektanta można
oglądać godzinami) czy „Rembrandt i amsterdamskie portrety”, ale też wiele oprowadzeń kuratorskich i wywiadów z ludźmi
świata sztuki.

MUZEUM VAN GOGHA,
AMSTERDAM
www.vangoghmuseum.nl lub strona/
aplikacja artsandculture.google.com
Podróż przez kolekcję obrazów mistrza,
która pomaga poznać jego mniej znane
oblicze. Kopalnia wiedzy o życiu prywatnym i artystycznym niezwykłego twórcy.

MACHU PICCHU, CUZCO, PERU
www.youvisit.com/tour/machupicchu
Widoki zapierają dech w piersiach. Święta Dolina Inków i wieńcząca ją
cytadela należą do najbardziej niezwykłych scenerii na świecie. Wspaniałym panoramom towarzyszy przewodnik audio odkrywający część tajemnic tej niezwykłej budowli.

HOFA (HOUSE OF FINE ARTS)
LONDYN
thehouseoffineart.com
Miłośnicy sztuki współczesnej znajdą tu przegląd twórczości artystów ze wszystkich kontynentów. Po ekspozycji poruszamy się, wybierając wystawy lub nazwiska artystów.

MUSEO FRIDA KAHLO, MEKSYK

• Londyńskie zoo – kamerki i kanał YouTube
• Cincinnati zoo – wycieczka wirtualna (strona na FB)
• Wrocławskie zoo (strona na FB)
• Georgia Aquarium – podwodny świat na wuciągnięcie ręki
(www.georgiaaquarium.org)
• Muzeum dobranocek w Rzeszowie
(muzeumdobranocek.spacerywirtualne.pl)
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SPACE CENTER HOUSTON i HUBBLE
SPACE TELESCOPE MISSION OPERATION CENTRE, USA
www.nasa.gov/content/goddard/hubble
-360-degree-virtual-tour
Coś dla miłośników kosmicznych przestworzy.
Podglądanie pracy najsłynniejszej agencji zajmującej się podbojem i badaniem kosmosu.

FOT. 123RF (6), BE&W

KILKA STRON, KTÓRE UCIESZĄ
NAJMŁODSZYCH ODKRYWCÓW:

www.museofridakahlo.org.mx
Sztukę i życie Fridy możemy poznać dzięki wizycie w jej niebieskim domu. Oglądamy wnętrza, w których żyła i tworzyła, spacerujemy po
jej ogrodzie i chłoniemy egzotyczną i kolorową
scenerię, która odbijała się w jej pracach.

TYLKO w

Poczuj rajski
klimat BALI
Wegańskie palety makijażowe BALI INGRID Cosmetics,
inspirowane klimatem rajskiej wyspy. Poczuj morską
bryzę i rozkoszuj się niebiańską florą. Daj się ponieść
fantazji i stwórz niepowtarzalny make up cieniami do
powiek Blue Lagoon i Hibiscus. Tęsknisz za wakacjami
i latem? Wyjątkowe bronzery i rozświetlacze to prominenny
efekt skóry muśniętej egzotycznym słońcem.
Stwórz swoje kreacje #inspiredbybeauty, i podziel się
nimi na @ingrid.cosmetics.
Poznaj produkty, które pokochały miliony kobiet na całym
świecie.

ingrid.cosmetics

ingrid.cosmetics

www.ingridcosmetics.com
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Astrolog Merkurja

lew

21.07–22.08

Lipiec będzie niespokojny. Najbliżsi
mogą generować trudności. W pracy ktoś będzie chciał wykorzystać
twoje dobre serce. Nie zwierzaj się
przypadkowym osobom. Nie wszyscy są tym, kim się być wydają. Unikaj
też publicznego krytykowania i skup się
na pozytywach. Sierpień wynagrodzi ci
wszystko. Oczekuj sukcesu, wyjazdu i dobrego
humoru. Bonusy pojawią się 4, 16, 17, 26 sierpnia.
22.03–21.04 BARAN
W lipcu poczujesz się silna i pełna energii. W pracy działasz
szybko i skutecznie, a wyczekiwany urlop przyniesie miłe
zaskoczenie dotyczące partnera. Zdrowie – będzie poprawa.
W sierpniu wiele niesamowitych wydarzeń i dobre wiadomości.
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22.06–20.07

W lipcu nastaw się na
przyjemny odpoczynek. Uda się też ułożyć
sprawy partnerskie
i dojść do porozumienia.
Przed wami czułe chwile.
Wolne raki mają szansę
na płomienne uczucie.
W sierpniu niebo wiele
poprzestawia do góry
nogami. Na głowę
spadną ci poważne
zadania i obowiązki. Uważaj na
sprzeczki 27 lipca
i 11 sierpnia.

22.04–20.05 BYK
Wakacje rozpoczną się nerwowo i ostro.
Możesz pożałować słów, które zbyt
szybko wypowiesz. W pracy niespokojnie. Uważaj na „dobre rady” osób, które
chcą uchodzić za przyjaciół. Ulgę
przyniesie druga połowa sierpnia.

23.09–22.10 WAGA
Wenus sprzyja twojej energii i weźmiesz
udział w dużym projekcie. Wakacje
rozpocznie odrobina wysiłku, ale to się
opłaci. W sierpniu – szczęśliwy finał
przedsięwzięcia. Uczuciowo ciekawie,
zwłaszcza 5 i 22 sierpnia.

22.12–19.01 KOZIOROŻEC
W pracy pojawi się osoba, która wydaje
się zagrażać twojej pozycji zawodowej.
Nie martw się, bo nie dasz się wyeliminować. Uważaj na zazdrość w związku,
bez powodu możesz wywołać konflikt.
W sierpniu nie inwestuj.

21.05–20.06 BLIŹNIĘTA
Planety roztaczają wokół ciebie
pozytywną aurę. W pracy możliwe
zmiany i krótkie podróże. Sukces zależy
tylko od ciebie. Wysil się, bo warto.
Szansa na dodatkowe profity 22 lipca
i 5 sierpnia. Urlop odłóż na sierpień.

23.10–21.11 SKORPION
W twoim życiu pojawi się osoba, która
wywrze na tobie wrażenie. Skorpiony
w związkach będą odczuwały pokusę
flirtowania. Uważaj 7, 15 i 23 lipca. Na
początku sierpnia pojawią się zaskakujące pogłoski. W pracy nowe obowiązki.

20.01–18.02 WODNIK
W lipcu aura planet będzie niezbyt
łaskawa. Przy wielu obowiązkach będziesz pozostawiona sama sobie. Nie
wchodź w żadne spółki. Lepiej uda ci się
działanie solo. Sierpień – czas na miłość.
Bonus w pełnię księżyca 3 sierpnia.

23.08–22.09 PANNA
W lipcu będziesz bez trudu i skutecznie
wykonywała swoje obowiązki. Możliwe
profity finansowe. Myślisz o poważnym
wydatku? To dobry moment! W sierpniu
ogarnie cię nastrój na randki i spotkania.
22.07 i 17.08 nadejdą pozytywne wieści.

22.11–21.12 STRZELEC
Urlop przyniesie ci rozwiązanie
męczących dylematów. Uzyskasz
właściwą odpowiedź. Szczęśliwy czas
3 i 16 sierpnia. Nie denerwuj się zmianami w pracy. To przejściowe trudności.
Odezwą się dawni przyjaciele.

19.02–21.03 RYBY
Lipiec będzie intensywny emocjonalnie.
Ktoś za wszelką cenę będzie robić na
tobie wrażenie. 7 lipca dodatkowe
wpływy. Po 21 sierpnia rodzina stanie
się przyczyną twojego niepokoju.
Musisz im pozwolić na błędy.
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RYS. ADRIANA DZIEWULSKA

ANNA GRZYWACZEWSKA-CIUCIURA znana i ceniona autorka horoskopów,
programów i audycji o tematyce ezoterycznej. www.merkurja.com

NOWY PODKŁAD
NATURALNY EFEKT PIĘKNEJ SKÓRY

Naturalne wykończenie
Z mleczkiem kokosowym o działaniu nawilżającym
SPF 20

