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Wiosna badz  
blisko natury
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Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody

www.drogerienatura.pl 

KLUB NATURA

10 punktów natura.

=10pkt.
5

Wymieniaj punkty
na nagrody

Zbieraj punkty Odbieraj nagrody
w dowolnej drogerii 

Kupuj 
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Kolor roku 2018 PANTONE 18-3838 przywołuje skojarzenia  
z ponadczasowym przebojem Prince’a „Purple rain” i podobnie  
jak Prince symbolizuje kreatywność, oryginalność i in nowacyjność. 
Te cechy w naszych czasach nabierają szczególnego znaczenia,  
budząc skojarzenia z odległymi galaktykami, a tym samym  
zapowiadając kolejne przyspieszenie rozwoju technologii.

Ultra Violet

REGENERUJĄCY
Perfumowany balsam do ciała o kremowej konsystencji 

regeneruje i nawilża skórę do 24 godzin. Po aplikacji ciało jest 
gładkie, miękkie w dotyku i pachnie słodkimi nutami płatków 

pudrowej róży zmieszanymi z głębią akordów piżma.  
PERFUMOWANY BALSAM DO CIAŁA KISS ME, INFINITY

RELAKSUJĄCY
Ekstrakty z jaśminu  
i magnolii zamknięte 
w delikatnym żelu 
pod prysznic łagodzą 
podrażnienia i regenerują 
naskórek, pozostawiając  
go widocznie wygładzonym 
i nawilżonym.    
PERFUMOWANY ŻEL 
POD PRYSZNIC FLOWER 
POWER, INFINITY

INTENSYWNA
Odżywka przeznaczona 

do włosów przeciążonych 
koloryzacją lub zabiegami 

stylizacyjnymi. Formuła  
z Omegaplex® regeneruje 

zerwane wiązania wewnątrz 
włókien włosa i długotrwale 

chroni je przed kolejnymi 
zniszczeniami.  

ODŻYWKA EKSPRESOWA 
DO WŁOSÓW PRZECIĄŻO-

NYCH FIBER THERAPY  
GLISS KUR, SCHWARZKOPF

CZARUJĄCY
Wyjątkowa kompozycja kwiatowo-owocowo-
-drzewnego bukietu zamknięta w eleganckim, 
wygodnym flakonie. Zapach idealny dla kobiet 
pewnych siebie, które lubią wyróżniać się  
z tłumu i cenią sobie oryginalność.   
WODA PERFUMOWANA AURORE, BI-ES
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KREMOWY
Aromat świeżo 

upieczonego ciasta 
biszkoptowego i soczystych 

jagód to doskonała 
kombinacja na każdą porę 

dnia – również w kąpieli. 
W połączeniu z kremową 

pianą tworzy wspaniale 
relaksującą mieszankę. 

PŁYN DO KĄPIELI 
BLUEBERRY MUFFIN, 

LUKSJA

ODMŁADZAJĄCY
Liftingujący krem do twarzy 

przeznaczony do wszystkich typów 
cery, o konsystencji kremowego musu. 

Ujędrnia i modeluje owal twarzy  
oraz dogłębnie nawilża skórę,  

widocznie poprawiając jej witalność.
LIFTINGUJĄCY KREM DO TWARZY  

I SZYI REVITA PERILLA, EVRĒE

BŁYSZCZĄCY
Cienie do powiek  

o wysokiej pigmentacji. 
Do aplikacji na sucho  

i na mokro.
METALICZNY CIEŃ 

DO POWIEK 703 
REDDISH IRIS, KOBO 

PROFESSIONAL

PERŁOWY
Cień do powiek w kremie.  
Zapewnia doskonałe krycie  
i długotrwały efekt. Po aplikacji  
należy pozostawić go do zastygnięcia  
lub, dla uzyskania delikatniejszego  
– perłowego efektu, rozetrzeć  
palcem po powiece.  
LUSTROUS LIQUID EYESHADOW,  
603 VIOLET MOON,  
KOBO PROFESSIONAL
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DOROTA WELLMAN, 
dziennikarka, prezenterka, 

producentka radiowa 
i telewizyjna. Znana 

najbardziej z prowadzenia 

w duecie z Marcinem 

 
 
 
 

opinii, co po raz kolejny 
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Takie jest hasło nowego miesięcznika dla kobiet.  
Kto mógł zostać jego twarzą? Wybór był oczywisty! 
Osoba, która niczego nie udaje, ma wyraziste  
poglądy, angażuje się w trudne sprawy i jest pełna 
energii. Za to ludzie ją szanują. Co sądzi o pozycji 
Polek w społeczeństwie? Od jakich autorytetów 
czerpie siłę? Czy cieszy ją bycie wzorem dla innych?  
Z Dorotą Wellman, redaktor kreatywną pisma  
„Well”, rozmawia Magda Jaros, jego naczelna.

 

 

Normalnie
wyjatkowy magazyn,

„Jak być przyzwoitym człowiekiem?”
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Cząstkę jednego z najbardziej romantycznych  
miast na świecie możesz mieć zawsze przy  
sobie, zamkniętą w eleganckim flakonie. 
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klimaty
Paryskie

ZMYSŁOWA
Niepowtarzalny zapach bergamotki, 

połączony ze słodkim irysem  
i wanilią, wzmocniony patchoulą 

i piżmem... Taka kombinacja to idealna 
recepta na poprawę nastroju  

i udany dzień dla każdej madame!
WODA PERFUMOWANA  

BLACK DECADENCE, VIA VATAGE

ZM

WIEŻA EIFFLA 
ZBUDOWANA W 1889 ROKU,  
SPECJALNIE NA PARYSKĄ  
WYSTAWĘ ŚWIATOWĄ,  
SIĘGA AŻ 324 METRÓW.  
ROCZNIE ZWIEDZA JĄ  
OK. 7 MILIONÓW TURYSTÓW.  
NIEKTÓRZY Z NICH POŁOWĘ  
DROGI NA GÓRĘ POKONUJĄ  
PIESZO (A TO AŻ 1652 STOPNIE!). 
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ELEGANCKA
Uwolnij kuszący zapach  
bergamotki, fiołków  
i wanilii! Całość zamknięta 
w eleganckim flakonie 
będzie stanowiła idealny 
dodatek do pięknych  
wnętrz kobiecej łazienki.  
WODA PERFUMOWANA 
BELLA IN PARIS,  
VIA VATAGE

WYRAZISTA
Zaskakujące połączenie 
silnego aromatu cytrusów 
z wyraźnie dominujący-
mi nutami mandarynki 
i limonki, ze słodyczą frezji 
i zmysłowymi akordami 
mchu i drzewa cedrowego, 
to doskonała kompozycja 
dla mężczyzn o silnej  
osobowości lubiących  
być w centrum uwagi...  
WODA TOALETOWA AQUA 
GRANDE, VIA VATAGE
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SŁODKA
Obok tej kompozycji zapachowej trudno przejść obojętnie. 
Wyraźnie wyczuwalne wesołe nuty mandarynki i frezji, 
przeplatają się z tajemnicą bursztynu i głębią piżma. 
Zapach doskonały dla młodej mademoiselle.  
WODA PERFUMOWANA SIGNORINA, VIA VATAGE

GALERIA  
LAFAYETTE 

TO JEDNA  
Z NAJSŁYNNIEJSZYCH 

PARYSKICH GALERII  
HANDLOWYCH,  

A JEJ HISTORIA SIĘGA 
KOŃCA XIX WIEKU.  

NA DZIESIĘCIU PIĘTRACH 
MIEŚCI SIĘ OBECNIE  

96 STOISK, HERBACIAR-
NIA, BIBLIOTEKA,  

RESTAURACJA ORAZ 
SALON FRYZJERSKI.  

WIDOK NA SEKWANĘ 
NAZWA SEKWANY POCHODZI OD CELTYCKIEGO SŁOWA SQUAN I OZNACZA „WIJĄCA SIĘ 
JAK WĄŻ”. ZNAJDUJE SIĘ NA NIEJ AŻ 37 MOSTÓW. NAJSTARSZY Z NICH – „PONT NEUF” 
POCHODZI Z XIV WIEKU I ZOSTAŁ ZBUDOWANY PRZEZ HENRYKA III WALEZEGO.

SŁODKA

SMAKOŁYK Z FRANCJI?
PIERWSZY OFICJALNY PRZEPIS  
NA CROISSANTY POCHODZI  
Z 1839 ROKU Z PARYŻA. CHOCIAŻ  
WEDŁUG NIEKTÓRYCH PRZEKAZÓW,  
TO POLSKI SZLACHCIC, SZPIEG  
I DYPLOMATA JERZY FRANCISZEK  
KULCZYCKI, NAMÓWIŁ WŁAŚCICIELA  
JEDNEJ Z WIEDEŃSKICH PIEKARNI,  
BY TEN ZACZĄŁ WYPIEKAĆ BUŁECZKI  
W KSZTAŁCIE PÓŁKSIĘŻYCA NA  
PAMIĄTKĘ ZWYCIĘSTWA  
NAD TURKAMI W 1683 ROKU! 
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„Koktajle dla zdrowia i urody”

  
 

 

 

RUTYNA zawarta w kaszy 

Kasza
w buraczkach

Dla zdrowia
I URODY
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„Twój dziennik zdrowia”„Jedzenie, które leczy”

„Metaboliczne IQ”

„Każdy kęs ma znaczenie”

 

„Jedz i pracuj nad własnym zdrowiem”

„I Ty możesz cieszyć się 
zdrowiem!” – przekonuje 
Grażyna Pająk, autorka 
książki „Każdy kęs ma  

znaczenie”. Jak to zrobić?

PROSTA I  NATURALNA DROGA DO ZDROWIA!
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Agnieszka Maciąg to kobieta spełniona. 
Żyje pełnią życia. Pielęgnuje w sobie 
uważność, radość, wdzięczność i miłość  
– do bliskich, do natury. Zawsze uśmiech-
nięta i kwitnąca... Jak to robi? 

Czy stosuje Pani naturalne kosmetyki? 
 

 

    
 

 

 

 

Szczescie, '
jest w nas

-

 

 
 

 

„Joga wieczorna dla każdego” (DVD)

 

„Smak życia”, „Smak miłości”
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By cieszyć się spektakularną poprawą kondycji  
skóry, niezbędny jest detoks całego organizmu  
– od wewnątrz i od zewnątrz, oraz zmiana codzien-
nych rytuałów pielęgnacyjnych. To wcale nie musi 
być kosztowne i czasochłonne – przekonuje kosme-
tolog Anna Grela i dla przykładu doradza naszym 
redaktorkom, jak powinien wyglądać idealny  
plan pielęgnacyjny dla ich cery.

detoks!
Czas na

Ewa, 43 lata

 

Maseczka regenerująca  
dla skóry wrażliwej

-

-

-
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Potrzeby skóry zależą m.in. od wieku 
i gospodarki hormonalnej. Musimy  
nauczyć się je rozpoznawać, by świadomie 
ją pielęgnować. Są jednak punkty takie 
same dla wszystkich, niezależnie od typu 
skóry – oczyszczanie, nawilżanie i uszczel-
nianie jej – od wewnątrz i od zewnątrz.  
Jak to robić prawidłowo, opowiedziała  
nasza ekspert – Anna Grela.

Wykonaj test
odpowiedz na 3 pytania

PYTANIE 1 
Jaka jest Twoja skóra po całym dniu?

 BŁYSZCZĄCA I LEPKA

 SUCHA I NAPIĘTA

 NADWRAŻLIWA I ZACZERWIENIONA

 TAKA SAMA JAK RANO

PYTANIE 2  
Jak zachowuje się Twoja skóra  

po wieczornym oczyszczaniu?

 JEST CZYSTA I ŚWIEŻA

 JEST NAPIĘTA I ŚCIĄGNIĘTA

 CZĘSTO MNIE PIECZE

 JEST LEKKO ZACZERWIENIONA

PYTANIE 3  
Z jakim kremem Twoja skóra  

czuje się najlepiej?

 LEKKIM LUB BEZ KREMU

 TŁUSTYM I CIĘŻKIM

 MAM TRUDNOŚCI Z DOBRANIEM KREMU

 ZALEŻY OD PORY ROKU

ODPOWIEDZI  
Jeśli wybrałaś najwięcej odpowiedzi:

 MASZ SKÓRĘ TŁUSTĄ LUB MIESZANĄ

 MASZ SKÓRĘ TŁUSTĄ

 MASZ SKÓRĘ WRAŻLIWĄ

 MASZ SKÓRĘ NORMALNĄ

Jaki jest typ Twojej skóry?
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Poznaj swój typ skóry i dopasuj codzienną pielęgnację  
do jej potrzeb. To podstawa zachowania zdrowego  

i pięknego wyglądu na lata!

 
  

 

 

-

-

-

-

-

-

-

   
   

 S

KÓRA NORMALNA

SK
Ó

RA MIESZANA/TŁUSTA
   

   
 S

KÓRA WRAŻLIWA

   
   

   

  S
KÓRA SUCHA
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Przebywanie na łonie natury i chłonięcie 
jej wszystkimi zmysłami wpływa na obni-
żenie poziomu stresu i wzmacnia odpor-
ność organizmu. Nie na darmo Jonasz  
Kofta przypominał w wierszu: Pamiętajcie  
o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście…

Glaskanie mchu-
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ODŻYWCZY  
Formuła lekkiego kremu matującego o działaniu 

normalizującym została opracowana z myślą  
o codziennej pielęgnacji cery przetłuszczającej się  

i problematycznej. Chroni skórę przed utratą 
wilgoci, intensywnie ją pielęgnuje bez obciążania. 

KREM DO TWARZY NORMALIZUJĄCY, VIANEK

WZMACNIAJĄCY  
Żel pod prysznic, zawierający łagodne,  

ale skuteczne środki myjące. Zmiękcza naskórek, 
zwiększa nawilżenie i poprawia sprężystość skóry. 

UJĘDRNIAJĄCY ŻEL POD PRYSZNIC, VIANEK

ZMIĘKCZAJĄCY  
Intensywnie odżywczy olejek 
przeznaczony do pielęgnacji  

każdego rodzaju skóry. Widocznie 
nawilża i poprawia jej kondy-

cję. Po aplikacji skóra pozostaje 
napięta, elastyczna i gładka. 

ODŻYWCZO-REGENERUJĄCY 
OLEJEK DO CIAŁA, VIANEK

MULTIZADANIOWY  
Olejek doskonale zastępuje 

kremy do twarzy, działa 
odżywczo i odmładzająco. 

Może być również stosowany 
jako naturalny kosmetyk do 

demakijażu i oczyszczania 
skóry. Idealny do cery suchej, 

wymagającej odżywienia. 
OLEJEK DO TWARZY RÓŻA 

JAPOŃSKA I SZAFRAN, 
ORIENTANA

NATURALNE  
Masło stworzone z myślą o wszystkich  

rodzajach skóry, szczególnie suchej i narażonej  
na niekorzystne działanie czynników 
zewnętrznych. Zapewnia intensywne  

nawilżenie, ochronę i regenerację. Zawiera  
aż 98,5% naturalnych składników. 

MASŁO DO CIAŁA SZAŁWIA I MIŁORZĄB  
JAPOŃSKI, BE ORGANIC

Buk 

 

10 minut
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„Biblia naturalnego zdrowia i urody”

-

Drobno utarty 

ŁAGODNY  
Delikatny preparat łączy w sobie 

funkcje płynu micelarnego, 
skutecznie usuwającego 

makijaż oraz toniku o działaniu 
nawilżającym i kojącym. Łagodzi 

podrażnienia i przywraca komfort 
skórze po demakijażu. 

ODŻYWCZY PŁYN MICELARNY  
I TONIK 2 W 1, VIANEK

INTENSYWNA  
Maska wykonana z naturalnej jedwabnej  

tkaniny, nasączona wyciągiem ze śluzu ślimaka  
i biopeptydem przeciwzmarszczkowym. Działa 
ujędrniająco, regenerująco i silnie nawilżająco. 

MASKA Z NATURALNEGO JEDWABIU NA TWARZ, 
ŚLUZ ŚLIMAKA, ORIENTANA

KOJĄCY  
Lekki krem o nietłustej konsystencji, 

nawilża i uelastycznia cienką i deli-
katną skórę wokół oczu. Połączenie 

właściwości ekstraktu z lnu oraz oleju 
z kiełków pszenicy gwarantuje wygła-

dzenie i poprawę kolorytu. 
NAWILŻAJĄCY KREM POD OCZY, 

VIANEK

KORYGUJĄCY  
Hypoalergiczny krem  
do codziennej pielęgnacji 
cery naczynkowej, zaczerwie-
nionej i wrażliwej. Zawiera 
ekstrakt z owoców borówki 
brusznicy, który wpływa 
korzystnie na rozszerzone 
naczynka, zwiększając ich 
odporność na uszkodzenia. 
WZMACNIAJĄCY KREM  
DO TWARZY NA DZIEŃ, 
VIANEK

NAWILŻAJĄCY  
Wyjątkowe właściwości masła kakaowego zapewniają  
skórze optymalny poziom nawilżenia, regenerację  
i aktywną ochronę przed działaniem wolnych rodników.  
Cera zyskuje promienny i młody wygląd. 
KREM DO TWARZY MASŁO KAKAOWE  
I KWAS HIALURONOWY, BE ORGANIC

DELIKATNY  
Usuwa wszelkie ślady makijażu 
i zanieczyszczenia, pozostawia-

jąc skórę świeżą i stonowaną. 
Płyn zawiera 98% składników 

naturalnego pochodzenia.  
ARGANOWY PŁYN  

MICELARNY, EQUILIBRA
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„Natura leczy”

 

 

KOMPLEKSOWY  
Szampon dla całej  

rodziny – przeznaczony  
do wszystkich rodzajów  
włosów. Ekstrakty z liści 

pokrzywy i siemienia lnianego 
wzmacniają i wzbogacają 

strukturę włosów. 
NAWILŻAJĄCY SZAMPON 

ALOESOWY, EQUILIBRA

NATURALNA  
Odżywka do włosów na bazie  

roślin indyjskich stworzona  
według formuły ajurwedyjskiej.  

Nawilża i odżywia włosy, zapobiega 
ich wypadaniu, zmiękcza,  

wygładza i zapewnia połysk. 
AJURWEDYJSKA ODŻYWKA  

DO WŁOSÓW, IMBIR  
I TRAWA CYTRYNOWA,  

ORIENTANA

WZMACNIAJĄCY  
Delikatny szampon na bazie naturalnych składników,  
zapobiega plątaniu się włosów, dokładnie je oczyszcza  
i dba o skórę głowy. Migdałecznik wykazuje działanie  
wzmacniające i odżywcze, a jaśmin nadaje włosom  
piękny połysk. Idealny do codziennej pielęgnacji  
włosów cienkich i delikatnych. 
AJURWEDYJSKI SZAMPON DO WŁOSÓW,  
JAŚMIN I MIGDAŁECZNIK, ORIENTANA

PIELĘGNACYJNY  
Ekstrakt z liści pokrzywy  
zwyczajnej reguluję pracę  
skóry głowy, wzmacnia cebulki  
i hamuje wypadanie włosów.  
Olejek eukaliptusowy odświeża  
i tonizuje, a panthenol i kwas 
mlekowy nawilżają, zapewniając 
włosom miękkość, gładkość  
i elastyczność. 
NORMALIZUJĄCY SZAMPON  
DO WŁOSÓW, VIANEK

Nowoczesne kosmetyki zawierają często 
ekstrakty ziołowe o skoncentrowanych  
dawkach substancji czynnych.
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Swiezosc 
i blask

' '' .

Sekret zdrowej skóry kryje się 
w jej dobrym oczyszczeniu. Bez tego 
podstawowego, codziennego  
zabiegu pielęgnacyjnego nie  
może się obejść żadna kobieta. 
Jest jak tlen dla naszych płuc.

DOBROCZYNNE  
Carbon & Clay to gama wyjątkowych maseczek pielęgnacyjnych  

i preparatów do oczyszczania, które przywrócą cerze nieskazitelny 
wygląd. Formuły kosmetyków zostały wyposażone w przyjazne dla urody 

naturalne składniki aktywne, jak: węgiel japoński i glinki, czerwoną i kaolin, 
które oczyszczają skórę z toksyn i przywracają jej blask. A także w kwas 

azelainowy i migdałowy, delikatnie złuszczające naskórek oraz tlenek  
cynku regulujący wydzielanie sebum. Maski można dobrać  

do pielęgnacji cery normalnej, suchej i mieszanej.   
MASKA Z PEELINGIEM, MASKA OCZYSZCZAJĄCA, MASKA 

NAWILŻAJĄCA SKÓRA WRAŻLIWA I SKŁONNA DO ALERGII, AA 
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ODŚWIEŻAJĄCE 
Maseczka i paski z aktywnym 

węglem absorbują sebum i inne 
zanieczyszczenia, dzięki czemu 

dają się łatwo zmyć. Pozostawiają 
uczucie czystej i świeżej cery. 

DETOKSYKUJĄCA MASECZKA 
BĄBELKOWA I OCZYSZCZAJĄCE 

PASKI NA NOS Z AKTYWNYM 
WĘGLEM, BEAUTY FORMULAS

OCZYSZCZAJĄCY  
Zawarty w żelu węgiel 
japoński doskonale 
oczyszcza skórę, działając 
niczym magnez – przyciąga 
zanieczyszczenia znajdujące 
się na jej powierzchni 
oraz odblokowuje pory, 
redukując ich widoczność. 
Pozostałe składniki 
pobudzają krążenie, 
tonizują i przywracają 
skórze równowagę.   
ŻEL Z PEELINGIEM DO 
MYCIA TWARZY SKÓRA 
WRAŻLIWA I SKŁONNA 
DO ALERGII, AA

Węgiel aktywny  
jest w stanie  

pochłonąć  
1000 razy więcej 

toksyn niż wynosi 
jego ciężar.

-
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OCZYSZCZAJĄCY

ŚCIĄGAJĄCA
 Kosmetyk skutecznie  

redukuje wszystkie niedo-
skonałości skóry twarzy, 

przywracając jej naturalną 
równowagę, świeżość 

i blask. Pastę można stoso-
wać również jako maseczkę 
oraz peeling do pielęgnacji 

każdego rodzaju cery  
– suchej, tłustej i mieszanej.   

PASTA DO GŁEBOKIEGO 
OCZYSZCZANIA TWARZY 

LIŚCIE MANUKA, ZIAJA

ANTYBAKTERYJNY  
Oczyszczający żel myjący 

z serii Manuka jest przezna-
czony do każdego rodzaju 

skóry. Preparat nadaje  
jej naturalny balans  

i świeżość. Skutecznie 
łagodzi podrażnienia  

i zaczerwienienia, efektyw-
nie redukuje produkcję  

sebum, poprawia nawilże-
nie i zmiękcza naskórek.   

ŻEL MYJĄCY  
NORMALIZUJĄCY  

LIŚCIE MANUKA, ZIAJA

LEKKI  
Nietłusty krem z filtrami 

przeciwsłonecznymi 
SPF10. Szybko się wchła-
nia. Efektywnie redukuje 

niedoskonałości skóry 
i zapobiega ich tworzeniu. 

Intensywnie nawilża  
oraz łagodzi podrażnienia. 

Pozostawia skórę  
zadbaną, gładką  

o jednolitym kolorycie.   
KREM NAWILŻAJĄCY 

BALANS KORYGUJĄCO-
-ŚCIĄGAJĄCY LIŚCIE 

MANUKA, ZIAJA

CZYSTA SKÓRA WYGLĄDA ŚWIEŻO, PROMIENNIE  
I MŁODO. TWARZ NALEŻY DOKŁADNIE UMYĆ  
NIE TYLKO PRZED SNEM, TAKŻE RANO POTRZEBA 
JEJ ODROBINY PIELĘGNACJI.

„Skóra. Azjatycka  

-
-

LEKKI
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Polub tonik
Nie zawsze znajduje się na naszej półce z kosmetykami. 
Tymczasem jest to prawdziwy przyjaciel naszej skóry.

ŁAGODZĄCY 
Skóra wrażliwa i podrażniona potrzebuje delikatnej, 
oczyszczającej pielęgnacji, która ją odświeży, nawilży 
oraz przywróci uczucie komfortu. Bławatek i lukrecja  
potrafią to zrobić niezauważenie. Dlatego kosmetyk 
można stosować nawet do demakijażu oczu i ust.   
PŁYN MICELARNY-TONIK 2 W 1 GREEN  
OCZYSZCZANIE, TOŁPA 

REDUKUJĄCY 
Tonizująco-uzupełniający kosmetyk skutecznie przywraca 
skórze naturalną równowagę, świeżość i koloryt.  
Zamyka rozszerzone pory skóry, dostarcza organiczne 
kwasy o działaniu mikrozłuszczającym, dokładnie  
wspomaga łagodzenie zmian trądzikowych.
TONIK ZWĘŻAJĄCY PORY LIŚCIE MANUKA, ZIAJA 

SKUTECZNY 
Usuwa makijaż i wszelkie zanieczyszczenia  
z powierzchni skóry. Chroni ją przed działaniem  
wolnych rodników, wzmacnia warstwę lipidową, zapobiega 
utracie wody i zapewnia promienny wygląd. 
PŁYN MICELARNY DO DEMAKIJAŻU Z WĘGLEM  
JAPOŃSKIM SKÓRA WRAŻLIWA I SKŁONNA  
DO ALERGII, AA 

ca 

e 

ga 



www.kosmetykiAA.pl

W 100% PRZEBADANE
ALERGOLOGICZNIE

OCZYSZCZANIE 
AA TRI-MICELLAR 
TECHNOLOGY 
1. OCZYSZCZA
2. PIELĘGNUJE
3. CHRONI

Zrób to sam  
– tonik ogórkowy 
z cytryną
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 DLA OSOBY DOROSŁEJ NAJZDROWSZE PH POWINNO MIEĆ 

LEKKO KWAŚNY ODCZYN GWARANTUJĄCY PROMIENNĄ  
CERĘ BEZ INFEKCJI, SUCHOŚCI CZY PODRAŻNIEŃ.
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Żaden kosmetyk nie zatroszczy 
się o naszą skórę tak jak robią 
to kremy. Nie tylko odżywiają, 
nawilżają i chronią, ale także 
pomagają się jej zregenerować.

28

Kremowa odnowa
MATUJĄCY 
Kosmetyk normalizuje 
wydzielanie sebum, 
przeciwdziała powsta-
waniu niedoskonałości 
przyspiesza eliminację 
tych istniejących.  
Odblokowuje pory, 
nawilża, łagodzi  
podrażnienia, pozosta-
wiając skórę matową  
do 8 godzin.   
MATUJĄCY KREM 
KORYGUJĄCY DERMO 
FACE SEBIO, TOŁPA

RELAKSACYJNY 
Ekstrakt z melisy wykazuje wyjątkowe 
właściwości pielęgnacyjne. Regeneruje, 
odżywia i nadaje skórze aksamitną  
miękkość. Naturalnie uspokaja  
i przywraca jej równowagę.  
W rezultacie cera jest przyjemnie  
nawilżona i wygląda na wypoczętą.   
KREM DO SKÓRY WIOTKIEJ NA DZIEŃ  
I NA NOC MELISA, BUÑA

MULTINAWILŻAJĄCE 
Składniki kremów z linii HYDRO Sorbet  
docierają do najgłębszych warstw naskórka, 
zapewniając intensywne nawilżenie nawet bar-
dzo suchej cerze. Lekka, kremowa konsystencja 
sorbetów szybko się wchłania, pozostawiając  
na skórze matowe wykończenie.   
KREM NAWILŻAJĄCO-MATUJĄCY, KREM 
NAWILŻAJĄCO-ENERGETYZUJĄCY, KREM 
NAWILŻAJĄCO-ODŻYWCZY HYDRO  
SORBET 24 H SKÓRA WRAŻLIWA  
I SKŁONNA DO ALERGII, AA

ODMŁADZAJĄCE
Wspomaga procesy odbudowy 
i regeneracji, dzięki czemu cera 

zyskuje na wyglądzie oraz 
ogólnej kondycji. Przeciw-

działa starzeniu się, ujędrnia 
i uelastycznia skórę twarzy, 

wyrównuje koloryt.
INTENSYWNE SERUM  

REWITALIZUJĄCE,  
BIOLIQ PRO
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Oczy okolone długimi, 
gęstymi rzęsami i regularny 
kształt brwi nadają 
spojrzeniu tajemniczości. 
Kosmetyki do pielęgnacji 
tej części twarzy pomogą 
osiągnąć wymarzony ideał.

INTENSYWNA 
W skład zestawu wchodzą praktyczne  
szablony. Dzięki nim można szybko  
i precyzyjnie nałożyć preparat  
na brwi, by uzyskać intensywny,  
długotrwały efekt. Jedno opakowanie  
wystarczy nawet na 15 aplikacji.   
HENNA W KREMIE DO BRWI, VENITA

SKUTECZNY 
Zestaw do precyzyjnej  

depilacji. Plastry usuwają 
niechciane włoski szybko, 

delikatnie i skutecznie. 
Hypoalergiczna formuła 

wosku bez żywic, kompozycji 
zapachowych i pigmentów 

jest przyjazna dla alergików.  
HYPOALERGICZNY WOSK 

DO DEPILACJI MINI  
36 PLASTRÓW, VELVETIC

NATURALNE 
Plastry z woskiem do depilacji 
twarzy zawierające 90% natu-
ralnych składników zapewniają 
długotrwałą gładkość skóry  
aż do 28 dni. Są dostosowane 
do depilacji małych i delikatnych 
obszarów, takich jak górna  
warga, policzki i podbródek.  
PRECYZYJNE PLASTRY  
Z WOSKIEM NA TWARZ  
NATURAL INSPIRATIONS, VEET

DOPASOWANY 
Ściągniętej, szorstkiej i łuszczącej się skórze przyda się 
ekstrakt z miodu, który ją nawilży, odżywi i wygładzi 
oraz z czarnej porzeczki, by poprawić elastyczność 
i zapobiec przedwczesnemu starzeniu. Z kolei skóra 
zaczerwieniona i podrażniona potrzebuje wzmocnienia 
naczyń krwionośnych. Acerola i arnika to doskonałe  
remedium na te dolegliwości – poprawią kondycję 
naczyń krwionośnych, wyrównają koloryt cery  
i zabezpieczą ją przed czynnikami zewnętrznymi.   
ODŻYWCZY KREM WYGŁĄDZAJĄCY, REGENERUJĄ-
CY KREM NA NACZYNKA GREEN, TOŁPA

NATURALNA 
Henna używana była  

już we wschodnich cywilizacjach. 
Obecnie przeżywa swój renesans. 
Jest stosowana nie tylko w celach 

estetycznych, ale również  
by zapewnić włosom ochronę 

i połysk. W sposób łatwy 
i bezpieczny pozwala podkreślić 

naturalne piękno oczu i brwi.
PROFESJONALNA HENNA  

DO BRWI W PROSZKU, ARTISTE

STYMULUJĄCE 
Serum zaaplikowane pędzelkiem 

na linii rzęs działa aktywizująco na 
cebulki. Ich wzrost jest szybszy, 

a zagęszczenie widoczne przy 
regularnym stosowaniu produktu. 

Serum ze szczoteczką, zastosowane na 
rzęsy i brwi, dogłębnie je wzmacnia 

oraz regeneruje. Dodatkowo, ekstrakt 
ze świetlika działa łagodząco i kojąco 
na delikatną i wrażliwą skórę powiek.

REGENERACYJNE SERUM  
DO RZĘS I BRWI, REGENERUM

SUPERTRWAŁY 
Żelowy preparat zapewnia 24-godzinny efekt 
makijażu permanentnego brwi. Jego formuła 
wypełnia ubytki i nierówności. Pozwala nadać 
łukowi brwiowemu idealny kształt, a jednocze-
śnie naturalny wygląd. Produkt jest dostępny 
w trzech odcieniach: chocolate, espresso i dark.  
BROW TATTOO, LONG4LASHES

GĘSTE 
Rzęsy z linii Natural zostały wykonane  

w 100% z ludzkich włosów, dlatego po założeniu 
idealnie komponują się z naturalnymi rzęsami. 

Można regulować ich długość za pomocą  
  nożyczek i używać wielokrotnie.

RZĘSY NA PASKU NATURAL, ARDELL

DOPASOWANY



Kapiel zmyslów, -
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ROZPIESZCZAJĄCY
Drogocenne olejki  
zapewniają skuteczne  
mycie i głębokie odży-
wienie. Rozpieszczająca 
zmysły konsystencja  
musu oczyszcza, nawilża 
i pielęgnuje skórę,  
jednocześnie przygoto-
wując ją do golenia.  
MUS DO MYCIA CIAŁA 
Z OLEJKIEM ARGANO-
WYM, MUS DO MYCIA 
CIAŁA Z OLEJKIEM  
RÓŻANYM, DOVE

Pachnące olejki, płatki róż i cicha muzyka – naprawdę 
nie trzeba wiele, abyśmy przenieśli się w relaksujący 
azyl naszego domowego spa.



ENERGETYZUJĄCE
Żele o intensywnych orzeźwiających  
zapachach to propozycja dla wszystkich, 
którym rano jest trudno się obudzić.  
Dzięki nim poranny prysznic zamieni  
się w zastrzyk energii.
DAMSKIE ŻELE POD PRYSZNIC OXYGEN 
FRESH, ORCHID FRESH, ALOE FRESH, 
REXONA

WYGŁADZAJĄCY
Kompleks witamin A, E, F oraz olej z monoi 
zawarte w kosmetyku gwarantują głębokie 
odżywienie, regenerację i wygładzenie skóry. 
Dodatkowym atutem jest piękny zapach 
przywodzący na myśl wiosenny deszcz.       
PERFUMOWANY ŻEL PEELINGUJĄCY  
POD PRYSZNIC SPRING RAIN, INFINITY

NAWILŻAJĄCY
Olejki wykazują silne działanie nawilżające 
oraz przywracają skórze ochronną warstwę 
zapobiegającą nadmiernej utracie wody.  
Żel pozostawia skórę miękką i wygładzoną 
bez tłustego filmu.   
ŻEL POD PRYSZNIC Z OLEJKAMI  
MACADAMIA I MORINGA, NATURA CARE
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ANTYBAKTERYJNE
Zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, 
wspiera naturalną barierę ochronną 
skóry i pielęgnuje dłonie. Specjalnie 
dobrane, delikatne składniki myjące 
oraz naturalny składnik antybakteryjny 
skutecznie dbają o codzienną higienę  
rąk oraz ich odpowiednie nawilżenie.  
ANTYBAKTERYJNE MYDŁO W PŁYNIE 
PURE BLUE Z DOZOWNIKIEM, 
ANTYBAKTERYJNE MYDŁO W PŁYNIE 
MOISTURE PLUS, OPAKOWANIE  
UZUPEŁNIAJĄCE, CAREX 

WITAMINOWE
Nawilżające mydło w płynie  
na bazie bardzo łagodnych 
składników myjących. Zawiera 
kompleks witamin A, E i F  
o właściwościach odżywczych  
i pielęgnacyjnych. Skóra dłoni  
po umyciu pozostaje czysta,  
gładka i zadbana.   
MYDŁO W PŁYNIE ZIELONE  
WINOGRONO, NATURA CARE

PRECYZYJNY
Wielofunkcyjny trymer  
umożliwia łatwe i bezbolesne 
przycięcie włosków 
w delikatnych i wrażliwych 
miejscach, takich jak: twarz, 
okolice bikini czy pachy. 
Specjalne akcesoria dołączone 
do zestawu pomagają precyzyjnie 
modelować i stylizować włoski 
bez podrażnienia skóry. 
TRYMER DO CIAŁA I TWARZY 
SENSIIVE PRECISION, VEET

WITALIZUJĄCY
Balsam zawiera naturalny 

ekstrakt z szałwii o działaniu 
odżywczym. Chroni skórę przed 

wysuszeniem, intensywnie  
i dogłębnie ją odżywia pozosta-
wiając nawilżoną, wygładzoną, 

pełną energii. Kosmetyk można 
stosować do pielęgnacji  

skóry całego ciała. 
ODŻYWCZY BALSAM  
DO CIAŁA SZAŁWIA,  

BUÑA

Gładka, miękka i sprężysta skóra – wystarczy 
odpowiedni dobór kosmetyków i kilka minut 
codziennej pielęgnacji.

Satynowy dotyk
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REGENERUJĄCY
Zawarte w balsamie olejki 

arganowy i migdałowy 
głęboko nawilżają  

i uelastyczniają oraz 
opóźniają procesy 

starzenia. Skóra po 
aplikacji jest natłuszczona, 

odprężona i odzyskuje 
zdrowy wygląd. 

BALSAM DO CIAŁA  
DO SKÓRY BARDZO 

SUCHEJ I PODRAŻNIONEJ 
MAX REPAIR, EVRĒE

ODŚWIEŻAJĄCY
Nowy antyperspirant 

o zapachu arbuza 
i kwiatu ylang-ylang 
gwarantuje ochronę 

przed nieprzyjemnymi 
zapachami do 48 godzin. 

Nie zawiera alkoholu i jest 
bezpieczny dla ubrań. 

 DEZODORANT ISLAND 
VIBES FIJI DREAM, FA

TRUSKAWKOWE
Masełko pielęgnuje, odżywia  
i regeneruje delikatną skórę ust, 
pozostawiając ją miękką  
i doskonale natłuszczoną. 
PIELĘGNACYJNE MASEŁKO 
DO UST SWEET STRAWBERRY, 
SENSIQUE

NAWILŻAJĄCA
Pomadka z lanoliną  

i woskiem pszczelim  
chroni delikatną skórę ust  

przed przesuszeniem.
 POMADKA OCHRONNA, 

NATURA CAREPORY ROKU

AROMATYCZNY
Perfumowany balsam o kremowej 
konsystencji zapewnia komfortową 
pielęgnację skóry. Intensywnie  
ją odżywia i odpowiednio nawilża,  
a dodatkowo łagodzi dyskomfort  
spowodowany suchością. Zapach 
balsamu to połączenie głębokiej nuty 
orientalno-orzechowej ze słodką wanilią.  
PERFUMOWANY BALSAM DO CIAŁA 
ODŻYWCZY LOVE ME, INFINITY

OCHRONNY
Kosmetyk zapewnia komfort 
aktywności bez potu oraz 
ochronę ubrań przed białymi 
śladami i żółtymi plamami, 
nawet do 48 godzin. Dzięki 
technologii MotionSense™ 
świeży zapach jest uwalniany 
przy każdym ruchu  
– im więcej się ruszasz,  
tym bardziej działa! 
ANTYPERSPIRANT ACTIVE 
PROTECTION+ INVISIBLE  
W AEROZOLU, REXONA

KOBIECY
Żel intensywnie nawilża  

i wspomaga ochronę skóry 
okolic intymnych. Zawiera 

sprawdzone składniki  
o działaniu antybakteryjnym 

(wyciąg z żurawiny, olej  
z czarnuszki). Dodatkowo, 

ekstrakt z soi, poprawia jędrność 
skóry, dzięki czemu chroni  

ją przed efektami starzenia, 
a kwas mlekowy utrzymuje 

prawidłowy poziom pH. 
ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ 

40+, ILADIAN

intymnie

usta

Q

A
ną 
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Stopy codziennie wykonują dla nas ogromną pracę. 
Jeśli  chcemy utrzymać je w dobrej kondycji,  nie  
możemy zapominać o odpowiedniej ich pielęgnacji.   

Krok po kroku

REGENERACYJNY
Krem z masłem shea  

– wzmacniający cement 
międzykomórkowy i płaszcz 
hydro-lipidowy skóry. Silnie 

nawilża i zapobiega tworzeniu 
się pęknięć na piętach. Likwiduje 
uczucie szorstkości i intensywnie 

regeneruje pękający naskórek.   
KREM NA SUCHE PĘKAJĄCE 

PIĘTY, SHE COSMETIC LAB

SKUTECZNE
Żel na plastrach otula najkrótsze włoski i aktywnie 
przywiera do nich, zamiast do skóry. A następnie 
skutecznie usuwa je wraz z cebulkami, zapewniając  
efekt gładkości aż do 28 dni. Specjalna formuła  
wosku zawiera olejek migdałowy i witaminę E.  
M.in. dzięki ich obecności plastry mogą być stosowane 
nawet na skórze wrażliwej. Opakowanie zawiera  
12 plastrów z woskiem i 2 chusteczki Perfect Finish. 
PLASTRY Z WOSKIEM EASY-GELWAX TECHNOLOGY, 
VEET

OCHRONNY
Kosmetyk zawiera specjalnie 
opracowaną formułę, dzięki 
której ogranicza nadmierny 
rozwój mikroorganizmów, 
chroniąc paznokcie przed 
grzybicą. Jednocześnie, dzięki 
zawartości żywicy celulozowej 
pielęgnuje zniszczoną płytkę.  
LAKIER DO PAZNOKCI ZE 
SKŁONNOSCIĄ DO GRZYBICY 
STOPPER, ACERIN



PRZECIWGRZYBICZY
Posiada silne właściwości 

antybakteryjne, przeciwdziała 
powstawaniu przykrego 
zapachu oraz zapewnia 

utrzymanie świeżości stóp. 
Polecany do stosowania 
w profilaktyce grzybicy 

stóp, szczególnie dla osób 
noszących nieprzewiewne 

obuwie oraz aktywnie 
uprawiających sport.  

DEZODORANT DO STÓP 
FUNGI, ACERIN

DELIKATNY
Formuła wosku bez żywic,  
kompozycji zapachowych i pigmentów 
to idealne rozwiązanie dla alergików. 
Nowe plastry usuwają niechciane 
włoski poniżej powierzchni skóry 
– szybko, delikatnie i starannie. 
Plastrami można usuwać włoski  
z twarzy, okolic bikini oraz pach.
HYPOALERGICZNY WOSK DO 
DEPILACJI 48 PLASTRÓW, VELVETIC

ZMIĘKCZAJĄCA
Innowacyjne skarpetki nasączone 
maską na bazie silnie działających 
składników zmiękczających 
i złuszczających naskórek. 
Wzbogacone składnikami 
o działaniu przeciwzapalnym 
i stymulującym odnowę naskórka. 
ZŁUSZCZAJĄCA MASKA DO STÓP  
Z JEDNORAZOWĄ SKARPETĄ,  
SHE COSMETIC LAB

WYGŁADZAJĄCY
Dzięki zawartości 
naturalnego pumeksu, 
olejku lawendowego 
oraz wosku pszczelego 
delikatnie, ale skutecznie 
usuwa martwe komórki 
naskórka, zmiękcza skórę 
i zapobiega tworzeniu się 
stwardnień i zrogowaceń.  
PEELING DO STÓP  
SMOOTH SCRUB,  
EVRĒESHE COSMETIC LAB

SZYBKIE
Złuszczające skarpetki dla mężczyzn, 
w rozmiarze XL, na bazie kwasu mlekowego, 
glikolowego i mocznika oraz ekstraktów 
z owoców cytrusowych. Wystarczy założyć 
je na 60 minut, a następnie spłukać maskę 
pozostałą na skórze. Twardy i zrogowaciały, 
naskórek złuszczy się w ciągu 5-10 dni, 
pozostawiając skórę zmiękczoną i zadbaną. 
ZŁUSZCZAJĄCE SKARPETKI DLA MĘŻCZYZN 
XL MANFOOT, SHE COSMETIC LAB

W
Dz
na
ol
or
de
us
na
i z
stw
PE
SM
EV



36

natura I  dom

Wiosenne porzadki
'

Jak je przeżyć? Nasza propozycja to rodzinne 
sprzątanie. Praca pójdzie szybciej, a przy okazji 
poczujecie się jak drużyna. Na początku może 
być trudno przekonać wszystkich, że gracie  
do jednej bramki, ale warto próbować...   

ji 

ee 

SAMOWYSTARCZALNE  
Nowa formuła Powerball, oparta 
o enzymy czyszczące, pozwala  
na usunięcie najcięższych, 
utrwalonych zabrudzeń. 
KAPSUŁKI DO ZMYWAREK 
QUANTUM MAX, FINISH

NABŁYSZCZAJĄCY  
Przyspiesza schnięcie 
naczyń, eliminuje zacieki  
i nalot. Pozostawia po sobie 
lśniące szklanki i talerze 
oraz świeży zapach. 
PŁYN NABŁYSZCZAJĄCY 
DO ZMYWAREK  
SHINE & PROTECT, 
FINISH

WYGODNE
Koniec z wyciąganiem tabletki  

z folii i szorowaniem 
przypalonych naczyń przed 

włożeniem do zmywarki  
– te tabletki poradzą  

sobie z tym same!  
TABLETKI DO ZMYWAREK  

ALL IN 1 MAX, FINISH

CZYSZCZĄCE  
Mokre chusteczki pozwalają  

na szybkie oczyszczenie 
szklanej powierzchni. 

Nie pozostawiają smug. 
Odpowiednie do czyszczenia 
okularów, jak również szkieł 

aparatów fotograficznych, 
lornetek, lusterek i smartfonów. 

CHUSTECZKI NAWILŻANE  
DO CZYSZCZENIA 

OKULARÓW, MILLY

ODTŁUSZCZAJĄCY
Wzbogacony o glicerynę 

skutecznie usuwa tłuszcz, 
pozostawiając naczynia lśniące, 

czyste i bez zacieków. Idealny 
do mycia naczyń kuchennych 
wykonanych ze szkła, metali  

i tworzyw sztucznych.
PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 
CYTRYNOWY, MIĘTOWY, 

DOMOFIX HOME CARE

UNIWERSALNY  
Usuwa w kilka sekund osady z kamienia i mydła 
oraz rdzę i brud. Idealnie czyści: zlewy, wanny, 
baterie ze stali nierdzewnej, odpływy, toalety, 
prysznice, kafelki, ceramiczne podłogi,  
a także powierzchnie akrylowe i szklane. 
ŚRODEK CZYSZCZĄCY W SPRAYU KAMIEŃ  
I BRUD, CILLIT BANG
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KOBO PROFESSIONAL EYELINER Matowy 
eyeliner o płynnej konsystencji z pędzelkiem  
i długotrwałej wodoodpornej formule.  
Nie rozmazuje się i nie blaknie. Zapewnia  
długotrwały efekt i precyzyjną kreskę.  
Wydajny w użyciu. Dostępne 2 kolory:  
BOLD BLACK, LAVA RED

KOBO PROFESSIONAL  
EYELINER ART EFFECT  

Eyeliner w mazaku Art Effect 
pozwala narysować precyzyjną 

linię o pożądanej grubości.  
Do wyboru dwie końcówki.  

PROVOCATER 
Lakiery hybrydowe o głębokich 

kolorach. Zapewniają idealne krycie 
już po nałożeniu pierwszej warstwy. 

Gęsta konsystencja ułatwia aplikację. 
Utrzymuje się nawet do kilku tygodni. 

Dostępnych jest 111 kolorów.

MY SECRET GLAM & SHINE EYE SHADOW 
Cienie do powiek tworzące metaliczną poświatę, 
która doda spojrzeniu blasku i świeżości. Trwałe, 
idealnie stapiają się ze skórą i równomiernie  
pokrywają powiekę. Stwórz dzienny  
lub wieczorowy makijaż, stopniując  
intensywność koloru.  
Edycja limitowana. 
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MY SECRET  
PERFECT MATT POWDER
 Trwały puder matujący  

w kamieniu do wykończenia 
makijażu, a także poprawek 

w ciągu dnia. Specjalnie 
opracowana technologia 

matowi twarz na wiele 
godzin i chroni skórę  

przed podrażnieniami. 

KOBO PROFESSIONAL MASCARA  
Tusz wydłużająco-pogrubiający.  
Nowoczesna formuła efektownie  
wydłuża rzęsy, a specjalnie dobrana 
szczoteczka wyraźnie je rozdziela.  
Gwarantuje profesjonalną stylizację  
i wyraziste spojrzenie. 

KOBO PROFESSIONAL  
HEARTBREAKER  
VOLUME MASCARA 
Tusz pogrubiający HEARTBREAKER 
VOLUME wyraźnie zwiększa  
objetość rzęs, a specjalnie dobrana 
szczoteczka zagęszcza je od nasady, 
aż po same końce.

SENSIQUE ULTRA SHINY LIPS 
Błyszczyk do ust. Nawilża  
i pielęgnuje najbardziej wrażliwe 
usta, nadając im lśniący kolor. 
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„#Mama. Nieperfekcyjny 
nieporadnik”

 

 

KOLOROWE  
Perełki do kąpieli delikatnie 
barwią wodę, uwalniając 
przyjemny owocowy aromat. 
Składniki bogate w substancje 
odżywcze zmiękczą naskórek 
i otulą ciało niewidzialną 
powłoczką ochronną.
PEREŁKI DO KĄPIELI  
O ZAPACHU MANGO,  
SEYO KIDS

AROMATYCZNA  
Musująca kula do kąpieli  
z naturalnymi olejkami  
z pestek winogron i awokado. 
Pielęgnuje skórę i umila czas 
spędzony w wannie. Produkt 
dostępny w trzech zapachach: 
gruszki, maliny i mango. 
MUSUJĄCA KULA  
DO KĄPIELI, SEYO KIDS

-

 

-
 

Poznaj
siostrzyczke...,
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Wczesna wiosna to doskonały czas na 
zregenerowanie włosów. Schowane przez 
zimowe dni pod czapkami, pragną odżywienia 
i dotyku ciepłych podmuchów wiatru. 

-

 

Blyszczace
pasma
- ,
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WYGŁADZAJĄCY
Perfekcyjne ujarzmienie 
niesfornych, kręconych 
i falowanych włosów. Silnie 
nawilżający szampon poskromi 
puszące się kosmyki i zapewni 
długotrwały efekt wygładzenia 
bez użycia suszarki, podkreślając 
przy tym naturalny skręt.  
SZAMPON WYGŁADZAJĄCY 
WŁOSY CURLS & WAVES, 
SYOSS

natura I  włosy

WYG
Perfe
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 ENERGETYZUJĄCA
Odżywka dostosowana jest 
do włosów pozbawionych 

energii, z bardzo przesuszonymi 
końcówkami. Odżywia i nadaje 

blasku, nie obciążając kosmyków.  
ODŻYWKA RADIANCE REVIVAL 

NUTRIVE SOLUTIONS, DOVE

ODŻYWIAJĄCY
Szampon zainspirowany mocą olejków 
sprawia, że włosy po umyciu stają się 
nawilżone i wygładzone. Efekt jest  
widoczny już po pierwszym użyciu.   
SZAMPON RADIANCE REVIVAL  
NUTRIVE SOLUTIONS, DOVE

NAWILŻAJĄCY
Formuła szamponu z wodą kokosową 
oraz ekstraktem z kwiatu lotosu została 
stworzona, aby natychmiastowo nawilżyć 
włosy. Pozostawia je miękkie i wygładzone 
od nasady aż po końce. Bez silikonów  
i sztucznych barwników.  
SZAMPON NAWILŻAJĄCO-REGENERUJĄCY 
DO WŁOSÓW SUCHYCH I BARDZO 
SUCHYCH NATURE MOMENTS, SCHAUMA

 UNOSZĄCY
Szampon przeznaczony do włosów 
płaskich, wymagających uniesienia 
i zwiększenia objętości. Delikatnie 

je oczyszcza bez wysuszania, 
dodaje im energii.  

SZAMPON VOLUME LIFT NUTRIVE 
SOLUTIONS, DOVE

LEKKA
Nowa linia kosmetyków łączy substancje 
nawilżające z cząsteczkami tlenu. Ultralekka 
formuła delikatnie odżywia i widocznie 
poprawia kondycję każdego włosa.   
ODŻYWKA VOLUME LIFT NUTRIVE 
SOLUTIONS, DOVE
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Precz z nuda!
'

KAŻDY KOLEJNY SEZON PRZYNOSI ZE SOBĄ ZMIANY  
W MODZIE I FRYZURACH. JUŻ KILKA MIESIĘCY TEMU 
MOŻNA BYŁO ZAOBSERWOWAĆ POJAWIENIE SIĘ  
ODWAŻNYCH KOLORÓW, BĘDĄCYCH ZAPOWIEDZIĄ 
BARWNEJ REWOLUCJI NA NASZYCH GŁOWACH.

UNIKAJMY CZĘSTEGO DOTYKANIA WŁOSÓW
Nieustanne poprawianie włosów powoduje,  
że brud, tłuszcz i bakterie, które mamy na rękach 
przenoszą się na kosmyki sprawiając, że stają się 
słabe, obciążone i szybko się przetłuszczają.  
W efekcie możemy nabawić się łupieżu  
lub innych chorób skóry głowy. 

ŁYKAJMY WITAMINĘ B5
Ma ona niezwykłe właściwości oraz zatrzymuje 
wodę. Włosy stają się nawilżone, pełne blasku, 
przestają się łamać i rozdwajać, a dzięki pęcznieniu 
keratyny zwiększają swoją objętość.

MODELUJĄCA
Zwiększa objętość fryzury, 
wygładza kosmyki i przedłuża 
trwałość stylizacji nawet  
do siedmiu dni. W połączeniu 
z lakierem, pasta jest odporna 
nawet na 2-3 mycia włosów!  
PASTA DO WŁOSÓW 
VOLUME STYLING BALM, 
TAFT

 MOCNY
Lakier przeciwdziałający 

puszeniu się włosów. Chroni 
kosmyki przed wilgocią, 

dodaje objętości, zapewnia 
wygładzenie i długotrwałe 

wykończenie. Nie skleja i nie 
pozostawia śladów na włosach.  

LAKIER DO WŁOSÓW 7 DAYS 
ANTI-FRIZZ, TAFT

 ODŚWIEŻAJĄCY
Natychmiastowo oczyszcza  

i odświeża włosy, nadając im 
piękny zapach. Przeciwdziała 

przetłuszczaniu się kosmyków 
i nie pozostawia białych 
śladów po wyczesaniu.  

SUCHY SZAMPON  
FRESH IT UP!, GOT2B

-

-

-

WARTO WIEDZIEĆ
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 PLATYNOWY
Kosmetyk zapewnia kolor 

platynowego blondu, jak z salonu 
fryzjerskiego oraz pielęgnację  

i zdrowy wygląd włosów  
w jednym (do 70% złamań mniej). 

Rozjaśnienie jest możliwe nawet  
do czterech odcieni.  

COOL BLONDS PLATINIUM 
BLOND, SYOSS

 ZIOŁOWY
Odżywka koloryzująca na bazie 

naturalnej sproszkowanej henny, 
intensywnie pielęgnuje włosy, 

pogrubia i poprawia ich strukturę. 
Zapewnia zdrowy wygląd i piękny, 

pełen blasku kolor. Idealna do 
farbowania włosów siwych.    

ZIOŁOWA ODŻYWKA HENNA 
COLOR, VENITA

TRWAŁY
Olejek zawarty w koloryzacji 
pomaga pigmentom wniknąć 
głęboko do wnętrza włosów, 
a dodatkowo zapewnia im 
intensywną pielęgnację.  
Zyskują trwały i intensywny  
kolor, bez amoniaku.  
KREM TRWALE KOLORYZUJĄCY 
SUPREME GOLDS MIODOWY 
BLOND OLEO INTENSE, SYOSS

-
-

-
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Czym dla mężczyzny jest broda?  
Zapytaliśmy o to Bartłomieja Jędrzejaka, 

dumnego posiadacza brody, prezentera  
telewizyjnego, autora książki „Męska 

sprawa”, w której przedstawia nieoczywistą 
historię zarostu, „poczet bród i wąsów 

polskich” i nie tylko... 

 

-

-

-

 
 

-
- -

-

Meska'sprawa
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Nawet 
najtwardszy facet

potrzebuje

PO GOLENIU
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Broda „Van Dyck”

Broda typu Circle

broda

Broda drwala

 

 

-

-
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 – czyli klasyczny 
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AREK TUL barber w jednym  
z warszawskich barbershopów
Instagram: @arek_barber

Ekspert radzi

-

-

-
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Meski
TYP

,

ODŚWIEŻAJĄCY
Zapewnia skuteczną  

ochronę przed potem 
i nieprzyjemnym zapachem 

nawet do 48 godzin.  
Im więcej ruchu,  

tym intensywniej działa!  
Nie pozostawia żółtych  

plam, ani białych śladów  
na ubraniach. 

ANTYPERSPIRANT 
W AEROZOLU INVISIBLE 

ACTIVE PROTECTION, 
REXONA 

NAWILŻAJĄCY
Głęboko nawilżająca formuła doskonale wpływa  
na kondycję brody, cery oraz skóry z tatuażami. 
Zawiera mieszankę czterech naturalnych olejków: 
macadamia – chroni skórę i naturalnie ją zmiękcza, 
moringa – nawilża i jest bogaty w antyoksydanty, 
kukui – jest lekki, działa łagodząco i zapobiega  
swędzeniu, figowy – nawilża i poprawia  
elastyczność. Szybko się wchłania i przywraca  
intensywność koloru tatuażom. 
OLEJEK DO BRODY, SKÓRY  
I PIELĘGNACJI TATUAŻY, WOODY’S

UNIKALNY
Dzięki zawartości roślinnych fitopigmentów  

stopniowo przywraca włosom ciemny kolor. Chroni 
ich naturalną barwę przed niekorzystnym wpływem 

promieniowania słonecznego. Myje i pielęgnuje, 
poprawiając nawilżenie, połysk i wygląd włosów.

SZAMPON DLA MĘŻCZYZN PRZECIW  
SIWIENIU WŁOSÓW SREBRNY, DX2

OCHRONNY
Hipoalergiczna formuła  
z kompleksem nawilżającym 
i witaminą E zapewnia długotrwałe 
nawilżenie, niwelując uczucie 
przesuszenia i ściągnięcia  
skóry. Szybko się wchłania  
i nie pozostawia uczucia lepkości. 
KREM UNIWERSALNY DO 
TWARZY, DŁONI ORAZ CIAŁA 
HYPOALLERGENIC, AA MEN 

MULTIZADANIOWA
Wszystko, czego mężczyzna 

potrzebuje, aby czuć się  
czystym i zadbanym, zamknięte 

w jednym produkcie. Gęsta, 
aksamitna piana doskonale 

nadaje się do mycia i golenia, 
a dodatkowo zapewnia  
niezbędne nawilżenie. 

PIANKA DO MYCIA CIAŁA 
EXTRA FRESH, DOVE MAN

REGENERUJĄCY
Krem pozwala poskromić nawet  
najbardziej wymagającą brodę. Nawilża  
ją i ułatwia stylizowanie. Doskonały  
zarówno do dłuższego, jak i krótkiego  
zarostu. Wzbogacony odżywczymi ekstraktami 
i olejkami pomaga w regeneracji skóry.
KREM STYLIZACYJNO-ODŻYWCZY  
DO BRODY I SKÓRY TWARZY 2 W 1,  
WOODY’S
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Bez ogródek
„Prokop prawdę Ci powie. 69 odpowiedzi na trudne 
pytania” to przewodnik po życiu, w którym łatwo 
się zgubić, ale również duża dawka humoru,  
pozwalająca nabrać dystansu do codzienności. 

-
-

 
-
-
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INNOWACJA
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CARBO DETOX

Oczyszczona, idealnie matowa, 

CARBO DETOX

glinka
Jedyna na rynku linia  to autorska 

 oraz 

ACK OR 

www.bielenda.pl

WE ARE DIGITAL


