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MANICURE Z FANTAZJĄ • MAKIJAŻ BROKATOWY  
OD RANA • NOWE ODCIENIE W KOLORYZACJI WŁOSÓW  

• NAJMODNIEJSZE FRYZURY Z PRZEDZIAŁKIEM 

na wiosnęTRENDY

POLSKA
DOKTOR

DOLITTLE
jak wychować jak wychować 

nosorożca nosorożca 
i zostać mamą i zostać mamą 
dzikiego sępa? dzikiego sępa? 





N
Nadszedł czas wiosennych porządków.  
Twórcy mody i trendów dostarczyli nam 
wielu powodów, abyśmy przewietrzyły swoje 
przyzwyczajenia. To sezon zaskoczeń. Projektanci, 
autorzy makijaży, styliści fryzur – nad wyraz 
zgodnie – wystawiają nas na nowe doświadczenia. 
Przesuwają granice. To, co dotąd było postrzegane 
jako wieczorowe, cieszy nas teraz w pełnym słońcu. 
Atrybuty mody sprzed dekad grzeją się w blasku 

jupiterów jak gorące nowości. Szczegóły są frapujące, a znajdziecie je 
w naszym przewodniku po nowościach, czyli trendbooku, oraz w sesji 
mody (str. 52 i 72). 

To nie koniec niespodzianek. Bohaterka naszego wywiadu, nazywana 
polską doktor Dolittle, opowiedziała nam o tym, jak wspaniałymi 
istotami są dzikie zwierzęta. Potrzebują ciepła i miłości podobnie jak my 
i nasze zwierzaki domowe. Nawet dziki sęp, łobuziak kangur i potężny 
nosorożec. Lubimy takie „lekcje przyrody” (wywiad na str. 12). 

Co jeszcze może nas zaskoczyć? Zwyczaje wielkanocne. Nie wszyscy 
przygotowują palmy i pisanki, ale wszyscy głęboko i na swój sposób 
przeżywają te Święta. 

Po co nam ta wiedza? Aby po raz kolejny przekonać się o tym, 
że  w różnorodności kryje się piękno, bogactwo myśli i emocji.

Życzymy Wam pięknej wiosny

Iwona Zabielska  
Wydawca
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Nagrody, którymi wyróżniono h: Gwiazda Jakości Obsługi 2023 
oraz Drogeria Roku 2022 w kategoriach: Najlepsza sieć drogeryjna, 
Najlepsza e-drogeria, Najciekawsza strategia asortymentowa  
i Najlepszy partner w biznesie.

SPIS TREŚCI 
marzec–kwiecień 2023
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D O B RY  P O C Z ĄT E K 
CO  NOW E G O  W   ?  Kartacz do czesania brody? 

Muszę to sprawdzić!

P O RT R E T  GW I A Z DY !  Zapach dla odważnej kobiety

H I T  S E ZO N U  Wiosenna bujność traw

KO B I E C E  H I ST O R I E  Polska doktor Dolittle 

T R E N D B O O K 
M A K I JA Ż  Stawiamy na kolor

M A N I C U R E  Odrobina szaleństwa

F RY Z U RY  Nowoczesna asymetria

KO L O RY Z AC JA  Barwny kalejdoskop

S E SJA  M O DY  I  U RO DY  Prezentujemy radosne 

wiosenne trendy 

DETALE MODY Szczegóły robią różnicę

BACK STAGE Kulisy naszej sesji

PI Ę K NO  DZ I E Ń  P O  D N I U
S YG NOWA NO  T Y L KO  W     

Niacynamid – pogromca niedoskonałości

M OJ E  RY T UA ŁY  Post kosmetyczny – tak czy nie?

Z   B L I S K A  Piękno ukryte w kamieniu

DE R M OPI E L Ę G NAC JA  Pomarańczowa skórka

T E S T  / PI E L Ę G NAC JA  Innowacyjne serum  

pod oczy z wbudowanym rollerem i olejek do demakijażu

O K I E M  S PE C JA L I S T Y  Wiosenne porządki

O N  W    Kosmetyczka drwala

NAT U R A L N I E  Natura kontra trądzik 

W  GA B I N E C I E  Jak powstrzymać grawitację 

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

Magazyn h przygotowują zespoły h i agencji wydawniczej RED PEPPER. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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IKONA ST YLU Peggy Guggenheim – kolekcjonerka

PERFUM Y/FELIETON Perfumy jak podpis

PERFUM Y/POZNA JM Y SIĘ Z dala od banału

PIELĘGNACJA PO KOREAŃSKU Sześć kroków  

do skutecznego oczyszczania skóry

T E S T  / M A K I JA Ż  Prasowany puder owsiany 

i wegański żel do brwi

MODA OD PODSZ EW K I Wojskowe inspiracje

M Ó J  Ś W I AT
S T R E FA  B E Z  S T R E S U ! 

Hartowanie ducha

R E P O RTA Ż  Szefowe kuchni 

podbijają branżę

M Ó J  D O M  Wielkanocne 

zwyczaje z całego świata

K U C H N I A  Zjedz ze mną kolację

K I E RU N E K  NA  W E E K E N D 

Wiosenny Tel Awiw 

H O RO S KOP  Merkurja czyta 

z gwiazd 

SA M O  Z D ROW I E 
O   T Y M  S I Ę  M ÓW I . . .  Zapamiętani w zapamiętywaniu

D I E TA  Obalamy mit ujemnych kalorii

FA K T Y  I  M I T Y  Szkła kontaktowe

NASZA OKŁADKA
modelka Dana, zdjęcie: MS

92

148

156

T O  NA S  I N S PI RU J E



D O B RY  P O C Z ĄT E K 
/  C O  NOW E G O  W  H E B E

6     h    facebook.com/hebepolska

Piękne włosy, skóra i paznokcie
O zdrowe piękno dbaj od wewnątrz. Pomogą ci 
w tym eliksir młodości, czyli koenzym Q10, krzem, 
który wzmacnia włosy, oraz nawilżający kwas 
hialuronowy – wystarczy kapsułka dziennie.
Levann Supplements Beauty, kapsułki twarde, 
30 kaps./1 opak., 79,99 zł, 1 opak.1 opak. = 79,99 zł= 79,99 zł

Idealnie dopasowany
Bogata w składniki 
aktywne formuła 
kosmetyku skutecznie 
reguluje wydzielanie 
sebum, pielęgnuje 
i regeneruje. Do tego 
tuszuje niedoskonałości 
na wiele godzin, nie 
tworząc efektu maski. 
Czego chcieć więcej?
Hean Match Me, podkład 
do twarzy M05 Warm Beige, 
25 ml, 34,99 zł, 100 ml = 139,96 zł100 ml = 139,96 zł

Wypełniająca 
moc serum
20% nawilżający 
eliksir zawiera 
mikrocząsteczko- 
wy kwas hialu-
ronowy, który 
wnika w głębsze 
warstwy naskór-
ka, zapewniając 
efekt wypełnienia. 
Nawodniona skóra 
staje się mniej po-
datna na powsta-
wanie zmarszczek.  
Nivea Cellular Expert 
Filler, hialuronowe 
serum wypełniające,  
30 ml, 65,99 zł,  
100 ml = 219,97 zł

Wolny od okrucieństwa
W tym wypadku kartacz to nie 
smakowita potrawa z Suwalszczyzny, 
ale szczotka do brody. Do tego cruelty 
free i wegańska, bo zwyczajową 
w takich akcesoriach szczecinę dzika 
zastąpiono wysokiej jakości nylonową. 
Cyrulicy naturalny kartacz do czesania 
brody oraz masażu twarzy, 1 szt.,  
89,00 zł, 1 szt. = 89,00 zł1 szt. = 89,00 zł

Radosne i smakowite
Takie właśnie są smakowe 

balsamy do ust w uroczych 
opakowaniach z postaciami 
z kreskówek. Amerykańska 

marka cieszy się 
zasłużonym zaufaniem 
klientów nieprzerwanie 

od 1927 roku.
Lip Smacker Lippy Pal Lip 

Balm Fox, smakowy błyszczyk 
do ust, 4 g, 14,99 zł,  

100 g = 374,75 zł100 g = 374,75 zł

DODAJ DO ULUBIONYCH...DODAJ DO ULUBIONYCH...
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Mniej znaczy więcejMniej znaczy więcej
Kwiatowo-szyprowy zapach skomponowany przez duet znakomitych perfumiarzy – Delphine Lebeau i Jeana-Christophe’a 

Héraulta. Jest wprost stworzony dla silnej i odważnej kobiety, która wie, że najważniejsze są szczegóły.  
Takiej, która nie boi się być w awangardzie i z odwagą podąża za najnowszymi trendami.    

SCALPERS Her&Here, woda toaletowa, 100 ml, 259,99 zł, 100 ml = 259,99 zł





D O B RY  P O C Z ĄT E K 
/  H I T  S E Z O N U

10     h    facebook.com/hebepolska

Zieleń wiosną? Cóż w tym 
nadzwyczajnego… A jednak!  
Nie każdej wiosny odcienie 

pąków, trawy i listków opanowują 
wyobraźnię twórców mody tak 

jak w tym roku. Dlaczego warto 
z tego korzystać?

TEKST: Matylda Jawor

WIOSENNA 
bujność traw 

B o w modzie liczy się czas, a trendy mają określoną 
żywotność. Z doświadczenia wiemy, że bardziej cie-
szy nas uczestnictwo w nich, gdy są na krzywej 

wznoszącej, niż gdy pikują. Tak więc… carpe diem!
Co jeszcze jest ważne? Detale. Młoda zielona moda to nie do-
wolne zieloności, ale te wiosenne – trochę nieśmiałe, nieco 
jaskrawe, ale jakoś niepełne jeszcze, przed osiągnięciem mak-
simum nasycenia. To ważne nie tylko ze względu na miłe sko-
jarzenia, ale też z tego względu, że te odcienie pasują do urody 
Polek, podkreślając delikatność ich karnacji (także tej pozi-
mowo bladej), pasują do szaro-brązowych tęczówek i dodają 
szyku nawet mysim blondom. Działają odświeżająco, a więc 
odmładzają. Po prostu są dla nas! Czy potrzebujemy więcej 
argumentów? FO
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SZAŁWIA I INNE ZIOŁA
Kiedy prekursor odnowy sztuki 
dekoratorskiej William Morris 
ponad sto lat temu pracował nad 
odcieniem mlecznej zieleni (teraz 
powiedzielibyśmy, że to matcha latte), 
nie miał do dyspozycji wzorników. 
Odcień szałwiowy, kiedy udało się 
ustalić jego parametry, zrobił furorę. 
Pełno było go na tkaninach, tapetach 
i w ceramice. Teraz triumfalnie 
wraca. Ożywia wnętrza w stylu loft 
i skandynawskim. 

1. ISADORA Single Power, cień do powiek 16 park green, 2,2 g, 49,99 zł, 
100 g = 2272,27 zł   2. INGLOT AMC Pure Pigment, sypki cień do powiek 138, 
2 g, 56,99 zł, 100 g = 2849,50 zł   3. AFFECT Charmy Pigment, cień do powiek 
cancer, 1 g, 45,99 zł, 100 g = 4599,00 zł   4. RIMMEL Wonder‘Swipe, eyeliner/

cień do powiek 012 kha-ching, 1,7 ml, 47,99 zł, 100 ml = 2822,94 zł
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Polska doktor Dolittle była – między innymi – zastępczą mamą  
dla kilkumiesięcznego osieroconego nosorożca w RPA. 
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Nazywają ją polską doktor Dolittle, bo Małgorzata Zdziechowska, dziennikarka,  
blogerka i autorka książek dla dzieci, ma niezwykły dar nawiązywania kontaktu 

ze zwierzętami. Od dziesięciu lat jako wolontariuszka pracuje w ośrodkach 
rehabilitacyjnych i sierocińcach dla dzikich zwierząt na całym świecie.  

Opiekowała się ponad stoma gatunkami ssaków, zastępując mamę maleńkim kangurom, 
rozbrykanej zebrze i nosorożcowi.  TEKST: Anna Rybarczyk

MAMA DZIKIEGO 
SĘPA

Polską doktor Dolittle została pani 
trochę przez przypadek…
Małgorzata Zdziechowska: Kiedy 
pierwszy raz postanowiłam pojechać na 
wolontariat – do Australii – traktowa-
łam ten wyjazd jak trochę inne waka-
cje, w trakcie których trochę się wypo-
czywa, a trochę pomaga. I tak było: 
w Lone Pine Koala Sanctuary pracowa-
łam po osiem godzin dziennie, a wie-
czory i weekendy miałam wolne. 

Miłość do zwierząt wyniosła pani 
z rodzinnego domu?   
MZ: Zwierzęta lgnęły do mnie od 
dziecka, a ja do nich. W domu rodzin-
nym zawsze były psy, koty, odchowali-
śmy też osieroconego jeżyka. Tuptuś 
przezimował u nas w domu, a na wio-
snę, odkarmiony, wrócił na wolność. 
I już wtedy było tak, że ja, jako jedyna 
w rodzinie, mogłam brać Tuptusia na 
ręce bez rękawic, nigdy się na mnie nie 
najeżył, a moim rodzicom i siostrze 
potrafił pokazać kolce.

Już w czasie tego pierwszego wolonta-
riatu pracownicy ośrodka zauważyli, 

że ma pani niezwykły kontakt ze 
zwierzętami.
MZ: Praca wolontariusza od początku 
mnie wciągnęła, pracowałam i przeby-
wałam z moimi podopiecznymi cały 
czas, rezygnując z przerw na lunch 
i herbatę, co trochę chyba nie podobało 
się opiekunom wolontariuszy. Byłam 
zbyt pracowita (śmiech). Pracownicy 
ośrodka zaczęli zwracać mi uwagę, że 
mam niesamowitą umiejętność nawią-
zywania kontaktu ze zwierzętami. Kie-
dy szłam alejką, psy dingo biegły za 
mną, kiedy szłam karmić kangury na 
ich wybiegu, kładłam się obok nich, 
a one przychodziły się przytulać. 

Po powrocie zaczęła pani planować 
kolejny wyjazd na wolontariat...
MZ: Podczas kolejnych wyjazdów co-
raz dłużej zostawałam na wolontaria-
tach, nie brałam nawet dni wolnych. 
Nie unikałam żadnej pracy, bo wolon-
tariat to także sprzątanie klatek i rozła-
dowywanie ciężkich skrzynek z jedze-
niem dla zwierząt. Moje zaangażowanie 
zostało zauważone, zaczęłam dostawać 
do opiek i osierocone ma luchy. 

W ośrodkach rehabilitacji można po-
dzielić je na dwa rodzaje: te, którymi 
wszyscy wolontariusze opiekują się na 
zmianę, np. godzinę lub dwie dziennie, 
i takie, którymi opiekuje się tylko jedna 
osoba. 

„Środek nocy, 3.30 (...). Wyjęłam z lo-
dówki przygotowane już butelki 
z mlekiem (...). Kiedy mleko było już 
gotowe, poszłam do moich maluszków 
– kilkumiesięcznych sierot: dwóch 
kangurów i walabii. Te pierwsze słod-
ko spały w torbach zawieszonych na 
drążku, podczas gdy Bolt, jak zwykle, 
rozrabiał w kojcu. Wzięłam jego torbę 
i maluch wskoczył do środka”. Z pani 
relacji wynika, że bycie zastępczą ma-
mą to praca przez całą dobę?
MZ: Często tak jest. Małe kangury kar-
mi się sześć razy na dobę. Trzeba je nie 
tylko nakarmić, ale potem zastymulo-
wać do załatwienia się. Małe wyjce ju-
katańskie karmi się strzykawką, a żyra-
fy kilkulitrową butelką. W przypadku 
osieroconego nosorożca, którym opie-
kowałam się podczas pobytu w Repu-
blice Południowej Afryki wraz z drugą 
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Moim 
podopiecznym, 

małym 
mrówkojadom, 
przynosiłam 

własnoręcznie 
zebrane mrówki.

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

Miłość i zaufanie, którymi obdarzają  
zwierzęta, są bezwarunkowe.

wolontariuszką Jess, pracowałyśmy na 
zmiany trwające po 48 godzin. Dani 
miała zaledwie kilka dni, gdy trafiła do 
ośrodka. Była wystraszona, miała senne 
koszmary i nie można było zostawić jej 
samej nawet na chwilę. Jadłam więc po-
siłki z nosorożcem u boku i spałam 
z nim na sianie.

Do podopiecznych, którymi zajmowa-
ła się tylko pani, należał sęp Rambo. 
MZ: Pewnego dnia przyszła do mnie 
pracownica ośrodka  i  zapytała: 
„Gośka, nakarmiłabyś tego sępa? Nikt 
nie daje rady tego zrobić”. Myślałam, 
że zachorował jeden z ptaków, które 
mieszkały tam na stałe. Miałam mu 
podawać kawałki mięsa, ale nie był za-
interesowany. Zaczęłam więc drobić 
mu jedzenie i w końcu udało mi się go 
nakarmić, podając mu tak małe kawa-
łeczki, że musiałam je trzymać w pa-
znokciach. Zaczęłam karmić go co-
dziennie, a z czasem sęp zaczął się do 
mnie przytulać. Jakie było moje zasko-
czenie, kiedy dowiedziałam się, że to 
był dziki ptak, którego ktoś próbował 
otruć. 

Była pani przestraszona?
MZ: Nie tym, że karmiłam dzikiego 
sępa. Bałam się, że go oswoiłam i przez 
to zamknęłam przed nim możliwość 

powrotu do natury. Okazało się jed-
nak, że jego ufność ogranicza się tylko 
do mnie, bo na wolontariuszkę, która 
miała mnie zastąpić, reagował agre-
sywnie. Na szczęście sam już wtedy 
jadł, więc opieka nad nim polegała na 
podaniu mu kawałka surowego mięsa. 
Ku mojemu zadowoleniu Rambo zo-
stał przeniesiony do woliery adaptacyj-
nej z sępami, a kilka miesięcy po mo-
im wyjeździe wypuszczony na wol-
ność.

Jak zwierzęta, którymi się pani opie-
kuje, trafiają do ośrodków?
MZ: Niestety, często trafiają tam na 
skutek działania człowieka. Ich mamy 
giną przejechane przez auto, często są 
też zabijane ze względu na rogi, kość 
słoniową lub dlatego, że ktoś chce sobie 
wziąć małpkę albo niedźwiadka do do-
mu. A gdy maluch się znudzi albo gdy 
staje się niebezpieczny, jest porzucany, 
w najlepszym wypadku podrzucany do 
sierocińca. Taki los spotkał dwa niedź-
wiadki okularowe, Czochnitkę i Taku-

sia, które trafiły do boliwijskiego ośrod-
ka La Senda Verde.  

Specjalnie dla nich wyruszyła pani 
w podróż do tego kraju.
MZ: Byłam już w tym ośrodku wcze-
śniej, więc właściciele mnie znali. Gdy 
trafiły do nich Czochnitka i Takuś, po-
prosili, bym przyjechała jak najszybciej. 
Zwykle planuję wyjazdy na wolontaria-
ty z dużym wyprzedzeniem, ale ten 
zorganizowałam błyskawicznie – od 
telefonu od nich do mojego przylotu do 
Boliwii minęło raptem dziesięć dni.

Pośpiech był uzasadniony.
MZ: Tak, ponieważ Takuś – w przeci-
wieństwie do Czochnitki – w ogóle nie 
chciał jeść, opiekunowie próbowali 
wmuszać w niego jedzenie. Kiedy zoba-
czyłam go po raz pierwszy, niemal się 
rozpłakałam. Po prostu leżał i wpatry-
wał się w sufit, tak jakby nie chciało mu 
się żyć. Miałam wcześniej pod opieką  
wiele osieroconych zwierząt, takich, 
które miały problemy z jedzeniem ze 
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Malutka zebra otrzymała imię Kicker,  
bo potrafiła nieźle kopnąć. 

względu na chorobę. Ale one wszystkie 
chciały żyć, a on się poddał. Dlatego 
musiałam sprawić, żeby zachciało mu 
się walczyć o życie i żebyśmy tę walkę 
wspólnie wygrali.

Jak się to udało?
MZ: Dałam mu miłość i poczucie bez-
pieczeństwa, a on powolutku zaczął 
jeść. Najpierw Takuś zlizywał mi jedze-
nie, np. mus owocowy, z przestrzeni 
między nosem a wargami, potem na-
bierałam mus na czubki palców, wresz-
cie zaczęłam karmić go łyżeczką. Cały 
czas go tuliłam, głaskałam. Pod tym 
względem małe ssaki nie różnią się od 
człowieka, oprócz karmienia potrzebu-
ją do życia także miłości i poczucia bez-
pieczeństwa, które na pierwszym etapie 
życia zapewniają im ich mamy. Z dnia 
na dzień obserwowałam, jak wraca mu 
chęć do życia. Zaczęliśmy chodzić na 
spacery. Z początku chciał tylko sie-

dzieć wtulony we mnie i ciężko było go 
zdjąć, żeby samodzielnie pochodził. 
Gdy już mi się to udało, od razu pod-
chodził do mnie i z powrotem wdrapy-
wał się na kolana. Po pewnym czasie 
sam zaczął schodzić na ziemię i samo-
dzielnie eksplorować otoczenie, bawić 
się ze swoją towarzyszką, Czochnitką. 
W La Senda Verde zwierzęta żyją na 
wolności, na terenie ośrodka, a turyści 
poruszają się po nim w ogrodzonym 
siatką tunelu.

Prawidłowo!
MZ: Poza mną niedźwiadki nie miały 
kontaktu z innymi opiekunami, aby nie 
oswajać się z ludźmi. Niestety w związ-
ku z decyzją władz niedźwiedzie te nie 
są potem wypuszczane na wolność, ale 
żyją dziko na terenie ośrodka w ogrom-
nych zagrodach, gdzie mają drzewa, po 
których się wspinają, i nie są niepokojo-
ne przez turystów.  

Takuś i Czochnitka miały szczęście, 
że wychowywały się razem, w towa-
rzystwie drugiego osobnika tego sa-
mego gatunku.
MZ: Podobnie było w przypadku pary 
mrówkojadów, Marii i João, którymi 
opiekowałam się w brazylijskim ośrod-
ku Criadouro Onça Pintada. Nie były 
ze sobą spokrewnione, ale trafiły do tej 
placówki w tym samym czasie. Jedna 
z matek została przejechana przez sa-
mochód, druga prawdopodobnie zginę-
ła w pożarze. Kiedy je poznałam, miały 
około pięciu miesięcy. Mogę starać się 
być zastępczą mamą jakiegoś zwierzę-
cia, ale nie zastąpię osobnika tego sa-
mego gatunku. 

Czy młode mrówkojady karmi się 
mrówkami?
MZ: Podstawą ich pożywienia były 
koktajle owocowo-warzywne, m.in. 
z buraków, marchwi, bananów. W ich 

Uwielbiałam,  
kiedy Kicker 
przychodził, 
opierał łebek 
o moje nogi 
i zapadając 
w drzemkę 
(bo zebry – 
podobnie jak konie 
– śpią na stojąco), 
szturchał mnie, 
abym położyła  
się spać obok 
niego.



Odwiedź nas:
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skład wchodziły też mleko, śmietanka, 
witaminy. Oczywiście przynosiłam im 
także własnoręcznie zebrane mrówki.

Pani podopieczni, choć są maluchami, 
pozostają dzikimi i często niebez-
piecznymi zwierzętami. Mrówkojad 
ma ostre jak brzytwy pazury, kangur 
silne nogi, którymi może kopnąć...
MZ: Dorosły mrówkojad może pazura-
mi zabić jaguara, dlatego nie należy ni-
gdy zapominać, że opiekujemy się dzi-
kim zwierzęciem. Trzeba przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa. Przejęłam 
mrówkojady od pracownicy, która bar-
dzo się ich bała, jeden z nich zresztą ją 
podrapał. Gdy mi je oddawała, powie-
działa: „Cieszę się, że teraz ty się nimi 
zajmiesz”. Ja od początku uczyłam je, 
żeby nie wspinały się na mnie, gdy 
wchodzę do ich pomieszczenia. Szybko 
zrozumiały, że najpierw muszę usiąść, 
a dopiero potem mogą się przytulić. 
Zwłaszcza Maria była przytulaśna. Naj-
bardziej niesamowite dla mnie było to, 
że traktowały mnie jak mamę, gdy np. 
coś je przestraszyło, szukały we mnie 
oparcia. Bardzo za nimi tęsknię.  

Czy śledzi pani losy swoich podopiecz-
nych?
MZ: Staram się to robić. Często mam 
kontakt z pracownikami i właścicielami 
ośrodków, którzy opowiadają mi o dal-
szych losach zwierząt, przysyłają mi ich 
zdjęcia, filmy. Część z nich trafiła na 
wolność, część z różnych względów po-
zostanie na zawsze w ośrodku, a ponie-
waż do niektórych z placówek wracam, 
mam okazję ponownie spotkać się 
w moimi wychowankami.

Znaczna część pani podopiecznych –
kangury, małpki, mrówkojady – dora-

stała razem, ale w jednym przypadku 
los połączył przyjaźnią naprawdę nie-
typową parę maluchów – nosorożca 
i zebrę.
MZ: Tak było w przypadku nosorożca 
Dani i małej zebry nazwanej Kicker. Jej 
imię wzięło się stąd, że kopała więk-
szość osób. Nie narzucałam się Kicke-
rowi, dałam mu czas, żeby sam do mnie 
przyszedł. I udało się, połączyła nas 
niezwykła więź. W końcu Kicker chciał 
przebywać głównie ze mną, więc gdy 
nie miałam dyżurów z Dani, opiekowa-
łam się nim, a gdy przypadała moja 
zmiana z Dani, Kicker też był przy nas. 
Ponieważ były to jedyne maluchy ta-
kich rozmiarów w ośrodku, siłą rzeczy 
się zaprzyjaźniły, spacerowały wspól-
nie, bawiły się, wtulały do snu. 

Lub w swoją zastępczą mamę.
MZ: Uwielbiałam, gdy Kicker przycho-
dził, opierał łebek o moje nogi i zapadał 
w drzemkę, bo zebry, podobnie jak ko-
nie, często śpią na stojąco. Czasem 
szturchał mnie, żebym się położyła 
obok niego, wtedy kładł łebek na mojej 
klatce piersiowej. Dani była trochę za-
zdrosna, bo wcześniej tylko ona kładła 
głowę na moich kolanach i razem spa-
łyśmy w nocy, a Kicker u siebie w bok-
sie. Potem oba zwierzaki chciały spać ze 
mną, więc czasem spałam pomiędzy 
nimi. To były najpiękniejsze chwile, gdy 
się tak do mnie tuliły.

Historie swoich podopiecznych opisu-
je pani w książkach dla dzieci. Co chce 
pani przekazać młodym czytelnikom? 
MZ:  Chcę, aby poznawały zwierzęta, 
których na co dzień nie mogą spotkać. 
Przebywając z moimi podopiecznymi, 
poznaję ich charaktery, ich historie, 
przygody, a opowiadając o nich dzie-

ciom, chcę w nich zaszczepić miłość 
i szacunek do zwierząt. Uświadomić, że 
ich miejsce jest na wolności, a nie 
w czyimś domu. Mam też nadzieję, że 
poznawanie losów moich podopiecz-
nych sprawi, że dzieci będą wrażliwsze 
na ich losy, będą szanować świat, który 
jest wspólnym miejscem do życia ludzi 
i zwierząt. Może skłoni je to do oszczę-
dzania wody, niekupowania zbyt wielu 
rzeczy, a może zachęci, by poszły w mo-
je ślady i same zostały wolontariuszami.

Za wyjazd na taki wolontariat trzeba 
zapłacić, co wiele osób szokuje...
MZ: Większość ośrodków nie jest fi-
nansowana przez rząd, więc aby się 
utrzymać, zapewnić zwierzętom jedze-
nie i opiekę weterynaryjną, potrzebują 
pieniędzy. W bogatszych krajach, ta-
kich jak USA i Kanada, w niektórych 
ośrodkach wolontariusze nie płacą za 
zakwaterowanie, czasami także dostają 
wyżywienie, ponoszą jedynie koszty 
podróży.

Skąd wziął się przydomek polska 
doktor Dolittle?
MZ: Nadał mi go jeden z brytyjskich 
dziennikarzy, pisząc o mnie artykuł. 
Podchwyciły to polskie media i... tak 
już zostało.

Co jest najpiękniejsze w pracy, którą 
pani wykonuje?
MZ: Miłość, którą dostajemy od zwie-
rząt. Choć zostały one skrzywdzone 
przez człowieka, potrafią na nowo mu 
zaufać, a miłość, którą nam dają, jest 
bezwarunkowa. Żadna noc w najbar-
dziej luksusowym hotelu nie może się 
równać z nocą spędzoną pod rozgwież-
dżonym niebem z gepardami albo na 
sianie z nosorożcem.   
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ZREALIZUJ MARZENIA!

W lutym 2023 r. ruszyła trzecia już edycja największego w Polsce bezpłatnego 
społecznego programu edukacyjnego dla kobiet „TOP Women w e-biznesie”. 
Ten półroczny kurs to szansa dla kobiet w każdym wieku na zdobycie nowych 
kompetencji zawodowych i zrealizowanie marzeń o własnym biznesie online. 

Ambasadorką programu, w któ-
rym bierze udział 250 kobiet 
z Polski i zagranicy, wyłonio-

nych z 750 zgłoszeń, jest Małgorzata 
Ohme, psycholożka i dziennikarka, któ-
ra motywuje kobiety do działania. Pro-
jekt Fundacji Kobiety e-biznesu to 
12 weekendowych sesji online z eksper-
tami i praktykami – warsztaty i wykłady 
na temat działalności gospodarczej, 
e-biznesu, budowania strony interneto-
wej i sklepu online. Uczestniczki nauczą 
się budować wizerunek marki i prowa-
dzić sprzedaż za pomocą mediów spo-
łecznościowych, zdobędą wiedzę na te-
mat promocji i poznają narzędzia mie-

rzące skuteczność działań w sieci. Waż-
nym punktem programu, cenionym 
przez absolwentki, jest warsztat „Meta-
morfoza wizerunkowa”, którego partne-
rami są Hebe, Ziaja i Modivo. Kobiety 
potrzebują więcej odwagi i wiary w sie-
bie, a wiedza, jak budować swój wizeru-
nek, pomoże im ich nabrać.

ABSOLWENTKI PROGRAMU 
JAKO AMBASADORKI

Absolwentki programu, a szczególnie te, 
które pierwsze kroki w e-biznesie mają 
już za sobą, zapraszamy do promocji 
własnego e-biznesu przez udział w kon-
kursie „Kobieta e-commerce 2023”.

KONKURS DLA POLEK,  
NIE DLA KORPORACJI

„Kobieta e-commerce 2023” ma na celu 
prezentować panie, które są właścicielka-
mi małych i średnich przedsiębiorstw 
lub pracują na etacie, zajmując się sprze-
dażą online, nowymi technologiami 
i e-marketingiem. Kobietą e-commerce 
2023 może być każda przedsiębiorcza 
Polka! Liczy się wkład w rozwój sektora 
gospodarki cyfrowej. 
Oceny dokona jury konkursu oraz spo-
łeczeństwo w ogólnodostępnym głoso-
waniu. Udział w konkursie i głosowanie 
są dobrowolne i bezpłatne. Więcej infor-
macji na www.kobietaecommerce.pl. 

TOP Women w e-biznesie i konkurs 
„Kobieta e-commerce 2023”

https://www.kobietyebiznesu.pl/
http://www.kobietacommerce.pl
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1. TRĄDZIK POD KONTROLĄ
Serum redukuje niedoskonałości skórne 
i zapobiega powstawaniu nowych zmian, dbając 
jednocześnie o prawidłowy poziom nawilżenia.  
LAQ Acne Control, aktywne serum normalizująco- 
-przeciwtrądzikowe do skóry problematycznej, 
30 ml, 44,99 zł, 100 ml = 149,97 zł100 ml = 149,97 zł

2. NIEDOSKONAŁOŚCI SKORYGOWANE
Regularne stosowanie tego mikrozłuszczającego 
kremu sprawia, że zaskórniki i rozszerzone pory 
stają się mniej widoczne.
BIELENDA Good Skin Acid Peel, mikrozłuszczający 
krem do twarzy, 50 ml, 37,99 zł, 100 ml = 75,98 zł 100 ml = 75,98 zł 

3. URODOWE SUPERFOODS
Nawilżanie cery z niedoskonałościami jest bardzo 
ważne. W składzie serum znalazły się więc 99% sok 
z liści aloesu, kwas hialuronowy i ekstrakt z arbuza. 
YUMI normalizujące serum przeciw 
niedoskonałościom z niacynamidem, 30 ml,  
49,99 zł, 100 ml = 166,63 zł100 ml = 166,63 zł

4. CZYSTA FORMA
Niacyna jest formą witaminy B3, która pomaga 
zmniejszyć powstawanie przebarwień i zapobiega 
utracie wody przez skórę. 
REVOX Just, niacynamid 10%, 30 ml, 26,99 zł,  
100 ml = 89,97 zł100 ml = 89,97 zł

5. CODZIENNA RUTYNA
Połączenie składników aktywnych Elestab™, 
niacynamidu i pantenolu łagodzi podrażnienia 
oraz wspomaga codzienną pielęgnację twarzy.  
NACOMI NEXT LEVEL Dermo, oczyszczający żel 
antybakteryjny do mycia twarzy, 150 ml, 21,99 zł, 
100 ml = 14,66 zł100 ml = 14,66 zł

6. ZWYCIĘSKA DRUŻYNA
Niacynamid ujednolica koloryt skóry. Kombucha 
zapewnia jej moc energii. Kwas hialuronowy 
nawilża, a betaina łagodzi podrażnienia. 
FACEBOOM Mix Me Up, serum z niacynamidem 
do twarzy, 30 ml, 37,99 zł, 100 ml = 126,63 zł100 ml = 126,63 zł

NIACYNAMID
To trudne słowo powinny zapamiętać osoby borykające się z niedoskonałościami 
cery. Kosmetyki z niacynamidem są niezastąpionymi sprzymierzeńcami w walce 

z wypryskami, przebarwieniami i zaskórnikami. TEKST: Magdalena Strzecha

Więcej 
produktów  

z niacynamidem 
znajdziesz na 
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Skin fasting, czyli post dla skóry, to trend, który polega na chwilowym  
(lub nieco dłuższym) ograniczeniu (lub nawet całkowitej rezygnacji) używanych 

kosmetyków pielęgnacyjnych. Specjaliści są podzieleni: jedni uważają,  
że to tylko niegroźna moda, inni są zdania, że post jest prawdziwą potrzebą skóry. 

Czy warto go przeprowadzić i jak się do tego przygotować?  
Przeprowadzimy cię bezpiecznie przez ten proces.  

TEKST: Katarzyna Brzeska

Kosmetyczny
POST 

P ost kosmetyczny nie oznacza 
wcale, że musisz wyrzucić 
wszystkie kremy, sera, balsa-

my i inne produkty pielęgnacyjne, myć 
się szarym mydłem, a włosy płukać 
w wywarze z rumianku. Zupełnie nie 
o to nam chodzi.

OD CZEGO ZACZĄĆ  
I CZY W OGÓLE ZACZYNAĆ?

Post został wymyślony po to, żeby za-
trzymać się w codziennym pędzie, 
uważnie przyjrzeć się swojej kosme-
tyczce, sumiennie przeanalizować 
składy używanych produktów i zasta-
nowić się, co nasza skóra lubi, za czym 
nie przepada, a co jest jej obojętne. Po-
zwoli to nam dowiedzieć się, jakie ko-
smetyki sprawdzają się w codziennej 

pielęgnacji, a z czego możemy zrezy-
gnować bez szkody dla wyglądu i kon-
dycji skóry. A przy okazji pozwalamy 
jej nieco odpocząć od kosmetyków. 
No właśnie, i tu dochodzimy do mo-
mentu, w którym zdania są podzielo-
ne. Jedni lekarze uważają, że taki od-
poczynek od kosmetyków pozwala 
wrócić skórze do jej naturalnego cyklu 
i wtedy sama musi sobie radzić z prze-
tłuszczaniem, niedoskonałościami lub 
suchością, uruchamiając naturalne re-
akcje i procesy regulujące jej pracę. In-
ni natomiast są zdania, że z biologicz-
nego punktu widzenia przerwa w uży-
waniu kosmetyków nie ma większego 
wpływu na funkcjonowanie skóry, a na 
pewno nie jest żadnym odpoczynkiem, 
bo skóra pracuje non stop i nie ma po-

trzeby spowalniania, żeby złapać od-
dech. Uważają też, że z niektórych pro-
duktów pielęgnacyjnych po prostu nie 
należy rezygnować.

CZY MA TO SENS ?
Ma, o ile celem postu będzie dokład-
niejsze poznanie potrzeb skóry i opra-
cowanie właściwej pielęgnacji. Zrezy-
gnowanie dosłownie ze wszystkich ko-
smetyków i pozostawienie skóry samej 
sobie nie ma większego sensu (a czasem 
nawet może zaszkodzić). Jeśli jednak 
celem naszych działań jest jak najlepsze 
dobranie produktów do rodzaju cery 
i problemów, z którymi się boryka, post 
jest jak najbardziej wskazany. 
Powinniśmy go zacząć od przyjrzenia się 
łazienkowej półce i sprawdzenia, na któ-
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1.1.  ZIAJA Naturalnie Pielęgnujemy, nawilżający krem do twarzy na dzień, 50 ml, 12,49 zł, 100 ml = 24,98 zł   2.2.  NACOMI ultranawilżające serum  
do twarzy, 40 ml, 38,99 zł, 100 ml = 97,48 zł   3.3.  NEEDIT NATURENEEDIT NATURE naturalne serum do twarzy i pod oczy, 30 ml, 42,99 zł, 100 ml = 143,30 zł   4. 4. BANDI 

C-Active Care, emulsja do twarzy z aktywną witaminą C, 50 ml, 99,99 zł, 100 ml = 199,98 zł   5.5.  YASUMI Me Rose Genotyp C, łagodzący krem  
do twarzy z olejkiem różanym, 50 ml, 84,99 zł, 100 ml = 169,98 zł   6.6.  AVÈNEAVÈNE Antirougeurs, krem do twarzy z filtrem SPF30, 40 ml, 104,99 zł,  

100 ml = 262,48 zł   7.7.  TOŁPATOŁPA dermo face sebio+, korygujący niedoskonałości cica-krem, 40 ml, 39,99 zł, 100 ml = 99,98 zł   8.8.  LA-LE LA-LE ochronny krem  
do twarzy z filtrem SPF50, 50 ml, 94,99 zł, 100 ml = 189,98 zł   9.9.  BANDI UV Expert, Pre-D3 zaawansowany krem nawilżający do twarzy z filtrem 

SPF50, 50 ml, 76,99 zł, 100 ml = 153,98 zł  

ry kosmetyk skóra reaguje wyraźną po-
prawą wyglądu, a z czego możemy zrezy-
gnować, które składniki działają, a które 
nie mają wpływu na kondycję cery.

CZEGO NIE WYRZUCAĆ?
Na pewno nie powinniśmy pozbywać 
się kosmetyków oczyszczających, nawil-
żających i ochronnych, bo te trzy aspek-
ty pielęgnacji stanowią jej podstawę 
i wspomagają skórę w jej naturalnych 
procesach. Skóra w większości przypad-
ków nie umie sama się oczyścić, na ogół 
jej naturalna ochrona (np. przed słoń-
cem i czynnikami środowiskowymi) jest 
niewystarczająca, a i z właściwym na-
wilżeniem też kiepsko sobie radzi, szcze-
gólnie zimą i latem jest narażona na 
przesuszenie. 
Zostawiamy więc na półce odpowiednie 
do rodzaju skóry żele, pianki, musy i pa-
sty do mycia oraz delikatne kostki myją-
ce (syndety – bez zawartości mydła). Nie 
rezygnujemy również z delikatnych 
peelingów, które stosowane raz na jakiś 
czas (nie codziennie!) wspomagają pro-
ces złuszczania naskórka, pomagają 
usunąć zaskórniki (skóra tego nie umie 
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Nie rezygnujmy z podstawowych ko-
smetyków do pielęgnacji ciała i włosów 
– peelingu do skóry, balsamu lub kremu 
do ciała oraz szamponu i odżywki, jeśli 
nasze włosy ich potrzebują. 

A MOŻE WYSTARCZY  
SIĘ OGRANICZYĆ?

Ale może zamiast radykalnego odsta-
wienia kosmetyków lepiej po prostu 
ograniczyć ich używanie? Istnieje teo-
ria, że na przykład przetłuszczające się 

przed słońcem (promieniowaniem UVA 
i UVB). Lekki krem z filtrem przeciwsło-
necznym (w słoneczne dni koniecznie 
SPF50+) i antyoksydantami zabezpieczy 
skórę przed działaniem czynników ze-
wnętrznych i wolnych rodników. 
Konieczne jest też wspomaganie natu-
ralnej ochrony warstwy hydrolipidowej 
naskórka przez stosowanie emolientów, 
czyli substancji jednocześnie nawilżają-
cych i delikatnie natłuszczających, zapo-
biegających ucieczce wilgoci. 

zrobić sama) i regulują procesy keratyni-
zacji (rogowacenia) naskórka. 
Nie rezygnujmy również z kosmetyków 
z retinoidami i bądźmy ostrożni z prze-
rywaniem rozpoczętego leczenia skóry 
– zamiast kończyć je na własną rękę, po-
radźmy się specjalisty. Zdarza się, że na-
gle przerwana kuracja może doprowa-
dzić do nasilenia objawów schorzenia 
i trzeba ją zaczynać od początku. 
Nie możemy odpuścić ochrony skóry. 
Stosujmy kremy z filtrami SPF  chroniące 

Ekspert:
JOANNA KUSCHILL-DZIURDA
specjalistka alergolog, lekarz medycyny estetycznej, właścicielka kliniki 
dr Kuschill Medestetis w Warszawie i Krakowie, www.medestetis.pl

Kosmetyczny post, a  przynajmniej 
zmniejszenie liczby stosowanych ko-
smetyków, ma sens. Skóra nie zawsze 
jednak potrafi sobie poradzić z czynni-
kami zewnętrznymi, atmosferycznymi 
i różnymi problemami. Stosowanie ko-
smetyków jest nieodzowne, bo chronią 
przed uszkodzeniami, podrażnieniami, 
przesuszeniem i  spowalniają procesy 
starzenia. Obywanie się bez nich jest 
szkodliwe dla skóry, ale możemy uży-
wać ich rozsądnie i z umiarem.
Podstawą pielęgnacji powinna być 
ochrona przed promieniowaniem – za-
równo UVB powodującym powstawa-
nie rumienia i opalenizny, jak UVA, któ-
rego nie czujemy i nie widzimy (bo nie 
daje widocznych efektów), ale które 
niszczy wewnętrzne struktury skóry. 
Nie możemy też zrezygnować z nawil-
żania – skórę trzeba nawilżać o każdej 
porze roku i każdej porze dnia. 
Jeśli już rezygnować z jakiegoś kosme-
tyku, to proponowałabym rozstać się 
z  peelingiem mechanicznym do twa-
rzy. Zamiast niego lepiej stosować – 
najwyżej raz na tydzień – delikatniejsze 

peelingi chemiczne z  kwasami AHA  
lub enzymami i kosmetyki z retinolem 
(nie tylko działa on odmładzająco, ale 
także łagodnie złuszcza). Intensywne 
złuszczanie skóry twarzy – szczególnie 
mechaniczne – może powodować po-
drażnienia, które pod wpływem pro-
mieniowania UV mogą zamienić się 
w  przebarwienia. Ochrona, nawilżanie 
i  stosowanie retinoidów to najczęściej 
promowany przez lekarzy medycyny 
estetycznej, specjalistów dermatolo-
gów i kosmetologów sposób pielęgna-
cji skóry twarzy. 
Wystarczający plan pielęgnacyjny dla 
większości pacjentów to: rano – umycie 
skóry delikatnym żelem, pianką lub 
syndetem, a następnie zastosowanie 
serum z antyoksydantami (np. witami-
ną C) i kremu z filtrem przeciwsłonecz-
nym SPF50+ (jeśli zawiera antyoksy-
dant, można zrezygnować z serum). Na 
wieczór – dwuetapowe oczyszczanie 
skóry olejkiem do zmywania makijażu 
i  łagodnym produktem do mycia 
z  dużą ilością wody. Potem kosmetyk 
z kwasem AHA i krem nawilżający. Na 
drugi dzień w  pielęgnacji wieczornej 
(poza oczyszczaniem i  demakijażem, 
które są obowiązkowe codziennie) 

warto zamienić kosmetyk z  kwasem 
AHA na taki, który zawiera retinol (i jak 
poprzednio dodać krem nawilżający). 
Trzeciego i czwartego wieczoru wystar-
czą mycie i  krem nawilżający. Później 
zaczynamy cykl od nowa. 
Należy pamiętać, że retinoidy są prze-
ciwwskazane w ciąży oraz że skórę trze-
ba do nich przyzwyczaić. Należy zacząć 
od niskich stężeń i niedużej ilości ko-
smetyku (wielkości ziarnka grochu) 
oraz nakładać go początkowo co kilka 
dni, stopniowo zwiększając częstotli-
wość. Tego typu terapię najlepiej zaczy-
nać pod okiem specjalisty. 
Zalecam też ostrożność przy stosowa-
niu pielęgnacji wyłącznie olejowej lub 
naturalnej, bo u niektórych osób oleje 
roślinne i naturalne kosmetyki wywołu-
ją alergie, podrażnienia, a nawet zmia-
ny trądzikowe. 
Post kosmetyczny doradziłabym tym, 
którzy widzą, że ze skórą dzieje się coś 
niedobrego, choć stosują dużo produk-
tów. Podrażnienia, rumień, swędzenie, 
zmiany trądzikowe to sygnały, że warto 
zrezygnować ze wszystkich kosmety-
ków i stopniowo wprowadzać łagodne 
składniki aktywne, obserwując reakcje 
skóry.
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włosy myte codziennie jeszcze bardziej 
się przetłuszczają, ponieważ skóra po-
zbawiana naturalnej ochrony w postaci 
łoju, zaczyna go produkować coraz wię-
cej i więcej. Dlatego w ramach kosme-
tycznej diety niektórzy fryzjerzy zaleca-
ją sukcesywne wydłużanie czasu mię-
dzy kolejnym myciem włosów, aby po-
zwolić skórze głowy na uspokojenie się 
i wyregulowanie produkcji sebum. 
Podobnie sytuacja może wyglądać 
w przypadku zbyt intensywnego peelin-
gu ciała. Im bardziej i im intensywniej 
pomagamy skórze pozbywać się zrogo-
waceń i ją złuszczamy, tym bardziej 
skóra się broni, włączając mechanizmy 
obronne w postaci... jeszcze szybszego 
rogowacenia. Dlatego zamiast szorować 
stopy pumeksem i codziennie peelingo-
wać całe ciało, lepiej użyć kremu nawil-
żającego z mocznikiem, który w bardzo 
delikatny sposób będzie jednocześnie 
wspomagał złuszczanie i nawilżał.
Spójrzmy łaskawym okiem na kosmety-
ki z krótkim składem, czyli na takie, 
które zawierają jeden (lub zaledwie kil-
ka) składnik aktywny, doceńmy do-
kładnie przebadane i na ogół bardzo 
przyjazne skórze formuły dermokosme-

tyków. Te z pewnością będą dobrze tole-
rowane przez naszą skórę i spokojnie 
możemy ich używać.

Z CZYM SIĘ NA PEWNO 
POŻEGNAĆ?

Bez żalu możemy pozbyć się kosmety-
ków-dziwolągów, czyli takich, które wła-
ściwie nie wiadomo, do czego służą i jak 
działają (albo wręcz przeciwnie – służą 
do wszystkiego i działają na wszystko), 
ale wyglądają nowocześnie. Do tego ich 
producenci obiecują fantastyczne efekty, 
ale gdy dokładnie wczytamy się w ich 
skład, zauważymy, że... niewiele w nich 
znajdziemy. 
Dziwolągi to również kosmetyki, które 
kupiłyśmy z polecenia przyjaciółki (jej 
dość drogi krem pasował, a nam nie bar-
dzo, ale żal wyrzucić), bo zachwyciła nas 
promocja w sklepie lub dlatego, że po-
stanowiłyśmy nagle dodać jakiś rytuał 
pielęgnacyjny do naszych codziennych 
zabiegów, tylko niestety zapału zabrakło 
nam już po tygodniu. 
Z ręką na sercu możemy powiedzieć, że 
nie potrzebujemy „bazy pod bazę pod 
serum”, „kremu pod krem”, „pre-toniku 
przygotowującego skórę przed użyciem 

toniku” ani innych dziwacznych pro-
duktów, które już od początku wzbudza-
ją nasze podejrzenia. 
No i oczywiście żegnamy się natych-
miast z kosmetykami, których data 
przydatności minęła albo minie za 
chwilę. 
Powinniśmy się rozstać również z tymi 
kosmetykami, które wywołują jakiekol-
wiek podrażnienia skóry, reakcje aler-
giczne, obrzęki, opuchnięcia albo inne 
nieprzyjemne doznania (np. silne pie-
czenie lub swędzenie). Nie liczmy na 

NA NOC LICZY SIĘ NIE ILOŚĆ, LECZ JAKOŚĆ
W ramach kosmetycznego postu ograniczmy liczbę nakładanych na skórę 
kosmetyków na rzecz ich jakości. Zamiast kilku produktów wybierzmy jeden, 
za to taki, który będzie miał doskonały skład i dokładnie przebadaną 
dermokosmetyczną formułę. W kosmetykach na noc postawmy na składniki 
stymulujące syntezę kolagenu, lekką konsystencję, składniki antyrodnikowe, 
nawilżające i regenerujące. Szukajmy tych z retinolem, witaminą C i kwasem 
hialuronowym. Raz na tydzień zamiast kosmetyków pielęgnacyjnych nałóżmy 
przed snem nocną maskę nawilżająco-odżywczą.

1.1.  ALMA K. Hydrate, odżywczy krem 
do twarzy na noc, 50 ml, 154,99 zł,  

100 ml = 309,98  zł   2.2.  SENSILIS Supreme, 
odmładzający żel-krem do twarzy  

na noc, 50 ml, 157,99 zł, 100 ml =  315,98 zł   

ZAWSZE POD RĘKĄ
Sprawdź na własnej skórze kosmetyki, 
które wprawdzie nie zachwycają 
pięknymi opakowaniami ani 
kampaniami reklamowymi z gwiazdami, 
ale od lat świetnie sprawdzają się 
w pielęgnacji. Cremobaza do skóry dłoni, 
stóp, kolan i łokci doskonale radzi sobie 
z przesuszeniem i zrogowaceniami, bo 
zawiera składnik idealny – mocznik. 
Godna zaufania (i polecana do 
używania) jest też wysokooczyszczona, 
farmaceutyczna lanolina o działaniu 
łagodzącym, natłuszczającym 
i zmiękczającym naskórek, 
wykorzystywana w kremach polecanych 
borykającym się z przesuszeniami.

1.1.  ZIAJA lanolina 
do pielęgnacji ust, 
dłoni, łokci i kolan, 

10 g, 10,99 zł,  
100 g = 109,90 zł    

2.2.  CREMOBAZACREMOBAZA 

krem do stóp z 30% 
mocznikiem, 30 g, 

11,99 zł, 100 g = 39,97 zł   
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to, że za jakiś czas skóra się przyzwyczai 
i kosmetyk będzie jej pasował. Prawdo-
podobieństwo, że tak się stanie, jest bar-
dzo niewielkie, a eksperymenty kosme-
tyczne i narażanie skóry na kontakt 
z alergenami może mieć zgubne skutki 
i wywołać poważne komplikacje. 
Post kosmetyczny służy także temu, że-
by krytycznie przyjrzeć się swojej ko-
smetyczce i przeprowadzić ostrą selek-
cję. Potraktujmy go też jako pretekst do 
wiosennych porządków w kosmetykach. 
Wyrzućmy (lub dokładnie upierzmy) 
wszystkie myjki do twarzy, gąbki do na-
kładania podkładu, puszki do pudru 
i dokładnie wyczyśćmy pędzle do maki-
jażu. To, co gromadzi się na nich, może 
być tematem do pracy magisterskiej na 
temat mikrobiologii. Oczyszczanie ak-
cesoriów kosmetycznych jest bardzo 
ważne, jeśli nie chcemy mieć problemów 
z trądzikiem i podrażnieniami skóry.  

WŁOSY POD SPECJALNYM 
NADZOREM
Wrażliwa skóra głowy reagująca 
podrażnieniami na kosmetyki zawierające 
zbyt silne substancje zapachowe i pieniące 
to dość powszechny problem. W tej sytuacji 
kosmetyczny post powinny wspierać 
szampony i odżywki, które mają działanie 
kojące, nie zawierają SLS i SLES oraz 
utrzymują odpowiednie pH skóry,   
a do tego intensywnie nawilżają naskórek 
i wzmacniają włosy, przeciwdziałając ich 
przesuszeniu i nadając im połysk 
i elastyczność.

1.1.  DERMEDIC DERMEDIC Capilarte, szampon 
kojący do skóry nadwrażliwej, 
300 ml, 39,99 zł, 100 ml = 13,33 zł    

2.2.  ONLY BIO Hydra Repair, nawilżający 
micelarny szampon do włosów, 

200 ml, 24,99 zł, 100 ml = 12,50 zł   

1.1.  HEBE COSMETICS tonik nawilżający  
do twarzy, 150 ml, 16,99 zł, 100 ml = 11,33 zł    

2.2.  UZDROVISCOUZDROVISCO Fiołek, nawilżający tonik- 
-esencja do twarzy, 150 ml, 34,99 zł,  

100 ml = 23,33 zł   3.3.  EMOTOPIC EMOTOPIC  emolientowa 
kostka myjąca do twarzy i ciała, 100 g,  

24,99 zł, 100 g = 24,99 zł   
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Eksperci zajmujący się badaniem 
właściwości fizycznych i che-
micznych kamieni (gemmolo-

dzy) oraz specjaliści używający ich do 
leczenia (litoterapeuci) przekonują, że 
to, z czego wykonany jest roller do ma-
sażu twarzy, ma ogromne znaczenie dla 
zdrowia i urody. Sprawdźmy zatem, ja-
kie moce kryją minerały, z których naj-
częściej są robione rollery i kamienie 
gua sha.

AMETYST
Zapewnia zdrowy sen, poprawia prze-
mianę materii i przynosi spokój. Łago-
dzi bóle głowy. Ametystowym masaże-
rem lub kamieniem gua sha można 

wykonać wieczorny masaż całej twarzy, 
skupiając się na okolicy oczu, zatok czo-
łowych, a w przypadku bólu głowy na 
skroniach i szyi tuż za uszami.

AWENTURYN
Pomaga w leczeniu chorób skóry i dzia-
ła kojąco na system nerwowy. Łagodzi 
migrenowe bóle głowy. Dobrze spraw-
dza się w masażu wieczornym, gdyż 
pomaga w zasypianiu i relaksuje, za-
pewniając spokojny, regenerujący sen, 
który rozładowuje stres.

BURSZTYN 
Swoje wyjątkowe właściwości zawdzię-
cza zawartości kwasu bursztynowego, 

który pobudza system nerwowy, działa 
przeciwzapalnie i antytoksycznie, po-
maga w chorobach tarczycy. Natural-
ny bursztyn redukuje stres, łagodzi 
bóle i skurcze mięśni (szczególnie gdy 
jest rozgrzewany w czasie masażu), 
wspomaga leczenie chorób skóry, po-
nieważ przyspiesza gojenie ran. Bursz-
tynowego rollera najlepiej użyć wie-
czorem do masażu twarzy oraz głowy, 
ponieważ działa antybakteryjnie na 
skórę oraz zmiękcza włókna włosów.

JADEIT
Litoterapeuci uważają go za kamień 
o silnych właściwościach oczyszczają-
cych. Wspomaga usuwanie toksyn, 

1.1.  HEBE PROFESSIONALHEBE PROFESSIONAL serpentynowy roller do masażu twarzy, 1 szt., 39,99 zł, 1 szt. = 39,99 zł   2.2.  CRYSTALLOVE CRYSTALLOVE Men Collection, masażer  
do twarzy 3D z czarnego obsydianu, 1 szt., 169,00 zł, 1 szt. = 169,00 zł   3.3.  PUREDERM PUREDERM jadeitowy kamień gua sha do masażu twarzy, 1 szt., 27,99 zł, 

 1 szt. = 27,99 zł   4. 4. HEBE PROFESSIONAL HEBE PROFESSIONAL roller do masażu twarzy z różowego kwarcu, 1 szt., 59,99 zł, 1 szt. = 59,99 zł   5.5.  CRYSTALLOVE CRYSTALLOVE Crystal 
Collection, masażer do twarzy z jaspisu czerwonego, 1 szt., 149,00 zł, 1 szt. = 149,00 zł  

Jakie znaczenie ma to, że rollery i masażery wykonane są z naturalnych kamieni 
półszlachetnych? Czym mogą przysłużyć się naszej urodzie? Przyglądamy się  
kwarcowi, jadeitowi, obsydianowi i innym minerałom z naszej kosmetyczki.

TEKST: Olga Huk
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WAŻNA JEST TECHNIKA
Masaż twarzy za pomocą rollera lub kamienia 
gua sha daje błyskawiczne efekty, są one 
widoczne już po pierwszym wykonaniu. Skóra 
staje się bardziej napięta i jędrna, a worki pod 
oczami i obrzęki znikają dosłownie w kilka 
minut. Jedynymi warunkami są regularne 
wykonywanie masaży i ich właściwa technika. 
Koniecznie trzeba pamiętać, że masaż rollerem 
lub kamieniem wykonujemy zawsze od środka 
twarzy do boków, w górę i w dół. Dużego 
wałeczka używamy do masowania twarzy 
i szyi, a wąskiego do okolic oczu, nosa i ust. 
Dla zwiększenia efektu roller i kamień można 
przed użyciem schłodzić w lodówce lub pod 
strumieniem zimnej wody. 
Jak masujemy:

  nos – od czubka (z obu stron) do brwi 
i w górę czoła aż do linii włosów,
  oczy – od wewnętrznych kącików przez 
dolne i górne powieki w kierunku skroni,
  czoło – od przerwy między brwiami ku 
górze i w boki wzdłuż linii brwi aż do skroni,
  brodę – od jej środka wzdłuż linii żuchwy do 
płatków uszu,
  policzki – od linii nosa przez miękkie tkanki 
i kości policzkowe do boków twarzy,
  usta – od łuku kupidyna nad górną wargą 
w kierunku uszu,
  szyję – od brody i żuchwy przez szyję aż do 
obojczyków i dekoltu.

a noszony blisko ciała pomaga w le-
czeniu nerek, śledziony i nadnerczy. 
Przywraca równowagę płynów, kwa-
sów i zasad w organizmie. Przydaje się 
w leczeniu infekcji bakteryjnych i wi-
rusowych, regeneruje i wspomaga go-
jenie ran. Wałeczka do masażu lub 
kamienia gua sha wykonanych z jade-
itu używaj rano, razem z nawilżają-
cym serum lub emulsją.

KRYSZTAŁ GÓRSKI
Minerał ten świetnie wpływa na cerę, 
oczyszczając ją z toksyn. Pomaga się 
uspokoić i wyciszyć, ponieważ działa 
relaksująco i rozluźniająco na układ 
nerwowy. Masaż kryształem najlepiej 
zrobić wieczorem tuż po dokładnym 
oczyszczeniu twarzy. Można użyć do 
tego  hydrolatu roślinnego albo toni-
ku, a po jego wykonaniu od razu nało-
żyć krem lub serum.

KWARC
W litoterapii kwarcu używa się przy 
problemach związanych z krążeniem 
(takich jak nadciśnienie i arytmia) 
oraz odpornością, bo kamień ten ła-
godzi te schorzenia. Przypisuje mu się 
również właściwości relaksujące. Ma-
saż z użyciem tego minerału pomoże 
w likwidacji bólu głowy i migreny, 
zmniejszy napięcie nerwowe, wyciszy 
niepokój i złagodzi stres. Kwarc wspo-
maga produkcję czerwonych krwinek, 
zapobiega tworzeniu się pajączków na 
skórze. Kwarcowego rollera lub kamie-
nia gua sha najlepiej używać do wie-
czornej pielęgnacji z uwagi na jego wyci-
szające działanie.

OBSYDIAN
Minerał ten od wieków (szczególnie 
w Ameryce Południowej) był stosowa-
ny w leczeniu chorób skóry. Pomaga 

oczyścić cerę i jest używany do usu-
wania toksyn z organizmu. Wspoma-
ga wchłanianie witamin i minerałów 
i jest pomocny w usuwaniu napięć 
mięśniowych. Obsydianowego rollera 
najlepiej używać rano, wcześniej 
schładzając go w lodówce (najlepiej 
przez całą noc). Wąski, schłodzony 
wałeczek świetnie sprawdza się, gdy 
chcemy rozmasować opuchnięcia pod 
oczami.

SODALIT
Ten dość rzadki minerał wzmacnia od-
porność i reguluje działanie układu 

limfatycznego. Jest polecany w przy-
padku chrypki i napięcia ścięgien szyi. 
Wspomaga regenerację skóry i sty-
muluje jej nawilżenie przez pobudze-
nie wchłaniania płynów. Według lito-
terapeutów usuwa zanieczyszczenia 
elektromagnetyczne, łagodzi lęki 
i stres, ułatwia odzyskanie równowagi. 
Masaż rollerem lub kamieniem z soda-
litu dobrze jest wykonywać rano, po-
nieważ ten minerał pomaga rozjaśnić 
umysł i polepszyć koncentrację. Szcze-
gólnie polecany jest masaż szyi, karku 
i  dekoltu wykonany wałeczkiem 
z drobnymi wypustkami.  

TYLKO 
w  

1.1.  NACOMI NACOMI Joga, serum do twarzy, 
40 ml, 32,99 zł, 100 ml = 82,48 zł   

2.2. SHECARE SHECARE Total Revital Solution, 
synbiotyczne lekkie serum-bomb 

rewitalizująco-nawilżające do twarzy, 
30 ml, 54,99 zł, 100 ml = 183,30 zł  

  3.3.  BELL HYPOALLERGENICBELL HYPOALLERGENIC Hydrating 
dwufazowe serum do twarzy, 24 g, 

30,99 zł, 100 g = 129,13 zł   4.4. NEUTROGENA 

Hydro Boost, serum do twarzy, 15 ml, 
59,99 zł, 100 ml = 399,93 zł 
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Według magazynu naukowego „Scientific American” 
problem cellulitu może dziś dotykać aż 90 proc. 
kobiet i 10 proc. mężczyzn na całym świecie. 
Czy można mu zapobiec i jak z nim walczyć  
za pomocą dermokosmetyków?

TEKST: Katarzyna Brzeska
Gdy wiosną zamieniamy ciepłe 

ubrania na lekkie sukienki, 
wraca znany nam problem – 

cellulit. Skóra na udach, pośladkach 
i brzuchu przypomina skórkę pomarań-
czy – ma nierówną powierzchnię. To 
efekt nierównomiernie rozłożonych ko-
mórek tłuszczowych. Cellulit jest przy-
padłością, która pozostawiona bez opie-
ki, potrafi postępować i w niektórych 
przypadkach może prowadzić nawet do 
bolesnego stadium. Do niedawna mó-
wiło się, że jest to problem osób otyłych 
i prowadzących siedzący tryb życia, jed-
nak dziś wiemy, że zmagają się z nim 
również szczupłe kobiety i  te, które 
czynnie lub nawet wyczynowo uprawia-
ją sport.

SKĄD SIĘ WZIĄŁ?
Przyczyn powstawania cellulitu jest 
wiele, a kolejne badania odkrywają no-
we powody pojawiania się tej przypa-
dłości. Jedną z głównych przyczyn wy-
stępowania cellulitu są zaburzenia hor-
monalne, zwłaszcza dotyczące estroge-
nu. Gdy jego poziom spada, spowalnia 
się metabolizm, naczynia krwionośne 
przestają być chronione przed złym 
cholesterolem, a kolagen i elastyna od-
powiedzialne za jędrność i gęstość skó-
ry nie są produkowane w wystarczającej 
ilości. Komórki tłuszczowe powiększają 
się i przeciskając się przez rozluźnioną 
siatkę kolagenowo-elastynową, zaczy-

POMARAŃCZOWA 
skórkaskórka 
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1. PALMER’S pielęgnacyjny balsam przeciw rozstępom, 250 ml, 41,99 zł, 100 ml = 16,80 zł    

2. LIERAC Body-Slim, koncentrat antycellulitowy do ciała, 150 ml, 184,99 zł, 100 ml = 123,33 zł 

   3. WELEDA Brzoza, olejek antycellulitowy do ciała, 100 ml, 86,99 zł, 100 ml = 86,99 zł   4. TOŁPA 

dermo body cellulite, nocny turbo-krem antycellulitowy do ciała, 250 ml, 54,99 zł, 100 ml = 22,00 zł    

5. EQUILIBRA aloesowy chłodzący żel antycellulitowy, 200 ml, 44,99 zł, 100 ml = 22,50 zł

1

2
3

4

5

nają wystawać ponad nią, tworząc wi-
doczne grudki na powierzchni skóry. 
Cellulit najbardziej widoczny jest 
w miejscach, gdzie znajduje się potrój-
na warstwa tłuszczu: w okolicy kolan, 
ud, boczków, pośladków oraz na dolnej 
części ramion.

DO BOJU! JAK I CZYM?
W wojnie z cellulitem w domowych 
warunkach liczą się systematyczność, 
determinacja i dobre kosmetyki. Aby 
pielęgnacja antycellulitowa była sku-

teczna, powinna przebiegać wielotoro-
wo i łączyć stosowanie kosmetyków 
i masaży, zdrową dietę (bogatą w wita-
minę C, błonnik, białe mięso i ryby, 
a wykluczającą produkty tłuste, smażo-
ne, przetworzone i słodycze) oraz ak-
tywność fizyczną (szczególnie ćwicze-
nia kardio podnoszące puls i pobudza-
jące krążenie). 
Kosmetyki wspomagające walkę z cellu-
litem powinny zawierać składniki, które 
w bezpośredni sposób działają na po-
marańczową skórkę, wpływając na 
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zmniejszenie jej widoczności. Taki efekt 
można osiągnąć, stosując produkty 
wspierające mikrokrążenie, redukcję 
toksyn, miejscowe spalanie tłuszczu. 
Do najpopularniejszych substancji an-
tycellulitowych należą kofeina (wspo-
maga miejscowe spalanie tkanki tłusz-
czowej i spowalnia jej narastanie), eks-
trakty z guarany i bylicy (stymulują 
spalanie tkanki tłuszczowej, pobudzają 
krążenie krwi), ekstrakty z bluszczu, 

kasztanowca i ruszczyka (uszczelniają 
naczynia krwionośne, wspomagają 
oczyszczanie i przemianę materii), algi 
morskie (dostarczają witamin, wspo-
magają nawilżenie skóry i jej odżywie-
nie, pobudzają krążenie), L-karnityna 
(przyspiesza spalanie tłuszczu, chroni 
i  wzmacnia naczynia krwionośne, 
wspomaga przepływ limfy), retinoidy 
(delikatnie złuszczają, wygładzają i po-
prawiają gęstość skóry). 
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Cellulit pod lupą
Rozróżniamy trzy podstawowe rodzaje cellulitu, choć z medycznego punktu 
widzenia jest ich o wiele więcej. Pierwszy typ to cellulit tłuszczowy, który pojawia 
się u osób otyłych lub w wyniku nagłych i sporych wahań wagi. Ten rodzaj 
dolegliwości boi się systematycznych masaży, zdrowej diety i intensywnej 
pielęgnacji. Cellulit wodny pojawia się w wyniku problemów krążenia krwi i limfy, 
w przypadku siedzącego trybu życia i wtedy, gdy organizm ma predyspozycje do 
zatrzymywania wody i toksyn oraz tworzenia się obrzęków. Cellulit wodny nie lubi 
ćwiczeń kardio (jazdy na rowerze, biegania, marszów, pływania). Połączenie 
cellulitu tłuszczowego i wodnego to cellulit cyrkulacyjny spowodowany otyłością, 
problemami z krążeniem i niewłaściwą gospodarką wodną.

Codzienna  
rutyna  
antycellulitowa
Oto siedem kroków, które zbliżą cię do 
zwycięstwa w antycellulitowej batalii. 
Nie poddawaj się!

1. Zacznij dzień od zdrowego koktaj-

lu (jarmuż, sok z cytryny, kiwi, jabłko, 

natka pietruszki) i lekkiego śniadania 

bogatego w białko i błonnik. 

2. Pod prysznicem zrób energiczny 

masaż ud, pośladków, ramion i bocz-

ków za pomocą rollera do ciała, rękawi-

cy do masażu lub szczotki ze sztywnym 

włosiem, a potem wmasuj dłonią ko-

smetyk antycellulitowy (balsam, krem 

lub serum).

3. W ciągu dnia zamiast kawy i napo-

jów gazowanych staraj się pić wodę 

mineralną i herbaty ziołowe (z karczo-

cha, ostropestu, kopru, pietruszki).

4. Nie noś obcisłej bielizny ani rajstop, 

bo zaburzają cyrkulację krwi i limfy.

5. Staraj się ograniczyć spożycie wę-

glowodanów i cukrów prostych oraz 

przetworzonej żywności (gotowych 

dań, konserw, pieczywa). Jedz proste 

i lekkie posiłki, pamiętając, aby ostatni 

zjeść trzy godziny przed snem.

6. Postaraj się o aktywność fizyczną 

przez co najmniej 30–45 minut w ciągu 

dnia (a najlepiej dwa razy dziennie). 

Mogą to być spacer szybkim krokiem, 

trucht, jazda na rowerze lub pływanie, 

Wybierz taką aktywność, która nie bę-

dzie karą, ale przyjemnością.

7. Wieczorem znów wykonaj masaż 

miejsc dotkniętych cellulitem, a po-

tem wmasuj w skórę balsam z aktywny-

mi składnikami antycellulitowymi.
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Test SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY  
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Testowała: Dominika Banasik
ekspertka ds. pielęgnacji z drogerii h w Gdańsku

O produkcie: olejek wzbogacony 
cennymi składnikami aktywnymi: 
olejem marula, jojoba i inca inchi. 
Świetnie zmywa makijaż i dodatkowo 
odżywia skórę. Skóra staje się napięta 
i zregenerowana. Olej rycynowy 
wpłynie na odżywienie i porost rzęs.
Najlepszy dla: właścicielek skóry 
mieszanej, tłustej lub trądzikowej.
Zwróciłam uwagę na: faktyczną 
poprawę jędrności skóry oraz to,  
że nie jest ona ściągnięta.
Nacomi Perfect Cleansing Oil, olejek  
do demakijażu do cery mieszanej, 150 ml, 
cena: 34,99 zł, 100 ml = 23,33 zł

O produkcie: kremową 
konsystencję zawdzięcza masłu 
shea, olejowi z pestek winogron 
i aloesowi. Dobrze rozpuszcza 
makijaż i nie podrażnia oczu. 
Może być stosowany jako 
emulsja do mycia twarzy przy 
kuracjach z retinolem i kwasami.
Najlepszy dla: każdego rodzaju 
skóry.
Zwróciłam uwagę na:  
wegańską formułę.
Hebe Cosmetics komfortowy 
balsam do demakijażu,  
150 ml, cena: 17,99 zł,  
100 ml = 11,99 zł

O produkcie: dermokosmetyk o działaniu liftingującym, 
odbudowującym skórę. W składzie znajdziemy: komórki 
macierzyste, miłorząb japoński, witaminę E oraz kompleks 
peptydów, który przeciwdziała starzeniu się skóry. Krem dba 
o odbudowę warstwy hydrolipidowej, zmniejszając 
zaczerwienienia, zapewnia ulgę i komfort.
Najlepszy dla: skóry 
wymagającej odbudowy 
i poprawy elastyczności.
Zwróciłam uwagę na: 
wydajność produktu.
Sensilis Upgrade,  
krem do twarzy, 50 ml, 
cena: 189,99 zł,  
100 ml = 379,98 zł

O produkcie: innowacyjne serum 
z wbudowanym rollerem. Wśród 
składników znajdziemy złoto, kilka 
postaci kwasu hialuronowego, argininę 
i niacynamid. Ich połączenie łagodzi 
podrażnienia, ujędrnia, nawilża 
i rozświetla skórę. Roller poprawia 
krążenie i daje uczucie lekkiego  
chłodu.
Najlepszy dla: skóry wiotkiej, szarej, 
pozbawionej blasku.
Zwróciłam uwagę na: lekką formułę 
oraz redukcję obrzęku i ceni pod oczami.
Bergamo Luxury Gold, serum pod oczy, 
30 ml, cena: 64,99 zł, 100 ml = 216,63 zł

Sensilis, 
krem do twarzy 4

Nacomi,
olejek do demakijażu

Bergamo, 
serum pod oczy
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Hebe Cosmetics, 
balsam do demakijażu
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PODKŁAD HEALTHY MIX

MIX AKTYWNYCH WITAMIN 
I NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
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Wiosna to dobry czas na urodowe  
porządki, prawda?
Idealny moment na kuracje, których 
nie powinniśmy wykonywać wtedy, gdy 
mamy do czynienia z ostrym słońcem 
lub zbyt niskimi i wysokimi tempera- 
turami. 

Na czym powinniśmy się skupić  
podczas wiosennej pielęgnacji?
Na nawilżeniu, odżywieniu, ewentual-
nej regeneracji i zabezpieczeniu skóry. 
Wszystkie działania pielęgnacyjne po-
winny przygotować ją do spotkania 
z promieniami słońca oraz być wstę-
pem do pielęgnacji letniej.

Od czego zaczynamy?
Od peelingu, bo dzięki niemu wygła-
dzimy naskórek, pozbędziemy się mar-
twych komórek, poprawimy jędrność 
i napięcie skóry oraz przygotujemy ją 
do lepszego i szybszego wchłaniania 
składników aktywnych z kosmetyków. 
Peelingi mechaniczne zawierające zmi-
kronizowany korund lub pył z piasku 
wulkanicznego stosujemy w przypad-
ku skóry normalnej lub tłustej. Oso-
bom z cerą wrażliwą, naczynkową, trą-
dzikową i skłonną do podrażnień pole-
cam delikatniejszy w działaniu, lecz 

kami nawilżającymi lub mającymi 
zdolność wiązania wody, wzbogacone 
witaminą C i ekstraktami roślinnymi, 
które wzmacniają naczynia krwiono-
śne i poprawiają dotlenienie skóry.  

Jakie składniki mogą nam pomóc  
w odżywieniu skóry?
Hitem ostatnich lat są algi, które zawie-
rają mnóstwo witamin i soli mineral-
nych, mikro- i makroelementy oraz 
niezbędne nienasycone kwasy tłusz-
czowe. Wracamy do natury, więc 
w profesjonalnych kosmetykach znaj-
dziemy ekstrakty z zielonej i białej her-
baty, wyciągi z dzikiej róży, roślinne 
proteiny oraz oleje i masła roślinne.

Ochrona skóry to chyba istotny element 
wiosennej pielęgnacji?
Dotychczas używane kosmetyki z fil-
trem SPF20 trzeba zamienić na te 
z większą ochroną. Właściwa ochrona 
jest najlepszym sposobem na zachowa-
nie młodego wyglądu skóry i zapobie-
ganie zmianom nowotworowym. Wio-
sną warto też wybrać się na badania 
dermatoskopowe i sprawdzić stan zna-
mion oraz pieprzyków na skórze. 
Choćby po to, żeby ze spokojem zacząć 
planować wakacje. 

Jak wiosną kompleksowo i profesjonalnie zadbać 
o twarz, włosy, dłonie i stopy, ciało.  

Radzi nasza ekspertka.  ROZMAWIA: Olga Huk

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

równie skuteczny peeling enzymatycz-
ny, zawierający enzymy roślinne, które 
zmiękczają i rozpuszczają martwe ko-
mórki naskórka. Koniecznie zadbajmy 
o dłonie i stopy, które po zimie mogą 
wymagać zabiegów regeneracyjnych 
i odżywczych, na pewno skóra w tych 
miejscach potrzebuje nawilżenia. Dło-
niom przyda się odżywcza maska z ke-
ratyną, olejkiem rycynowym, proteina-
mi (kaszmiru, jedwabiu lub soi) oraz 
kremy zawierające witaminę E, olej mi-
gdałowy i pantenol.

A co z włosami i skórą głowy?
Peelingi do skóry głowy zmiękczają na-
skórek oraz ułatwiają złuszczanie mar-
twych komórek, a także umożliwiają lep-
sze działanie składników aktywnych z ko-
lejno nakładanych kosmetyków. Dobrze, 
gdy peeling zawiera mocznik i kwas mle-
kowy, które skutecznie usuwają warstwę 
rogową naskórka i inne zanieczyszczenia. 
Włosom przyda się maska odżywcza, se-
rum pobudzające cebulki do wzrostu 
i podcięcie końcówek.

Czego jeszcze w wiosennej pielęgnacji 
potrzebuje nasza skóra?
Wiosną warto zainwestować w dobry 
krem do twarzy lub serum ze składni-

Wiosenne
PORZĄDKI
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1. SOJUSZNICY
DWA RODZAJE MASAŻERÓW z naturalnego 
zielonego serpentynitu pomogą ci (jeżeli będziesz 
używała ich systematycznie) zachować na długo 
młodzieńczy owal twarzy i blask cery. 
Hebe Professional zestaw: gua sha + roller z serpentynitu, 
1 zestaw, 49,99 zł, 1 zestaw = 49,99 zł

2. W JAPOŃSKIEJ HERBACIARNI
UKOJENIE DLA SKÓRY DŁONI. Zadbają o to starannie 
dobrane składniki kosmetyku: napar z organicznej 
herbaty matcha, masło shea i ekstrakt z cytryny.
Teaology Matcha Lemon Tea, krem do rąk, 75 ml, 42,99 zł,  
100 ml = 57,32 zł

3. JAŚMINOWY LIFTING
DZIĘKI AKTYWNEMU DZIAŁANIU naparu z zielonej 
herbaty oraz dodatkowi kompleksu kwiatowego 
kosmetyk skutecznie zwalcza utratę napięcia skóry 
i daje efekt natychmiastowego liftingu. 
Teaology Herbata Jaśminowa, balsam do ciała, 300 ml,  

139,99 zł, 100 ml = 46,66 zł

4. AKTYWNY DUET
DZIĘKI ZAWARTOŚCI mocznika i kwasu mlekowego  
peeling nie tylko oczyszcza skórę głowy, 
ale także delikatnie zmiękcza naskórek i ułatwia jego 
fizjologiczne złuszczanie.
Bandi Tricho-esthetic, peeling do skóry głowy, 100 ml,  

49,99 zł, 100 ml = 49,99 zł

5. SKONCENTROWANY NA CELU
SPRAWDZI SIĘ na przesuszonej i podrażnionej skórze 
głowy (np. po nieumiejętnym rozjaśnianiu włosów), 
chroni też ją przed działaniem wysokich temperatur 
(m.in. gorącego powietrza suszarki).  
Bandi Tricho Esthetic, ekstrakt nawilżająco-regenerujący 

do włosów, 30 ml, 56,99 zł, 100 ml = 189,97 zł

6. PO WIZYCIE W GABINECIE…
KREM JEST PRZEZNACZONY DO CODZIENNEJ 
PIELĘGNACJI, a zwłaszcza – dzięki wysokiemu 
faktorowi ochronnemu – do stosowania po zabiegach 
kosmetycznych uwrażliwiających skórę.
Yasumi Calm & Protect, codzienny krem do twarzy i ciała  

SPF30, 100 ml, 54,99 zł, 100 ml = 54,99 zł

SERPENTYNIT 
SZLACHETNY 

– zwany też zielonym marmu-
rem – występuje w Polsce na Po-
górzu Sudeckim. Według tradycji 
chińskiej pomaga w koncentracji 
przy pracy, koi nerwy i przywra-

ca prawidłowy przepływ 
energii. 
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W TROSCE O TRIBALE I KOTWICE
Mężczyźni kochają tatuaże i chętnie je eksponują, 
szczycąc się ich wielkością, kolorami i kunsztem 
wykonania. Dzięki specjalnym kosmetykom mogą 
również dbać, by nie straciły koloru, a skóra była 
odpowiednio nawilżona i odżywiona, zarówno w trakcie 
gojenia się, jak i podczas codziennej pielęgnacji. 

Są mężczyźni, którzy 
najlepiej czują się 
w traperach, kraciastej 
koszuli i wtedy, gdy idą do 
lasu (zapewne w ważnych 
sprawach). Ale także oni 
potrzebują kosmetyków. 
Oczywiście odpowiednich 
do swoich upodobań.  
TEKST: Aleksander Perliński

M oda na brodatego drwala nie 
tylko wyzwoliła mężczyzn 
z obowiązku codziennego 

golenia, ale również oswoiła ich z ko-
smetykami. Bo okazało się, że o brodę 
trzeba dbać. I nawet ci, którzy prychali 
na widok kremu pod oczy, zaczęli z cie-
kawością testować olejek do brody. 
Okazało się, że nawet groźnie wygląda-
jący drwale lubią kosmetyki, które mają 
męski charakter i wygląd: maski z glin-
ki lub węgla, pomady do brody, oczysz-
czające peelingi i kosmetyki do mycia 
o drzewno-skórzanych zapachach. Jeśli 
do tego kosmetyk ma w nazwie słowo 
kojarzące się z dzikością i siłą, jest szan-
sa, że zdobędzie ich zaufanie. 
Mężczyźni nadal nie są jednak entuzja-
stami używania kilkunastu kosmety-
ków jednocześnie i zniechęcają się, gdy 
muszą pamiętać, co nałożyć po czym. 
Najbardziej cenią produkty, które mają 
trzy lub więcej funkcji. Połączenie 

Kosmetyczka Kosmetyczka 
drwaladrwala szamponu do włosów i  żelu pod 

prysznic to już klasyka, ale dziś można 
znaleźć męski krem łączący funkcję pa-
sty myjącej do twarzy, wygładzającego 
peelingu i rewitalizującej maski oraz 
olejek do brody, który pielęgnuje, ale 
można go też użyć jako żelu do golenia. 
Drwale lubią kosmetyki, które działają 
szybko, błyskawicznie się wchłaniają 
i mają intrygujące zapachy kojarzące 
się z naturą, energią i orzeźwieniem. 
Jakie składniki podbiją męskie serca? 
Węgiel aktywny, oczyszczająca glinka, 
zmielone pestki i skorupki orzechów 
oraz oleje i ekstrakty roślinne o zdecy-
dowanych zapachach.  

COSMEPICK Tattoo, Sun Protect, krem ochronny 
przeciwsłoneczny SPF50, 50 ml, 22,99 zł, 100 ml = 45,98 zł

1. BENTON Fermentation, odmładzający 
krem pod oczy, 30 g, 149,99 zł, 100 g = 499,97 zł, 

2. NACOMI maseczka z węglem aktywnym, 
50 ml, 37,99 zł, 100 ml = 75,98 zł   3. PAN DRWAL 

stylizujący balsam do brody, 50 ml, 72,00 zł, 
100 ml  = 144,00 zł
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Głęboko nawilża do 72 godzin, błyskawicznie łagodzi po-
drażnienia i  zaczerwienienia, eliminuje uczucie ściągnięcia  
i działa jak zastrzyk witalności dla zmęczonej skóry – nawet po 
nieprzespanej nocy. Ma lekką konsystencję, szybko się wchła-
nia, nie pozostawia tłustego filmu na skórze.

Tołpa men – nie tylko kosmetyki
Linia tołpa men to nie tylko kosmetyki. Troska o środowisko to 
męska rzecz, a tołpa szanuje i swoich klientów, i naturę. Powodów 
do dumy jest wiele: kartoniki z kartonu makulaturowego z certy-
fikatem FSC, bez foliowego celofanu, aluminiowe tuby kremów, 
które oznaczają recykling w nieskończoność, plastik z recyklingu 
i materiał etykiet stworzony w 100 proc. z surowców odnawial-
nych,wykorzystujący pozostałości po produkcji papieru.

Bezkompromisowa pielęgnacja

 hebe.pl  h    41     

Dlatego tołpa stworzyła linię tołpa men. To pielęgnacja nie-
skomplikowana, ale przynosząca widoczne efekty. Kosmetyki 
zawierają aktywne składniki (m.in. zieloną herbatę, imbir, kwas 
hialuronowy, kofeinę i guaranę), działają kompleksowo i wza-
jemnie się uzupełniają. Oczyszczają, nawilżają, chronią przed 
starzeniem i łagodzą objawy zmęczenia. W linii tołpa men znaj-
dują się: peeling do twarzy, krem pod oczy, żel do mycia twarzy, 
krem anti-age i fantastyczny krem nawilżający.
 
System nawilżania
Nawilżenie to podstawowa potrzeba skóry, również męskiej. 
Gdy jest ona odwodniona, staje się wiotka, matowa, wy-
gląda na zmęczoną i  szybciej się starzeje. Idealną pielęgna-
cję zapewni jej krem nawilżający z  kwasem hialuronowym. 

MĘŻCZYŹNI DOSKONALE WIEDZĄ, CZEGO POTRZEBUJĄ DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI, I STAWIAJĄ 
KOSMETYKOM WYSOKIE WYMAGANIA. MAJĄ DZIAŁAĆ JAK SAMOCHÓD I KOMPUTER: SZYBKO I NIEZAWODNIE. 

POWINNY MIEĆ ODŚWIEŻAJĄCY ZAPACH, SZYBKO SIĘ WCHŁANIAĆ I PRZYNOSIĆ MAKSYMALNE EFEKTY. 
LICZY SIĘ RÓWNIEŻ TO, BY PRODUKTY MIAŁY BADANIA POTWIERDZAJĄCE ICH SKUTECZNOŚĆ ORAZ CZYSTY 

SKŁAD (BEZ KONTROWERSYJNYCH SKŁADNIKÓW, NP. MIKROPLASTIKÓW) I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA 
OPAKOWANIA. JEDNYM SŁOWEM – MA TO BYĆ PIELĘGNACJA BEZ KOMPROMISÓW.
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W alkę z  trądzikiem warto 
rozpocząć, traktując przy-
padłość bardzo poważnie 

– od wizyty u lekarza, ale pomóc mogą 
także – i to znacząco – zmiana diety 
polegająca na wyeliminowaniu pro-
duktów tłustych i o wysokim indeksie 
glikemicznym, ograniczenie stresu (na 
ile to możliwe w dzisiejszym świecie) 
oraz odpowiednia pielęgnacja skóry. 
Szczególnie na tym ostatnim polu mo-

Natura vs.  
TRĄDZIK: 1:0

Trądzik potrafi uprzykrzyć nam życie, a jego leczenie jest żmudne  
i często długotrwałe. Choć w walce z tą przypadłością niezbędna jest pomoc 

lekarza, sama również możesz sobie pomóc właściwą pielęgnacją.  
Podpowiadamy, jak to zrobić, wykorzystując moc natury.

TEKST: Magdalena Strzecha

żemy mieć sporo do zrobienia, bo pie-
lęgnacja cery trądzikowej jest często 
nieodpowiednia i niewystarczająca. 
Zdarza się, że popełniamy sporo błę-
dów, z których nawet nie zdajemy so-
bie sprawy, a które prowadzą do tego, 
że nawet najlepsze kosmetyki i leki 
przepisane przez lekarza nie są w sta-
nie nam pomóc. Dlatego bardzo waż-
ne jest, by wiedzieć, jak prawidłowo 
pielęgnować cerę trądzikową. Podpo-

1.1.  DR. HAUSCHKA kuracja do skóry trądzikowej 25+, 40 ml, 239,99 zł, 100 ml = 599,98 zł   2.2.  SYLVECO Aloes, żel na wypryski, 15 ml, 25,99 zł,  

100 ml = 173,27 zł   3.3.  LAQ Acne Control, aktywne serum normalizująco-przeciwtrądzikowe, 30 ml, 44,99 zł, 100 ml = 149,97 zł   4. 4. ONLY BIO Anti Acne, 
pianka do oczyszczania twarzy, 150 ml, 24,99 zł, 100 ml = 16,66 zł   5.5.  NATURATIV Eco Ampule 4, serum do cery trądzikowej, 30 ml, 134,99 zł, 

100 ml = 449,97 zł   6.6.  FEEDSKIN Acne Remover, serum na trądzik, 30 ml, 48,99 zł, 100 ml = 163,30 zł   7.7.  NACOMI peeling do twarzy z korundem dla skóry 
mieszanej, tłustej i trądzikowej, 75 ml, 24,99 zł, 100 ml = 33,32 zł

1 2 3 4 5 6 7

wiemy, jak robić to za pomocą natu-
ralnych kosmetyków. 

KROK 1. OCZYSZCZANIE
Utrzymanie skóry trądzikowej w czy-
stości to bardzo istotna część jej pielę-
gnacji. To niezwykle ważne, by co-
dziennie usuwać z niej nadmiar łoju, 
kurz, brud, makijaż i złuszczony na-
skórek. Możemy to zrobić za pomocą 
łagodnych żeli, pianek lub olejków do 
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oczyszczania twarzy oraz specjali-
stycznych mydeł. Kosmetyki te mu-
szą być delikatne, by nie drażniły 
naturalnej bariery ochronnej skóry. 
W ich składzie szukaj: aloesu, kur-
kumy, olejku z drzewa herbaciane-
go, śluzu ze ślimaka.
WAŻNE! Po oczyszczeniu twarzy 
osusz ją czystym ręcznikiem (przy-
kładaj go do skóry, ale jej nie trzyj). 
Ma on służyć wyłącznie do twarzy 
i tylko tobie, a nie innym domowni-
kom. Zmieniaj go co 2–3 dni.

KROK 2. TONIZOWANIE
Zadaniem toniku jest przywrócenie 
skórze odpowiedniego poziomu pH 
i usunięcie pozostałości zanieczysz-
czeń. Kosmetyk ten działa też anty-
bakteryjnie i  przeciwzapalnie, 
złuszcza i koi. W roli toniku do cery 
trądzikowej świetnie sprawdzają się 
roślinne hydrolaty, np. z róży, wer-
beny, aloesu i lawendy oraz drzewa 
herbacianego. 
WAŻNE! Tonik do cery trądziko-
wej nie powinien zawierać alkoholu.

KROK 3. ZŁUSZCZANIE 
Regularne usuwanie martwego na-
skórka jest podstawą pielęgnacji ce-
ry trądzikowej, bo to właśnie ten 
naskórek – blokując pory i gruczoły 
łojowe – przyczynia się do powsta-
wania zmian. Peeling odblokowuje 
ujścia gruczołów łojowych, reguluje 
wydzielanie sebum i oczyszcza skó-
rę. Pamiętaj, by stosować wyłącznie 
produkty przeznaczone do cery trą-
dzikowej, bo nadmierne jej tarcie 
może przynieść odwrotny efekt 
i dodatkowo podrażnić skórę. 
WAŻNE! Przy trądziku peelingów 
nie należy wykonywać codziennie. FO
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Najlepiej złuszczać skórę raz lub dwa 
razy w tygodniu. 

KROK 4. NAWILŻANIE, 
ODŻYWIANIE 

I REGENERACJA
Ostatnim etapem jest nawilżanie, 
o którym przy trądziku często zapomi-
namy. Wydaje nam się bowiem, że 
tłusta skóra go nie wymaga. Tymcza-
sem jest wręcz odwrotnie – tłusta cera 
bywa właśnie wynikiem braku nawil-

OLEJE NA TRĄDZIK? JAK NAJBARDZIEJ!
Choć olejki nie są pierwszym wyborem, gdy szukasz kosmetyków do cery 
trądzikowej, warto dać im szansę. Umiejętnie stosowane zadziałają regulująco 
i normalizująco na funkcjonowanie gruczołów łojowych. Które wybierać?
Tamanu – przyspiesza gojenie się wyprysków. Szybko radzi sobie z istniejącymi 
zmianami i zapobiega powstawaniu kolejnych, niweluje blizny i podrażnienia. 
Jest to olej, który szybko się wchłania i nie zapycha porów. 
Z pestek truskawek – najlepszy do walki z trądzikiem różowatym, bo 
zawiera dużo witaminy C i kwas elagowy. Przyspiesza usuwanie przebarwień 
i zaczerwienień powstałych po trądziku. Cera po jego zastosowaniu będzie  
miękka, rozjaśniona i zregenerowana. 
Z czarnuszki – ogranicza rozwój mikroorganizmów powodujących zmiany. 
Przyspiesza odnowę naskórka i dostarcza skórze cennych kwasów tłuszczowych, 
które ujędrniają i chronią przed działaniem wolnych rodników.
Lawendowy – łagodzi stan zapalny, zapobiega nowym wypryskom, oczyszcza 
skórę, niweluje ślady potrądzikowe.
Z drzewa herbacianego – to naturalny środek antyseptyczny, który przeciwdziała 
rozwojowi bakterii i drobnoustrojów. Przyspiesza też gojenie.
Z drzewa sandałowego – działa antybakteryjne, przez co zapobiega powstawaniu 
nowych wyprysków. 

PI Ę K NO  DZ I E Ń  P O  D N I U
/  NAT U R A L N I E !

żania. Dlatego codzienne stosowanie 
kremów i serów przeznaczonych do 
skóry trądzikowej jest niezbędne 
i bardzo wskazane. 
Do cery trądzikowej możemy używać 
też różnego rodzaju maseczek o dzia-
łaniu regulującym, nawilżającym 
i odżywczym oraz olejów. Dobrze do-
brany olej roślinny może nie tylko 
uspokoić skórę, ale też pomóc w ure-
gulowaniu pracy gruczołów łojowych 
i złagodzeniu stanu zapalnego.  

1.1.  OLEIQ zimnotłoczony  
olej z nasion czarnuszki, 
100 ml, 41,99 zł,  

100 ml = 41,99 zł   2.2.  MOKOSH 

olejek lawendowy 100%,  
10 ml, 39,99 zł, 100 ml = 399,90 zł    

3.3.  ORIENTANA olejek do 
twarzy: drzewo sandałowe  
i kurkuma, 55 g, 35,99 zł,  
100 g = 65,44 zł    

4. 4. NATURE QUEEN olej  
tamanu, 30 ml, 26,99 zł,  
100 ml = 89,97 zł   
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PI Ę K NO  DZ I E Ń  P O  D N I U
/  W  GA B I N E C I E

WBREW 
GRAWITACJI

Prawa fizyki są bezlitosne wobec kącików ust, powiek i policzków, które 
w pewnym wieku mogą opadać. Czy nowoczesna kosmetologia i medycyna 

estetyczna mogą przeciwstawić się grawitacji? Pytamy specjalistę dermatologa.
ROZMAWIA: Olga Huk

Ekspert: 
DR IVANA STANKOVIĆ

specjalista dermatolog, Klinika Dermea, 
Warszawa, ul. Noakowskiego 16 lok. 31,  

www.dermea.pl

Dlaczego jedną z oznak starzenia się 
skóry jest jej opadanie? To efekt tego, 
że nasza skóra z wiekiem staje się mniej 
elastyczna. Wewnętrzne jej rusztowanie 
zbudowane z włókien elastyny i kolage-
nu po 30. roku życia rozluźnia się, a skó-
ra staje się wiotka i mniej gęsta.

Można zapobiegać temu zjawisku?
Przez pielęgnację pobudzającą syntezę 
kolagenu i przywracającą skórze ela-
styczność. Skuteczne mogą okazać się 
również masaże twarzy i zabiegi w ga-
binecie, np. mezoterapia. Ważne jest 
to, żeby nie zabierać się za to, gdy już FO
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http://www.dermea.pl
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widzimy zmiany na twarzy. Trzeba to 
zrobić o wiele wcześniej. To, co dzieje 
się na twarzy dziś, jest efektem naszych 
działań sprzed kilkunastu, a nawet kil-
kudziesięciu lat. 

Co robić, gdy masaże nie pomagają, 
a chciałybyśmy wyglądać młodziej?
Masaże manualne oraz te przy użyciu 
rollerów warto robić przez całe życie, 
ale gdy pojawiają się już pierwsze 
oznaki wiotkości skóry, trzeba wpro-
wadzić intensywną pielęgnację anti- 
-aging z kosmetykami zawierającymi 
składniki przeciwstarzeniowe, od-
żywcze i liftingujące.

Co to za składniki?
Retinol, witaminy C i E, kwas hialuro-
nowy, kwasy AHA, peptydy. Więk-
szość z nich wspomaga syntezę kola-
genu i elastyny, regenerując siatkę ich 
włókien. Składniki te wpływają także 
na poprawę nawilżenia naskórka i wy-
gładzają go przez delikatne złuszcza-
nie. Peptydy pobudzają komórki do 
produkcji kolagenu i elastyny, działają 
ujędrniająco i rozluźniająco. W walce 
z  grawitacją, wolnymi rodnikami 
oraz stresem oksydacyjnym wykorzy-
stuje się też antyoksydanty.

A profesjonalne zabiegi...
W przypadku opadających kącików 
ust i policzków sprawdzi się nieinwa-
zyjny lifting wolumetryczny. Zabieg 
polega na poprawieniu objętości skóry 
za pomocą kwasu hialuronowego, 
co poprawia jej wygląd i elastyczność. 
Dzięki temu można wyraźnie popra-
wić owal twarzy, podnieść opadające 
kąciki ust, delikatnie wymodelować 
policzki i wypełnić bruzdy (np. fałdy 
nosowo-wargowe). Efekty są natych-
miastowe, subtelne, naturalne i mogą 

utrzymać się nawet do dwóch lat. Po-
dobny efekt można uzyskać przy za-
biegu radiofrekwencji mikroigłowej.
Zabieg polega na wprowadzeniu cie-
niutkich igieł na głębokość między 
0,5 mm a 3,5 mm, przy jednoczesnym 
emitowaniu fali radiowej nagrzewają-
cej tkankę wokół igieł – bez przegrza-
nia skóry i  bez  ryzyka poparzeń. 
W  w yniku w ytworzenia energii 
w  tkance dochodzi do  powstania 
punktów koagulacji oraz kontrolowa-
nych przegrzań, które są pretekstem 
do procesów regeneracji i tworzenia 
nowych struktur kolagenowych.

A co zrobić, gdy opadają powieki?
Jest nowa, nieinwazyjna i niechirurgicz-
na metoda odmładzania opadających 
powiek. Polega na precyzyjnej sublima-
cji (wyparowania), co prowadzi do ścią-
gnięcia naskórka i pobudzenia regene-
racji w skórze właściwej. Zabieg wyko-
nywany jest w znieczuleniu miejsco-
wym, po nim pojawiają się strupki, a już 
po pięciu, siedmiu dniach widać pierw-
sze efekty. To procedura mniej bolesna 
i niewymagająca tak długiej rekonwale-
scencji jak chirurgiczny zabieg liftingu.

Zapytam też o toksynę botulinową, 
która nadal wzbudza kontrowersje. 
Dzieje się tak chyba wyłącznie z powo-
du przypadków, gdy procedurę wyko-
nuje ktoś, kto nie ma pojęcia o zabie-
gach medycyny estetycznej i nie wyko-
nuje ich prawidłowo. Zabiegi z jej uży-
ciem są dobrym sposobem na wygła-
dzenie zmarszczek mimicznych wokół 
oczu i na czole, sprawdzają się też przy 
podnoszeniu kącików ust. To zabieg da-
jący szybkie efekty, a rezultaty widać już 
po siedmiu dniach. Zabieg musi jednak 
wykonać specjalista z dużym doświad-
czeniem. 

1.1.  YOSKINE Okinawa, Japoński 
Podwójny Lifting, serum kawiorowe 

pod krem, 30 ml, 57,99 zł,  

100 ml  = 193,30 zł    2.2.  NACOMI Bio 3D Skin 

Lift, liftingujący koktajl do twarzy, 
85 ml, 55,99 zł, 100 ml = 65,87 zł  

3.3.  REVUELE Age Revive, intensywnie 
liftingujące serum pod oczy, 25 ml, 

12,99 zł, 100 ml = 51,96 zł     4. 4. DELIA Vitamin 
D3, silnie liftingująca maska do twarzy, 

50 ml, 19,99 zł, 100 ml = 39,98 zł 

5.5.  UZDROVISCO liftingujące serum pod 
oczy, 15 ml, 47,99 zł, 100 ml = 319,93 zł 

     6.6.  MOKOSH Owies i bambus, 
liftingująca maska do twarzy, 60 ml, 

129,99 zł, 100 ml = 216,65 zł
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GOSH  

Spod firanki rzęs
Liftingujący tusz do rzęs Lash Lift 

Mascara to innowacyjny kosmetyk 

z długotrwałą formułą nabłyszczającą, 

unoszącą i wydłużającą rzęsy. 

Intensywnie czarna, wegańska formuła 

z certyfikatem Allergy Certified to idealne 

rozwiązanie dla posiadaczek oczu 

wrażliwych, które nie muszą rezygnować 

z trendowego makijażu rzęs.

BERGAMO

Złota pielęgnacja
Koreańskie płatki pod oczy z hydrożelową formułą  

na bazie złota, kolagenu i kwasu hialuronowego,  

zapobiegają przesuszaniu  

i sprawiają, że skóra staje się 

wyjątkowo miękka i gładka. 

Dla uzyskania odmładzających 

efektów sięgnij dodatkowo 

po serum z końcówką rolującą 

Bergamo Luxury Gold.

BRUNO  BANANI

Letnia fantazja  
w stylu retro 
Świeża woda toaletowa  

Summer Limited Edition

oddaje gorący klimat lata.

Zapachy zainspirowane  

stylem vintage podnoszą  

na duchu i emanują  

pozytywną energią.

L’ORÉAL  

Naprawcze formuły
Bond Repair pre-szampon „naprawczy” 

od Elseve to innowacyjna i intensywna 

pielęgnacja włosów zniszczonych. Po raz 

pierwszy formuły L’Oréal Paris zostały 

wzbogacone o kwas cytrynowy, aby 

przeniknąć przez powierzchnię włosa 

i wzmocnić go od środka. Wystarczy 

nałożyć kosmetyk na wilgotne włosy, 

pozostawić na 5 minut i spłukać.

Hebe Professional naturalne rzęsy  
wielokrotnego użytku Michelle, 1 opak.,  
cena: 19,99 zł, 1 opak. = 19,99 zł

Bruno Banani Limited Edition, 
woda toaletowa dla kobiet,  
50 ml, cena: 144,99 zł, 100 ml = 289,98 zł

HEBE  PROFESSIONAL

Lekcja uwodzenia z Michelle
Wykonane ręcznie naturalne rzęsy Hebe  

Professional podkreślą głębię twojego  

spojrzenia. Precyzyjnie dopasowując się  

do kształtu oka, zapewniają efekt delikatnej  

objętości i wydłużenia. Model Michelle  

(jeden z 9 dostępnych w kolekcji) 

sprawdzi się w makijażu dziennym,  

jak i wieczorowym. Jakość wykonania rzęs  

umożliwia ich kilkukrotną aplikację.

POZNA J NOWOŚCI Z NASZYCH DROGERI I

PREMIERY

HEBE  PROFESSIONAL

Manicure z japońską precyzją 
Cążki do skórek Hebe Professional 

wykonane są z wysokiej jakości 

nierdzewnej stali japońskiej. Precyzyjne 

ostrza (3 mm) umożliwiają szybkie 

i dokładne wycięcie skórek bez ich 

szarpania. Ergonomiczny kształt cążek 

oraz płynnie działający mechanizm 

zapewniają wyjątkową wygodę 

użytkowania.

Hebe Professional cążki do skórek ze stali 
japońskiej, 1 szt., cena: 79,99 zł, 1 szt. = 79,99 zł

Bergamo Luxury Gold, hydrożelowe płatki pod 
oczy,  60 szt./1 opak., cena: 89,99 zł, 1 opak.  =  89,99 zł

L’Oréal Elseve Bond Repair pre-szampon 
naprawczy, 200 ml, cena: 49,99 zł, 100 ml = 25 zł

Gosh Lash Lift Mascara, liftingujący tusz 
do rzęs, 6 ml, cena: 99,99 zł, 100 ml =1666,50 zł
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YUMI

Egzotyczne  
nawilżanie
Pachnący owocami mango i wakacjami żel 

pod prysznic Aloe Mango to wyjątkowy 

aloesowy koktajl dla twojej skóry! Dzięki 

połączeniu 99% soku z liści aloesu 

z kwasem mlekowym oraz witaminą 

E, kosmetyk idealnie nawilża skórę. Żel 

posiada aż 97% składników pochodzenia 

naturalnego i jest w 100% wegański!  

HERLA

Działa, kiedy śpisz
Ten krem do nocnej pielęgnacji ma działanie silnie nawilżające, 

antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe. Polecany jest do 

każdego typu skóry, szczególnie 

suchej i wrażliwej, ponieważ 

zmniejsza podrażnienia, ma 

właściwości kojące i przywraca 

uczucie komfortu. Skóra staje 

się bardziej napięta, jędrna 

i elastyczna.

EVELINE  COSMETICS  

Urok ametystu 

Ten wyjątkowo lekki, transparentny puder nadaje makijażowi 

miękkie wykończenie, zawiera  

ametystowy pył, dodaje cerze  

blasku i zapewnia naturalny  

wygląd. Jego drobno zmielona  

formuła zwiększa trwałość  

makijażu oraz gwarantuje skórze  

jedwabistą gładkość, niwelując  

widoczność porów i zmarszczek. 

Eveline Cosmetics  Wonder Match, utrwalający transparentny puder 
sypki z ametystowym pyłem, 5 g, cena:  59,99 zł, 100 g = 1199,80 zł

Herla Hydra Plants, krem do twarzy na noc,  50 ml, cena: 139,99 zł, 
100 ml = 279,98 zł

Czy wiesz?
Aloes ma także 

silne właściwości 

antyoksydacyjne 

i odmładzające. 

YUMI Aloe Mango, żel pod prysznic, 
400 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 5 zł

Prosalon Cool Blonde, dwufazowa odżywka do 
włosów blond, 200 ml, cena:  19,99 zł, 100 ml = 10 zł

Veracova Hydra, serum nawilżające do twarzy,  
30 ml, cena: 184,99 zł, 100 ml = 616,63 zł

VERACOVA 

Piękno prosto z Alp
Dermokosmetyki Veracova zawierają  

ponad 95% składników naturalnych  

i opatentowane składniki aktywne. Miąższ 

baobabu, opuncja, granat, wyciąg z irysa, 

szarotka alpejska oraz algi działają w synergii 

z kwasem hialuronowym i peptydami, 

zapewniając widoczne efekty. 

Odpowiednie dla wrażliwej skóry i polecane 

przez dermatologów dla kobiet w ciąży. 

EVELINE  COSMETICS

Ratunek dla dłoni
Luksusowy krem-serum Argan&Vanilla, 

wzbogacony kwasem hialuronowym, 

zwalcza 7 problemów skóry rąk 

i paznokci: intensywnie nawilża, 

uelastycznia, wygładza, wzmacnia 

paznokcie, zmiękcza skórki, redukuje 

przebarwienia i odżywia. Przywraca 

dłoniom piękny wygląd i otula je 

subtelnym zapachem wanilii. 

Eveline Cosmetics Argan & Vanilla, luksusowy krem- 
-serum do rąk i paznokci, 100 ml, cena: 8,99 zł, 100 ml = 8,99 zł

PROSALON

Pielęgnacja blondu
Dwufazowa odżywka przeznaczona do 

włosów blond pomaga pozbyć się żółtego 

odcienia po rozjaśnianiu oraz nadaje 

delikatną srebrno-popielatą poświatę. Lekka 

formuła dobrze się wchłania i nie obciąża 

włosów. Dodatek ekstraktu z winogron 

nawilża i regeneruje, a filtr UV chroni 

przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych.
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To nie jest sezon dla nieśmiałych 
Neon, brokat i śliwki w czekoladzie, czyli przełamywanie makijażowej rutyny 
• Manicure z odrobiną szaleństwa • Najmodniejsze sposoby na asymetryczny 

przedziałek • Barwny kalejdoskop, czyli zaszalejmy z kolorem na głowie

TRENDBOOK!



*Eveline Cosmetics za NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (Drug), 
sprzedaż wartościowa w PLN oraz ilościowa w sztukach w okresie 35 tydzień 2021 – 34 tydzień 2022 w kategorii: Kosmetyki Kolorowe.
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NEON, BROKAT  
i śliwki w czekoladziei śliwki w czekoladzie

To nie jest sezon 
na bycie niewidzialną!
Szminka w kolorze 
bransoletki? A może 
lśniący błyszczyk 
malinowy? Smokey eye 
minimalne czy 
maksymalne? Wiele 
propozycji, dużo zabawy!

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf 

W ybuchy koloru, połyskujące 
akcenty i odświeżone wer-
sje znanych nam dobrze 

klasyków, czyli wszystko, czego potrze-
bujemy, by wnieść odrobinę nieszablo-
nowych akcentów do naszej codziennej 
rutyny makijażowej. Bez względu na 
to, czy lubisz przyciągać spojrzenia, czy 
stawiasz na neutralny look i błyska-
wiczne tempo przy wykonywaniu ma-
kijażu, wiosenne trendy inspirują do 
zmian, nawet jeśli nie będzie to śmiały 
eksperyment ani rewolucja. 

ST
EL

LA
 J

EA
N



 hebe.pl  h    55     

MASA PERŁOWA
Efemeryczna poświata na skórze i powiekach 
nie potrzebuje dodatków. Tej wiosny szukamy 
złotego środka między efektem czystej skóry 
a maksymalnym rozświetleniem. Pośrodku 

znajdziemy wrażenie idealnej poświaty, lekkiej, 
ale wyrazistej. Subtelny akcent delikatnego 

odcienia nude na powiece i mamy to! 
Łagodny efekt glamour z grą świateł 

na mistrzowskim poziomie.

MOCNY MAT
Apetyczne pomarańcze, zielenie i róże mogą 

wprowadzić sporo zamieszania do wiosennych 
stylizacji. Otwórz się na intensywne kolory 
i przykuwające uwagę odcienie. Wyraziste 

kształty i matowe wykończenie to przepis na 
elektryzujący makijaż, w którym wybrany przez 

ciebie kolor gra pierwsze i... jedyne skrzypce. 
Jedwabiście gładka skóra, podkreślone kości 
policzkowe i wytuszowane rzęsy pozwalają 

zachować równowagę i nadają całości 
ostateczny szlif. 

1. BOURJOIS Healthy Mix, 
krem BB nr 01, 30 ml, 
64,99 zł, 100 ml = 216,63 zł    

2. PROFUSION Neon, 
paleta 10 cieni do 
powiek, 108 g, 36,99 zł, 
100 g = 34,25 zł   3. EVELINE 

COSMETICS Look Up, 
Neon Lime, paletka cieni 
do powiek, 9 g, 49,99 zł, 
100 g = 555,44 zł   4. HEAN 

Pure Silky, róż do 
policzków nr 101 nude 
peach, 4 g, 13,99 zł,  
100 g = 349,75 zł 

1. CATRICE The Pure Nude, paletka cieni do powiek, 
9 g, 29,49 zł, 100 g = 327,67 zł   2. PAESE mineralny podkład 

rozświetlający nr 203, 7 g, 59,99 zł, 100 g = 857,00 zł   

3. ESSENCE Hello, Good Stuff! Glow Primer, baza 
rozświetlająca, 30 ml, 21,49 zł, 100 ml = 71,63 zł   4. PUPA 

rozświetlacz w płynie do twarzy 002 moon light, 9,5 g, 
117,99 zł, 100 g = 1242,00 zł RO
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ALEJA GWIAZD
Więcej koloru i więcej blasku! 
Brokatowe, kolorowe cienie czekają 
na właściwą okazję, aby uwolnić swój 
magiczny potencjał. Powieka dolna 
i górna, brwi – wszędzie będą się czuły 
jak w domu. Migoczące niczym kula 
dyskotekowa są wesołym akcentem, 
który sprawdzi się nie tylko na 
wieczorne wyjście. 

1. PROFUSION Amethyst Gems, paleta cieni 
do powiek, 1 szt., 36,99 zł, 1 szt. = 36,99 zł    

2. NYX PROFESSIONAL MAKEUP Ultimate 
Glow Shots, błyszczący cień do powiek 

Raspberry Rave, 1 szt., 49,99 zł, 1 szt. = 49,99 zł   

3. HEAN Glitter, cień do powiek brilliant, 
2,7 g, 14,99 zł, 100 g = 555,19 zł   4. REVOLUTION 

MAKEUP Abracadabra, paleta cieni do 
powiek, 10,8 g, 59,99 zł, 100 g = 555,46 zł 

1. BOURJOIS róż do policzków Rose De Jaspe nr 95, 2,5 g, 64,99 zł, 100 g = 2599,60 zł   2. RIMMEL 

Lasting Finish Matte, trwała pomadka do ust nr 730 perfect nude, 2,3 g, 35,99 zł, 100 g = 1564,78 zł   

3. L’ORÉAL Air Volume Mega Mascara, pogrubiający tusz do rzęs, 9,4 ml, 77,99 zł, 
100 ml = 829,68 zł   4. ESSENCE The Rose Edition, paletka cieni do powiek, 10 g, 18,99 zł, 

100 g = 189,90 zł

MISTRZYNI 
POPRAWNOŚCI

Stonowany, klasyczny makijaż 
w brązach i beżach, w którym nie 
wieje nudą? Sekret tkwi w idealnej 
aplikacji i drobnym, ale istotnym 

szczególe. Cienie mają w sobie 
kroplę różu i połysku, rozświetlone 

wewnętrzne kąciki oczu dodają 
makijażowi lekkości, a różowa 
pomadka spaja całość. Do tego 

wyraziste, ale naturalne brwi i lekko 
zaakcentowane rzęsy. Poprawność 

z akcentem zmysłowości. 
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FABRYKA CZEKOLADY
Odcień słodki niczym śliwka w czekoladzie, tak najłatwiej można 
opisać kolor szminki, który do tej pory królował raczej w sezonie 

zimowym. Tym razem ciemne brązy złamane fioletem zaproszono 
do trendów wiosennych. Ten mocny kolor nie potrzebuje 

dodatkowej oprawy. Wystarczy gładka skóra i perfekcyjnie 
nałożona pomadka. Mniej znaczy – lepiej!

MALINOWY SORBET
Patrząc na ten kolor, można poczuć smak leśnych malin. Pełnia barwy, lekko 
kwaskowa słodycz, która rozwesela i ożywia jak wiosenna pogoda. W towarzystwie 
lekkiego tuszu do rzęs malinowa pomadka działa niczym zastrzyk witamin. Bardzo 
kobieca, ale nie do końca poważna – doskonała alternatywa dla klasycznej czerwieni.

1. AA 5 Repair, wygła-
dzająca baza pod maki-
jaż rose glow, 30 ml, 
29,99 zł, 100 ml = 99,97 zł   

2. PIERRE RENÉ korektor 
pod oczy nr 01, 7 ml, 
28,99 zł, 100 ml = 414,14 zł   

3. BOURJOIS Rouge 
Edition Velvet, pomadka 
nr 29 nude york, 7,7 ml, 
61,99 zł, 100 ml = 805,06 zł  

1. PIERRE RENÉ żel do brwi, 10 ml, 24,99 zł, 
100 ml = 249,90 zł   2. ISADORA Perfect Blush,  
róż do policzków nr 09 rose nude, 4,5 g, 

69,99 zł, 100 g = 1555,33 zł   3. INGLOT HD, 

rozświetlający puder sypki do twarzy nr 42, 
4,5 g, 62,99 zł, 100 g = 1399,78 zł  

CARTE 
BLANCHE

Oszczędny w środkach nude, sezonu 
wiosennego to pochwała naturalnej 
urody. Wszystkie elementy i akcenty 
występują tutaj w wersji superlight. 

Skóra o delikatnie wyrównanym 
kolorycie, jedno muśnięcie pędzla 
z różem, rzęsy i brwi podkreślone 
bezbarwnym żelem i odżywione, 
gładkie usta. Pozornie nic się nie 
dzieje, ale każdy z dyskretnych 
elementów jest tu niezbędny.
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MIESZANKA 
WYBUCHOWA
Każdy paznokieć może być inny 

i niepowtarzalny! Dotyczy to nie tylko 
koloru lakierów i sposobu ich aplikacji, 
ale też kształtu i długości. Oryginalny 

miszmasz to połączenie 
kontrastujących kolorów i deseni, 

których celem jest wyróżnienie się. 
Krótkie i owalne, spiczaste i doklejane, 

z ostro ściętym czubkiem 
i wyrazistymi aplikacjami. Znajdzie się 
miejsce na wypróbowanie odmiennych 

stylów bez martwienia się o to,  
czy będą ze sobą współgrały. 

KANAREK
Tego koloru dawno nie widzieliśmy! 

Żółty w rozmaitych odcieniach 
wchodzi z impetem do salonów 

manicure. Bywa daleki od neonowej 
intensywności, ale niekonsekwentnie. 

Zahacza o pastele i cytrusowe odcienie. 
Taki manicure nie wymaga żadnych 
dodatkowych akcentów i upiększeń. 

Stawiamy na jeden kolor i aby wydobyć 
pełnię jego urody, potrzebujemy 

wypielęgnowanych paznokci. 

Nasze zmęczone zimą paznokcie potrzebują odmiany. 
Wiosenne trendy niosą odświeżenie nurtów klasyki 

i trochę szaleństwa. Wszystko to, czego potrzebujemy, 
aby reaktywować naszą fantazję i styl. Do dzieła!

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf 

Kanarek, kropla chromu i podróż   Kanarek, kropla chromu i podróż      
MLECZNĄ DROGĄ... 

1 2

1.1.  CLARESA CLARESA lakier hybrydowy do paznokci 
nr 1 warmin’fall, 5 g, 19,99 zł, 100 g = 399,80 zł 

  2.2.  EVELINE COSMETICS Neon Lunacy, 
lakier do paznokci nr 80, 8 ml, 13,99 zł, 

100 ml = 174,88 zł

1 2

KR
O

N
TH

A
LE

R 
 W

ES
TW

O
O

D
 

G
EN

N
Y

TYLKO 
w  

1.1.  W7 lakier do paznokci nr 91a sweetest 
holo, 15 ml, 29,99 zł, 100 ml = 199,93 zł    

2.2.  RIMMEL Kind&Free, lakier do paznokci nr 
156 poppy pop red, 8 ml, 28,49 zł,  

100 ml = 356,13 zł
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DRAPIEŻNA 
NAGOŚĆ

Nawet na niezbyt długich 
paznokciach opiłowanych 

w szpic kolor nude nie będzie 
wyglądał ani zwyczajnie, ani 

nudno, jeśli wykorzystamy go 
do osiągnięcia efektu frencha  

(w połączeniu z bazą lub 
lakierem bezbarwnym). 

Zestawienie mocnego kształtu 
z delikatnością koloru to 

absolutny hit. Nieoczywiste 
rozwiązania gwarantują nam 

maksimum wyrazu bez sięgania 
po krzykliwe kolory (czasem nie 
możemy sobie na to pozwolić). 

RADOSNA 
TWÓRCZOŚĆ

Wiosna to czas na odświeżenie wizerunku i niczym 
nieskrępowaną radość. Warto przenieść te uczucia w sferę 
manicure. To, co zimą wydawało się przesadną słodyczą, 

teraz jest na miejscu. Sięgnij po delikatne odcienie 
i ozdabiaj je do woli kolorowymi kwiatami. Efekt ma być 

nieco infantylny i bajkowy.

DROGA 
MLECZNA

Wypróbuj lakiery 
w delikatnym, prawie 

białym odcieniu. U tych 
z nas, które potrzebują 
praktycznego kształtu 

i długości, płytka 
paznokcia wygląda 
zjawiskowo pokryta 

lekką mleczną poświatą. 
Wybrany odcień 

powinien zawierać 
szczyptę gwiezdnego 

pyłu, który zmieni nasz 
codzienny manicure 

w coś więcej. 

Z KROPLĄ CHROMU
Niczym filmowe wizje człowieka przyszłości 

metalizowane kolory paznokci przenoszą nas do świata 
cyborgów, ale z obowiązkową nutą glamour. Złoto, miedź, 

zieleń, czerwień – każdy z tych kolorów może mieć 
w sobie kroplę ciekłego metalu. Niezwykły efekt chromu 

to zawieszenie między matem a pełnym połyskiem,  
które niezawodnie przyciąga spojrzenia. 
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CATRICE Brave
 Metallics, lakier 

do paznokci nr 03
million dollars baby,

10,5 ml, 18,49 zł, 
100 ml = 176,10 zł

1. ESSENCE Sweet girl, 
naklejki na paznokcie,  
44 szt. 1 opak., 6,49 zł,  

1 opak. = 6,49 zł 2. NEESS lakier  
do paznokci perski 

niebieski, 5 ml,  
5,99 zł, 100 ml = 119,80 zł

ESSENCE lakier do 
paznokci nr 05 sugar 

blush, 8 ml, 8,49 zł,  
100 ml = 106,13 zł

SALLY HANSEN 

Insta Dri, lakier 
do paznokci nr 
239 in a blush, 
9 ml, 19,99 zł,  
100 ml = 222,11 zł

BR
O

N
X 

BA
N

CO

TO
RY

 B
U

RC
H

BA
TS

H
EV

A

A
D

EA
M

2
1

TYLKO 
w  





T O  NA S  I N S PI RU J E
/  WS Z YS T KO  NA  M OJ E J  G Ł OW I E

64     h    facebook.com/hebepolska

przyjaciółką twojej fryzury
Na najnowszych pokazach mody było jej sporo i w pełni pokazała swoje możliwości. 

Świetnie sprawdza się w każdym stylu, na każdym rodzaju włosów  
i na każdej ich długości. O najmodniejszych sposobach na asymetryczny  

przedziałek opowiada ekspertka. OPRACOWAŁA: Katarzyna Brzeska

Ekspert:
AGNIESZKA KURYŚ
fryzjerka i właścicielka 
salonu „Pod Włos”  
w Warszawie 

Na gładko...
...czyli grzecznie, nieco androgynicznie 
i  minimalistycznie. Takie fryzury 
sprawdzają się na krótkich włosach 
i przy cięciach w stylu pixie. Cięcie nie 
może być jednak zbyt krótkie, bo wtedy 
linia przedziałka nie zarysuje się tak 
pięknie jak na włosach dłuższych niż 
5 cm. Gładkie fryzury z asymetrycz-
nym przedziałkiem można również wy-
konać na włosach długich i półdługich, 
zaczesując je na żel. Najważniejsze jest 
precyzyjne i gładkie zaczesanie, najle-
piej zrobić to na wilgotnych włosach 
grzebieniem o gęstych ząbkach. Włosy 
z  tyłu można związać np. w kucyk. 
W nadaniu im gładkości przypomina-
jącej taflę pomogą prostownica (z uży-
ciem termoochronnego preparatu) oraz 
nabłyszczające lakiery, mgiełki, żele 
w sprayu, pasty i brylantyny. SI
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Za ucho
Takie uczesanie to kwintesencja natu-
ralności, a to jeden z  najważniejszych 
trendów tej wiosny, przypominający 
nam o spontaniczności i podkreślaniu 
naturalnego piękna, bez filtrów i  wy-
szukanych zabiegów stylistycznych. 
Fryzura z  asymetrycznym przedział-
kiem przy półdługich i  długich wło-
sach ładnie dzieli twarz, szczególnie 
jeśli część włosów z jednej strony zało-
żymy za ucho. Sprawia to, że druga po-
łowa twarzy zawsze pozostaje delikat-
nie zasłonięta i  nieco tajemnicza. Do 
przygotowania tego typu uczesania 
wystarczy pianka do modelowania – 
najlepiej wgnieść ją w wilgotne włosy, 
a potem wymodelować pasma suszar-
ką i szczotką lub palcami. Dobrze jest 
użyć produktów podkreślających na-
turalne falowanie lub skręt włosów, bo 
wtedy fryzura będzie wyglądała na na-
turalną, lekką i świeżą. Całość można 
utrwalić mgiełką lub lekkim, elastycz-
nym lakierem do włosów.

1. JOANNA brylantyna w żelu ekstramocna, 
150 g, 10,49 zł, 100 g = 6,99 zł   2. MARC ANTHONY 

Instantly Thick, krem do stylizacji włosów,  
dodający objętości, 140 ml, 44,99 zł,  

100 ml = 32,14 zł   3. SYOSS keratynowy spray 
ochronny do włosów, 200 ml, 25,99 zł,  

100 ml = 13,00 zł   4. CHI Aloe Vera, żel do stylizacji 
loków, 147 ml, 62,99 zł, 100 ml = 42,85 zł    

5. REVOX Plex, ochronny krem do stylizacji 
włosów, 260 ml, 44,99 zł, 100 ml = 17,30 zł

1. SCHWARZKOPF Taft Power Cashmere, 
megamocny lakier do włosów, 250 ml,  

17,99 zł, 100 ml = 7,20 zł   2. BE BIO mgiełka multi- 
regenerująca do włosów, 100 ml, 19,99 zł,  

100 ml = 19,99 zł   3. PHYTO Laque, roślinny lakier 
do włosów, 100 ml, 59,99 zł, 100 ml = 59,99 zł    

4. SHAKEBAR Miracle Curls, nawilżający krem 
z olejem kokosowym podkreślający skręt 

włosów, 250 ml, 34,99 zł, 100 ml = 14,00 zł    

5. HASK Curl Care, żel do stylizacji loków,  
175 ml, 34,99 zł, 100 ml = 19,99 zł
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Glamour
Boczny przedziałek w stylu glamour 
nawiązuje do fryzur z lat 70. lub 80. 
ubiegłego wieku i świetnie prezentuje 
się w burzy niesfornych loków. To pa-
tent, który można wykorzystać w im-
prezowej stylizacji, ale sprawdzi się 
również we fryzurach na co dzień. 
Może mieć różne oblicza: powstać na 
rzeźbiarsko układanych pasmach wło-
sów mocno stylizowanych przez nało-
żenie pasty lub gumy do modelowania, 
pojawić się w  wysokim uczesaniu 

w kok i dzielić długą grzywkę puszczo-
ną na jedno oko albo podzielić fryzurę 
podobną do afro. Sposobów na wyko-
nanie tego typu uczesań jest sporo, 
a najprostsze polegają po prostu na wy-
znaczeniu bocznego przedziałka i uło-
żeniu włosów za pomocą pianek mode-
lujących, podkreślających skręt, pu-
drów do stylizacji zwiększających obję-

tość oraz lakierów i mgiełek utrwalają-
cych i  nabłyszczających fryzurę. 
W nadaniu wieczorowego charakteru 
fryzurom glamour pomogą ozdobne 
spinki, opaski i klamry. Można też pod-
kreślić linię przedziałka, naklejając 
(klejem do rzęs lub charakteryzator-
skim) na całą jego długość rząd krysz-
tałków lub perełek.  

1. SCHWARZKOPF Got2B, Glued, lakier  
 do włosów, 300 ml, 23,99 zł, 100 ml = 8,00 zł 

   2. NIVEA Volume Care, pianka do stylizacji 
włosów, 150 ml, 15,99 zł, 100 ml = 10,66 zł    

3. PROSALON Volumizing Powder, puder 
do stylizacji włosów dodający objętości,  
20 g, 15,99 zł, 100 g = 79,95 zł   4. SYOSS Curl 
Control, pianka do włosów kręconych, 

250 ml, 22,99 zł, 100 ml = 9,20 zł   
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Pojedyncze niteczki 
w kontrastowych kolorach, 
odcienie rudości, miedzi 
i pastele niczym z bajek 
Disneya. Tak wygląda 
paleta kolorów na wiosnę 
i lato. Najmodniejsze 
trendy na poważnie 
i z przymrużeniem oka.
TEKST: Katarzyna Brzeska

Prosto z bajki 
Róż, odcienie lawendy i bzu, błękit i pi-
stacjowa zieleń to kolory, którym styli-
ści fryzur poświęcili sporo uwagi w tym 
sezonie, odważnie proponując je na gło-
wach modelek podczas wiosenno- 
-letnich pokazów mody. To bez wątpie-
nia trend na chwilę (bo dziś można za-
farbować włosy preparatem znikającym 
po kilku myciach), ale wymagający od-
wagi i poczucia humoru. Może spraw-
dzi się podczas wakacji albo na jakiejś 
szalonej urlopowej imprezie? Nie ma 
powodu, by brać go na serio, bo nie 
wszystkie trendy musimy wcielać w ży-
cie. Niektóre są po to, aby się nimi za-
inspirować albo na chwilę (np. na 
weekend) zapomnieć o poważnych 
sprawach i puścić oko do swojego odbi-
cia w lustrze.

NIEBIESKIE MIGDAŁY
Bajkowe odcienie włosów sprawdzają się również na męskich fryzurach. 
Oczywiście nie jest to propozycja dla statecznego biznesmena ani poważnego 
bankowca, ale kto wie, może w czasie wakacyjnych szaleństw i oni dadzą się 
namówić na zostanie księciem z bajki Disneya? 

1. L’ORÉAL Colorista 
Washout, farba  

na 2 tygodnie purple,  
1 opak. = 31,99 zł 

1 opak. = 31,99 zł    

2. VENITA 1-Day Color, 
spray koloryzujący  
do włosów morska 
fala, 50 ml, 9,99 zł,  

100 ml = 19,98 zł
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W płomieniach  
czerwieni
Odcienie rudości pojawiały się już nie-
śmiało w poprzednim sezonie, ale to 
właśnie tegoroczne wiosna i lato będą 
należeć do barw zachodzącego słońca, 
miedzi, marchewki, ognistej czerwieni, 
rubinów i czerwonego wina. Modne są 
zarówno naturalne i dyskretne rudości 
– od brzoskwiniowej, przez tycjanow-
ską, aż po ciemną rudość z brązowymi 
refleksami – jak i te bardziej syntetycz-
ne, przywodzące na myśl fryzury boha-
terek japońskich komiksów. 

Niteczki pełne  
blasku
To właściwie nie balejaż, nie są to też 
pasemka, to po prostu świetliste promy-
ki ukryte we włosach. Mogą być o ton 
lub dwa tony jaśniejsze albo w zupełnie 
innym, kontrastowym kolorze – czer-
wone, różowe, rude. Ważne, aby na 
pierwszy rzut oka nie były widoczne 
i sprawiały wrażenie cieniutkich pase-
mek naturalnie rozjaśnionych przez 
słońce. Takie lśniące niteczki na pasem-
kach wokół twarzy pięknie ją rozświetlą 
i dodadzą lekkości fryzurze. Przy wło-
sach falowanych i kręconych optycznie 
zwiększą objętość fryzury, w przypadku 
prostych, zebranych w koczek podkre-
ślą elegancję i prostotę uczesania.

RÓŻOWY PO MĘSKU
Kolorowe cieniutkie pasemka w kontrastowych kolorach pojawiły się 
na tegorocznych pokazach mody również na męskich głowach. Czy ten trend 
przyjmie się na stałe? Dobre pytanie... Na pewno jest jednak świetnym pomysłem 
na szaloną fryzurę na imprezę. Kolorowe pasemka można wykonać za pomocą 
jednodniowej, zmywalnej farby do włosów albo wplatając barwne pasemka 
sztucznych włosów i przycinając je do odpowiedniej długości.

1. PHYTO Phytocolor, 
farba do włosów 9.3 
bardzo jasny złoty,  

1 opak.,  64,99 zł,  
1 opak. = 64,99 zł    

2. SCHWARZKOPF 

Palette Platinum 
Blonde, toner do 
włosów blond, 
150 ml, 29,99 zł,  

100 ml = 19,99 zł

1. GARNIER Color Naturals 
Créme, farba do włosów 
7.4 intensywna miedź,  

1 opak., 21,99 zł,  
1 opak. = 21,99 zł   2. GARNIER 

Olia, farba do włosów 
7.40 intensywna miedź,  

1 opak.,  22,99 zł,  
1 opak. = 22,99  zł
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HAIR DRINK
BŁYSKAWICZNA LAMELARNA 

ODŻYWKA DO WŁOSÓW W PŁYNIE
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•NATURAL ORIGIN•

  10X GŁADSZE WŁOSY
               TAFLI WODYEFEKT

*Test instrumentalny.
**Ilustracja oczekiwanych rezultatów. Indywidualne efekty mogą się różnić. Zdjęcia wykonane po użyciu urządzeń do stylizacji na gorąco.
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W modzie naprawdę dużo się dzieje i po sezonach kanapowo-dresowych w końcu 
znów warto być widoczną. Nie ma półśrodków.

TEKST: Matylda Jawor

DLA ODWAŻNYCHDLA ODWAŻNYCH

Wspomnienia 
z roku 2000  

Asymetria, falbany, 
tkaniny przypominające 

kapę z babcinego fotela... 
To wszystko, co było 
modne w stylu Y2K, 

właśnie wraca. I jest znowu 
piękne i atrakcyjne! 

Ania: 
sukienka: Zara

sandały: Stradivarius
naszyjnik: Zara
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Z różnych 
bajek 
Jedna z nich to nieco 
za duża (może być 
tylko lekko za szeroka) 
marynarka, a druga – 
sukienka na cienkich 
ramiączkach, czyli 
spaghetti. Nosimy razem.  
Efekt jest stylowy.

Dana: 
sukienka: 
Knowledge Cotton Apparel
marynarka: Object
kolczyki: Zara 
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Baby blue 
To tradycyjny kolor 
niemowlęcego kocyka, 
którym obdarowuje 
się nowo narodzonych 
chłopców. Uwaga! 
Baby blue nie lubi 
wyrazistego towarzystwa, 
bo blednie przy nim 
i gaśnie. To solista.

Dana: 
sukienka: Saint Tropez  
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Na srebrnym 
globie 
W kosmiczną podróż 
wyruszamy w garderobie 
o srebrzystym połysku. 
Z czym ją łączymy? 
Z rzeczami najprostszymi 
i neutralnymi. I tak będzie 
nas doskonale widać.

Ania: 
kurtka: Desigual 
koszulka: Desigual
spodnie: Calvin Klein Jeans
buty: Raid
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Duch przekory 
Bojówki nie tylko święcą 

triumfalny powrót, ale 
też z szafy casualowej 

śmiało przepychają się 
do bardziej prestiżowych 
rejonów garderoby. Szyje 

się je teraz z ekoskóry, 
jedwabnej satyny 

i delikatnego płótna. 
Bywają eleganckie!   

Wprost idealne  
do chanelowego  

żakiecika.

Ania: 
żakiet: Zara

spodnie: Zara
buty: Stradivarius 
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Dżinsowy 
total look 

To, że odmienne części 
stylizacji w denimowych 
odcieniach – nawet kilku 

różnych – pasują do siebie, 
wiadomo od dekad. My 
też dobrze się bawimy, 
żonglując dżinsowymi 

elementami garderoby. 

Dana: 
spódnica:  Nümph

koszula: Marks & Spencer
buty: Stradivarius 

kolczyki: Zara
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Jak wykonać
Cera: Skórę ujednolicamy 

nawilżającym podkładem. Najlepiej 
go nałożyć wilgotną gąbeczką. 

W okolice oczu wklepujemy 
odrobinę korektora. Sypki 

rozświetlający puder nakładamy 
w minimalnej ilości na całą twarz. 
Na kości policzkowe i tuż powyżej 

aplikujemy rozświetlający róż.

Oko: Na całą ruchomą powiekę i tuż 
nad nią nakładamy świetlisty cień 

w odcieniu szampańskim. Aby 
optycznie powiększyć oko, ten sam 
cień nakładamy na dolną powiekę 
i w wewnętrznym kąciku. Kreskę 

malujemy pomarańczowym cieniem, 
zaczynając od wewnętrznego kącika. 

Kreska powinna być na początku 

cieńsza i stopniowo stawać się 
grubsza, ale jej koniuszek znów 
powinien być cieńszy. Mocno 
tuszujemy rzęsy. Kształt brwi 

delikatnie podkreślamy cieniem.
Usta: Pozostają neutralne. Najlepiej 

sprawdzi się przezroczysty 
błyszczyk, który wydobędzie ich 

naturalny kolor.

ZŁOTA STRZAŁA
Czy intensywny akcent może być delikatny? Nowoczesny makijaż z kreską 
w oryginalnym odcieniu mandarynki odpowiada na to pytanie twierdząco!

1.1.  MAX FACTOR Masterpiece Nude, paleta cieni do powiek 03 rose nudes, 6,5 g, 104,99 zł, 100 g = 1615,23 zł   2.2.  PROFUSION Blush Hour, róż 
do policzków mai tai, 1 szt., 34,99 zł, 1 szt. = 34,99 zł   3.3.  GOSH Catchy Eyes, wydłużająco-podkręcający tusz do rzęs, 8 ml, 54,99 zł, 100 ml = 687,38 zł  

  4. 4. BELL HYPOALLERGENICBELL HYPOALLERGENIC Aloe, korektor pod oczy 01 SPF25, 4,8 g, 54,99 zł, 100 g = 687,38 zł   5.5.  MAX FACTOR MAX FACTOR Facefinity, rozświetlający róż 
do policzków alluring rose 25, 1,5 g, 59,99 zł, 100 g = 3999,33 zł   6.6.  EVELINE COSMETICSEVELINE COSMETICS Look Up Neon Lime, paleta cieni do powiek, 9 g, 49,99 zł,  

100 g = 555,44 zł     7.7.  DERMACOLDERMACOL pudrowy cień do brwi 1, 1g,  37,89 zł, 100 g = 3789,00 zł   8.8.  CATRICECATRICE True Skin, nawilżający podkład do twarzy 004,  
30 ml, 32,49 zł, 100 ml = 108,30 zł   9.9.  BOURJOISBOURJOIS Riz De Java, rozświetlający puder ryżowy sypki do twarzy 00 uniwersalny, 3,5 g, 72,99 zł, 100 g = 2085,43 zł  
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Krok 1
Utrwalanie makijażu pudrem 
Pełna blasku cera odbija światło 
i tym sposobem optycznie 
zmniejsza zmarszczki. Dlatego  
do wykończenia makijażu warto 
wybrać rozświetlający puder. 
Nakładamy go w minimalnej ilości,  
najlepiej za pomocą puszystego 
dużego pędzelka. 

Krok 3
Kreska 

Linia na górnej powiece wykonana 
pomarańczowym cieniem świetnie 
zastąpi tę rysowaną czarną kredką  
lub eyelinerem. Kolor odejmie lat,  

da wrażenie nowoczesności i optycznie 
zagęści rzęsy. To idealne rozwiązanie, 
gdy chcemy, by makijaż był delikatny, 

ale oko pozostało wyraziste. Kreska 
powinna być na początku cieńsza 

i stopniowo stawać się coraz grubsza. 
Aby jej koniec znalazł się we 

właściwym miejscu, oko musi być 
półotwarte. Linię przeciągamy tak, 

jakbyśmy przedłużały kształt dolnej 
powieki. Na koniec rozcieramy kreskę 

małym płaskim pędzelkiem. 

Krok 2
Róż 
Najlepszym sposobem na odświeżenie 
cery jest odrobina rozświetlającego 
różu. Dzięki niemu nawet najbardziej 
zmęczona skóra odzyskuje świeżość. 
Według najnowszych trendów 
nakładamy go tuż nad kością 
policzkową, na skronie oraz na 
koniuszek nosa. Ten trik sprawia, 
że cera natychmiast nabiera blasku 
i sprawia wrażenie odświeżonej. 

Rad udziela: 
ANNA WOJCIECHOWSKA,  

makijażystka, ekspertka hebe

1.1.  PIERRE RENÉPIERRE RENÉ Amber, paleta cieni 
do powiek, 7,8 g, 79,99 zł,  

100 g = 1025,51 zł   2.2.  CATRICE CATRICE Airblush 
Glow, róż do policzków 010,  
5,5 g, 20,99 zł, 100 g = 381,64 zł 

   3.3. ECOCERA rozświetlający puder 
do twarzy maui, 10 g,  44,99 zł,  

100 g = 449,90 zł   
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• jedwabiście gładka konsystencja

• wbudowana gąbka ułatwiająca 
aplikację

• daje naturalne wykończenie

KONTUROWANIE
NA MOKRO

TOP TREND SEZONU
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Jak wykonać
Cera: Ujednolicamy koloryt 

podkładem nawilżającym nakładanym  
za pomocą zwilżonej gąbeczki (przy 
nasadzie włosów i brwiach używamy 

minimalnej ilości kosmetyku). Okolice 
oczu rozświetlamy korektorem. 
Najładniej stopi się ze skórą, gdy 

wklepiemy go opuszkami palców. 
Aby twarz nie wydawała się płaska, 
użyjmy paletki do konturowania. 

Najciemniejszy brąz nakładamy pod 

kością policzkową, przy nasadzie 
włosów, wzdłuż nosa, na jego 

skrzydełkach i koniuszku. 
Rozświetlaczem muskamy miejsce  

nad kością policzkową, skronie 
i grzbiet nosa.

Oko: Na całą powiekę nakładamy 
bezbarwną bazę. Jasny błyszczący cień 
aplikujemy w zewnętrznych kącikach. 

Średnim brązem podkreślamy linię 
przy nasadzie rzęs i w załamaniu 

powieki. Na środek nakładamy 
brokatowy cień. Najlepiej przyklei się, 

gdy baza będzie świeżo położona. 
Dolną powiekę malujemy beżowym 

cieniem, a linię wodną brązową 
kredką. Na koniec przyklejamy rzęsy.

Usta: Powinny pozostać naturalne. 
Nakładamy błyszczyk w odcieniu 

brzoskwiniowym. Jeśli chcemy 
powiększyć wargi, połóżmy kolejną 

warstwę, wychodząc poza ich granicę.

GWIEZDNY PYŁ
Migotliwe, rozgwieżdżone niebo na powiekach (choć jest to makijaż dzienny!)  
nie akceptuje konkurencji. Dlatego reszta jest neutralna, choć perfekcyjna. 

1.1.  MAX FACTORMAX FACTOR Masterpiece Kohl Kajal, precyzyjna kredka do oczu black 20, 4 g, 39,99 zł, 100 g = 999,75 zł   2.2.  PIERRE RENÉPIERRE RENÉ korektor pod oczy 01, 
7 ml, 28,99 zł, 100 ml = 414,14 zł   3.3.  HEBE PROFESSIONALHEBE PROFESSIONAL Kim, naturalne rzęsy wielokrotnego użytku, 1 opak., 19,99 zł, 1 opak. = 19,99 zł   4. 4. BOURJOISBOURJOIS 

Fabuleux Gloss, nawilżający błyszczyk do ust z witaminą E 002 golden girl, 2,4 g, 51,99 zł, 100 g = 2166,25 zł   5.5.  JOKO JOKO Starlight,  rozświetlacz 
w płynie, 14 ml, 29,99 zł, 100 ml = 214,21 zł   6.6.  ESSENCE ESSENCE The Nude Edition,  paleta cieni do powiek, 10 g, 18,99 zł, 100 g = 189,90 zł    

7.7.  NYX PROFESSIONAL MAKEUPNYX PROFESSIONAL MAKEUP Glitter Primer, podkład do brokatu, 10 ml, 39,99 zł, 100 ml = 399,90 zł   8.8.  INGLOT INGLOT AMCAMC Pure Pigment, sypki cień  
do powiek 22, 2 g, 56,99 zł, 100 g = 2849,50 zł   9.9.  CLARESA CLARESA Brow  SO(AP)!, mydło do stylizacji brwi, 30 ml, 24,99 zł, 100 ml = 83,30 zł  
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Krok 2
Brokatowe cienie
Ten rodzaj cieni często osypuje się 
podczas aplikacji. Aby tego uniknąć, 
wystarczy najpierw użyć bazy. Cienie 
nie tylko łatwiej się przykleją, lecz 
także dłużej będą się trzymać. Bazę 
najlepiej nałożyć płaskim pędzelkiem 
lub opuszką palca bezpośrednio  
na powiekę (można wcześniej użyć 
odrobiny korektora). Pamiętajmy,  
że baza może dość szybko zasychać, 
dlatego po jej nałożeniu od razu 
nakładamy brokat.

Krok 1
Zaczesane brwi
Zaczesywanie brwi zaczynamy od ich  
dolnej krawędzi. Czeszemy szczoteczką 
z mydełkiem do góry kilka razy, aż uzyskamy 
odpowiedni kształt. Szczoteczkę należy dość 
mocno przycisnąć do skóry, żeby wszystkie 
włoski ładnie przylegały. Czeszemy 
do momentu, gdy efekt nas zadowoli.

Krok 3
Rzęsy

Nic tak nie ozdobi kobiecego oka  
jak ładne rzęsy. Aby te sztuczne 

utrzymały się dłużej, wystarczy przed 
przyklejeniem powyginać je w różne 

strony. Łatwiej je przykleimy, nie 
będą też odginać się w kącikach oczu. 

Klej chwyci mocniej, gdy przed jego 
nałożeniem odczekamy chwilę, 

aż zgęstnieje. Kiedy stanie się 
bezbarwny, oznacza to, że można już 

przyklejać rzęsy. Ich aplikacja jest 
prosta, lecz wymaga cierpliwości. 

Rzęsy naturalne połączą się  
ze sztucznymi, gdy delikatnie 

wyczeszemy je szczoteczką 
z minimalną ilością tuszu, ale tylko 

u nasady, nigdy po całości, bo wtedy 
osiągniemy karykaturalny efekt.

Rad udziela: 
ANNA WOJCIECHOWSKA,  

makijażystka, ekspertka hebe

1.1.  REVOLUTION MAKEUPREVOLUTION MAKEUP Soap Styler, mydełko 
do stylizacji brwi, 5 g, 45,99 zł, 100 g = 919,80 zł    

2.2.  CLARESA Blend, My Friend!, baza pod cienie 
do powiek,  5,5 g, 14,99 zł, 100 g = 272,55 zł    

3.3.  GOSHGOSH wodoodporna baza pod cienie 001,  
1 g, 44,99 zł, 100 g = 4499,00 zł   
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SUPER STAY 
24H SKIN TINT

95%** TESTOWANYCH 
POTWIERDZA ZDROWSZY WYGLĄD 

SKÓRY PO 4 TYGODNIACH

WEGAŃSKA
FORMUŁA***

*Badanie konsumenckie. **Badanie konsumenckie po 4 tygodniach stosowania.
***Nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego oraz ich pochodnych.

24H* EFEKT 
ROZŚWIETLONEJ SKÓRY  

W KRYJĄCYM PODKŁADZIE 
Z WITAMINĄ C.

MNY_Modul_Hebe_SSSkinTint_v1.indd   1MNY_Modul_Hebe_SSSkinTint_v1.indd   1 19/01/2023   13:2419/01/2023   13:24
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Zwróć na mnieuwagę
Nie boimy się nadmiaru
Falbanki są wszędzie (no, prawie...), ale to bardzo dobrze. 
Nowe wcielenie romantyczności jest przekazem dosłownym, 
a nie jedynie delikatną sugestią.

Czy musimy być zawsze poważne?
Srebrne botki, i to w dodatku kowbojki (które nawet w mniej 
widowiskowym kolorze są wyraziste). Do tego jeszcze wstawki 
z kolorowej skóry. Dzieje się! 

Dwa zamiast jednego
Biżuterię o prostych, geometrycznych wzorach 
nosimy już niemal od dekady. Ta jest do niej podobna, 
ale wyraźnie przeskalowana. I bardziej okazała. 

kolczyki:  
By Dziubeka

sukienka: 
Zara

kowbojki: 
Raid

Postawmy na szczegóły! One sprawią, że każda stylizacja 
będzie supertrendy!
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Zrób to sama
Jak uzyskać efekt najmodniejszego zdekonstruowanego 
dżinsu? Na przykład odpruwając kieszenie od ukochanej 
dżinsowej spódnicy lub spodni.  

Zdrowa mała dawka
Klasyczny deseń w takim detalu jak pasek ożywi 
każdą stylizację. I wcale nie sprawi, że będzie ona 
postrzegana jako drapieżna. 

Pół na pół
Trochę solidnych ogniw łańcucha ze stylizacji sprzed sezonu 
lub dwóch i nieco subtelnych perełek o nieregularnym 
kształcie typu barocco. Nie musimy decydować, co lubimy 
bardziej. Możemy mieć oba style jednocześnie.  

naszyjnik: 
La Notte 

koszula: Marks&Spencer 
spódnica: Nümph

pasek: Next
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Popraw kondycję  
swojej skóry  
i ciesz się  
pięknym  
ciałem!
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Więcej światła!
Asystent fotografa trzyma blendę, która 
odbija światło i kieruje je na twarz modelki 
Ani. Dzięki temu zdjęcie będzie perfekcyjne.

Kolorowe akcenty na białym tle
Na plan zdjęciowy wszyscy oprócz modelek wchodzą 
w ochraniaczach na buty. Biel musi być nieskazitelna.  

IDZIE WIOSNA... 
Fotografowanie wiosennych trendów, gdy za oknem styczniowa aura? Czemu nie! 

W końcu od czego jest wyobraźnia? Szczególnie, że wszyscy z utęsknieniem 
czekamy na powrót słońca oraz świeżą zieleń traw i liści.   

FO
T.
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.L
A

B

Perfekcyjne wykończenie
Makijaż do sesji musi być 
idealny, bo zdjęcia obnażą 
wszelkie jego niedoskonałości. 
Na szczęście nasza ekipa czuwa 
nad modelkami przez cały czas.
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Działania 
symultaniczne
By oszczędzić czas, 
obie Anie – fryzjerka 
i makijażystka – łączą 
siły, zajmując się 
modelką jednocześnie. 

Pucowanie i polerowanie...
Lustrzana tafla musi lśnić jak nowa! 

Czy tak jest dobrze?
Modelka Dana z uwagą słucha 
wskazówek fotografa Marka 
Straszewskiego.

Dopasowanie
Wystarczy jeden naszyjnik 
czy dokładamy drugi?  
To są poważne decyzje! 

Lustereczko powiedz przecie...
Melancholijne spojrzenie świetnie wyjdzie na zdjęciach. 
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Peggy Guggenheim w oryginalnych  
okularach słonecznych. To tylko jedna para  
z jej licznej kolekcji.
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Gdy była młodą dziewczyną, modne były towarzyskie przebieranki (tu: w kimonie).  
Peggy brała w nich udział, ale za nimi nie przepadała. Nie mogła przebrać się tak, jak chciała. 

Po dziadku odziedziczyła duży nos, po ojcu „skromne resztki” fortuny  
(dzisiaj byłoby to około 35 mln dolarów). W rodzinie Guggenheimów była więc ubogą 

krewną. I uchodziła za tę brzydszą i głupszą. Ale to ona odkryła talent Jacksona 
Pollocka, historyczną Wenecję uczyniła mekką dla koneserów sztuki współczesnej  

i nie wahała się przed noszeniem tego, na co miała ochotę. Wszystko instynktownie.
TEKST: Iza Borowa

PEGGY GUGGENHEIM 
czyli… ja wam jeszcze pokażę! 

T rudno powiedzieć, co było 
pierwsze – jej miłość do sztuki 
czy miłość do artystów. Jej ko-

lekcji dzieł sztuki dorównuje tylko jej ko-
lekcja partnerów. Swoją wiedzę o świecie 
i historii sztuki zdobywała sama: „Korzy-
stałam z rad najlepszych. Słuchałam 
i słuchałam. Tak stałam się ekspertem”. 
Kiedy okres słuchania innych nieodwo-
łalnie dobiegł końca, Marguerite „Peggy” 
Guggenheim weszła z impetem do świata 
sztuki, przepełniona pewnością, że po-
trafi wybierać to, co najlepsze, i z przeko-
naniem, że wie, jak odpowiednio poka-
zać to światu. Miała rację.
Gdy wybucha II wojna światowa, Peg-
gy Guggenheim miała już wyrobiony 
styl i wielu przyjaciół wśród amery-
kańskiej i europejskiej bohemy. Dzie-
dziczka niewielkiej (w porównaniu do 
jej kuzynów) fortuny stawia sobie 
wówczas za cel uratować przed nazi-
stami jak najwięcej prac swoich przy-
jaciół (i nie tylko). Kwitnące życie ar-
tystyczne staje pod znakiem zapyta-
nia, kiedy Hitler wyrusza na wojnę 
z nowymi nurtami w sztuce. To, co 
świat nazywa awangardą, dla niego 
jest wynaturzeniem. Peggy rozpoczy-
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na więc swoją krucjatę: ratuje to, w co 
wierzy, stara się kupować jedno dzieło 
dziennie i w ten sposób – ratując – bu-
duje (za grosze) kolekcję, która od-
mieni wkrótce spojrzenie na sztukę na 
całym świecie. Duchamp, Man Ray, 
Brancusi, Kandinsky, Dali, Picasso to 
tylko kilka nazwisk z jej kolekcji przy-
jaciół i uratowanych prac.
Abstrakcjonizm, surrealizm, dada-
izm, fowizm, kubizm... Wszystko, co 
nowe i wcześniej niewidziane w sztu-
ce, dla Peggy stanowi esencję jej pra-
cy i życia. Kiedy zakładała dwa różne 
kolczyki, zaprojektowane dla niej 
przez różnych artystów, mówiła, że 
chce pozostać sprawiedliwa i trakto-
wać na równi dwa różne kierunki 
sztuki. Jej stroje często stanowiły tło 
dla nietuzinkowych dodatków, po-
dobnie jak jej galerie były tłem dla 
artystów, których odkrywała. Cho-
ciaż sama byłą uznawana raczej za 
brzydulę, nigdy nie próbowała się 
ukrywać i stronić od obiektywów. 
Nie wstydziła się swojego nosa, który 
dzięki nieudanej operacji plastycznej 

prostota i nienaganna jakość jej gar-
deroby służyły eksponowaniu unika-
towych dodatków. Będąc miłośniczką 
sztuki, kochała też projektantów mo-
dy i nie bała się wyróżniać z tłumu. 
Nie była ofiarą zmieniających się 
trendów w modzie, ale nie pozosta-
wała na nie obojętna. Na przestrzeni 
kilku dekad zgromadziła stroje, które 
nigdy nie wyszły z mody. Peggy Gug-
genheim znała swoją wartość, podob-
nie jak potrafiła ocenić wartość dzieł 
artystów, o których nikt nie słyszał – 
polegała na swoim guście.
Oprócz biżuterii jej pasją były okulary 
przeciwsłoneczne, które zamawiała 
u artystów. Najsłynniejsze z nich to te 
w kształcie motyla, które zamówiła 
u kontrowersyjnego amerykańskiego 

Dziedziniec weneckiego palazzo i kanał za nim to doskonałe tło do prezentacji obrazu 
Salvadora Dalego „Płynne pożądanie”.

Kiedy patrzę wstecz 
na swoje życie, czuję 

ogromną radość. 
Myślę, że było pełne 
sukcesów. Zawsze 

robiłam to, co 
chciałam, i nigdy 
nie przejmowałam 
się, co myślą inni. 

Wyzwolenie kobiet? 
Byłam wyzwolona, 

zanim jeszcze 
powstał ten termin!

zyskał przydomek „ziemniaka Gug-
genheim”, a brak spektakularnej uro-
dy nie przeszkodził jej w romansach 
z elitą początku XX wieku. Zapytana, 
ilu miała mężów, odpowiadała: „Swo-
ich czy cudzych?”.
Jej stosunek do mody był również wy-
razem jej miłości do sztuki. Kiedy do-
szła do wniosku, że garderoba kosztu-
je ją zbyt wiele i pieniądze te mogłaby 
wydać na kolejne wystawy i wzboga-
canie kolekcji, postawiła sobie ultima-
tum – dwa niezwykłe, pierwszorzęd-
nej jakości, stroje rocznie. Tyle jej wy-
starczyło. Nigdy nie nosiła spodni. Jej 
klasycznym wyborem była prosta su-
kienka, szmizjerka lub żakiet i spód-
nica, a do tego artystyczna biżuteria. 
Kochała duże kolczyki i naszyjniki, 
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CZYTANIE 
Z PORTRETU 
Czerwona szminka i ciemne brwi, 
dwa symbole przebojowej 
kobiecości, krótkie kręcone 
włosy najpierw kruczoczarne, 
a z biegiem lat przechodzące w biel. 
Makijaż i fryzury doskonale 
oddawały charakter Peggy, 
jej niezłomność i artystyczną  
duszę oraz umiejętność 
odróżniania awangardy od zbędnych 
udziwnień. Zamierzona prostota 
i przemyślane akcenty to 
świadectwo kobiety, która słuchała 
siebie i ufała swoim decyzjom.

malarza Edwarda Melcartha. To wła-
śnie w nich widzimy ją na tarasie jej 
weneckiego palazzo i na pokładzie jej 
prywatnej gondoli (ostatniej, która 
miała prywatnego właściciela), w oto-
czeniu sztuki i jej ukochanych psów 
Lhasa apso. 
Uśmiechnięta lub nie, zawsze z deter-
minacją w  spojrzeniu Marguerite 
„Peggy” Guggenheim zbudowała swój 
świat, opierając się na własnych wybo-
rach i guście. Jej miłość do środowi-
ska artystycznego rozpoczęła się 
w Nowym Jorku, kiedy jako młoda 
dziewczyna zamiatała podłogi i ob-
sługiwała klientów w awangardowej 
księgarni na Manhattanie (ponoć ro-
biła to w perłach i futrze), i trwała aż 
do samej śmierci, a nawet po. Pocho-
wana obok swoich psów na dziedziń-
cu weneckiej posiadłości jest nadal 
w centrum wydarzeń, jej dom to jed-
no z najwspanialszych muzeów sztuki 
XX wieku, a prace kupowane przez 
nią niegdyś od nieznanych artystów 
dziś tworzą kolekcję wartą miliony.  

Peggy lustruje swój kolejny nabytek – jedną z prac rzeźbiarza Aleksandra Caldera. 
Szybko poznała się na tzw. sztuce kinetycznej i namiętnie kolekcjonowała mobile.  FO
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P erfumy są jak nasz podpis, prze-
kaz informujący, co lubimy, jacy 
jesteśmy, czego pragniemy. To 

istotny element dopełniający nasz wize-
runek i podkreślający strój, fryzurę, 
usposobienie oraz temperament. Per-
fumami możemy wyrazić nastrój i zaak-
centować osobowość, a dobrze dobrana 
kompozycja zapachowa potrafi nas wy-
różnić. Co zrobić, żeby perfumy nas wy-
różniały? Szukajmy w kompozycjach 
wyjątkowych nut, które lubimy, które do-
brze nam się kojarzą, wybierajmy zapa-
chy, które nas inspirują i sprawiają, że 
czujemy się wyjątkowo. Jeśli tego do-
świadczymy, trafiliśmy na kompozycję 
dopasowaną do naszego charakteru. 
Podpowiadamy, jakie nuty nadają orygi-
nalny charakter kompozycjom. 
Czarna porzeczka – ma głęboki, ciepły 
aromat. Pięknie łączy się z piżmem, ja-
śminem i różą.
Różowy pieprz – tę nutę przepełniają ra-
dość i optymizm. Połączona z nutami 
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Nuty szyprowe – charakteryzuje je wy-
rafinowanie i elegancja. Ich głęboki za-
pach otula, rozgrzewa i intryguje.
Nuty wiatru i wody – szczególnie lubia-
ne latem, dają poczucie świeżości, lekko-
ści, chłodu, przestrzeni i wolności. Synte-
tyczne składniki Calypsone i Calone 
w towarzystwie kwiatów i ziół (i w zależ-
ności od stężenia) mogą pachnieć jak 
woda z górskiego strumienia, deszcz, 
ozon, soczysty arbuz, świeżo skoszona 
trawa, rosa lub morska bryza.  

Chcę się  Chcę się  
wyróżnićwyróżnić
Dobrze dobrane perfumy Dobrze dobrane perfumy 
potrafią sprawić, że wzrasta potrafią sprawić, że wzrasta 
nasza pewność siebie. nasza pewność siebie. 
Skupiamy na sobie Skupiamy na sobie 
zainteresowanie innych zainteresowanie innych 
i nawet uda nam się i nawet uda nam się 
przekonać policjanta, przekonać policjanta, 
że wystarczy nam pouczenie że wystarczy nam pouczenie 
zamiast mandatu.  zamiast mandatu.  
TEKST:TEKST: Aleksander Perliński leksander Perliński 

NIE KRZYCZ 
ZAPACHEM
Oryginalne perfumy nie muszą 
być mocne i spowijać cię chmurą 
woni. Traktujmy je jak talizman 
i stosujmy w niewielkich ilościach, 
tak aby delikatnie dawały o sobie 
znać, niekoniecznie narzucając się 
wszystkim wokół. Zapachowy  
savoir-vivre nakazuje umiar, 
szczególnie gdy kompozycja zawiera 
składniki o oryginalnych nutach, 
do których należą m.in. piżmo, jaśmin, 
tuberoza, kadzidło, paczuli, ostre 
przyprawy i oud. Nawet aromaty 
różowego pieprzu, wanilii i kokosa 
mogą okazać się męczące, gdy stosuje 
się je w nadmiarze. 

1. EL GANSO Señorita, woda toaletowa 
damska, 30 ml, 129,99 zł, 100 ml = 433,30 zł 

2. DKNY Women, woda toaletowa 
damska, 100 ml, 299,99 zł,  
100 ml = 299,99 zł   3. HERMÈS Un Jardin  
sur le Toit, woda toaletowa damska,  
30 ml, 189,99 zł, 100 ml = 633,30 zł    

4. ESTĒE LAUDER White Linen,  
woda perfumowana damska, 60 ml,  
249,99 zł, 100 ml = 416,65 zł,

1 2 3 4

białych kwiatów, akordami drzewnymi 
i orientalnymi dodaje im lekkości. W to-
warzystwie cytrusów, nut zielonych i ziół 
wibruje świeżością i energią.
Kokos – jest słodki i egzotyczny, a połą-
czony z wanilią i zapachem owoców staje 
się frywolny. W towarzystwie kwiatów 
i przypraw nabiera elegancji.
Liście pomidorów – to kwintesencja 
świeżości. Świetnie sprawdzają się w za-
pachach na lato. Połączone z cytrusami 
są romantyczne i kobiece. 

TYLKO 
w  
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KIM PANI I KIM PAN JEST? 
Fascynujące historie marek perfumeryjnych, które zagościły na naszych półkach.

TEKST: Matylda Jawor
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S alvadora Dalego przedstawiać 

nie trzeba. Jeden z twórców sur-
realizmu znany był także z cien-

kich i długich wąsów (które w naszej pa-
mięci utrwaliły maski noszone przez 
bohaterów serialu „Dom z papieru”) 
oraz upodobania do ekscentrycznego 
trybu życia. Był nie tylko malarzem, ale 
także twórcą happeningów. Motywy 
z jego twórczości oraz nawiązanie do 
wyobraźni sławnego Katalończyka spo-
tkały się w marce perfumeryjnej sygno-
wanej jego nazwiskiem. Zapachy są nie-
banalne, a ich oryginalne flakony mogą 
stać się elementem naszej kolekcji. 

Wszechstronnym twórcą jest też per-
fumiarz Serge Lutens. Od początku 
działalności nie tylko tworzy kompozy-
cje, z których wiele wpisało się do historii 
perfumiarstwa XX wieku, ale również 
dba o każdy detal wizerunku związany 
z zapachem, będąc twórcą makijażu i au-
torem zdjęć. Twórczość perfumeryjną 
traktuje jako emanację swego wnętrza, 
a nie  zlecenie do wykonania. 
Z pasji i miłości do piękna powstały 
kompozycje perfumeryjne słynnego do-
mu zegarmistrzowskiego i jubilerskiego 
Chopard. Założyciel firmy postawił na 
najnowocześniejsze mechanizmy i sub-

telne, wyjątkowe dekoracje. Dobry smak 
Louisa-Ulysse’a widać też w pracach jego 
następców – biżuterii, perfumach i do-
datkach. Przypominają klejnoty.
Jeanne Lanvin to jedna z pierwszych 
projektantek, które opracowały perfumy 
korespondujące z ich kolekcjami mody 
(zrobiła to dużo wcześniej niż Coco Cha-
nel). Do kobiecych projektów dodała 
ekstrawagancki zapach My Sin (Mój 
grzech), który na początku lat 20. XX 
wieku cieszył się dużą popularnością. 
Dołączyły do niego inne, np. Éclat d’Ar-
pège, który spotyka się z zainteresowa-
niem kobiet od stu lat. Fenomen! 

TWÓRCA 
ROZUMIE  
KOBIETY 

JAK  
MAŁO KTO...

200 PROCENT KOBIECOŚCI
Nawet jeśli natura nie obdarzyła cię sylwetką klepsydry 

z flakonika perfum, możesz poczuć się boginią zmysłowości, 
ubierając się w zapach, który jest hołdem złożonym przez 

projektanta nierozwiązanej dotąd zagadce kobiecości.
Jean Paul Gaultier, Classique la Belle, woda perfumowana 

damska, 30 ml, cena: 249,99 zł, 100 ml = 833,30 zł100 ml = 833,30 zł
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DZIEŁO  
SZTUKI

KLASYKA,  
KTÓRA  

NIE LICZY  
LAT

SENNE 
MARZENIE

NICZYM 
KLEJNOT

Z DALA  
OD BANAŁU

Perfumy to forma pisania, Perfumy to forma pisania, 
rodzaj atramentu, intuicyjny rodzaj atramentu, intuicyjny 

wybór, kropka nad „i”,  wybór, kropka nad „i”,  
ale także broń, uprzejmy gest, ale także broń, uprzejmy gest, 
część chwili i... konsekwencja.część chwili i... konsekwencja.

Serge Lutens,  Serge Lutens,  
współczesny artysta francuski,  współczesny artysta francuski,  

twórca perfumtwórca perfum

SAMA SŁODYCZ
Niepowtarzalny aromat koktajlu Bellini 

w towarzystwie płatków jaśminu 
i nektaru mandarynkowego to ucieczka 
w świat wyobraźni. Która z nas czasem 

jej nie potrzebuje? 
Lolita Lempicka Lolitaland, woda 

perfumowana, 40 ml, cena: 289,99 zł,  
100 ml = 724,98 zł100 ml = 724,98 zł

DZIEŁO SZTUK…
...malarstwa i perfumiarstwa! Nazwa 

kompozycji i bryła flakonu nawiązują do 
obrazu Salvadora Dalego „Objawienie 
twarzy Afrodyty z Knidos w otoczeniu 

krajobrazu”. A zapach? Jesteś 
na plaży otoczonej czystymi wodami 

szmaragdowego oceanu... 
Salvador Dali Laguna, woda toaletowa 

damska, 30 ml, cena: 89,99 zł,  
100 ml =  299,97 zł  100 ml =  299,97 zł  

ŻYWA HISTORIA
Kompozycja liczy sobie prawie sto lat, 
ale nadal urzeka świeżością i energią 

(widocznie wyobrażenie o nich aż 
tak bardzo nie zmienia się z czasem). 
Jest niczym przebój, który nigdy nie 

przestaje być modny. Czy to możliwe? 
Ten zapach jest tego dowodem!

Lanvin Éclat d’Arpège, woda 
perfumowana damska, 30 ml,  
cena: 159,99 zł, 100 ml = 533,30 zł100 ml = 533,30 zł

PRAWDZIWA OZDOBA
Zapach stworzony przez kobietę 
(Nathalie Lorson, autorkę perfum 

dla takich marek, jak m.in. Burberry, 
Giorgio Armani, Issey Miyake) dla 

kobiet. Kompozycja liczy już niemal 
30 lat, ale nadal jest nowoczesna, 

zmysłowa i pociągająca.  
To znak, że może na stałe zagościć  

na półce z klasykami. 
Chopard Wish, woda perfumowana 

damska, 30 ml, cena: 149,99 zł,  
100 ml = 499,97 zł100 ml = 499,97 zł

W CIEMNYM LESIE…
Las, pierwotne instynkty i czyste 

piękno. Twórca kompozycji 
odwołuje się do emocji 

i swobodnych skojarzeń – niczym 
poeta. No właśnie, to jest poezja, 
tyle że zamknięta nie w tomiku 

wierszy, ale we flakoniku. 
Serge Lutens Féminité du bois, woda 

perfumowana, 50 ml,  
cena: 479,99 zł, 100 ml = 959,98 zł100 ml = 959,98 zł
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2. WIECZORNY DEMAKIJAŻ 
NAWET BEZ MAKIJAŻU

Nawet jeśli nie malujesz się na co dzień, 
wieczorne oczyszczanie powinnaś za-
cząć od „demakijażu” olejkiem albo 
mleczkiem, które rozpuszczą wszystkie 
tłuste zanieczyszczenia i nałożone na 
skórę produkty. Mogą to być czyste oleje 
dobrane do potrzeb twojej skóry. Jeśli 
masz cerę suchą, sięgnij po olej z awoka-
do lub oliwę z oliwek, przy cerze tłustej 
najlepiej sprawdzą się olej lniany lub ry-
żowy, cera naczynkowa lubi olej z dzikiej 
róży, a normalna olej jojoba. Pamiętaj, że 
olej nakładamy dłońmi na suchą, „brud-
ną” skórę twarzy. Wmasowujemy go i po 
30 sekundach zwilżamy wodą. Masuje-

Poznaj sześć zasad 
oczyszczania twarzy, 
dzięki którym skóra 

Koreanek jest idealnie 
gładka, lśniąca  

i wiecznie młoda.

OCZYSZCZANIE  OCZYSZCZANIE  

przyjęła składniki aktywne z ampułki 
i kremu na dzień oraz by makijaż wyglą-
dał idealnie przez cały dzień. Rano mo-
żesz ograniczyć się do oczyszczania twa-
rzy za pomocą produktu zmywalnego 
wodą, czyli żelu lub pianki (patrz 
punkt 3), wieczorem koniecznie prze-
prowadź oczyszczanie dwuetapowe (za-
stosuj punkty 2 i 3).

Pierwszy krok odmładzającego rytuału K-beauty 

Właściwe oczyszczanie to pod-
stawa. Dlaczego? Bo żadne 
składniki aktywne nie za-

działają dobrze, jeśli będą nałożone na 
nieodpowiednio przygotowaną skórę. 
Przyjrzyjmy się temu procesowi i naucz-
my się wykonywać go tak, jak Koreanki.

1. OCZYSZCZANIE  
RANO I WIECZOREM

Najważniejsza zasada w oczyszczaniu 
skóry: twarz myjemy nie tylko wieczo-
rem, ale również rano. W nocy nasza 
skóra produkuje sebum i się poci. Znaj-
dują się też na niej resztki wieczornej 
pielęgnacji. Wszystko to musimy do-
kładnie zmyć, aby skóra jak najlepiej 
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Więcej 
produktów 

koreańskich 
znajdziesz na 

hebe.pl

CLIV 
żelowy peeling 

do twarzy, 100 ml, 
99,99 zł,  

100 ml = 99,99 zł

CLIV 
puder 

enzymatyczny 
do mycia twarzy, 

50 g, 124,99 zł,  
100 g = 249,98 zł

MULDREAM 
intensywne 

serum do twarzy, 
110 ml, 99,99 zł,  

100 ml = 90,90 zł

CLIV  
Vita C, 

rozświetlający 
tonik do twarzy  
150 ml, 129,99 zł,  

100 ml = 86,66 zł

MEDIHEAL  

Tea Tree Biome 
Blemish Cica, 

oczyszczający żel 
do mycia twarzy, 
200 ml, 94,99 zł,  

100 ml = 47,50 zł

ścia gruczołów łojowych i wraz z reszt-
kami zanieczyszczeń powodować po-
wstawanie zaskórników i innych niedo-
skonałości. Dlatego tak ważne jest regu-
larne stosowanie peelingów. Te koreań-
skie są wyjątkowo łagodne dla skóry, bo 
opierają się nie na podrażniających ją 
drobinkach ściernych, ale na kwasach. 
Przykładem jest żelowy peeling do twa-
rzy marki CLIV, który świetnie sprawdzi 
się w przypadku cery wrażliwej, bo ba-
zuje na idealnych dla niej kwasach PHA. 
Przykładem kosmetyku, który łączy 
funkcję mycia i peelingu, jest oczyszcza-
jący puder do mycia twarzy. 

6. NIE ZAPOMINAJ 
O TONIKU

Ostatnim krokiem oczyszczania skóry 
jest tonizacja – szalenie ważna w kore-
ańskim rytuale pielęgnacyjnym, ponie-
waż pozwala ostatecznie usunąć ze skó-
ry resztki zanieczyszczeń i produktu 
myjącego, jest też doskonałą bazą pod 
kosmetyki pielęgnacyjne. Wchłaniają się 
one dużo lepiej, a ich składniki aktywne 
mają szansę dotrzeć głębiej, jeśli nałoży-
my je na skórę po aplikacji toniku. Mo-
żesz wybrać jeden z kosmeceutycznych 
toników CLIV, opartych na zaawanso-
wanych składnikach aktywnych, np. 
rozświetlający z witaminą C. Jeśli jesteś 
zwolenniczką rozwiązań typu 2 w 1 oraz 
ważne jest dla ciebie, by produkt był we-
gański, hypoalergiczny i naturalny, to 
idealne dla ciebie będą produkty typu 
serum-tonik Muldream. Masz do wybo-
ru wersję balansującą przeznaczoną do 
cery przetłuszczającej się oraz regeneru-
jącą do cery suchej.

Więcej informacji na temat koreań-
skiej pielęgnacji znajdziesz w darmo-
wym e-booku: www.hebe.pl/k-beauty

my kolejne 30 sekund, starając się ze-
mulgować zanieczyszczenia (nie zapo-
minamy o linii włosów). Na koniec spłu-
kujemy całość letnią wodą.

3. DO MYCIA UŻYWAJ 
ŁAGODNYCH PRODUKTÓW 

Do drugiego etapu oczyszczania, czyli 
mycia właściwego, używaj produktów, 
które działają łagodnie i nie uszkadzają 
bariery hydrolipidowej. Stosowane ko-
smetyki nie powinny zawierać agresyw-
nych detergentów (takich jak SLES), 
ale łagodniejsze (np. Sodium Cocoyl 
Isethionate i Coco Betaine). Znajdziesz 
je np. w żelu do oczyszczania twarzy z li-
nii Tea Tree Biome Blemish Cica Medi-
heal. Dzięki składnikom, takim jak 
wąkrota azjatycka oraz hydrolaty z alo-
esu i drzewa herbacianego, dba on rów-
nież o mikrobiom naszej skóry. 

4. MASUJ, MASUJ, MASUJ
Podczas mycia możesz (i powinnaś) wy-
konać krótki masaż twarzy. Koreanki 
wykorzystują każdą okazję, aby manual-
nie zadbać o kondycję skóry. Podczas 
demakijażu oczu wykonuj koliste ruchy 
od zewnątrz do wewnątrz, a podczas 
mycia twarzy i szyi odwrotnie – od we-
wnątrz do zewnątrz. I to wystarczy. Taki 
trwający dwie minuty masaż (minuta 
z olejem i minuta z żelem/pianką) po-
zwoli na zemulgowanie i rozpuszczenie 
zanieczyszczeń, pobudzenie mikrokrą-
żenia, usunięcie obumarłego naskórka 
oraz zapewni odprężenie.

5. DWA RAZY W TYGODNIU 
ZRÓB PEELING

Pamiętajmy, że nasza skóra cały czas się 
odnawia. Nowe komórki zastępują stare, 
a te obumarłe, gromadząc się na po-
wierzchni naskórka, mogą blokować uj-

TYLKO 
w  



T O  NA S  I N S PI RU J E
/  T E S T U J E M Y

104     h    facebook.com/hebepolska

Test SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY  
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Testowała: Klaudyna Wierzbicka
ekspertka ds. makijażu z drogerii h w Częstochowie

O produkcie: nawilżająco-rozświetlający 
podkład wzbogacony kompleksem 
witamin C, B5 i E. Daje efekt promiennego 
i świeżo wyglądającego makijażu.
Najlepszy dla: każdego typu cery, 
szczególnie tej suchej i zmęczonej. 
Polecany zwolenniczkom naturalnego 
makijażu.
Zwróciłam uwagę na: lekką i bardzo 
przyjemną konsystencję, która 
komfortowo się nosi.
Bourjois Healthy Mix, wegański podkład 
rozświetlający, light vanilla 51, 30 ml,   
cena: 73,99  zł, 100 ml = 246,63 zł

O produkcie: lekki transparentny puder, który pochłania 
nadmiar sebum, nadając cerze długotrwałe zmatowienie. 
Nie przesusza skóry i  nie zatyka porów.
Najlepszy dla: cery tłustej, mieszanej i wrażliwej 
na podrażnienia.
Zwróciłam uwagę 
na: opakowanie 
zawierające wkład 
do bambusowej 
kasetki Ecocera.
Ecocera prasowany 
puder owsiany  
do twarzy, 10 g,  
cena: 19,99 zł,  
100 g = 199,90 zł

O produkcie: ultralekki puder, dopasowujący się do każdej 
cery, dający efekt wygładzenia i naturalnego wyglądu. 
Pył ametystowy przywraca blask zmęczonej skórze  
i niweluje drobne niedoskonałości.
Najlepszy dla: kobiet szukających długotrwałego 
zmatowienia cery.
Zwróciłam uwagę na: 
opakowanie, dzięki 
któremu produkt się 
nie rozsypuje, oraz 
praktyczną gąbeczkę.
Eveline Cosmetics  
Wonder Match, sypki 
puder do twarzy, 5 g, cena: 
59,99 zł, 100 g = 1199,80 zł

O produkcie: wegański, bezbarwny 
żel do stylizacji i utrwalania brwi 
o szybkoschnącej formule. 
Jest odporny na ścieranie, nie skleja 
włosków.
Najlepszy dla: fanek wyczesanych 
brwi, które utrzymują kształt 
przez długi czas.
Zwróciłam uwagę na: precyzyjną 
szczoteczkę, która ułatwia aplikację 
żelu. 
Hebe Professional Transparent  
Brow Fixer, transparenty żel  
do utrwalania brwi, 2,8 g,  
cena: 19,99 zł, 100 g = 713,93 zł 

Eveline Cosmetics, 
sypki puder do twarzy 4

Bourjois, 
podkład rozświetlający

Hebe Professional, 
żel do brwi

1 2

3

Ecocera, 
prasowany puder do twarzy

TYLKO 
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PODKŁAD MATCH PERFECTION
IT’S A MATCH!

PODKŁAD NIEZWYKŁY JAK TY

TECHNOLOGIA 
DOPASOWUJE SIE DO TWOJEJ CERY¸

PRZED PO
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Marilyn Monroe, gdy w 1954 roku odwiedziła 
amerykańskich żołnierzy walczących w Korei,  

nosiła wysokie sznurowane buty wojskowe  
z owijką na cholewce.



Zimą najpopularniejsze puchówki do złudzenia przypominały podpinkę z tradycyjnej 
parki noszonej przez amerykańskich żołnierzy. Wiosną przebojem do mody wracają 

spodnie komandosów – bojówki. Dlaczego trendy kochają akcesoria wojskowe?
TEKST: Matylda Jawor

ZA MUNDUREM 
MODA SZNUREM

PARKA
Większość z nas ma ją w swojej szafie. 
Najczęściej jest to już wersja zmodyfi-
kowana, dostosowana do damskiej syl-
wetki, ale kilkoma charakterystyczny-
mi szczegółami trzyma się blisko orygi-
nału. Co czyni ją od razu rozpoznawal-
ną parką, a nie po prostu kolejną, nawet 
najpiękniejszą kurtką? Charaktery-
styczny mundurowy odcień khaki  
(w letnich wariantach bywa nieco ja-
śniejszy), rodzaj drelichowego dość 
miękkiego, ale gęstego płótna, z które-
go jest uszyta, kaptur, duże pojemne 
kieszenie, wydłużony dół pleców z cha-
rakterystycznym pęknięciem (nazywa-
ny rybim ogonem). 
Coś szczególnego? Nie bardzo… Bo 
siła sukcesu fasonu nie leży w jego po-
szczególnych elementach, ale w złoże-
niu ich w taką właśnie całość. Parka 
może być letnia lub zimowa dzięki 
odpinanej podpince przypominającej 
cienką puchową kurteczkę. Podpinka 
ta zresztą niedawno wyruszyła w sa-

motny rejs na ocean mody, uwolniona 
od towarzystwa „matki” – parki, i od-
niosła niebywały sukces. Taka to już 
rodzinka!
Parka została zaprojektowana pier-
wotnie jako okrycie piechoty amery-
kańskiej armii walczącej lub stacjonu-
jącej w chłodnych częściach globu. Był 
to pierwotnie zmodyfikowany wariant 
anoraka (kangurki) – tradycyjnego 
okrycia Inuitów, ludów zamieszkują-
cych Alaskę i Syberię. Po próbach, 
w których żonglowano elementami 
fasonu, powstała kultowa parka 
M1951, a po niej M1965 (różni się od 
poprzedniej tym, że kaptur można 
odpiąć, a kołnierz tworzy wysoką stój-
kę). I to właśnie ten model staje się 
podstawą wszelkich późniejszych cy-
wilnych modyfikacji i mieszkańcem 
naszych szaf. W latach 60. XX wieku 
parki nosili londyńscy kontestatorzy 
społecznych reguł – modsi – do wą-
skich spodni, koszulek polo i zamszo-
wych trzewików. Potem także bywała 

dyżurnym akcesorium buntowników 
i wywrotowców rozmaitych syste-
mów. Parki, obficie dziurkowane 
agrafkami i ozdabiane wolnomyślny-
mi hasłami, nosili punki, a w czasach 
polskiego zrywu Solidarności pozwa-
lały wyróżniać się z tłumu działaczom 
niepodległościowym. W kolejnych 
kilku dekadach parka straciła nieco 
swój buntowniczy charakter. 
Jej uniwersalność dorównuje obecnie 
popularnością dżinsom, a zdobycie 
takiego statusu to niełatwa sprawa! 
Stała się wygodną kurtką, która może 
być noszona do wszystkiego i w każ-
dej sytuacji. Może być narzucona na 
sukienkę wieczorową lub korporacyj-
ny uniform. Każdą inną stylizację dy-
namizuje, dając jej rys brawury. I chy-
ba właśnie za to ją kochamy! 

TRAPERY, GLANY… 
Po co sznurować buty ponad kostkę? To 
proste – dla ochrony przed urazami. 
Wiedzieli o tym dowódcy starożyt-
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nych armii, wyposażając greckich ho-
plitów i rzymskich legionistów w san-
dały sięgające łydek i osłonięte dodat-
kowo nagolennikami. Armie składa-
jące się z  konnicy wolały używać 
miękkich wciąganych butów z cho-
lewką, bo zmiana pozycji stopy była 
ważna ze względu na technikę walki 
z siodła i jej usztywnianie nie było po-

21

trzebne. Potem, na krótko, zawierzo-
no wersjom mieszanym składającym 
się z krótkich trzewików i wysokich 
ochraniaczy zapinanych na guziki. 
Rosyjski „generał mróz” przekonał 
jednak armię Napoleona, że żołnierz 
musi mieć obuwie na solidnej zelówce 
i dobrze spisujące się w różnych wa-
runkach. Z czasem wysokie trzewiki 

na specjalnej podeszwie stały się pod-
stawowym elementem wyposażenia 
wszystkich współczesnych armii. 
Co ciekawe równolegle i równie dyna-
micznie rozwija się segment butów do 
turystyki, ale moda jakoś niechętnie 
sięga po obuwie turystyczne (w prze-
ciwieństwie do sportowego) i woli in-
spirować się butami o wojskowej pro-

1. Kombinezony mechaników 
lotniczych z czasów II wojny 

światowej 30 lat później odkryła 
dla siebie moda damska.   

2. Jessica Alba w nieco 
zmodyfikowanej parce.
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Kaptur kolczy chronił twarz i szyję rycerza przed cięciem miecza, 
ponieważ ostrze ześlizgiwało się po metalowych ogniwach.  

Był praprzodkiem współczesnej kominiarki.  

XIX-wieczna rycina niemiecka przedstawiająca rycerzy Zakonu Najświętszej Marii Panny, 
czyli Krzyżaków, noszących kaptur kolczy.

weniencji, pojemnie nazywanymi 
glanami. Wiele subkultur z przełomu 
wieków przyznaje się do fascynacji ni-
mi i choć ich członkowie różnili się 
poglądami na świat, wysokie trzewiki 
na traktorach nosili zgodnie i skini, i 
punki. W latach 90., gdy nastała era 
mody grunge, domowa, dokonywana 
ręcznie, personalizacja glanów szybko 

się skomercjalizowała i gotowe buty 
z fachowo przetartej skóry można by-
ło po prostu kupić. 
Mijają dekady, a nadal na glanolubnych 
forach internetowych mnóstwo jest 
błagań o kontakt z fabryką, np. gdzieś 
na Morawach lub w Rumunii, w któ-
rych ponoć zachowały się jeszcze ma-
gazyny pełne obuwia „jak dawniej”. 

Czy kochamy wysokie sznurowane 
trzewiki (obecnie czasem na szpilce, 
a  standardowo już wyposażone 
w boczny suwak) dlatego, że podobne 
nosili i noszą żołnierze i policjanci? 
Nie jestem pewna. Łatwiej przyjąć, że 
to element naszej miejskiej tęsknoty 
za swobodą i przygodą – być może na-
wet nie do końca uświadomionej. 

KOMINIARKA, 
CZYLI BALACLAVA

Polska nazwa sugeruje wyraźnie, że to 
okrycie głowy służy profesjonalistom 
opiekującym się stanem technicznym 
kominów. Ale historia przylegającej do 
głowy czapki, chroniącej także twarz, 
jest dużo dłuższa niż fachowe usługi 
kominiarskie. Ochronne nakrycie gło-
wy nazywane kapturem kolczym po-
dobne do współczesnej kominiarki 
nosili już w  X wieku wojowniczy 
Skandynawowie (świadczy o  tym 
hełm m.in. znaleziony w Tjele w Da-
nii), Krzyżacy, templariusze i inni ry-
cerze średniowiecza. Nosili na tyle 
długo i chętnie, że nawet polscy żoł-
nierze w czasie potopu szwedzkiego 
zakładali podobne (ślady znajdziemy 
np. w ekranizacji „Potopu” Henryka 
Sienkiewicza). 
Kiedy techniki wojenne zmieniły się na 
tyle, że dla wojujących groźniejsze od 
cięcia szablą w szyję było długotrwałe 
marznięcie w okopach, pojawiła się no-
wa wersja tego okrycia głowy. W trak-
cie wojny krymskiej w 1914 roku pod 
Balaclavą przemarznięci angielscy żoł-
nierze czekali na transport ochrania-



Metoda Curly Girl z Urban Care
Wszystkie włosomaniaczki doskonale już znają metodę Curly Girl. 
Linia produktów Urban Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter 
doskonale nadaje się do jej stosowania, a produktem gwiazdą całej 
linii jest olejek w kremie 24/7 do definiowania kształtu loków. To 
produkt o niespotykanej dotąd formule, który posiada w swoim 
składzie wyciąg z hibiskusa i masła shea.

Hibiskus zawiera wysoki poziom aminokwasów, witamin i 
minerałów, które odżywiają i wzmacniają włosy. Znany jest też ze 
swojej zdolności do równoważenia poziomu pH skóry głowy, a brak 
równowagi w poziomie pH może prowadzić do suchości i puszenia 
się włosów. Kolejną zaletą hibiskusa jest jego zdolność do definio-
wania loków. Zawarte w nim związki pomagają stworzyć ich 
bardziej zdefiniowany i sprężysty wygląd.

Wszystkie produkty marki Urban Care są wegańskie, nie są 
testowane na zwierzętach. Nie zawierają siarczanów, parabenów 
ani silikonów. Każdy produkt jest dodatkowo wzbogacony 
roślinną keratyną, która głęboko odżywia włosy i chroni przed 
szkodliwym wpływem zanieczyszczeń.

www.urbancare.com.pl

Każda z nas marzy o pięknych długich, falowanych lub kręconych 
włosach. I chociaż ich pielęgnacja wymaga znacznie
więcej czasu i dyscypliny, dzięki nowej linii Urban Care z 
hibiskusem i masłem shea życie stanie się prostsze.

Znana już od wielu lat w ponad 30 krajach na świecie marka 
Urban Care właśnie debiutuje w Polsce.

do włosów falowanych i kręconych, podkreśla 
loki i zapobiega ich puszeniu

Twisted Curls Hibiscus 
& Shea Butter 

Urban Care
NOWA LINIA DO WŁOSÓW KRĘCONYCH



T O  NA S  I N S PI RU J E
/  M O DA  O D  P O D S Z E W K I

112     h    facebook.com/hebepolska

FO
T.

 B
E&

W
 (5

)

Wersje modowe wojskowych spodni 
często różnią się od oryginałów odcieniem, 
modyfikują fason i deseń. Czasem wystarczy 
zmiana proporcji: żołnierzowi byłoby 
niewygodnie w za dużych spodniach, ale 
nie przeszkadza to celebrytce, która nosi 
bojówki do szpilek i porusza się limuzyną. 
Na zdjęciu: Kim Kardashian z dziećmi. 

czy twarzy i głowy. Na próżno. Czapek 
nie dostali, ale nazwa miasta przylgnę-
ła do tego fasonu na stałe. 
A dzisiaj? Kominiarki często są koja-
rzone z działalnością przestępczą, wy-
mierzaniem wyroków mafijnych i star-
ciami kibiców. Chronią bowiem nie 
tylko przed chłodem, ale i przed rozpo-
znaniem. Obecnie coraz częściej ko-

rzystają z nich rowerzyści na dłuższych 
dystansach i... projektanci mody. 
Czym przykuwają naszą uwagę? Raczej 
nie energią witalną kojarzoną z mę-
stwem wojaków, ale walorami prak-
tycznymi i efektem nowości, bo jako 
typowe akcesorium modowe wytwa-
rzane np. z angory i kaszmiru bywają 
w trendach mody nader rzadko.  

BOJÓWKI VS. CARGO
Co jest w nich ważniejsze – wojowa-
nie czy przechowywanie? Dwadzie-
ścia lat temu triumfalnie przemierzyły 
dystans z poligonu do modowego wy-
biegu, po czym – jak to bywa z gorą-
cymi hitami mody – z łatką niemile 
widzianego w garderobie gościa chył-
kiem opuściły nasze szafy. By powró-
cić w nieco odmienionej wersji, z tyl-
ko w świecie mody możliwym bra-
kiem pamięci o niedawnej złej passie. 
Bojówki pojawiły w mundurach woj-
skowych wraz z rozwojem lotnictwa 
pod koniec lat 30. XX wieku. Lotnicy 
nosili w pojemnych kieszeniach na 
nogawkach spodni wiele przydatnych 
przedmiotów: granaty, części do ra-
dioodbiorników, mapy. Koledzy z in-
nych formacji pozazdrościli im wygo-
dy i niebawem także piechociarze 
i czołgiści mieli spodnie z kieszeniami 
na szwach zewnętrznych nogawek. 
Wygodne tzw. combat pants zaczęła 
nosić ulica, gdy w sklepach z demobi-
lem zaczęły pojawiać się części umun-
durowania żołnierzy z wojny wiet-
namskiej. W wersji krótkiej pokochali 
je wędkarze, a potem dziewczyny, któ-
re – jak zawsze – szukają w modzie 
świeżych doznań. Dlaczego? Dla tych 
wspaniałych kieszeni i oczywiście dla 
odmiany.  
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Podziwiamy aktorów za to, że potrafią opanować długie partie tekstu, 
podczas gdy my mamy problem z przypomnieniem sobie numeru 

telefonu przyjaciółki. Czy możemy być jak gwiazdy sceny? Zapamiętywać 
wiele informacji i bez problemu sięgać po nie w dowolnej chwili? 

Oczywiście, że tak. Należy tylko zabrać się do tego z głową!
TEKST: Anna Nadrzeczna

ZAPAMIĘTAJ SIĘ…  
w zapamiętywaniu

D ziś właściwie nie musimy 
już niczego zapamiętywać 
– w smartfonach mamy nu-

mery do rodziny i znajomych, w elek-
tronicznym kalendarzu wpisujemy 
imieniny i urodziny bliskich, terminy 
płatności rachunków i wizyt u leka-
rza. No i w każdej chwili możemy 
skorzystać z internetu, żeby w wyszu-
kiwarce sprawdzić każdą potrzebną 
nam informację. W efekcie nasza pa-
mięć słabnie. Nie jest to jednak proces 
nieodwracalny. Możemy i powinni-
śmy zadbać o wzmocnienie umiejęt-
ności zapamiętywania. Jak to zrobić? 
Wystarczą dwa kroki! Zobaczmy.

KROK 1. 
POPRAWA KONCENTRACJI

Zanim skupimy się na ćwiczeniach, 
które pomogą nam sprawnie i łatwo 

zapamiętywać, musimy poprawić na-
szą koncentrację. Jest ona bowiem 
niezbędnym warunkiem efektywnej 
nauki. Jeżeli mamy problem z kon-
centracją, trudniej przyswajamy no-
we informacje i słabiej je zapamiętu-
jemy. Sytuacji nie ułatwia nam biolo-
gia – wraz z wiekiem poziom koncen-
tracji oraz zdolność zapamiętywania 
spadają. Dlaczego? Bo po zakończe-
niu nauki w szkole (gdzie nasz mózg 
ciągle musiał zapamiętywać nowe 
informacje) coraz rzadziej wykonuje-
my ćwiczenia pamięciowe. W popra-
wie koncentracji pomogą następujące 
ćwiczenia:

 Tworzenie wizualizacji – stwórz 
i utrzymaj w umyśle obrazy przed-
miotów. Najlepiej zacznij od wyobra-
żania sobie prostych rzeczy, np. owo-
ców, ubrań, przedmiotów, których 

używasz na co dzień. Na początku 
spróbuj utrzymać obraz przez parę 
sekund, a później stopniowo wydłu-
żaj ten czas. Ćwiczenie to stymuluje 
pracę obu półkul, pomaga szybciej 
zapamiętywać i lepiej myśleć. 

 Pisanie streszczeń – streszczaj 
przeczytane książki lub obejrzane 
ostatnio filmy. Trening ten rozwija 
umiejętność skupienia oraz poprawia 
zdolność zwięzłego przekazywania 
informacji i myśli. 

 Układanie puzzli – ćwiczy naszą 
pamięć, uczy cierpliwości, precyzji, 
kojarzenia oraz długotrwałego sku-
pienia się na zadaniu. Stopniowo 
zwiększaj liczbę elementów w ukła-
dance.

 Gra w szachy – uczy cierpliwości 
i wymaga skupienia, w czasie gry  
nasz mózg działa na wysokich obro- 
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tach. Musimy wtedy poradzić sobie  
z selekcjonowaniem bodźców ze-
wnętrznych, a także mieć podzielną 
uwagę. Warto nauczyć się tej gry, bo 
poprawi naszą koncentrację, umiejęt-
ność przewidywania oraz taktyczne-
go podejścia i planowania. Podobnie, 
choć w mniejszym stopniu, działają 
także warcaby.

 Oburęczne rysowanie – do tego 
prostego ćwiczenia potrzebujesz kart-
ki papieru i długopisu. Równoczesne 
kreślenie obrazków prawą i lewą ręką 
stymuluje powstawanie połączeń po-
między półkulami mózgu, a to zna-

komicie wyostrza naszą uwagę. Po-
prawia też percepcję wzrokową, 
utrwala świadomość lewej i prawej 
strony oraz poprawia orientację prze-
strzenną.

 Gry planszowe i scenariuszowe – 
są bardzo rozwijające, bo wymagają 
skupienia, umiejętności zestawiania 
ze sobą faktów oraz zdolności wyła-
pywania ważnych informacji i wycią-
gania prawidłowych wniosków. 

 Tworzenie historyjek – to ćwicze-
nie nie tylko wzmaga naszą uważ-
ność, ale także świetnie rozwija kre-
atywność. Może być doskonałą zaba-

wą towarzyską dla kilku osób. Pierw-
sza z nich rozpoczyna opowiadanie, 
wymyślając pierwsze zdanie. Kolejne 
wypowiada następna osoba. I kolejna, 
i kolejna... Zdania oczywiście powin-
ny się ze sobą łączyć, tworząc spójną 
historię. 

 Śpiewanie i granie na instrumen-

tach – nie tylko poprawia to twój na-
strój, ale także pamięć krótkotrwałą, 
funkcje wykonawcze i orientację. 
Śpiewanie szczególnie zaleca się oso-
bom starszym. Z kolei dzieci lepiej 
rozwija gra na instrumentach. Wspo-
maga to rozwój funkcji poznawczych, 
poprawia pamięć wzrokową i słucho-
wą, a także rozwija umiejętności spo-
łeczne i samoświadomość.

 Przełamanie rutyny – jeśli wyko-
nujesz coś po raz tysięczny w ten sam 
sposób, twój mózg się nudzi i przesta-
je się angażować. Zupełnie inaczej 
jest, gdy robisz coś w inny sposób niż 
zwykle – wtedy umysł musi się na 
tym skupić. Może to być najprostsza 
czynność, np. zamiast prawą ręką, za-
cznij myć zęby lewą, zamiast iść do 
sklepu stałą trasą, wybierz inną drogę 
niż zwykle. Możesz też spróbować 
napisać coś niedominującą ręką albo 
przemaszerować kawałek, idąc do ty-
łu. Te proste zmiany pobudzą mózg 
i doprowadzą do tworzenia nowych 
połączeń między neuronami. 

 Nauka czegoś nowego – kiedy cze-
goś się uczysz, tworzą się nowe połą-
czenia między komórkami nerwowy-
mi, a te już istniejące się stabilizują. 
Dzieje się tak nie tylko wtedy, gdy 
wysilasz umysł, np. uczysz się języka 
obcego lub rozwiązujesz równania 
matematyczne, ale też gdy pracuje 
twoje cało, np. jesteś na kursie tańca 
lub nauce pływania. 
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Ćwiczenia na pamięć i koncentrację najlepiej wykonywać 
codziennie. Systematyczny trening mózgu jest niezbędny  

do jego prawidłowego funkcjonowania. 

 Bycie uważną – skup się przez 
chwilę tylko na tym, co aktualnie ro-
bisz. Może to być prosta rzecz, np. 
picie herbaty lub jedzenie obiadu. Po-
czuj ciepło kubka, weź głęboki wdech, 
zwróć uwagę na zapach i kolor wa-
rzyw na talerzu albo napoju w kubku. 
Zastanów się, z czym ci się to kojarzy. 
Taka uważność na codzienne rytuały 
poprawia naszą pamięć i samopoczu-
cie oraz może otwierać nas na nowe 
sytuacje w życiu. 

KROK 2. 
 ĆWICZENIE PAMIĘCI 

Kiedy już wzmocniłaś zdolność kon-
centracji, czas na poznanie sprawdzo-
nych technik, które wesprą naukę 
zapamiętywania. Poznaj mnemotech-
niki, czyli metody wspomagające za-
pamiętywanie różnych informacji, 
a co ważniejsze długie utrzymywanie 
ich w pamięci. Jest ich wiele, więc 
każda z nas może wybrać coś dla sie-
bie. Oto niektóre z nich:

 Grupowanie – metoda ta polega na 
dzieleniu dużej porcji informacji na 
mniejsze grupy według określonych 
kryteriów. Pamiętaj, że jedna grupa 
nie powinna zawierać więcej niż sie-
dem pozycji. Postaraj się zapamiętać, 
ile elementów znajduje się w każdej 
grupie, a łatwiej będzie ci przyswoić 
te informacje. 
Metodę tę najlepiej obrazować na pod-
stawie zwykłej listy zakupów. Załóż-
my, że musimy kupić następujące rze-
czy: ser żółty, marchewkę, jabłka, 
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Na początku była... róża
Można powiedzieć, że wszystko w Make Me Bio zaczęło się od 
hydrolatu z róży damasceńskiej, bo woda różana Garden Ro-
ses to jeden z naszych pierwszych kosmetyków i wyjątkowy 
produkt, który zawiera tylko jeden składnik – hydrolat z róży 
damasceńskiej. Prosty skład gwarantuje unikatowe właściwo-
ści nawilżające, kojące, odżywcze i regenerujące skórę. 

Woda, która pielęgnuje
Hydrolaty są naturalnym produktem ubocznym pozyskiwania 
olejków eterycznych i powstają w procesie destylacji świeżych 
części roślin (kwiatów, liści, kłączy) przy użyciu pary wodnej. 
Mają pH zbliżone do naturalnego, lekko kwaśnego odczynu 
skóry, stąd ich zastosowanie jako toniku w codziennej pielę-
gnacji. Dlaczego to takie ważne? Bo bariera twojej skóry ma 
określoną równowagę pH, którą musi utrzymywać, aby być 
w dobrej kondycji i zachwycać młodzieńczym blaskiem. Nie-
stety nadmierne oczyszczanie, nadprodukcja sebum i inne 
czynniki zewnętrzne zakłócają tę równowagę, obniżając pH 
i prowadząc do wysuszenia, trądziku lub przetłuszczania. 

Oczyszczanie i ochrona
Używając naszego naturalnego i delikatnego hydrolatu Gar-
den Roses, nie tylko podwójnie oczyszczasz skórę i przywra-
casz jej naturalne pH, ale także błyskawicznie ją nawilżasz i 
zabezpieczasz przed stanami zapalnymi. Hydrolat z róży da-
masceńskiej dostarcza niezbędne składniki odżywcze, które 
chronią skórę przed czynnikami zewnętrznymi mogącymi 
powodować podrażnienia.

Dla kobiecości, dla urody 
Od początku funkcjonowania naszej marki chcieliśmy, aby 
każda kobieta, niezależnie od rodzaju skóry, mogła znaleźć 
w ofercie coś dla siebie. Bo przecież każda z nas jest inna, wy-
jątkowa – tak samo jak nasza skóra. Dzięki kosmetykom Make 
Me Bio staramy się uczyć, jak pielęgnować urodę, jak cieszyć 
się kobiecością, jak akceptować własne piękno i wszystkie 
zachodzące w nim procesy. Stawiamy na proste, naturalne 
składy i holistyczne podejście do pielęgnacji. 

W TYM ROKU MAKE ME BIO OBCHODZI SWOJE  
10. URODZINY. TO IDEALNY CZAS NA PODSUMOWANIE 
ORAZ WYRÓŻNIENIE PRODUKTÓW, DZIĘKI KTÓRYM 
NASZA MARKA ZYSKAŁA POPULARNOŚĆ I ZDOBYŁA 
ZAUFANIE KOBIET. NA PODIUM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ 
NASZEGO BESTSELLEROWEGO PRODUKTU, CZYLI 
WODY RÓŻANEJ GARDEN ROSES – MÓWI ANNA 
URBAŃSKA-BŁASZCZYK, WŁAŚCICIELKA MARKI  
MAKE ME BIO.

Anna Urbańska-Błaszczyk,  
właścicielka marki Make Me Bio
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krem do rąk, chleb, mleko, mydło, 
woreczki śniadaniowe, wędlinę, mięso 
mielone, ziemniaki. Możemy pogru-
pować je na przykład w taki sposób: 
Sposób 1 – według rodzajów 

produktów, czyli: 
 Nabiał: ser żółty, mleko,
 Warzywa i owoce: marchew, jabłka, 

ziemniaki,
 Chemia gospodarcza: mydło,  

woreczki śniadaniowe, krem do rąk,
 Pieczywo: chleb,
 Mięso: wędlina, mięso mielone.

Sposób 2 – według sklepów, 

w których będziemy je kupować, 

czyli:
  Osiedlowy spożywczy: ser żółty, 

chleb, mleko, 
  Warzywniak: marchew, jabłka, 

ziemniaki,
  Drogeria: krem do rąk, mydło, 

woreczki śniadaniowe,
  Mięsny: wędlina, mięso mielone.

 Odręczne notatki – wraz z rozwo-
jem technologii odzwyczailiśmy się od 
pisania ręcznego. Większość notatek 
robimy na laptopach, komputerach lub 
smartfonach. Niestety nie jest to dobre 
dla naszego mózgu. Dlaczego? Bo pi-
sanie odręczne pozwala utrzymywać 
skupienie i lepiej zapamiętujemy treści 
zapisane na papierze. Dzieje się tak, bo 
gdy przesuwamy długopis i dociskamy 
go do kartki, nasze zmysły sprawniej 
współdziałają. Uwaga koncentruje się 
na kartce, mózg rejestruje proces we-
dług schematu: źródło > kartka > za-
pis. Co najważniejsze zapis ten pozo-
staje nie tylko na papierze, ale także 
w naszej głowie. Na koniec przykra 
informacja – pisanie na klawiaturze 
nie daje takich efektów.

 Skojarzenia – ta metoda polega na 
tym, żeby trudne do zapamiętania 
informacje podzielić na części i po-

wiązać je z określonymi skojarzenia-
mi. Kiedy informacje są osadzone 
w jakimś kontekście, czyli przywołu-
ją jakieś skojarzenia, uczymy się ich 
znacznie szybciej. Dzieje się tak dlate-
go, że dajemy mózgowi dwa sposoby 
na przywołanie tej samej rzeczy – sa-
mą rzecz (np. liczbę, słówko w obcym 
języku) oraz coś kojarzącego się z nią 
(np. wiek bliskiej osoby, piosenkę 
z tym słowem). Dzięki temu prawdo-
podobieństwo pobrania przez ciebie 
słówka z magazynu pamięci długo-
trwałej jest dwukrotnie większe. 
Przykładem może być nowy numer 
telefonu do zapamiętania, czyli 601 
125 732. Możesz go „rozpracować” 
np. w następujący sposób:

 60 – nr mojego mieszkania,

 112 – telefon alarmowy,

 57 – wiek mojego taty,

 32 – mój wiek.

Aby właściwie zabrać się za usprawnienie naszej pamięci, 
należy najpierw zrozumieć, jak nasz mózg zapamiętuje 
informacje. Proces ten można podzielić na cztery 
podstawowe etapy. 

Etap 1: Uwaga – informacje docierają do nas przez 
receptory sensoryczne (mówiąc w uproszczeniu – przez 
wzrok, słuch, dotyk, węch) i znajdują się w nich zaledwie 
przez kilka sekund. W tym czasie nasz mózg filtruje te dane 
i tylko część z nich uznaje za ważne. Te, które w świadomy 
sposób uchwycisz, przejdą do kolejnego etapu procesu, 
czyli do kodowania.

Etap 2: Kodowanie – jedne informacje zostają przesunięte 
do pamięci krótkotrwałej, a inne do pamięci roboczej. 
Pamięć krótkotrwała przechowuje dane zaledwie 
kilka sekund, a w pamięci roboczej mogą się one 
znajdować aż 20 minut. Ta ostatnia jest pomocna, gdy 

rozwiązujesz zadanie matematyczne lub porządkujesz 
arkusz kalkulacyjny, ale nie licz na nią, kiedy zechcesz 
sobie przypomnieć treść sprawozdania kolegi z pracy 
z ubiegłego tygodnia. 

Etap 3: Przechowywanie – przekazanie wiedzy z pamięci 
krótkotrwałej do pamięci długotrwałej to krok, który 
wymaga od ciebie podjęcia pewnych działań. Twój mózg 
sam tego nie zrobi, dlatego na tym etapie konieczne 
jest twoje zaangażowanie i zapamiętanie informacji. 
Przydaje się tutaj wykorzystanie odpowiednich technik 
pamięciowych.

Etap 4: Wydobywanie – od tego, jak przeszłaś trzy 
wcześniejsze etapy procesu zapamiętywania, zależy to, 
jak sprawnie będziesz w stanie odtworzyć je później. 
Im więcej czasu mija między przechowywaniem 
i wydobywaniem informacji, tym trudniej je przywołać.

MÓZG NA BACZNOŚĆ, CZYLI JAK WYGLĄDA PROCES ZAPAMIĘTYWANIA



w związku  
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 Mapa myśli – ta technika szczegól-
nie sprawdzi się przy obszernych, 
skomplikowanych zagadnieniach. To 
specjalna metoda robienia notatek, 
gdzie używa się krótkich haseł, kolo-
rów, strzałek i rysunków. Mapę myśli 
tworzymy na dużej kartce. Kluczowe 
informacje (główny temat) umiesz-
czamy pośrodku. Najlepiej umieścić 
je w ramce albo w środku jakiegoś 
rysunku (na przykład w kółku). Od 
głównego tematu tworzy się odgałę-
zienia (słowa klucze), a jeżeli trzeba, 
dodaje się do nich kolejne odgałęzie-
nia, gdzie można rozłożyć zagadnie-
nie na czynniki pierwsze. Najważ-
niejsze słowa powinny być silniej 
oznaczone. Należy stosować hierar-
chię – od ogółu (środek) do szczegółu 
(na bokach) oraz różnicować wielkość 

liter, grubość linii itp. Tworząc mapę 
myśli, należy pisać wielkimi (niektó-
rzy mówią: drukowanymi) literami, 
używać liter różnej wielkości, kolo-
rów, ramek, podkreśleń, rysunków. 
Taka mapa pozwala ciągle dopisywać 
nowe informacje. Notatka przygoto-
wana tą metodą daje łatwość powta-
rzania materiału. Umożliwia szybkie 
przejrzenie danego tematu przez 
przypomnienie sobie kluczowych za-
gadnień. Metoda ta angażuje obie 
półkule mózgu (nie tylko lewą, jak 
przy tradycyjnych notatkach), używa-
my też pamięci przestrzennej i skoja-
rzeń, dzięki czemu szybciej zapamię-
tujemy, a później odtwarzamy infor-
macje.

 Rymowanie – to bardzo skuteczna 
technika. Pewnie pamiętasz mnóstwo 

rymowanek jeszcze z przedszkola 
i podstawówki. Pokazuje to, jak bar-
dzo rymy potrafią zapaść nam w pa-
mięć! Do dziś pamiętamy, że: „kto 
-uje kreskuje, ten dostaje dwóje” albo, 
że „chemik młody zawsze wlewa 
kwas do wody”. Metodą tą możesz 
tworzyć dowolne rymy dotyczące do-
wolnych rzeczy. Możesz ją wykorzy-
stać do zapamiętania np. imienia fry-
zjerki: Fryzjerka Małgorzata z no-
życzkami lata...

 Słuchanie piosenek – to metoda, 
która sprawdza się najlepiej podczas 
nauki języków. Zapamiętanie rytmu 
często jest dla mózgu łatwiejszym za-
daniem niż zapamiętanie słów. Jeśli 
słowa są przedstawione w rytmiczny 
sposób (nawet jako wiersz, a nie pio-
senka), to możliwe jest bazowanie na 

Mózg nie lubi nudy i rutyny. Dlatego tak ważne jest, by ciągle 
uczyć się nowych rzeczy. Wówczas tworzą się nowe połączenia 

między komórkami nerwowymi, a te już istniejące się stabilizują.

ZRÓB TO SAMA, CZYLI PROSTE I SZYBKIE ĆWICZENIA MYŚLOWE

Wiemy, jak jesteś zabiegana, więc nie wymagamy od cie-
bie, żebyś poświęcała długie godziny na trening pamięci. 
Tym bardziej, że mamy dobrą wiadomość – nawet w ciągu 
wypełnionego po brzegi dnia też możesz wspomagać swój 
mózg, wykonując bardzo proste ćwiczenia. Nie zabiorą ci 
dużo czasu, ale zmuszą twój mózg do przesiewania infor-
macji. Tym bardziej że możesz ćwiczyć dosłownie wszędzie 
i w każdych okolicznościach.  

Ćwiczenia, które możesz robić sama: 
 idąc ulicą, szybko znajdź wszystkie osoby mające na 

sobie elementy odzieży w określonym kolorze, 
 licz do stu, ale od końca,
 jak najszybciej podaj jak najwięcej synonimów jakiegoś 

słowa,

 rozejrzyj się po pokoju i znajdź wszystkie rzeczy, które 
mają jedną cechę wspólną, np. są drewniane, następnie 
poszukaj przedmiotów, które mają dwie cechy wspólne, 
np. są kuliste i błyszczące,

 przypomnij sobie jak najwięcej miast zaczynających się 
na konkretną literę.

Ćwiczenia, którymi możesz bawić się w kilka osób: 
 powiedz jakieś słowo, a kolejna osoba niech powie takie, 

które zaczyna się na jego ostatnią literę,
 niech jedna osoba powie dwa powiązane ze sobą słowa 

(np. szklanka, czajnik), a kolejna niech szybko znajdzie 
trzecie powiązane z nimi słowo (herbata),

 wskaż osobę, która ma dodać w pamięci dwucyfrowe 
liczby i podać wynik. 



Szarej i zmęczonej cerze mówimy puff puff!
puder pod oczy i puder do twarzy

www.paese.pl
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Aplikacja na telefonie jest świetnym pomysłem, bo możemy z niej skorzystać 
w każdej wolnej chwili, czyli np. w autobusie, w kolejce do lekarza, w czasie 
przerwy na lunch w pracy. Do tego jest to rozwiązanie, za które podziękuje ci twój 
mózg – szybszym kojarzeniem, łatwiejszym zapamiętywaniem, większą koncen-
tracją.  Możesz zainstalować kilka różnych aplikacji i korzystać z nich na zmianę. 
Zobaczysz, że już kilka, kilkanaście minut dziennie spędzonych na korzystaniu 
z nich sprawi, że twoja pamięć się polepszy.  
Oto przykłady aplikacji, które świetnie sprawdzą się przy nauce języka, pobudzą 
koncentrację, poprawią pamięć, usprawnią myślenie logiczne oraz to abstrakcyj-
ne,  także rozwiną wyobraźnię przestrzenną. Często gwarantując przy tym niezłą 
zabawę! Przekonaj się sama.

 NeuroNation – Trening umysłu   Brain Test: Zagadki logiczne   Sudoku: Klasyczne 
łamigłówki  Mahjong  Lumosity   Duolingo  Brain Boom  Memorise  Elevate 
Enigmbox  Zgadnij co to?  TrickyTest2  Mekorama

SUPERPOMYSŁ, CZYLI APLIKACJE MOBILNE 
Z ĆWICZENIAMI DLA MÓZGU

rytmie w celu przypomnienia ich so-
bie. A gdy do rytmu dołączy jeszcze 
melodia, to prawdopodobieństwo za-
pamiętania jest jeszcze większe. Mu-
zyczne wspomnienia często są znacz-
nie trwalsze niż inne wspomnienia 
długotrwałe (chorzy na Alzheimera 
często pamiętają właśnie piosenki). 
Poza tym piosenki osadzają nowe sło-
wa w kontekście, uczymy się też 
z nich poprawnej wymowy. Do tego 
w piosenkach używa się mniej for-
malnej, bardziej potocznej wersji ję-
zyka, co też jest zaletą. 
Czy samo słuchanie wystarczy? W za-
sadzie tak, ale jeśli chcesz wzmocnić 
efekty, zastosuj takie ćwiczenie: Wy-
bierz piosenkę z chwytliwym rytmem 
w języku, którego się uczysz. Zapisz jej 
tekst i ćwicz śpiewanie – najpierw 
z kartki, a potem bez patrzenia na nią 
– aż do momentu, gdy będziesz w sta-
nie samodzielnie przypomnieć sobie 
wszystkie słowa. 

 Powtarzanie w odstępach – po-
wtarzanie czegoś w kółko (czyli ucze-
nie się na pamięć) to żmudna, nudna, 
ale przede wszystkim nieskuteczna 
metoda zapamiętywania. Wtedy nie 
daje się mózgowi czasu na zakodowa-
nie informacji. Dlatego bardzo ważne 
jest, aby pozwolić umysłowi na zako-
dowanie i przechowanie informacji. 
A następnie, dopiero po jakimś cza-
sie, je powtórzyć. Rozłożenie nauki 
w czasie pozwoli umocnić się nowym 
połączeniom neuronowym. Jest cza-
sochłonne, ale skuteczne. 

To jak? Przekonaliśmy cię, że droga 
ku lepszej pamięci i koncentracji mo-
że być przyjemna, a nawet całkiem 
zabawna? Zacznij już dziś. Powodze-
nia!  
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OBALAMY MIT  

ujemnych kalorii
Brzmi jak bajka i jednocześnie marzenie każdej osoby, która pragnie pozbyć się 

nadmiarowych kilogramów. Jeść i nie tyć, bo kalorie znikają?  
Kto by tak nie chciał! Pozostaje tylko pytanie, czy to prawda? Niestety, nie.  

A mogło być tak pięknie… TEKST: Agnieszka Majewska

J eszcze niedawno dieta ujemnych 
kalorii biła rekordy popularno-
ści, a i nadal ma wielu zwolenni-

ków. Niestety jej założenia – bardzo 
obiecujące dla chcących gubić kilogra-
my – obalili naukowcy z University of 
Alabama w Stanach Zjednoczonych. 
I dobrze, bo ten rodzaj żywienia jest 
bardzo restrykcyjny i może przynieść 
organizmowi więcej szkody niż pożyt-
ku (szczególnie, gdy jest stosowany 
długo). Ale po kolei.

O CO CHODZIŁO?
Dieta ujemnych kalorii opiera się na 
deficycie energetycznym. O co chodzi? 
Zwolennicy tego sposobu żywienia 
uważają, że jedząc produkty zawiera-
jące mniej kalorii, niż organizm po-
trzebuje na wszystkie procesy związa-
ne z ich strawieniem, metabolizmem 
i wydaleniem, doprowadzamy do po-

wstania ujemnego bilansu kaloryczne-
go (energetycznego) w naszym ciele. 
By strawić pokarm, sięga ono wówczas 
po zapasy zmagazynowane w tkance 
tłuszczowej. Efekt? Spadek wagi. 
Wyjaśnijmy to na przykładzie selera. 
Zawiera on zaledwie 8 kcal w 100 gra-
mach, tymczasem do jego przetrawie-
nia potrzeba 100 kcal. Oznacza to, że 
powstaje deficyt energetyczny wyno-
szący 92 kcal. I właśnie te brakujące 
92 kcal organizm musi skądś wziąć, by 
wykonać swoją robotę. Zwolennicy 
diety ujemnych kalorii przekonują, że 
sięga on wtedy do swojej spiżarni, czy-
li do zapasów zmagazynowanych 
w tkance tłuszczowej.
Brzmi przekonująco, prawda? Ale nie-
stety prawdą nie jest.

NAUKOWCY MÓWIĄ: 
SPRAWDZAM

Udowodnili to badacze z amerykań-
skiego University of Alabama. I  to 
właśnie za pomocą selera oraz pewne-
go gatunku jaszczurek, które trawią, 
wchłaniają i przyswajają pokarm po-
dobnie do ludzi. Do tego są łagodne 
i lubią selery. 
Na czym polegał eksperyment? Zwie-
rzęta najpierw przegłodzono, a następ-
nie nakarmiono surowym selerem. 
Okazało się, że jaszczurki zachowały 
ok. 25 proc. energii zawartej w spoży-

tym posiłku. Tym samym została oba-
lona teoria o ujemnych kaloriach, bo 
gdyby była prawdziwa, bilans energe-
tyczny badanych zwierzaków byłby 
minusowy. 

ZIMNA WODA NIC NIE 
DODA (A NAWET UJMIE)

Ujemny bilans można uzyskać tylko 
w jeden sposób – pijąc zimną wodę. 
Jak wiadomo, ma ona zero kalorii, a do 
tego organizm musi wydać trochę 
energii, aby ją ogrzać. 
Może więc w odchudzaniu pomoże 
nam picie dużych ilości zimnej wody? 
Niekoniecznie. Wypicie szklanki pły-
nu o temperaturze 0°C spowoduje bo-
wiem utratę zaledwie 10 kcal. Duża 
butelka (1,5-litrowa) pozbawi nas tylko 
60 kcal. Nie ma więc co liczyć na to, że 
woda załatwi za nas odchudzanie. 
Choć oczywiście należy jej pić co naj-
mniej 1,5–2 litry dziennie. I to wcale 
nie dlatego, że ujmuje nam kalorii, ale 
z tego powodu, że wpływa na pracę or-
ganizmu praktycznie we wszystkich 
obszarach jego funkcjonowania – mię-
dzy innymi poprawia trawienie. Do 
tego zmniejsza apetyt i sprawia, że się 
nie przejadamy. Bardzo często zdarza 
się nam bowiem mylić pragnienie 
z głodem. Dlatego jeśli pijemy zbyt 
mało wody, jemy więcej, niż w rzeczy-
wistości potrzebujemy.

Ekspert:
ANNA ADAMCZYK
dietetyk kliniczny, diet coach 
udietetyczek.pl, Instagram/udietetyczek
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CO DA SIĘ URATOWAĆ 
Niektóre zasady diety ujemnych kalo-
rii warto jednak – po pewnych mody-
fikacjach – wdrożyć w życie. Jadłospis 
opierał się w niej na jedzeniu głównie 
określonych (niskokalorycznych 
i o dużej zawartości błonnika) warzyw 
i owoców – i to bardzo dobrze. Wyklu-
czał jednak inne niezbędne organi-
zmowi produkty (m.in. kasze, strączki, 
tłuszcze) – a to już bardzo zły pomysł. 
Skutkiem takiego restrykcyjnego i eli-

minacyjnego jadłospisu może być bo-
wiem niedobór witamin i mikroele-
mentów. 
Pamiętajmy, że niektóre witaminy do 
ich wchłaniania przez organizm potrze-
bują tłuszczów (a tych w diecie ujem-
nych kalorii nie ma), więc nawet jeśli 
znajdują się w spożywanych owocach 
i warzywach, organizm nie ma z nich 
żadnego pożytku. W efekcie pogarsza 
się stan naszych włosów i paznokci, 
a skóra straci jędrność. W zamian poja-

wiają się problemy z koncentracją, kiep-
ski nastrój i rozdrażnienie. Kolejną 
przykrą niespodzianką jest efekt jo-jo 
po zakończeniu diety, bo nie uczy ona 
dobrych nawyków i nie zmienia nasze-
go podejścia do jedzenia.

ZRÓBMY TO MĄDRZE
Jedynym skutecznym sposobem na 
utrzymanie szczupłej sylwetki jest bo-
wiem zmiana sposobu życia i żywienia. 
Przede wszystkim stosowanie zbilan-
sowanej diety (czyli takiej, która do-
starczy naszemu organizmowi wszyst-
kich niezbędnych mu składników – 
białek, tłuszczy, węglowodanów, wita-
min i mikroelementów). Do tego po-
starajmy się jeść w miarę regularnie 
(3 do 5 posiłków dziennie), nie objadaj-
my się. Należy wybierać żywność jak 
najmniej przetworzoną i unikać podja-
dania między posiłkami. 
Warto (jak w diecie ujemnych kalorii) 
postawić na warzywa, ale nieco inaczej 
– należy uzupełniać je o inne produkty 
(owoce, ryby i mięsa, strączki, pełno-
ziarniste pieczywo, kasze). Odwołując 
się do założeń opisywanej przez nas 
diety, można powiedzieć, że przyczy-
nią się one do ujemnego bilansu ener-
getycznego. Mają bowiem niską kalo-
ryczność, ale za to wysoką wartość od-
żywczą (dzięki zawartości witamin 
i minerałów) i wysoki indeks sytości 
(dzięki zawartości błonnika). Dzięki 
temu w efekcie zjada się mniej kalorii, 
a człowiek jest szybciej i dłużej syty.
Jeśli do tego wprowadzimy jeszcze 
odrobinę (no, trochę więcej) ruchu do 
swojego życia (nie musimy od razu bie-
gać maratonów, wystarczą spacer lub 
basen), rezultatów może nie będzie wi-
dać po tygodniu, ale finalnie na pewno 
osiągniemy zamierzony efekt.  FO
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Dzięki soczewkom kontaktowym nie musisz rezygnować z ulubionych aktywności 
ani makijażu. Jednak, by móc w pełni cieszyć się korzyściami, które dają, trzeba 

wiedzieć, jak ich używać i jak o nie dbać. Poznaj podstawowe zasady.

JAK NOSIĆ  
I PIELĘGNOWAĆ

M asz wadę wzroku? Marzysz 
o soczewkach, ale nie wiesz, 
jak się za to zabrać? Oto 

kilka wskazówek.

OD CZEGO ZACZĄĆ?
 Zrób badanie wzroku – specjalista 

określi, jakie parametry powinny mieć 
twoje soczewki. Skonsultuj się z nim 
nawet wtedy, gdy nosisz okulary korek-
cyjne. Ponieważ soczewki przylegają 
bezpośrednio do rogówki, mogą wy-
magać innej mocy optycznej niż okula-
ry. Specjalista poinformuje cię o ewen-
tualnych przeciwwskazaniach związa-
nych z użytkowaniem soczewek (są 
nimi np. alergia i cukrzyca).

 Określ swoje potrzeby – zastanów się, 
czy zależy ci na noszeniu soczewek na co 
dzień. A może chcesz z nich korzystać 
tylko podczas uprawiania sportu lub 
w czasie ważnych imprez? W zależności 
od potrzeb możesz skorzystać z socze-
wek jednodniowych lub wielorazowych 
(dwutygodniowych i miesięcznych).
Soczewki jednodniowe nie wymagają 
pielęgnacji. Po użyciu wystarczy je 
zdjąć i wyrzucić. Wygodę jednorazowe-
go użytkowania zapewnią ci między 
innymi soczewki:
 Biotrue® ONEday, które pomagają 

chronić oczy przed promieniowaniem 
UV. Wyróżnia je przepuszczalność tle-
nu w ilości odpowiedniej dla oka. 

Utrzymują nawet 98 proc. swojego na-
wilżenia aż do 16 godzin; 
 SofLens® daily disposable – charak-

teryzują się wysoką zawartością wody, 
są wykonane z materiału hydrożelowe-
go, komfortowego dla oka.
Soczewki wielorazowe są równie kom-
fortowe w użytkowaniu jak te jednora-
zowe, ale wymagają pielęgnacji zgodnie 
ze wskazaniami producenta i zalece-
niami specjalisty. Na początek mogą 
sprawdzić się np. miękkie i delikatne 
dla oka SofLens 59.

ZASADY PIELĘGNACJI
Noszenie soczewek to komfortowa me-
toda korekcji wad wzroku. Musisz jed-
nak pamiętać o pewnych zasadach.
 Zdejmuj i nakładaj soczewki zawsze 

umytymi i osuszonymi rękoma.
 Stosuj soczewki zgodnie z wytyczny-

mi producenta (przede wszystkim nie 
przekraczaj terminu ich ważności) 
oraz wskazaniami specjalisty.
 Używaj odpowiedniego płynu zaleco-

nego przez specjalistę.

1. SOFLENS 59, soczewki 
kontaktowe, 1 opak.,  
59,99 zł, 1 opak. = 59,99 zł 

soczewki kontaktowe
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 Nigdy nie przechowuj soczewek 
w zwykłej wodzie, bo nie zapewnia ona 
odpowiedniej dezynfekcji. 
 Dbaj o pojemnik – może być on źró-

dłem bakterii i wirusów, dlatego należy 
go wymieniać za każdym razem, gdy 
otwierasz nową butelkę płynu.

 Pamiętaj, że substancje zawarte 
w płynach do dezynfekcji mogą wcho-
dzić w interakcje z kroplami do oczu. 
Dlatego zawsze konsultuj używanie ta-
kich produktów ze specjalistą.

WYBIERZ DOBRY PŁYN
Na rynku dostępne są dwa rodzaje pły-
nów do pielęgnacji soczewek – oksyda-
cyjne, których działanie jest oparte na 
nadtlenku wodoru, oraz wielofunkcyj-
ne, które dezynfekują, rozpuszczają 
osady i nawilżają soczewki. Wśród wie-
lofunkcyjnych preparatów warto zwró-
cić uwagę na: 
 Biotrue® – wyróżnia się pH takim jak 

łzy. Zawiera hialuronian – naturalny 
składnik łez ludzkich, który pełni 
funkcje nawilżające. Przy niskiej za-
wartości konserwantów ma niezwykle 
wysoki wskaźnik dezynfekcji.

 ReNu® – ta marka oferuje kilka wa-
riantów płynów, które czyszczą so-
czewki z zabrudzeń i je dezynfekują, 
oferując komfort ich użytkowania.

MAKIJAŻ I SOCZEWKI? 
ŚWIETNE POŁĄCZENIE!

Soczewki pozwalają w pełni ujawnić 
piękno oka podkreślonego makijażem. 
Pamiętaj jednak o:
 odpowiedniej kolejności – zawsze na-

kładaj makijaż po założeniu soczewek, 
a demakijaż rób po ich zdjęciu. Jeżeli 
używasz lakierów do włosów, stosuj je 
przed założeniem soczewek;
 właściwych kosmetykach – sięgaj po 

delikatne preparaty hipoalergiczne. 
Unikaj sypkich kosmetyków, bo niosą  
ryzyko dostania się drobinek do oczu;

 odpowiedniej odległości od oka – 
tusz nakładaj powyżej nasady rzęs, za-
chowaj też odstęp od wewnętrznych 
krawędzi powiek.

POD KONTROLĄ
Bez względu na to, czy zaczynasz no-
szenie soczewek, czy jesteś ich doświad-
czonym użytkownikiem, pamiętaj, że 
drogą do zadbania o zdrowie, dobrej 
jakości widzenie i komfort są regularne 
kontrole wzroku (raz w  roku lub zgod-
nie z zaleceniami specjalisty). Konsul-
tacja ze specjalistą jest też konieczna 
przy doborze produktów kontaktolo-
gicznych. Jeżeli pojawią się jakiekol-
wiek dolegliwości związane z oczami, 
natychmiast zdejmij soczewki i skon-
sultuj się z optometrystą lub okulistą.  

WARTO WIEDZIEĆ
  Soczewki kontaktowe i płyny do ich pielęgnacji są wyrobami medycznymi 
w rozumieniu ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
  Jednodniowe i miesięczne miękkie soczewki kontaktowe są przeznaczone 
do codziennej korekcji niemiarowości refrakcyjnej (krótkowzroczności 
i nadwzroczności) oraz redukcji zjawiska aberracji sferycznej u pacjentów  
po usunięciu soczewki i/lub osób niepoddanych takiej operacji, u których nie 
występują inne choroby oczu. Astygmatyzm nie może przekraczać 2,00 dioptrii, 
nie może też wpływać na ostrość widzenia. Soczewki można przepisywać 
w zakresie mocy sferycznej od +20,00 dioptrii do -20,00 dioptrii.

.   Wielofunkcyjne płyny służą do codziennego pielęgnowania i czyszczenia, 
usuwania osadów białkowych, płukania, dezynfekcji chemicznej (nie 
termicznej) i przechowywania miękkich (hydrofilowych) soczewek 
kontaktowych, w tym soczewek silikonowo-hydrożelowych zgodnie 
z zaleceniami specjalisty.

1

2

1. RENU MultiPlus, płyn do soczewek, 
100 ml, 20,99 zł, 100 ml = 20,99 zł  

2. BIOTRUE Oneday -2.00, jednodniowe 
soczewki kontaktowe, 1 opak., 79,99 zł,  

1 opak. = 79,99 zł  
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Ona umie pracować pod presją,  
ma hart ducha – mówimy czasem. 
Czym jest to duchowe zahartowanie? 
Diana Wiszniewska: Hart ducha to naj-
prościej mówiąc odporność psychiczna, 
cecha osobowości określająca sposób, 
w który radzimy sobie ze stresem, presją 
i wyzwaniami, niezależnie od sytuacji. 
Osoby słabe psychicznie w stresującej 
sytuacji czują się przytłoczone, uciekają 
od problemów, są emocjonalnie rozbite, 
te silne psychicznie traktują problem jak 
wyzwanie i szukają rozwiązań, wyjścia 
z sytuacji, potrafią też szybko pozbierać 
się po kryzysie. 

W jakim stopniu na odporność 
psychiczną mają wpływ nasze geny, 
a w jakim doświadczenia życiowe? 
DW: Z badań prowadzonych m.in. przez 
zespół psychologów z University of We-
stern Ontario na bliźniętach wynika, że 
cecha ta w dużym stopniu jest dziedzi-
czona. Ale środowisko, w którym dora-
stamy, również ma niebagatelny wpływ 
na to, czy rozwinie się u nas odporność 
psychiczna. Silni psychicznie rodzice nie 
muszą wychować silnych psychicznie 
dzieci, jeśli w procesie wychowania nie 
będą stawiać im wyzwań i uczyć, jak ra-
dzić sobie z porażkami. Jakie komunika-

ty dostajemy, gdy doświadczamy pora-
żek? Słyszymy: „To nie koniec świata, 
próbuj dalej”? A może: „Trudno, widocz-
nie nie jesteś w tym dobry”? Coraz czę-
ściej dzieci wychowywane są tak, że 
wszystko mają przez rodziców podane 
na tacy, nie muszą rywalizować, starać 
się. Tymczasem stawianie wyzwań, ale 
także wsparcie w procesie ich realizacji, 
jest kluczowe dla duchowego hartowa-
nia. Nie dawajmy medali tylko za to, że 
ktoś wziął w czymś udział, ale za to, że 
wygrał. 

Z badań holenderskiego psychologa 
Nico van Yperena z Uniwersytetu 
w Groningen, który analizował kariery 
sportowców, wynika, że osoby, które 
odniosły sukces w sporcie, częściej  
miały liczne rodzeństwo, pochodziły 
z mniejszości etnicznych lub 
niepełnych rodzin.
DW: I od małego uczyły się mierzyć 
z trudnościami, rywalizować z rodzeń-
stwem np. o uwagę rodziców. Ich pocho-
dzenie mogło sprawić, że szybko musiały 
się nauczyć radzić z tym, że nie są akcep-
towane przez wszystkich rówieśników. 
To rodziło w nich trudne emocje, nad 
którymi musieli zapanować. 

Profesor Peter Clough i dr Doug 
Strycharczyk, autorzy książki 
„Odporność psychiczna. Strategie 
i narzędzia rozwoju”, którzy przez lata 

Zahartowani Zahartowani 
DUCHOWODUCHOWO
Czemu jedni z nas lepiej radzą sobie ze stresem 

i obronną ręką wychodzą z kryzysów, a inni z trudem 
podnoszą się nawet po niewielkiej porażce?  
Czym jest odporność psychiczna, zwana też 

popularnie hartem ducha? Czy umiejętność tę można 
wytrenować? Dlaczego warto się hartować duchowo?  

Odpowiada psycholog Diana Wiszniewska. 
ROZMAWIA: Anna Rybarczyk

Ekspert 
DIANA WISZNIEWSKA, psycholog społeczny, wieloletni 
konsultant Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci 
i Młodzieży 116 111, założycielka psychologicznej poradni 
internetowej Artisoft, pasjonatka szycia, autorka bloga Diana Art.
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badali tę dziedzinę, twierdzą,  
że odporność jest plastyczną cechą 
naszej osobowości.
DW: Na różnych etapach życia możemy 
być silniejsi bądź słabsi psychicznie. To 
oznacza, że możemy tę odporność ćwi-
czyć, tak jak ćwiczymy mięśnie na siłow-
ni. Clough i Strycharczyk wymieniają 
cztery filary odporności. Są to: wyzwanie 
(czyli postrzeganie życiowych wyzwań 
jako szansy), pewność siebie (czyli wyso-
ki poziom wiary w swoje możliwości), 
zaangażowanie (czyli umiejętność wy-
znaczania sobie celów i konsekwencja 
w ich osiąganiu) oraz poczucie wpływu 
rozumiane jako przekonanie o tym, że 
kształtuję swój los.

Jak ćwiczyć się w realizacji celów?
DW: Zamiast stawiać sobie jeden, długo-
falowy, a przez to trudny do realizacji cel, 
podzielmy go na fragmenty. Nie od razu 
przebiegniemy maraton, lepiej zacząć od 
krótkich przebieżek. Po pewnym czasie 
pokonamy 5 kilometrów. Doceńmy się 
za realizację tego celu, wyznaczmy kolej-
ny. Z każdym kolejnym kilometrem bę-
dzie rosnąć nie tylko nasza odporność 
psychiczna, ale także kondycja, co spra-
wi, że damy radę sprostać i większym 
wyzwaniom. 

Martin Seligman, twórca psychologii 
pozytywnej, zauważa, że ludzie 
odporni psychicznie biorą 
odpowiedzialność za swoje działania. 
DW: I nie zrzucają jej np. na otoczenie. 
Podam przykład: idziemy ulicą i potyka-
my się o nierówność w chodniku. Mogli-
byśmy powiedzieć, że to wina tych, któ-
rzy układali płyty chodnikowe. Ale mo-
żemy też zauważyć, że gdybyśmy uważ-
niej patrzyli pod nogi, to byśmy się nie 
potknęli. Wniosek z tego zdarzenia? Na-

stępnym razem uważniej patrzeć pod no-
gi. Gdy źle pójdzie rozmowa o pracę, od-
porni nie zrzucają winy na humor rekru-
tera, tylko analizują popełnione błędy 
i myślą, nad czym powinni popracować. 

Ponoć ludzie silni psychicznie 
koncentrują się na tym, na co mają 
wpływ, a nie na tym, na co nie mają... 
DW: Ludzie chcą mieć wpływ na wszyst-
ko, co często wiąże się z obsesyjnym po-
czuciem kontroli. Ale wszystkiego nie 
możemy kontrolować. Nie mamy wpły-
wu na to, że zaczyna padać deszcz w dniu 
wycieczki. Co robimy w takiej sytuacji? 
Dajemy się ponieść emocjom, np. złości? 
Złoszcząc się, robimy krzywdę sobie, bo 
złość zostaje w nas. Lepiej odpuścić i za-
stanowić się, co dalej. Bierzemy kalosze 
i parasol i idziemy na wycieczkę? 

Do czego przydaje się hart ducha?
DW: Osoby silne psychicznie częściej od-
noszą sukcesy. Z badania opublikowane-
go w 2007 roku w „Harvard Business Re-
view” wynika, że najbardziej odporne 
psychicznie osoby pełniły najważniejsze 
funkcje w firmach. Osoby takie są zdrow-
sze, rzadziej doświadczają zaburzeń psy-
chicznych, stanów lękowych i depresyj-
nych, lepiej znoszą krytykę. Natomiast 
osoby słabsze psychicznie często są nad-
wrażliwe, przeżywają każdy komentarz 
na swój temat, każdą porażkę. Potrafią la-

tami analizować to, co mogli zrobić ina-
czej. To marnowanie energii – przeszło-
ści nie da się zmienić. Osoby silne psy-
chicznie nie przejmują się opinią innych, 
bo ich własna jest dla nich kluczowa. Nie 
oznacza to, że nie są otwarte na argumen-
ty drugiej strony. Ale gdy przytrafi się po-
rażka, otrzepują się i próbują jeszcze raz. 
Świetnie ujął to Henry Ford: „Każda po-
rażka jest szansą, żeby spróbować jeszcze 
raz, tylko mądrzej”. 

Osoby silne psychicznie są pozbawione 
emocji, biorą wszystko na zimno?
DW: Odwrotnie! Osoby silne psychicz-
nie często mają wysoki poziom inteligen-
cji emocjonalnej. Ich hart ducha sprawia, 
że nie dają się ponieść emocjom, umieją 
nad nimi zapanować. Można tę kontrolę 
ćwiczyć. Pomocna jest tu technika mind- 
fulness, która pozwala zdystansować się 
od emocji, spojrzeć z boku na to, czego 
doświadczamy. Warto sobie w takim 
momencie powiedzieć: „Wiem, że do-
świadczam smutku, ale to uczucie prze-
minie. Spróbuję teraz odprężyć się, po-
myśleć o czymś, co mnie rozweseli”. To 
nie jest łatwe, bo często wymaga od nas 
wyjścia poza naszą strefę komfortu. 
Chcemy przestać stresować się w czasie 
wystąpień? Nie zaczynajmy od wygłosze-
nia odczytu na konferencji, ale od zagad-
nięcia kasjerki w sklepie i powiedzenia 
jej, że ma ładną fryzurę. Takie drobne sy-
tuacje ćwiczą nas w nawiązywaniu kon-
taktu. Badania pokazują, że osoby z har-
tem ducha mają wokół siebie sieć spo-
łeczną, rodzinę, współpracowników, 
przyjaciół, na których wsparcie mogą li-
czyć. Wcale nie myślą: „Ze wszystkim 
dam sobie radę”. Są raczej racjonalnymi 
optymistami, potrafią powiedzieć: 
„Z tym sobie poradzę, a w tej kwestii po-
proszę o pomoc”.   RY
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Niepokorne, utalentowane, z własną wizją tego, co chcą robić. Szefowe kuchni. 
Szanują tradycję, ale nie boją się jej łamać, miksować i poddawać obróbce 

termicznej razem z innymi inspiracjami. Jaka była ich droga do garów?
TEKST: Anna Rybarczyk

Adriana Marczewska: podnoszę głowę ponad talerz, aby zobaczyć ludzi, którzy przygotowują potrawę, kontekst kulturowy,  
w jakim powstała, i to, w jakich okolicznościach jest spożywana.    

TRADYCJE 
W MALAKSERZE
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D zień pracy Ewy Maliki Szyc-
-Juchnowicz, szefowej kuch-
ni i właścicielki restauracji 

Malika w Gdyni, zaczyna się koło po-
łudnia. – Poranek spędzamy z moim 
mężem Radkiem wspólnie, potem 
każde z nas jedzie do restauracji, ja zaj-
muję się Maliką, mąż zarządza naszą 
drugą restauracją, gdańską Machiną – 
opowiada. 
Głównym zajęciem restauratorki jest 
praca w kuchni. – Oprócz stałej karty, 
w której nie może zabraknąć naszych 
sztandarowych dań, takich jak tadżin 
czy kuskus, mamy w Malice zmieniane 
co dwa miesiące ruchome menu, w ra-
mach którego zabieramy naszych klien-
tów w różne strony świata – od Kara-
ibów po Indie. Na moich barkach spo-
czywa większość pracy kreatywnej, 
a więc wymyślanie i wdrażanie nowych 
dań – wylicza. 
W pracy wspiera ją zespół, w  tym 
dwóch zastępców. Jeden z nich, poza 
kreatywnym wsparciem, jest też odpo-
wiedzialny za stronę finansową restau-
racji, m.in. zaopatrzenie w produkty, 
negocjacje cen i rabatów z dostawca-
mi. – Płynne funkcjonowanie restau-
racji to kwestia odpowiedniej organi-
zacji i otoczenia się właściwymi ludź-
mi, a ja mam do nich  szczęście – pod-
kreśla Ewa. 
Dwukrotnie nominowana do nagrody 
Kobieta Szef Gault&Millau, finalistka 
I edycji programu „Top Chef” ma też na 
koncie książkę „Przyprawy”.  

Z TĘSKNOTY DO MAGHREBU
Nim gdyńska restauratorka założyła 
czapkę szefa kuchni, przez dziesięć lat 
była lektorką języka francuskiego. Ab-
solwentka romanistyki na Uniwersyte-
cie Gdańskim działającą już od dekady 
Malikę założyła – jak mówi – z tęskno-

ty za smakami dzieciństwa. Pierwsze 
dwanaście lat życia spędziła w Algierii, 
a fascynację kulturą i kuchnią krajów 
Maghrebu (Maroko, Algieria i Tune-
zja) zabrała ze sobą do Polski. Zachwy-
ceni jej potrawami znajomi coraz czę-
ściej powtarzali, że powinna założyć 
restaurację. 
– Miałam obawy, czy Polacy są gotowi 
na intensywność smaków charaktery-
stycznych dla tej kuchni. Podstawowa 
mieszanka ras el hanout składa się 
z czterdziestu różnych przypraw – wy-
licza restauratorka. Ale otwarcie Mali-
ki okazało się strzałem w dziesiątkę.
Karierę w gastronomii zaczęła od naj-
niższego szczebla – pomocy kuchennej, 
potem była kucharzem, wreszcie sze-
fem kuchni. – Robiłam wszystko – od 
obierania warzyw po przygotowywanie 
przystawek. Uważam, że każdy szef 
kuchni powinien przejść taką szkołę 
życia. Uczy to szacunku do każdego 
stanowiska pracy w kuchni – podkreśla 
Ewa. Jak mówi – do dziś, gdy ktoś z jej 
personelu zachoruje – zdarza jej się za-
kasać rękawy i zastąpić pracownika na 
zmywaku lub przy krojeniu warzyw. 

DOM PEŁEN SMAKÓW 
Adriana Marczewska pracowała jako 
szefowa kuchni takich warszawskich 
restauracji, jak U Artystów i WuWu 
Bar. Studiowała produkcję filmową i fo-
tografię, ale gotowanie od dziecka jej 
towarzyszyło. 
– Pochodzę z rodziny, w której życie 
kręci się wokół wspólnego gotowania 
i jedzenia posiłków. Z dzieciństwa pa-
miętam spiżarnię zastawioną słoikami 
i butelkami kryjącymi wytwarzane 
przez rodzinę przeróżne delicje – od 
dżemów po nalewki. Pamiętam szynki 
i wędliny, które wędziliśmy w wybudo-
wanej przez dziadka wędzarni, smak 

chleba pieczonego przez mamę – wyli-
cza Marczewska. 
– W domu zawsze gotowało się na za-
pas, tak żeby starczyło dla niespodzie-
wanych gości – śmieje się. Nawyk ten 
Adriana kultywowała, gdy z Lublina 
w wieku 16 lat przeniosła się do War-
szawy – do liceum. – Nie umiałam ugo-
tować posiłku dla jednej osoby, zaczę-
łam więc zapraszać przyjaciół na 
wspólne gotowanie i jedzenie. Gotowa-
liśmy makarony, lepiliśmy pierogi – 
opowiada. Dość szybko znajomi po-
znali się na jej kuchni, zaczęli propono-
wać, by przygotowała catering na uro-
dziny, komunię, na plan filmowy. 
– Wreszcie koleżanka złożyła mi ofertę 
wspólnego gotowania w restauracji. 
Weszłam do profesjonalnej kuchni 
i poczułam, że to jest moje miejsce – 
podsumowuje. W wieku 23 lat była już 
samodzielnym szefem.

MIŁOŚĆ I ZABAWA 
Dla Adriany Marczewskiej gotowanie 
to forma okazywania uczuć – od troski 
po miłość – ale też świetna zabawa. 
– Najbardziej w kuchni cenię to, że 
stwarza pole do popisu dla wyobraźni, 
łącząc produkty, smaki, tekstury – 
można stworzyć nieskończenie wiele 
połączeń, często nowych, zaskakują-
cych – wylicza szefowa kuchni. 
Każdy z lokali, któremu szefowała, był 
dla niej źródłem odmiennych doświad-
czeń. – Pracowałam w malutkim bistro, 
w którym stołowali się artyści, ludzie 
kultury, i w wielkim hotelu, gdzie trze-
ba wykarmić tłumy. Najbardziej jako 
szef kuchni byłam jednak spełniona, 
pracując dla restauracji w starej war-
szawskiej fabryce wódek. Praca ta po-
zwoliła mi nie tylko eksperymentować 
z polską kuchnią, korzystając z najwyż-
szej jakości polskich składników, ale też 
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sprawiać, że posiłek był doświadcze-
niem wielozmysłowym, bo poza tym, 
co serwowałam gościom na talerzu, 
miałam wpływ również na to, na jakiej 
zastawie go podano, w towarzystwie ja-
kiej muzyki i oświetlenia – wspomina 
Adrianna.

GARŚĆ PRZYPRAW, 
SZCZYPTA IMPROWIZACJI

Także dla Ewy Maliki Szyc-Juchnowicz 
jedzenie  jest doświadczeniem multi-
sensorycznym. – Miałam okazję być 
częścią projektu kulinarnego w War-
szawie, podczas którego każdy z szefów 
kuchni miał za zadanie przygotować 
danie odpowiadające jednemu ze zmy-
słów. Smak, zapach, wzrok – o tych 
zmysłach myślimy intuicyjnie, przygo-
towując jedzenie, ale okazuje się, że 
także dźwiękiem i dotykiem można 
sprawić, że chętniej sięgamy po widelec 
– wylicza restauratorka. 
Inspiracji do tworzonych przez siebie 
potraw szuka wszędzie. – Są dania, któ-
re zrobiły na mnie wrażenie w czasie 
podróży, są przepisy, które znajduję 
w książkach kucharskich albo przywo-
żę z każdego zakątka świata, są i takie, 
na które natrafiłam, oglądając progra-
my w telewizji – wylicza. 
W gotowaniu ważna jest dla niej im-
prowizacja. – Nie lubię kuchni wyliczo-
nej, temperatury wymierzonej co do 
połowy stopnia Celsjusza i dań gotowa-
nych z sekundnikiem w ręku. Pewnie 
dlatego nie serwujemy w naszych re-
stauracjach steków – żartuje. 
– Robienie w kółko tego samego byłoby 
zabójcze dla wyobraźni i mojego po-
czucia wolności – dodaje. Chętnie sięga 
po nowe techniki, przez rok w ramach 
stworzonego przez siebie projektu  
„Dinner With a View” organizowała 
kolacje w plenerze, w różnych miej-

Ewa Malika  
Szyc-Juchnowicz  

została dwukrotnie 
nominowana do nagrody 

Kobieta Szef Gault&Millau, 
jest też finalistką I edycji 

programu Top Chef.   

scach w Polsce. Potrawy gotowano na 
otwartym ogniu. – Ogień jest żywio-
łem, który z racji swojej nieprzewidy-
walności wymaga od nas skupienia 
i szybkiego reagowania. A największą 
satysfakcją jest, gdy dania wychodzą le-
piej, niż się spodziewaliśmy – mówi. 
Przestrzeń do eksperymentowania sta-
ra się stwarzać także swojemu zespoło-
wi. – Wychodzę z założenia, że nad-
mierna kontrola nie wspiera kreatyw-
ności i zapału do pracy. Chcę, żeby lu-
dzie, którzy ze mną współpracują, lubi-
li miejsce, do którego przychodzą, by 
dawało im ono więcej niż tylko wypła-
tę. To podejście procentuje – mówi. 

Z KAMERĄ DO KUCHNI
Oprócz gotowania Adriana od kilku lat 
zajmuje się także dziennikarstwem ku-
linarnym. W czasie zapaści, która do-

tknęła gastronomię w efekcie epidemii 
koronawirusa, poświęciła się temu zaję-
ciu na pełen etat. – Jako szef kuchni 
skupiałam się na smakach, zapachach, 
teksturach, technikach, którymi mogę 
poddać produkt, żeby uzyskać określo-
ny smak. Teraz patrzę na jedzenie sze-
rzej, podnoszę głowę ponad talerz, aby 
zobaczyć ludzi, którzy przygotowują 
potrawę, kontekst kulturowy, w jakim 
powstała, to, jak i w jakich okoliczno-
ściach jest spożywana – opowiada. 
W ramach cyklu reportaży Adriana 
Marczewska bada zapomniane tradycje 
polskiej kuchni. – Mało kto wie, czym 
jest chlebunik, jak przyrządza się zupę 
sowiogórską. Odwiedzam ludzi, którzy 
jeszcze te tradycje kultywują, towarzy-
szę im w procesie gotowania, staram się 
przybliżyć ją nam, współczesnym – tłu-
maczy szefowa kuchni. 
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Jedną z tradycji, jaką zachwyciła się 
ostatnio, jest pogrzeb żuru i śledzia. 
– Po karnawale do końca postu kuch-
nia robiła się uboga, brakowało świe-
żych warzyw. Podstawą wyżywienia 
był żur, prosta zupa na bazie sfermento-
wanej mąki, do której dorzucało się 
okrawki mięsa. Inną potrawą były śle-
dzie, które trzymano zasolone w becz-
kach i po odmoczeniu przyrządzano – 
wylicza Marczewska. Na koniec postu 
gospodynie, aby symbolicznie poże-
gnać ciężki okres, wychodziły i tłukły 
na progach domu garnki z  żurem. 
– Urządzano też pogrzeb śledzia, choć 
prawdziwą rybę zwykle zastępowała 
namalowana w drewnie – opowiada.
W ramach kręconego dla TVP progra-
mu „Smaki świata” Marczewska od-
wiedza też różne kraje na świecie – od 
Andory po Rumunię. – Staramy się po-
kazać, jak na kuchnię danego kraju lub 
regionu wpływa historia – wojny, szlaki 
handlowe, zmiany terytoriów, okresy 

biedy i bogactwa, np. kuchnię rumuń-
ską kształtowali także Sasowie, Węgrzy 
i mniejszość romska, podobnie jak 
w kuchni polskiej odnajdziemy bogate 
wpływy kuchni żydowskiej, litewskiej, 
ukraińskiej i niemieckiej. Kuchnia nie 
zna granic wyrysowanych przez polity-
ków, a takie potrawy jak hummus łączą 
Izrael i Palestynę, podobnie jak kimchi 
łączy obie Koree – wylicza szefowa 
kuchni. 
Adrianę cieszą nowe wyzwania zwią-
zane z występami w telewizji, ale ma-
rzy o powrocie do roli tradycyjnego 
szefa kuchni.  

KUCHARKA – TO BRZMI 
DUMNIE! 

W XXI wieku za sprawą rozwoju for-
matów telewizyjnych typu „Master 
Chef” i „Top Chef” szefowie kuchni 
zyskali status celebrytów, wywiady 
z nimi trafiają na okładki luksusowych 
magazynów, a pisane przez nich książ-
ki okupują listy bestsellerów. 
I coraz częściej w ten zdominowany 
przez lata męski świat z powodzeniem 
wkraczają kobiety, a nazwiska takich 
szefowych, jak Dominique Crenn, Ana 
Roš i Daniela Soto Innes są wymienia-
ne obok takich tuzów kuchni, jak Gor-
don Ramsay i Heston Blumenthal. Sze-
fowe kuchni sięgają po gwiazdki Mi-
chelin, zdobywają nominacje przewod-
nika Gault&Millau, coraz częściej za-
siadają też jako jurorki w prestiżowych 
konkursach kulinarnych, np. San Pel-
legrino Young Chef, gdzie stanowią już 
połowę jury. 

Rosnąca równowaga płci w gastrono-
mii jest jednym z najsilniejszych tren-
dów ostatnich lat. Widać go także 
w Polsce, gdzie nie wyobrażamy sobie 
sceny gastronomicznej bez takich sze-
fowych, jak Agnieszka Kręglicka, Beata 
Śniechowska, Katarzyna Daniłowicz 
i Justyna Słupska-Kartaczowska. Ko-
biety stanowią ponad 65 proc. pracow-
ników restauracji i hoteli w Polsce, pro-
wadzą ponad 30 proc. restauracji do-
stępnych w pyszne.pl (z raportu przy-
gotowanego przez ten serwis). Kobiety 
odpowiadają za koncept lokali, menu, 
codzienną logistykę.
Zmiana ta cieszy Ewę Malikę Szyc-Juch-
nowicz. – Znam wiele znakomitych re-
stauracji, w których szefem kuchni albo 
jego pierwszym zastępcą jest kobieta. 
Świetnie radzą sobie jako szefowie,  
wnoszą do gotowania emocjonalną 
wrażliwość – podkreśla. Przyznaje jed-
nak, że tryb życia, jaki prowadzi szef 
kuchni, wymaga poświęceń i nie sprzyja 
zakładaniu rodziny. – To praca do póź-
nych godzin nocnych, więc trudno ją 
pogodzić z odebraniem dzieci z przed-
szkola – mówi. 
– Pytana o to, kim jestem, odpowia-
dam, że kucharką. Chciałabym, żeby to 
słowo straciło swoje pejoratywne zna-
czenie. Szef kuchni kojarzy się z kimś, 
kto ma odprasowany kitel, czapkę, ostre 
noże i serwuje wykwintne dania, a ku-
charka? Z kobietą z chochlą z placówki 
zbiorowego żywienia – tłumaczy Adria-
na Marczewska.
Podkreśla, że jest dumna z tego, że jest 
kucharką. – I kucharki ze szkolnych sto-
łówek także powinny być dumne, 
w końcu pracują dla najtrudniejszego 
i najbardziej wymagającego klienta – 
naszych dzieci, kształtują kubki smako-
we młodego pokolenia. To niezwykła 
odpowiedzialność – dodaje.  

Ewa Malika Szyc-Juchniewicz: Są dania, 
które zrobiły na mnie wrażenie w czasie 
podróży, są i przepisy, które znajduję 
w książkach kucharskich przywożonych 
z każdego zakątka świata, są i takie, na które 
natrafiłam, oglądając telewizję.
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Zanim zaczniesz planować, jak spędzić święta Wielkiej Nocy i jak udekorujesz  
swój dom, poznaj zwyczaje, nie tylko polskie. Mogą dostarczyć ci inspiracji, 

o których będzie można opowiedzieć przy świątecznym stole.  
Dziedzictwo kultury i tradycji warto pielęgnować. W rozmaitych formach…

TEKST: Matylda Jawor

Jajko w dłoni
i na drzewie, zając na kapeluszu…

CZYJA NAJWYŻSZA?
Kurpiowskie palmy wielkanocne z gminy Łyse uchodzą za najwyższe w Polsce. Te najbardziej dorodne mierzą 
sobie nawet sześć metrów i poświęcenie ich w niedużych wiejskich kościołach wymaga ekwilibrystycznych 
umiejętności. Dekoracje mocowane są na cienkich pniach ściętych z tej okazji drzewek. Niegdyś dekorowano 
je widłakiem, suszonymi kiściami jagód (ponoć przynosiło to szczęście) i kwiatów. Współczesne kurpiowskie 
palmy są dużo barwniejsze niż kiedyś. Ozdabiają je kwiaty z bibułki i jedwabiu. Sutor najwyższej palmy 
w okolicy staje się bohaterem... aż do następnych Świąt Wielkanocnych.

PISANKOWE DRZEWO I… FONTANNA
To całkiem współczesna, bo niewiele starsza niż półwiecze, tradycja. 
Przyjmuje się, że autorem tego zwyczaju był mieszkaniec miasteczka 
Saalfeld w Turyngii pan Volter Kraft. W 1965 roku w nocy przed 
Wielkanocą ozdobił on drzewko owocowe w swoim ogrodzie 
imponującą liczbą kolorowych pisanek. Wyglądało tak, jakby 
zakwitło w ciągu kilku godzin. Z czasem drzewko rosło, a wraz z nim 
kolekcja świątecznych jajek. Finalnie było ich ponad 10 tysięcy, 
a rodzinie dekorowanie drzewka zajmowało niemal trzy tygodnie. 
Do miasteczka zaczęli ściągać żądni atrakcji turyści. To już drugi 
zwyczaj świąteczny związany z drzewem, który Niemcom 
z powodzeniem udało się przenieść w  świat. Pierwszym jest 
bożonarodzeniowa choinka.
W wielu miejscowościach niemieckich dekoruje się też fontanny, 
zdroje i przydomowe studnie. To połączenie starogermańskich 
wierzeń i tradycji chrześcijańskich. Woda życia i jajko, czyli 
odradzające się dzięki Zmartwychwstaniu życie.
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KAPELUSZ PEŁEN KRÓLICZKÓW
Niektóre z nich fantazją mogą przyćmiewać nawet 
ozdoby arystokratycznych głów na wyścigach w Ascot. 
To tradycyjne wielkanocne kapelusze noszone przez 
mieszkańców USA podczas świątecznych parad. 
Bywają bardzo wysokie, szerokie, zabawne. 
Czy obowiązują w ich projektowaniu jakieś reguły? 
Powinny być rozpoznawalne jako kapelusze 
wielkanocne, czyli operować znanym zestawem 
akcesoriów i dźwigać kolorowe pisanki, kurczaki, 
króliczki, czasem z całą farmą. Najpiękniejsze są 
nagradzane przez aplauz bądź w lokalnych konkursach.

ŚWIĄTECZNA DUŃSKA ZAGADKA
W dobrym tonie jest przygotować kartę świąteczną osobiście, choć można też oczywiście kupić gotową. Na froncie 
karnetu powinna być przyklejona wycinanka, w której środek wpisuje się kilkuwersowy wierszyk, a poniżej znajduje 
się wielokropek. Do wycinanki przypina się gałązkę przebiśniegu na znak odchodzącej zimy. To zagadka dla adresata, 
którą powinien rozwiązać w trakcie świątecznego spotkania: kto był nadawcą tej korespondencji. Kto nie zgadnie, 
musi nadawcę obdarować czekoladowym jajkiem.

BITWA NA JAJKA
W Grecji nie ma 
dekorowanych pisanek, są 
gotowane na twardo jajka 
malowane na czerwono, 
co symbolizuje krew 
Zbawiciela (stąd ich nazwa: 
kokina paschalina avga, czyli 
czerwone paschalne jajko). 
Umieszcza się je 
w świątecznym cieście 
tsoureki przypominającym 
chałkę, a w świąteczną 
niedzielę rodzina pobiera 
z misy „broń”, czyli po dwa  
jajka, i stacza pojedynek 
z sąsiadami przy stole. Należy 
mocno uderzać czubkiem 
o czubek, ściskając jajko 
w dłoni. Czyje jajko (choć 
jedno) wyjdzie z bitwy bez 
szwanku, tego według 
starych, jeszcze pogańskich 
wierzeń, czeka udany rok.
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PÅSKEKRIM,  
CZYLI STRASZNY ODPOCZYNEK 
Co Norwegowie lubią robić w trakcie Świąt Wielkanocnych? 
Korzystać z końcówki zimy, jeżdżąc na nartach i... czytać 
kryminały. Nie tylko zresztą skandynawskie! Dziwne? 
Być może, ale jakie dochodowe! Wszystko zaczęło się od 
świątecznego wydania gazety „Aftenposten” (wychodzi do 
dziś!) w roku 1923. Dwóch autorów książki pod tytułem 
„Pociąg do Bergen obrabowany nocą” wykupiło na pierwszej 
stronie anons reklamowy do złudzenia przypominający 
nagłówek o sensacyjnym wydarzeniu. Wielu czytelników 
nabrało się, wokół wydarzenia zrobił się szum i wkrótce 
się okazało, że specjalne dodatki o tematyce kryminalnej 
w świątecznych numerach pisma są bardzo dobrze 
przyjmowane przez czytelników. Z kryminalnej świątecznej 
passy zaczęli też niebawem korzystać wydawcy książek. 
Norwescy czytelnicy tłumnie odwiedzają więc przed 
świętami księgarnie, gdzie czeka na nich zwykle obszerna 
i bardzo krwawa oferta nowości.

STRACH  
SIĘ NIE BAĆ!
W hiszpańskim mieście 
Verges w Wielki Czwartek 
od wieczora aż do świtu 
przemieszcza się ulicami 
szczególny taneczny 
korowód. Przy dźwiękach 
miarowych uderzeń w bębny 
tańczą... kościotrupy. To jedno 
z ostatnich już w Europie 
miejsc, gdzie celebruje 
się danse macabre, który 
ma przypominać ludziom 
o nieuchronności śmierci. 
Zwyczaj Dansa de la Mort jest 
żywy w Katalonii bez żadnych 
przerw od... średniowiecza.    

RAZEM!
Według wierzeń staropolskich tylko ta rodzina, której absolutnie wszyscy członkowie wzięli udział w przygotowaniach 

świątecznych (sprzątając, robiąc sprawunki, trudząc się w kuchni albo przygotowując dekoracje), może liczyć na szczęście. 
Pod rozwagę… FO
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Kolory, które 
pokocha  
Twój podkład
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ZJEDZ
ZE MNĄ KOLACJĘ

Zaprasza Małgosia Minta, blogerka, dziennikarka, kolekcjonerka książek 
kucharskich i... autorka własnej pod tytułem „Kolacje”. Będzie pysznie!

KARCZOCHY 
Z CYTRYNOWYM AIOLI
Składniki: 
2 cytryny, 4–6 karczochów 
Aioli cytrynowe: żółtko, łyżeczka musztardy 
dijon, 2 zmiażdżone ząbki czosnku, łyżka soku 
z cytryny, tarta skórka z ½ cytryny, 50 ml oliwy, 
sól, świeżo mielony czarny pieprz

Przygotuj miskę z wodą. Wrzuć do niej pokrojoną 
w ósemki cytrynę. Przytnij nożyczkami lub ostrym 
nożem czubek każdego karczocha (ok. ⅓ od góry). 
Obierz łodyżkę z twardej skórki, usuń najtwardsze 
zewnętrzne (dolne) płatki. Włóż karczochy do miski 
z wodą z pokrojoną cytryną – kwas zapobiegnie ich 
ciemnieniu. W garnku zagotuj wodę, dodaj drugą 
pokrojoną w ósemki cytrynę, posól. Do wrzątku 
włóż karczochy i gotuj na średnim ogniu przez 
15–20 minut, aż listki zaczną z niego łatwo 
wychodzić. Odcedź karczochy i je ostudź.  
Przygotuj aioli: w misce utrzyj na gładką masę 
żółtko, musztardę i zmiażdżone ząbki czosnku. 
Dodaj sok i skórkę z cytryny. Powoli dolewaj oliwę, 
cały czas ucierając (jak przy robieniu majonezu), 
aż do uzyskania gładkiej, puszystej emulsji.  
Dopraw do smaku solą i pieprzem. Aioli podawaj 
z karczochami – każdy płatek maczaj w sosie 
i wysysaj miąższ z dolnych jego części. Na koniec 
zostaniesz z łodyżką oraz dnem kwiatowym – usuń 
najdrobniejsze płatki-listki w sercu kwiatostanu oraz 
kłujące włoski, które znajdują się w środku. Najlepiej 
zrobić to za pomocą łyżeczki, wybierając włoski 
jednym, płynnym ruchem (podobnie jak wyjmuje 
się miąższ z połówki kiwi). Oczyszczone dno 
kwiatowe obierz z zewnętrznej skórki, pokrój 
na ćwiartki i zjedz z sosem.

ZADBAJ O ZDROWY UŚMIECH! 
Darmowe konsultacje stomatologiczne  

czekają na Ciebie 



A RT Y K U Ł  
S P O N S O ROWA N Y 

O R A L - B  W   H E B E

Dbanie o zdrowie jamy ustnej jest kluczowe. To, w jakiej 
kondycji są Twoje zęby i dziąsła, ma znaczenie dla zdrowia 
całego organizmu. Naukowo udowodniono związek chorób 
przyzębia z miażdżycą, chorobą Alzheimera, cukrzycą 
i powikłaniami ciąży. Regularne wizyty kontrolne u dentysty, 
dokładne szczotkowanie zębów oraz mądre odżywianie się 
to sekrety braku problemów z zębami. 

ZADBAJ O ZDROWY UŚMIECH! 
Darmowe konsultacje stomatologiczne  

czekają na Ciebie 
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20 MARCA TO ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA JAMY 
USTNEJ. Z TEJ OKAZJI PRZEZ CAŁY MIESIĄC 
W 20 GABINETACH LUX MED STOMATOLOGIA 
ORAZ PONAD 40 GABINETACH PARTNERSKICH  
ORAL-B CZEKA NA CIEBIE 2800 BEZPŁATNYCH 
SPOTKAŃ Z PROFESJONALISTAMI!

ZADBAJ O ZDROWY 
UŚMIECH Z ORAL-B 

I SKORZYSTAJ 
Z PONAD 2800 
DARMOWYCH 
KONSULTACJI:

Po 1 marca 2023 r. 
wejdź na  

www.oralb.pl 
 i odszukaj placówkę  

w dogodnej dla 
siebie lokalizacji. 

Umów się na 
konsultację przez 

bezpośredni kontakt 
z gabinetem. 

Wdrażaj w życie 
otrzymane zalecenia 

stosowania 
szczoteczki 

elektrycznej, pasty, 
płukanki i nici 
dentystycznej.
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ZIELONA FRITTATA
Składniki: 
2 jajka, po 2 łyżki: pietruszki, 
szczypiorku, bazylii, koperku, 2 łyżki 
jogurtu greckiego, 2 łyżki startego 
parmezanu, sól, świeżo mielony 
czarny pieprz, 2 łyżki masła

Za pomocą blendera ręcznego zmiksuj 
jajka z ziołami, jogurtem i serem. 
Dopraw do smaku solą i pieprzem. 
Na patelni rozpuść masło, wylej masę, 
smaż na małym ogniu. Gdy brzegi 
frittaty zaczną się ścinać, ostrożnie, 
pomagając sobie talerzem, przewróć ją 
na drugą stronę i dosmaż. Podawaj 
natychmiast lub zjedz na zimno, jako 
dodatek do kanapek lub antipasti.

PANZANELLA 
Z BRZOSKWINIAMI
Składniki: 
4 kromki ciabatty lub chleba 
pszenno-żytniego typu tartine, 
4 kolorowe pomidory, 2 brzoskwinie, 
cebula cukrowa, kulka mozzarelli 
(najlepiej z bawolego mleka), garść 
liści świeżej bazylii, 4 łyżki oliwy 
extra vergine, sól morska, świeżo 
mielony czarny pieprz

Chleb opiecz w tosterze (jeśli jest suchy, 
pomiń ten krok). Pomidory pokrój 
na ósemki lub ćwiartki, brzoskwinie 
na ósemki. Cebulę obierz, przekrój 
na pół, pokrój w piórka. Do miski 
przełóż owoce i porwaną na kawałki 
mozzarellę, dodaj cebulę, bazylię 
i wymieszaj – najlepiej rękoma, 
by nieco rozgnieść pomidory (ich sok 
w połączeniu z oliwą stworzy świetny 
sos). Dodaj oliwę, dopraw solą 
i pieprzem.
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Naturalne składniki                Dla wegan i wegetarian               Własna uprawa konopi

www.biomadent.plHIGIENA JAMY USTNEJ

NATURALNA
PIELĘGNACJA
ZĘBÓW I DZIĄSEŁ
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MÓJ ULUBIONY MAKARON
Składniki: 
150 g linguine albo spaghetti, 2 ząbki czosnku, 4–6 łyżek oliwy extra vergine, 6 filecików anchovies, ½ łyżeczki 
peperoncino, 2 łyżki natki pietruszki, skórka starta z jednej cytryny, świeżo mielony czarny pieprz

Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W tym czasie obierz czosnek i pokrój go na cieniutkie plasterki. 
Na patelnię wlej połowę oliwy, dodaj czosnek i wolno podgrzewaj, aż się zeszkli. Dodaj anchovies i lekko je rozdrobnij 
szpatułką lub łyżką. Dodaj peperoncino i podgrzewaj wszystko przez 2–3 minuty, od czasu do czasu mieszając. Makaron 
odcedź, zachowując 2–3 łyżki wody z gotowania. Przełóż go na patelnię z oliwą i anchovies, dodaj wodę i podgrzewaj na 
małym ogniu. Dodaj natkę pietruszki i skórkę z cytryny, dopraw świeżo mielonym pieprzem, skrop pozostałą oliwą. 
Podawaj natychmiast.



A RT Y K U Ł  
S P O N S O ROWA N Y 

GA M A R DE  W   H E B E

Od 1841 roku, gdy Francuska Akademia 
Medyczna doceniła dermatologiczne właści-
wości wody termalnej z Gamarde, naukowcy 
i lekarze badają jej składniki i wykorzystują ją 
w terapiach oraz preparatach pielęgnacyjnych. 
Naukowe podejście do pielęgnacji skóry pro-
blematycznej, dojrzałej i wrażliwej, poparte 
dogłębną wiedzą medyczną, pozwoliło na 
opracowanie skutecznych receptur na bazie 
organicznych substancji czynnych, w 100% 
pochodzenia roślinnego oraz wody termalnej 
Gamarde, bogatej w związki siarki, o właściwo-
ściach kojących, zmiękczających i przeciwza-
palnych. 
Poza wodą termalną głównymi aktywnymi 
składnikami preparatów marki Gamarde są 
kwas hialuronowy pochodzenia roślinnego, 
ekstrakty roślinne, masła i oleje roślinne (po-
zyskiwane z roślin z upraw ekologicznych). 
Kosmetyki nie zawierają konserwantów, sili-
konów, PEG, barwników ani żadnych innych 
substancji syntetycznych. Pięknie, naturalnie  
pachną, dają przyjemność z codziennego uży-
wania i są w 100% wegańskie. Dzięki temu na-
wet osoby ze skórą wrażliwą, atopową, skłonną 
do podrażnień będą zauważać dobroczynny 
wpływ naturalnej pielęgnacji Gamarde. 
Produkcja kosmetyków Gamarde jest nad-
zorowana na każdym etapie, począwszy od 
uprawy roślin, przez proces ich zbioru, obróbki 
na produkcji preparatów skończywszy. Wszyst-
kie kosmetyki testowane są dermatologicznie, 
mają certyfikaty jakości COSMEBIO i COSMOS 
ORGANIC, spełniają kryteria produkcji wyro-
bów organicznych.
W ofercie marki Gamarde znajduje się koją-
ca woda termalna Gamarde w postaci aerozolu 
do stosowania przez cały rok oraz produkty do 
oczyszczania i pielęgnacji różnych typów skóry 
– nawet atopowych.

PIĘKNO UKRYTE W WODZIE

 hebe.pl  h    153     

LABORATORIUM GAMARDE STWORZYŁO NA BAZIE WODY TERMALNEJ Z MIEJSCOWOŚCI  
GAMARDE-LES-BAINS LINIĘ W 100% NATURALNYCH I ORGANICZNYCH DERMOKOSMETYKÓW  

DLA SKÓRY WYMAGAJĄCEJ I PROBLEMATYCZNEJ. TO KOSMETYKI, KTÓRE KOJĄ I CHRONIĄ. 

1.1.  GAMARDE delikatna woda 
miceralna do demakijażu, 200 ml 
2.2.  GAMARDE arganowe serum 
przeciwzmarszczkowe do twarzy, 
30 ml   3.3.  GAMARDE kojąca woda 
termalna do twarzy, 250 ml

TYLKO 
w  

1 2

3
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WIĘCEJ PRZEPISÓW 
ZNAJDZIESZ W...
Małgosia Minta, Kolacje. 
93 przepisy na udany 
wieczór, wyd. Znak Koncept 
Znajdziesz tu przepisy (w obfitości 
i różnorodności smaków) na 
przekąski, makarony i kolacyjne 
desery. Są sugestie menu na 
wieczór spędzany w towarzystwie  
ulubionego serialu, romantyczne 
kolacyjki we dwoje i domówki 
z daniami, których przygotowanie 
nie jest trudne, a zakupy nie 
rujnują budżetu. 

PIECZONY KALAFIOR  
Z DWOMA SOSAMI
Składniki: 
średni kalafior, 2 łyżki oliwy extra vergine, sól morska, 
świeżo mielony czarny pieprz, łyżka zataru, 2–3 łyżki 
orzeszków piniowych 
Sos z tahini: 4 łyżki wody, 2 łyżki tahini, sok z ½ cytryny 
Shoug: ½ pęczka natki kolendry, 2 łyżki listków mięty, 
2 łyżki natki pietruszki, sok z cytryny, 4 łyżki oliwy extra 
vergine, mały ząbek czosnku, obrany i przeciśnięty przez 
praskę, małe zielone chili bez pestek, posiekane, łyżeczka 
miodu, sól, świeżo mielony czarny pieprz  
Dodatkowo: 2 łyżki posiekanej natki pietruszki lub 
kolendry, 2 łyżki pokruszonych pistacji, skórka z ½ cytryny

Piekarnik rozgrzej do 210°C. Blaszkę do pieczenia wyłóż 
pergaminem. Oderwij liście z kalafiora, podziel go na 
różyczki, umyj i osusz. Osuszone różyczki (większe 

poprzekrawaj na połówki) przełóż do miski. Skrop kalafior 
oliwą i posyp solą, zatarem oraz pieprzem. Dokładnie 
wymieszaj, by przyprawy równomiernie pokryły różyczki. 
Przełóż kalafior na blaszkę i wstaw do piekarnika. Piecz przez 
10 minut, dodaj orzeszki piniowe, poobracaj różyczki i piecz 
jeszcze ok. 15 minut, aż kalafior będzie złocistobrązowy. 
Przed podaniem możesz skropić go dodatkowo oliwą 
i doprawić solą. W tym czasie przygotuj sos: wlewaj wodę 
małym strumieniem do miski z sezamową pastą, cały czas 
ucierając. Na koniec dodaj sok z cytryny do smaku i ponownie 
utrzyj. Gotowy sos powinien mieć lejącą, gładką konsystencję. 
Przygotuj shoug: wszystkie składniki zblenduj na jednolity 
zielony sos. Dopraw do smaku solą i pieprzem. Upieczony 
kalafior przełóż na półmisek, polej sosem z tahini oraz 
shougiem. Przed podaniem posyp pistacjami i posiekaną 
natką pietruszki lub kolendry.
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Tu wszyscy są skądś, bo historia miasta liczy sobie zaledwie nieco ponad sto lat. 
W tyglu kultur nawet nowo przybyły czuje się jak u siebie. Tel Awiw to wspaniała 
architektura (światowej klasy perełki modernizmu), kuchnia z ponoć najlepszym 

na świecie hummusem i niespotykana atmosfera imprez na plaży.  
Dla przybyszy najbardziej gościnny jest właśnie wiosną, bo nie męczy upałem.

TEKST: Iza Borowa

WZGÓRZE WIOSNY, 
CZYLI TEL AWIW

Stary port w Jaffie wygląda w przybliżeniu tak jak setki lat temu.  
Tyle, że do jego kei nie przybijają już żaglowe statki.

MÓJ  ŚW I AT
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W zgórze wiosny – miasto, 
którego historia jest jedno-
cześnie bardzo długa i bar-

dzo krótka. Tel Awiw, a właściwie Tel 
Awiw-Jaffa, to połączenie szybko roz-
wijającego się, nowoczesnego miasta 
i starożytnego portu, którego początki 
datowane są na ponad 3000 lat p.n.e. 
Potęga ekonomiczna, najbardziej zie-
lone miasto Izraela, miasto, które ni-
gdy nie śpi, światowa stolica kuchni 
wegańskiej – to tylko kilka z wielu ty-
tułów, jakie należą się tej niezwykłej 
aglomeracji.

STARY PORT W JAFFIE
Uznawany za najstarszy na świecie na-
dal działający port w Jaffie zachwyca 
swoją atmosferą i architekturą. W cia-
snych, krętych uliczkach starego mia-
sta znajdziemy zabytki kultury muzuł-
mańskiej i chrześcijańskiej. Maleńkie 
kamienice mieszczą autorskie galerie 
i sklepiki, a lokalne bary i restauracje 
korzystają ze świeżych dostaw ryb 
i owoców morza wprost ze starego 
portu. To doskonałe miejsce na spo-
kojne spacery w ciągu dnia, które 
w nocy zamienia się w klubowe zagłę-
bie przyciągające klimatem barów i re-
stauracji pod chmurką.

DZIELNICA NEVE TZEDEK
Pierwsza dzielnica, która powstała poza 
murami Jaffy, uznawana za zaczątek 
obecnego Tel Awiwu. Przez lata pozo-
stawała zaniedbana, ale niedawno prze-
żyła intensywny okres odbudowy i re-
nowacji, które nadały jej unikatowy 
klimat, i obecnie ściąga artystów i twór-
ców. Niska zabudowa, której część nale-
ży do Białego Miasta, bogata oferta kul-
turalna, zieleń i swobodna atmosfera 
sprawiają, że jest to miejsce kochane 
przez turystów. To artystyczne centrum 

1. Neve Tzedek dziś jest to zarówno spokojna dzielnica mieszkaniowa, jak i artystyczne centrum 
miasta.   2. Namal, czyli bulwary nabrzeżne zdają się nie mieć końca. Spacer tam i z powrotem 
to około 30 kilometrów. Na trasie są jednak miłe przystanki – knajpki i bary.

1
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miasta, którego mieszkańcami byli m.
in. pisarz i noblista Szmuel Josef Agnon 
i malarz Nachum Gutman.

PORT NAMAL 
(PORT TEL AVIV)

Nocne bary, drogie restauracje, drew-
niany nowoczesny deptak, tak po rewi-
talizacji wygląda Namal Tel Aviv. 
Z opuszczonego miejskiego portu prze-
mienił się w jeden z najgorętszych roz-
rywkowych punktów na mapie miasta. 
To miejsce zarówno dla fanów wyszu-
kanej kuchni i markowych butików, jak 
i dla tych, którzy wolą powolne spacery 
w promieniach zachodzącego słońca. 
To też świetna propozycja, aby obejrzeć 
miasto od strony morza, mijając liczne, 
wydzielone plaże (osobne dla osób 
z psami, nudystów, surferów) i podzi-
wiając panoramę wybrzeża z ciągnącej 
się przez 14 kilometrów promenady.

TARG CARAMEL
Miejskie targi zawsze są doskonałym 
pomysłem na to, by zagubić się w tłu-
mie, poczuć jak mieszkaniec  i... dać się 
ponieść zmysłom. Aromatyczne przy-
prawy, owoce, bary z niepowtarzalny-
mi potrawami i słodyczami, świeży hu-
mmus i szakszuka prosto z patelni. Tu-
taj z pewnością kupisz też najlepszą 
chałwę i świeże owoce. Warto zajrzeć 
tu z samego rana, kiedy ruch jest naj-
większy, a sprzedawcy nawołują do wy-
próbowania ich asortymentu. Popołu-
dniowa wizyta z kolei oznacza niższe 
ceny produktów tuż przed zamknię-
ciem kramów.

MUZEUM ZIEMI IZRAELA 
(ERETZ ISRAEL MUSEUM)

To w rzeczywistości kompleks pawilo-
nów poświęconych różnym aspektom 
rzemiosła, historii i sztuki. Znajdziemy 

Czego szukać na targu Caramel? Wrażeń zmysłowych. Znajdziesz tu świeże owoce, warzywa 
i przyprawy w tysiąc i jednym odcieniu, egzotyczne zapachy i smaki w małych barach. 
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tu osobne ekspozycje dla wyrobów ze 
szkła, ceramiki i miedzi, stałe ekspozy-
cje pokazujące różnorodność folklory-
styczną i etnograficzną kultury żydow-
skiej, liczne wystawy czasowe oraz wy-
kopaliska Tell Qasile. Liczące kilkaset 
tysięcy artefaktów zbiory muzeum to 
prawdziwa uczta dla miłośników sztuki 
i historii.

MUZEUM SZTUKI
Obowiązkowy przystanek dla wielbi-
cieli sztuki współczesnej. Muzeum 
składa się z trzech osobnych budyn-
ków zaprojektowanych w trzech róż-
nych stylach dwudziestowiecznej ar-
chitektury. W jego zbiorach znajdzie-
my bogatą kolekcję sztuki izraelskiej 
i międzynarodowej oraz tematyczne 
wystawy czasowe i towarzyszące im 
wykłady i wydarzenia. Jeśli marzysz 
o  zobaczeniu dzieł Miró, Picassa 
i Kandinsky’ego, tutaj znajdziesz je 
pod jednym dachem.

PLAC HABIMA
Kulturalne serce Tel Awiwu, zwane też 
Placem Orkiestry, to miejsce otoczone 
najważniejszymi instytucjami kultural-
nymi miasta. Pawilon Sztuki Współ-
czesnej Heleny Rubinstein, Audyto-
rium Manna (siedziba Filharmonii 
Izraela), Teatr Narodowy Izraela – Ha-
bima oraz rozłożyste jawory Parku Ja-
kuba okalają duży teren stworzony 
z myślą o chwili oddechu. Charaktery-
stycznym symbolem placu jest Hitro-
memut, minimalistyczna rzeźba ze stali 
autorstwa Menashe Kadishmana.  

BIAŁE MIASTO NA LIŚCIE DZIEDZICTWA UNESCO
Tel Awiw może się poszczycić liczącym ponad 4000 obiektów zbiorem 
budynków reprezentujących modernistyczną architekturę szkoły Bauhaus, 
typową dla lat 30. XX wieku. Składają się na nią budynki zaprojektowane przez 
architektów z całego świata, którzy w przededniu II wojny światowej szukali 
azylu w Tel Awiwie.

1. Muzeum Sztuki w Tel Awiwie to 
dynamiczna forma w stylu neobrutalizmu, 

złożona z wielu brył. 2. Park Jakuba z rzeźbą 
– wizytówka tego miejsca – autorstwa 

Menashe Kadishmana.
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22.03–21.04 Baran

Ryby 19.02–21.03

21.06–22.07 RAK
W marcu staniesz na nogi i w końcu 
zaczniesz działać, a nie tylko mówić 
o działaniu. Całkowite zaćmienie 
Słońca przyniesie zmiany, na które 
czekasz. Może to czas, by na poważnie 
pomyśleć o przeprowadzce? 

20.01–18.02 WODNIK
W marcu poczujesz znaczną ulgę, 
bo ktoś zdejmie z ciebie ciężar 
niemiłego obowiązku. Pełnia 
Księżyca 6 kwietnia tchnie w ciebie 
nową energię. Zaczniesz cieszyć się 
życiem razem z Bliźniakiem. 

22.12–19.01 KOZIOROŻEC
Twój patron Saturn wkracza 7 marca 
do znaku Ryb. Od razu wszystko 
stanie się prostsze i bardziej 
przewidywalne. Rozkwitniesz. 
W kwietniu postawisz na relacje. 
Ktoś zapragnie być blisko ciebie. 

21.05–20.06 BLIŹNIĘTA
Czekasz na wiosnę i przypływ energii? 
Doczekasz się! Od równonocy różne 
sprawy nabiorą tempa. Mogą pojawić 
się propozycje awansu, objęcia 
nowego stanowiska. Pod koniec 
kwietnia uciekniesz na mały urlop. 

23.08–22.09 PANNA
Pełnia Księżyca 7 marca doda ci sił 
i osiągniesz więcej, niż zakładałaś. 
Trzymaj tempo. Dobra passa będzie ci 
sprzyjać. W kwietniu znajdziesz nawet 
czas na odpoczynek, możliwe że tam, 
gdzie jest cieplej niż u nas. 

22.11–21.12 STRZELEC
7 marca może ci przynieść 
niespodzianki. Nie daj się zaskoczyć! 
Przytłaczają cię obowiązki? Nie martw 
się, to tylko chwilowy spadek formy. 
W kwietniu pokażesz, na co cię stać, 
tym, którzy w ciebie nie wierzyli. 

23.07–22.08 LEW
W marcu będziesz na coś czekała. 
W kwietniu przeznaczenie postawi 
kogoś interesującego na twojej 
drodze. Warto przyjrzeć się nowemu 
znajomemu bliżej. Ważne daty 
to 7 marca i 20 kwietnia.

23.10–21.11 SKORPION
Wyrwiesz się z utrwalonych latami 
schematów. Pełnia 7 marca 
przyjemnie cię zaskoczy. Jeśli 
czekają cię egzaminy, nie musisz 
martwić się o rezultat. W kwietniu 
uważaj na konkurencję w pracy. 

22.04–20.05 BYK
W marcu czas przejrzeć rachunki, 
mogłaś przeoczyć coś ważnego. 
W pracy spokojnie i przewidywalnie, 
a życie uczuciowe nieco przygaśnie. 
Nie martw się na zapas, w kwietniu 
temperatura uczuć znów wzrośnie. 

Czas na odświeżenie – mieszkania, a może fryzury... 
Wzrośnie też apetyt na karierę. Zatroszczysz się 
o doskonalenie umiejętności zawodowych, 
może nabierzesz apetytu na studia podyplomowe. 
W kwietniu uważaj na złoszczącego się Strzelca. 
20 kwietnia wyjaśni się pewna tajemnica.

Do pierwszego dnia wiosny marzec będzie dla ciebie nieco uciążliwy, 
bo będziesz ciągle zmęczona. Potem jednak zmieni sie twoja aura 
i otworzysz się na coś nowego. Wysoce prawdopodobne jest nowe 
sercowe zauroczenie, możesz się nawet całkiem poważnie zaangażować. 
W kwietniu dobry czas na zmianę pracy.

23.09–22.10 WAGA
Zanim wiosna rozwinie się na dobre, 
poczujesz spadek energii. Do formy 
wrócisz w kwietniu. Pełnia Księżyca 
6 kwietnia przyniesie przyjemności: 
miłe niespodzianki i powodzenie 
w miłości. Nie obawiaj się ryzyka.

Astrolog Merkurja
ANNA GRZYWACZEWSKA-CIUCIURA 

znana i ceniona autorka horoskopów, 
programów i audycji o tematyce  

ezoterycznej (www.merkurja.com)
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