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PIĘKNE ŚWIĘTA
W PREZENCIE
Marzymy...

M

Aby rodzina, bez żadnych przeszkód mogła zasiąść
przy wspólnym stole, dzieci były radosne, a dorośli
uśmiechnięci. Aby tradycyjnie pachniała choinka
lub – bardziej trendy – aromatyczna świeca.
Aby panował nastrój świąt Bożego Narodzenia –
magiczny i tajemniczy. I aby każdy pod świątecznym drzewkiem
znalazł swój upragniony upominek.
Mamy nadzieję, że potraktujecie ten numer magazynu h
jak źródło inspiracji do wyczarowania świątecznej aury.
Znajdziecie w nim kresowe wigilijne przepisy (na str. 150), sporo
pomysłów na to, jak niebanalnie zapakować prezenty (szukaj ich
od str. 144) oraz praktyczną ściągawkę z prezentów dla całej
rodziny i przyjaciół (w Prezentowniku na str. 51). Chcielibyśmy,
aby się przydały i choć trochę ograniczyły przedświąteczne
zamieszanie.
Mamy też nadzieję, że w czasie wolnym od pracy znajdziecie
chwilę dla siebie na spokojną lekturę wzruszającego reportażu
o weteranach, którzy chcieliby z radości machać... ogonami
(czeka na Was na str. 138) i niemalże sensacyjną historię
odzyskiwania zagrabionych dzieł sztuki przez całkiem
autentyczną „Panią Samochodzik” (str. 12).

Życzymy Wam prawdziwej bliskości,
rodzinnego szczęścia i optymizmu.
Redakcja magazynu h
Iwona Zabielska
Wydawca
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10 H I T S E Z O N U Choinka i inne zielenie
12 KO B I E C E H I S T O R I E Poszukiwanie zaginionych skarbów

PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
18 S Y G N O W A N O T Y L KO W

72

Czas na złuszczanie
20 M O J E RY T U A Ł Y Pielęgnacja, dzięki której czujesz się
dobrze
28 Z B L I S K A To nie pech! To PEH!
32 W G A B I N E C I E Jeden rozmiar mniej...
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36 T E S T

h/ P I E L Ę G N A C J A

Masło do demakijażu
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PREZENTOWNIK
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Nagrody, którymi wyróżniono h: Superbrands Created
in Poland 2015/2016, Gwiazda Jakości Obsługi 2020 oraz
Drogeria Roku 2019 w kategoriach: Najciekawsza Strategia
Asortymentowa, Najbardziej Atrakcyjna Wizualizacja
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Ceny podane w magazynie są cenami katalogowymi h. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu cywilnego. W przypadku produktów objętych promocją ceny katalogowe h
są przekreślone, a poniżej wpisana jest cena promocyjna. Ceny promocyjne obowiązują we wskazanych w reklamie terminach.
Promocje nie sumują się. Oferta jest dostępna w wybranych sklepach h. h zastrzega sobie prawo do zmian cen katalogowych
podanych w ofercie. h nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia produktów umieszczonych w magazynie
mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.
Magazyn h przygotowują zespół h i agencji wydawniczej RED PEPPER. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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DODAJ DO ULUBIONYCH...
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ZBIERAJ DIAMENTY
Z HEBE

1
MOC RAJSKIEGO OWOCU!
Serum z dwoma jabłkowymi
komponentami (ekstraktem
z owocu i olejkiem z pestek)
ujędrnia i regeneruje cerę dojrzałą
oraz poprawia kontur twarzy.
Bio My Skin odmładzające wegańskie
serum do twarzy z ekstraktem z jabłka
i olejkiem z pestek jabłka,
30 ml, cena: 44,99 zł, 100 ml = 149,97 zł

MALARSTWO
NA USTACH

2

Farbkę do makijażu ust
(w sześciu modnych
odcieniach)
wzbogacono
o nawilżający ekstrakt
z arbuza. Kosmetyk
utrzymuje się na ustach
wiele godzin.
Bell HYPOAllergenic
Stay-On! nawilżająca
farbka do ust nr 02, 7 g,
cena: 24,99 zł,
100 g = 357,00 zł
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Wszystkie twoje zakupy
zarejestrowane w My Hebe
są premiowane diamentami.
Za zebranie 10 diamentów
przyznamy ci status
My Hebe VIP. Jego korzyści
to: 10% rabatu na Hebe
Professional, urodzinowy bon
rabatowy, wyjątkowe promocje,
kosmetyczne warsztaty online,
darmowa dostawa i wiele
innych. Szczegóły programu
My Hebe sprawdzisz na hebe.pl
i w aplikacji.

3

KĄPIELOWA
KOMPOZYCJA
Połączenie gruboziarnistej soli
kamiennej i bogatej w minerały
soli Epsom oraz dodatek
olejków sprawią, że relaks
w kąpieli będzie miał odżywcze
działanie także dla twojej skóry.
Hebe Cosmetics Gold Therapy,
sól do kąpieli z magnezem i olejem
makadamia, 600 g, cena: 13,99 zł,
100 g = 2,33 zł

LIŚĆ FIOŁKA I MALINY
Autorska kompozycja
Jérôme di Marino to delikatny
kwiatowo-owocowy zapach
w nowoczesnej odsłonie.
Morgan White by Morgan,
woda perfumowana, 100 ml,
cena: 169,99 zł, 100 ml = 169,99 zł

5
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To zasługa dwóch olejów!
HAIR OF THE DAY, MASKA EMOLIENTOWA: Na co możesz liczyć? Po użyciu maski łuski włosów będą domknięte,
same włosy nawilżone od wewnątrz, wygładzone, zdyscyplinowane i bez skłonności do puszenia się. Komu bić brawa?
Olejom – lnianemu i z pestek winogron! HAIR OF THE DAY BY ONLYBIO Maska emolientowa do włosów wysokoporowatych,
400 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 6,25 zł
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#TEAMD
rama

agic
#TEAMM

MAJĄ

Odważna czy romantyczna? Wyraź to i pokaż siłę kobiet
wspierając organizacje kobiece
Więcej na www.hebe.pl/teamgosh.html

D O B RY P O C Z Ą T E K
/ HIT SEZONU

CHOINKA
i inne zielenie
2

3

1

4

1. INGLOT sypki cień do powiek AMC nr 138, 2 g, cena: 45,99 zł,
100 g = 2299,50 zł 2. JEAN MARC Sweet Candy Green Tea, woda toaletowa,

100 ml, cena: 23,99 zł, 100 ml = 23,99 zł 3. KARL LAGERFELD Fleur de Thé,
woda perfumowana, 100 ml, cena: 189,99 zł, 100 ml = 189,99 zł 4. HEAN
Treasure Foil Metallic, cień do powiek Mermaid, 12 g, cena: 11,99 zł,
100 g = 99,92 zł 5. BOURJOIS Contour Clubbing, wodoodporna kredka
do oczu, 1,2 g, cena: 39,99 zł, 100 g = 3332,50 zł

GIAMBATTISTA VALLI

5

Głęboka leśna zieleń, szmaragdowy kolor oceanu i nieco neonowy odcień sztucznej
choinki to nie tylko barwy świątecznych dekoracji. To także mocny akcent
kolorystyczny najnowszych kolekcji modowych i w makijażu.

SALVATORE FERRAGAMO

ZIELENIE.
JAK STO LAT TEMU

10
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Z lat 20. XX wieku
zachowały się czarno-białe fotografie,
ale także ubiory od
słynnych wówczas
projektantów. Zielenie
były wtedy bardzo
modne, a trend ten
trwał do końca lat 30.
Dziś – stulecie później
– sławne domy mody
wracają do swego
dziedzictwa.

facebook.com/hebe

Zieleń to kolor, który się zapamiętuje. I łatwo dzięki niej wywoływać
wspomnienia: „Ona miała wtedy na sobie zielony płaszcz”, „To było
wtedy, gdy malowała oczy miętowym cieniem do powiek...”. Zieleń nie
znika w pamięci jak kolejne czarne spodnie, popielaty sweter czy granatowa kurtka. Podkreśla zarówno delikatną zimową bladość cery, jak
i omiecione słońcem policzki po powrocie z wypadu na narty. Nadaje
nieziemskiego blasku oczom z tęczówkami w miodowych i zielonych
czy szarawych odcieniach. Zwłaszcza odcienie jaskrawe, zdecydowane
(np. szmaragdowy, świerkowy, szałwiowy).
Noszenie zieleni, zwłaszcza tej w wyrazistych odcieniach – a właśnie
takie są teraz najmodniejsze – wymaga nieco odwagi. Bo zieleń widać,
przyciąga uwagę. Ma także niezwykłą, dynamiczną energię i to „coś”, co
powoduje, że najprostsza rzecz staje się „Rzeczą”. Niezależnie od tego,
czy to zimowa wełniana czapka, kalosze czy jedwabna sukienka.

FOT.IMAXTREE/FREE

TEKST: Matylda Jawor

Piękno japońskiej kultury jest pełne tajemnic, które fascynują
i urzekają swoją mądrością. Udaj się z nami w podróż
po niezwykłym świecie japońskiej pielęgnacji włosów.
AHALO Butter Rich Moist
linia nawilżająco-odżywcza,
pielęgnacja z 6 rodzajami masła i syropem klonowym
AHALO Butter Smooth Repair
linia wygładzająco-regenerująca,
pielęgnacja z 6 rodzajami masła i syropem ziołowym

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

NA T R O PACH

zagrabionych skarbów
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Doktor Monika Kuhnke jest historykiem sztuki. Szuka zrabowanych
w czasie II wojny dzieł sztuki. To fascynująca praca, choć wygląda
inaczej niż przygody, jakie miewają filmowi bohaterowie,
którzy zajmują się tym samym. ROZMAWIA: Anna Rybarczyk

Najnowszy tom napisanego wspólnie
z Włodzimierzem Kalickim cyklu
„Sztuka zagrabiona” czyta się jak
trzymający w napięciu thriller.
MONIKA KUHNKE: To są rzeczywiście
fascynujące historie dzieł sztuki, ale
i losy ludzi wokół tych dzieł sztuki się
pojawiających. Przyznam się, że kiedy
w 1992 r. rozpoczęłam pracę w nowo
utworzonym biurze pełnomocnika
rządu do spraw polskiego dziedzictwa
kulturalnego za granicą, pasjonowałam się architekturą. Nie przypuszczałam, że poszukiwanie zagrabionych
dzieł sztuki tak mnie pochłonie. Całkowicie. I to na lata!
Została pani „Panią Samochodzik”.
MK: (śmiech) Praca ta, jak się szybko
okazało, łączy w sobie wiedzę historyka sztuki, zdolności detektywa, doświadczenie dyplomaty, a nawet pewne
elementy z zakresu psychologii. Moje
pierwsze miesiące, jeśli nie lata, pracy
upłynęły na kwerendach w archiwach
i bibliotekach, ponieważ na początku
lat 90. XX wieku nie było nawet aktualnego wykazu dzieł sztuki zagrabionych
w czasie II wojny światowej. Taki dopiero musiałam stworzyć. Miałam co
prawda do dyspozycji częściowo zachowaną dokumentację powstałą tuż
po wojnie oraz wydane wtedy katalogi
strat, ale były już nieaktualne. Część
zabytków powróciła. Można było ba-

zować na przedwojennych katalogach
muzeów, jednak większość zbiorów
prywatnych nie była ani opisana, ani
sfotografowana. Poszkodowani przedwojenni właściciele, a zwykle już ich
spadkobiercy, często nie byli w stanie
dokładnie opisać zaginionych dzieł,
podać ich wymiarów. Tylko niektórzy
dysponowali zdjęciami. Zresztą do dziś
w bazie liczącej ponad 63 tysiące zagrabionych dzieł dla zaledwie 10 procent
zabytków odszukano dokumentację
ikonograficzną.
To zapewne utrudnia poszukiwania.
MK: Poszukiwania, ale i późniejsze
próby odzyskania dzieła, bo nie dysponując fotografią, trudno udowodnić, że
ten obraz czy krzyż to zabytek zagrabiony w czasie wojny w Polsce.
Opisywany w najnowszej książce
XII-wieczny krzyż nie ocalałby, gdyby nie wygrzebano go ze śmietnika.
MK: To historia zasługująca na film!
Zamiłowanie pewnej mieszkanki Zell
am See w Austrii do wyszukiwania staroci sprawiło, że niezwykle cenny XII-wieczny krucyfiks nie przepadł na
wysypisku. Ona sama nie znała jego
wartości, a nawet niespecjalnie jej się
podobał. Krzyż przez wiele lat przeleżał pod łóżkiem, nim zdecydowała się
przekazać go do oceny kustoszowi pobliskiego muzeum. Wtedy sprawa na-

brała przyspieszenia. Austriacki Federalny Urząd Kryminalny wszczął dochodzenie, w wyniku którego udało się
ustalić, że jest to zaginiony krzyż z kolekcji zamku w Gołuchowie, stworzonej przez Izabellę z Czartoryskich
Działyńską. Przed wojną była to najważniejsza tego typu kolekcja w Europie Środkowo-Wschodniej, w skład
której wchodziły obrazy, meble, wyroby z kości słoniowej, zabytkowe srebra,
szkła starochrześcijańskie i wyjątkowej
klasy zabytki emalierstwa z Limoges –
w tym ten właśnie krzyż.
Część tej kolekcji jej ówczesna opiekunka, księżna Maria Ludwika
Czartoryska, ewakuowała w 1939 roku z Gołuchowa. Ukryła ją w domu
w Warszawie, a następnie przekazała
w depozyt do Muzeum Narodowego.
MK: Po upadku powstania warszawskiego niemal cała ta kolekcja i inne
dzieła sztuki znajdujące się w muzeum
zostają wywiezione przez Austriaków
w niemieckich mundurach do austriackiego zamku Fischhorn położonego nieopodal Zell am See. Po klęsce
Rzeszy część z tych dzieł zostanie rozkradziona przez uciekających esesmanów, przez wkraczające wojsko amerykańskie i okolicznych mieszkańców,
którzy wchodzili do zamku w poszukiwaniu żywności. Gdy jej nie znajdowali, brali to, co można było na żywność

hebe.pl
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Nie przypuszczałam,
że poszukiwanie
zagrabionych
dzieł sztuki, czym
wówczas się zajęłam,
tak mnie pochłonie.
wymienić. Stąd ten XII-wieczny krzyż
trafił do rodziny Welly ze wsi Gries.
Krucyfiks został zwrócony...
MK: Odebrał go jeden ze spadkobierców zbiorów gołuchowskich, Adam Stefan Zamoyski, i przekazał do Muzeum
Czartoryskich w Krakowie. Sprawę udało się załatwić polubownie. Zawsze powtarzam, że sztuka odzyskiwania dzieł
sztuki nie polega na wyłożeniu pieniędzy z kieszeni polskiego podatnika i odkupieniu zrabowanego dzieła. Czasem
pewne koszty związane np. z konserwacją można posiadaczowi zabytku zwrócić, ale należy to traktować indywidualnie, a nie jako zasadę. Najważniejsza jest
rozmowa, kiedy strona czuje, że jest
w niej partnerem, a nie oskarżonym
o grabież lub paserstwo.

odzyskać dzięki negocjacjom profesjonalnie przeprowadzonym przez naszych dyplomatów. Tak było z portretem Jana III Sobieskiego ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Warszawie,
wystawionym na aukcji w Hamburgu.
Zdarzają się sytuacje, że osoba, która
dokonała rabunku, lub jej spadkobierca decydują się na zwrot „zabezpieczonego” w czasie wojny dzieła sztuki. Tak
stało się w przypadku obrazu „Eneasz
wynoszący ojca z płonącej Troi”, także
z warszawskiego muzeum. Obraz ten
zwrócił do polskiej ambasady były saper Wehrmachtu, który w czasie powstania ochraniał znajdujący się w pobliżu muzeum most. „Eneasz” towarzyszył mu przez całe życie. Zabrał go
także do domu starców i wtedy zdecydował się na zwrot.

Często osoba, która wystawia dzieło
sztuki np. na aukcji, nie zdaje sobie
sprawy z jego pochodzenia...
MK: Nie wie, że jego amerykański, niemiecki czy austriacki dziadek zwyczajnie je ukradł. Wiele zabytków udało się

Formalne żądanie zwrotu dzieła
sztuki to ostateczność?
MK: Należy to zostawić na koniec procesu restytucyjnego. Inaczej po drugiej
stronie natychmiast pojawia się kancelaria prawna i zaczynają się twarde ne-
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gocjacje, a w ich tle określona, zwykle
znaczna, suma pieniędzy. Staramy się
więc zawsze znaleźć takie rozwiązanie,
które będzie satysfakcjonowało także
tę drugą stronę. Przykładem udanych
negocjacji jest sprawa zaginionej
w czasie wojny XVI-wiecznej rzeźby
„Głowy młodzieńca”, dzieła Giovanniego Padovano. Nowojorski marszand, Lawrence B. Salander, kupił
rzeźbę w domu aukcyjnym i chciał ją
z zyskiem odsprzedać. Wkrótce okazało się, że dzieło jest stratą wojenną Muzeum Narodowego. W wyniku rozmów udało się namówić Amerykanina
do bezwarunkowego zwrotu. W zamian zaproponowaliśmy zorganizowanie w Muzeum Narodowym wystawy
rzeźb, które Salander zgromadził,
wspaniałych prac pochodzącego z Polski Elie Nadelmana.
Zwrot dzieł negocjuje się latami...
MK: Warto czekać na odpowiednią
chwilę i odpowiednio ją wykorzystać.
Tak było w przypadku średniowiecznego pontyfikału, w 1940 roku wywie-
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zionego z Płocka. Mam do tego manuskryptu szczególny sentyment. Dotyczące go dokumenty były tymi, które
pierwsze trafiły na moje biurko w latach 90. XX wieku. Była tam także kopia noty dyplomatycznej, jaką otrzymaliśmy od strony niemieckiej. Rząd
w Bonn odmówił zwrotu pontyfikału,
ponieważ w 1973 roku do zbiorów
Bawarskiej Biblioteki Państwowej
manuskrypt zakupiony został „na
własność”.
Sprzyjający moment pojawił się
w 2013 roku.
MK: Wybuchła wtedy tzw. afera Corneliusa Gurlitta, w którego mieszkaniu
w Monachium odkryto półtora tysiąca
obrazów i rysunków światowej rangi
malarzy, m.in. Picassa, Chagalla, Renoira. Była to, jak słusznie wówczas podejrzewano, sztuka zagrabiona, bo ojciec Corneliusa, Hildebrandt Gurlitt,
był jednym z trzech marszandów Hitlera i Goebbelsa. Złapałam za słuchawkę
i zadzwoniłam do polskiej konsul Justyny Lewańskiej, która od przyjazdu
do Monachium trzymała rękę na pulsie
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Prof. Karol Estreicher i „Dama z łasiczką” przed pociągiem, którym
przywiózł odzyskane dzieła sztuki z Monachium do Krakowa (1946).

w sprawie pontyfikału. I faktycznie,
rząd Bawarii zgodził się pontyfikał
zwrócić. Bezwarunkowo. Po blisko 40
latach od podjęcia starań Polski o jego
odzyskanie, ale po zaledwie kilku tygodniach od rozmowy pani konsul z władzami Bawarii, bezcenny manuskrypt
przyleciał do Warszawy!
Pani marzeniem jest odnaleźć
„Portret młodzieńca” Rafaela Santi.
MK: Mój trop prowadzi do Bawarii. To
tam w latach 70. XX wieku, jak wynika
z pozyskanych przeze mnie informacji,
widziano ten obraz. I nie jest wykluczone, że tam pozostał. Trudno wyobrazić sobie, że ktoś wystawia go na
sprzedaż, np. w domu aukcyjnym.
Od lat obraz ten rozgrzewa wyobraźnię historyków sztuki, ale także pisa-

rzy. W książce Zygmunta Miłoszewskiego szuka go historyk sztuki
i urzędniczka Ministerstwa Spraw
Zagranicznych zajmująca się odzyskiwaniem zrabowanych w czasie
drugiej wojny światowej dzieł sztuki.
Trochę ten opis…
MK: …brzmi znajomo. Cóż, mam nadzieję, że byłam inspiracją do stworzenia tej postaci. Na pewno łączy nas
wspólna pasja i marzenie o odnalezieniu „Portretu młodzieńca”.
Jakie to uczucie widzieć, jak pusta
ściana w muzeum zapełnia się
odzyskanym dziełem sztuki?
MK: To za każdym razem jest wielka
radość i satysfakcja. Kiedy jestem
w muzeum i widzę odzyskane dzieło,
czuję, że praca, którą zajmowałam się
tyle lat, ma sens.

BIO: Dr Monika Kuhnke – historyk sztuki, od 1992 roku zajmuje się problematyką strat wojennych i restytucji zabytków. Autorka ponad stu artykułów dotyczących zagrabionych i odzyskanych dzieł sztuki, współautorka (z Włodzimierzem Kalickim) książek„Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny” (2014) oraz
„Sztuka zagrabiona. Madonna znika pod szklanką kawy” (2021).

FOT. MARCIN KALIŃSKI, FRANCISZEK MAZUR/AGENCJA GAZETA, GETTY, EAST NEWS

Amerykański żołnierz ogląda zagrabione dzieła
sztuki w rezydencji Göringa (maj 1945).

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

MAJĄ

Pokaż swoją siłę, piękno i charakter.

#TeamMagic

Idealnie podkreślą je bestsellerowe maskary Gosh Copenhagen. Catchy Eyes Drama zapewni mocny look i mega
objętość, a Catchy Eyes Magic zaczaruje spojrzenie, budując
wachlarz długich i zalotnie podkręconych rzęs. Wybierając
jedną z kultowych maskar GOSH, nie musisz obawiać się
o podrażnienia - obie posiadają certyfikat Allergy Certified
i formułę Perfume Free co oznacza, że nawet posiadaczki
wrażliwych oczu mogą bez obaw oddać się pasji makijażowej.

#TeamDrama

Jaka jesteś? Odważna i ekspresyjna czy raczej drzemie
w Tobie romantyczka, która czaruje świat spod wachlarza
rzęs? Niezależnie od siły ekspresji, indywidualne piękno
i moc mogą wybrzmieć równie wyraziście.

Tej jesieni maskary Catchy Eyes Drama & Magic wspierają kampanię „Kobiety Mają Moc”, której celem jest wsparcie organizacji wspomagających kobiety. Jak dołączyć do akcji? Opowiedz się po stronie
#TeamDrama lub #TeamMagic i pokaż swój look oznaczając wybranym #. Wspólnie budujemy siłę # dając siłę kobietom.

Szczegóły na www.hebe.pl/teamgosh.html
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CZAS
NA ZŁUSZCZANIE!
Jesień i zima to odpowiednia pora na intensywniejsze zabiegi eksfoliacji naskórka.
Nasza skóra jest wtedy w dużo mniejszym stopniu narażona
na podrażnienia spowodowane promieniowaniem słonecznym.

1

1. DŁUGOTRWAŁY EFEKT
Już po jednej aplikacji trwającej kwadrans
skóra jest promienna i wygładzona.

4

Garnier, Skin Active maska w płachcie z kwasami
owocowymi AHA, 33 g, cena: 12,99 zł, 100 g = 39,36 zł

2. ZIMOWA STYMULACJA
Peeling kwasowy do kuracji odmładzającej,
odnawiający strukturę skóry.
Ava, Professional Home Therapy peeling,
12% kwasów owocowych + kwas hialuronowy,
15 ml, cena: 27,99 zł, 100 ml = 55,98 zł

5

3. DLACZEGO GLIKOL?
Kwas glikolowy skutecznie przyspiesza proces
odnowy skóry. Po zabiegach z jego użyciem
skóra wygląda młodziej – na długo.
Revox, Just kwas glikolowy 20%, 30 ml,
cena: 24,99 zł, 100 ml = 83,30 zł

4. PEELINGUJĄCE SERUM

3

Nowatorska formuła pozwala złuszczać warstwę
rogową naskórka, bez podrażnień.
Nacomi, Next Level kwas migdałowy + PHA 10%,
30 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 133,30 zł

5. Z KOKTAJLEM OWOCOWYM
Mieszanka ekstraktów Polyplant Fruits
(z kwasami owocowymi) pomaga skórze
utrzymać odpowiednie nawilżenie,
a więc i jędrność.

2

Herla, Hydra Plants serum do twarzy, 30 ml,
cena: 134,99 zł, 100 ml = 449,97 zł

6. MA MOC!
Kuracja o sile zabiegu gabinetowego. Skutecznie
złuszcza naskórek i niweluje przebarwienia.
Eveline Cosmetics, Glycol Therapy 10%
kwasowa kuracja peelingująca, 20 ml,
cena: 32,99 zł, 100 ml = 164,95 zł
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Zbieraj diamenty
w programie
lojalnościowym My Hebe
i zdobądź status
My Hebe VIP!
Sprawdź, jakie
korzyści czekają
na Ciebie.*
• 10% rabatu
na Hebe Professional
• Urodzinowy
bon rabatowy
• Wyjątkowe diamentowe
promocje
• Darmowa dostawa

*Szczegóły programu My Hebe dostępne
na hebe.pl i w aplikacji.
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PIELĘGNACJA,
KTÓRA SPRAWIA,
że czujesz się
dobrze...
Potrzebujemy relaksu. Tym razem nie nastawiamy się
na walkę o lepsze jutro dla naszej skóry.
Chcemy po prostu poczuć się dobrze przy codziennych
rytuałach pielęgnacyjnych, cieszyć przyjemnymi
konsystencjami i zapachami kosmetyków. TEKST: Katarzyna Brzeska

MAKE ME BIO Garden Roses,
peeling do twarzy z kwasami
kwiatowymi, 40 ml,
cena: 74,99 zł, 100 ml = 187,48 zł

PURE BY CLOCHEE

normalizujący żel
oczyszczający do
twarzy, 200 ml, cena:
39,99 zł, 100 ml = 20,00 zł
hebe.pl
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W

W walce o przedłużenie młodości skóry
oraz w poszukiwaniu najskuteczniejszych kosmetyków o silnym działaniu
czasem zapominamy, że kosmetyki – ich
aplikacja, konsystencja i zapach – powinny służyć również naszej przyjemności.
Szczególnie teraz, późną jesienią i zimą,
dobrze jest pozwolić sobie na więcej przyjemności i delikatności. Co ważne działanie wybranych pod tym kątem preparatów wcale nie musi być słabsze niż tych
używanych dotąd. Pielęgnacja skóry twarzy to nie tylko walka z niedoskonałościami i oznakami starzenia, choć dla wielu
z nas to priorytety. Spróbujmy jednak odnaleźć przyjemność w codziennych, na
pozór zwyczajnych, rytuałach np. podczas porannego oczyszczania twarzy. Wybierać kosmetyki, które będą łagodne dla
skóry (bez mydła, alkoholu, syntetycznych substancji zapachowych i koloryzujących), a swoim zapachem wprowadzają
w dobry nastrój.
Warto spróbować rano wygospodarować
kwadrans na nałożenie nawilżająco-ujędrniającej maseczki w płachcie albo
przynajmniej chłodzących płatków pod
oczy. Zapomnieć o pośpiechu, szczególnie podczas wieczornego demakijażu
i rytuałów przed snem. Zapalić aromatyczną świeczkę, zmyć z twarzy resztki
makijażu i całodziennych trosk, nałożyć
lekkie serum na noc o działaniu relaksującym, odżywczym i nawilżającym (wybierz takie z niewielką liczbą składników,
roślinnymi olejkami i wyciągami botanicznymi, np. z bakuchiolem lub opuncją
figową, czyli roślinnym botoksem). Oleiste serum to wspaniała baza do wykona-

nia masażu skóry twarzy, który pomoże
rozluźnić napięcie mięśniowo-nerwowe, pobudzi krążenie limfy i krwi,
a w rezultacie lepiej dotleni komórki
skóry. Masaż można wykonać rollerem
z kwarcu lub jadeitu albo dłońmi. Po
serum dobrze jest zastosować ulubiony
krem albo maskę na noc. W nocy skóra
nastawiona jest na regenerację i między
18 a 22 najlepiej wchłania składniki aktywne z kosmetyków, dlatego będzie
dla niej najlepiej (i dla ciebie też), jeśli
pójdziesz spać około 22.

ACH, JAK PRZYJEMNIE
Nic tak skutecznie nie „mówi” nam
dzień dobry jak poranny chłodny
prysznic z pachnącym żelem i peelingiem. Użycie szorstkiej rękawicy myjącej albo pasty złuszczającej z drobinkami zmielonych pestek lub skorupek
orzechów nie tylko pobudza krążenie
krwi (i świetnie rozbudza nawet największe śpiochy), ale przede wszystkim
wspomaga skórę w pozbywaniu się
martwych komórek naskórka. Dzięki
peelingowi skóra jest wygładzona, bardziej napięta i nie tworzą się na niej zrogowacenia. Złuszczanie pomaga przygotować skórę na przyjęcie kolejnych
kosmetyków, a zwłaszcza zawartych
w nich cennych składników, bo dokładnie oczyszcza i odblokowuje pory oraz
rozmiękcza naskórek.
Do najprzyjemniejszych peelingów należą te zrobione z naturalnych gęstych
olejów i maseł (masła shea, masła kakaowego, oleju kokosowego) z dodatkiem
olejków aromaterapeutycznych i gru-

1. TEAOLOGY Yoga Care, Radiance, maślany peeling do ciała pod prysznic, 200 ml, cena: 99,99 zł, 100 ml = 50,00 zł 2. RESIBO Mr Soft Skin,
nawilżająca mgiełka-tonik do twarzy, 100 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 39,99 zł 3. ORGANIQUE odżywcza kula do kąpieli, 170 g, cena: 18,90 zł, 100 g
= 11,12 zł 4. YOPE Kwiat Lipy, naturalne masło do ciała, 200 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 17,50 zł 5. ZIAJA Ananasowy trening skóry, peelingujący
sorbet do ciała, 160 ml, cena: 10,49 zł, 100 ml = 6,56 zł 6. HAGI Puder do kąpieli z kozim mlekiem, 500 ml, cena: 46,99 zł, 100 ml = 9,40 zł
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boziarnistego cukru trzcinowego, soli
morskiej bogatej w minerały lub zmielonych łupinek orzechów. Niekiedy
w peelingach można znaleźć pył wulkaniczny albo węgiel aktywny, które
wspomagają oczyszczanie.
Nie bez znaczenia jest zapach kosmetyku. Jeśli potrzebujesz rano zastrzyku
pozytywnej energii, wybierz peeling
z dodatkiem aromatów cytrusowych,
które niemal wibrują owocową słodyczą, a dodatkowo pozostawiają na skórze wrażenie świeżości (szczególnie
w połączeniu z olejkiem z mięty lub
drzewa herbacianego). Wieczorem zrelaksuje cię i uspokoi zapach lawendy,
rozmarynu, róży, delikatny aromat
orientalnych przypraw albo czekolady.

Słodkie pocałunki

Często o pielęgnacji ust przypominamy sobie wtedy, gdy
skóra na wargach zaczyna przesuszać się i pękać. A wystarczy zawsze mieć w kieszeni odżywczy sztyft z witaminami A i E, pszczelim woskiem lub woskami roślinnymi (dla wegan), miodem i olejami, żeby usta były nawilżone, dobrze
chronione i wyglądały pięknie i świeżo. Najprzyjemniejsze
w balsamach do ust jest to, że możesz wybrać te o najbardziej „kalorycznym” smaku – deserów, tropikalnych owoców
i cukierków. Nawet wtedy, gdy dbasz o linię!
LIP SMACKER błyszczyk-balsam do ust Bunny,

4 g, cena: 14,99 zł, 100 g = 374,75 zł

PIANA I PLASTERKI CYTRYNY
Szybkie tempo życia przyzwyczaiło nas
do błyskawicznych rytuałów pielęgnacyjnych, kosmetyków łączących w sobie dwie lub nawet trzy funkcje oraz
szybkich kąpieli pod prysznicem. Ale
jest wśród nas także spore grono zwolenniczek wanny. Eksperci czasem próbują zniechęcić nas do kąpieli w pianie,
ale jeśli nie moczymy się w wannie godzinami, nie kąpiemy się w zbyt gorącej
wodzie i będziemy używać odpowiednich kosmetyków, nasza skóra ani
zdrowie na pewno nie ucierpią. Czy jest
coś przyjemniejszego niż relaks w wannie po całym dniu albo ciepła kąpiel,
gdy za oknem deszcz i wiatr? Czysta
rozkosz!
Aby kąpiel była równie przyjemna dla
naszych emocji jak dla naszej skóry,
warto przestrzegać kilku zasad. Przede
wszystkim woda nie powinna być zbyt
gorąca (więc jeśli zmarzłaś, weź najpierw ciepły prysznic, a dopiero potem
wejdź do wanny, żeby się zrelaksować),

Najdelikatniejsze
oczyszczanie

Nawet poranne mycie twarzy może być pretekstem do tego, aby dać sobie odrobinę przyjemności. Zadbaj o delikatne kosmetyki myjące – niech zaskoczą cię ich konsystencja,
lekkość i zapach. Pianka, mus, puder do mycia, masełko do
demakijażu, pyłek oczyszczający zostały stworzone po to, żeby jak najdelikatniej oczyścić twoją skórę, dać ci poczucie
komfortu, zapewnić potężną dawkę przyjemności na sam początek – czasem trudnego – dnia.
1. FACE BOOM oczyszczająca pianka do twarzy,

150 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 13,33 zł

hebe.pl
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Jak na dłoni

Skóra na rękach jest cienka i szybko się przesusza. Aby była gładka,
nawilżona i by nie pojawiały się na
niej przebarwienia, warto używać
kremu do rąk z masłami i olejami roślinnymi, odmładzającą witaminą A,
rozjaśniającą witaminą C, regenerującą witaminą E oraz ekstraktami
z roślin, ziół i owoców zapewniającymi nawilżenie, wyrównanie kolorytu
oraz zapach, który długo utrzymuje
się na skórze.
a jej poziom nie powinien być zbyt wysoki (najlepiej, gdy sięga poniżej linii
serca). Dobrze jest dodać do kąpieli kosmetyki, które zmiękczą wodę i wzbogacą ją o składniki pielęgnacyjne i mineralne, a woda będzie miała miły aromat. Do tego celu nadają się płyny do
kąpieli, pudry kąpielowe, mleko lub
oliwa do kąpieli, kąpielowe tabletki
musujące, kule i babeczki. Dobrym pomysłem jest też sól kąpielowa z olejkami aromaterapeutycznymi, która deli-

katnie pobudza krążenie, wpływa łagodząco i przeciwbólowo na napięte mięśnie i zesztywniałe stawy oraz ma działanie oczyszczające. Sól można połączyć z ziołowymi saszetkami, np. lawendy, rumianku i rozmarynu.
Rozgrzewającą i aromatyczną kąpiel
z łatwością przygotujesz, wrzucając do
wanny kilka plastrów pomarańczy i cytryny, parę plasterków imbiru, wsypując łyżeczkę cynamonu i wlewając łyżeczkę oleju sezamowego.

CZUŁY DOTYK
Dla wielu kobiet wcieranie kremów po
kąpieli lub prysznicu jest niemal odruchem, mechanicznie wykonywanym
zabiegiem, który w pośpiechu stracił
charakter rytuału pielęgnacyjnego dającego przyjemność. Może czas to zmienić? Może warto, żebyśmy były znów
czułe dla swojego ciała i poświęciły mu
większą uwagę? Ale jak to zrobić?
Przede wszystkim robić wszystko bez
pośpiechu, bo wklepanie na szybko

1. AA bąbelkowa maska do twarzy oczyszczająca, 2 x 4 ml, cena: 7,99 zł, 100 ml = 99,88 zł 2. EWA SCHMITT relaksująca maseczka żelowa

na powieki – Owoce, 1 szt., cena: 9,99 zł, 1 szt. = 9,99 zł 3. MIYA COSMETICS MyMagicScrub, peeling do ciała z glinką i olejkami, 200 g,
cena: 39,99 zł, 100 g = 20,00 zł 4. DAIRY FUN Blueberry, masło do ciała jagodowe, 300 g, cena: 24,99 zł, 100 g = 8,33 zł 5. PUREDERM Gwiazdki,
maseczka nawilżająca na dłonie, 1 opak. cena: 15,99 zł, 1 opak. = 15,99 zł
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Masaż w blasku świecy

Palące się świeczki to piękny element wystroju wnętrza i namiastka widoku
ognia w kominku. Wieczory spędzone w blasku takiego ognika dają chwile wytchnienia. A co powiedziałabyś na relaksujący masaż ciepłym olejem kokosowym
i masłem shea o orientalnym zapachu marokańskich przypraw? Wystarczy, że zapalisz na 15 minut świeczkę Nacomi, by jej wnętrze po roztopieniu zamieniło się w ciepły balsam do masażu o kojącym korzennym zapachu.

2

balsamu ma niewiele wspólnego z relaksującą przyjemnością i rytuałem pielęgnacyjnym. Faktem jest, że po porannym
prysznicu przeważnie niewiele mamy
czasu na rozpieszczanie się, ale może wtedy wynagrodźmy to skórze, dobierając jakiś wspaniały kosmetyk o dobrym, naturalnym składzie i pięknym aromacie. Mogą to być balsam lub mleczko uzupełniające linię ulubionych perfum, krem lub suchy olejek o delikatnej kompozycji aromatów kwiatowo-owocowych.
Pamiętaj, że zapach tego kosmetyku będzie ci towarzyszył przez kilka godzin,
warto więc poświęcić parę chwil na wybór. Dobierz taki, który pasuje do ciebie
i będzie współgrał z resztą kosmetyków
(np. dezodorantem i wodą toaletową).

3

4

5

Niech ma przyjemne działanie na skórę:
nawilża, zapobiega utracie wilgoci z naskórka, chroni go i odżywia, a także przyjemnie wtapia się w skórę.
Wśród kremów i balsamów do ciała szukaj takich, które będą zawierały pielęgnujące i odżywiające skórę oleje (np. arganowy, z pestek winogron, awokado, słodkich
migdałów, jojoba lub sezamowy) i masła
(shea, z mango, kakaowe, murumuru)
oraz naturalne ekstrakty roślinne. Świetnie sprawdzają się także kosmetyki z aloesem, proteinami sojowymi, ekstraktem
z kawy lub guarany (szczególnie, gdy zależy ci na ujędrnieniu skóry i zlikwidowaniu cellulitu), z miodem lub minerałami
(np. z Morza Martwego), glinkami lub
wodą termalną.

Dla ozdoby

6

7

Tatuaże coraz rzadziej wzbudzają kontrowersje, a coraz częściej są traktowane
jak ozdoba ciała. I nie ma w tym nic dziwnego, bo kunszt ich wykonania i bajeczna
kolorystyka sprawiają, że można je nazwać małymi dziełami sztuki. Jeśli tatuaże
sprawiają ci przyjemność, dbaj o nie tak, jak dbasz o swoje ciało, i rozpieszczaj je
przeznaczonymi do ich pielęgnacji kremami, które wzmacniają intensywność barw,
chronią ich kolor, nawilżają i odżywiają skórę.

marokańskich przypraw, 150 g, cena: 24,99 zł, 100 g = 16,66 zł 3. ESSENCE Hello, Good Stuff!, serum do twarzy nawilżająco-rozświetlające
z ekstraktem z ananasa, 30 ml, cena: 21,49 zł, 100 ml = 71,63 zł 4. STARA MYDLARNIA Sandalwood, puder do kąpieli, 300 g, cena: 22,99 zł, 100 g =
7,66 zł 5. LAQ Kocica, Piwonia, masło do ciała, 250 ml, cena: 38,99 zł, 100 ml = 15,60 zł 6. TEAOLOGY Green Tea Glow, mgiełka do twarzy, 120 ml,
cena: 99,99 zł, 100 ml = 83,33 zł 7 . COSMEPICK Tattoo Skin Care, olejek w sprayu do ciała, 50 ml, cena: 16,99 zł, 100 ml = 33,98 zł
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1. REVUELE Aloe Vera 92% żel nawilżający do ciała, 400 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 7,50 zł 2. NACOMI balsam w świecy do ciała o zapachu

PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
/ Z BLISK A

TO NIE PECH! TO PEH!
Te trzy litery oznaczają zrównoważoną pielęgnację idealnie
dopasowaną do kondycji i potrzeb twoich włosów. Sprawdzamy,
o jaką równowagę chodzi, na czym polega PEH
oraz jak i kiedy go stosować. TEKST: Katarzyna Brzeska

P

PEH to pierwsze litery słów: proteiny,
emolienty i humektanty, czyli białka,
tłuszcze i substancje nawilżające. To
składniki budulcowe włosów i komponenty kosmetyków, które je odżywiają,
regenerują, chronią i nawilżają. Aby
włosy były zdrowe, musimy wiedzieć,
którego ze składników najbardziej potrzebują akurat w tym momencie i w jaki sposób najlepiej go dostarczyć. Nie
wystarczy zrobić olejowanie włosów,
gdy tracą blask, bo może okazać się, że
bardziej niż ochronnych emolientów
potrzebują budulcowych protein i substancji nawilżających. Jak rozpoznać
potrzeby włosów? Trzeba je obserwować i przyglądać się, jak reagują na różne kosmetyki. Równowaga między
składnikami PEH dla każdego jest inna
i włosy mogą różnić się potrzebami.

Za wysoki poziom
Co za dużo, to niezdrowo, więc za częste lub
zbyt intensywne stosowanie kosmetyków nawilżających też potrafi sprawić, że włosy nie
będą wyglądały zdrowo. Przewodnione włosy
potrafią się puszyć i bardzo źle się układają. Rozpoznasz je po tym, że trudno je rozczesać, bardzo
długo trzeba je suszyć i można odnieść wrażenie, że cały czas są wilgotne.

P JAK PROTEINY
Jeśli włosy są oklapnięte, matowe,
sztywne i szorstkie w dotyku, elektryzują się, brakuje im połysku i elastyczności, prawdopodobnie potrzebują
protein. To właśnie proteiny, czyli biał-

ka, wspomagają regenerację włosów
i – tak jak keratyna – są ich głównym
składnikiem. Proteiny uzupełniają
uszkodzenia włókna, wygładzają zewnętrzną strukturę włosów (czyli domykają łuski), przez co stają się one

Siła oleju
W kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji emolientowej często wykorzystuje się
oleje. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy olej służy każdemu rodzajowi włosów. Wysokoporowate dobrze tolerują olej arganowy, bawełniany, ze słodkich migdałów i z pestek winogron, bo lubią tłuste i bogate konsystencje. Średnioporowate wolą oleje lżejsze, szybciej
schnące, np: sezamowy, makadamia, z awokado, słonecznikowy, rzepakowy i oliwę z oliwek.
Włosy niskoporowate najtrudniej przyswajają tłuste konsystencje i dlatego lubią olej kokosowy, masło shea i kakaowe, olej babassu, rycynowy oraz z awokado.
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Nie przesadzaj z proteinami
Kuracja proteinowa z wykorzystaniem keratyny nawet przy bardzo
zniszczonych włosach nie powinna trwać zbyt długo, bo jej nadmiar
sprawia, że włosy stają się ciężkie i w efekcie sztywne, szorstkie i trudno
poddają się modelowaniu. W dłuższej kuracji lepiej używać kosmetyków
z proteinami roślinnymi, bo trudno z nimi przesadzić, a do tego nie obciążają struktury włosa.

gładkie, bardziej elastyczne, odzyskują połysk. Proteiny najłatwiej dostarczyć do wnętrza włosa w postaci bogatych masek i odżywek. Najczęściej
wykorzystywane w kosmetykach do
włosów rodzaje protein pochodzą
z nasion kukurydzy, owsa, ryżu i soi.

E JAK EMOLIENTY
Gdy twoje włosy przypominają siano,
puszą się, są szorstkie i suche, źle się
układają, jednym słowem, wyglądają
na zniszczone, najprawdopodobniej
brakuje im emolientów, czyli substancji tłuszczowych zapobiegają-

1

cych przesuszeniu włókna włosa i zabezpieczających go przed utratą nawilżenia.
Emolienty wspomagają wygładzenie
struktury włosów, zmiękczają je i chronią
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi (wiatrem, mrozem, ekspozycją na słońce) oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Działanie emolientów polega na wytworzeniu na powierzchni
włosa cieniutkiej warstwy ochronnej, ale
zbyt intensywne natłuszczanie albo zbyt
długo trwająca kuracja emolientowa mogą doprowadzić do tego, że włosy będą
wyglądały na tłuste, nieświeże i oklapnięte.

4

5

6

H JAK HUMEKTANTY
Gdy widzisz, że włosy są matowe
i szorstkie, a ich największymi problemami są przesuszenie, rozdwojone
końcówki i łamliwość, możesz być
pewna, że brakuje im składników nawilżających, a więc humektantów. Są to
substancje wykazujące się właściwościami wiązania cząsteczek wody. Do
najsłynniejszych i najczęściej stosowanych humektantów w kosmetykach do
pielęgnacji włosów należą wyciąg z aloesu, ekstrakty z alg i zielonej herbaty,
alantoina, kwas hialuronowy, mannitol,
fruktoza i mocznik.

7

8

2

1. HAIR OF THE DAY BY ONLYBIO maska emolientowa do do włosów niskoporowatych, 400 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 6,25 zł 2. SCHWARZKOPF
Gliss, Protein +, maska do włosów, 400 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 5,00 zł 3. ONLYBIO HYDRA REPAIR rekonstruująca maska-odżywka do włosów
suchych i zniszczonych, 200 ml, cena: 26,99 zł, 100 ml = 13,50 zł 4. NACOMI 7 oils, maska do zabiegu olejowania włosów z 7 naturalnymi olejami,
100 ml, cena: 44,99 zł, 100 ml = 44,99 zł 5. TOŁPA dermo hair, podrażnienie, nawilżający szampon wspierający mikrobiom, 250 ml, cena: 31,99 zł,
100 ml = 12,80 zł 6. VIANEK nawilżający szampon do włosów, 300 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 8,33 zł 7. LUXLISS Brazilian Therapy, Keratin&Collagen,
regeneracyjny szampon do włosów, 500 ml, cena: 59,99 zł, 100 ml = 12,00 zł 8. ANWEN Proteinowa Orchidea, odżywka do włosów
wysokoporowatych, 200 ml, cena: 27,99 zł, 100 ml = 14,00 zł
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PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
/ W GABINECIE

JEDEN SEANS
jeden rozmiar

Czy to możliwe, żeby po jednym zabiegu w gabinecie
uzyskać wymarzoną sylwetkę? Konfrontujemy marzenia
z rzeczywistością, a pomaga nam w tym nasza ekspertka.
ROZMAWIA: Aleksander Perliński

O

Kryptoliza

Ekspert:

Czy w gabinetach czekają na nas zabiegi,
które sprawią, że po jednej wizycie
będzie nas mniej o jeden rozmiar?
Technika rozwija się w bardzo szybkim
tempie, ale pewnych procesów biologicznych zachodzących w organizmie
człowieka nie jesteśmy w stanie aż tak
przyspieszyć. Chodzi o nasze zdrowie
i bezpieczeństwo. Spójrzmy na to z takiej perspektywy: skoro przybieranie
tkanki tłuszczowej jest procesem i trwa
dość długo, również jej pozbywanie się
powinno zająć nam trochę czasu, aby
było to zdrowe. Zabiegi wyszczuplające
i ujędrniające, przeprowadzone zbyt
szybko lub za często, mogą mieć kiepski
skutek dla zdrowia i wyglądu.
Co wybrać, żeby było zdrowo,
bezpiecznie i szybko zobaczyć efekty?
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Muszę zaznaczyć, że każda z nas jest
inna i dlatego wymagamy różnych terapii i różnych zabiegów, nawet jeśli
wydaje się nam, że mamy ten sam problem. Zanim zdecydujemy się na zabieg, musimy przejść konsultację ze
specjalistą i dopasować terapię do naszego stanu zdrowia i kondycji. Pozwoli to wybrać tę najskuteczniej likwidującą problem. Kobietom zmagającym się z brakiem jędrności skóry, cellulitem i nadmiarem tkanki
tłuszczowej mogę polecić trzy różne
procedury: zabieg z zastosowaniem
urządzenia Onda, falę uderzeniową
i kriolipolizę Cool Shaping.

Zacznijmy od zabiegu z urządzeniem
Onda.
To zabieg wykorzystujący mikrofale do
redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu.
Zasada jest prosta: za pomocą specjalnych głowic wykonuje się masaż wybranych partii ciała (np. ud, pośladków,
brzucha), podczas którego fale elektromagnetyczne niszczą błony komórek
tłuszczowych i je rozbijają. Później
tłuszcz jest usuwany z organizmu podczas naturalnych procesów metabolicznych. Zaletą tego zabiegu jest to, że
podczas jednej wizyty można bezpiecznie wykonywać go na dużych powierzchniach skóry. Efekty widać na

FOT. 123RF

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

ogół już po serii 3–4 zabiegów w odstępach czterech tygodni.
Fala uderzeniowa brzmi… boleśnie.
Zabieg w tej technologii jest całkowicie
bezbolesny. Polega na wykorzystaniu
fal akustycznych, które skierowane
w miejsce problemu (np. tam, gdzie jest
nadmiar tkanki tłuszczowej) pobudzają komórki do regeneracji, wspomagają
syntezę kolagenu, redukują komórki
tłuszczowe, usprawniają przepływ limfy i pobudzają krążenie, a więc również
usprawniają dotlenienie komórek skóry. Fala uderzeniowa jest zabiegiem,
który potrafi zredukować cellulit nawet
w bardzo zaawansowanej formie. Poprawa napięcia i jakości skóry widoczne są bezpośrednio po zabiegu, ale
efektów trwałych możemy spodziewać
się po serii 3–4 zabiegów.
Przeciwwskazaniami do zabiegu z użyciem fal elektromagnetycznych i akustycznych są ciąża, choroby autoimmunologiczne, nowotworowe, żylaki,
przyjmowanie leków przeciwzapalnych, choroby neurologiczne (np. padaczka), wszczepiony rozrusznik serca.
Przed zabiegiem konieczna jest konsultacja lekarska i przeprowadzenie wy-

Fala uderzeniowa

wiadu z pacjentem. Fala uderzeniowa
jest zabiegiem w pełni bezpiecznym.
Fale akustyczne są stosowane w medycynie do leczenia schorzeń mięśni
i ścięgien od wielu lat.
Kriolipoliza, czyli będzie zimno...
Do zabiegu wykorzystujemy światło
LED i niską temperaturę, dzięki którym
możemy likwidować m.in. nadmiar
tkanki tłuszczowej. Zabieg kriolipolizy
opiera się na kontrolowanym zamrażaniu komórek tłuszczowych, które rozpadają pod wpływem niskiej temperatury (od –5 do –8˚C w zależności od
miejsca wykonywania zabiegu). Przez

około trzy tygodnie po zabiegu zniszczone komórki tłuszczowe są usuwane
z organizmu przez układ limfatyczny.
Efekty widać już po 4–8 tygodniach od
wykonania pierwszego zabiegu. W celu
uzyskania optymalnych efektów zalecamy wykonanie od 1 do 3 zabiegów
w odstępie od 4 do 6 tygodni.
Powrót do mniejszego rozmiaru jest
możliwy!
Zabiegi to nie wszystko. Potrzeba jeszcze nieco wysiłku, aby zadbać o odpowiednią dietę i regularną aktywność fizyczną, żeby jak najdłużej utrzymać
efekty zabiegów.

w domu
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1. PUREDERM maseczka poprawiająca kształt pośladków, 1 szt., cena: 16,99 zł, 1 szt. = 16,99 zł 2. BIELENDA Anti-Cellulite, aktywny

koncentrat wygładzająco-ujędrniający, 250 ml, cena: 22,49 zł, 100 ml = 9,00 zł 3. LIERAC Phytolastil, żel wyszczuplający do ciała, 400 ml,
cena: 119,99 zł, 100 ml = 30,00 zł 4. LIRENE Make Me Slim!, balsam antycellulitowo-modelujący, 200 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 15,00 zł
5. NACOMI antycellulitowy olejek do masażu o zapachu mango, 150 ml, cena: 27,99 zł, 100 ml = 18,66 zł 6. LAQ naturalny peeling cukrowy do
ciała, kiwi i winogrono, 200 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 12,50 zł
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PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
/ DERMOPIELĘGNACJA

Złuszczanie?

NA ZDROWIE!
Wykonując
peeling regularnie,
wspomagamy
skórę w procesie
regeneracji, lepiej ją
oczyszczamy
i przygotowujemy
na przyjęcie
kosmetyków
w kolejnych etapach
pielęgnacyjnych.
Jak złuszczać,
czym i kiedy?

Z

Złuszczanie naskórka to zabieg, który już
po jednokrotnym wykonaniu daje widoczny rezultat, a wprowadzony na stałe
do rytuałów pielęgnacyjnych w wyraźny
sposób poprawia wygląd i kondycję skóry. Skóra staje się gładsza, nabiera blasku
i odzyskuje witalność. Dlaczego stosujemy peelingi? Bo w ten sposób pomaga-
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my skórze pozbyć się martwych komórek naskórka. Złuszczanie reguluje również proces rogowacenia, zapobiega powstawaniu zgrubień i przesuszeń, pomaga w zmniejszeniu widoczności przebarwień i spłyceniu zmarszczek. Cykl życia
skóry i procesy jej złuszczania trwają
u zdrowego człowieka ok. 28–30 dni.

Jednak im jesteśmy starsi, tym skóra potrzebuje więcej czasu na pełne złuszczenie. Peeling wspomaga ten proces, szczególnie w wieku dojrzałym i wtedy, gdy na
skórze pojawiają się przebarwienia, zrogowacenia albo mamy problem z wydzielaniem sebum lub ze skłonnością do
przesuszeń. Dobrze dobrany potrafi sku-

FOT. 123RF

TEKST: Katarzyna Brzeska

tecznie wygładzić naskórek, złagodzić
podrażnienia, wspomóc nawilżanie
i walkę z trądzikiem.
Rozróżniamy trzy rodzaje peelingów
dermokosmetycznych do użytku domowego: mechaniczne, gommage i enzymatyczne. Peelingi mechaniczne zawierają składniki, które pod wpływem
masażu ścierają w bardzo delikatny
sposób wierzchnią warstwę naskórka.
Do najczęściej stosowanych składników ściernych należą zmielone pestki,
nasiona lub łupinki orzechów albo
zmikronizowane minerały, np. korund
lub piasek wulkaniczny. Peelingi typu
gommage (z fr. wycieranie gumką)
oprócz (lub zamiast) drobinek mają
żelową lub kremową formułę i ekstrakty roślinne. Nakłada się je na twarz jak
maskę, a po stężeniu roluje palcami,
wykonując masaż. Przy pocieraniu
peeling zamienia się w złuszczające
wałeczki. Peelingi enzymatyczne zawierają substancje chemiczne rozpuszczające martwe komórki naskórka.
Mogą to być kwasy o bardzo niskim

stężeniu, naturalne enzymy roślinne
(np. papaina, bromelaina) lub keratynazy z drożdży. Taki peeling działa na skórę w bardzo delikatny sposób, nie powoduje podrażnień ani mechanicznych
uszkodzeń naskórka.
Niekiedy do peelingów zalicza się także
maseczki typu peel-off, które zastygają
na skórze w elastyczną powłokę. Do takiej maski przyklejają się martwe komórki naskórka, pozostałe w porach
resztki łoju, a nawet zaskórniki, a gdy
maska jest zdejmowana, pozostają na
niej wszelkie zanieczyszczenia.
W zależności od tego, jakie dodatkowe
działanie ma mieć peeling, dodawane są
do niego składniki nawilżające (np.
kwas hialuronowy), rozjaśniające (witamina C), przeciwstarzeniowe (np. retinol), przeciwtrądzikowe (np. olejek
z drzewa herbacianego).
Zaleca się stosowanie peelingów 2–3 razy w tygodniu, ale kosmetyk powinien
być dobrany do rodzaju i potrzeb skóry.
Po wykonaniu złuszczania warto zastosować tonik, który ukoi skórę.

Czy wiesz, że...
…właściwie dobrany peeling
to gwarancja jego skuteczności? W przypadku tego kosmetyku nie można pozwolić sobie na przypadkowy wybór.
Skóra sucha lubi tylko bardzo
delikatny peeling enzymatyczny, bo suchości naskórka niekiedy towarzyszy jego wrażliwość.
Skóra tłusta i mieszana lubią
peelingi mechaniczne i enzymatyczne. Jeśli cera ma skłonność
do niedoskonałości (np. stanów
zapalnych), lepiej wybrać produkt enzymatyczny lub drobnoziarnisty mechaniczny i wykonywać go bardzo delikatnie.
W przypadku skóry tłustej najlepiej robić peeling raz w tygodniu, bo zbyt często wykonywany może wzmagać wydzielanie
sebum.
Skóra wrażliwa i naczyniowa
są bardzo wymagające i potrzebują łagodnego traktowania. Do
ich pielęgnacji nadają się delikatne peelingi enzymatyczne.
Przy skórze naczyniowej warto
sprawdzić, jak reaguje ona na
enzym lub kwasy zawarte w kosmetyku. Można też używać bardzo delikatnych peelingów
w formie jednorazowych nasączanych chusteczek.
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1. BASICLAB nawilżający peeling kwasowy, 30 ml, cena: 129,99 zł, 100 ml = 433,30 zł 2. BANDI MEDICAL EXPERT Anti Acne+, antytrądzikowy

peeling kwasowy, 30 ml, cena: 56,99 zł, 100 ml = 189,97 zł 3. L’BIOTICA Éclat, peeling mechaniczny z naturalnymi drobinkami ścierającymi,
50 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 39,98 zł 4. TOŁPA dermo face, sebio, musujący żel-peeling z kamforą do mycia twarzy, 195 ml, cena: 28,99 zł,
100 ml = 14,87 zł 5. IWOSTIN Estetic, peeling z 5% kwasem migdałowym do skóry trądzikowej, 30 ml, cena: 61,99 zł, 100 ml = 206,63 zł
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PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
/ TESTUJEMY

Test

SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Testowała: Aleksandra Stępień

ekspertka ds. pielęgnacji z drogerii h w Warszawie

Nacomi, maska
z witaminą C

1

O produkcie: maska zawiera stabilną

beBIO, naturalny
żel pod prysznic
Róża i jagody acai

formę witaminy C oraz kompleks kilku
rodzajów kwasu hialuronowego.
Zapewnia skórze dogłębne nawilżenie,
rozświetlenie i wyrównanie kolorytu.
Można ją zmyć po 15 minutach
lub pozostawić na skórze na całą noc.
Najlepszy dla: skóry dojrzałej,
z przebarwieniami.
Zwróciłam uwagę na: zastosowanie
składników o małej cząsteczce,
co przyspiesza efekty pielęgnacyjne.

O produkcie: świetnie oczyszcza,

Nacomi Next Level maska z witaminą C

beBIO naturalny żel pod prysznic Róża i jagody acai,

nie powodując ściągnięcia ani podrażnienia skóry. Posiada 99%
składników naturalnych, w tym sok
z liści aloesu i róży chińskiej, co sprawia, że produkt nadaje się nawet dla
osób z suchą skórą.
Najlepszy dla: każdego typu skóry,
szczególnie przesuszonej.
Zwróciłam uwagę na: wygodne
opakowanie i delikatny zapach.
400 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 5,00 zł

do twarzy, 50 ml, cena: 43,99 zł, 100 ml = 87,98 zł

Hebe Cosmetics
mleczko do ciała

2

3

Pure by Clochee
masło do demakijażu

4

O produkcie: lekkie mleczko, które

O produkcie: masło ma lekką konsystencję, łatwo

intensywnie nawilża suchą i podrażnioną skórę. Szybko się wchłania,
dlatego można użyć go nawet chwilę
przed wyjściem. Produkt testowany
dermatologicznie, dzięki czemu jest
odpowiedni dla alergików.
Najlepszy dla: skóry podrażnionej,
suchej i alergicznej.
Zwróciłam uwagę na: zapach,
który polubią również mężczyźni,
oraz możliwość wykorzystania go jako
podręcznego kremu do rąk.

się rozprowadza. Pod wpływem ciepła zamienia
się w olejek, który oczyszcza skórę z makijażu (także
wodoodpornego), zanieczyszczeń oraz sebum.
Nie narusza bariery
hydrolipidowej skóry,
poprawia jej nawilżenie.
Najlepszy dla: każdego
typu skóry.

Hebe Cosmetics mleczko do ciała,

Pure by Clochee masło do demakijażu twarzy, 50 ml,

400 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 5,00 zł

cena: 39,99 zł, 100 ml = 79,98 zł
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Zwróciłam uwagę na:

wydajność oraz łatwość
w zmyciu produktu
ciepłą wodą.

A R T Y KU Ł
S P O N S O R O WA N Y
N E E D I T N AT U R E W H E B E
4.

2.

6.
3.

5.

1.

4 KROKI do doskonałości
WITAMY W ŚWIECIE NEEDIT NATURE WYKREOWANYM PRZEZ MOKOSH COSMETICS.
LINIA 6 PRODUKTÓW POWSTAŁA PO TO, ABY W 4 PROSTYCH KROKACH ZASPOKOIĆ
UNIWERSALNE POTRZEBY KAŻDEJ SKÓRY.
Kosmetyki stworzone przez ekspertów Mokosh
mają za zadanie oczyścić, tonizować, nawilżyć
i wspomagać regenerację skóry w codziennej
pielęgnacji.
Krok 1 – oczyszczanie
Wybierz do mycia twarzy naturalny żel z ekstraktami
z chmielu i hibiskusa zawierającymi flawonoidy, aminokwasy i niezastąpioną witaminę C. Kosmetyk delikatnie oczyszcza i skutecznie nawilża skórę twarzy.
Kolejny produkt to naturalny peeling mechaniczny
z drobinkami skały wulkanicznej i kuleczkami wosku
ryżowego otoczonymi ekstraktem z zielonej herbaty
– idealny sposób na jednoczesne złuszczanie i odżywianie skóry.
Krok 2 – tonizacja
Nie może obyć się bez naturalnego toniku w sprayu,

który przywraca skórze naturalne pH, odświeża ją
i koi. Tonik zawiera hydrolat z mięty pieprzowej, betainę i ekstrakt z karczocha. Ma lekki, ziołowy zapach.
Krok 3 – nawilżanie
Na tym etapie warto wykorzystać dwa wspaniałe
produkty: lekki, nawilżający krem z ceramidami wegańskimi i guaraną, który dodaje cerze blasku oraz
emulsyjne serum z kwasem hialuronowym i ekstraktem z krokusa o działaniu nawilżającym i rewitalizującym. Dzięki dodatkowi olejów emulsja uszczelnia
płaszcz hydrolipidowy, a guma akacjowa i Rhizobian
delikatnie liftingują.
Krok 4 – regeneracja
Do tego wystarczy naturalny krem do twarzy ze
skwalanem i sokiem z czereśni, który dogłębnie regeneruje skórę i przywraca jej piękny wygląd.

1. needit nature naturalny peeling do twarzy, 60 ml 2. needit nature naturalny żel myjący do twarzy, 200 ml 3. needit nature naturalne
serum do twarzy i pod oczy, 30 ml 4. needit nature naturalny tonik do twarzy, 100 ml 5. needit nature nawilżający krem naturalny do twarzy i pod oczy, 60 ml 6. needit nature regenerujący krem naturalny do twarzy, 60 ml

hebe.pl
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PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
/ OKIEM SPECJALISTY

Wrażliwa
NA ZIMĘ
Późna jesień to najlepszy moment na przygotowanie skóry suchej i wrażliwej
do zimy. A także wzmocnienie jej bariery ochronnej, nawilżenie i odżywienie.
O tym, jak to zrobić, opowiada ekspertka. ROZMAWIA: Katarzyna Brzeska

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

H: Jak rozpoznać skórę wrażliwą?
Skóra wrażliwa, nazywana też reaktywną, jest w wysokim stopniu podatna na
podrażnienia zewnętrzne. Jej kontakt
z wysoką lub niską temperaturą, wiatrem, słońcem, a nawet szorstkim ręcznikiem i ostrym peelingiem mogą
skończyć się podrażnieniem, przesuszeniem, wzmożonym łojotokiem,
uczuciem ściągnięcia lub pieczenia. To
wina większej wrażliwości zakończeń
nerwowych w skórze, ale ten problem
może uaktywnić się w wyniku kontaktu
ze wspomnianymi czynnikami zewnętrznymi, a nawet po wypiciu mocnego alkoholu, gorących napojów lub
spożyciu ostrych przypraw. Niekiedy
wrażliwość skóry łączy się z reakcjami
na niektóre składniki kosmetyków (np.
mydło lub koncentracja składników aktywnych – również naturalnych).Wy-
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H: Jak przygotować taką cerę do zimy?
Do oczyszczania najlepiej używać delikatnych pianek, kremów i mleczek myjących bez zawartości mydła i alkoholu.
Peeling tylko enzymatyczny. Po oczyszczaniu skórę trzeba ukoić i pomóc jej
odzyskać naturalne pH (o lekko kwaśnym odczynie), używając toników lub
hydrolatów roślinnych. W ciągu dnia
konieczny będzie krem nawilżający,
wspomagający ochronę warstwy hydrolipidowej, a w słoneczne dni mineralne filtry SPF. Pielęgnacja wieczorna
poprzedzona demakijażem powinna
składać się z kosmetyków o silnym
działaniu odżywczym. Serum, krem
i maska na noc mogą być nieco bogatsze, ale nie powinny obciążać skóry.
H: Czego unikać w pielęgnacji skóry
wrażliwej?
Przede wszystkim obciążenia składnikami aktywnymi, których skóra nie

zdoła wchłonąć, a może na nie zareagować uwrażliwieniem. Skóra wrażliwa
nie znosi nagłych zmian temperatury
i po wejściu do ciepłego pomieszczenia
z mrozu pojawiają się na niej zaczerwienienia, a niekiedy pękające naczynka. Źle działa na nią mroźne powietrze
(zdarza się, że już w temperaturze 3°C
zachowuje się tak, jakby zmagała się ze
srogim mrozem). Nie próbujmy jej jednak rozgrzewać, bo odruch pocierania
policzków nasili problem. Cera reaktywna może też ostro zareagować na
barwniki i substancje zapachowe w kosmetykach, dlatego najlepiej wybierać
produkty profesjonalne.
H: Jakie składniki kosmetyków lubi ten
rodzaj cery?
Te o działaniu przeciwzapalnym i kojącym, a więc ekstrakty z rumianku,
kwiatu pomarańczy, bławatka, kocanki
włoskiej i lipy, wyciągi roślinne zawierające flawonoidy, pantenol, naturalne
masła roślinne (np. shea), alantoinę
i lekkie oleje. Dobrze toleruje wodę termalną, ceramidy, a także substancje nawilżające – kwas hialuronowy, aloes,
wyciąg z ogórka. I wspierające urodę
witaminy A i E, które wspomagają nawilżenie i chronią.

FOT. 123RF

Ekspert:

maga bardzo delikatnej pielęgnacji
i odpowiednich kosmetyków, najlepiej
profesjonalnych lub dermokosmetyków. Dobrze jest korzystać z produktów o krótkim składzie. Szczególną
uwagę należy zwrócić na oczyszczanie,
nawilżanie i ochronę.

1. SKARB Z RYŻOWYCH ZIAREN
ODŻYWCZY KREM z kojącym wyciągiem z ryżu
silnie regeneruje, wygładza, ujędrnia
i uelastycznia cerę.
Yasumi ryżowy krem odżywczy do twarzy, 50 ml,
74,99 zł, 100 ml = 149,98 zł

2. WYGŁADZA I ROZJAŚNIA
Dzięki recepturze opartej na PROFESJONALNYM
ZABIEGU MIKRODERMABRAZJI peeling
pomaga rozjaśniać cerę i wyrównać jej koloryt.

1

Herla Infinite White peeling do twarzy, 150 ml,
94,99 zł, 100 ml = 63,33 zł

2
3. Z EKSTRAKTEM Z BRZOSKWINI
W RECEPTURZE ZNAJDZIEMY:
przeciwutleniający napar z niebieskiej herbaty,
ekstrakt z brzoskwini i inulinę, która chroni
mikrobiom skóry.

3

Teaology Peach Tea, krem nawilżający do twarzy,
50 ml, 139,99 zł, 100 ml = 279,98 zł

INULINA
jako składnik kosmetyczny sprzyja rozwojowi
przyjaznych organizmowi
ludzkiemu bakterii, zapobiegając wzrostowi szkodliwych.
Wzmacnia naturalną barierę skóry i utrzymuje ją
w dobrej kondycji.

5

4

6

4. KURACJA ODMŁADZAJĄCA
W formule wykorzystano technologię kompleksowej
odnowy Total Benefit. Efekt? WIELOWYMIAROWY
EFEKT ODMŁODZENIA.
Dermika Gold 24K Total Benefit, Esencja Młodości, krem
do skóry wokół oczu, 15 ml, 68,99 zł, 100 ml = 459,93 zł

5. EFEKT UKOJENIA
NOWATORSKA FORMUŁA dla cery wrażliwej.
Oczar wirginijski działa przeciwzapalnie,
a wyciąg z kasztanowca uszczelnia naczynia
włosowate. Wyraźnie poprawia kondycję skóry.
Yasumi Pro Multi Action Mask, zestaw: maska
wyciszająca do twarzy, 50 ml, + pędzelek, 1 szt.
masko-myjka, 1 szt., + miseczka, 1 szt. , 74,99 zł,
1 zestaw = 74,99 zł

6. KOMFORT PODCZAS SNU
Krem kuracyjny na noc redukuje szorstkość skóry,
przesuszenie oraz objawy nadwrażliwości.
Przywraca komfort prawidłowego nawilżenia.
Bandi Professional Hydro Care, całonocna kuracja
nawilżająco-łagodząca do twarzy, 75 ml, 64,99 zł,
100 ml = 86,65 zł

hebe.pl
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PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
/ ON W HEBE

ZEW

natury

1. OLD SPICE Bearglove, dezodorant w sztyfcie, 50 g, cena: 11,99 zł, 100 g = 23,98 zł
2. EVELINE COSMETICS Men-X-Treme Pure, żel do mycia twarzy, 125 ml, cena: 15,99 zł,

1

2

100 ml = 12,79 zł 3. LAQ Dzikus z lasu, mydło w kostce dla mężczyzn, 85 ml, cena: 12,99 zł,

3

100 ml = 15,28 zł

Mężczyźni lubią kosmetyki inspirowane naturą i symboliką dzikich
zwierząt. Może to wyraz pierwotnej tęsknoty za przygodą i zmaganiami
z żywiołami. TEKST: Aleksander Perliński

N

ic tak nie działa na męską
wyobraźnię jak wizerunek
konia w galopie, jaguara, tygrysa czy niedźwiedzia. To właśnie z nimi mężczyzna chce się utożsamiać i do
nich lubi być porównywany. I nie ma
znaczenia, czy zwierz będzie ozdabiał
opakowanie owsianych ciasteczek, na-

pojów energetycznych czy kosmetyków
– na pewno taki produkt zwróci uwagę
mężczyzny. Producenci kosmetyków
znają słabość panów i często w nazwach
i składzie odwołują się do „dzikiej”
symboliki, aby wzbudzić ich zainteresowanie kremem, szamponem lub żelem
pod prysznic. Pełna dzikich składni-

1. JAGUAR Classic Black

Men, woda toaletowa,
100 ml, cena: 99,99 zł,

ków musi być również jego kosmetyczna formuła. Ekstrakty z ziół, minerały,
węgiel aktywny, wyciągi z dziko rosnących owoców i egzotycznych roślin dostępnych w odległych zakątkach świata
to komponenty, które podkreślają charakter kosmetyków i przede wszystkim
świetnie działają na skórę.

Mają moc!

Współczesnym synonimem dzikości są dla wielu mężczyzn motocykle
i szybkie samochody. Ale nie trzeba mieć ich w garażu, żeby poczuć
2. FERRARI Black Scuderia,
wciskające w fotel przyspieszenie. Wystarczy kompozycja zapachowa
woda toaletowa, 125 ml,
z wiodącymi nutami rozmarynu, drewna sandałowego i cedrowego,
cena: 169,99 zł, 100 ml =
mchu, wetiwerii, gorzkiej pomarańczy, róży i egzotycznych przypraw.
135,99 zł
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100 ml = 99,99 zł

PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
/ N AT U R A L N I E !

LEKCJA
PIELĘGNACJI
NA JAPOŃSKIEJ KOLACJI
Jedna z azjatyckich zasad pielęgnacji mówi o tym, że nie należy
nakładać na twarz tego, czego nie położyłybyśmy na talerzu.
Jak to wygląda w praktyce? Sprawdzamy! TEKST: Olga Huk

Z

Zanim powstały kosmetyki w znanej
nam formie, używano miąższu z owoców, naparów z ziół, olejów, miodu,
mleka i jaj. Uważano, że skoro spożywane mają odżywczy wpływ na organizm, muszą działać też na skórę. Mikstury przyrządzane z tych samych
składników co potrawy odżywiały cerę,
działały odmładzająco, rozświetlały,
oczyszczały. Działanie tych składników
dziś potwierdza nauka.

krążenie). Ekstrakt z imbiru ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i zmniejszające wydzielanie sebum, więc wykorzystywany jest w kosmetykach przeciwtrądzikowych. Aromatu imbiru używają perfumiarze.

KAWIOR

BAMBUS
Jest wykorzystywany w kosmetykach
przeciwstarzeniowych, jego ekstrakty
są składnikiem produktów dla cery
z niedoskonałościami. Wyciąg z bambusa wzmacnia naczynia krwionośne,
wspomaga syntezę kolagenu, odżywia
włosy, wygładza i ujędrnia skórę.

IMBIR
Sproszkowany korzeń lub imbirowy
olejek wykorzystywane są w preparatach ujędrniających i redukujących
tkankę tłuszczową (dzięki zawartości
gingerolu i zinferonu, które stymulują

Triki pielęgnacyjne gejszy...

Naturalnego oleju ryżowego możesz używać tak, jak robiły to przed wiekami
gejsze – jako balsamu do ust i serum pod oczy. Wystarczy kropelka roztarta
na delikatnej skórze ust lub pod oczami, żeby olej podziałał jak kosmetyk nawilżający
i ochronny. Wody ryżowej powstałej z namoczenia na kilka (3–5) godzin pół szklanki
ryżu w połowie szklanki wody możesz używać do mycia skóry problematycznej
lub trądzikowej, bo świetnie oczyszcza, koi i matuje.
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W Japonii kawioru używano do ujędrniania już setki lat temu. Rybie jajeczka
zawierają mnóstwo cennych substancji:
białek, witamin (A, B5, D i E), aminokwasów oraz pierwiastków (miedź,
magnez, cynk, fosfor, wapń, selen, potas, jod, krzem). Ten zestaw składników
uzupełniają nienasycone kwasy tłuszczowe o działaniu ujędrniającym oraz
przeciwstarzeniowe antyoksydanty.

LOTOS
W kosmetyce znajduje zastosowanie
cała roślina, ale najcenniejszy jest kwiat,
z którego ekstrakty ujędrniają skórę.
Wysoka zawartość przeciwutleniaczy
sprawia, że wyciągi z lotosu są stosowane w kosmetykach odmładzających
i wyrównujących koloryt. Dzięki zawartości minerałów i witamin lotos ma

PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
/ N AT U R A L N I E !
1

2

3

5

6

7

8

9

4
1. ONLYBIO Hydra Mocktail, nawilżająco-odżywczy balsam do ciała, 200 ml, cena: 21,99 zł, 100 ml = 11,00 zł 2. HAGI krem do twarzy dla cery
mieszanej, 50 ml, cena: 79,99 zł, 100 ml = 159,98 zł 3. NACOMI przeciwtrądzikowa maska algowa do twarzy z zieloną herbatą, 40 g, cena: 19,99 zł,
100 g = 49,98 zł 4. NEEDIT NATURE naturalny peeling do twarzy, 60 ml, cena: 49,99 zł, 100 ml = 83,32 zł 5. HEBE NATURALS Pomarańcza & Imbir, żel pod
prysznic, 400 ml, cena: 17,99 zł, 100 ml = 4,50 zł 6. HAGI serum do twarzy dla cery mieszanej, 30 ml, cena: 75,99 zł, 100 ml = 253,30 zł 7. ONLYBIO Anti
Acne, normalizująca pasta złuszczająca do twarzy, 75 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 26,65 zł 8. YOPE Hydro Shot, serum z algami do twarzy, 30 ml,
cena: 119,99 zł, 100 ml = 399,97 zł 9. STARA MYDLARNIA Green Tea, masło do ciała, 200 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 17,50 zł

RYŻ
Sproszkowany ryżowy puder służył
gejszom do rozjaśniania i matowienia
skóry, a woda z płukania ziarenek ryżu była używana do mycia. Pozyskiwany z ryżu olej to naturalny kosmetyk do włosów i skóry, ponieważ dzięki zawartości witamin, ceramidów
i protein odżywia, regeneruje i nawilża. Receptury kosmetyków korzystają
z oleju ryżowego (w liniach przeciwstarzeniowych) oraz ryżowego pudru
(do oczyszczania oraz jako puder).
Maceraty ryżowe znajdziemy w produktach do mycia i tonikach.

SOJA
W kosmetykach ceni się ją za wysoką
zawartość antyoksydantów i fitoestrogenów działających przeciwstarzeniowo. Wyciągi z soi zapobiegają
rozkładowi włókien kolagenu i elasty-
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ny, pomagają w nawilżeniu i ujędrnieniu
skóry, działają liftingująco.

WODOROSTY
Już przed wiekami kobiety nakładały je
na twarz i ciało. Dziś wodorosty (algi, glony) pochodzące z wód słonych i słodkich
są składnikami kosmetyków o szerokim
spektrum działania. Morskie zielenice,
krasnorosty i brunatnice skutecznie nawilżają, regenerują i łagodzą skórę. Zawierają minerały (jod, żelazo, mangan,
miedź, brom, potas, fosfor, chlor, fluor,
siarkę, selen, nikiel), witaminy (B, C, E
oraz prowitaminę A, czyli beta-karoten),
białko, lipidy i kwasy tłuszczowe.

ZIELONA HERBATA
Zielona herbata hamuje działanie enzymów niszczących włókna kolagenu i elastyny, chroni komórki przed promieniami
UV, poprawia napięcie i działa nawilżająco. Kosmetyki z jej wyciągami znajdziemy
w liniach produktów do skóry dojrzałej.
Jest także składnikiem kosmetyków pod
oczy, bo łagodzi opuchnięcia, zasinienia
oraz poprawia mikrokrążenie.

Jaskółcze
gniazdo
Składnik, który pod względem
zarówno kulinarnym, jak i kosmetycznym może wydać się nieco
kontrowersyjny, bo jaskółcze
gniazdo to nazwa prawdziwego,
ptasiego gniazda. Chodzi o gniazda,
które salangany budują w jaskiniach
w Azji Południowo-Wschodniej.
Dlaczego są takie cenne? Bo ich
budulec składa się głównie ze śliny
ptaków zmieszanej z bardzo
niewielkim dodatkiem mchu lub
roślin. Ekstrakt z jaskółczych gniazd
jest bogaty w aminokwasy, proteiny
i minerały, poprawia jędrność
i napięcie skóry oraz
wykazuje działanie
łagodzące objawy
starzenia.
PERFECTA Bird’s Nest,

kwas sjalowy/
aminokwasy, azjatycka
maska na twarz, szyję
i dekolt, 10 ml, cena:
3,99 zł, 100 ml = 39,90 zł

FOT. 123RF

właściwości odżywcze, zmniejsza też
podrażnienia i przesuszenia. Olejek
lotosowy wprowadza do perfum
kwiatowo-pudrowe nuty.

URODA

/ NA NASZYCH PÓŁK ACH

P REMIE RY
P O Z N A J NO W O Ś CI Z N A S ZYCH D R O GE RII

HEAN

Spektakularny efekt
Wodoodporny, żelowy eyeliner Hean

MAKEUP REVOLUTION

Z pamiętnika influencerki
My Beauty Diary to paleta cieni do powiek, w której znalazły

ma idealnie czarny kolor, więc wyjątkowo

się wszystkie ulubione odcienie Maffashion. Ponadczasowe

efektownie podkreśla makijaż oka. Specjalny

brązy, neutralne beże i klasyczne róże zostały zamknięte

aplikator w zależności od ułożenia

w zaprojektowanym przez Julię welurowym opakowaniu

pędzelka pozwala uzyskać zarówno

przypominającym notes

cieniutką, jak i wyrazistą, grubszą kreskę

albo pamiętnik.

na powiece, gwarantując profesjonalne
wykończenie makijażu.

Makeup Revolution My
Beauty Diary, paletka cieni do
powiek, 13,5 g, cena: 64,99 zł,

HEAN Gel Eyeliner Waterproof, black,
5 g, cena: 26,99 zł, 100 g = 539,80 zł

100 g = 481,41 zł

EVELINE COSMETICS

AA

Naturalny i nawilżający

Dodaj skórze mocy!

Ten wyjątkowy podkład w kompakcie ma matowe wykoń-

Korygująco-matujący krem na dzień AA My Beauty

czenie i zawiera aż 93% składników mineralnych. Formuła

Power to innowacyjna fuzja przeciwtrądzikowej mocy

o intensywnym stopniu krycia zawiera kwas hialuronowy,

bioaktywnych molekuł. Krem zawiera niacynamid o stę-

który poprawia kondycję skóry i ją nawil-

żeniu 5%, kwasy AHA, cynk oraz zielone pigmenty.

ża. Podkład dostępny jest w trzech

Matuje, nawilża, reguluje wydzielanie sebum

odcieniach, nie alergizuje, nie

oraz eliminuje niedoskonałości i prze-

zawiera olejów, parabenów i jest

barwienia.

odpowiedni dla wegan.
Eveline Cosmetics Variété mineralny
podkład w kompakcie, 10 g, cena:
38,99 zł, 100 g = 389,90 zł

AVA

Fuzja natury i nauki

AA My Beauty Power Acne, korygująco-matujący krem na dzień, 50 ml,
cena: 24,99 zł, 100 ml = 49,98 zł

DAVID BECKHAM

Mistrzowska kolekcja

Naturalne składniki połączone z nowo-

David Beckham Collection to nowa kolekcja męskich wód per-

czesną technologią sprawiły, że krem

fumowanych, które stworzył piłkarz, inspirując się doświadcze-

Botanical HiTech zawiera aż 4 innowa-

niami ze swoich egzotycznych

cyjne rozwiązania, dzięki którym skład-

podróży. Wyrusz w drogę

niki aktywne są uwalniane stopniowo,

z Davidem i odkryj drzewno-

wnikają głębiej w naskórek, produkt

-cytrusowy Aromatic Greens,

ma silne i przedłużone działanie

orientalno-drzewny Refined

przeciwzmarszczkowe, liftingujące

Woods i aromatyczno-wodny

i odmładzające.

Intense Aqua.

Ava Botanical HiTech, liftingujący krem do twarzy,
50 ml, cena: 42,99 zł, 100 ml = 85,98 zł

David Beckham EDP Collection,
100 ml, cena: 169,99 zł, 100 ml = 169,99 zł
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URODA

/ NA NASZYCH PÓŁK ACH

Czy wiesz?
Biała trufla to
bomba witalności,
bogata w wit. B i C,
oraz kwasy AHA.

BIOLIQ DERMO

LIRENE

Po zabiegach

Na skórę i włosy

Krem CICA intensywnie regeneruje skórę

Olejkowe serum doskonale odżywia,

i już w 30 sekund łagodzi podrażnienia

intensywnie nawilża, przywraca skórze

po zabiegach dermatologicznych np.

właściwą elastyczność, a stosowane na włosy

po peelingu chemicznym czy zabiegu

wygładza je, nawilża i nadaje połysk. Zawiera

laserem frakcyjnym. Przyspiesza regene-

99% naturalnych składników, m.in. ekstrakt

rację naskórka, redukuje zaczerwienienia,

z białej trufli i wyciąg z czerwonej winorośli.

podrażnienia, łagodzi pieczenie i uczucie

Nadaje się dla wegan, do każdego typu skó-

ściągnięcia.

ry, do włosów wysoko- i średnioporowatych.

Bioliq Dermo krem CICA, intensywnie regenerujący po zabiegach dermatologicznych,
30 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 83,30 zł

Lirene Trufflove, serum olejkowe do ciała
i włosów, 125 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 19,99 zł

ONLY BIO

EVELINE COSMETICS

Żel na fali

Podwójna moc natury

Podkreślenie skrętu włosów nigdy nie

Organic Aloe + Collagen to linia oparta na synergicznym

było tak łatwe! Wegański żel do stylizacji

działaniu 100 % organicznego aloesu i kolagenu roślinnego,

na długo utrwala fale i loki bez efektu ich

wzbogacona kompleksem pre- i probiotyków. Innowacyjna

obciążenia i sklejenia. Niezależnie od tego,

formuła głęboko i długotrwale

czy chcesz uzyskać romantyczne fale

nawilża oraz regeneruje naskórek,

czy sprężyste loki, włosy będą elastyczne,

przywracając cerze zdrowy wygląd

nawilżone, błyszczące i nie będą się puszyć.

i naturalny blask.

OnlyBio Hair of the Day, utrwalający żel
do stylizacji fal i loków, 200 ml,
cena: 22,99 zł, 100 ml = 11,55 zł

Eveline Cosmetics Organic Aloe,
łagodny krem-żel nawilżający,
50 ml, cena: 32,99 zł, 100 ml = 65,98 zł

PURE BY CLOCHEE

ANWEN

Dodaj skórze blasku
Rozświetlacz do twarzy to produkt, który
pokocha zarówno twoja skóra, jak i ty sama!

Niech rosną!
TYLKO
w

Ta ziołowa wcierka do skóry głowy wspomaga zapuszczanie włosów i walkę z ich

Możesz go używać na trzy sposoby: jako

wypadaniem. Zawiera ekstrakty z kozierad-

pielęgnacyjne serum, które nawilża skórę

ki, czarnej rzepy, cebuli, żeń-szenia, proteiny

i nadaje jej delikatne rozświetlenie, jako

sojowe, aminokwasy i witaminy z grupy B.

dodatek do podkładu lub kremu BB, który

Wzmacnia cebulki, pobudza włosy do wzro-

doda cerze blasku, albo jako wykończenie

stu, reguluje wydzielanie sebum i łagodzi

makijażu.

podrażnienia skóry głowy.

Pure by Clochee Lumi, rozświetlacz do twarzy,
30 ml, cena: 49,99 zł, 100 ml = 163,33 zł

Anwen Grow Me Tender, wcierka do skóry
głowy, 150 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 26,66 zł
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Teraz jeszcze
więcej nowości
na
na hebe.pl
hebe.pl

PREZENTOWNIK

FOT. 123RF

Czym jest prezent? Może być nim uśmiech,
dobra wiadomość, upominek, który znajdujemy
pod choinką, spotkanie przy wspólnym stole. Cieszmy się
bliskością, a piękne święta dostaniemy w prezencie!

hebe.pl

h
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TO NAS INSPIRUJE
/ PREZENTOWNIK

Dla syna,

córki, męża
Dzielimy z nimi życie, znamy bardzo
dobrze ich marzenia. Prezenty dla nich
to nie wyzwanie, ale spełnianie życzeń.
Sama przyjemność!

Cosmepick truskawkowy balsam
do ust, 6 g, cena: 18,99 zł,

Hebe for Men maszynka do
golenia włosów i brody,
1 szt., cena: 29,99 zł,
1 szt. = 29,99 zł

Calvin Klein Obsession for Men,
woda toaletowa, 125 ml, cena:
239,99 zł, 100 ml = 191,99 zł

100 g = 316,50 zł

Dobry prezent
Hebe for Men szczotka do brody,
1 szt., cena: 29,99 zł,
1 szt. = 29,99 zł

to taki, który
świadczy
o naszej trosce

Jimmy Choo Illicit Flower Women, woda toaletowa, 100 ml,
cena: 269,99 zł, 100 ml = 269,99 zł

i bliskości.

Gosh Catchy Eyes Drama, tusz do rzęs, 10 ml,
cena: 59,99 zł, 100 ml = 599,90 zł
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tołpa dermo men, krem
ochronny do twarzy i głowy SPF 25, 40 ml, cena:
39,99 zł, 100 ml = 99,98 zł

CELEBRUJ
SWOJĄ KOBIECOŚĆ
Z MAKIJAŻEM OD
L’ORÉAL PARIS.
JESTEŚ TEGO WARTA.

TO NAS INSPIRUJE
/ PREZENTOWNIK

Dla

siostry
i brata

Łączą ich więzy krwi, wspólne dzieciństwo
i mnóstwo tajemnic. Niełatwo ich zaskoczyć, jednocześnie wzbudzając radość,
ale... spróbujmy!

Nacomi Mulled Wine, mleko do
kąpieli, 300 ml, cena: 32,99 zł,
100 ml = 11,00 zł

Gosh Catchy Eyes Magic, tusz
do rzęs, 9 ml, cena: 59,99 zł,

Giorre plaster miodu, kolczyki srebro,
1 para, cena: 34,99 zł, 1 para = 34,99 zł

100 ml = 666,56 zł

ofiarować tylko

Hebe Professional
Latte Macchiato, paleta
cieni do powiek, 6 g,
cena: 49,99 zł,

osobie, której

100 g = 833,17 zł

Kosmetyki do
makijażu można

Hebe Professional
pędzel do smokey eyes
E06, 1 szt., cena: 13,99 zł,

gust dobrze
znamy.

1 szt. = 13,99 zł

Claynal Smooth Spa,
olejek do włosów,
100 ml, cena: 69,99 zł,
100 ml = 69,99 zł

Nacomi Cinnamon, piankowy peeling do
ciała, 180 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 16,66 zł

54

h

facebook.com/hebe

Philips One Blade, golarka
z 3 nasadkami, 1 zestaw, cena:
139,99 zł, 1 zestaw = 139,99 zł

TO NAS INSPIRUJE
/ PREZENTOWNIK

Tous Love Me Women, woda perfumowana, 90 ml, cena: 279,99 zł,
100 ml = 311,10 zł

Karl Lagerfeld New York, Mercer
Street, woda toaletowa, 100 ml,
cena: 189,99 zł, 100 ml = 189,99 zł

Dla

Hebe for Men Multitool,
przybornik do paznokci, 1 szt.,
cena: 19,99 zł, 1 szt. = 19,99 zł

taty i mamy

Nasi ukochani. Świąteczne prezenty dla nich to nie
tylko choinkowe upominki, ale przede wszystkim
wyraz naszej wdzięczności i miłości.

Bandi Professional Gold
Philosophy, Peptydowy krem
odmładzający do twarzy, szyi
i dekoltu, 50 ml, cena: 99,99 zł,
100 ml = 199,98 zł

Barbero olejek
do pielęgnacji brody,
50 ml, cena: 36,99 zł,
100 ml = 73,98 zł

Ahalo Ahalo Butter,
szampon do włosów, 500 ml,
cena: 59,99 zł, 100 ml = 12,00 zł
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Sanctuary SPA solny peeling
do ciała, 650 g, cena: 54,99 zł,
100 g = 8,46 zł

Dead Sea Collection Himalayan,
solny peeling do ciała, 660 g,
cena: 26,99 zł, 100 g = 4,09 zł

TO NAS INSPIRUJE
/ PREZENTOWNIK

Dla

koleżanki
i sąsiadów

Nawet jeśli nie znamy skrytych marzeń
osoby, którą mamy obdarować, prezent
dla niej powinien być po prostu stylowy
i nawiązywać do tego, co o niej wiemy.

Cosmepick pomarańczowy
balsam do ust, 6 g, cena: 18,99 zł,
Elizabeth Arden White Tea, woda
toaletowa, 100 ml, cena: 199,99
zł, 100 ml = 199,99 zł

100 g = 316,50 zł

Zanim kupisz
komuś kosmetyk
do kąpieli (płyn,
sól czy kulę),
sprawdź, czy ma
wannę :-)

Boutique Cherry Blossom&
Peony, perfumowany balsam do
ciała i rąk, 500 ml, cena: 34,99 zł,
100 ml = 7,00 zł

Hebe Cosmetics Flower
Power, sól do kąpieli,
600 g, cena: 13,99 zł,
100 g = 2,33 zł

Tesori d’Oriente Ayurveda, płyn
do kąpieli, 500 ml, cena: 21,99 zł,
100 ml = 4,40 zł

Hebe Professional pędzel do aplikacji cieni E09, 1 szt.,
cena: 19,99 zł, 1 szt. = 19,99 zł
Laq Praline, świeca sojowa,
180 ml, cena: 49,99 zł,
100 ml = 27,77 zł

58

h

facebook.com/hebe

TO NAS INSPIRUJE
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Dla

babci
i dziadka

Nasi kochani seniorzy często wolą
uszczęśliwiać dzieci i wnuki, zamiast
siebie. Święta to bardzo dobra okazja
do tego, by tę sytuację odwrócić :-)
Tous Classic Man, woda toaletowa, 100 ml, cena: 269,99 zł,
100 ml = 269,99 zł

Yasumi, M˚2 for men krem-żel do
twarzy, 75 ml, cena: 49,99 zł,

Cosmepick waniliowy balsam do
ust, 6 g, cena: 18,99 zł,

100 ml = 66,65 zł

100 g = 316,50 zł

Do niektórych prezentów warto dodać
wstęp, np. opowiadając o nowinkach
kosmetycznych.

Yves Saint Laurent Opium
Black Women, woda
perfumowana, 50 ml,
cena: 319,99 zł,
100 ml = 639,98 zł

Lierac Arkéskin, krem na dzień korygujący
oznaki hormonalnego starzenia się skóry, 50
ml, cena: 159,99 zł, 100 ml = 319,98 zł
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Lierac balsam do ciała, 200
ml, cena: 119,99 zł,
100 ml = 60,00 zł

Anwen Grow Me Tender,
rozgrzewająca wcierka
do skóry głowy, 150 ml,
cena: 39,99 zł, 100 ml = 26,66 zł

TO NAS INSPIRUJE
/ MAKIJAŻ

MAKIJAŻ

dwa w jednym!
Wykonując makijaż, pielęgnujemy cerę. I odwrotnie! W kilku wersjach:
optymalna i dla początkujących. Dla każdej grupy wiekowej...

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf

N

Nie wszystkie gwiazdy chcą
wyglądać na osoby bez wieku
i decydują się na operacje plastyczne oraz intensywne zabiegi gabinetowe. Te, które
cenimy za naturalny wygląd,
skupiają się raczej na pielęgnacji i zdrowym stylu życia.
Dzięki temu promienieją wewnętrznym blaskiem, a ich
makijaż na czerwonym dywanie podkreśla rysy, zamiast
maskować, tuszować i odwracać uwagę. Nie bójmy się
zmian – tych na naszej twarzy
i tych w kosmetyczce. Ale...
Oprócz codziennej pielęgnacji dodajmy coś ekstra w postaci kolorowych produktów
z supermocą.
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Madison Headrick
Młode kobiety często muszą się mierzyć
z pozostałościami po burzy hormonalnej wieku dojrzewania, bliznami po trądziku, popękanymi naczynkami i przesuszeniem cery. W takich przypadkach
przyda się dobra baza w odpowiednio
dobranej tonacji, wzmacniająca działanie nawilżające kremu, oraz odżywczy
korektor. To też doskonały moment na

wdrożenie codziennych rytuałów, które
z czasem zaprocentują gładszą i zdrowszą cerą. Należą do nich: dokładny demakijaż, używanie kremów i podkładów z filtrami UV, baz zatrzymujących
wodę i regulujących wydzielanie sebum.
Wśród produktów warto szukać lekkich
pielęgnujących formuł zawierających
składniki naturalne.

Pielęgnacja – bez względu na to, ile mamy lat – nigdy nie powinna spadać z naszej listy priorytetów. Dbanie o siebie
jest podstawą dobrego życia, a zdrowa,
odżywiona skóra sprawia, że nasza pewność siebie rośnie. Kosmetyki kolorowe
mogą wspomagać te działania. Warto
być cierpliwą i uważnie czytać etykiety
produktów.

„Kocham maseczki
z naturalnych składników,
zawsze mam przy sobie
tusz do rzęs i korektor”.
Madison Headrick
modelka

1

2

3

4

5

6

1. REVOLUTION MAKEUP Colour Correct, baza pod makijaż wyrównująca odcień cery, 28 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 124,96 zł
2. MAX FACTOR Miracle Prep, baza pod makijaż minimalizująca pory i matująca, 30 ml, cena: 65,99 zł, 100 ml = 219,97 zł
3. BELL HYPOALLERGENIC Anti Redness, baza pod makijaż maskująca zaczerwienienia, 30 g, cena: 27,99 zł, 100 g = 93,30 zł
4. EVELINE COSMETICS Unicorn Magic Drops, baza-serum pielęgnująca i przedłużająca trwałość makijażu, 30 ml, cena: 36,99 zł,
100 ml = 123,30 zł 5. HEAN Maximizer, wydłużający tusz do rzęs, 10 ml, cena: 26,99 zł, 100 ml = 269,90 zł 6. INGLOT korektor

rozświetlający nr 52, 2,5 ml, cena: 54,99 zł, 100 ml = 2199,60 zł

hebe.pl
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Mélanie Laurent
Pierwsze oznaki stresu w ciele zaczynają przekładać
się na kondycję skóry. Pośpiech i brak uważności
mogą doprowadzić do zaburzenia gospodarki wodnej, skóra staje się wtedy szara, widzimy też oznaki
utraty jej elastyczności. Warto zrobić remanent
wśród kosmetyków i zacząć używać produktów
z dodatkiem witamin A i E, nawilżających i regeneracyjnych. Potrzebne będą odżywcza pomadka
i baza w brzoskwiniowym odcieniu.

„Nakładając produkty nawilżające, zawsze robię
masaż twarzy, to rozluźnia rysy. Do podkładu
dodaję kroplę różowego rozświetlacza”.
Mélanie Laurent, aktorka i reżyserka

30

+

1. VICHY

Minéralblend,
nawilżający
podkład do twarzy,
30 ml, cena: 109,99 zł,
100 ml = 366,63 zł

2. SKIN79 Angry Cat,

krem BB do twarzy
z filtrem SPF 50+,
30 g, cena: 52,99 zł,

1. MIA roller

do twarzy
kwarcowy, 1 szt.,
cena: 69,99 zł,

100 g = 176,63 zł

40
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1 szt. = 69,99 zł

Paz Vega

+

Ponownie wchodzisz w czas zmian hormonalnych, na które
reaguje twoja skóra. Możesz mieć wrażenie, że grzeszki pielęgnacyjne właśnie ujawniają się światu. Czas na kontratak.
Zmieniając reżim pielęgnacyjny, wykorzystaj siłę kosmetyków kolorowych o działaniu ujędrniającym i odżywiającym. Dodatek witaminy C, kwasu hialuronowego i retinolu
może wzmocnić działanie kremów przeciwzmarszczkowych. Zaprzjaźnij się z pomadkami odżywczymi.

1. TOŁPA

HOLISTIC

liftingujące
serum-booster
do twarzy, 75 ml,
cena: 44,99 zł,
100 ml = 59,99 zł

1. VICHY Minéral 89, booster nawilżający

do twarzy, 50 ml, cena: 99,99 zł,
100 ml = 199,98 zł 2. INGLOT AMC, korektor

w kremie z witaminami A i E,
niwelujący drobne zmarszczki, 10 ml,
cena: 38,99 zł, 100 ml = 389,90 zł

„Dbanie o skórę jest równoznaczne
z dbaniem o siebie, kiedy robisz
to z miłością, twoja skóra promienieje”.
Paz Vega, aktorka
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Sophie Marceau

50

+

Nie rezygnując z ciągłego odżywiania skóry, możesz pobawić
się w delikatne zmiękczanie rysów. Oprócz silnie wygładzających baz i podkładów zwróć
uwagę na kosmetyki, które dają
efekt soft focus sprawiający, że
zmarszczki tracą ostrość. Zadbaj też o zagęszczenie brwi
i rzęs, stosując regularnie odpowiednie odżywki (rób to
szczególnie wtedy, gdy w młodości nadmiernie je regulowałaś). Nie bój się poszukać nowych sprzymierzeńców wśród
kosmetyków kolorowych i pielęgnacyjnych, twoja skóra jest
teraz delikatniejsza, potrzebuje
też więcej czułości i – oczywiście – filtrów SPF.

„Lubię proste, naturalne kosmetyki,
zamiast szminki używam odżywczych
błyszczyków z odrobiną koloru”.

1. MAX FACTOR Honey Lacquer, intensywnie
nawilżający błyszczyk do ust, 4 ml, cena: 47,99 zł,
100 ml = 1199,75 zł
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1. RIMMEL Wonder Serum, odżywka do brwi i rzęs, 11 g, cena:
56,99 zł, 100 g = 518,09 zł 2. PAESE kolagenowy podkład nawilżający,
30 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 133,30 zł 3. LIERAC PARIS Hydragenist,
intensywnie nawilżający balsam do ust, 3 g, cena: 64,99 zł,
100 g = 2166,33 zł 4. L’BIOTICA Repair Day Serum, serum do rzęs,
7 ml, cena: 18,99 zł, 100 ml = 271,29 zł 5. GOSH Chameleon,
przeciwzmarszczkowa baza pod makijaż adaptująca się do skóry,
30 ml, cena: 74,99 zł, 100 ml = 249,97 zł

5

FOT. GETTY (3), BE&W

Sophie Marceau, aktorka i reżyserka

ODKRYJ
jeszcze więcej

NOWOŚCI
na hebe.pl

TO NAS INSPIRUJE
/ MANICURE

FORMA jest ważna

Modne kształty paznokci... Wybierz te, które w trakcie
przygotowań do świąt nie będą ci przeszkadzać. Albo zarezerwuj sobie
pół godziny na błyskawiczny lifting. Na wszystko jest pomysł!

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf

Chociaż kolor i dekoracje są pierwszą rzeczą, która przyciąga
uwagę w manicure, to warto równie serio potraktować temat
kształtu płytek. Odpowiedni kształt paznokcia może pomóc
optycznie zmodyfikować wygląd dłoni i wydłużyć palce. Jak
rozpoznać idealny dla siebie kształt?
Uwaga, zdarza się, że gdy dokonujemy oceny elementów
własnego wyglądu, łatwo jest popaść w pułapkę wyszukiwania
niedoskonałości. Warto wtedy przypomnieć sobie, że właśnie
w różnorodności cech leży indywidualne piękno. Dotyczy to
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też naszych dłoni. Nie staramy się widzieć cechy urody jako jej
defektu. Każdy kształt płytki można opracować tak, aby
wyglądał efektownie.
Od czego zaczynamy?
Zapoznaj się z naszym przewodnikiem i zdecyduj, które
kształty płytek ci się podobają.
Dokonaj oceny swoich dłoni, zwróć uwagę na ich szerokość,
długość palców i szerokość płytki, np. jeśli lubisz mieć krótkie
paznokcie, wybierz kwadrat lub zaokrąglenie. Dla
miłośniczek średnich lub długich paznokci odpowiednie
będą owal, balerina i migdał.
W razie potrzeby wykorzystaj kształt wydłużający dla
krótkich i szerokich palców: migdał, owal, balerinę.
Palce długie i szczupłe lubią kształt kwadratu.

2

Szpic
Stiletto

Balerina

Migdał krótki

Kwadrat prosty

Migdał dłuższy

Owalne
Kwadrat zaokrąglony
1

1

2

Balerina

To jeden z ulubionych kształtów miłośniczek
długich paznokci i właścicielek naturalnie
wąskich płytek. Charakterystyczny kształt
o kwadratowym zakończeniu przyciąga uwagę jeszcze bez lakieru. Najczęściej wymaga
wzmocnienia akrylem i nie jest raczej wskazany dla osób o krótkich paznokciach. Dobrze wygląda podkreślony pastelowymi neutralnymi lakierami.
1. SALLY HANSEN Pure, lakier do paznokci 10 Rose Petal, 10 ml, cena: 33,99 zł, 100 ml = 339,90 zł
2. PASTEL lakier do paznokci nr 43, 13 ml, cena: 7,99 zł, 100 ml = 61,46 zł

1. NEESS lakier do paznokci Koktajlowa

Kotka, 5 ml, cena: 5,99 zł, 100 ml =119,80 zł
2. SALLY HANSEN Color Therapy, lakier
do paznokci nr 240, 14 ml, cena: 34,99 zł,
100 ml = 249,93 zł

Stiletto i szpic

1

2

To wybór ekstremalny, ponieważ nie
sprawdza się na naturalnie długich paznokciach, które są zbyt kruche na tak
radykalne wyszczuplenie. Jeśli masz
ochotę je wypróbować, miej na uwadze, że jest to wariant mało praktyczny. Baaardzo długie i ostro zakończone płytki wręcz proszą się o szalone
kolory i aplikacje.
1. ESSENCE Shine Last&Go!, lakier do paznokci nr 23, 8 ml, cena: 7,49 zł, 100 ml = 93,63 zł
2. ESSENCE Bling Bling, naklejki na paznokcie, 1 opak., cena: 5,99 zł, 1 opak. = 5,99 zł

Owalne

Płytka mocno zaokrąglona, bez
spiczastego końca, sprawdzi się
na krótkich i długich paznokciach
oraz sprawi, że krótsze palce i szersza płytka nabiorą delikatniejszego
kształtu. Paznokcie zaokrąglone
doskonale wyglądają, gdy płytka
wychodzi kilka milimetrów poza
opuszek. Kształt idealny dla różnych rozwiązań: szalonych aplikacji, delikatnych pasteli i najmodniejszych kolorów sezonu.
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1

2

Migdał

Chociaż ten kształt jest zarezerwowany dla dłuższych paznokci, sprawdzi się też na
wąskiej, wydłużonej płytce, której kształt naturalnie podkreśli. Jest również doskonały do optycznego wyszczuplania dłoni i szerszych palców. Warto go wypróbować nawet wtedy, kiedy palce są dość krótkie. Pamiętajmy jednak, że forma migdała wymaga długości wystającej choćby odrobinę poza opuszki i może się okazać
niepraktyczna, jeśli dużo pracujemy dłońmi, np. na tradycyjnej klawiaturze. Ten
kształt kocha kolory kobiece i glamour.
1. RIMMEL Super Gel Kate, lakier do paznokci nr 042 Rock’n’Roll, 12 ml, cena: 25,99 zł,
100 ml = 216,58 zł 2. CATRICE More Than Nude, lakier do paznokci nr 13, 10,5 ml, cena: 15,49 zł,
100 ml =147,52 zł

Zaokrąglone

TIP:
Jeśli trudno ci
ocenić swój kształt
dłoni, zwróć
uwagę na kształt
swoich skórek przy
płytce paznokcia.
Zazwyczaj idealny
kształt dla nas
będzie jego
odwzorowaniem.

1

2

To świetne rozwiązanie dla osób, które muszą zrezygnować z okazałej długości płytki, ale chciałyby wysmuklić optycznie palce. Delikatny, płynny łuk linii
dodaje długości szerszym i krótszym palcom bez konieczności przedłużania paznokci. Ten kształt sprawia
też, że szeroką płytkę można optycznie zwęzić i wyszczuplić. Łatwo nadać płytce taką formę samodzielnie, bez konieczności korzystania z pomocy manicurzystki. Możemy go stosować przy wszystkich długościach. Na tak opiłowanej płytce sprawdzi się każdy
wariant kolorystyczny lakieru.

1. SALLY HANSEN Color Therapy, lakier do paznokci nr 110, 14,7 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 238,03 zł 2. CATRICE More Than Nude, lakier
do paznokci nr 06, 10,5 ml, cena: 15,49 zł, 100 ml = 147,52 zł

1

2

3

Kwadrat

1. CLARESA SoakOff, lakier hybrydowy Purple nr 615, 5 ml, cena: 18,99 zł, 100 ml = 379,80 zł 2. CATRICE Stronger Nails, lakier do paznokci

nr 01, 10,5 ml, cena: 15,49 zł, 100 ml = 147,52 zł 3. NEESS lakier do paznokci Mała Czarna, 5 ml, cena: 5,99 zł, 100 ml = 119,80 zł
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FOT. 123RF

Podobnie jak w przypadku zaokrąglonych płytek spiłowane
w kwadrat paznokcie są dobrym rozwiązaniem dla osób, które lubią nosić praktyczne, krótkie paznokcie. Ostrzejsze kąty
są tu bardziej wyraziste i świetnie wyglądają pomalowane na
intensywne, ciemne i bezkompromisowe kolory. To doskonały wybór dla osób o szczupłych dłoniach i palcach, a dodatkowym atutem tego kształtu płytki jest odporność na łamanie
i uszkodzenia.

TO NAS INSPIRUJE
/ SESJA

ŚWIĘTA

w... prezencie!
W bożonarodzeniowej, uroczystej atmosferze robimy
ćwiczenia praktyczne z nowoczesnego szyku w stylu
nowojorskim. Na czym polega? Sprawdźcie!
TEKST: Matylda Jawor
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SZ A ROŚCI, SR EBRO
I K ROPL A BEŻU
Całość stylizacji – pozornie bez
kolorów, wyrazisty deseń (spódnica)
i odrobina innego neutralnego odcienia. Wysmakowana kompozycja!
sweter: Missguided, spódnica: Asos,
buty: Zara

TO NAS INSPIRUJE
/ SESJA
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PÓŁ N A PÓŁ
Góra stylizacji w stylu casual (prosty sweterek), ale jej dolna część
(spodnie + botki) nie pozostawia
złudzeń, że to okazja uroczysta
lub imprezowa.
sweter, spodnie: Asos
buty: Steve Madden/eobuwie.pl
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M A DE I N N EW YOR K
Na czym polega więc nowojorski
szyk? Na umiejętnym łączeniu
rzeczy codziennych (w dobrym
gatunku) z ekstremalnie
przyciągającymi uwagę. Proste!
spódnica: Asos, golf: Bershka,
buty: Steve Madden/eobuwie.pl,
kolczyki: Cat&Cat/hebe.pl
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MAT I ODROBINA POŁYSKU
Nie przepadasz za przyciągającymi uwagę makijażami na tzw. wielkie
okazje? Mamy propozycję, która tylko odrobinę różni się od makijażu
dziennego. Ale ta różnica jest istotna dla efektu końcowego!
2

4
3

1

9

8
7

5

6

J A K W Y KO N A Ć
CERA: Ujednolicamy cerę lekko kryjącym podkładem. Przy nasadzie włosów i brwi powinna znaleźć się minimalna ilość kosmetyku. Podkład nakładamy zwilżoną gąbeczką. Używamy paletki do modelowania: brąz nakładamy pod kością policzkową,
przy nasadzie włosów, wzdłuż nosa i na jego skrzydełka. Różem
muskamy wystającą część policzków i koniuszek nosa.

OKO: Na powieki aplikujemy bazę pod cienie, po czym na po-

wieki, wychodząc poza ich załamanie, nakładamy świetlisty beżowo-różowy cień. Zewnętrzny kącik oka i dolną powiekę podkreślamy ciemniejszym cieniem. Wewnętrzny kącik rozświetlamy. Tuszujemy rzęsy, a w zewnętrzne kąciki przyklejamy po kilka
kępek. Brwi zaczesujemy i wzmacniamy ich kolor pomadą.

USTA: Obrysowujemy konturówką w odcieniu brązowo-różowym. Całość wypełniamy pomadką o satynowym wykończeniu.

1. RIMMEL Brow This Way, zestaw do stylizacji brwi nr 002, 2,4 g, cena: 31,99 zł, 100 g = 1332,92 zł 2. L’ORÉAL PARIS Air Volume, tusz do rzęs, 9,4 ml, cena:

69,99 zł, 100 ml = 744,57 zł 3. PAESE pomadka satynowa z olejem arganowym nr 17, 4,3 g, cena: 34,99 zł, 100 g = 813,72 zł 4. EVELINE COSMETICS Essential
Rose, paleta cieni do powiek, 9,6 g, cena: 27,99 zł, 100 g = 291,56 zł 5. INGLOT baza pod cienie do powiek, 10 ml, cena: 54,99 zł, 100 ml = 549,90 zł 6. EYLURE
Individuals, sztuczne rzęsy Pro-Medium, 1 opak., cena: 39,99 zł, 1 opak. = 39,99 zł 7. INGLOT konturówka do ust nr 67, 2 g, cena: 26,99 zł, 100 g = 1349,50 zł
8. CATRICE Liquid Coverage, podkład kryjący nr 010, 30 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 99,97 zł 9. INGRID Team X, Natsu Juicy paletka do konturowania, 7 g,
cena: 49,99 zł, 100 g = 714,14 zł
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Rad udziela:
ANNA WOJCIECHOWSKA,
makijażystka, ekspertka hebe

Krok 1
CIEŃ

Błyszczące cienie są bardzo efektywne, ale mają tendencję do osypywania się
podczas aplikacji. Aby tego uniknąć, należy zapamiętać dwie ważne kwestie:
używamy przed aplikacją cieni bazy na powieki, a zanim nałożymy cień na
powiekę, odbijmy z pędzelka jego nadmiar na rękę.

1
2

3

1. HEBE PROFESSIONAL pędzel do rozcie-

rania cieni E05, 1 szt., cena: 13,99 zł, 1 szt.
= 13,99 zł 2. HEBE PROFESSIONAL pędzel
do rozświetlacza, różu i bronzera F04,
1 szt., cena: 26,99 zł, 1 szt. = 26,99 zł
3. CATRICE Plumping Lip, konturówka
do ust nr 010, 0,35 g, cena: 10,99 zł,
100 g = 3140,00 zł

Krok 2
RÓŻ

Morelowy i brzoskwiniowy to najbardziej uniwersalne kolory różu do policzków.
Uśmiechnij się przed lustrem i muśnij różem miejsca, które się unoszą. Nie
nakładamy różu za blisko oczu ani nosa, bo będzie to jak charakteryzacja teatralna.
Warto za to musnąć sam koniuszek nosa – ten zabieg nadaje cerze świeżości i blasku.

Krok 3
KONTURÓWKA

Aby usta wyglądały na pełniejsze, należy obrysować je konturówką możliwie
zbliżoną kolorystycznie do odcienia pomadki. Pozwoli to na bardzo precyzyjny
makijaż ust, a także na nierozmazywanie się szminki poza ich konturem.
Obrysowywanie zaczynamy od środka warg aż po kąciki i delikatnie cieniujemy
ku środkowi. Następnie wypełniamy środek szminką o zbliżonym odcieniu.
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MROŻONA ŻURAWINA

Jest dyskretny, choć wyrazisty. Makijaż, który sprawia, że czujesz
się najlepszą wersją siebie, i jednocześnie potrafi odmłodzić!

3

4

2
1
TYLKO
w

5

9

7

6

8

J A K W Y KO N A Ć ?
CERA: Skórę należy ujednolicić i rozświetlić podkładem. Pod
kością policzkową, wzdłuż nosa, na koniuszek brody aplikujemy
bronzer. Na kości policzkowe – odrobię rozświetlacza. Kontury
rozcieramy dużym okrągłym pędzlem.

OKO: Cień do powiek w jasnym opalizującym odcieniu beżu
nakładamy na całą ruchomą powiekę. Ciemniejszym odcieniem
malujemy załamanie oka, tak aby nadać głębię spojrzeniu. Na

dolną powiekę nakładamy średni beżowy cień. Przyklejamy kępki i tuszujemy rzęsy. Warto zadbać o linię brwi, odpowiednio zaznaczone podkreślą rysy twarzy i optycznie powiększą oczy.
Ujarzmią je kosmetyki żelowe lub tusze do brwi. Dla odświeżenia
spojrzenia warto pomalować linię wodną beżową kredką.

USTA: Uzupełnieniem będzie matowa pomadka w odcieniu żurawiny. Przed pomalowaniem warto położyć na nie bazę.

1. EVELINE COSMETICS Ruby Glamour, paleta cieni do powiek nr 12, 15,6 g, cena: 57,99 zł, 100 g = 371,73 zł 2. GOSH Luxury Red, pomadka matowa do ust

nr 004 Liza, 4 g, cena: 44,99 zł, 100 g = 1124,75 zł 3. NYX PROFESSIONAL MAKEUP Lip Primer, żelowa baza do ust Nude, 4 ml, cena: 33,99 zł, 100 ml = 849,75
zł 4. ESSENCE sztuczne rzęsy kępki nr 07, 1 opak., cena: 11,99 zł, 1 opak. = 11,99 zł 5. MAX FACTOR Brow Revival, tusz do brwi, Brown nr 02, 4,5 ml, cena:
49,99 zł, 100 ml = 1110,89 zł 6. L’ORÉAL PARIS Bambi Eye False Lash, tusz do rzęs czarny, 8,9 ml, cena: 69,99 zł, 100 ml = 786,40 zł 7. INGRID Saute, rozświetlający
podkład&serum nr 01, 30 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 133,30 zł 8. GOSH Woody Eyeliner, kredka do oczu nr 004, 1 g, cena: 36,99 zł, 100 g = 3699,00 zł 9. FELICEA
naturalna paletka-trio do konturowania nr 301, 9,4 g, cena: 49,99 zł, 100 g = 531,81 zł
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Rad udziela:
ANNA WOJCIECHOWSKA,
makijażystka, ekspertka hebe

Krok 1
KĘPKI

Nic tak nie podkreśla głębi
spojrzenia jak gęste, podkręcone
i długie rzęsy. Jeśli zależy
nam na naturalnym efekcie,
wybierzmy kępki. Przyklejamy
je w zewnętrznych kącikach
oczu. Po wyciśnięciu kleju chwilę
należy odczekać. Kępkę delikatnie
chwytamy pęsetą i maczamy
jej koniuszek w odrobinie kleju.
Należy pamiętać, że klej zawsze
należy aplikować na kępkę, nigdy
zaś bezpośrednio na skórę.

Krok 2

Krok 3

BEŻOWA KREDKA DO OCZU

POMADKA

W sposób naturalny otwiera oko
i nadaje świeżości spojrzeniu. Dla
przedłużenia efektu najlepiej użyć
jej dwukrotnie. Po pierwszej aplikacji
należy chwilę odczekać i następnie
pomalować drugi raz.

Ciemniejsze kolory szminek najlepiej
wyglądają w satynowym lub
matowym wykończeniu. Warto do
takiego makijażu zaopatrzyć się
w pędzelek. Ułatwi nam w dotarciu
kolorem do kącików ust i staranniej
narysujemy ich kształt bez użycia
konturówki.

1. EYLURE Individuals, sztuczne

1

2

3

rzęsy, kępki, 1 opak., cena: 34,99 zł,
1 opak. = 34,99 zł 2. INGRID Team X,
In Satin, płynna pomadka nr 02,
scarlet, 4,5 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml
= 666,44 zł

3. BOURJOIS Twist Matic, kredka do

oczu nr 2, 0,2 g, cena: 45,99 zł,
100 g = 22 995,00 zł
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ŚWIĄTECZNE
KLIMATY...
WE WRZEŚNIU
Drzewa za oknami jeszcze zielone, choć
zbliża się jesień. A w studio trzeba było
wyczarować atmosferę grudniowych
świąt...
TEKST: Matylda Jawor

Przytrzymasz, a ja
zwiążę...
Scenografka Kasia
z asystentką
przygotowują
piramidę
prezentów.
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Dużo ich, i jakie piękne...
Fryzjerka Kinga fachowo
ocenia włosy naszej modelki. Niebawem powstanie
pierwsza fryzura.

w makijazu

TO NAS INSPIRUJE
/ Z A KU L I S A M I N A S Z E J S E S J I

Ile ich było?
30? A może
więcej... kartony z prezentami
zajmowały
prawie połowę
studia!

Na wieszaku
z ubraniami
nie ma wielu
kolorów, ale...
jest cała paleta
odcieni bieli,
srebra i szarości.

To sesja świąteczna! Nie
mogło zabraknąć biżuterii
z najnowszych
kolekcji.
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Najpierw
kunsztowne syrenie
fale, a na
zdjęciu... lekko
nonszalancka
swoboda.

hipnotyzuj
spojrzeniem
DŁUŻSZE
I GĘSTSZE
RZĘSY
już w 3 tygodnie!*

*Badania aparaturowe po 3 tygodniach stosowania Long4Lashes Serum przyspieszające wzrost rzęs.

Wypróbuj także
SERUM
PRZYSPIESZAJĄCE
WZROST BRWI

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

Daphne czeka
na ogłoszenie
wyników półfinału
konkursu
The Dorchester
Collection Fashion
Prize, Londyn,
czerwiec 2010
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DAPHNE GUINNESS
I JEJ CIĄGLE ZMIENIAJĄCY SIĘ
PROJEKT ARTYSTYCZNY

Tak mówi o swoim stylu kobieta, którą Tom Ford uważa za najlepiej
ubraną na świecie. Ekscentryczka, której raczej nie będziemy
naśladować, ale od której warto uczyć się pewności siebie.

D

Daphne jest kobietą z charakterem. Jej
decyzje stylistyczne są zdecydowane
i bezkompromisowe. Z całą pewnością
osiągnęła absolutne mistrzostwo
w pewności siebie, a patrząc na ewolucję jej wizerunku, możemy wiele się nauczyć. Tak jak nie od razu Paryż zbudowano, tak jest też ze stopniowym dochodzeniem do własnego oryginalnego
stylu. Wyrazisty przykład Daphne Guinness (tak! dokładnie tak jak słynne
piwo!) może być drogowskazem dla
każdej z nas, pod warunkiem że nie będziemy go traktować zbyt dosłownie.

TEKST: Iza Borowa

w wieku 19 lat. Ze zdjęć z tego okresu
spogląda na nas delikatna blond
dziewczyna o szerokim uśmiechu.
Ona sama z perspektywy czasu mówi
o tym okresie w swoim życiu jako

o „klatce dla ptaków”. Ze spokojnego
życia domowego (ma już wtedy trójkę
dzieci) wybija ją znajomość z Isabellą
Blow, muzą wielu projektantów (m.in.
odkrywczynią Alexandra McQueena)
i wydawcą. I właśnie wtedy – na samym początku XXI wieku – zaczyna
się czas wielkiej przemiany Daphne.
Jej przyjaciel aktor Robin Hurlstone
mówi o niej tak: „Była zamknięta
w jajku Fabergé, w którym stopniowo
rosło ciśnienie. Kiedy wybuchło, ze
środka wychynęła nowa Daphne, niczym Venus na muszli”.

W klatce dla ptaków...

Ktoś zupełnie inny...

Daphne Diana Joan Susanna Guinness
pochodzi z brytyjskiej arystokracji, ale
nie jest tylko bierną użytkowniczką
rodowej fortuny. Odgrywa wiele ról,
często jednocześnie: nazywana jest
muzą, artystką, piosenkarką, modelką... Jest też matką i z całą pewnością
nie jest osobą, którą łatwo opisać jednym zdaniem. Siłę charakteru pokazała już jako młoda dziewczyna, idąc za
głosem miłości i wychodząc za mąż

Z subtelnej, ale nieco banalnej żony niczym za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki zmienia się w ekscentryczkę noszącą najodważniejsze projekty awangardowych projektantów. Staje się
wkrótce ich muzą i patronką. Każda jej
kolejna kreacja jest bardziej zdecydowana i jeszcze odważniejsza. Rozpoczyna
współpracę z domami mody, artystami,
muzykami. Jako modelka pojawia się na
pokazach haute couture i aukcjach cha-

Daphne
na paryskiej
ulicy w czasie
pokazów
haute
couture
w 2015 roku
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3.

1. Styczeń 2016 roku, Paryż, po pokazie kolekcji haute couture domu mody Schiaparelli. 2. Przed pokazem jesienno-zimowej kolekcji
Iris van Herpen, Paryż, czerwiec 2017 roku. 3. Daphne Guinness wchodzi na galę charytatywną i przedstawienie Cirque du Soleil
w londyńskiej Royal Albert Hall w 2004 roku.

O butach: Próbowałam któregoś dnia założyć zwykłe szpilki, ale one stukały.
W kopytkach poruszam się bezszelestnie. O włosach: Historia mojej fryzury jest dość
nudna, jasne pasemko to był wypadek u fryzjera, ale stał się częścią mnie.
Daphne Guinness

rytatywnych. Stroje, które wybiera z kolekcji, zawsze przyciągają uwagę. Nosi
nawet ubrania, które wydają się niemożliwe do noszenia. Nie ukrywa – ze
śmiechem – że niewygoda jest stałą częścią jej pracy artystycznej. Życie sztuką
zajmuje jej coraz więcej czasu. Wkrótce
pomaganie w realizacji cudzych konceptów przestaje jej wystarczać. Uruchamia swoją markę odzieżową, zaczyna śpiewać i organizować wystawy.

Inna moda
W świecie Daphne zachodzą jednak
wielkie zmiany. Umierają jej przyjaciele
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– projektant Alexander McQueen
(w 2010 roku) i Isabella Blow (w 2007
roku), którym zawdzięczała wyjście na
głębokie wody świata high fashion.
Zmienia się też rynek mody, odchodząc
od bycia sztuką i wysokiej klasy rzemiosłem i stając się pogonią za krótkotrwałymi trendami bez głębszej wartości. „Teraz we wszystkim chodzi o trendy. Można nazwać styl punk trendem,
ale rodził się z czegoś głębszego, z przemian społecznych, buntu, zmian politycznych. Teraz tego nie widzę, wszystko staje się korporacyjne i płytkie” –
mówi Daphne.

Z czasem jej zainteresowania koncentrują się bardziej na środowisku artystycznym, chociaż od mody nie odchodzi nigdy zbyt daleko. Jej współpraca
z artystami i domami mody zawsze dotyczy kreacji i indywidualizmu, które podkreśla. Doskonale rozumie się
w tym względzie z Lady Gagą, wraz
z którą stara się zachować dziedzictwo
modowe Alexandra McQueena. To jemu zawdzięcza swoje najciekawsze
i przełomowe stylizacje, to on pchnął ją
w kierunku tworzenia własnych strojów, gdy nie mogła znaleźć czegoś odpowiedniego dla siebie. To właśnie Ale-

Carolyn jako
młoda dziewczyna zgodziła
się na udział
w sesji zdjęciowej, potem już
nigdy.
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xander McQueen był autorem butów
pancerników, które tylko nieliczni mieli
odwagę nosić. Chwilę później Daphne
zaczyna nosić buty bez obcasów zwane
kopytami, które stają się stałym, rozpoznawalnym znakiem jej stylizacji, podobnie jak pojawiające się w biżuterii
wstążki. O tym niezwykłym obuwiu
mówi: „W rzeczywistości nie są aż tak
wysokie! Mogę w nich biegać, grać w te-

3.

nisa. Nie przeszkadza mi, że czasem
upadam. Powinnam czuć się zawstydzona, ale to tylko grawitacja”.

Projekt czy styl?
Jej stroje to połączenie futurystycznych
wizji z ubiorami z minionych epok. Bez
względu na okazję nosi diamenty, kocha obcisłe spodnie i... welony, uwielbia
zestawienie czerni i bieli oraz srebro.
Doskonale pasują do jej wyrafinowanych fryzur i platynowo-brązowych
włosów. Daphne ma upodobanie do
strojów, które przypominają zbroję

i lekko deformują jej delikatną sylwetkę. Jej partner, francuski filozof Bernard-Henri Lévy, mówi o Daphne, że
„nie jest już osobą, jest konceptem”.
W tych słowach kryje się prawda o podejściu kobiety do swojego wizerunku,
który jest dla niej niekończącym się źródłem zabawy i kreacji. Sama wspomina
nonszalancko: „Często ubieram się
w tak dużym pośpiechu, że nawet dla
siebie wyglądam dziwacznie”. Dodaje
jednak: „Najważniejsze to nie traktować
siebie zbyt poważnie”. Dystans do siebie
to cecha, którą nabywała latami.

CZYTANIE Z PORTRETU
Makijaż Daphne uzupełnia jej ekstrawaganckie kreacje. Jej skóra jest zawsze
jasna, a oczy mocno – często wręcz teatralnie – podkreślone. Usta maluje
delikatnie, z rzadka decydując się na ostrzejszy róż lub cynober. Czasami nosi
też bladoniebieskie soczewki, które nadają jej twarzy niepokojący rys.
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FOT. GETTY (5), EAST NEWS (3), BE&W

1. Jako modelka na pokazie charytatywnym na rzecz ofiar trzęsienia ziemi
na Haiti organizowanym przez Naomi Campbell w trakcie Fashion Week
w lutym 2010 roku w Nowym Jorku. 2. Ślub Daphne ze Spyrosem
Niarchosem, synem greckiego armatora-multimilionera w 1987 roku.
3. Na pokazie haute couture Giambattisty Vallego na jesień-zimę 2010/2011.
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Dalekiego Wschodu

Azjatycka pielęgnacja jest skuteczna dzięki
rytuałom i kosmetykom zawierającym
niezwykłe składniki. Oprócz ekstraktów
roślinnych można w nich znaleźć inne
cenne komponenty. O jakie skarby
chodzi? Sprawdzamy! TEKST: Olga Huk
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FOT. 123RF

SKARBY

K

oreańskie kosmetyki kryją
nowoczesne formuły, ale także prawdziwe bogactwo naturalnych składników. Cenimy je za
ekstrakty roślinne i dodatek… pereł,
złota, jedwabiu, kawioru. Te drogocenne składniki wykorzystuje się, by przywrócić skórze młodzieńczy blask, napięcie i młody wygląd. We współczesnych kosmetykach azjatyckich wykorzystuje się drobinki złota tak samo jak
przed wiekami: po to, aby odbijając
światło, rozświetlały cerę i zmniejszały
widoczność zmarszczek. Złoto wspomaga też mechanizmy naprawcze
w komórkach skóry, działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie. W kosmetykach do pielęgnacji najczęściej wykorzystuje się złoto koloidalne, czyli zmikronizowane cząsteczki 24-karatowego kruszcu „rozpuszczone” w wodzie
destylowanej, ale również złoty pyłek,
który ma właściwości odbijające światło. Nie mniejszym zainteresowaniem
cieszą się kosmetyki z proszkiem perłowym i jedwabiem. Pył perłowy odbija światło, więc rozświetla skórę i niemal likwiduje widoczność zmarszczek,
szczególnie pod oczami. W kosmetykach wykorzystuje się perłę w trzech
formach: jako masę perłową (w peelingach), hydrolizowany proszek perłowy
(w szamponach, tonikach, kremach)
oraz puder perłowy (w kosmetykach
m.in. do makijażu). Perły, szczególnie
czarne, mają silne właściwości pielęgnacyjne. Wspomagają napięcie skóry,
poprawiają jędrność, działają przeciwzmarszczkowo i odmładzająco, nawilżają i odżywiają.
Kawior i jedwab jako substancje odzwierzęce również okazały się cenionym dodatkiem do azjatyckich kosmetyków, ponieważ bogate w białka wygładzają skórę, poprawiają jej gęstość

i odżywiają. Fibroina i serycyna – składniki proteiny jedwabiu – są bardzo podobne do białka ludzkiego, dlatego doskonale wchłaniają się w skórę. Odży-

wiają skórę i włosy, wspomagając nawilżanie i regenerację. Jedwab w formie
zmielonych włókienek dodaje się do
kosmetyków matujących i pogrubiają-

LŚNIJ!
Wygładzająca maska kolagenowa na
złotej folii spłyca zmarszczki, wspomaga
odbudowę komórkową i nawilża.
Jej trójwarstwowa struktura zapobiega
odparowywaniu odżywczych składników (kwasu hialuronowego, kolagenu,
koenzymu Q10, ekstraktu z soi).
MBEAUTY maska na złotej folii z kolagenem, 25 ml, cena: 12,99 zł, 100 ml = 51,96 zł

SIŁA NATURY
Modelująca, rewitalizująca maska
algowa pomaga ożywić oraz ukoić
zmęczoną skórę niczym intensywny
zabieg pielęgnacyjny. Działa kojąco,
oczyszcza pory, rozświetla i rewitalizuje.
Wspomaga walkę z przebarwieniami,
regenerację i łagodzi objawy trądziku.

cych tuszów do rzęs. Z kolei proteiny,
aminokwasy, witaminy i minerały pozyskiwane z kawioru odmładzają skórę,
poprawiają jej napięcie i odżywienie.

ZA ZŁOTĄ MASKĄ
Maseczki ze złotem nadają się do
pielęgnacji każdego rodzaju skóry, która
tuż po zastosowaniu staje się nawilżona,
elastyczna i wyraźnie odmłodzona.
Prócz złota znajdziemy w niej hydro
kolagen, wyciąg z papai i witaminę E.
PUREDERM maski hydrokolagenowe
ze złotem do twarzy, 25 szt., cena: 49,99 zł,
1 szt. = 1,99 zł

ZŁOTY KORZEŃ
Żeń-szeń to jeden z najcenniejszych
składników azjatyckich kosmetyków.
Ekstrakt z jego korzenia i jagód napina,
nawilża i oczyszcza skórę, zwłaszcza
cerę zmęczoną. Ampułka działa
rozświetlająco i ujędrniająco.

SKIN 79 Skin Relaxer, maska algowa do
twarzy, 150 g, cena: 49,99 zł, 100 g = 33,33 zł

CLIV energetyzująco-uelastyczniająca
ampułka do twarzy z jagodami żeń-szenia,
30 ml, cena: 119,99 zł, 100 ml = 399,97 zł

CENNY KAWIOR
Przeciwzmarszczkowy krem
z ekstraktem z kawioru odżywia
skórę, zapewniając jej zdrowy
wygląd. Kawiorowo-hialuronowy
koktajl gwarantuje rekonstrukcję
komórek i poprawę jędrności skóry.

W PEŁNYM BLASKU
Hydrożelowe płatki pod oczy oprócz
wyciągu z zielonej herbaty, bylicy
i tarczycy bajkalskiej zawierają ekstrakt
z czarnej perły. Nałożone pod oczy
na 15 minut skutecznie nawilżają i koją
skórę, zapewniając jej rozświetlenie.

BERGAMO Luxury Caviar, przeciwzmarszczkowy krem do twarzy z kawiorem,
50 g, cena: 56,99 zł, 100 g = 113,98 zł

PETITFEE, Black Pearl & Gold Hydrogel
Eye Patch, hydrożelowe płatki pod oczy
z czarną perłą, 1 opak., cena: 99,99 zł, 1 opak. = 99,99 zł

Złota róża
Złotlin japoński, nazywany również japońską złotą różą, to krzew obsypujący się na przełomie maja i czerwca
pięknymi żółtymi kwiatami. Złotlin jest traktowany najczęściej jako roślina ozdobna, ale pozyskiwany z niego
olej wykazuje bardzo silne właściwości rozjaśniające przebarwienia, i to nie tylko te naskórkowe, ale również
te głębsze, skórne. Olejek aromaterapeutyczny z kwiatów złotlinu znalazł również zastosowanie
w aromaterapii i perfumiarstwie. Przypisuje się mu właściwości relaksujące, równoważące
emocje i pomocne przy nagłych wahaniach nastroju.
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TIP:
Peeling do skóry głowy
wspomaga jej dokładne
oczyszczenie z zanieczyszczeń
(np. pozostałości kosmetyków
do stylizacji, martwych komórek
naskórka, łoju), pobudza
ukrwienie, a tym samym
wspomaga dotlenienie
komórek i stymuluje
cebulki włosowe.

JAKIE

masz korzenie?
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Wbrew pozorom nie pytamy o rodowód rodziny, ale o stan włosów –
od cebulek aż po końce. Przed zimą warto się im przyjrzeć
i o nie zadbać. O tym, jak to zrobić, rozmawiamy z ekspertką.
Rozmawia: Katarzyna Brzeska

EKSPERT:
Beata Matys, specjalistka trycholog, właścicielka
salonu EKOHAIR w Warszawie (www.ekohair.pl)

T

rycholog jest specjalistą zajmującym się problemami
skóry głowy i włosami. Pytamy o ważne dla włosów sprawy teraz, tuż przed zimą.
Kiedy warto umówić się na konsultację
z trychologiem?
Beata Matys: Kiedy czujemy taką potrzebę. Niektórzy lubią sprawdzić, co
mogą zrobić dla swoich włosów, aby były
piękniejsze, inni potrzebują porady wtedy, gdy coś ich niepokoi.
Jak wygląda badanie trychologiczne?
BM: Polega na oględzinach stanu skóry
głowy, włókien włosów, ich końcówek
i cebulek włosowych, czyli miejsc, z których włosy wyrastają. Do badania używamy mikrokamery, która powiększa
obserwowany obszar, więc możemy dokładnie przyjrzeć się nasadzie włosa
i skórze głowy. Na podstawie badania dobieramy kurację w salonie lub program
pielęgnacyjny do stosowania w domu.
Jakich sygnałów nie możemy bagatelizować – szczególnie przed zimą?
BM:: Swędzenie skóry głowy, wzmożony
łojotok i łupież to sygnały zwiastujące

problemy. Również po samych włosach
możemy poznać, że dzieje się coś złego –
gdy się łamią, są matowe, mają rozdwojone końcówki albo zaczynają wypadać
w dużych ilościach.
Co to dokładnie znaczy „duże ilości”?
BM: Statystycznie każdego dnia wypada
zdrowemu człowiekowi między 50 a 150
włosów. Aby określić, czy wypada nam
więcej włosów niż zazwyczaj, musimy się
obserwować. Jeśli znamy swoje ciało
i przyglądamy się, jak reaguje, wiemy, że
każdego dnia wypada nam np. 30 włosów: rano znajdujemy 3–4 na poduszce,
kolejne 4 pod prysznicem, kilka wypada
nam przy każdym czesaniu. Gdy zaczniemy gubić ich około 100, możemy podejrzewać, że to sygnał kłopotów. I choć
liczba ta nadal mieści się w granicach
normy, jest powyżej naszej osobistej
średniej.

trza i żeby nie elektryzowała włosów. Nie
może być zbyt obcisła (aby nie tarła) ani
zbyt twarda (aby nie łamała włosów). Nie
powinna również być za ciepła, bo przegrzanie powoduje wzmożone wydzielanie sebum i potu przez skórę głowy. A to
stwarza doskonałe warunki do namnażania się bakterii lub grzybów i może dać
początek problemom skórnym. Natomiast wychodzenie na mróz z niedosuszonymi włosami to szybki sposób na ich
zniszczenie. Nawet najdrobniejsze cząsteczki wody, które pozostają na włosach
i wewnątrz ich włókien, przy ujemnych
temperaturach zamarzają, co może powodować rozerwanie ich struktury i nieodwracalne zniszczenie. Natomiast suszarka nie wyrządzi krzywdy włosom, jeśli nie będziemy używać bardzo gorącego
i silnego strumienia powietrza. Chłodny,
delikatny powiew nie jest dla włosów
szkodliwy.

Czy noszenie – lub nienoszenie – zimą
czapki ma wpływ na włosy?
BM: Czapkę trzeba nosić, ale musi być
odpowiednia. Powinna być wykonana
z naturalnej przędzy (wełny lub bawełny), aby możliwa była cyrkulacja powie-

Co ma wpływ na kondycję włosów?
BM: Włosy, skóra i paznokcie u większości z nas są w pewnym sensie barometrem
zdrowia. Włosy często zaczynają wypadać, łamać się i przesuszać wtedy, gdy żyjemy w ciągłym stresie, w sytuacji gdy
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organizm walczy z jakąś chorobą (np.
w przypadku insulinooporności, cukrzycy, chorób tarczycy), często tracimy je po kilkudniowej wysokiej gorączce, po zmianie diety albo gdy brakuje
nam minerałów i witamin. Podobnie
jest ze skórą głowy: łojotok, swędzenie,
uczucie napięcia to też odpowiedź na
stres lub choroby. Wypadanie włosów
z powodu stresu to coraz częstszy problem. Może wynikać z silnego napięcia
skóry na głowie, które z kolei jest efektem ogólnego napięcia mięśniowego
powodowanego przez stres. Dlatego
ważny jest masaż skóry głowy wykonywany np. podczas mycia włosów, przynoszący uczucie rozluźnienia i odprężenia. Zima to doskonały moment nie
tylko na pielęgnację włosów i ciała kosmetykami, ale też na obserwację siebie. Praca nad redukcją stresu i napięcia, nauka relaksacji, zmiana nawyków
żywieniowych, aktywność fizyczna
wpływają na samopoczucie i zdrowie.
Częstym problemem włosów jest
rozdwajanie się ich końcówek.
BM: Rozdwajanie się końcówek to
głównie skutek ich przesuszenia. Gdy
zaczną się rozdwajać, naruszona struktura włosów jest nie do odbudowania.
Jedyna rada to obcięcie. Możemy tego
uniknąć, regularnie podcinająccówki
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1. BIOLAVEN ORGANIC peeling do skóry głowy, 150 ml, cena: 31,99 zł, 100 ml = 21,33 zł
2. BABUSZKA AGAFIA piwny szampon dla mężczyzn z korzeniem mydlnicy, 350 ml, cena:

7,49 zł, 100 ml = 2,14 zł 3. JANTAR mgiełka z wyciągiem z bursztynu do włosów zniszczonych, 200 ml, cena: 8,99 zł, 100 ml = 4,50 zł 4. HAIR OF THE DAY BY ONLYBIO wcierka do skóry
głowy, 100 ml, cena: 22,99 zł, 100 ml = 22,99 zł 5. LONG 4 HAIR serum stymulujące wzrost
włosów, 70 ml, cena: 34,99 zł, 100 ml = 49,99 zł 6. VIS PLANTIS odżywka do włosów wypadających z kozieradką, 400 ml, cena: 13,99 zł, 100 ml = 3,50 zł

włosów (co 4–6 tygodni). Długie włosy
z rozwarstwionymi końcówkami to podwójny problem, bo rozdwojone końce
łatwo się plączą, kruszą i łamią. Jedynym rozwiązaniem jest wówczas skrócenie ich o 4–5 cm. Polecam też stosowanie zapobiegających rozdwojeniom
olejków i odżywek na końcówki.
Jakie składniki i zabiegi mogą się
spodobać włosom zimą?
BM: Nie ma uniwersalnego przepisu na
zimową pielęgnację dla wszystkich. Jeśli dbaliśmy o włosy przez cały rok –
a szczególnie po wakacjach – to pielęgnacja zimowa nie będzie się różniła od

całorocznej. Może być tylko nieco bogatsza w substancje nawilżające i odżywcze. Potrzeba nawilżania włosów
i skóry głowy zimą wynika z tego, że
dużo czasu spędzamy w ogrzewanych
pomieszczeniach, gdzie powietrze jest
bardzo suche. Włosy tego nie lubią. Lubią za to maski i odżywki zawierające
roślinne oleje (np. z ogórecznika, pestek winogron, konopi) i ekstrakty
(z alg, aloesu), kwas hialuronowy
i mocznik. Jeśli wymagają regeneracji,
przyda im się kosmetyk z keratyną,
proteinami jedwabiu lub soi albo aminokwasami, które poradzą sobie
z uszkodzeniami struktury włosów.

Najpierw wykonujemy masaż skóry głowy, używając peelingu. Spłukujemy włosy,
nakładamy na nie maskę nawilżająco-regenerującą lub inną dobraną do potrzeb
naszych włosów i wskakujemy do ciepłej sauny pełnej pary. Włosy uwielbiają wilgotne
i ciepłe powietrze, bo wtedy otwierają się ich łuski, czyli zewnętrzna otoczka i do
wnętrza włosów wnikają aktywne substancje pielęgnacyjne z kosmetyków. Po wizycie
w saunie należy włosy spłukać chłodną wodą, aby łuski się zamknęły. W saunie możemy
też nałożyć maskę na twarz i ciało i w ten sposób zadbać o siebie holistycznie.
Jednocześnie fundujemy sobie sesję relaksu. To idealny sposób na przetrwanie zimy.
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Spa dla włosów

TO NAS INSPIRUJE
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Test

SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Testowała: Julita Kowalewska,

ekspertka ds. makijażu z drogerii hebe w Suwałkach

Rimmel, podkład
nawilżający
O produkcie: podkład silnie

1

Bourjois, kryjący
korektor do twarzy
O produkcie: wielofunkcyjny korektor

2

nawadniający skórę suchą,
wzbogacony o witaminy E oraz B5.
Jego lekka, kremowa formuła
przywraca cerze komfort, nadając jej
blask i promienny wygląd.
Najlepszy dla: kobiet zmagających się
z problemami cery suchej, które
preferują delikatny makijaż dzienny.
Zwróciłam uwagę na: wygodną
tubkę,w której zamknięty jest
podkład, dzięki czemu zawsze
można mieć go pod ręką.

kryjący z lekką, oddychającą formułą,
która nie obciąża cery i świetnie
pokrywa wszelkie zmiany skórne.
Do stosowania na twarz i pod oczy.
Sprawdzi się także przy konturowaniu
na mokro.
Najlepszy dla: wszystkich, którzy
szukają korektora o większej pojemności
i lubią kosmetyki wielozadaniowe!
Zwróciłam uwagę na: praktyczny, duży
aplikator w postaci gąbki, który ułatwia
i przyspiesza rozprowadzanie produktu.

Rimmel, Kind & Free podkład nawilżający, golden beige 210,

Bourjois, Always Fabulous trwały korektor w płynie,

30 ml, cena: 45,99 zł, 100 ml = 153,30 zł

vanilla 200, 11 ml, cena: 67,99 zł, 100 ml =

Gosh, żel do
laminacji brwi

3

618,09 zł

Eveline Cosmetics,
satynowa pomadka do ust

4

O produkcie: żel do laminacji brwi,

O produkcie: kremowo-satynowa pomadka

który zapewni nam efekt niczym
z salonu kosmetycznego. Ten niezawodny
kosmetyk utrwali i uporządkuje
nawet najbardziej niesforne brwi.
Efekt utrzymuje się przez cały dzień.
Najlepszy dla: miłośników
nowoczesnych trendów w pielęgnacji
brwi.
Zwróciłam uwagę na: mocno nasączoną
żelem szczoteczkę, która ułatwia
aplikację i utrwala brwi.

do ust z zawartością pielęgnujących olejków
(rycynowy, sezamowy i jojoba). Pomadka świetnie
nawilża, a mimo to jest trwała i nie schodzi z ust.
Najlepsza dla: kobiet, które szukają w pomadce
nawilżenia, odżywienia
i trwałości w jednym.

Gosh, Brow Lift żel do laminacji brwi,
nr 001, 6 g, cena: 49,99 zł, 100 g = 833,17 zł
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Zwróciłam uwagę na:

szeroką gamę
kolorystyczną i eleganckie
złote opakowanie.
Eveline Cosmetics, Variété
satynowa pomadka do ust, 02,
4 g, cena: 29,99 zł,
100 g = 749,75 zł

TO NAS INSPIRUJE
/ F E L I E T O N O Z A PA C H A C H

ZAPACH
w wielkim mieście

Powodem do stworzenia
wyjątkowego zapachu może być
dla kreatora perfum wszystko.
Swoich pachnących portretów
doczekały się więc także miasta...
TEKST: Aleksander Perliński

P

2

3

aryż, Rzym, Mediolan, Tokio, a nawet podmoskiewski Zagorsk stały się dla kreatorów impulsem do tworzenia zapachów oddających nastrój
i klimat konkretnych miejsc na świecie. Te niełatwe zadania wymagają wykazania się nie tylko umiejętnością łączenia nut zapachowych, ale również wyobraźnią. Oddanie zapachu rozgrzanych słońcem ulic, gwaru nadmorskiej promenady i uroku romantycznych zaułków wydaje się

1

2

1. KARL LAGERFELD Tokyo Shibuya, woda perfumowana, 60 ml,

cena: 149,99 zł, 100 ml = 249,98 zł 2. ELIZABETH ARDEN 5th Avenue,
woda perfumowana, 75 ml, cena: 89,99 zł, 100 ml = 119,99 zł
3. MEXX City Breeze Men, woda toaletowa, 30 ml, cena: 67,99 zł,
100 ml = 226,63 zł

Dwa oblicza Paryża
Jednym z pierwszych zapachów oddających klimat Paryża był stworzony w 1971 roku przez
Yves’a Saint Laurenta Rive Gauche (nazwa nawiązuje do lewego brzegu Sekwany, który był uważany
w XX wieku za mekkę elity intelektualistów. Zapach jest szyprowo-aldehydowy, z dodatkiem aromatu róży. Zapach Paris sygnowany przez Laurenta w 1983 roku przywołuje inne oblicze miasta – jest
pełen słońca i zapachu ogrodów. Rozpoznać można nuty róży, mimozy, cytrusów i nut drzewnych.
1. YVES SAINT LAURENT Paris, woda toaletowa, 50 ml, cena: 319,99 zł, 100 ml = 639,98 zł
2. YVES SAINT LAURENT Rive Gauche, woda toaletowa, 100 ml, cena: 319,99 zł, 100 ml = 319,99 zł
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1

nam niemal niemożliwe. O dziwo, perfumiarze podejmujący
temat miast zrobili to tak doskonale, że wąchając niektóre
z nich i zamykając oczy, możemy odnieść wrażenie, że nagle
przenieśliśmy się do kawiarenki na Montmartrze, w labirynt
wąskich uliczek Rzymu lub na ruchliwą Piątą Aleję w Nowym
Jorku. Wszystko za sprawą nut, które połączone ze sobą tworzą mieszankę wiernie oddającą klimat miejsca, jego energię
i piękno. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czym pachnie Paryż, a czym Nowy Jork, ale na tym właśnie polega magia doskonałych perfum – oddają wrażenia i budują obrazy w naszej
wyobraźni. Miejskie zapachy to świetny pomysł na jesienno-zimowe podróżowanie w wyobraźni. Czy może być coś przyjemniejszego niż zapachowa wycieczka na Capri, lawendowe
pola Prowansji lub do paryskich różanych ogrodów, gdy za
oknami szaro i chłodno?

TO NAS INSPIRUJE
Z A PA C H Y / P O Z N A J M Y S I Ę

WA N I L I A R Z Ą D Z I ! ! !

Optymistyczny,
radosny
i kobiecy

ZAPACH JAK PARTYTURA
Otwarcie kompozycji jest jak uwertura opery – duet róży z irysem. Potem do gry włącza się
różowy pieprz, a w finale triumfują wanilia z ambrozją i fasolą tonka.
Tous Oh! The Origin, woda perfumowana, 100 ml, cena: 269,99 zł, 100 ml = 269,99 zł

Często kobiety, szukając nowego zapachu, deklarują, że nie szukają
słodkiej kompozycji. Ale statystyki są nieubłagane, to właśnie słodkie
(choćby delikatnie i lekko) zapachy lubimy najbardziej!

W

anilia pochodzi z Meksyku,
i obecnie tylko tam można
spotkać jeszcze tę roślinę
dziko rosnącą. Jej popularność zaszkodziła jej wolności, choć natura długo
broniła tajemnic uprawy wanilii. Tylko
bowiem w Meksyku żyje owad, który ją
zapyla. Człowiekowi aż 300 lat zajęło
wydarcie tajemnicy sztucznego zapylania tej wyjątkowej rośliny, aby móc
uprawiać ją także w innych rejonach
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globu. A dzięki temu możemy cieszyć
się jej aromatem w szarlotce i flakoniku
ulubionych perfum. Jej wyjątkowy zapach nie jest już zarezerwowany tylko
dla najzamożniejszych.
Jak wanilia, która początkowo stosowana była tylko jako substancja aromatyzująca w kuchni, znalazła się
w warsztacie perfumiarzy? Legenda
wiąże to z talentami słynnej faworyty
Ludwika XV, madame de Pompadour.

Otóż francuski władca uwielbiał deser
z czekolady i bitej śmietany aromatyzowanej wanilią, który osobiście przyrządzała dla niego kochanka. Po zajęciach kuchennych jej dłonie długo zatrzymywały aromat wanilii, co także
niezwykle podobało się królowi. Stąd
była już krótka droga do warsztatu nadwornego perfumiarza... A potem do
flakoników z pachnidłami. Także naszych.

FOT. 123RF

TEKST: Matylda Jawor

Dla żartu,
dla
wytchnienia

Od
mistrza
nowoczesnych
kompozycji

DLA ZMYSŁÓW
Wanilia pobudza krążenie i wzmacnia serce.
Być może dlatego pojawia się w tej
egzotycznej kompozycji (z nutami
porzeczki, mandarynki, kwiatami
brzoskwini i kakao) w akordzie finałowym.

Wtedy paloną kawą
pachniało w kredensie
A zimne, świeże mleko,
jak lody, wanilią.
Kiedy się, mrużąc oczy,
orzeszynę trzęsie,
Po gałęziach
w olśnieniu pędzi liści
milion.
(...)
Julian Tuwim,

„Zapach szczęścia”

Bruno Banani Woman, edycja limitowana,
woda toaletowa, 40 ml, cena: 109,99 zł,

Uwodzi nas dyskretnie, bez zgiełku
dominujących aromatów. Ten doskonale
skomponowany koktajl nut to rześki imbir,
słodkie mandarynki i słonawa wanilia.
Nic banalnego!
Paco Rabanne Olympea, woda perfumowana,
30 ml, cena: 229,99 zł, 100 ml = 766,63 zł

100 ml = 274,98 zł

Wzbudza
uzasadnione
zainteresowanie

NOWOCZESNE OBLICZE
KLASYKI

Dla
wiecznie
zapracowanej

Dla
wielbicielek
tradycji

KLEJNOT W KORONIE

ZABIERZ MNIE ZE SOBĄ

DEKLARACJA KOBIECOŚCI

Nie bez powodu projektant nazwał
ten zapach królewskim. Jego
kompozycja jest jak kunsztowny
klejnot. Zawiera znane i cenione
ingrediencje: absolut róży tureckiej,
wanilię z Madagaskaru i neroli.

Zapach – dyskretny, idealny towarzysz
nawet bardzo trudnego dnia.
Frezja, piwonia i palona kawa dodają
wigoru, ylang-ylang razem z wanilią
i drzewem sandałowym otulą
i pocieszą – gdy będzie trzeba.

Elie Saab Le Parfum Royal, woda
perfumowana, 30 ml, cena: 259,99 zł,

Cacharel Noa Noa, woda toaletowa,
30 ml, cena: 159,99 zł, 100 ml = 533,30 zł

Kompozycja na zimowe wieczory:
ciepła, wielowarstwowa, o harmonijnej
konstrukcji. Najpierw uwodzą nas
bergamotka z malinami, potem dołączają
akordy paczuli i kwiatu pomarańczy,
by w końcu otulić nas aromatem
wanilii z bursztynem.

100 ml = 866,63 zł

Puccini Donna, woda perfumowana,
100 ml, cena: 99,99 zł, 100 ml = 99,99 zł

hebe.pl
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CZERWONY K
(ale nie tylko)

KAPTUREK

XIX-wieczna ilustracja książkowa
do bajki Charles’a Perraulta
„Czerwony Kapturek”

Jeden z bardziej znanych elementów
mody bajkowej jest bardzo popularny
także w realu. Choć nie zawsze ma
dobrą prasę... TEKST: Matylda Jawor
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aptur od zawsze (a najstarsze
odnalezione kaptury liczą
ponad tysiąc lat) pełnił dwie
funkcje: chronił od zimna, wiatru
i deszczu, a także zasłaniał. Przy czym
czasem obie te funkcje były równie
ważne, a czasem jedna z nich – ta dająca
anonimowość – stawała się znacznie
istotniejsza.
W średniowieczu – a to około 500 lat historii, w tym historii mody – kaptury
nosili wszyscy, choć różne. Chłopi pracowali w tunikach z kapturami, które
dawały namiastkę ochrony przy pracy
w polu, służba dworska na ubranie zakładała krótkie pelerynki z kapturem.
Jego forma wiele mówiła o randze
w hierarchii dworskiej. Jeżeli kaptur był
szeroki i krótki – czyli taki, który szybko
można było założyć na głowę – jego
właścicielem był giermek, chłopak na
posyłki lub stajenny – wygodny kaptur
chroniący przed zimnem był odpowiedni dla tych, którzy dużo pracowali
na dworze lub często musieli – spełniając rozkazy swego pana lub pani – przechodzić z pomieszczenia na zewnątrz.
Długie aż do końca pleców i spiczasto
zakończone kaptury nosiła służba do
posług w komnatach (np. podający do
stołu). Niepraktyczne, a właściwie tylko
ozdobne kaptury informowały o tym, że
jego właściciel to dworak, który pracuje
pod dachem. Ówcześnie był to przywilej.
Rodzajem kaptura bywała też misiura,
czyli część zbroi chroniąca głowę złożona z metalowych ogniw. Formy misiury
ewoluowały. Z czasem usamodzielniły
się i były osobnym nakryciem głowy
(takie misiury nosił Andrzej Kmicic
w filmowym „Potopie” i Azja Tuhajbejowicz w ekranizacji „Pana Wołody-

1

2

3

1. Portret Geneviève Lantelme, jednej
z najsłynniejszych paryskich kurtyzan
przełomu XIX i XX wieku (1910).
2. Moda lat 60. XX wieku.
Komplet złożony ze spódnicy i kurtki
z obszernym kapturem. 3. Trend
mody z lat 60. XX wieku zwanej
modą „atomową” lub „kosmiczną”.
Sporo ciasnych kapturów-pilotek
i skafandrów.

hebe.pl
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1. Średniowieczny kaptur z długim
spiczastym końcem, część opończy (rodzaj
okrycia wierzchniego). 2. Pojedynek
śmierci (w ciasnym kapturze) z rycerzem w kapturze będącym częścią płaszcza-peleryny
(„Siódma pieczęć”, klasyka filmu w reżyserii Ingmara Bergmana). 3. Mnisi w kapturach,
fragment fresku Masaccia w katedrze florenckiej. 4. Kat w pełnym rynsztunku, ilustracja
XIX-wiecznego wydania dramatu Szekspira „Miarka za miarkę”.

jowskiego”). Kaptur nosili też egzekutorzy-kaci. Skazany nie powinien kata
widzieć, gdyż – jak wierzono – w skazańcu skumulowane było zło, od którego kat chciał się odgrodzić.
Najdłużej i na stałe kaptury nosili (i noszą) zakonnicy zgromadzeń męskich
kościoła rzymskokatolickiego (mnisi
chrześcijaństwa wschodniego mają habity bez przyszytego nakrycia głowy).
Nawet w staropolskiej polszczyźnie słowo „zakapturzony” odnosiło się głównie do zakonników. Tak było w modzie
męskiej przez długie wieki.

W kapturze na bal
Moda damska rządzi się inną dynamiką, zmiany w niej są częstsze i bardziej
radykalne. Kiedyś oznaczało to wymia-
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nę krojów strojów co dekadę, potem
częściej. Jak jest obecnie – wiemy!
Obszerne płaszcze – peleryny z kapturami – noszone były od XVI wieku
przez damy w podróży właśnie dla
ochrony cennych – ze względu na cenę
oraz to, że noszono je długo – sukien
od kurzu i błota, a kaptury nie pozwalały rozwiewać się kunsztownym fryzurom. Ich superedycją były płaszcze
balowe szyte tylko na takie okazje
z cienkiego i drogiego jedwabiu. Stać
na nie było tylko najzamożniejsze elegantki, bo na uszycie jednego potrzeba
było więcej niż 10 metrów przywożonej z Chin tkaniny. Potem obszerne
płaszcze z kapturami były noszone
przez podróżujących dyliżansami, płci
obojga, a z czasem stały się stałym ele-

mentem wizerunku romantycznego
kochanka.
Nowożytną karierę kapturów należy
wiązać z początkiem popularności
sportów na początku XX wieku. Wtedy
powstały pierwsze kurtki wiatrówki
z kapturami i najbardziej do tej pory
popularne bluzy z kapturem (najpierw
były to swetry z dżerseju). Miała je
w swoich kolekcjach dla pań w latach
30. XX wieku Elsa Schiaparelli, ekscentyczna projektantka włoska, pracująca
w Paryżu, główna konkurentka Coco
Chanel w tym czasie. W latach 40. ze
względu na braki surowców paryskie
elegantki zaczęły nosić kurtki z kapturami, bo o dodatkowy kawałek tkaniny
było jednak łatwiej niż o nowe kapelusze. Od tej pory kaptury prowadziły
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Wielbicielki stylu casual często noszą bluzy z kapturem. Tu (1.) aktorka Katie Holmes oraz (4.) celebrytka Kim Kardashian.
2. Pokaz kolekcji Stealth Wear (2010), gdzie zademonstrowano, jak kaptur z pelerynką pomaga chronić tożsamość.
3. Kamizelka z kapturem, kolekcja Vetements. 5. Kaptur z kolekcji Burberry.

kapturów. W ich cieniu kryli się zawsze
ci, którzy nie chcieli być rozpoznani lub
nie chcieli przyciągać uwagi z pobudek
religijnych. Przed wiekami byli to zbiegowie, a obecnie np. kibice unikający
kamer w trakcie bójek na stadionach,
włamywacze, graficiarze pokrywający
w nocy mury malunkami.

Jak się ukryć?

Mundurek Doliny Krzemowej

W jednym z odcinków kryminalnego
serialu „Lewis” policjanci, szukając podejrzanych, wymieniają się informacjami:
– Rysopis?
– Nie widzieli twarzy, miał kaptur...
– Młody człowiek?
– To nie taki kaptur, był mnichem.
Rozmowa wiele mówi o przeszłości
oraz o współczesnym postrzeganiu

Bluza z kapturem, rozciągnięty T-shirt,
klapki, dresy. Nonszalancki styl Marka
Zuckerberga, założyciela Facebooka,
z początku szokował. Magnaci pieniądza nigdy nie ubierali się w ten sposób.
Jednak w końcu – nolens volens – przyjęto, że może to być styl finansjery nowego wieku i elementy jego stroju zaczęli włączać do swoich kolekcji projektanci – opatrując je swoim logo. Ba, po-

114

h

facebook.com/hebe

wstały nawet serie (np. od Betabrand)
bluz z kapturami z najcieńszej garniturowej wełny łączące styl Wall Street
z modą uliczną.

Kapturek niewidek
Kilka lat temu duet projektantów,
Adam Harvey i Johanna Bloomfield,
opracował technologię ubrań, która
nie pozwala identyfikować tożsamości
z bezzałogowych statków powietrznych (w tym przypadku głównie dronów). Bluza z kapturem i pelerynka
z kapturem Stealth Wear (czyli ubrania niewidki) zakłócają obraz termowizyjny, który jest kryterium do identyfikacji obiektów żywych. Obiekt staje się niewidoczny, a więc bezpieczny.
To najnowszy sposób na to, by kaptur
chronił tożsamość tego, kto go nosi.

FOT. GETTY (4), EAST NEWS (3), ARCHIWUM (3), BE&W

żywot równoległy – jako element garderoby, który pojawia się w sezonowych kolekcjach wiązanych z określonymi trendami oraz jako ponadczasowy fason bluz sportowych. Te ostatnie
zaczęły powoli, ale systematycznie zyskiwać też wątpliwą reputację jako strój
maskujący tożsamość.

SAMO ZDROWIE
/ O TYM SIĘ MÓWI

ALFABET
morsa

Jeszcze kilka lat temu było to hobby niewielu osób, na które ciepłolubna
większość patrzyła niemal z przerażeniem. Obecnie Polacy polubili kąpiel
w lodowatej wodzie! Czy to przejściowa moda czy sposób na lepsze zdrowie?
Kto może zażywać zimnych kąpieli, a kto nie powinien? I jak zacząć?
Wątpliwości rozwiewa ekspert.
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SAMO ZDROWIE
/ O TYM SIĘ MÓWI

EKSPERT:
MARIUSZ WRÓBEL
mors i płetwonurek
od 27 lat, były wieloletni prezes i członek
zarządu Podlaskiego
Klubu Morsów

J

eśli chcesz zacząć przygodę z zimowymi kąpielami i dowiedzieć się,
czy odpowiada ci ten rodzaj aktywności fizycznej, a nie wiesz, jak zacząć, ten tekst jest właśnie dla ciebie.
Podpowiadamy, co robić.

SPRAWDŹ,
CZY TO DLA CIEBIE
Choć z morsowania może korzystać
niemal każdy, kto nie ma kłopotów ze
zdrowiem, lepiej przed rozpoczęciem
tej przygody zasięgnąć konsultacji lekarskiej. Istnieje bowiem wiele chorób,
w przypadku których zimne kąpiele są
niewskazane lub mogą nawet wywołać
niekorzystne reakcje organizmu. Prze-

ciwwskazania to między innymi niewydolność układu krążenia, choroby nerek i wątroby, cukrzyca, epilepsja i niektóre inne przewlekłe choroby, np. borelioza.
Na szczęście wiek nie jest żadną przeszkodą. Niejeden aktywny siedemdziesięciolatek ma lepszą kondycję niż siedzący trzydziestolatek. Również dzieci
mogą morsować, ale musi się to odbywać pod okiem dorosłych opiekunów.
Ich kąpiel powinna trwać też bardzo
krótko, bo nie mają w pełni ukształtowanego systemu odpornościowego
(patrz ramka na stronie 120).

ZACZNIJ PRZYGOTOWANIA
Kiedy lekarz da ci zielone światło, możesz zacząć hartowanie organizmu, aby
przyzwyczaić go do niskich temperatur.
Większość klubów morsów nie zaleca
żadnego specjalnego przygotowania do
pierwszej lodowatej kąpieli (oprócz wizyty u lekarza), ja jednak myślę, że warto, bo dzięki opisanemu przeze mnie
programowi zderzenie z zimnem nie

będzie tak brutalne. Nawet jeśli faktycznie nie potrzebujemy żadnego przygotowania fizycznego, stopniowe oswajanie się z chłodną wodą i zimnym powietrzem wesprze nas psychicznie. Jak
więc się przygotować?
Zacznij od chodzenia po mieszkaniu
w negliżu lub wręcz nago. Najpierw
przez kilka dni w pokojowej temperaturze, a następnie zacznij ją coraz bardziej
obniżać (zakręć kaloryfery, otwórz
okno). Staraj się też wychodzić na dwór
w bardzo lekkim ubraniu. Kiedy przejdziesz już zaprawę na sucho, zacznij
hartowanie wodą. Zamiast gorących
kąpieli lub pryszniców stosuj letnie i co
kilka dni zmniejszaj temperaturę wody,
aż dojdziesz do 10°C. Regularne branie
takich zimnych kąpieli redukuje prawdopodobieństwo wystąpienia szoku
termicznego.

POSZUKAJ NAJBLIŻSZEGO
KLUBU MORSÓW
Do lodowatej wody lepiej wchodzić
z kimś doświadczonym, kto ci podpo-

Polska królowa śniegu,
czyli prekursorka krioterapii
Gdy wybitny francuski powieściopisarz Honoré de Balzac
zobaczył ją w 1836 r., miała 82 lata. On dawał jej nie więcej niż 35 lat. Pisał: „Na jej
rozkaz wylewają łzy młodzi kochankowie. Zaprawdę to jest bajka o wróżce, jeśli
to nie jest w ogóle żywa wróżka z bajki”. O kim mowa? O słynnej z urody i wiecznej młodości Aleksandrze Zajączkowej, wdowie po generale Józefie Zajączku,
namiestniku Królestwa Polskiego. Lata płynęły, a ona wciąż wyglądała młodo.
Jak tego dokonała? Ciężko pracowała na świeży wygląd. Była wielbicielką zimna. W sypialni miała poustawiane miednice z lodowatą wodą i nie pozwalała
ogrzewać jej nawet w siarczyste mrozy. Zimą spała przy otwartych oknach. Kąpała się wyłącznie w zimnej wodzie i nacierała ciało lodem. Nigdy nie brała do
ust gorących pokarmów, do tego jadła głównie surowe warzywa i owoce (czyżby była także prekursorką diety raw?). Odbywała codzienne dziesięciokilometrowe spacery (niezależnie od pogody) i jeździła konno. Umarła, mając 91 lat.
Przypominała wtedy najwyżej pięćdziesięciolatkę.
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wie, jak możesz sobie pomóc i jak się
zachować. Zdecydowanie lepiej też
morsować w grupie, na wypadek jakichkolwiek nieprzewidzianych okoliczności. Po prostu dla własnego bezpieczeństwa.

SKOMPLETUJ
ODPOWIEDNI EKWIPUNEK
Aby zacząć przygodę z morsowaniem,
nie trzeba żadnego specjalistycznego
sprzętu, ale warto wiedzieć, co zabrać
na „przed” i „po”. Podstawa „przed” to
oczywiście strój kąpielowy i ręcznik. Po
wyjściu z wody musisz bardzo dokładnie się wytrzeć. Dobrze też, by ręcznik
był duży, bo to pozwoli ci się zasłonić
przed innymi (chyba, że nagość nie
sprawia ci problemu). Przyda ci się mata, na której możesz stanąć i się przebrać, uchroni cię to przed traceniem
czasu na oczyszczanie oblepionych piaskiem stóp.
Niezwykle istotna jest czapka, ponieważ – jak wszyscy mam nadzieję wiemy
i nosimy zimą nakrycie głowy – przez
głowę ucieka dużo ciepła. Przydadzą się
rękawiczki i specjalne buty do wody,
które będą ochraniać stopy przed ostrymi przedmiotami i kamieniami leżącymi na dnie. Dobrym wyborem są modele wykonane ze specjalistycznych
materiałów, takich jak neopren, który
zapewnia stopom świetną ochronę termiczną. Oczywiście można kąpać się
bez obuwia i rękawiczek, ale warto je
rozważyć, bo zapewniają komfort także
podczas rozgrzewki. Do rozgrzewki
będzie ci też potrzebny polar.
Ubrania na „po” muszą być łatwe do założenia, bo po wyjściu z wody zziębnięte ręce utrudniają przebieranki. Powinny też być ciepłe, by pomogły organizmowi powrócić do stanu równowagi
termicznej. Na morsowanie weź też ze

Zalety lodowatych kąpieli
Do najważniejszych korzyści, jakie daje zimna kąpiel, należą:
zwiększenie odporności – na skutek zanurzenia ciała w zimnej wodzie dochodzi do wywołania w organizmie pewnego rodzaju szoku, co przekłada się
na zwiększenie poziomu zahartowania, a także odporności na różne infekcje;
poprawa kondycji skóry – szybsze krążenie krwi prowadzi do odżywienia
skóry, czego efektem jest jej wygładzenie i ujędrnienie;
zmniejszenie cellulitu i rozbicie nagromadzonej tkanki tłuszczowej (patrz
ramka na następnej stronie);
zmniejszenie bólu i zwiększenie zakresu ruchu w chorobach stawów i chorobach reumatycznych;
zwiększenie wydolności układu sercowo-naczyniowego – w czasie przebywania w zimnej wodzie w organizmie poszerzają się naczynia i żyły, co wpływa
na poprawę krążenia krwi;
redukowanie stanów zapalnych – na skutek rozszerzenia naczyń krwionośnych dochodzi do lepszego transportu składników odżywczych w tkance,
a co za tym idzie, szybszej regeneracji i redukowania występującego stanu zapalnego;
szybsza regeneracja organizmu – wiedzą to doskonale sportowcy, którzy po
ciężkich treningach korzystają z krioterapii;
inne odczuwanie chłodu i zimna (niższy próg odczuwania dyskomfortu z tego powodu).

sobą termos z ciepłym napojem. Przyda się po kąpieli. I to bardzo.

PIERWSZA KĄPIEL
I wreszcie nadszedł TEN dzień! Przygotowując się do wyjścia nad wodę, pamiętaj o kilku zasadach:
2–3 godziny przed kąpielą nie spoży-

waj posiłków i ciepłych płynów. Zjedz
coś lekkostrawnego;
nie pij kawy ani alkoholu;
nie smaruj ciała żadnym kremem.
Kiedy będziesz już na brzegu, zrób lekką rozgrzewkę. Ubierz się do niej w polar, czapkę oraz neoprenowe obuwie
i rękawiczki. Nogi powinny być odsło-
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Morsowanie na odchudzanie, czyli jak spalić tkankę tłuszczową
W organizmie mamy dwa rodzaje tkanki tłuszczowej –
brunatną i białą. Biała to „zły” tłuszcz, którego nadmiar
prowadzi do rozwoju różnych chorób, m.in. schorzeń
układu krążenia, śródbłonka naczyń, insulinooporności,
a w konsekwencji cukrzycy typu II. Brunatna to „dobry”
tłuszcz, jej głównym zadaniem jest produkowanie ciepła. Jak to robi? Przez spalanie białej tkanki tłuszczowej.
Wniosek z tego taki, że im więcej brunatnej tkanki tłuszczowej, tym mniej szkodliwej białej.
Jak więc doprowadzić do tego, by brunatna tkanka spaliła
białą? Po pierwsze – prowadzić aktywny tryb życia, ruszać
się, spacerować, ćwiczyć. Po drugie – wystawiać organizm
na chłód, bo zimno pobudza do działania tkankę brunatną, która by ogrzać ciało, spala zapasy białej tkanki tłusz-

czowej. Szczególnie przydatne może tu być właśnie morsowanie, czyli niemal ekstremalne wychłodzenie organizmu. Dochodzi wówczas do zwężenia naczyń krwionośnych, co uruchamia procesy obronne i przyspiesza przemianę materii – nawet o 350%. Po wyjściu z lodowatej wody naczynia ponownie się rozszerzają, a organizm, żeby
zapobiec wychłodzeniu, musi uruchomić procesy grzewcze. To wszystko powoduje zwiększony metabolizm i szybsze spalanie kalorii. Prowadzone w 2009 r. w Harvard Medical School badania wykazały, że tylko przez samo codzienne branie lodowatego prysznica można stracić ok. 5 kg
w ciągu roku. Choć chyba nie trzeba przypominać, że do
zgubienia zbędnych kilogramów przyczyniają się przede
wszystkim dieta i aktywność fizyczna.

ochlapać lub bardzo wolno zanurzać.
Początkujące morsy mogą zanurzyć się
tylko do klatki piersiowej (okolice splotu słonecznego). W miarę oswajania się
z zimnem zamaczamy ręce, ramiona
i pachy aż do karku (tak, że z wody wystaje tylko głowa, jej namaczanie to już
wyższa szkoła jazdy). Będąc w wodzie,
ruszaj się. Możesz nawet trochę popływać.

PILNUJ ZEGARKA
nięte. Rozgrzewka powinna trwać od
5 do 10 minut, najlepsze są trucht, podskoki, pajacyki. Ostatnio coraz częstszym trendem jest rezygnacja z rozgrzewki, szczególnie przez doświadczone morsy. Wieloletni wielbiciele lodowatych kąpieli uważają, że nie ma
sensu sztuczne podnoszenie temperatury ciała przez rozgrzewkę, skoro za
chwilę i tak musimy się schłodzić –
wrażenie jest wtedy o wiele gorsze.
I wreszcie nadchodzi ta chwila, kiedy
wchodzisz do wody. Czego powinnaś
się spodziewać? Na początku możesz
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poczuć ból stóp, rąk i pachwin. Przeczekaj go, bo w większości przypadków
po kilkudziesięciu sekundach znika.
Możesz poczuć także szczypanie i kłucie. Zaczniesz szybko i gwałtownie oddychać oraz trząść się. Organizm w ten
sposób próbuje się rozgrzać i wrócić do
równowagi termicznej. Drżenie ciała
w zależności od poziomu wychłodzenia organizmu może przejść po kilku
minutach lub nawet po godzinie.
Doświadczone morsy radzą, by do wody wchodzić wolnym, ale zdecydowanym krokiem. Po drodze możemy się

Ile powinna trwać lodowata kąpiel?
Jedno jest pewne – na początek nie
warto przesadzać. Może to być nawet
tylko zamoczenie się i wyjście z wody.
Mogą to być dwa/trzy wejścia po minucie. Na pewno za pierwszym razem nie
należy przekraczać dwóch minut. Początkujący muszą tego pilnować, bo
zdarza się, że są tak podekscytowani
i wydziela się w nich tak duża ilość endorfin, że czują niemal euforię. Dobrze,
by wówczas bardziej doświadczony
mors „wygonił” świeżaka z wody, bo
zbyt długi pobyt w zimnej wodzie może się skończyć mocnym wychłodze-

SAMO ZDROWIE
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GDY JUŻ WYJDZIESZ
Z WODY…
Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z zimnem, po wyjściu z wody musisz jak najszybciej się porządnie wytrzeć i przebrać
w ciepłe ubranie (zacznij od górnych partii ciała, docenisz to, że odpowiednio
wcześniej przygotowałaś ubranie do założenia). Morsy z dłuższym stażem po wyjściu z wody wykonują przebieżkę i ćwiczenia gimnastyczne.
O ułatwienie sobie jak najszybszego ubrania się zadbaj na etapie rozbierania się.
W jaki sposób? Ułóż ubrania w torbie
w takiej kolejności, w jakiej będziesz je zakładać, wywiń rękawy, poluzuj sznurówki
w butach. Pamiętaj, że będziesz mieć
zgrabiałe dłonie i możesz odczuwać
dreszcze. Po ubraniu się w ciepłe i suche
rzeczy warto napić się gorącej herbaty.
Po powrocie z zimowego pływania do domu niech nie kusi cię wzięcie ciepłego
prysznica. Zimno to wyzwanie dla organizmu, z którym musi poradzić sobie
sam, tylko wtedy uzyskamy pozytywne
efekty.
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Małe morsy, czyli czy zimowe kąpiele
są bezpieczne dla dzieci

Jakiś czas temu furorę w internecie robił filmik, na którym maluchy w strojach kąpielowych radośnie biegają po śniegu. Były to przedszkolaki z Krasnojarska na Syberii, gdzie jedno z przedszkoli wprowadziło do swego
programu zajęcia z morsowania. Jak to wygląda? Na początku dzieci rozgrzewają się w bani, czyli rosyjskiej odmianie sauny. Następnie wybiegają
na zewnątrz i polewają się lodowatą wodą z wiader. Na filmie widać, że doskonale się przy tym bawią, śmieją się i biegają.
Morsowanie dzieci spotyka się ze skrajnymi reakcjami – od zachwytów po
wzburzenie. Budzi też wątpliwości u niektórych lekarzy. Zwracają oni uwagę
na niską odporność młodych organizmów, które mogą być zbyt wrażliwe na
lodowate kąpiele. Szczególnie narażone na wychłodzenie są noworodki i małe dzieci. Wszystko za sprawą ich wątłej tkanki podskórnej oraz niedojrzałych
mechanizmów termoregulacji. Dlatego zaleca się morsowanie dzieci dopiero
po ukończeniu szóstego roku życia (są tacy, którzy obniżają tę granicę do
trzech lat, i tacy, którzy podwyższają ją do dziesięciu, a nawet dwunastu lat).
Na pewno przed podjęciem decyzji o morsowaniu dziecka należy upewnić
się, czy nie ma ono żadnych chorób, które są przeszkodą w zażywaniu lodowatych kąpieli. Jest kilka przeciwwskazań, do których należą: niedoczynność
tarczycy, choroby kardiologiczne, padaczka, choroby mózgu, nadciśnienie
tętnicze, borelioza, przewlekłe choroby układu oddechowego. Warto więc
przygotowania do hartowania dziecka rozpocząć od wizyty u lekarza.
I jeszcze jedna bardzo istotna sprawa – to dziecko decyduje, czy chce wejść
do lodowatej wody. W żaden sposób nie można go do tego przymuszać. Trzeba też pamiętać, że dzieci nie mogą przebywać w wodzie tak długo, jak osoby
dorosłe – właśnie ze względu na niedostatek tkanki tłuszczowej. Dziecko nie
powinno przebywać w wodzie dłużej niż kilkanaście sekund (maksymalnie
dwie minuty), a po wyjściu należy je natychmiast ubrać.

FOT. 123RF (3), BE&W (2), MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

niem lub chorobą. Czas wydłużamy z kolejnymi kąpielami (jeżeli czujemy się
z tym dobrze). W każdym wypadku należy bacznie obserwować swój organizm
i reagować, gdy czujemy dyskomfort lub
słabość.
Długość przebywania w zimnej wodzie
zleży od stopnia zaawansowania w morsowaniu oraz od… naszej sylwetki. Im
więcej mamy tkanki tłuszczowej, tym dłużej możemy wytrzymać w zimnej wodzie.
Dłużej też wytrzymamy, gdy regularnie
morsujemy lub stosujemy na co dzień
zimne prysznice. Kolejnym czynnikiem
są warunki atmosferyczne. Wiatr, deszcz
i duża wilgotność powietrza zwiększają
nasze odczucie zimna, więc nie sprzyjają
długim kąpielom.
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CZY

stanik może uzdrawiać?
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Tak! I to na wiele sposobów! Dobrze dobrany pomaga zlikwidować
bóle kręgosłupa i głowy. Sprawia też, że przestajemy się garbić!
I wreszcie możemy odetchnąć pełną piersią. Tekst: Elżbieta Szydłowska
EKSPERTKI:
AGNIESZKA RUDNICKA
EWA JAROSIŃSKA
brafitterki ze sklepu z bielizną Atut,
ul. Grochowska 93 w Warszawie

N

ie zdajemy sobie sprawy, jak
duży wpływ na samopoczucie i zdrowie ma prawidłowo
dobrany biustonosz. Jeżeli cierpimy na
nieznanego pochodzenia bóle kręgosłupa, głowy, barków, a pierwszą czynnością po powrocie do domu jest ściągnięcie stanika, warto sprawdzić, czy
jest on dobrze dobrany. Prawidłowo
dopasowany bowiem pozytywnie
wpływa nie tylko na wygląd biustu, ale
także na postawę ciała, samopoczucie,
krążenie, a nawet trawienie. O zlikwidowaniu bólów kręgosłupa nie wspominając. Lekarze przekonują, że lista
dolegliwości, które mogą być wynikiem
nieprawidłowo dobranego stanika, może być bardzo długa. Te najpowszechniejsze to bóle kręgosłupa, ramion
i głowy. Mniej oczywiste to zła postawa
ciała, problemy z ruchomością stawów,
zaburzenia oddychania i trawienia (objawy refluksu żołądkowego).

JAK (NIE) DZIAŁA ŹLE
DOPASOWANY BIUSTONOSZ
Każdy element stanika może mieć
wpływ na nasz organizm. Pas okalający
klatkę piersiową uciska mięśnie, więza-

dła, powięzi, ścięgna, naczynia krwionośne i nerwy. Ramiączka mają duży
wpływ na mięśnie szyi i barku. Miseczki (szczególnie te z fiszbinami) mogą
uciskać tkankę i gruczoł piersiowy,
włókna nerwowe i naczynia krwionośne. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu,
do czego może doprowadzić noszenie
niewłaściwej bielizny.
Zaburzenia ukrwienia mięśni
i podrażnienie nerwów
Zbyt mocne ściśnięcie klatki piersiowej
za ciasno zapiętym stanikiem sprawia,
że nie może się ona prawidłowo rozszerzać, a co za tym idzie, do płuc dociera
za mało tlenu. Zbyt duży nacisk pasa
biustonosza na tkanki potrafi też
uszkodzić mięśnie i ścięgna w obrębie
klatki piersiowej i ramion, co może doprowadzić do bólu oraz trudności z poruszaniem rękoma i szyją.
Zmiany w strukturze tkanek
Ponieważ miękka tkanka biustu jest podatna na odkształcenia, zbyt małe miseczki mogą deformować piersi. Trwały
ucisk może doprowadzić nawet do
zmian w strukturze tkanki – powstawania torbieli i stanów zapalnych. Może
też zaburzać przepływ krwi. W konse-

kwencji, jeżeli w tkankach piersiowych
rozwinie się np. zalążek komórki nowotworowej, krwinki białe – których zadaniem jest obrona organizmu – mają do
niej utrudniony dostęp, co może sprzyjać szybszemu rozwojowi choroby.
 Utrudniony przepływ limfy
Limfa usuwa toksyny z komórek gruczołu piersiowego i jest nośnikiem komórek układu odpornościowego. Bez
jej odpowiedniego przepływu znajdujące się pod pachami węzły chłonne
(będące elementem układu limfatycznego) są narażone na groźne stany zapalne i obrzęki.
Otarcia i stany zapalne
Szczególnie u kobiet z dużym biustem
w miejscu, gdzie w staniku stykają się
z przodu miseczki oraz pod piersiami
w miejscu ucisku fiszbiny, często dochodzi do odparzeń i zmian skórnych.
Do podrażnień i stanów zapalnych może także prowadzić niewłaściwe rozmieszczenie szwów, które znajdują się
w okolicy sutków. To bardzo ważne ze
względu na kanaliki, którymi z piersi
wypływa mleko – jeżeli powstaną tam
zrosty, w przyszłości mogą one utrudnić karmienie dziecka.
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Zaburzenia postawy ciała
Mięśnie klatki piersiowej odpowiadają
za prawidłową postawę ciała, utrzymanie stabilności kręgosłupa oraz umożliwiają ruch rękoma. Źle dobrany biustonosz nadmiernie je obciąża. Powoduje
także napięcie mięśni szyi, barku i pleców, co sprawia, że na nasze ciało zaczynają działać duże siły i pojawia się
ból. To sprawia, że szukamy sposobu na
pozbycie się go. Podświadomie przybieramy wtedy inną pozycję ciała (zwykle się garbimy) i poruszamy się, pochylając się lekko do przodu. Niestety
takie – wydawałoby się niewielkie –
zmiany zamiast pomóc, jeszcze pogłębiają problem. Pojawia się ból kolan
i bioder będący wynikiem nieprawidłowej postawy. Jeżeli natomiast piersi wiszą na ramiączkach – zamiast opierać
się na pasie stanika – zaczynamy się
garbić i odruchowo wysuwamy głowę
do przodu, co powoduje ból w szyjnym
odcinku kręgosłupa. Skutkiem takiej
pozycji ciała są kolejne problemy – tym
razem z odcinkiem piersiowym i lędźwiowym. Taki zawieszony z przodu na
ramiączkach ciężar powoduje też, że
nasz środek ciężkości zostaje wysunięty
do przodu (podobną sytuację mamy,
gdy chodzimy na obcasach), co pogłębia lordozę lędźwiową i prowadzi do
przeciążeń.
Deformacja piersi
Zbyt luźny obwód stanika sprawia, że
niepodtrzymywany biust opada. Dzieje
się tak na skutek rozciągania więzadeł
mocujących piersi do ściany klatki piersiowej.
Bóle głowy
Są wynikiem napięcia mięśni międzykręgowych, a nieprawidłowe ułożenie
szyi i głowy skutkuje zaburzeniami
w dopływie krwi do mózgu.
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Dobry stanik
zdecydowanie może
poprawić jakość
twojego życia.
Zaburzenia trawienia
i oddychania
Wady postawy oraz klatka piersiowa
uciskająca przełyk i przeponę mogą
prowadzić do powstania zgagi oraz
przepukliny rozworu przełykowego.
Mogą także sprzyjać rozwojowi zespołu
jelita drażliwego oraz doprowadzić do
trwałej zmiany sposobu oddychania.
W jaki sposób? W wyniku ograniczenia ruchomości klatki piersiowej zaczynamy oddychać brzuchem, co sprawia,
że do płuc nie dociera wystarczająca
ilość tlenu.

JAK PRAWIDŁOWO
DOBRAĆ STANIK?
Przy wyborze biustonosza kluczowe
powinno być dla nas kilka elementów.
Podpowiadamy!
Obwód
Pas jest najważniejszym elementem
stanika, bo to on powinien dźwigać
prawie cały ciężar biustu. Prawidłowo
dobrany biustonosz powinien zachowywać się jak plecak z pasem biodrowym, czyli podpierać piersi na odpowiedniej wysokości, nie obciążając przy
tym ramion. W przypadku plecaka
większa część ciężaru opiera się na biodrach, a nie na ramionach. W dobrze
dobranym biustonoszu około 80% cię-

żaru piersi opiera się na pasie biustonosza, a nie na ramiączkach. Dopiero wtedy barki są odciążone, dzięki czemu się
prostujemy.
Pas biustonosza nie powinien się przesuwać, nie może więc być zbyt luźny.
Zarówno z tyłu, jak i z przodu musi on
znajdować się na tej samej wysokości
(nie „podjeżdżać” z tyłu do góry). Powinien też mocno trzymać się ciała nawet wtedy, gdy się ruszasz.
Dobierając stanik, trzeba pamiętać, że
jest on wykonany z elastycznych materiałów, które po pewnym czasie się rozciągają. Dlatego na początku jego obwód powinien być dopasowany do zewnętrznej haftki, z upływem czasu będziemy zapinać go na kolejne (ciaśniejsze) haftki. Ważne jednak jest to, aby
pas nie był zbyt ciasny i nie sprawiał
nam bólu. Powinnyśmy w nim swobodnie oddychać.
Miseczki
Powinny być na tyle duże, by pomieścić
całe piersi. Oznacza to, że nie mogą one
(piersi) „uciekać” pod pachy, wylewając
się z miseczki, nie powinny też wybrzuszać się nad miseczkami. Miseczki nie
mogą też wbijać się krawędzią w tkankę
piersiową. Jeżeli stanik ma fiszbiny,
muszą one okalać dokładnie całe piersi
i przylegać do klatki piersiowej wokół
piersi (nie odstawać i nie naciskać
w żadnym miejscu na biust). Jak to
sprawdzić? Stań przed lustrem i unieś
rękę, sprawdź, gdzie kończy się fiszbina.
W prawidłowo dobranej miseczce powinna sięgać do połowy pachy! Niestety często fiszbiny nie docierają nawet
do początku pach. Oznacza to, że miseczka jest za mała.
Ramiączka
Dopasowujemy ich długość dopiero po
dobraniu obwodu i ułożeniu piersi

SAMO ZDROWIE
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w odpowiednich miseczkach. Nie naciągamy ich zbyt mocno, bo mają zapewnić
biustowi jedynie dodatkowe wsparcie.
Jeśli czujesz, że ramiączka za bardzo się
wbijają, powinnaś je wydłużyć. Wygodniejsze są ramiączka szersze.

Mostek
To miejsce z przodu stanika, gdzie łączą
się ze sobą miseczki. Często przy doborze biustonosza nie zwracamy na nie
uwagi. Tymczasem w prawidłowo dobranym miejsce to powinno przylegać

do klatki piersiowej. Jeśli tak nie jest i ten
element bielizny odstaje, powodem jest
prawdopodobnie zbyt mała miseczka
(w wyjątkowych sytuacjach zdarza się
też, że powodem jest wypukła lub wklęsła budowa klatki piersiowej).

Najczęstsze błędy Polek (z praktyki brafitterek)
Choć jesteśmy coraz bardziej świadome tego, jak dobrać odpowiedni stanik, ciągle jednak popełniamy
w tej kwestii wiele błędów. Nasze ekspertki opisują nam te najczęstsze i tłumaczą, jak ich unikać.

Boimy się niewygody, więc wybieramy biustonosze o luźnym obwodzie, myśląc, że zapewni nam to komfort noszenia. Nic bardziej mylnego. Jeśli stanik jest za luźny, nie może
właściwie utrzymać ciężaru biustu i zadanie to muszą przejąć ramiączka (które nie są do tego przeznaczone). To całkowite odwrócenie funkcji stanika. W prawidłowo dobranym
80–90% ciężaru ciała powinno być podtrzymywane właśnie na dolnym pasie, a nie na ramiączkach.
Za małe miseczki
Prawda jest taka, że większość z nas wybiera zbyt duży obwód przy za małej miseczce. Ta ostatnia powinna okalać całą pierś. Niedopuszczalna jest sytuacja, że fiszbiny nachodzą
na piersi i je uciskają. Nieprawidłowo dobrana miseczka
może też spłaszczać piersi, zmniejszać swobodę ruchów
i spowoduje, że zaczniesz się garbić.
Za mocno ściągnięte ramiączka
Bardzo często do uniesienia piersi stosujemy mocniejsze ściągnięcie ramiączek. Jednak to nigdy nie przynosi dobrego efektu. Przypomnijmy, że ciężar
piersi tylko w 20% powinien być dźwigany przez ramiączka. Co się stanie, jeżeli na siłę będziemy je skracać? Będą
one wrzynać się w nasze ramiona, a jeżeli do tego obwód biustonosza jest
zbyt luźny, w najlepszym wypadku fiszbiny zaczną uciskać piersi. A w najgorszym? Stanik podniesie się z przodu do
góry (co spowoduje wyślizgiwanie się
piersi z miseczek i ich ucisk przez brzeg
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stanika albo fiszbiny) albo podniesie się do góry z tyłu, na
plecach, co będzie oznaczało (znowu!), że praktycznie cały
ciężar piersi zostanie zawieszony na ramiączkach.
Zbyt ciasno zapięty biustonosz
Choć większość z nas ma za luźne w obwodzie biustonosze,
jest też grupa Polek noszących za mocno ściśnięte staniki.
To błąd, który może wpływać na dolegliwości bólowe kręgosłupa. Zbyt ścisło opinający nas biustonosz może doprowadzić do nieprawidłowego napięcia w obrębie klatki piersiowej, które z kolei może spowodować powstanie niekorzystnych warunków do pracy przepony, czyli głównego
mięśnia oddechowego. Jej prawidłowa praca oddziałuje na
narządy wewnętrzne i ma korzystny wpływ na stabilizację
kręgosłupa.

FOT. 123RF

Za luźny obwód biustonosza

SAMO ZDROWIE
/ R E L A KS

SJESTA
nasza (nie)codzienna...
W ciągu dnia odpoczywali
Leonardo da Vinci,
Nikola Tesla, Albert Einstein.
Dziś nauka potwierdza to, co
przeczuwali geniusze – nawet
krótka drzemka sprawia, że
lepiej się czujemy, jesteśmy
wydajniejsi i bardziej
kreatywni. Według naukowców
z Harvardu codzienna sjesta
wpływa pozytywnie na naszą
pamięć i zdolność uczenia się.
Dzięki niej łatwiej
rozwiązujemy problemy
i jesteśmy skoncentrowani.
TEKST: Elżbieta Szydłowska

I

stnieje wiele badań potwierdzających dobroczynne działanie sjesty. Specjaliści z NASA
udowodnili, że po zaledwie
26-minutowym popołudniowym śnie
pilotom o 54 proc. zwiększyła się czujność. Doświadczenie przeprowadzone
w 2007 roku na grupie 24 tys. Greków
pokazało, że 30-minutowe drzemki odbywane trzy razy w tygodniu pomagają
zwalczyć stres i znacznie obniżają ryzy-
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ko zawału. Badania dr Matthew Walkera z University of California w Berkeley
udowodniły, że hipokamp (czyli miejsce w mózgu odpowiedzialne za transport informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej) wręcz potrzebuje
resetu w postaci odpoczynku, aby móc
przyswajać kolejne dane. Doktor Sara
Mednick, badaczka snu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, uważa, że
najlepsza pora na drzemkę dla doro-

słych to czas między 13 a 15, a dla nastolatków okolice 16. Czas jej trwania to
sprawa indywidualna – jedni potrzebują kilku minut, a inni trochę więcej. Zakłada się jednak, że optymalny czas to
przedział między 10 a 30 minut. Dłuższa niż 30 minut drzemka może przynieść wręcz odwrotny skutek – jeżeli
wkroczymy w głęboką fazę snu i wtedy
obudzimy się, będziemy czuli się bardziej zmęczeni.

SAMO ZDROWIE
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Przyjrzyjmy się zaletom popołudniowej sjesty.

POPRAWA NASTROJU
I REDUKCJA STRESU
Naukowcy z Texas A&M University porównali osoby ucinające sobie drzemkę
w ciągu dnia i te, które tego nie robią.
Udowodnili, że popołudniowy sen
zmniejsza poziom odczuwanego stresu. Badanie pokazało też, że sjesta poprawia nastrój nie tylko tych osób, które drzemią systematycznie, ale i tych,
które robią to sporadycznie. Osoby te
nie musiały nawet spać – już samo to, że
wypoczywały w łóżku, powodowało, że
czuły się wypoczęte.

WIĘKSZA KREATYWNOŚĆ
Sjesta pozwala oderwać się od bieżących spraw, co sprzyja kreatywności
i znajdywaniu oryginalnych rozwiązań.
Nie bez powodu mówi się, że najlepsze
pomysły przychodzą podczas snu.
W czasie drzemki podświadomość
działa sprawniej niż podczas nocnego
snu. Pozwala na ujawnienie się doznań,
emocji i obrazów z całego dnia, co spra-

wia, że lepiej je zapamiętujemy, a do tego dostarczają one naszemu mózgowi
bodźców, które pobudzają innowacyjność. Lepsze pomysły po sjeście to także efekt chemicznych procesów zachodzących w organizmie. Pod koniec
drzemki organizm wydziela bowiem
hormony niezbędne do pobudzenia –
adrenalinę i noradrenalinę. Mamy więcej energii, a w głowie rodzą się nowe
pomysły.

LEPSZE I SZYBSZE
PRZYSWAJANIE WIEDZY
Studenci i uczniowie, którzy zarywają
noce na zakuwanie, popełniają błąd.
Postępując w ten sposób, zamiast przyswoić więcej wiedzy, zmniejszają możliwość zapamiętania następnych informacji aż o 40 proc. Uczeni z Uniwersytetu Saarland w Niemczech zbadali
dwie grupy studentów, którzy musieli
nauczyć się określonej liczby słówek. Po
ukończeniu zadania jedna grupa udała
się na drzemkę, druga oglądała film.
Stwierdzono, że ci, którym pozwolono
pospać, odtworzyli nawet pięć razy
więcej zapamiętanej wcześniej treści.

Podobne badania przeprowadzono na
Uniwersytecie Pensylwanii, uzyskując
bardzo podobne wyniki.
Dzieje się tak dlatego, że w czasie snu
w mózgu dochodzi do „zapisu” nabytych informacji – jest to tzw. konsolidacja śladów pamięciowych. Warto wykorzystać ten fakt, np. ucząc się do
trudnego egzaminu. Przerwa na
drzemkę podczas nauki nie tylko pomoże się zregenerować, ale też ułatwi
utrwalenie wiedzy. Zregenerowany
mózg jest wypoczęty i łatwiej radzi sobie z wysiłkiem umysłowym.

POPRAWA SAMOPOCZUCIA
Jeżeli cierpisz na bezsenność, możesz
spróbować uzupełnić niedobory snu
i uciąć sobie krótką drzemkę w ciągu
dnia. Może ona radykalnie poprawić
twoje samopoczucie. Oczywiście nie
zastąpi nocnego, głębokiego snu, ale
pomoże ci się zregenerować i odświeżyć. Pozwoli także zwalczyć uczucie
senności. Sjesta bardzo potrzebna jest
także dorastającej młodzieży, przeciążonej nauką, a jednocześnie poddanej
burzy hormonalnej.

Warunki sprzyjające sjeście
Zwykle na drzemkę mamy mało czasu. Musimy więc jak najlepiej
go wykorzystać, czyli powinniśmy usnąć szybko. Jak to zrobić?
Zadbaj o zaciemnienie – światło naturalne i sztuczne (np. włączone diody w urządzeniach elektrycznych) znacznie obniża jakość snu. Wyłącz wszystkie urządzenia,
zaciągnij rolety lub zasłony albo po prostu użyj opaski na oczy.
Przed sjestą nie przeglądaj telefonu – niebieskie światło w ekranach smartfonów
pobudza organizm i obniża poziom melatoniny, zwanej hormonem snu.

 O
 ptymalna dla dobrego snu temperatura powinna wynosić 15,5–19,5°C.
Przewietrz też pokój – dobrej jakości sen potrzebuje świeżego powietrza.
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Znajdź w miarę ciche miejsce, a jeżeli nie jest to możliwe, włóż stopery do uszu.
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Rola

UŚMIECHU
Amerykanie uśmiechają się do każdego
jak do przyjaciela. Szwajcarzy uśmiechają się
rzadko i jakby niechętnie. Po co się uśmiechamy?
Czy uśmiech uśmiechowi równy?
Pytamy psychologa. ROZMAWIA Anna Rybarczyk
Ekspert
SŁAWOMIR PRUSAKOWSKI

psycholog biznesu, trener
i wykładowca na Uniwersytecie SWPS

Wstał pan dziś rano z uśmiechem?
Sławomir Prusakowski: Z uśmiechem
i pełen energii. Żartuję, że ja zawsze
mam poziom endorfin ponad normę.
Na pewno ponad polską normę…
SP: Jako naród raczej nie jesteśmy skorzy do uśmiechu. Nie grzeszymy też
optymizmem, myślimy o sobie gorzej
niż inne nacje. Świetnie pokazuje to klasyczne badanie, w którym przez kilka
miesięcy codziennie pytano grupę badanych z USA i z Polski: „Jak się dzisiaj
czujesz?”. Mogli wybierać spośród
trzech odpowiedzi: „Tak samo jak zwykle”, „Lepiej niż zwykle” albo „Gorzej
niż zwykle”. Większość badanych Amerykanów czuła się lepiej niż zwykle,
a Polacy – gorzej niż zwykle. Jak w hicie
zespołu Budka Suflera lubimy mówić
„Znowu w życiu mi nie wyszło”. To się
ostatnio trochę zmienia – niedawno po-

wtórzono wyniki badań – i tym razem
czuliśmy się przeciętnie: „Tak samo jak
zwykle”.
Po co właściwie nam jest uśmiech?
SP: Uśmiechanie się jest jednym z ważnych elementów naszego rozwoju ewolucyjnego. Pomaga nam budować więzi
z innymi ludźmi. Człowiek jest istotą
społeczną, a twarz jest tym, na co zwracamy uwagę w pierwszej kolejności. Już
niemow lęt a o dróżni ają twarze
uśmiechnięte od innych.
Ale uśmiech uśmiechowi nierówny?
SP: To prawda. Uśmiech może być
szczery, ale może być też sztuczny,
wymuszony.
Po czym rozpoznać ten prawdziwy?
SP: Po kącikach oczu. Gdy uśmiechamy
się szczerze, pracują mięśnie oczodoło-

we. To te, które sprawiają, że tworzą się
wokół oczu nielubiane przez kobiety
tzw. kurze łapki. Tymczasem zmarszczki te świadczą o tym, że mamy do czynienia z naprawdę radosną osobą.
Czy sztuczny śmiech jest w stanie poprawić nam nastrój?
SP: Niemiecki psycholog Fritz Strack
poprosił dwie grupy badanych, by ocenili śmieszność prezentowanych im komiksów. Część z nich w czasie badania
miała trzymać w zębach ołówki, reszta
trzymała je w ustach. U badanych z grupy pierwszej ołówek trzymany w zębach
pobudził do pracy te same mięśnie, które wykorzystujemy, uśmiechając się. Badani ci oceniali oglądane rysunki jako
śmieszniejsze, byli też weselsi niż badani
z grupy drugiej.
Podobno dwie minuty śmiechu są równie
zdrowe jak 20 minut biegania.
SP: Niezłe porównanie. Śmiech, nawet
wymuszony, pobudza cały organizm:
mięśnie się rozluźniają, wzmaga się praca przepony, więc organizm jest lepiej
dotleniony, zwiększa się też produkcja
hormonów szczęścia – endorfin.
W wielu krajach, także w Polsce, ludzie
spotykają się na zajęciach jogi śmiechu.
Choć przez pierwsze minuty zajęć to
„ha ha ha” brzmi sztucznie, to po pewnym czasie śmiech zaczyna być naturalny. Terapię śmiechem stosuje się z powodzeniem m.in. do leczenia depresji.
Śmiech jest zaraźliwy?
SP: To efekt działania tzw. neuronów lustrzanych, które sprawiają, że widząc
uśmiechniętą osobę, sami bezwiednie
zaczynamy się uśmiechać. Są filmiki,
które pokazują, jak od osoby, która
w metrze zaczyna chichotać nad telefonem, zarażają się inni pasażerowie.
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W jednym z eksperymentów na portalu
randkowym ta sama dziewczyna otrzymywała trzy razy więcej propozycji spotkań, gdy uśmiechała się na zdjęciu.
SP: Wiele badań potwierdza, że uśmiech
zwiększa naszą atrakcyjność. Zjawisko
to dotyczy szczególnie kobiet. Poważny
mężczyzna zwykle nie jest negatywnie
oceniany, ale kobieta od razu uznawana
jest za zołzę.

Rację miał Szekspir, pisząc: „Łatwiej jest
dostać to, czego pragniemy, za pomocą
tak prostej rzeczy jak uśmiech niż czubka
miecza”.
SP: Uśmiechem możemy „wynegocjować” niższy mandat, załatwić sprawę
w urzędzie, ale też zdobyć wymarzoną
pracę. Uśmiechnięci sprzedawcy sprzedają lepiej. W badaniach wykazano nawet, że gdy potrącimy kogoś przypadkowo na ulicy, przepraszając, odruchowo
delikatnie się uśmiechamy.
Uśmiech potrafi nawet na zapas złagodzić
stres. W doświadczeniu Tary Kraft i Sary
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Pressman z University of Kansas studenci
zanurzali na minutę rękę w wodzie o temperaturze 2°C, przyjmując w tym czasie
neutralny wyraz twarzy lub uśmiechając
się. Tętno badanych uśmiechniętych było
zdecydowanie niższe.
SP: Uśmiechając się, jesteśmy w stanie
dłużej wytrzymać niekomfortową sytuację, dlatego śmiejemy się także, gdy się
boimy, np. podczas przejażdżki w wesołym miasteczku. Owszem możemy ćwiczyć śmianie się przed lustrem i uśmiechać się do innych, ale uśmiech nie może
być jedyną stosowaną przez nas strategią.
Nie zadziała w każdej sytuacji i nie u każdego. Gdy uśmiechnie się do nas ktoś
z brakami uzębienia, raczej nie potraktujemy go jako osoby godnej zaufania.
Nawet hollywoodzki uśmiech może mieć
odwrotny skutek?
SP: Może przytłoczyć, a nawet odstraszyć, a strach ten ma ewolucyjne korzenie, bo odsłanianie zębów charakterystyczne jest dla drapieżców. Niektórzy
seryjni mordercy słynęli z uśmiechu.
Uśmiechowi nie zawsze można ufać.
Czy uśmiech przekłada się na ogólne poczucie szczęścia?
SP: Amerykanie mają kulturę wszechobecnego „keep smiling”, a równocześnie są społeczeństwem, które spożywa

Jak to wyjaśnić?
SP: „Keep smiling” może dać tylko
chwilową poprawę nastroju. Jeśli uśmiechamy się, ale nie idzie za tym wewnętrzne poczucie szczęścia, w środku
czujemy smutek i stres, przytłoczeni jesteśmy zmartwieniami, to sztuczny
uśmiech może tylko pogorszyć samopoczucie. Chcielibyśmy być szczęśliwi, ale
warunki nam na to nie pozwalają. Inaczej rzecz ma się w przypadku Szwajcarów, Szwedów i Duńczyków. Nacje te
kładą nacisk na dobre życie, zamiast
uśmiechać się na pokaz. Troszczą się
o wewnętrzne szczęście: zjedź coś pysznego, napal w kominku, poczytaj dobrą
książkę... Z wizyt w Szwajcarii zapamiętałem właśnie celebrowanie posiłków.
Chciałbym, by takie dbanie o siebie upowszechniło się też w Polsce.
My jako społeczeństwo dopiero uczymy
się czuć się szczęśliwymi.
SP: Dominuje u nas uszczęśliwianie się
za pomocą zakupów. Tymczasem długofalowe badania prof. Martina Seligmana,
specjalisty tzw. psychologii pozytywnej,
pokazały, że materialne przyjemności
dają bardzo krótkotrwałe zadowolenie.
Dłużej ten stan możemy utrzymać, gdy
robimy coś, co jest naszą pasją lub co
wprawia nas w tzw. stan flow. A na szczycie tej drabiny jest zadowolenie, które rodzi się, gdy robimy coś dla innych.
Warto więc nie tylko się do nich uśmiechać?
SP: ...ale też podawać im pomocną dłoń,
gdy tego potrzebują.

RYS. ADRIANA DZIEWULSKA

Ludzie częściej skłonni są przypisywać
uśmiechniętej osobie pozytywne cechy.
SP: Jest to związane ze zjawiskiem nazywanym w psychologii efektem halo albo
efektem aureoli. Dotyczy ono tego, że
ludzie na podstawie jednej, dominującej
pozytywnej cechy – np. uśmiechu –dokonują pozytywnej generalizacji osoby,
uznając, że jest miła, inteligentna, godna
zaufania, lepiej odnajduje się w nowych
sytuacjach. I odwrotnie – gdy ktoś jest
ponury, jesteśmy skłonni przypisać mu
cechy negatywne – że jest arogancki lub
samolubny. W tę pułapkę wpadali nawet
badani sędziowie, którzy mieli wymierzać fikcyjne wyroki – mniej atrakcyjni
oskarżeni przeciętnie dostawali wyższy
wymiar kary.

rekordowe ilości antydepresantów. I odwrotnie – Skandynawowie, Szwajcarzy
skorzy do uśmiechu nie są, a od lat wiodą prym w rankingach na najszczęśliwsze nacje na świecie.

Poczuj
prawdziwą
różnicę

M Ó J Ś W I AT
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WETERAN
macha ogonem…

Nikt nie pokona nadrzecznych chaszczy tak jak one.
Patrolują ulice tam, gdzie żaden samochód nie wjedzie. Są najlepszymi
ratownikami i przewodnikami. Odkryją prawdę, gdy zawodzą przesłuchania
i wariografy. Konie i psy na służbie. Najpierw pilnie się uczą,
a potem ofiarnie pracują całe życie. Co się dzieje z nimi, gdy przychodzi
pożegnać się z obowiązkami, bo nos już nie ten i nogi zawodzą?
Nie poproszą o emeryturę ludzkim głosem…
TEKST: Anna Rybarczyk
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daleka słychać tętent kopyt i już po chwili pięć koni wpada na padok i skubie trawę. W wojskowym
namiocie służącym za
magazyn trwa przygotowywanie jedzenia. W gospodarstwie w Gierałtowie
niedaleko Wrześni poza końmi mieszka też jedenaście psów. Te szczekają
w boksach, nie mogą doczekać się, aż
wolontariusze zabiorą je na codzienny
spacer. Owczarek niemiecki Aramis
z nieodłącznym aportem w pysku.
Hektor z podczepionym do tylnych łapek specjalistycznym wózkiem inwalidzkim. Bono z posiwiałym pyszczkiem – już prawie nie widzi, ale wciąż
ma świetny węch. To miejsce nie jest
zwyczajnym schroniskiem. Założony

cztery lata temu Zakątek Weteranów to
jedyne w Polsce miejsce, gdzie trafiają
na zasłużoną emeryturę wyjątkowi
funkcjonariusze: psy i konie.

KOMISARZ DINGO
Grzegorz Chmielewski, emerytowany
policjant i przewodnik psa, o swoich
podopiecznych mógłby opowiadać godzinami. Choćby Hipol, jedyny ogier
służący w policji. Nie bał się niczego,
a ze swoim jeźdźcem poszedłby
w ogień. Bono, który specjalizował się
w szukaniu narkotyków. – Ze względu
na swój niewielki rozmiar świetnie
sprawdzał się przy przeszukiwaniu pojazdów, był w stanie dotrzeć w każdy zakamarek – wyjaśnia Chmielewski. Szukaniem narkotyków zajmowała się tak-

że biszkoptowa labradorka Hera. Niejeden uczestnik festiwalu w Jarocinie
pewnie pamięta spotkanie z nią – żartuje Chmielewski.
Tłumaczy, że psy w służbach mundurowych mają zwykle dwa imiona. – Jedno
to służbowe, nadawane, gdy pies rozpoczyna trwające pół roku szkolenie
w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Psy z każdego rocznika mają
imiona na tę samą literę. Na przykład
w roku, gdy szkolił się mój pies, było
to J, więc w papierach miał Jefim, ale
wołaliśmy na niego Dingo – opowiada.
Dingo był psem patrolowo-tropiącym
i służył z Grzegorzem Chmielewskim
na komendzie policji w wielkopolskim
Lesznie. – Szukał śladów ludzkich, zarówno osób zaginionych, jak i przestęp-
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Zakątek
Weteranów
działa od ponad
czterech lat,
ale jego powstanie
było poprzedzone
latami starań.
ców. Pracowaliśmy też razem na imprezach podwyższonego ryzyka, takich jak
mecze żużlowe – wylicza.
– Komisarz Dingo – żartuję.
– Praca psów w służbach mundurowych nie jest tak spektakularna jak
w serialu „Komisarz Alex”, ale jest ciężka i niebezpieczna. Nieraz zdarzały
nam się z Dingo trudne sytuacje, w czasie których strach zaglądał mi w oczy.
Nigdy nie miałem takiego zaufania do
innego człowieka. Człowiek może się
przestraszyć, ale mój pies broniłby mnie
do skutku. Jedyne, co mogłoby go powstrzymać, to śmierć – mówi z powagą
Chmielewski.
Widać, że relacja, jaka łączyła go z jego
psim partnerem, była wyjątkowa.
– Funkcjonariuszy, którzy są przewodnikami psów i jeźdźcami koni, łączy
miłość do zwierząt. To nie tylko praca,
ale także pasja – przekonuje założyciel
Zakątka Weteranów. On sam po pracy
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w Lesznie przeniósł się do Komendy
Wojewódzkiej w Poznaniu, gdzie pracował jako koordynator ds. wykorzystania psów i koni służbowych. – Zajmowałem się całokształtem ich służby:
od zakupu od hodowcy, przez szkolenia, leczenie, utrzymywanie w jednostce i wreszcie wycofanie.

KOŃ NA BALKONIE
Mówiło się, że zwierzęta ze służb „idą
na emeryturę”. – Ale do niedawna były
to puste słowa, bo nie wiązała się z tym
żadna pomoc państwa, choćby w kwestii kosztów opieki, leczenia, żywienia.
W moim rozumieniu było to niegodziwe ze strony państwa. Te zwierzęta całe
życie pracowały dla nas, codziennie narażając życie i zdrowie. A gdy stały się
niezdolne do dalszej służby, stare i chore, państwo je porzuciło – mówi
Chmielewski. Nie oznacza to jednak, że
zwierzaki trafiają na bruk. Opieki może

się bowiem podjąć (ale nieodpłatnie)
dotychczasowy opiekun zwierzęcia.
– I podkreślmy mocno, że w większości
przypadków tak się dzieje. Co roku tylko ze służby w policji wycofywanych
jest około stu psów i większość z nich
spędza ostatnie lata życia w domach
swoich przewodników – tłumaczy
Chmielewski. Są jednak sytuacje, gdy
mimo najlepszych chęci opiekun nie
jest w stanie zaopiekować się zwierzęciem. – W przypadku koni to problem
logistyczny. Koń jest zwierzęciem stadnym, powinien przebywać z innymi
końmi, mieć boks, padok. Nie postawimy sobie konia na balkonie w bloku.
Historie psów, które trafiły do Zakątka
Weteranów, bywają skomplikowane.
– Harry’ego, psa ze straży granicznej,
który szukał materiałów wybuchowych
na lotnisku Okęcie, wziął do siebie jego
przewodnik Karol, ale okazało się, że
pies jest agresywny wobec jego dziecka.

M Ó J Ś W I AT

Po roku z bólem serca przywiózł psa do
nas, z legowiskiem i zabawkami. Grzegorz Chmielewski podkreśla: – To zawsze są trudne rozstania. Widziałem
silnych, twardych facetów, którzy lali
łzy, zostawiając nam swoje psy.

STODOŁA BABCI KRYSI
Powstanie Zakątka Weteranów poprzedzone było latami starań. Chmielewski
wraz z sześciorgiem innych funkcjonariuszy założył stowarzyszenie, które
miało dwa główne cele – stworzenie
Zakątka oraz doprowadzenie do zmiany niekorzystnych dla zwierząt przepisów. Z pomocą w realizacji pierwszego
celu przyszła im Krystyna Nowakowska, właścicielka Dalmatu, najstarszego
w Wielkopolsce hotelu dla zwierząt,
która nieodpłatnie pozwoliła im korzystać z gospodarstwa w Gierałtowie.
– Dzięki dobroci babci Krysi zyskaliśmy stodołę, którą przerobiliśmy na
stajnię dla koni – opowiada Grzegorz
Chmielewski. Z pomocą wolontariuszy
i darczyńców powstały boksy dla psów
i magazyn na paszę.
– O wiele trudniejsze było zainteresowanie problemem polityków, ale
w końcu ustawa trafiła do prac sejmowych – referuje Grzegorz Chmielewski,
który z ramienia stowarzyszenia brał
udział w konsultacjach, posiedzeniach
i pracach komisji ustawodawczej.
W czerwcu tego roku niemal jednogłośnie – jak żartuje Chmielewski „ponad
podziałami politycznymi” – uchwalono
ustawę przyznającą służbowym koniom i psom prawo do emerytury.
Zgodnie z nowym prawem wycofany ze
służby pies lub koń nie zostanie zdjęty
z ewidencji, ale do śmierci pozostanie
na stanie formacji, w której służył. Państwo będzie zapewniać pieniądze na je-
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go wyżywienie i leczenie, a osoba, która
będzie się zwierzęciem opiekować, będzie dostawała, tak jak przewodnik
w służbie, dodatek za opiekę. – My, jako
Zakątek Weteranów, wywalczyliśmy, że
ustawa obejmie zwierzęta służące nie
tylko w policji, ale także w innych służbach: w wojsku, służbie więziennej,
straży granicznej, pożarnej, miejskiej,
celno-skarbowej, ochrony państwa,
Straży Ochrony Kolei, GOPR i TOPR.
Służy w nich ponad dwa tysiące psów
i ponad 60 koni, z czego rocznie ok.
10 procent przechodzi na emeryturę.

PITBULL POMAGA
Przez cztery lata azyl funkcjonował wyłącznie dzięki pomocy i ofiarności ludzi. – Dzięki zbiórkom udaje nam się
zapewnić podopiecznym leczenie i rehabilitację oraz specjalistyczną karmę
dla psów ze schorzeniami nerek i wą-

Historie psów,
które trafiły
do Zakątka, bywają
skomplikowane.

troby. Producent profesjonalnych wózków rehabilitacyjnych Admirał wyposażył w wózek naszego Hektora – wylicza Chmielewski.
Dzięki wsparciu darczyńców udało się
zakupić do Zakątka ciągnik, który pozwala na sprawniejsze wykonywanie
takich prac jak przewóz siana i czyszczenie boksów. Stowarzyszenie prowadzące Zakątek uzyskało status organizacji pożytku publicznego, co oznacza,
że będzie można na rzecz jego działalności przekazywać 1 procent podatku.
– Wspiera nas grono wspaniałych ludzi, przede wszystkim wolontariuszy,
którzy codziennie pomagają nam opiekować się podopiecznymi. W gronie
wspierających nie brak też znanych
osób, np. aktorki Krystyny Podleskiej,
znanej m.in. z kultowego „Misia” Stanisława Barei, aktora Marcina Dorocińskiego, który przekazał na rzecz azylu
część honorarium z filmu „Pitbull.
Ostatni pies”.
Twórcy Zakątka przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi starają się o pozyskanie jednego z pobliskich popegeerowskich gospodarstw.
Byliby na swoim i mieliby więcej miejsca dla nowych podopiecznych. Stowarzyszenie chce też nawiązać współpracę
z poznańskim Uniwersytetem Przyrodniczym, który delegowałby na praktyki
studenckie studentów weterynarii.
– Taka pomoc bardzo by się przydała.
Nie prowadzimy schroniska, w którym
zdrowe psy czekają na dom, ale hospicjum. Staramy się, by nasi podopieczni
spędzali starość, czując się kochani. Zapewniamy im zabawy, spacery – mówi
Chmielewski. Jego marzeniem jest budowa pierwszego w Polsce pomnika,
który upamiętniłby pracę i poświęcenie
czworonożnych funkcjonariuszy.

FOT. DZIĘKI UPRZEJMOŚCI ZAKĄTKA WETERANÓW
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JAK PAKOWAĆ
PREZENTY,

by nie wyrzucać opakowania...
...bo ono też jest
prezentem.
Kilka sprawdzonych
pomysłów.
TEKST: Matylda Jawor

P

Piękny, lśniący papier kupiony
specjalnie na świąteczną okazję...
Starannie owijamy nim upominek, wygładzamy, pomagamy sobie przezroczystą taśmą, na
wierzchu przyklejamy ozdoby,
wiążemy całość wstążką... Tak
zazwyczaj wyglądają nasze przygotowania do opakowania prezentów na Boże Narodzenie.
A gdyby tak raz, na próbę, postąpić inaczej? Głównym bohaterem uczynić opakowanie, a reszta
niech będzie tylko do niego dodatkiem. Spróbujmy!

DROBIAZG ZROBIONY
NA DRUTACH
Mogą być to ocieplacze –
mankiety, czapka, szalik.
Zrobione własnoręcznie, to
ważne! Do środka wsuwamy
np. małą czekoladkę
i obwiązujemy sznurkiem.
Dekorujemy.
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FORMA DO CIASTA, NACZYNIE
ŻAROODPORNE, ANTYKWARYCZNA
TACA...
...czyli prezentem jest naczynie. Do środka
wkładamy wykonaną samodzielnie kartkę
z życzeniami. Odwrócona zasada pakowania sprawia,
że nawet praktyczny prezent jest niebanalny.

POJEMNIK NA OŁÓWKI I PILOTY...
Do zrobienia tego prezentu przygotujemy się
nieco wcześniej, a zacząć musimy od... zjedzenia
zielonego groszku :-) Umytą i wysuszoną
metalową puszkę pokrywamy wodoodpornym
lakierem w sprayu, a życzenia dla adresata piszemy
niezmywalnym markerem. Do środka wkładamy
arkusz bibułki i wsypujemy garść słodyczy.
Zawiązujemy wstążeczką.

LNIANY OBRUS
Potrzebujemy małego pudełka,
na którym „rozepniemy” konstrukcję.
Wsypujemy do niego garść suszonej
lawendy lub płatków róż i mocujemy obrus
na pudełku tak, by na wierzchu pozostały
dwa dłuższe końce do zawiązania supła.
Ta metoda pakowania pochodzi z Japonii.
W internecie znajdziecie tutoriale
z instrukcją. Hasło: furoshiki.
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WORECZEK
DO SZUFLADY
Można go uszyć samodzielnie
w jeden wieczór (nie używając
maszyny do szycia).
Do dekoracji wykorzystujemy
motywy do zaprasowania,
kolorowe guziki, serwetki.
Co jest pomocne? Ulubiony
serial, oglądany po raz kolejny.
Nie trzeba wtedy zbyt często
podnosić głowy znad robótki :-)
Do woreczka wsypujemy garść
lawendy.

DO MUFFINEK...

SYROP OWOCOWY...

Prezentem głównym jest słoiczek
konfitur własnej roboty.
Nie wywieramy presji na adresata
upominku, ale pakując słoik w kilka
(jedna w drugiej) papilotek do
muffinek, sugerujemy, jak może
wykorzystać słodkości, które znajdzie
wewnątrz.

Najpierw trzeba go (latem!) zrobić,
by teraz móc go niebanalnie
zapakować. Potrzebne będą: butelka
z nakrętką, trochę starych gazet
i mocny klej oraz... nieco wyobraźni
i poczucia humoru. Dekorację typu
kolaż zabezpieczamy bezbarwnym
lakierem do decoupage’u.

PRZY ODROBINIE
TALENTU I ODWAGI...
...do niedużego prezentu (cokolwiek
nim jest) włożonego do papierowej
torebki dodajemy własnoręcznie
wykonany rysunek, spersonalizowaną
przez nas reprodukcję ryciny lub kartkę
świąteczną z życzeniami.
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KARAFKA, SŁÓJ NA MAKARON...
...niczego nie ukrywają, ale odwracają uwagę
od tego, co jest upominkiem zasadniczym!
Nie powinny być puste. Czym wypełnić karafkę
lub słój? Orzechami, kolorowym wielobarwnym
makaronem, piankami typu marshmallow,
dobrymi gatunkowo herbatkami w piramidkach.

KORONKOWA BLUZKA...
...fantazyjnie złożona, przypominając opakowanie,
wprowadzi adresatkę w błąd. Miejmy nadzieję,
że miły i zabawny :-) Jak ją składać? W internecie jest
wiele instrukcji pod hasłem: „jak składać T-shirt”. Złożony
prezent dekorujemy tekstylną wstążką. Prezent musimy
przynieść w prowizorycznym opakowaniu, aby do rąk
osoby obdarowanej prezent dotarł czysty.

...do kompletu dodajemy płócienne
serwetki stołowe (supermodne!).
Układamy jedną na drugiej, a potem
postępujemy jak z papierem do
pakowania prezentów. Ważne jest
skoordynowanie rozmiaru książki
i serwetek, książka powinna być
dużo mniejsza.

148

h

facebook.com/hebe

FOT. LIVING4MEDIA/FREE (11), BE&W

KSIĄŻKA Z BONUSEM...

M Ó J Ś W I AT
/GOTUJ Z...

KRESOWA
WIGILIA
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Wigilie minionych pokoleń, zapomniane zapachy świąt
sprzed lat... Ukraińskie przepisy autorki znane były dobrze
również na polskich Kresach. Przypomina je Olia Hercules,
autorka bestsellerowych książek kucharskich. Wspominając
własne dzieciństwo, sięga głębiej w historię smaków.
BARSZCZ W I G I L I J NY Z U S Z K A M I Z GR Z Y B A M I
SKŁADNIKI
BARSZCZ: 50 g suszonych borowików, 250 ml wrzątku, cebula w łupinach przekrojona na pół, 2 łodygi selera
naciowego, grubo posiekane 2 marchwie, ¼ selera obranego i posiekanego, burak obrany i starty, 100 ml
zakwasu buraczanego, do smaku (opcjonalnie) 1 łyżka miodu, sól morska i czarny pieprz
USZKA: 300 g mąki, najlepiej 00, jajko, 40 g masła, łyżka oliwy lub oleju, 3 szalotki, pokrojone w drobną kostkę,
150 g pieczarek brązowych lub portobello pokrojonych w drobną kostkę, 70 g kiszonej kapusty

1. Namoczyć suszone borowiki w gorącej wodzie na około 30 minut. Umieścić cebulę, seler naciowy, marchew i seler w dużym
rondlu rosołowym. Zalać dwoma litrami zimnej wody. Doprowadzić do wrzenia, po czym zmniejszyć ogień na mały
i gotować przez 50 minut. Dodać starte buraki, mocno posolić i zdjąć z ognia. Odcedzić suszone grzyby. Płyn z namaczania
(bez piasku i osadu) dodać do wywaru. Grzyby drobno posiekać i odstawić do użycia w uszkach.
2. Odstawić wywar, by smaki się wymieszały, a tymczasem zabrać się do przygotowania uszek. Wsypać mąkę na ciasto do
miski. Roztrzepać jajko ze 100 ml wody, po czym stopniowo dodawać do mąki, mieszając łyżką, a potem rękami, aż
wyrobimy ciasto. Zagnieść na mocno poprószonej mąką stolnicy, aż ciasto zrobi się jednolite i elastyczne. Przykryć czystą
ściereczką lub folią spożywczą i odstawić na 20 minut. Przygotować nadzienie. Na średniej patelni rozgrzać olej i masło na
niedużym ogniu. Wrzucić szalotki i szczyptę soli. Kiedy cebula zacznie skwierczeć, przykryć zwilżonym krążkiem papieru
do pieczenia i dusić na małym ogniu, mieszając od czasu do czasu, aż szalotki zmiękną i nabiorą koloru. Dodać pieczarki,
zwiększyć ogień na średni i smażyć, aż zmiękną i utracą trochę wody. Następnie dodać namoczone borowiki i smażyć
jeszcze kilka minut. Na koniec dorzucić kapustę kiszoną i smażyć jeszcze 5 minut. Skosztować i w razie potrzeby doprawić
solą i pieprzem. Przełożyć do miski i odstawić do całkowitego ostygnięcia.
3. Cienko rozwałkować ciasto. Zazwyczaj robię to wałkiem na mocno poprószonej mąką stolnicy, ale możemy też użyć
maszynki do makaronu. Pokroić ciasto na kwadraty o boku 8 cm – powinno być ich 14. Na środku każdego ułożyć
nadzienie za pomocą łyżeczki. Złożyć na pół w trójkąt, mocno zlepiając brzegi i pilnując, by w środku nie pozostało
powietrze. Złączyć oba ostre rogi, znów mocno je zlepiając, by trójkąty nabrały kształtu uszek. Ułożyć na posypanym mąką
talerzu. Odcedzić warzywa z wywaru i je zmiksować, a następnie użyć do innej potrawy lub dodać do kompostu. Jeśli
używamy zakwasu, należy go dodawać po trochu, sprawdzając smak zupy. Jeśli okaże się, że barszcz jest zbyt kwaśny,
możemy dosłodzić go łyżeczką miodu. Efektem końcowym powinno być smaczne, słodkawe i kwaskowate, głęboko
amarantowe, przejrzyste consommé. Uszka należy ugotować osobno. Wrzucamy je do osolonego wrzątku na około
2 minuty. Kiedy wypłyną na powierzchnię, są gotowe. Nałożyć po kilka do miski lub na głęboki talerz i zalać cudownie
czerwonym wywarem z buraków.
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PAM P USZKI CZ O S NKO W E NA Z A KWA S I E
SKŁADNIKI DLA 5 OSÓB (10 BUŁECZEK)
60 g zakwasu, 260 ml mleka pełnotłustego, 300 g mąki, 3 jajka, 60 g cukru do wypieków, 200 g białej mąki chlebowej,
10 g miałkiej soli morskiej, 50 g masła w temperaturze pokojowej, roztrzepane jajko do posmarowania
DO PODANIA
2 ząbki czosnku grubo posiekane, 10 g koperku grubo posiekanego, szczypta soli morskiej w płatkach, 20 ml oleju
rzepakowego lub nierafinowanego słonecznikowego

Dzień przed pieczeniem bułeczek (lub nawet dwa dni, jeśli zamierzamy pozostawić je do wyrośnięcia na całą noc) należy
przyrządzić zaczyn. Roztrzepać zakwas z 60 ml mleka, aż cały się rozpuści, po czym dodać 100 g białej mąki i starannie
wymieszać. Przykryć folią spożywczą i wstawić na noc do lodówki. Jeśli nie mamy zakwasu, możemy upiec te bułeczki
z ciasta drożdżowego. Następnego dnia zaczyn powinien być bardziej jednolity i trochę zwiększyć swoją objętość.
Przygotować robot kuchenny z końcówkami do ubijania i włączyć go. Wrzucać do misy po kawałku zaczynu. Kiedy cały trafi
już do misy, dodać jajka, cukier i resztę mleka. Dodać mąkę chlebową i resztę białej. Ucierać jeszcze przez chwilę, by uzyskać
niejednolite ciasto. Przykryć misę folią spożywczą i pozostawić na około godzinę, by ciasto zrobiło się gładkie – stanie się tak
dzięki procesowi autolizy. Nasmarować dużą miskę masłem. Dodać sól i masło do ciasta i wyrabiać przez około 5 minut, aż
zrobi się bardzo rozciągliwe. Nałożyć do natłuszczonej miski. Przykryć ją i odstawić w ciepłe miejsce na około 6 godzin lub
wstawić na noc do lodówki. Przez ten czas ciasto powinno podwoić swoją objętość. Ciasto wyjęte z lodówki przełożyć do
innej miski i pozostawić na około godzinę w temperaturze pokojowej – musi się uaktywnić i ocieplić. Nasmarować odrobiną
masła lub oleju prostokątną formę o długości 20 cm i głębokości 6 cm. Wyłożyć ciasto na stolnicę poprószoną mąką i szybko
zagnieść, aż przestanie kleić się do rąk. Poprószyć dłonie mąką i podzielić ciasto na kawałki o wadze 100 g. Uformować z nich
kulki i nałożyć je do formy w dwóch rzędach. Przykryć folią spożywczą i odstawić w ciepłe miejsce na około 1‒2 godziny –
w tym czasie podwoją swoją objętość i się połączą. Nagrzać piekarnik do 220°C (200°C z termoobiegiem). Lekko posmarować
bułeczki jajkiem i piec przez 50 minut – jeśli zaczną się zbytnio rumienić, należy przykryć folią aluminiową. W moździerzu
utłuc czosnek z koperkiem i solą na pastę, po czym dodać olej i wymieszać. Skropić tym bułeczki natychmiast po wyjęciu
z piekarnika.
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CIASTECZ K A
M IODOWE
SKŁADNIKI
NA 25–30 CIASTECZEK
30 g miodu, syropu z agawy
lub melasy arbuzowej, jajko,
100 g masła w temperaturze
pokojowej, 100 g cukru do wypieków, 260 g mąki, ½ łyżeczki
proszku do pieczenia, po
szczypcie mielonej gałki muszkatołowej i ziela angielskiego,
100 g mieszanki ziaren (nasion
słonecznika, sezamu, maku,
pestek dyni, siemienia lnianego), 30 g suszonych owoców,
takich jak wiśnie, żurawina lub
rodzynki (opcjonalnie)

W małej misce utrzeć jajko
z miodem lub syropem z agawy.
W dużej misce utrzeć masło
z cukrem na bardzo lekki, puszysty krem. Stopniowo wlewać
jajko z miodem lub syropem,
starannie mieszając. Dodać pozostałe składniki i wyrobić gęste
ciasto. Na kawałku folii spożywczej
uformować
rękami
wałeczek z ciasta. Zawinąć w folię i wstawić do lodówki na
30 minut. Rozgrzać piekarnik
do 200°C (180°C z termoobiegiem). Poprószyć dwie blachy
mąką. Rozwinąć ciasto i pokroić w plastry o grubości 2 cm.
Uformować z każdego kulkę.
Ułożyć na blasze i lekko rozpłaszczyć. Na wierzchu każdego
ciasteczka odcisnąć widelcem
kratkę. Piec przez 20 minut, aż
ciasteczka przyrumienią się na
złoto. Przełożyć na drucianą
kratkę, by ostygły.
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WIĘCEJ PRZEPISÓW ZNAJDZIESZ W...
Olia Hercules, Sielskie smaki. Nostalgiczna podróż
kulinarna. Wyd. Prószyński i S-ka

Po wydaniu dwóch znakomicie przyjętych książek kucharskich
„Mamuszka” i „Kaukasis” Olia (z pochodzenia Ukrainka, mieszkająca
w Londynie) wraca teraz do smaków dzieciństwa. Nigella Lawson
zrecenzowała „Sielskie smaki” krótko: „Absolutna rewelacja!”.

M Ó J Ś W I AT
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KRAINA LODU

Bajkowe miasta, rzeźby i hotele z lodu. Gdzie powstają najpiękniejsze?
Tam, gdzie mrozu, śniegu i lodu jest pod dostatkiem!

S

TEKST: Iza Borowa

Sztuka rzeźb lodowych wywodzi się z końca XIX wieku, kiedy to po
raz pierwszy wykute z lodu łabędzie ozdobiły stół na przyjęciu na
cześć śpiewaczki operowej Nellie Melby. Wcześniej lód wycinany bezpośrednio z zamarzniętych rzek i jezior służył głównie do przechowywania żywności i konstruowania zimowych latarni ulicznych. Dopiero XX wiek przyniósł wiele zmian i spontanicznie rodzące się na
całym świecie festiwale poświęcone zimowej sztuce i zabawie z roku
na rok zyskują coraz większą popularność. I nic dziwnego! Choć zima
sprawia, że najłatwiej jest zakopać się po szyję w ciepłych kocach
z kubkiem herbaty w ręce, szkoda nie wyjść na zewnątrz przynajmniej
raz na jakiś czas, aby podziwiać niezwykłe pejzaże, które tylko ta pora
roku potrafi wyczarować. Jeśli dodamy do tego ekscytujące konkursy,
lodowe pałace i zabawy w parkach zbudowanych ze śniegu, to czemu
nie wyruszyć troszkę dalej niż na własne podwórko...
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HARBIN, CHINY
Międzynarodowy Festiwal
Rzeźb ze Śniegu i Lodu

To zdecydowanie największe wydarzenie związane z lodem i śniegiem na całym świecie. Miasto
Harbin, nawiedzane przez zimne wiatry z Syberii,
od lat 60. XX wieku jest swoistą areną, na której
swoje prace prezentują artyści rzeźbiarze z całego
świata, tworząc na miejscu wspaniałe lodowe
dzieła. Co roku z bloków lodowych z rzeki Songhua budowany jest świat lodu i śniegu, w którym podświetlane lodowe budynki tworzą park
o obszarze sięgającym 80 hektarów.

NORWEGIA
Festiwal Muzyki Lodowej

JEŁGAWA, ŁOTWA
Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej

Początki festiwalu w Jełgawie sięgają końca lat 90. XX wieku. I chociaż zaczynał
jako mała lokalna impreza, szybko okazał się sukcesem na skalę międzynarodową. Nie należy do wydarzeń o najdłuższej tradycji, ale dzięki doskonałemu doborowi artystów, imprezom towarzyszącym i oczywiście… słynnemu lodowemu
barowi, stał się jednym z dziesięciu najważniejszych konkursów rzeźby lodowej
na świecie.

Zdecydowanie najbardziej niezwykłe
wydarzenie związane z lodem i muzyką. Jego lokalizacja jest zmienna,
natomiast atmosfera zdecydowanie
nie. W lodowych krajobrazach artyści i muzycy nie tylko wspólnie tworzą budynki i scenografie lodowe,
które towarzyszą koncertom, ale też
sami konstruują lodowe instrumenty
muzyczne, na których grają swoje
kompozycje. Co roku formuła festiwalu zmienia się zgodnie z tematem
przewodnim, jednocześnie zachowując magiczną atmosferę, w której możemy oddać się muzycznym uniesieniom – od klasyki po elektronikę.
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YELLOWKNIFE, KANADA
Zimowy Festiwal Snowking

Pałac stworzony w całości ze śniegu powstaje co roku nad zatoką Yellowknife, a jego budowa zajmuje około dwóch miesięcy. Kiedy następuje
jego otwarcie, zaczyna się seria wydarzeń kulturalnych, wśród których
każdy znajdzie coś dla siebie. W ciągu dnia jest mnóstwo wydarzeń dla
dzieci, wystawy i koncerty, a w nocy pałac zamienia się pulsujący muzyką taneczną klub. Celem festiwalu jest prezentacja lokalnych artystów
oraz zapewnienie doskonałej zimowej zabawy całym rodzinom.

VALLOIRE, FRANCJA
Międzynarodowy Konkurs Rzeźby Lodowej w Valloire

Już od 38 lat, każdej zimy, ulice miasteczka górskiego Valloire (w sabaudzkich Alpach) zamieniają się w ogromną galerię rzeźb ze śniegu
i lodu. Jury konkursu traktuje go bardzo poważnie, oceniając zarówno
technikę, jak i walory artystyczne każdego dzieła. Wydarzenie to jest nierozerwalnie związane z położeniem miasteczka w pobliżu lodowca Roche Mantel, którego groty kryją stałą ekspozycję rzeźb lodowych o różnej
tematyce – od prehistorii po świat podwodny.
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NOWOSYBIRSK,
ROSJA
Festiwal i Konkurs
Rzeźby z Lodu i Śniegu

Zimowy krajobraz Nowosybirska co roku zmienia się
w bajkowy świat ściśle związany z kulturą i legendami Rosji.
Artyści z całego kraju zjeżdżają się, aby stworzyć wyjątkowe
budowle i rzeźby. Co ciekawe
w mieście powstają też dzieła
tworzone przez rzeźbiarzy
amatorów i trzeba ich szukać
poza głównym terenem festiwalu. Syberyjski klimat sprzyja trwałości prac i często można je podziwiać aż do kwietnia.
To wspaniały czas na odwiedzenie tego miasta i wypróbowanie swoich sił w biegach
narciarskich (jest wiele tras).

SARANAC LAKE, USA

Saranac Lake szczyci się swoją historią uzdrowiskową i niezwykle pięknym położeniem wśród
dziewiczych krajobrazów stanu Nowy Jork. Karnawał, zapoczątkowany jako dodatkowa atrakcja
dla kuracjuszy pod koniec XIX wieku, znikał
z corocznego kalendarza imprez jedynie w latach wojen i kryzysów. Bale maskowe, nietypowe wydarzenia sportowe, pokazy fajerwerków,
parady i zawody w rąbaniu drewna to tylko część
aktywności dostępnych w czasie trwania tej
10-dniowej imprezy. Centralnym punktem wydarzeń jest co roku budowa lodowego pałacu.
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Zimowy karnawał
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HEBE NUMER XI–XII

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

skorpion

23.10–21.11

Przed tobą czas intensywnej pracy. Pojawią się też propozycje
interesujących wyjazdów. Nów Księżyca w twoim znaku (4.11)
przygotuje ci start w zmianę na lepsze. Listopad zaskoczy cię
miłymi niespodziankami. Pojawi się możliwość zawarcia nowych
znajomości. Pełnia w Byku (19.11) postawi cię na nogi i doda
energii. Grudzień będzie spokojny i bardzo rodzinny.

strzelec

22.11–21.12

Uważaj na konfliktowe osoby. Ktoś będzie rozpowszechniał
wyssane z palca plotki. Dopiero nów w twoim znaku (4.12)
przyniesie przełamanie i odzyskasz dobry nastrój. Grudzień
sprezentuje zastrzyk gotówki i dobre wiadomości. Pełnia
Księżyca w znaku Bliźniąt (19.12) wyśle cię na święta w miłe
miejsce. Dalej niż zamierzałaś wyjechać...

20.01–18.02 WODNIK
Listopad przyniesie rodzinne komplikacje. Nów w Skorpionie (4.11) zmusi
cię do większego wysiłku. Wszystko
pozytywnie rozstrzygnie się w grudniu. Od bliskiej osoby dostaniesz
wymarzony prezent pod choinkę.

22.04–20.05 BYK
Przygotuj się na miłą niespodziankę
podczas oficjalnej uroczystości.
Pełnia Księżyca w twoim znaku
(19.11) przyniesie sukces towarzyski
i szczęście w miłości. W grudniu
Wenus (11.12) szykuje zaskoczenie!

23.07–22.08 LEW
W listopadzie nie będziesz miała siły
na dodatkowe zadania. W grudniu
powróci nastrój do przenoszenia gór.
Będziesz asertywna, gdy będzie
trzeba. Pełnia w Strzelcu (19.12) to
możliwość dodatkowego zarobku.

19.02–21.03 RYBY
Przed tobą fantastyczne tygodnie.
Ktoś wyzna uczucie, wpadnie też
dodatkowa sumka na konto. W grudniu uważaj na swoje siły i nie przesadzaj z obowiązkami. Lepiej postaw
na skromne święta.

21.05–20.06 BLIŹNIĘTA
Listopad będzie wymagał skupienia
na obowiązkach. Unikaj plotek,
zwłaszcza 4.11. Rok zakończy się
pozytywnym akcentem, twoje racje
wygrają. Pełnia w znaku Bliźniąt
(19.12) doda ci energii i wigoru.

23.08–22.09 PANNA
Jesienne słońce będzie cię wspierać,
a twój wizerunek zawodowy wyraźnie
zyska. Nów (4.11) sprawi, że będziesz
błyszczała towarzysko. Nie unikaj
okazji do zabawy. 19.11 powstrzymaj
się przed pochopnymi wydatkami.

22.03–21.04 BARAN
Przed tobą nieplanowane, ale
konieczne zmiany w budżecie
rodzinnym. Od 4.12 możliwość
odniesienia sukcesu w pracy.
Grudzień przyniesie dobrą wiadomość, na którą niecierpliwie czekasz.

21.06–22.07 RAK
Spotkasz atrakcyjną osobę, a w listopadzie sprawy miłosne jeszcze
przyspieszą. Także kondycja i finanse
będą lepsze. Grudzień spokojniejszy.
Nów w Strzelcu (4.12) może cię nieco
rozdrażnić. Uważaj na utarczki.

23.09–22.10 WAGA
Przestaniesz się wahać i dokonasz
ważnych reform w swoim życiu (4.11).
Dzięki odwadze odeprzesz też intrygi
w pracy. W grudniu spełni się jakieś
twoje marzenie. Pełnia (19.12)
pomoże ci w zdobyciu czyjegoś serca.
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RYS. ADRIANA DZIEWULSKA

22.12–19.01 KOZIOROŻEC
Będziesz w romantycznym nastroju,
skupiona na swoim związku. Wenus
jest przychylna tej miłości. W listopadzie może pojawić się zawodowe
wyzwanie. W grudniu uważaj –
spadek kondycji. 4.12 niespodzianka!

TYLKO
w
NOWOŚĆ

