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SZAFA•MAKIJAŻ•MANICURE

Czy czekamy na wrzesień i październik?

C

Często szukamy w spokojnej jesiennej aurze ukojenia
od letniego nadmiaru wrażeń i energii. A coraz dłuższe
wieczory to nie powód do zmartwień, ale szansa na
nadrobienie zaległości w lekturze lub oglądaniu kolejnego
sezonu ulubionego serialu. Jesień to czas wytchnienia,
także dla naszej skóry. Już nie musimy jej bronić
przed zachłannymi promieniami słońca, ale mamy czas
na troskliwą opiekę. Szukamy też nowych wyzwań.
–M
 oże będzie to wolontariat?

Opisujemy w tym numerze magazynu h Ptasi Azyl działający
przy warszawskim zoo (reportaż znajdziesz na str. 138). W kraju jest
wiele miejsc, w których można służyć pomocą naszym braciom
mniejszym, bezbronnym i cierpiącym, w miarę naszych sił i wolnego
czasu.
–A
 może zechcesz pójść śladem rozwijającego się trendu mody

racjonalnej i zamiast zakupowych zachcianek skomponujesz szafę
kapsułową, zgodną z najnowszymi trendami (poświęcamy temu
tematowi aż dziewięć stron, od str. 64). O pozostałych
najmodniejszych nowinkach sezonu przeczytasz w materiale
Trendy na str. 50.
– J eśli ubolewasz nad swoim nadmiernym apetytem na słodkości,

mamy bardzo dobrą wiadomość – jest coś, co nie tylko jest
bardzo słodkie, ale i bardzo zdrowe. To prawdziwy miód, jeden
z najcenniejszych produktów w profilaktyce zdrowia. O miodzie
piszemy na str. 124.
Życzymy Wam jesieni pięknej, słodkiej, pełnej spokoju, ale i nowych
pomysłów!

FOT. 123RF

Serdecznie pozdrawiam
Iwona Zabielska
Wydawca

Oferta obowiązuje OD 1.09 DO 31.10.2022 lub do wyczerpania zapasów

SPIS TREŚCI
wrzesień–październik 2022
D O B RY P O C Z ĄT E K
6 C O N OW E G O W

?

Mleczko do ciała z olejkiem kukui
8 P O R T R E T G W I A Z DY ! Nowy zapach Scalpers
10 H I T S E Z O N U Czterdzieści lat temu...
12 KO B I E C E H I S T O R I E Drukujemy człowieka?
Nie, tylko fragmenty…

PIĘK NO DZIEŃ PO DNIU
20 S YG N OWA N O T Y L KO W
Ceramidy – sojusznicy piękna
22 M OJ E RY T UA ŁY Pięknych snów!
30 Z B L I S K A Soniczne oczyszczanie

34

34 D E R M O P I E L Ę G N AC J A W obronie młodości
36 T E S T

64

/ P I E L Ę G N AC J A

Galaretka do mycia ciała
38 O K I E M S P E C J A L I S T Y Niech żyje retinol!
40 O N W

Skutecznie zamaskowany!

42 N A T U R A L N I E ! Czas na orzechy
46 P R E M I E RY Dla skóry twarzy i ciała...

T O N A S I N S P I RU J E
50 T R E N DY M O DA Kluczowe hasło: wygoda!
54 T R E N DY M A K I J A Ż Inspiracje retro, odważne
kolory i kropla szaleństwa
60 T R E N DY M A N I C U R E Metaliczny blask, blady róż
i op-art z lat 60.
64 S E S J A M O DY I U R O DY Szafa na nowy sezon
70 M O DA D E TA L E Szafa kapsułowa szczegóły
82 B AC K S TAG E Kulisy naszej sesji

Nagrody, którymi wyróżniono h: Gwiazda Jakości Obsługi 2022
oraz Drogeria Roku 2022 w kategoriach: Najlepsza sieć drogeryjna,
Najlepsza e-drogeria, Najciekawsza strategia asortymentowa
i Najlepszy partner w biznesie.
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86 I KO N A S T Y L U Elle Fanning, czyli jak ustalić właściwy
poziom słodyczy w stylizacji
92 L E KC JA M A K I JA Ż U Każda z nas może być... korektorką!
98 PE R F U M Y / F E L I E T O N Bielszy odcień bieli
100 PE R F UM Y/P OZ NA J M Y S I Ę Pachnący pokaz mody
102 PI E L Ę G NAC JA P O KO R E A Ń S K U
Co wiesz o koreańskich maskach do twarzy?
104 T E S T

/ M A K I J A Ż Nawilżająco-łagodząca esencja

w mgiełce
106 M O DA O D P O D S Z E W K I Lustereczko, powiedz przecie...

S A M O Z D R OW I E
114 O T Y M S I Ę M ÓW I . . . Nasz (nie)przyjaciel ból
124 D I E TA Płynne złoto – najsłodszy lek na świecie
130 M E DY TAC J A Wyłącz się!

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

86

24h razem
138 R E P O R TA Ż Ptak się rozlatuje!
144 M Ó J D O M Storytelling
148 K U C H N I A Siga Siga! Grecki
sposób na slow life
156 K I E R U N E K N A W E E K E N D
Wysokie stężenie emocji
162 H O R O S KO P
Merkurja czyta z gwiazd

156
84

NASZA OKŁADKA

Kornelia/Selective mgmt

148

ADRESY SKLEPÓW ORAZ GODZINY ICH OTWARCIA ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.hebe.pl

Ceny podane w magazynie są cenami katalogowymi h. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu cywilnego. W przypadku produktów objętych promocją ceny katalogowe h
są przekreślone, a poniżej wpisana jest cena promocyjna. Ceny promocyjne obowiązują we wskazanych w reklamie terminach.
Promocje nie sumują się. Oferta jest dostępna w wybranych sklepach h. h zastrzega sobie prawo do zmian cen katalogowych
podanych w ofercie. h nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia produktów umieszczonych w magazynie
mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.
Magazyn h przygotowują zespoły h i agencji wydawniczej RED PEPPER. Wszystkie prawa zastrzeżone.

hebe.pl
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D O B RY P O C Z ĄT E K
/ C O N OW E G O W H E B E

DODAJ DO ULUBIONYCH...
Trzy zalety
Spray nie tylko
nabłyszcza włosy, lecz
także chroni ich kolor
przed blaknięciem
oraz osłania je przed
wysoką temperaturą
urządzeń do
suszenia i stylizacji.
Kosmetyk nie zawiera
parabenów ani
silikonów.

1

Szach i mat!

John Frieda Vibrant
Shine, spray
nabłyszczający 3 w 1 do
włosów, 150 ml, 39,99
zł, 100 ml = 26,66 zł

4

W walce z niedoskonałościami

Proszek przeznaczony do cery tłustej,
mieszanej, z zaskórnikami i rozszerzonymi
porami. Kosmetyk usuwa zanieczyszczenia,
nie naruszając bariery lipidowej skóry.
Yasumi No Filter, proszek oczyszczający do twarzy,
10 x 1,5 g, 1 opak., 49,99 zł, 1opak. = 49,99 zł
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Jednym omiatającym gestem
pędzla usuniesz z twarzy niechciane
świecenie. Puder jest puszysty i lekki.
Hean Fluffy Matte, puder matujący, 7,5 g,
34,99 zł, 100 g = 466,55 zł

Sesja jogi
dla skóry

Czterech
muszkieterów
Do walki o jędrną skórę
ciała stają cztery aktywne
składniki zawarte
w recepturze: owoc pitai,
olejek kukui, grejpfrut
i witamina E. Mleczko ma
oszałamiający wakacyjny
aromat.
Eveline Cosmetics
intensywnie ujędrniające
mleczko nawilżające do ciała,
pitaja, 350 ml, 29,99 zł,
100 ml = 8,57 zł

5

Skoncentrowane
serum o działaniu
intensywnie
nawilżającym
chroni skórę
przed
wysuszeniem.
Poprawia też
poziom jej
natlenienia.
Nacomi Yoga,
serum do twarzy,
40 ml, 32,99 zł,
100 ml = 82,48 zł

D O B RY P O C Z ĄT E K
/ P O R T R E T G W I A Z DY

Subtelna moc kobiety
Siłą kompozycji są nuty wanilii, bukietu kwiatów i dojrzałych owoców. Klasyczny, uwodzicielski zapach dla kobiet,
które wiedzą, czego chcą. I bez wahania wprowadzają w czyn swoje marzenia... SCALPERS Woman, woda perfumowana,
100 ml, 249,99 zł, 100 ml = 249,99 zł
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D O B RY P O C Z ĄT E K
/ HIT SEZONU
1

FENDI

2

CHANEL

FRANCESCA LIBERATORE

3

1. CAT&CAT kolczyki, 1 para, 14,99 zł, 1 para = 14,99 zł
2. GIORRE naszyjnik złocony Trójkat Origami, 1 szt.,
59,99 zł, 1 szt. = 59,99 zł 3. CAT&CAT kolczyki, 1 para,
16,99 zł, 1 para = 16,99 zł

CZTERDZIEŚCI LAT TEMU…
…czyli wielki powrót mody z lat 80. ubiegłego wieku. Okazałych ramion,
przerysowanych sylwetek klepsydr, ostentacji. Ale także dobrej zabawy.
Nikt już nie traktuje tej mody solennie i poważnie. Na szczęście!

B

arwna dekada! Jest się na czym wzorować! Projektanci jednak nader rozsądnie dysponują materiałem źródłowym i nie zarzucają nas wszystkimi hitami tamtej dekady jednocześnie. Wraca na pewno ogólny
nastrój – z jednej strony swobodny, a czasem nawet szalony,
z drugiej zaś dokumentujący trudne początki mody kobiet,
którym udawało się przebijać szklane sufity na korporacyjnych wyższych stanowiskach (u nas nie zawsze zgodnie ze
stanem faktycznym nazywanymi bizneswomen).

CO KONKRETNIE:
 Pastele w odwrocie. Dobra widoczność stylizacji, dzięki
nasyconym kolorom, jest mile widziana.
 Łączymy elementy z różnych bajek, tak jakbyśmy nie miały
w pamięci dokonań mody późniejszych dekad. Są to próby
nieśmiałe, w ramach których nie łączy się elementów więcej
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niż dwóch stylów. Przykład? Casualowe stylizacje księżnej
Diany, która do dżinsów i bluzy zakładała kowbojki.
 Barczyste ramiona. Do historii mody przeszły przerysowane
stylizacje bohaterek serialu „Dynastia”, ale dziś jesteśmy
bardziej powściągliwe. Nosimy oversize i poduszki wszyte
w kurtki i marynarki, ale już nie udajemy, że mamy sylwetkę
gwiazd wrestlingu.
 Nie ograniczamy biżuterii – nosimy trzy naszyjniki lub duże
kolczyki do biura. A na wieczór jedno i drugie plus naręcze
kolorowych bransoletek. Pojęcie nadmiaru nie istnieje.
 Wracamy do narodzin power dressingu, czyli pierwszych
przymiarek kobiecej wersji biurowego dress code’u. Już nie
garnitur, ale jeszcze blisko niego, do tego opaski i klamry
we włosach, a zamiast koszuli kobieca bluzka.
Jak sprawdzić, że stylizacja się powiodła? Osiągnęłyśmy
sukces, gdy prześlemy mamie zdjęcie, a ona stwierdzi,
że wyglądała tak, gdy poznała naszego tatę ;-)

FOT. IMAXTREE/FREE (3)

TEKST: Matylda Jawor

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

DRUKUJEMY
CZŁOWIEKA?

Nie, tylko fragmenty…
Doktor Olga Czerwińska to fizyczka, która w śmiały sposób łączy naukę
z biznesem. Jako dyrektor ds. naukowych w Sygnis SA, wiodącej na polskim rynku
firmie z branży nowych technologii, rozwija projekty druku 3D, które mogą
znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach – od telekomunikacji po biotechnologię.
Pytamy ją, czy biznesowi opłaca się zatrudniać kosmologów. Jak druk 3D
wspomaga Ukraińców na froncie wojennym i czy już za parę lat będziemy mogli
wydrukować sobie zapasową nerkę? ROZMAWIAŁA: Agnieszka Fiedorowicz

Jako dziecko marzyła pani o byciu...
Olga Czerwińska: Archeolożką! Dość
szybko uświadomiłam sobie, że praca
ta wiąże się z grzebaniem w ziemi,
w której są robaki... Skierowałam więc
mój wzrok w zupełnie odwrotnym kierunku – w niebo. Początkowo chciałam być astronautką, później stwierdziłam, że będę astronomką pracującą
w amerykańskiej agencji kosmicznej
NASA. Dosłownie pochłaniałam
książki o astronomii, śledziłam najnowsze doniesienia w tej dziedzinie.

ką, fizyką jądrową lub nanotechnologią. Koniec końców została ze mną
kosmologia – w czasie studiów na
Wydziale Fizyki UW, a następnie
w czasie doktoratu zajmowałam się
zagadnieniem badania początków
Wszechświata. Swoją pracę doktorską
poświęciłam zbadaniu, jak po etapie
g wa ł tow nego roz sz er z a n ia się
Wszechświata, czyli tzw. inflacji, przebiegał proces powstawania cząstek
elementarnych, które obecnie wypełniają cały kosmos.

Ale gdy po maturze trzeba było podjąć decyzję o wyborze studiów, postawiła pani na fizykę.
OC: Tak. Stwierdziłam, że studiowanie fizyki daje szersze możliwości. Jeśli dojdę do wniosku, że badania kosmosu to nie to, mogę zająć się fotoni-

Dlaczego więc kosmolożka zdecydowała się wsiąść do rakiety kosmicznej
i przenieść się na zupełnie nieznaną
jej planetę – biznes?
OC: Przyznam, że była to jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu,
bo wiązała się z całkowitą zmianą pla-
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nu na życie. Pracę doktorską kończyłam podczas urlopu macierzyńskiego,
zostaliśmy z mężem rodzicami – dziś
już pięcioletniej – córki. Zdawałam sobie sprawę, że kontynuacja kariery naukowej będzie wiązała się z wyjazdem
na co najmniej jeden, a raczej dwa kilkunastomiesięczne staże podoktorskie,
najpewniej za granicę. Mój mąż, który
także jest absolwentem fizyki, miał już
w tym czasie dobrą pracę w IT. Pewnie
dałoby się to wszystko jakoś pogodzić,
ale wymagałoby to od nas dużo kombinowania. Czułam, że chciałabym
spróbować czegoś nowego – mój umysł
potrzebuje nowych wyzwań.
I wtedy ofertę złożył pani Andrzej
Burgs, CEO wiodącej na polskim
rynku firmy w branży nowych technologii – Sygnis SA.

Biodruk 3D wykorzystuje materiały zawierające żywe komórki, tzw. biotusze, do budowy złożonych, trójwymiarowych struktur.

OC: Z Andrzejem Burgsem, który jest
ekonofizykiem, znamy się jeszcze ze studiów. Wspólnie działaliśmy w samorządzie studenckim Wydziału Fizyki UW
i utrzymywaliśmy kontakt po studiach.
Kiedy złożył mi propozycję przejścia do
jego firmy, miałam sporo obaw, musiałam się przebranżowić i od nowa zacząć
piąć się po szczeblach kariery. Wiedziałam jednak, że praca w Sygnis pozwoli
mi wykorzystać wiele moich umiejętności: umiem myśleć analitycznie i rozwiązywać skomplikowane problemy. Dzięki

wieloletniemu doświadczeniu w popularyzacji nauki umiem mówić o skomplikowanych zagadnieniach w sposób jasny
i przystępny, a co najważniejsze, dzięki
mojemu doświadczeniu w pracy naukowej będę w stanie łączyć świat nauki ze
światem biznesu. Dziś po prawie czterech latach pracy w Sygnis wiem, że była
to bardzo dobra decyzja.
Sygnis to spółka, która zaczynała od
sprzedaży drukarek 3D, ale dziś jest
jednym z największych na polskim

rynku graczy w obszarze nowych
technologii addytywnych, czyli druku 3D warstwa po warstwie.
OC: Nasze motto brzmi: „Wiedza ma
warstwy”. Nie tylko ogry mają warstwy
(śmiech). Nasi klienci, zarówno naukowcy, jak i przedsiębiorcy, zgłaszają
się do nas z projektami wytwórczymi,
a my pomagamy ich projektom nabrać
realnych kształtów – warstwa po warstwie: opracowujemy technologię, szukamy odpowiednich materiałów, przeprowadzamy badania. Obecnie pracu-

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

Biodruk 3D
może w niedalekiej
przyszłości
zrewolucjonizować
badania kliniczne
i transplantologię.

Dr Olga Czerwińska
zarządza kilkunastoma
projektami badawczo-rozwojowymi, w tym trzema
dofinansowanymi przez UE.

jemy nad kilkunastoma projektami badawczo-rozwojowymi, w tym trzema
dofinansowanymi przez UE.
A pani jako dyrektor ds. naukowych…
OC: Zajmuję się zarządzaniem projektami badawczo-rozwojowymi, pozyskiwaniem na nie finansowania w postaci
grantów badawczych, a przede wszystkim łączeniem biznesu z nauką, czyli
pozyskiwaniem do współpracy nad
projektami naukowców będących najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie.
Świetnym przykładem takiej udanej
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współpracy są nasze dwa projekty, czyli
Syglass – technologia termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego
oraz Sygpast – projekt polegający na
skonstruowaniu wielofunkcyjnej hybrydowej drukarki 3D z systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym.
W wielu naszych projektach współpracujemy z zespołami badawczymi z Wydziału Fizyki UW.
Drukarka 3D Syglass to technologia,
która może zrewolucjonizować m.in.
rynek fotoniki...

OC: To prawda. Jednym z ważnych jej
zastosowań jest tworzenie tzw. preform, np. do światłowodów. Obecnie
konstruuje się je ręcznie, układając
setki szklanych rurek według wzoru
na platformie. Drukarka 3D proces
ten wykona za nas. Przyspieszy to produkcję oraz obniży jej koszty.
Innym projektem, nad którym pracujecie, to tzw. biodruk 3D. Czy już za
parę lat każdy z nas będzie mógł wydrukować na drukarce 3D np. nerkę?
OC: Prace nad tą technologią budzą
wielkie nadzieje, biodruk 3D może
w niedalekiej przyszłości zrewolucjonizować badania kliniczne i transplantologię. Technologia ta wykorzystuje materiały zawierające żywe komórki, tzw. biotusze, do budowy złożonych, trójwymiarowych struktur.
Biotusze zawieszone są w tzw. hydrożelach, które odżywiają komórki
i utrzymują je przy życiu.

TO NIE MAGIA,
TO NAUKA!
FORMUŁA Z

[KWASEM HIALURONOWYM]

DLA NATYCHMIASTOWEGO
NAWILŻENIA
72H NAWILŻENIA*
2X BARDZIEJ WYPEŁNIONE
WŁOSY**

* TEST INSTRUMENTALNY ** TEST INSTRUMENTALNY PO ZASTOSOWANIU SZAMPONU, ODŻYWKI ORAZ SERUM HYALURON PLUMP.

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

Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, firma wysłała
do Lwowa autobus wypełniony drukarkami 3D i ponad
380 kg materiału do druku. Ukraińcy drukują z niego
opaski uciskowe, peryskopy, a nawet osłony strzeleckie.

OC: Należy pamiętać, że większość
tych projektów jest na etapie badań
klinicznych lub przedklinicznych,
a wdrożenie tej technologii na salach
operacyjnych choćby w Europie będzie wymagało przejścia przez restrykcyjny proces badań i certyfikacji.
To nie stanie się z dnia na dzień. Na
razie jesteśmy w stanie wydrukować
niewielkie fragmenty tkanek. Wydruk
całego narządu to wyzwanie zupełnie
innego formatu – trzeba m.in. opracować technologię odpowiedniego odżywiania i dotlenienia takiego narządu,
aby utrzymać go przy życiu w procesie
druku.
Pracujecie jednak nad takim projektem?
OC: Tak. Pracujemy nad skonstruowaniem własnej biodrukarki Sygbio w ramach projektu finansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Co już możemy sobie wydrukować,
używając tej technologii?
OC: W Polsce i na świecie prowadzonych jest wiele projektów badawczych
w tej dziedzinie. Drukuje się już m.in.
tkanki skórne – takie modele tkankowe mogą zastąpić zwierzęta w procesie
testowania kosmetyków. Technologia
ta może też wyeliminować udział
zwierząt w badaniach przedklinicznych. Naukowcy już tworzą za pomocą biodruku modele nowotworów,
m.in. glejaka, na których można prowadzić badania nowych leków. Modele takie mogłyby też pozwolić na tworzenie terapii szytych na miarę kon-
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kretnego pacjenta. Wybrane metody
leczenia, np. chemioterapia, przed zaaplikowaniem ich pacjentowi mogłyby
zostać przetestowane na modelu jego
nowotworu stworzonym z komórek
nowotworowych pobranych z jego organizmu.
Już dziś za pomocą biodruku leczy się
pacjentów: w Chinach przeszczepia się
wydrukowane małżowiny uszne, w Indiach kawałki szczęki i płatów czołowych. Wydrukowane w tej technologii
rogówki są już wszczepiane w ramach
testów klinicznych pacjentom m.in.
w Izraelu i Kanadzie.

Wasze drukarki trafiły nawet na
front wojny w Ukrainie.
OC: Z Ukrainą łączą nas silne związki,
zatrudniamy wielu wysokiej klasy specjalistów pochodzących z tego kraju,
mamy tam również rodziny i bliskich.
Kiedy Ukraina została zaatakowana
przez Rosję, wszyscy w firmie chcieliśmy działać. Nie chcieliśmy się jednak
ograniczać do zbiórek leków i ubrań.
Wtedy z prośbą o pomoc zwróciła się
do nas zaprzyjaźniona lwowska firma
3D Tech ADDtive. Tak do Lwowa trafił
autobus wypełniony naszymi drukarkami 3D i ponad 380 kg filamentu,
czyli materiału do druku. Leki i żywność też się zmieściły.
Dostarczyliście Ukraińcom nie tylko
sprzęt, ale także know-how.

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

OC: Tak, oprócz materiałów i drukarek stworzyliśmy też platformę z gotowymi, darmowymi modelami 3D do
drukowania sprzętu medycznego
i wojskowego. Można tam znaleźć np.
model opaski uciskowej, ochraniaczy
na łokcie i kolana, peryskopu, osłon
strzeleckich, a nawet drona.

Jako mentorka miałam za zadanie pomóc wybranemu zespołowi przygotować biznesplan oraz pitch dla potencjalnych inwestorów – słowem, zrobić
wszystko, by jak najlepiej jego projekt
sprzedać. Było to niezwykle rozwijające doświadczenie, mam nadzieję, że
dla obu stron.

Inicjatywa ta jest częścią szerszego
projektu „Tech Against Tanks”, w który oprócz szefa Sygnis zaangażowana
jest też Agnieszka Kranz, współzałożycielka TeenCrunch, oraz Aleksander
Ciszek, CEO firmy 3YOURMIND.
OC: „Tech Against Tanks” to grupa
szybkiego reagowania w sytuacjach
kryzysowych, która ma dostarczać
niezbędne rozwiązania software i hardware na terenach objętych konfliktami. Mamy też nadzieję, że nasze drukarki w przyszłości posłużą nie na
froncie, ale do odbudowy kraju.

Dziewczyn w tzw. STEM, czyli dziedzinach edukacji takich jak nauki
przyrodnicze, inżynieria, technologia
i matematyka, wciąż jest zdecydowanie za mało.
OC: Kiedy ja studiowałam na Wydziale Fizyki, nas – studentek było zaled-
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Druk 3D znajduje coraz więcej
zastosowań – od telekomunikacji
po biotechnologię.

Dr Olga Czerwińska – absolwentka Fizyki na Wydziale
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła doktorat
z fizyki teoretycznej w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych i oddziaływań fundamentalnych z kosmologią.
Pracuje jako Chief Scientific Officer w Sygnis SA, gdzie
koordynuje projekty rozwojowo-badawcze w dziedzinie
technologii addytywnych.

FOT. SYGNIS S.A. (5)

Pracuje pani w biznesie, ale też wspiera
młode przedsiębiorczynie stawiające
w nim pierwsze kroki.
OC: W tym roku byłam mentorką
w programie „Biznes w kobiecych rękach” Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.
Program ten wspiera kobiety, które już
rozpoczęły pracę w biznesie albo chcą
go założyć, a mentorka ma wspomóc
je w tym procesie. Pracowałam w tym
programie z doktor ekonomii, która
podobnie jak ja zdecydowała się porzucić karierę akademicką i zakłada
własny start-up: aplikację z grami edukacyjnymi z zakresu przemysłu 4.0.
Brałam też udział w projekcie MedBiz
Innovations Program skierowanym do
studentów i doktorantów, którzy
chcieliby rozwijać projekty z dziedzin
takich jak medycyna i biotechnologia.

wie kilkanaście procent, dziś na
szczęście kobiety stanowią już niemal połowę studiujących. Kiedy zaczynałam studia na UW, ruszyła akcja Fundacji Perspektywy „Dziewczyny do ścisłych”. Jako studentka angażowałam się w tę akcję, brałam
udział w tzw. dniach otwartych dla
dziewczyn, w czasie których rozmawiałam z potencjalnymi kandydatkami, opowiadałam im o naszym wydziale, o możliwościach, jakie daje
ukończenie studiów ścisłych. Udział
kobiet w tego typu akcjach naprawdę
pomaga zmienić postrzeganie pań
w nauce.

Każdego dnia nasza skóra narażona jest na kontakt z licznymi czynnikami zewnętrznymi.
Wrażliwa silniej odczuwa wszelkie bodźce, dlatego nawet niewielka ich ilość może wywołać
rumień i podrażnienie. Nie jest to przypadłość jedynie suchej i delikatnej cery. Może towarzyszyć również skórze starzejącej się oraz z trądzikiem i zaskórnikami. Dlatego, by przywrócić
jej uczucie komfortu, warto zaufać specjalnie przygotowanej, zbilansowanej pielęgnacji.

Linia DERMO to produkty hipoalergiczne opracowane z myślą o wrażliwej i problematycznej skórze podatnej na podrażnienia oraz alergie. To 9 preparatów, które oparte na
selektywnie dobranych substancjach czynnych, wykazują skuteczne działanie i nie naruszają bariery hydrolipidowej. Wzmacniają i chronią nawet najdelikatniejszą skórę. W pełni
bezpieczne dostarczą jej niezbędnych składników odżywczych. Łagodzą podrażnienia
i usuwają niedoskonałości, ale przede wszystkim wspomagają regenerację bariery ochronnej. Pokocha je odwodniona skóra podatna na łagodne dermatozy, nadmierną suchość
lub zaczerwienienia. Dermokosmetyki od Nacomi Next Level doskonale sprawdzą się
w pielęgnacji cery alergicznej, z atopowym zapaleniem skóry czy trądzikiem, również
tym różowatym. Sprawią, że skóra stanie się gładka, ukojona i pełna blasku.

www.nacomi.pl
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CERAMIDY –
SOJUSZNICY PIĘKNA

Nawilżanie i regeneracja. Takich działań (i efektów) oczekujemy od ceramidów
zawartych w kosmetykach. Tworzą płaszcz ochronny dla skóry, broniąc ją
przed szkodliwymi wpływami środowiska.

1

4

1. DLA CERY WYMAGAJĄCEJ...
Krem wspiera nocną regenerację i odnowę
bariery skórnej. Nawilża, odżywia i łagodzi.
Bielenda Professional Supremelab,
intensywnie odżywczy krem na noc
z ceramidami, 50 ml, 74,99 zł, 100 ml = 149,98 zł

2. Z EKSTREMOFILNEJ ALGI
ŚNIEŻNEJ
Dzięki ekstraktowi z odpornej na niskie
temperatury algi oraz ceramidom skóra zostaje
pobudzona do regeneracji podczas snu.
Ava Śnieżna Alga, odżywczy kompleks do
twarzy na noc, 50 ml, 44,99 zł, 100 ml = 89,63 zł

3. MOC NATURY
Krem zawiera oprócz ceramidów roślinnych
ekstrakt z drzewa tara oraz czerwonych alg.
Needit Nature naturalny krem do twarzy
i pod oczy, 60 ml, 62,99 zł, 100 ml = 149,98 zł

2

4. Z CZUŁOŚCIĄ
Kosmetyk ze stężoną porcją ceramidów
podaje się na skórę w kroplach. Taka aplikacja
wymusza masaż do wchłonięcia preparatu.
Revuele serum do twarzy z ceramidami, 30 ml,

5

25,99 zł, 100 ml = 86,63 zł

3

5. TRZY KIERUNKI DZIAŁANIA
Serum nie tylko chroni cerę, ale także koi ją
i nawilża. Działanie zawdzięcza sokowi z liści
aloesu, ceramidom i wyciągowi z awokado.
Yumi kompleksowo regeneracyjne serum
z ceramidami, 30 ml, 49,99 zł, 100 ml = 166,63 zł

6. NIE TYLKO CERAMIDY
W składzie serum znajdziemy także peptydy.
Rewitalizuje skórę.
Nacomi Next Level, Ceramidy 5%, serum
do twarzy, 30 ml, 51,99 zł, 100 ml = 173,30 zł
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Więcej
produktów
z ceramidami
znajdziesz na
hebe.pl
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Pięknych snów!
Stres może powodować trudności w zasypianiu, sen jest wtedy płytki
i nie regeneruje nas w stopniu koniecznym. Ale nie jesteśmy bezradne!
W wielu przypadkach można liczyć na sukces, stosując aromaterapię,
zmieniając wieczorne nawyki i używając odpowiednich dla skóry
i usposobienia kosmetyków. TEKST: Katarzyna Brzeska

22

h

facebook.com/hebe

Na dobranoc, ale nie bajki
Sen daje nam odpoczynek, ukojenie, niekiedy leczy i niewątpliwie wpływa na urodę. Jak zatem
przygotować się do niego, jakie rytuały pielęgnacyjne zastosować przed pójściem spać, żeby rano
nasza skóra była wypoczęta, żeby wyglądała zdrowo i promiennie? Pytamy ekspertkę.
dermatologów, i dzięki chronobiologii,
nauce skupiającej się na aktywności organizmu człowieka i jego organów o różnych porach doby.

Ekspert

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

Kiedy skóra idzie spać?
Szczerze? Nigdy. Żaden z naszych narządów nie może sobie pozwolić na
kompletne odłączenie, choć my sami…
owszem. Wszystkie najważniejsze organy, takie jak serce, płuca, wątroba,
a także skóra przez całe nasze życie pracują, a w ich komórkach nieprzerwanie,
choć z różną intensywnością o różnych
porach dnia zachodzą niezwykle ważne
procesy biochemiczne, dzięki którym
żyjemy.
Gdy my śpimy, skóra ma co robić...
O ile w ciągu dnia komórki skóry nastawione są głównie na ochronę: walczą ze
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, zanieczyszczeniami pochodzącymi
z powietrza, promieniowaniem UV, wolnymi rodnikami, a nawet z codzienną
warstwą makijażu, o tyle już od godziny 17 zaczynają się przestawiać na tryb
nocny i zmieniają rodzaj aktywności.
Skąd tak dobrze znamy rytm dobowy
skóry i innych narządów?
Dzięki wieloletnim obserwacjom i badaniom lekarzy różnych dziedzin, również

Jaka aktywność skóry wiąże się
z rytmem nocnym?
Wieczorem i nocą skóra skupiona jest na
odnowie, regeneracji i odżywianiu, dlatego tak ważne jest dobranie odpowiednich kosmetyków pielęgnacyjnych na
noc i właściwe przygotowanie skóry do
„nocnej zmiany”. Dlaczego to takie ważne? Bo skóra właśnie wtedy najintensywniej chłonie z kosmetyków wszystkie najcenniejsze składniki. Nocą procesy regeneracyjne w skórze przyspieszają,
a same komórki mogą namnażać się nawet o 1/3 szybciej niż w ciągu dnia.
Od czego zacząć przygotowania do
nocnej regeneracji, żeby jak najlepiej
przysłużyć się skórze?
Przede wszystkim od dokładnego demakijażu (płynem micelarnym, płynami dwufazowymi lub olejkiem), odpowiedniego oczyszczenia wodą i delikatnym preparatem myjącym (pianką,
żelem lub emulsją myjącą) oraz tonizacji
(tonikiem bez alkoholu lub hydrolatem).
Kolejny etap to kosmetyki pielęgnacyjne
(serum, krem, esencja, emulsja), które
powinniśmy bardzo uważnie dobierać (najlepiej razem z dermatologiem)
do potrzeb skóry, jej rodzaju i jej problemów. Nie zapominając oczywiście
o okolicy oczu, szyi i dekolcie. Czego
innego potrzebuje skóra sucha, dojrzała,
trądzikowa, naczynkowa i łojotokowa.
Powinniśmy przez obserwowanie jej

(albo podczas konsultacji ze specjalistą)
dobrać taką pielęgnację, która najlepiej
będzie jej służyć.
Jakie błędy najczęściej popełniamy,
wybierając kosmetyki na noc?
Często wydaje się nam, że skoro na dzień
nie stosujemy intensywnej pielęgnacji albo wręcz ograniczamy ją do minimum,
nocą – żeby mieć czyste sumienie i dopieścić skórę – powinniśmy zafundować
jej potężną dawkę składników odżywczych, witamin, minerałów i bogatych
ekstraktów roślinnych. Ale to tak nie
działa. Skóra weźmie z kosmetyku, który na nią nałożymy, tyle, ile potrzebuje,
a zbyt bogaty skład i konsystencja mogą ją niepotrzebnie obciążyć, a zdarza
się, że nawet zaszkodzić. Najprostszy
przykład to naturalne oleje roślinne,
które jakiś czas temu zachwyciły wiele
kobiet. Okazało się jednak, że nie każdy olej nadaje się do pielęgnacji każdej
skóry i zamiast ją nawilżać, wspomagać
ochronę hydrolipidową i odżywiać, olejowe kosmetyki działały komedogennie
– blokowały ujścia gruczołów łojowych,
przyczyniając się do powstawania zaskórników i stanów zapalnych.
Jakie zatem składniki najlepiej
sprawdzą się w nocnej pielęgnacji?
Na pewno będzie to kwas hialuronowy
(idealnie, gdyby w jednym kosmetyku
znalazły się dwa jego rodzaje – małocząsteczkowy i wielkocząsteczkowy),
witaminy (A, C, E), minerały, cenne
kwasy tłuszczowe i oczywiście antyoksydanty (witaminy C, E, neohesperydyna), które nocą rozprawiają się

hebe.pl h
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GDY OCZY ŚPIĄ
Nie zapominaj o pielęgnacji delikatnej skóry wokół
oczu. Ważne, aby kosmetyki, które zastosujesz podczas
wieczornych rytuałów, były przeznaczone na noc, nie
będą wtedy zbyt ciężkie i doskonale się wchłoną.
Noc to czas, kiedy możesz również zaopiekować się
swoimi rzęsami i brwiami. To dla nich stworzono nocne
sera i odżywki.
Herla Hydra Plants, krem pod oczy, 30 ml, 134,99 zł, 100 ml = 449,97 zł

ze szkodliwym działaniem wolnych
rodników, przeciwdziałając i spowalniając procesy starzenia.
A co z retinolem? On też często
pojawia się w kosmetykach na noc.
Retinol, czyli pochodna witaminy A,
to doskonały składnik kosmetyków
odmładzających do wieczornej pielęgnacji, ponieważ delikatnie złuszcza
naskórek, rozjaśnia przebarwienia,
wygładza i ujędrnia. Stosując w wieczornej pielęgnacji retinol, warto pamiętać, że u niektórych osób składnik
ten może podrażniać skórę. Dla bezpieczeństwa stopniowo zwiększamy

jego stężenie i częstotliwość stosowania
w pielęgnacji dziennej, stosując kremy
z filtrami UV, aby nie dopuścić do powstania przebarwień. Retinol jest też od
dawna stosowany w leczeniu trądziku,
więc można go włączyć do nocnej pielęgnacji skóry trądzikowej.
Noc to podobno dobry czas na walkę
z trądzikiem...
Właśnie w nocy najlepiej wspomagać
skórę trądzikową, bo gdy śpimy, spada
wydzielanie kortyzolu (hormonu stresu)
odpowiedzialnego za pobudzanie gruczołów łojowych do produkcji sebum
i zmniejszającego właściwości ochronne

TYLKO
w
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skóry przed bakteriami. To idealny moment, żeby zastosować kosmetyki przeciwtrądzikowe z retinolem, cynkiem,
delikatnie działające kwasy owocowe,
biofermenty roślinne (np. kombuchę)
i składniki hamujące rozwój bakterii
beztlenowych.
Czy zamiast klasycznego retinolu
można stosować kosmetyki na noc
z bakuchiolem?
Bakuchiol, czyli roślinny składnik bardzo podobny w działaniu do retinolu,
polecany jest raczej osobom z suchą
i wrażliwą skórą. Rzeczywiście jest
ostatnio bardzo modny, ale też skuteczny. Podobnie zresztą jak roślinny botoks, czyli spilantol – ekstrakt z jeżówki
elektrycznej (znieczulecznika) delikatnie zmniejszający napięcie mięśniowo-nerwowe i wygładzający zmarszczki mimiczne. W kosmetykach na noc
warto szukać dobrze przebadanych
składników roślinnych o potwierdzonej
skuteczności, choćby takich jak wspomniana wcześniej kombucha o właściwościach wygładzających, skwalan –
TYLKO
w
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1. Clochee krem odmładzająco-regenerujący na noc do twarzy, 50 ml, 149,99 zł, 100 ml = 299,98 zł 2. OnlyBio Anti Age Elixir, odbudowujący krem

do twarzy na noc, 50 ml, 44,99 zł, 100 ml = 89,98 zł 3.. Revuele Argan Oil, regenerujący krem przeciwzmarszczkowy na noc do twarzy, 50 ml,
14,99 zł, 100 ml = 29,98 zł 4. Floslek Skin Care Expert, Dream Hydration, nocna maska z kwasem hialuronowym do twarzy, 50 ml, 39,99 zł,
100 ml = 79,98 zł 5. Dermomask Night Active Eksfoliacja, maska na noc do twarzy, 12 ml, 6,59 zł, 100 ml = 54,92 zł 6. Dermika Esthetics Solutions,
Peptide, serum do twarzy, 30 ml, 89,99 zł, 100 ml = 299,97 zł 7. L’Oréal Age Perfect Cell Renew Midnight Serum, serum do twarzy na noc,
30 ml, 89,99 zł, 100 ml = 299,97 zł
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PIELĘGNUJ, GDY ICH
NIE UŻYWASZ
Nocne maski, kompresy, kremy
oraz balsamy do stóp i dłoni są
idealnym pomysłem dla wszystkich,
którzy w ciągu dnia się spieszą
i trudno im znaleźć pół godziny
na domowy zabieg. Nocą stopy
nigdzie nie muszą iść, a ręce nie
muszą niczego robić, więc możesz
je wtedy szczodrze nawilżać,
odżywiać i regenerować.
1. Eveline Cosmetics Royal Snail,

intensywnie regenerujący krem-maska
do rąk, 100 ml, 8,99 zł, 100 ml = 8,99 zł 2. Lirene
Stop rogowaceniu, ultra zmiękczający krem-maska do stóp, 75 ml, 14,99 zł, 100 ml = 19,99 zł

skuteczny antyoksydant wspomagający
nawilżenie i wyciąg z trufli wspierający
barierę ochronną naskórka.
Czy towarzyszące wieczornej aplikacji
masaże twarzy mogą wspomóc
pielęgnację?
Delikatne masaże manualne wykonywane podczas nakładania serum lub
kremu albo masaże rollerem lub kamieniem gua sha poprawią krążenie
krwi, a więc będą miały wpływ zarówno
na lepsze dotlenienie komórek skóry,
jak i na lepsze wchłanianie cennych
składników zawartych w kosmetykach.
Ale uwaga, zdarza się, że masaż twarzy lub używanie wałeczka masującego
działa na niektóre osoby pobudzająco.

W takiej sytuacji lepiej nie stosować go
wieczorem tylko rano, przy porannych
zabiegach pielęgnacyjnych.
A co z maskami na noc?
Maski nocne („sleeping pack” albo
„sleeping mask”) pozostawione na skórze twarzy na całą noc jak najbardziej
działają. Ich formuła – przypominająca
trochę połączenie kremu i tradycyjnej
maski w kremie lub żelu – pozostaje
na skórze przez kilka godzin, powoli
uwalniając składniki aktywne w postaci witamin, ekstraktów roślinnych
i minerałów.
Czy skóra pracuje z taką samą
intensywnością przez całą noc?
Tak jak już wspomniałam, od 17 do
mniej więcej 20 zaczyna przestawiać
się na „nocną zmianę”, dlatego dobrze
jest wtedy wykonać demakijaż i oczyszczanie oraz nałożyć kosmetyki na noc.
Oczywiście nie musimy działać z zegarkiem w ręku, ale najlepiej tego etapu nie
przedłużać i zakończyć przygotowania
do snu około 22. Bo właśnie wtedy, aż
do 2 w nocy skóra zaczyna pobierać z kosmetyków wszystkie substancje odżyw-

cze i rozpoczyna się proces regeneracji,
pozbywania się z organizmu toksyn, następują intensywne podziały komórkowe oraz wzmożona odbudowa włókien
kolagenu i elastyny. Nic dziwnego, że
właśnie w tym momencie nasza skóra
potrzebuje wsparcia w postaci kosmetyków, które nakładamy na nią wieczorem. Intensywny proces regeneracji trwa
mniej więcej do 5–6 rano.
Co jeszcze możemy zrobić dla naszej
skóry w nocy?
Przede wszystkim spać, bo zdrowy i spokojny sen to jeden z najskuteczniejszych
kosmetyków. Ale rozmawiałyśmy tylko
o skórze twarzy, zapominając, że nocą
możemy zadbać również o skórę całego
ciała, dłoni, skórę głowy, a nawet włosy.
Obecnie bez trudu znajdziemy maski
i zabiegi przeznaczone do stosowania
właśnie na noc nie tylko do skóry twarzy.
Są to rękawiczki nasączone substancjami regenerującymi i nawilżającymi skórę dłoni, maski nawilżające na stopy, odżywki i kompresy na włosy, skórę głowy,
odżywki do rzęs, brwi, a nawet maski na
usta. Noc to naprawdę świetny czas dla
urody.
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Jak sobie pościelesz…
Na jakość naszego snu wpływ może mieć wszystko: kiedy zjedliśmy kolację, jaką mamy poduszkę i czy
przed zaśnięciem słuchaliśmy spokojnej muzyki, czy też może ekscytowaliśmy się jakąś medialną sprawą.
O tym, jak przygotować się do snu, by nie przewracać się bezsennie z boku na bok, opowiada ekspertka.

Ekspert

MAGDALENA KOMSTA, psycholożka,
terapeutka poznawczo-behawioralna
bezsenności, autorka książek
i wykładowczyni (wymagajace.pl)

Mówi się, że sen to najlepszy kosmetyk
i najlepsze lekarstwo...
Sen jest niezbędny, aby nasze ciało się regenerowało, a mózg po dniu pracy
oczyszczał ze zbędnych substancji.
W trakcie snu obniża się ciśnienie krwi,
wzmacnia układ odpornościowy, a skóra
naprawia uszkodzenia powstałe w ciągu
dnia. Wiele procesów naprawczych zachodzi wieczorem i nocą. Ma to związek
z uzależnionym od rytmu dobowego wydzielaniem melatoniny – silnego antyoksydantu oraz hormonu wzrostu odpowiadającego za regenerację tkanek. Organy mają szansę się zregenerować pod
warunkiem, że będziemy dbać o prawidłowy rytm dobowy.

Czy możemy mieć wpływ na jakość
naszego snu?
Na jakość, czyli głębokość snu wpływa
poziom aktywności fizycznej. Warto codziennie co najmniej 30 minut spędzić na
ruchu o średniej intensywności, na przykład dość szybkim marszu lub jeździe na
rowerze. Można także monitorować liczbę kroków – większość osób widzi poprawę w jakości snu, gdy robią 8–10 tysięcy kroków dziennie. Trzeba też uważać
na drzemki. Trwająca do 25 minut drzemka (tzw. power nap) we wczesnych godzinach popołudniowych (do 14) może
poprawić naszą skuteczność lepiej niż
kawa. Jeśli jednak drzemiemy zbyt długo
lub zbyt późno, to sen nocny może być
przez to krótszy i płytszy. Trzeba także
zwrócić uwagę na sposób, w jaki oddychamy w trakcie snu. Głośne chrapanie
lub bezdechy są sygnałem, żeby zgłosić
się do lekarza, bo zaburzenia oddychania
w trakcie snu źle wpływają na zdrowie
i sprawiają, że budzimy się niewyspani,
z bólem głowy i suchością w ustach.
Co sprzyja dobremu spaniu?
Najlepiej codziennie wstawać i kłaść się
spać o tej samej porze, także w weekendy.

W sypialni powinno być chłodno (maks.
20°C), cicho i ciemno. Pamiętajmy też
o nawilżeniu i oczyszczeniu powietrza.
Dobrze jest zakończyć picie kawy, herbaty, coli lub napojów energetycznych
wczesnym popołudniem, ponieważ zawarta w nich kofeina utrzymuje się w organizmie nawet sześć godzin i może zakłócać sen. Alkohol pozornie ułatwia zasypianie, ale spłyca i skraca sen, dlatego
warto go odstawić na dwie godziny przed
położeniem się do łóżka. Także kolację
dobrze jest zjeść dwie godziny przed zasypianiem. Unikajmy jednak potraw
ciężkostrawnych i pikantnych, ponieważ
podnoszą temperaturę ciała i mogą
utrudniać zasypianie.
Każdy powinien mieć stały rytuał wieczorny, czyli serię powtarzanych codziennie w tej samej kolejności czynności, które ułatwiają naszemu mózgowi
wyciszenie. Uważajmy na źródła światła
wieczorem – zapalenie świeczki nie ma
negatywnego wpływu na sen, ale przebywanie w mocno oświetlonym pomieszczeniu lub patrzenie w ekran telewizora,
laptopa lub smartfona przed zaśnięciem
obniża produkcję melatoniny, czyli hormonu snu. Przeglądanie wiadomości

NOCNE POCAŁUNKI
Są niezwykle przyjemne, pięknie pachną i pysznie smakują (owocami lub
miodem). Nocne kosmetyki do pielęgnacji ust robią całą robotę, gdy ty smacznie
śpisz: wygładzają, nawilżają i natłuszczają, a przede wszystkim regenerują. Gdy
rankiem zobaczysz swoje usta, pomyślisz, że suche skórki, spierzchnięte wargi
i nierówna, spękana powierzchnia były tylko złym snem.
Essence Lip Care Booster, maska do ust, 10 g, 14,49 zł, 100 g = 144,90 zł
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Dużo mówi się ostatnio o osiąganiu
sukcesu dzięki wstawaniu o 5 rano...

1

2

1. Eveline Cosmetics Organic Aloe+Collagen,

oczyszczający płyn micelarny, 500 ml,
29,99 zł, 100 ml = 6,00 zł 2. Solverx Sensitive Skin,
krem micelarny do demakijażu, 100 ml,
29,99 zł, 100 ml = 29,99 zł
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Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
Czy to stare powiedzenie jest
prawdziwe?
Mamy stosunkowo mało badań dotyczących wpływu materaca lub pościeli na jakość naszego snu. Najważniejsze jest to,
aby było nam wygodnie. Dla większości
osób dobrym wyborem będzie średnio
twardy materac oraz poduszka z wypełnieniem syntetycznym lub z naturalnych
ziaren, np. prosa lub gryki. Osoby z chorobą refluksową powinny spać na nieco
w yższych poduszkach, ponieważ
zmniejsza to cofanie się treści żołądkowej
do przełyku. Najlepiej wybierać pościel
i piżamy z naturalnych materiałów, czyli
z bawełny lub lnu. I często je zmieniać.
Niektóre osoby przez cały rok śpią nago,
inne nie wyobrażają sobie nie założyć piżamy nawet w najbardziej upalne dni – to

kwestia indywidualna. Pamiętajmy, że
lepiej schłodzić sypialnię i założyć nieco
cieplejszą piżamę lub przykryć się grubszą kołdrą, niż nagrzewać sypialnię do
temperatury powyżej 20°C. Wysokie
temperatury w pokoju spłycają sen
i utrudniają zasypianie.
Czy kołdry obciążeniowe wpływają
na dobry sen?
Dopiero od niedawna pojawiają się doniesienia naukowe dotyczące ich wpływu na sen. Ważąca kilka kilogramów
kołdra, wypełniona najczęściej szklanymi kuleczkami, stymuluje zmysł czucia
głębokiego, którego receptory znajdują
się w mięśniach, stawach i powięziach.
U wielu osób taki docisk obniża napięcie
psychofizyczne, co ułatwia im zasypianie. Możemy ostrożnie proponować korzystanie z kołdry obciążeniowej dorosłym z autyzmem, ADHD lub zaburzeniami lękowymi, którzy doświadczają
bezsenności. W pierwszych badaniach
na tych grupach pacjentów nie zaobserwowano skutków ubocznych używania
kołder obciążeniowych. Pamiętajmy, że
waga takiej kołdry nie powinna przekraczać 10% wagi osoby, która ma pod nią
spać.
Jak długo powinniśmy spać?
Amerykańska Akademia Medycyny Snu
na podstawie kilkuset badań rekomenduje, aby osoby w wieku od 18 do 60 lat
przesypiały od siedmiu do dziewięciu
godzin na dobę. Długofalowo spanie
krócej niż siedem godzin na dobę wiąże
się z wyższym ryzykiem rozwoju nadciśnienia tętniczego, chorób serca, udaru
mózgu, otyłości, cukrzycy typu II, zaburzeń depresyjnych, a także zwiększonym
ryzykiem urazów, wypadków, a nawet
przedwczesnej śmierci. Dlatego warto
zrobić ze swojego snu priorytet.

FOT. 123RF (3)

może mieć negatywny wpływ na nasz
sen nie tylko ze względu na niebieskie
światło, ale także z powodu dostarczania
umysłowi kolejnych bodźców. Smartfonowe funkcje typu „tryb nocny”, zmieniające nieco barwę wyświetlacza, nie niwelują niestety negatywnego wpływu
światła niebieskiego na wydzielanie hormonu snu. Zachęcam pacjentów do
stworzenia rytuału wieczornego offline:
szydełkowania, czytania książki albo
słuchania audiobooka.

Ludzie różnią się między sobą chronotypem, czyli indywidualnymi preferencjami pór snu i czuwania. Około ¼ dorosłych ma chronotyp poranny, czyli jest
tzw. rannymi ptaszkami (tacy ludzie idą
spać przed 21 i budzą się bardzo wcześnie). Co czwarty człowiek ma jednak
chronotyp wieczorny, a w takich przypadkach melatonina zaczyna wydzielać
się znacznie później, co sprawia, że lubimy kłaść się spać po północy. Połowa
z nas to tak zwane typy pośrednie, którym najłatwiej dopasować się do wymogów życia zawodowego i społecznego. Jeśli więc ktoś pyta mnie, czy rzeczywiście
warunkiem osiągnięcia sukcesu jest
wstawanie o 5 rano, odpowiadam, że owszem… pod warunkiem, że ta osoba jest
rannym ptaszkiem i wstaje o tej porze bez
budzika i w dobrym humorze. Zdecydowanie najzdrowiej jest nie walczyć ze
swoim naturalnym rytmem biologicznym, ale starać się dopasować styl życia
do posiadanego chronotypu.

PIĘK NO DZIEŃ PO DNIU
/ Z BLISK A

SONICZNE
oczyszczanie
SONICZNA, CZYLI ...
...działająca przez emitowanie fal
dźwiękowych, bo angielskie słowo „sonic” oznacza dźwięk. Technologia soniczna wykorzystywana w szczoteczkach do mycia zębów i twarzy polega
właśnie na emitowaniu fal o wysokiej
częstotliwości, które pomagają bardzo
dokładnie i skutecznie oczyszczać powierzchnię zębów i skóry.
Fale dźwiękowe w opatentowanej
szczoteczce do zębów wykorzystywano w Stanach Zjednoczonych już na
początku lat 90. XX wieku, ale technologia ta nie spotkała się wówczas z zainteresowaniem. Sądzono bowiem, że
fale dźwiękowe emitowane przez urządzenie są szkodliwe dla zdrowia, powodują wypadanie wypełnień (plomb)
z zębów i mogą prowadzić do chorób
neurologicznych. Obawy były nieuzasadnione, ale dopiero gdy amerykańska FDA (Agencja Żywności i Leków)
uznała szczoteczki soniczne za w pełni
bezpieczne dla zdrowia, zaczęto doceniać ich zalety.

Szczoteczki soniczne
służą do mycia zębów
i higieny twarzy. Co jest
w nich wyjątkowego?
Przyglądamy się im
z bliska i wyjaśniamy.
TEKST: Aleksander Perliński

1
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W SŁUŻBIE UŚMIECHU
Jako pierwsze pojawiły się na rynku
soniczne szczoteczki do zębów i szybko okazało się, że są bardzo wygodne,
dokładnie czyszczą przestrzenie między zębami, wpły wają na lepsze
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1. SEYSSO Carbon, szczoteczka soniczna

do mycia zębów, 1 zestaw, 239,99 zł,
1 zestaw = 239,99 zł 2. Philips Sonicare, Gemini

Premium, szczoteczka soniczna
do mycia zębów, 1 opak., 249,99 zł,
1 opak. = 249,99 zł

ukrwienie dziąseł, bo łagodnie je masują, ale przede wszystkim skuteczniej
i szybciej niż tradycyjne szczoteczki
usuwają osady i płytkę nazębną oraz
mogą zapobiegać osadzaniu się kamienia nazębnego. Skuteczność zawdzięczają technologii – pulsująca
głowica wykonuje od 30 tys. do ponad
60 tys. ruchów sonicznych na minutę
(dla porównania szczoteczką ręczną
wykonujemy około 300–600 ruchów)
i ponad 90 tys. drgań na minutę. Wymiatające i pulsacyjne ruchy sprawiają, że przy właściwym ustawieniu włosia głowicy (pod kątem 30 stopni do
powierzchni zębów) już dwuminutowy program czyszczenia daje świetne
efekty. Ponadto emitowane przez
szczoteczkę fale ultradźwiękowe mają
właściwości bakteriobójcze i powodują powstawanie kawitacji, podczas której płyn znajdujący się w jamie ustnej
(woda zmieszana ze śliną i pastą do
zębów) zamienia się w rozpyloną mikropianę docierającą do wszystkich
przestrzeni międzyzębowych.
Soniczne szczoteczki do zębów mogą
występować w wariantach z kilkoma
trybami pracy (na ogół jest to tryb codziennego mycia, mycia wybielającego
i mycia połączonego z masażem pulsacyjnym dziąseł). Modele bardziej zaawansowane mają czujnik nacisku
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1. Diforo Arum, szczoteczka soniczna

do twarzy, 1 zestaw, 299,99 zł, 1 zestaw
= 299,99 zł 2. Purederm silikonowa
szczoteczka soniczna do oczyszczania
i masażu twarzy, 1 szt., 159,99 zł,
1 szt. = 159,99 zł 3. Revlon zestaw:
szczoteczka soniczna do twarzy 1 szt.
+ końcówki szczoteczki 4 szt. + opaska
1 szt. + kosmetyczka 1 szt. + lakier do
paznokci 2 szt., 1 zestaw, 227,75 zł,
1 zestaw = 227,75 zł

(dobry dla osób cierpiących na paradontozę i wymagających delikatnego
szczotkowania zębów), dodatkowe
programy oraz możliwość połączenia
szczoteczki z aplikacją telefoniczną
monitorującą na bieżąco cały proces
czyszczenia.

Dzięki technologii sonicznej i możliwościom tego typu szczoteczek są one
świetnym rozwiązaniem dla osób ze
stałymi aparatami ortodontycznymi,
nierównymi zębami, nadwrażliwością
dziąseł i zębów, implantami, koronami
i mostami, dla których ważne jest bardzo dokładne czyszczenie zarówno
zębów, jak i przestrzeni międzyzębowych trudno dostępnych dla manual-

nej szczoteczki czy nawet szczoteczki
elektrycznej.

W TROSCE O SKÓRĘ
Pierwsze soniczne szczoteczki do mycia twarzy przypominały malutkie suszarki, które w miejscu dyszy miały
zainstalowany dysk z drgającą i wibrującą szczoteczką z miękkiego włosia.
Dysk można było wymieniać w razie

hebe.pl h
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Jeśli używamy szczoteczki sonicznej do twarzy, dobrze jest wybrać taki
kosmetyk myjący, który będzie miał delikatną konsystencję i jak najmniej
składników mogących podrażnić skórę. Idealnie sprawdzą się lekkie żele
do mycia, pianki i kremy myjące. Choć wciąż myślimy, że najlepiej myją
te kosmetyki, które mocno się pienią, pamiętajmy, że substancje pieniące
również mogą podrażniać skórę, szczególnie w połączeniu z intensywnym
działaniem szczoteczki sonicznej. Nie polecamy stosowania sonicznej
myjki z peelingiem – przy wrażliwej i delikatnej skórze może to być zbyt
intensywny zabieg.

1. Bioderma Sensibio, łagodząco-nawilżający żel micelarny do oczyszczania twarzy, 200 ml, 54,99 zł, 100 ml = 27,50 zł 2. Miya Cosmetics

MyBeautyGel, pielęgnujący żel do mycia i oczyszczania twarzy, 140 ml, 29,99 zł, 100 ml = 21,42 zł 3. Yasumi ryżowy żel do mycia twarzy, 200 ml,
63,99 zł, 100 ml = 32,00 zł
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wiele z nich może również pełnić rolę
masażera rozluźniającego napięcia
mięśniowe, pobudzającego ukrwienie
i przepływ limfy, a nawet wspomagać
aplikację kremu i serum do skóry dojrzałej przez masowanie specjalnymi
wypustkami anti-aging.
Nowoczesne szczoteczki soniczne do
twarzy są niewielkich rozmiarów, ale
zaskakują możliwościami i wielozadaniowością, łatwością obsługi i dostosowaniem do rodzaju skóry i jej
potrzeb (nawet w przypadku skóry

trądzikowej, wrażliwej i naczyniowej).
Jednak ich działanie jest o wiele silniejsze niż tradycyjne mycie manualne (nawet przy użyciu szczotki
z miękkiego włosia, myjki lub gąbeczki), dlatego nie poleca się stosowania
szczotki zbyt często. Użycie jej dwa
czy trzy razy w tygodniu w zupełności wystarczy. Myjki i szczoteczki soniczne są wykonane z atestowanych
materiałów, nie uczulają, zwykle są
wodoodporne i bardzo łatwo utrzymać je w czystości.

DLA NIEGO
Szczoteczki soniczne do mycia twarzy
nie są zarezerwowane wyłącznie
dla kobiet, więc ich zalety na
pewno docenią również mężczyźni,
których skóra jest nieco grubsza
oraz ma tendencję do powstawania
zaskórników i rozszerzania porów.
Producenci szczoteczek pomyśleli
również o męskich gustach i panowie
nie są skazani na róż – mogą wybrać
szczoteczkę w kolorze pasującym
do męskiej kosmetyczki: niebieskim,
szarym, a nawet czarnym.

1

2
TYLKO
w

1. Purederm szczoteczka soniczna do mycia twarzy, 1 szt., 159,99 zł, 1 szt. = 159,99 zł 2. tołpa

dermo barber, żel do mycia twarzy z zarostem i brodą, 75 ml, 7,99 zł, 100 ml = 10,65 zł

FOT. 123RF (2)

potrzeby na taki, który miał peelingującą gąbkę, gumowy masażer lub
szczoteczkę z nieco sztywniejszym
włosiem do masowania i mycia ramion, ud lub pośladków. Jeszcze 15 lat
temu kosztowały sporo i były obiektem marzeń wielu kobiet. Na szczęście
dosyć szybko pojawiły się na rynku
nowoczesne, o wiele mniejsze szczoteczki soniczne o najróżniejszych
możliwościach. Niektóre wyglądają
jak dyski – są wykonane z miękkiej
(najczęściej medycznej) silikonowej
gumy i mają drobne wypustki, inne
przypominają flamaster z nakładanymi końcówkami, a jeszcze inne przypominają… kosmiczne gadżety.
Wszystkie łączy jedno – technologia
soniczna, która dzięki drganiom
i ultradźwiękom pozwala na naprawdę dokładne oczyszczenie skóry z pozostałości makijażu, nieczystości,
resztek martwego naskórka, a nawet
wspomaga oczyszczanie porów z zaskórników.
Szczoteczki soniczne do twarzy nie
służą jedynie do jej oczyszczania. Przy
ustawieniu odpowiedniego trybu (niektóre mają kilka cykli pracy i kilkanaście prędkości wibracji oraz drgań)
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W obronie

MŁODOŚCI
Często po lecie nasza skóra jest bardzo przesuszona,
potrzebuje regeneracji i odżywienia. Przyda jej się
również intensywna kuracja odmładzająca, ponieważ
po wakacyjnym opalaniu o wiele szybciej pojawiają się
zmarszczki i są o wiele bardziej widoczne. Zaczynamy
jesienną akcję dermoodmładzania!
TEKST: Olga Huk

N

asza skóra zaczyna się starzeć
od 25. roku życia. Najpierw
zmiany są prawie niezauważalne, bo dzieją się wewnątrz (spowolniona
synteza kolagenu, mniej kwasu hialuronowego, zniszczone włókna elastyny),
z czasem dostrzegamy większą skłonność
do przesuszenia, podatność na pojawianie się przebarwień, pierwsze zmarszczki. Na proces ten oprócz czynników
uwarunkowanych genetycznie, zmian
hormonalnych i stanu zdrowia wpływ
mają także tzw. czynniki zewnątrzpochodne obejmujące styl życia, sposób
pielęgnacji i tak istotne czynniki jak promieniowanie UV czy zanieczyszczenie
powietrza. Aż w 80% za starzenie się
skóry w okolicy twarzy odpowiedzialne
jest promieniowanie słoneczne, które
powoduje fotostarzenie. Niestety wczesna jesień to czas, w którym zbieramy
plony po nadmiernym opalaniu i zauważamy wywołane nim nowe zmarszczki
na twarzy, szyi i dekolcie.
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ROZPOZNAJ WROGA
Kiedy skóra wymaga pielęgnacji spowalniającej procesy starzenia i likwidującej
jego najczęstsze objawy (brak elastyczności i jędrności skóry, osłabienie lipidowej
warstwy ochronnej naskórka, zmniejszenie wydzielania sebum, przesuszenie,
przebarwienia), dermokosmetyki idealnie spełniają swoje zadanie. Przede
wszystkim dlatego, że ich formuły opracowane są w taki sposób i zawierają takie
składniki, które konkretnie dopasowane

Gwardia sprzymierzeńców

1

Sukces w walce z oznakami starzenia się skóry gwarantuje dobrze dobrana broń.
W tym wypadku składniki dermokosmetyków muszą działać sprawnie, szybko
i skutecznie. Oto godni zaufania sprzymierzeńcy:

•w
 itamina A i retinol – pobudzają regenerację komórek;
•a
 ntyoksydanty (przeciwutleniacze) – wspomagają ochronę i regenerację,
zapobiegają fotostarzeniu skóry, stymulują produkcję kolagenu (witamina C
i beta-karoten, ekstrakty z pestek winogron, koenzym Q10, kwas liponowy);

• składniki hormonopodobne – spowalniają pojawianie się zmarszczek

2

(np. fitohormony sojowe);

• filtry UVA, UVB – zapobiegają szkodliwemu promieniowaniu słonecznemu
i destrukcyjnemu działaniu wolnych rodników na komórki skóry;

• hydroksykwasy – pomagają w odnowie i procesach regeneracyjnych

3

(np. kwas glikolowy);

4

•k
 was hialuronowy – wiąże wodę w tkance łącznej, więc wspomaga nawilżenie
skóry i poprawia jej elastyczność;

• ceramidy – przywracają funkcje bariery ochronnej skóry, poprawiają jej jędrność
i nawilżenie;

• witamina C – jest bardzo skutecznym antyoksydantem, rozjaśnia skórę
i wspomaga likwidowanie przebarwień.

5

6

są do rodzaju skóry i jej problemu, a pozbawione niepotrzebnych wypełniaczy.
Tych kosmetyków nie stworzono po to,
aby dawać przyjemność, ale by działały
na konkretny problem. Znajdą się więc
wśród nich takie, które poradzą sobie
z najtrudniejszymi przesuszeniami, i takie, które szybko i skutecznie uzupełnią
szczelność ochronnego płaszcza hydrolipidowego, zapobiegając utracie nawilżenia i regenerując uszkodzenia naskórka.
Są też i takie, które poradzą sobie ze
zmarszczkami, przebarwieniami i kruchymi naczyniami krwionośnymi objawiającymi się pajączkami – najczęstszymi
problemami skóry dojrzałej.

1. SOLVERX Age. Reset, peeling odbudowujący mikrobiom, 30 ml, 29,99 zł, 100 ml = 99,97 zł
2. LIERAC Mésolift C15, rewitalizujący koncentrat przeciw oznakom zmęczenia, 2x15 ml/
1 opak., 219,99 zł, 1 opak. = 219,99 zł 3. DERMEDIC Hydrain3 Hialuro, krem dogłębnie nawilżający,
50 ml, 69,99 zł, 100 ml = 139,98 zł 4. SENSILIS Hydra Essence, nawilżająca maska do twarzy,
150 ml, 99,99 zł, 100 ml = 66,66 zł 5. BASICLAB liftingujące serum pod oczy i na powieki, 15 ml,
119,99 zł, 100 ml = 799,93 zł 6. CETAPHIL BHR, tonik odświeżający, 150 ml, 79,99 zł, 100 ml = 53,33 zł

STRATEGIA ATAKU
Od czego zacząć? Najlepiej od samego
początku, czyli od dermokosmetyków do
oczyszczania i demakijażu, które oprócz
składników dokładnie oczyszczających
zawierają również takie, które nawilżają,
rozjaśniają i złuszczają naskórek oraz
zwężają ujścia gruczołów łojowych (porów). Nieodzowna jest tonizacja, ponieważ dzięki niej skóra odzyskuje swoje
naturalne pH, a zaopatrzona w taki oręż
ma szansę skutecznie bronić się przed
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Pielęgnacja dzienna powinna skupiać się
na ochronie skóry (również przez stosowanie kremów z filtrami UV) i jej inten-

sywnym nawilżeniu, rozświetleniu i likwidowaniu opuchnięć pod oczami
(również przez poranny masaż twarzy
pobudzający krążenie i przepływ limfy).
Wieczór to czas na atak z zaskoczenia,
przydadzą się więc maski złuszczające naskórek (pomagają przy likwidowaniu
przebarwień), bogate sera, kremy i balsamy o właściwościach odżywczych i regeneracyjnych. Warto pamiętać, że gdy walczymy ze starzeniem skóry, pole bitwy nie
znajduje się jedynie na twarzy, ale rozszerza się również na szyję, dekolt i dłonie –
to na nich czas, słońce i niewystarczająca
pielęgnacja zostawiają ślad w postaci
zmarszczek, bruzd i przebarwień.
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PIĘK NO DZIEŃ PO DNIU
/ TESTUJEMY

Testowała: Ayla Kiliç

Test

SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

ekspertka ds. pielęgnacji z drogerii h w Szczecinie

1

Facemania,
serum do twarzy

Kneipp,
olejek do ciała

2

O produkcie: doskonała mieszanka

O produkcie: silnie skoncentrowane

naturalnych olejków, która
intensywnie regeneruje, pielęgnuje,
a także poprawia wygląd skóry.
Głównym składnikiem jest
naturalny olejek ze słodkich
migdałów, który dzięki
nienasyconym kwasom
tłuszczowym działa jak naturalny
emolient.
Najlepszy dla: skóry suchej.
Zwróciłam uwagę na: odprężający,
drzewny zapach.

serum olejowe do twarzy, o mocnym
działaniu przeciwstarzeniowym.
Zawiera bakuchiol, który działa
przeciwzapalnie i rozjaśniająco,
doskonale reguluje sebum oraz
stymuluje odnowę komórkową.
Najlepszy dla: skóry dojrzałej,
mieszanej, z przebarwieniami.
Zwróciłam uwagę na: filtr SPF 15.
Facemania Bakuchiol, serum
do twarzy, 50 ml, cena: 38,99 zł,
100 ml = 77,98 zł

Kneipp Good night, regenerujący

TYLKO
w

olejek do ciała, 100 ml, cena: 27,99 zł,
100 ml = 27,99 zł

3

Pure by Clochee,
rozświetlacz do twarzy

Delia,
galaretka do mycia ciała

4

O produkcie: zawarty w produkcie

O produkcie: galaretka świetnie się pieni, delikatnie,

pyłek miki wspaniale rozprasza
światło, dzięki czemu zapewnia
widoczny, zdrowy blask. Dodatkowo
ekstrakt z arbuza nawilża, odświeża
oraz działa antyoksydacyjnie.
Najlepszy dla: każdego rodzaju
skóry.
Zwróciłam uwagę na: opakowanie
z wygodną pompką.

ale skutecznie myje całe ciało.
Zawiera składniki aktywne, tj. ekstrakt z lotosu
i glicerynę.

Pure by Clochee LUMI, rozświetlacz

owoc, myjąca

do twarzy, 30 ml, cena: 49,99 zł,

galaretka do ciała,

100 ml = 166,63 zł

350 g, cena: 20,99 zł,

Najlepszy dla:

każdego rodzaju skóry.
Zwróciłam uwagę na:

świeży, owocowy
zapach.
Delia Zakazany

TYLKO
w
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100 g = 6,00 zł
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PIĘK NO DZIEŃ PO DNIU
/ OK IEM SPEC JALIST Y

Niech żyje
RETINOL!
Składnik kosmetyków, któremu ufają dermatolodzy i kosmetolodzy.
Jest wszechstronnie przebadany i bardzo skuteczny w działaniu.
Kto i kiedy powinien korzystać z jego dobrodziejstw? Pytamy ekspertkę.

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

Czym jest i jak działa retinol?
Jest pochodną witaminy A i ma szerokie spektrum działania. Sprawiło to, że
stał się on niezwykle ważnym składnikiem kosmetyków, preparatów profesjonalnych, a nawet leków wykorzystywanych w leczeniu schorzeń dermatologicznych. Retinol ze względu na budowę cząsteczek dosyć łatwo penetruje
naskórek i pobudza komórki skóry do
odnowy przez stymulowanie syntezy
kolagenu i elastyny. Te dwa białka
tkanki łącznej tworzą ze swoich włókien specyficzną siatkę, która nadaje
skórze elastyczność, odpowiada za jej
jędrność i zapobiega pojawianiu się
zmarszczek. Niestety, gdy z upływem
czasu włókna się przerywają lub stają
się coraz mniej elastyczne, siatka kolagenowo-elastynowa zapada się i powstają zmarszczki.
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Jakie są efekty działania retinolu?
Najbardziej widoczne to powierzchniowe wygładzenie skóry i spłycenie
zmarszczek. Przy regularnym używaniu zauważymy zwiększenie napięcia
i jędrności skóry, rozjaśnienie przebarwień (posłonecznych, hormonalnych,
pozapalnych), zwężenie porów, regulację wydzielania sebum oraz zmniejszenie widoczności zmian trądzikowych.
Brzmi obiecująco...
Retinol jest bardzo skuteczny, ale ponieważ jego działanie jest silne, warto
przygotować skórę na spotkanie z tym
składnikiem. Włączając go do pielęgnacji twarzy, warto pamiętać, że każdy
może zareagować na niego w inny sposób i musimy obserwować naszą skórę.

Co to jest proces retynizacji?
Retynizacja to termin określający proces przyzwyczajania skóry do działania
retinolu. Polega on na stosowaniu kosmetyku z retinolem o stężeniu 0,3–0,5%
przez pierwsze dwa tygodnie raz na
cztery dni. Gdy nie wystąpią reakcje
niepożądane (zbyt silne złuszczenie naskórka, zaczerwienienie lub zaognienie), co dwa tygodnie możemy zwiększyć częstotliwość używania retinolu
o jeden dzień (po czterech tygodniach
możemy stosować retinol co trzy dni,
po sześciu tygodniach co dwa dni itd.).
Na co jeszcze należy uważać?
Retinol nie przepada za towarzystwem
innych aktywnych składników, więc
w czasie kuracji lepiej zrezygnować
z kosmetyków zawierających kwasy
AHA, BHA w wysokim stężeniu (mogą
zbyt silnie złuszczać) lub stosować je
ostrożnie, witaminę C (składniki te
wzajemnie osłabiają swoje działanie),
enzymy i silne ekstrakty roślinne. Nawet
używane wcześniej kosmetyki będą zbyt
silne w towarzystwie retinolu. Odradzam też jednoczesne stosowanie różnych produktów z retinolem lub jego
pochodnymi, ponieważ możemy narazić skórę na zbyt silne złuszczenie.

FOT. 123RF

Ekspert:

Czy jesień to czas na kurację kosmetykami z retinolem?
To bardzo dobry moment, bo retinol
ma właściwości złuszczające i może powodować podrażnienia, które pod
wpływem promieniowania UV mogą
przyczynić się do powstawania przebarwień. Jesienią, choć słońce nie grzeje
tak intensywnie, zawsze zalecam używanie na dzień kremu z filtrem, gdy stosujemy preparaty z retinolem.

1

1. DZIAŁA INTENSYWNIE
PRZYWRACA KOMFORT PRAWIDŁOWEGO
NAWILŻENIA, a także wygładza, regeneruje
i uelastycznia naskórek. Oprócz skwalanu zawiera
kompleks arniki górskiej i kasztanowca.
Bandi Professional Hydro Care, całonocna kuracja
nawilżająco-łagodząca, 75 ml, 64,99 zł, 100 ml = 86,65 zł

TYLKO
w

2. W POSZUKIWANIU REZULTATU
DAJE WYMIERNE EFEKTY PRZY SYSTEMATYCZ-

2

NEJ KURACJI. A wtedy (w stężeniu 0,04%)

stymuluje syntezę białek podporowych skóry,
dzięki czemu redukuje oznaki starzenia.
Dermika Retinal, prebiotyczny krem przeciwzmarszczko-

3

wy, 50 ml, 89,99 zł, 100 ml = 179,98 zł

3. PROBLEM ROZWIĄZANY
ZAPOMNISZ O UTRACIE ELASTYCZNOŚCI
SKÓRY, ZMARSZCZKACH I PRZEBARWIENIACH.

4

Wysokie stężenie retinolu to rękojmia skuteczności.
Ważne, by przestrzegać sposobu użycia kosmetyku,
bo to produkt o dużej aktywności działania.
Skincyclopedia 1% retinol i skwalan, serum do twarzy,
30 ml, 48,99 zł, 100 ml = 163,30 zł

4. AKCJA REWITALIZACJA
NAJLEPSZE EFEKTY DZIAŁANIA WYKAZUJE
NA SKÓRZE DOJRZAŁEJ. Roślinny retinol
ujędrnia, wygładza skórę i wyrównuje jej koloryt.
Yasumi Bakuchiol, krem przeciwzmarszczkowy na noc,

5

30 ml, 129,99 zł, 100 ml = 433,30 zł

5. WIELOPOZIOMOWE DZIAŁANIE
KORZYSTNIE WPŁYWA NA MIKROBIOM
TYLKO
w

I ODNOWĘ KOMÓRKOWĄ SKÓRY. Zawiera
TYLKO
w

6
CZYM JEST
BAKUCHIOL?
To botaniczny retinol o nieco
łagodniejszym od retinolu
działaniu. Nie wykazuje działania
fotouczulającego i może być
stosowany nawet
przez osoby z cerą
wrażliwą.

składniki aktywne: kompleks mikrobiomowy,
bakuchiol, bioferment z bambusa, algi Fucus
Vesiculosus i trehalozę.
Bandi Professional Ecofriendly Care, lekka emulsja
nawilżająca do twarzy, 50 ml, 84,99 zł, 100 ml = 169,98 zł

6. DO CODZIENNEGO STOSOWANIA
LEKKA KONSYSTENCJA SPRAWIA, ŻE KOSMETYK JEST DOSKONALE WCHŁANIANY PRZEZ
SKÓRĘ. Produkt idealny do tego, by wypróbować

działanie retinolu (roślinnego) na własnej skórze.
Yasumi Bakuchiol, przeciwzmarszczkowe serum do twarzy,
15 ml, 89,99 zł, 100 ml = 599,93 zł

hebe.pl h
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Skutecznie
zamaskowany

TYLKO
w

NIE TYLKO NA TWARZ

TEKST: Aleksander Perliński

1

2

M

aski to nadal dla wielu mężczyzn kosmetyki, z którymi
trudno im się zaprzyjaźnić.
Ale to, że działają szybko i w widoczny
sposób poprawiają wygląd skóry, coraz
częściej przekonuje panów do ich stosowania. Kosmetyk musi być prosty w aplikacji i nie powinien wymagać zaangażowania w jego przygotowanie. Zapomnijmy o namawianiu panów na maski, które
trzeba samodzielnie mieszać, lub takie,
które unieruchomią na dłużej niż kwadrans. Maska w formie pasty, kremu, żelu
umieszczona w opakowaniu „na raz” al-

3

TYLKO
w

4

TYLKO
w
1. Revuele Charcoal, czarna maska peel-off, 80 ml, 8,99 zł, 100 ml = 11,24 zł 2. Mitomo Premium,

maska oczyszczająca, 25 g, 14,99 zł, 100 g = 59,96 zł 3. Dr. Hauschka maseczka oczyszczająca
z glinką, 90 g, 144,99 zł, 100 g = 161,10 zł 4. Nacomi WhiteBlack, maska z węglem aktywnym,
50 ml, 37,99 zł, 100 ml = 75,98 zł
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1. ManFoot złuszczające skarpetki dla

mężczyzn, 1 para, 22,99 zł, 1 para = 22,99 zł

bo w wygodnej tubie to jest to! Co mężczyźni polubią? Spodoba im się maska
oczyszczająca o żelowej formule, która
zastygając, zamienia się w elastyczną powłokę. Podczas zdejmowania wyciąga ze
skóry zaskórniki i drobne zanieczyszczenia z porów, które widać gołym okiem.
Mężczyźni powinni polubić również
oczyszczające maski z węglem aktywnym – choćby dlatego, że są czarne, a nie
różowe. Dla tych, którzy mają problemy
z cerą (trądzik, wypryski), idealne będą
maski, których działanie skupia się na
jednym problemie i go niweluje. Wśród
męskich masek kosmetycznych znajdą
się również i takie, które poradzą sobie ze
zmarszczkami, podpuchnięciami oczu,
rozświetlą cerę, nawilżą, zahamują nadmierne wydzielanie sebum i zapobiegną
błyszczeniu skóry. Panowie mają więc
w czym wybierać.

FOT. 123RF

Mężczyzna w masce to nie
zawsze Zorro, Batman czy
jeden z bohaterów „Domu
z papieru”. Panowie
noszą maski również
dlatego, że dbają o urodę.
Sprawdzamy, czego mogą
od nich oczekiwać.

Maseczki pomagają mężczyznom nie
tylko w pielęgnacji skóry twarzy, ale
również w regeneracji i odżywieniu
skóry dłoni i stóp. Prawdziwą rewelacją
są złuszczające maski do stóp w formie
fizelinowych skarpetek nasączanych
substancją kosmetyczną (na ogół
zawierającą roślinne enzymy, kwas
mlekowy, glikolowy i mocznik), która
powoduje intensywne złuszczenie
martwego zrogowaciałego naskórka
z pięt i całych stóp.

PIĘK NO DZIEŃ PO DNIU
/ NAT UR ALNIE!
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3

4

5

6

1. Hagi naturalny krem odżywczy z gardenią i rabarbarem, 50 ml, 79,99 zł, 100 ml = 159,98 zł 2. Facemania Rokitnik, krem

do twarzy, 100 ml, 39,99 zł, 100 ml = 39,99 zł 3. Resibo Dream Cream, krem odżywczy, 50 ml, 79,99 zł, 100 ml = 159,98 zł
4. Uzdrovisco Czarny Tulipan, wieczorny krem przeciwzmarszczkowy, 50 ml, 49,99 zł, 100 ml = 99,98 zł 5. Orientana

Drzewo Sandałowe i Kurkuma, regenerujący krem do twarzy na dzień i noc, 50 g, 45,99 zł, 100 g = 91,98 zł 6. Nacomi krem
do twarzy intensywnie nawilżający i spłycający zmarszczki na dzień 50+, 50 ml, 37,99 zł, 100 ml = 75,98 zł
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Czas na
ORZECHY
Co w sobie kryją i dlaczego tak chętnie
są wykorzystywane w kosmetykach naturalnych
do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów? Zaglądamy
pod skorupkę najsłynniejszych orzechów świata.
TEKST: Olga Huk

WŁOSKI, POLSKI,
MIĘDZYNARODOWY
Orzech włoski to bomba antyoksydantowa, bo ma najwięcej cennych przeciwutleniaczy spośród orzechów wykorzystywanych w kosmetyce. Jego ekstrakty oraz olej stosuje się w preparatach przeciwstarzeniowych. Orzechy
włoskie zawierają witaminy B, C, E i K,
żelazo, cynk, mangan, fosfor oraz cenne kwasy tłuszczowe (np. omega-3).
Wykorzystuje się zarówno jądro orzecha, jak i jego liście oraz łupiny zawierające beta-karoten, olejki eteryczne
i flawonoidy. Ciekawą substancją występującą w liściach i zielonej skórce
orzechów jest juglon, który znalazł zastosowanie w kosmetykach brązujących
oraz naturalnych produktach przyciemniających do włosów. Drobno
zmielone skorupki orzecha są składnikiem kosmetyków peelingujących.
Cenną substancją pozyskiwaną z orzecha włoskiego jest olej – ma działanie
przeciwstarzeniowe, pomaga przy pielęgnacji skóry z egzemą, trądzikiem,
łojotokowej.

PROSTO Z LESZCZYNY
Ekstrakty z orzecha laskowego wykorzystuje się w kosmetykach do cery suchej, naczyniowej i wrażliwej, gdyż zawierają składniki wspomagające syntezę
kolagenu, a także uszczelniają włosowate naczynia krwionośne w skórze.
W oleju z orzechów laskowych znajdują
się witaminy A i E oraz cenne nienasycone kwasy tłuszczowe (omega-3 i omega-6) wykorzystywane w kosmetykach
do spowalniania procesów starzenia.
Ponieważ olej ten ma działanie przeciwzapalne i delikatnie ściągające, bywa
składnikiem naturalnych kosmetyków
przeciwtrądzikowych. W produktach
do ciała ujędrnia skórę oraz wspomaga
walkę z cellulitem, a w szamponach
i odżywkach przeciwdziała przesuszaniu się włosów, dodaje blasku i zapobiega wypadaniu włosów.

FISTASZKI
NIE DLA KAŻDEGO
Orzeszki arachidowe, nazywane również ziemnymi, niezbyt często stosuje
się w kosmetykach, ponieważ reakcje

alergiczne na fistaszki są jednymi z najsilniejszych. Produktem wykorzystywanym w kosmetyce jest olej arachidowy,
który ma przepiękny zapach, więc stosowany jest w aromaterapii, terapii ajurwedyjskiej i podczas masaży. Znajduje
się w nim sporo witaminy B i E, które
skutecznie wspomagają wygładzenie,
zmiękczenie i ujędrnienie skóry. Utwardzony olej z orzeszków ziemnych pojawia się również w balsamach i masłach
do ciała. Ciekawym składnikiem jest
mączka z fistaszków, która działa delikatnie złuszczająco, więc bywa dodatkiem do oczyszczających peelingów.

ZA TWARDY
DO ZGRYZIENIA
Orzechy makadamia (macadamia) są po
prostu „naj”: najdroższe (kosztują nawet
57 dolarów za kilogram), najtwardsze
(z ich skorupką radzą sobie tylko młotek
lub dziób papugi, ary hiacyntowej) i najbardziej kaloryczne z orzechów (1 szt. to
ok. 25–30 kalorii). Zawierają mnóstwo
nienasyconych kwasów tłuszczowych,
witaminy (A, B i E) oraz potężną dawkę
wapnia, fosforu, żelaza, magnezu, cynku
i potasu. Ich olej stanowi bazę odżywek
do włosów i brody, ponieważ działa regenerująco, ochronnie i nawilżająco.
Wysokie stężenie antyoksydantów sprawia, że sprawdza się w kosmetykach do
cery dojrzałej, opóźniając procesy starzenia komórek. Dzięki kwasowi tłuszczowemu omega-7 olej makadamia wykazuje właściwości nawilżające i zapobiegające uciekaniu wilgoci z komórek
skóry.

SKARB Z PALMY
Orzech kokosowy kryje mnóstwo
składników wykorzystywanych w kosmetyce: wodę kokosową, miąższ, z którego wytwarza się cenny olej, oraz łupi-

hebe.pl
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ny, które po zmieleniu dodaje się do
past peelingujących. Olej kokosowy
może być wykorzystany w kosmetykach jako dodatek, baza lub sam może być kosmetykiem nakładanym na
skórę lub włosy w formie płynnej lub
jako masło (twardnieje w temperaturze niższej niż 25°C). Znajdujące się
w nim witaminy, minerały i kwasy,
polifenole i trójglicerydy wykazują
właściwości wygładzające, antywirusowe i antybakteryjne. Działają też
przeciwzapalnie, ujędrniają i uelastyczniają skórę oraz stymulują
mieszki włosowe. Z kolei woda kokosowa – bogata w witaminy z grupy B,
witaminę C, potas, wapń i fosfor oraz
aminokwasy – działa na skórę i włosy
regenerująco, pomaga w pielęgnacji
skóry trądzikowej, nawilża i chroni
skórę przed starzeniem.

Pozyskiwany z orzecha arganowego olej
od wieków był cenionym składnikiem
kosmetyków. Robi się z niego mydło lub
stosuje bezpośrednio na skórę i włosy jako kosmetyk. Do dziś olej arganowy pozyskiwany jest w Maroku, głównie ręcznie, a proces jego powstania jest długi
i mozolny. Zawiera 80 proc. nienasyconych kwasów tłuszczowych (omega-6
i omega-9), ma też dużo witaminy E. Jest
zatem skutecznym antyoksydantem
i chroni komórki skóry przed starzeniem.
Ponieważ działa przeciwzapalnie i kojąco, często jest dodawany do kosmetyków
przeciwtrądzikowych oraz regulujących
wydzielanie sebum. Wspomaga nawilżenie skóry, poprawia jej elastyczność, odżywienie i odnowę komórkową oraz łagodzi stany zapalne. W pielęgnacji włosów
odżywia je i nawilża.
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1. Yope Kwiat lipy, naturalny krem do rąk nawilżająco-łagodzący, 50 ml, 16,49 zł, 100 ml = 32,98 zł
2. Orientana Kokosowa terapia do włosów, 150 ml, 32,99 zł, 100 ml = 21,99 zł 3. Resibo Work
Work Work, specjalistyczny balsam wyszczuplający, 200 ml, 89,99 zł, 100 ml = 45,00 zł 4. Stara
Mydlarnia Sandalwood, puder do kąpieli, 300 g, 24,99 zł, 100 g = 8,33 zł 5. Nacomi 7 Oils, maska
do olejowania włosów, 100 ml, 46,99 zł, 100 ml = 46,99 zł 6. Biolaven pianka myjąca do twarzy,
150 ml, 23,99 zł, 100 ml = 15,99 zł 7. Cosnature Migdał&Kokos, aromaterapeutyczny olejek do
ciała, 100 ml, 26,99 zł, 100 ml = 26,99 zł

facebook.com/hebe

Ekstrakty i oleje z gorzkich i słodkich
migdałów są składnikami preparatów
do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów. Wyjątkowe właściwości orzeszki te
zawdzięczają dużej zawartości witamin
A, B2, D i E oraz nasyconym i nienasyconym kwasom tłuszczowym oraz minerałom (magnezowi, fosforowi, manganowi, potasowi). Robione z nich oleje
wspaniale nawilżają skórę, pomagają
też w zmniejszeniu widoczności cellulitu i wspomagają syntezę kolagenu.
W kosmetykach do oczyszczania skóry
twarzy oprócz oleju migdałowego często stosuje się aromaterapeutyczny olejek migdałowy, którego subtelny zapach
daje wrażenie odświeżenia. Zmielone
skorupki migdałów są dodawane do kosmetyków peelingujących.

FOT. 123RF
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Masłosz parka, nazywany też drzewem
masłowym, rośnie w zachodniej i środkowej Afryce, a z jego orzechów wytwarza się jedno z najsłynniejszych roślinnych maseł – masło shea (masło
karité). Według afrykańskich wierzeń
drzewo masłosza jest święte i mogą
opiekować się nim tylko kobiety. Masło
shea jest dobrze znane jako naturalny
kosmetyk łagodzący podrażnienia, nawilżający skórę i silnie ją odżywiający.
Nierafinowane dobrze wchłania się
w skórę i zabezpiecza ją przed utratą
wilgoci, mrozem, wiatrem i słońcem
(choć nie może być uznawane za wystarczającą ochronę przed promieniowaniem UV). Ekstrakty masła shea
można znaleźć w kosmetykach do skóry wrażliwej, przesuszonej, dojrzałej,
a także do pielęgnacji ciała i włosów.
Likwiduje też obrzęki pod oczami i wygładza zmarszczki.

NIE TYLKO W MARCEPANIE

1
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PREMIERY
POZNA J NO W O Ś CI Z N AS Z YCH D R O GE R I I

SUBRINA

TEAOLOGY

Chłodna blondynka
Profesjonalna maska do włosów blond

Demakijaż
i oczyszczenie

przywraca im piękny, chłodny odcień

Ten olejek to kwintesencja zabiegu

bez żółtych refleksów. Dzięki zawartości

podwójnego oczyszczania (double cleansing).

keratyny i witaminy E głęboko odżywia

Faza olejowa (z olejkami: herbacianym, ze

i regeneruje delikatne blond, siwe

słodkich migdałów i kokosa) usuwa makijaż,

i rozjaśnione włosy, a fioletowe pigmenty

sebum i zanieczyszczenia, a faza mleczna

neutralizują ich ciepłe tony, nadając im

(z naparem z organicznej niebieskiej herbaty)

chłodny, stylowy odcień.

zmywa to, co pozostanie, nie wysuszając skóry.

SUBRINA Colour Silver, maska do włosów

blond, 150 ml, cena: 44,99 zł, 100 ml = 29,99 zł

TEALOGY Peach Tea, olejek do demakijażu, 150 ml,
cena: 79,99 zł, 100 ml = 53,33 zł

CLARESA

JOHN FRIEDA

Koryguje i nawilża
Mocno kryjący korektor w płynie dosko-

TYLKO
w

TYLKO
w

W pełnym blasku
Wydobądź to, co najlepsze z koloru

nale maskuje niedoskonałości pod

twoich włosów i dodaj im blasku z nową

oczami (cienie, zasinienia) i na twarzy

linią Vibrant Shine marki John Frieda.

(przebarwienia, zaczerwienienia).

Innowacyjna, wegańska formuła z lekkim

Wegańską formułę wzbogacono o pro-

olejkiem z dzikiej róży i kompleksem

panediol (glikol roślinny), który nawilża

Shine-Enhancing rozświetla włosy, ale ich

i zapobiega utracie wody z naskórka.

nie obciąża. Opakowania linii wykonano

Występuje w sześciu kolorach.

w 35% z tworzywa z recyklingu.

CLARESA Hi Cover Lover, intensywnie kryjący
korektor w płynie, 8 g, cena: 17,99 zł,

JOHN FRIEDA Vibrant Shine, szampon do włosów,
250 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 16,00 zł

100 g = 224,88 zł

DAVID BECKHAM

Podróż z Davidem

OXYGENETIC

Energia dla skóry

Poznaj Amber Breeze – aromatyczny,

Energetyzujące serum to produkt,

bursztynowy zapach to nowa

który dzięki zdolności wiązania

propozycja w kolekcji wód perfumo-

cząsteczek tlenu w skórze, pobudza jej

wanych inspirowanych ekscytującymi

metabolizm komórkowy i sprawia, że

podróżami Davida Beckhama. Ciepłe

odzyskuje witalność oraz blask. Zawiera

korzenne tony w połączeniu ze świe-

połączenie dotleniających minerałów,

żymi nutami przywołują spektakularny

witaminy C, synbiotyku i kwasu

obraz nieba o zachodzie słońca.

hialuronowego.

Wzbudzają uczucia radości i wolności.

OXYGENETIC Energyze Vitamin C,
energetyzujące serum do twarzy na dzień,
50 ml, cena: 37,99 zł, 100 ml=75,98 zł

DAVID BECKHAM Collection Amber Breeze, woda perfumowana

męska, 100 ml, cena: 179,99 zł, 100 ml=179,99 zł
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Wybierz
gładkość,
którą pokocha
Twoja skóra

U R O DA

/ N A N A S Z YC H P Ó Ł K AC H
Czy wiesz?
Cedr ma bardzo
silne właściwości
antyseptyczne
i ściągające.

EVELINE COSMETICS

ZIAJAYEGO

Brwi na mydło?

Męskie i wielofunkcyjne

Mydełko do brwi to łatwy

Odkryj nawilżająco-odświeżający balsam

w aplikacji produkt do ich

po goleniu o zapachu czerwonego cedru.

stylizacji. Uwydatnia brwi, nadaje

Nawilża skórę przez 24 godziny dzięki

im kształt i mocno utrwala na cały

zawartości kwasu hialuronowego, witaminy

dzień. Włoski są idealnie ułożone

B3 i prowitaminy B5 oraz alantoiny. Szybko

i wyglądają jak po laminacji.

się wchłania i nie pozostawia uczucia lepkiej

Delikatny zapach sprawia, że

skóry. Może być stosowany również jako krem

aplikacja jest wyjątkowo przyjemna. Stosuj samodzielnie lub

do rąk. Dostępne warianty: górski pieprz,

z dowolnym produktem do brwi, np. kredką lub pomadą.

wetiwer oraz cytrynowa werbena.

EVELINE COSMETICS Brow & Go!, mydło do stylizacji brwi, 25 g,
cena: 34,99 zł, 100 g = 139,96 zł

ZIAJA YEGO balsam po goleniu nawilżająco-odświeżający,
czerwony cedr, 80 ml, cena: 8,99 zł, 100 ml = 11,24 zł

SOQU

KNEIPP

Maska idealna

TYLKO
w

Kojąca maska w płachcie zawiera

Na dobranoc
Wieczorna kąpiel z dodatkiem

ekstrakty z liści aloesu i jęczmienia,

soli z naturalnym olejkiem z pinii

zapewniając każdemu rodzajowi

szwajcarskiej i amyrisu koi zmęczone

skóry maksymalny efekt kojący.

zmysły, rozluźnia, pomaga zrelaksować

Formuła wzbogacona o kwas

się i zasnąć. Głównym składnikiem

hialuronowy, wodę morską i wąkro-

kryształków do kąpieli jest sól termalna

tę azjatycką głęboko i długotrwale

pozyskiwana w jedynej pozostałej

nawilża, a wysokiej jakości elastycz-

w Europie warzelni panwiowej – Saline

na płachta dokładnie dopasowuje się do twarzy.

Luisenhall.

SOQU Aloe Vera, kojąca maska z aloesem, 23 g, cena: 8,99 zł,

KNEIPP Good Night, kryształki do kąpieli, szwajcarska pinia
i amyris, 500 g, cena: 24,99 zł, 100 g= 5,00 zł

100 g = 39,09 zł

ORIENTANA

ORIGINAL SOURCE

Maskuje i rozświetla

Stworzony z natury

Wegański krem BB z filtrami UVA i UVB

Żel pod prysznic I’m Plant Based

perfekcyjnie kryje niedoskonałości

zawiera 96% składników naturalnego

i wygładza cerę, a także odżywia i działa

pochodzenia, w 100% naturalne roślinne

przeciwstarzeniowo. Znajdująca się w jego

zapachy oraz biodegradowalne składniki

formule złota mika daje efekt promiennie

myjące, które dają bogatą i kremową

rozświetlonej cery. Polecany do skóry

pianę. Butelka została stworzona w 100%

normalnej, suchej i dojrzałej. Zawiera

z recyklowanego plastiku. Żel dostępny

90,1% naturalnych składników.

jest w trzech intrygujących zapachach.

Orientana naturalny krem BB złoty
żeń-szeń SPF 30, medium, 30 ml,
cena: 69,99 zł, 100 ml = 233,30 zł

48

h

facebook.com/hebe

TYLKO
w

ORIGINAL SOURCE I’m Plant Based, trawa
cytrynowa i słodka pomarańcza, żel pod
prysznic, 335 ml, cena: 20,99 zł, 100 ml = 6,27 zł

T R E N DY K A L E J D O S KO P
/ M O DA

Kluczowe hasło:

WYGODA!
Nawet jeśli będzie to cekinowy top, nie może krępować nam ruchów. Po dwóch latach
pracy w domowych dresach chcemy wyglądać dobrze, ale też – zmieniając słowa
starego hitu – nucimy: wygodę kocham i rozumiem, wygody oddać nie umiem…
TEKST: Matylda Jawor

STELLA McCARTNEY

W jakie wzory
i kolory gramy?
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Kto chce pozostać przy neutralnej
palecie kolorów, może wybrać
wszelkie odmiany wielbłądziego beżu.
Ci złaknieni żywiołu kolorów mają
wiele atrakcyjnych wariantów do
wyboru. Modne są psychodeliczne
wzory à la glam rock z lat 70. XX
wieku, desenie tkanin obiciowych
w mieszczańskich domach z tej samej
dekady i wzory angielskich tapet
z początku XX wieku. W wielkim
stylu wracają duże kraty.

To trochę tak, że oznacza ona to, co
aktualnie chcesz zobaczyć. A jakie jest
jej najnowsze (no, powiedzmy)
wcielenie? Niezmiernie przypomina
miękką elegancję dawnych kolekcji
Armaniego, który ten styl wylansował
przed laty. Kto lubi oglądać modę na
ekranie, może obejrzeć „Fair Game”
i „Grę dla dwojga” i w ten komfortowy
sposób pobrać lekcję mody aktualnej,
choć z okazałym rodowodem.
CHANEL

ELIE SAAB

Co to znaczy
klasyka?

Z kodem
paskowym

I długo, i krótko…
To naprawdę bardzo prosty przepis
na modną sylwetkę: marynarka jest
długa, pasowana w talii, spódnica zaś
krótka, najczęściej portfelowa lub
w formie litery A, czyli leciutko
rozkloszowana u dołu. Uwaga – to
nie jest wariant z lat 80., czyli obcisłe
mini do fruwającej marynary!

FENDI

ROKH
GUCCI

MIU MIU

Odzież sportowa i typowe dla niej
desenie złożone z cienkich
ołówkowych prążków (nie, to nie jest
tylko odniesienie do marki, która ma
trzy paski w firmowym „herbie”)
starały się zdominować w tym roku
kolekcje i pokazowe wybiegi.
Ale, ale… Czy w tych rzeczach
rzeczywiście można biegać, wyciskać
na siłowni i pedałować na rowerze?
Nie, nie do końca. Obserwujemy
raczej wzajemne przyciąganie dwóch
nurtów mody: ta stricte sportowa
stara się naśladować tak zwaną
casualowo-sportową modę miejską
i odwrotnie – moda butikowa jest
zapatrzona w ubrania przeznaczone
do hal i boisk sportowych. Efekt tego
zgodnego magnetyzmu? Rzeczy,
w których chce się spędzać cały
dzień!

hebe.pl h
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Dzianina niejedno
ma imię

DIOR

W tym sezonie może to być mały
kardigan zarzucony na sukienkę,
ale także wielkie jak przytulny pled
swetrzysko noszone do równie
obszernej spódnicy. Jest dużo
moherowych włóczek, a także
melanżowe zabawy odcieniami
i frędzle na dokładkę. Na pewno
nie będziemy marznąć!
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Niezależnie od tego, w którą stronę wyobraźnia
pokieruje projektanta, klasyczny brytyjski trencz
w nowej odsłonie nadal jest rozpoznawalny:
czasem dzięki piaskowej barwie, czasem dzięki
szczegółom kroju. Może być kolorowy
(np. patchworkowy), może zgubić własne rękawy
na rzecz całkowicie odmiennych stylistycznie
lub przypominać stroje postapokaliptyczne rodem
z pierwszej filmowej wersji „Mad Maxa”. Ale i tak
będzie to on – nasz ukochany trencz.

Detale, które poprawiają humor i – oczywiście – mają
pozytywny wpływ na wizerunek, to w tym sezonie pióra,
piórka i puchate frędzle. Mogą pojawić się wszędzie:
dekorować dół spodni, dekolt, a nawet rękawy płaszcza.

facebook.com/hebe

FOT. IMAX TREE/FREE (11)

CHLOÉ

GABRIELA HEARST

ETRO

Kreatywny konkurs
na metamorfozę trencza

T R E N DY K A L E J D O S KO P
/ M AK I JAŻ

INSPIRACJE RETRO,
ODWAŻNE KOLORY
i kropla szaleństwa

CHŁODNY
POŁYSK
Słonecznie i lekko, idealnie na
początek jesieni. Eksponujemy kolor
skóry i podkreślamy oprawę oczu,
ale tylko tyle, ile potrzeba do
uzyskania efektu wyrazistego
spojrzenia, bo w tym delikatnym
makijażu najważniejsze są usta:
połyskujące, ale w naturalnym
odcieniu. Błyszczyk, w którym widać
kroplę rozświetlacza, nadaje wargom
trójwymiarowy chłodny blask.

1

2

3

ETRO

4

1. HEBE PROFESSIONAL Caramel Coffee, paletka cieni do powiek, 5,8 g, 49,99 zł, 100 g = 861,90 zł 2. PIERRE RENÉ Iconic Lash Mascara, wydłużający
tusz do rzęs, 15 ml, 34,99 zł, 100 ml = 233,27 zł 3. EVELINE COSMETICS Diamond Glow, Top Coat, błyszczyk do ust, 4,5 g, 20,99 zł, 100 g = 466,44 zł
4. ESSENCE Brow Powder Set, zestaw do brwi nr 01, 2,3 g, 10,99 zł, 100 g = 477,83 zł
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Wśród jesiennych trendów w makijażu znajdziemy po trochu wszystkiego
– inspiracje z minionych dekad, ale też możliwości, które dają nowoczesne
kosmetyki i akcesoria. Filarami jesiennych makijaży są naturalne, pełne brwi
i ujednolicona, lekko zmatowiona cera – to baza, na której możesz zbudować
dowolny makijaż.
Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf

METALLIC LOOK
Oczy obsypane gwiezdnym pyłem, ale tylko
w wewnętrznych kącikach. Tym razem nie jest to
subtelne rozjaśnienie spojrzenia, ale wyrazisty element
odważnego makijażu. Rozświetlające metaliczne cienie
mają być widoczne! Aby podbić jeszcze mocniej ich
świetlistość, wystarczy resztę powieki pokryć
neutralnymi matowymi cieniami.

1
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DIOR

2

EMPORIO ARMANI

1. NYX PROFESSIONAL MAKEUP Glitter Brillants, Silver sypki pigment do ciała i makijażu, 2,5 g, 25,99 zł, 100 g = 1039,60 zł 2. PAESE Luxus mat,
cienie do powiek nr 103, 3,6 g, 25,99 zł, 100 g = 721,94 zł 3. ECOCERA Thai Bronzer, puder brązujący, 10 g, 44,99 zł, 100 g = 449,90 zł 4. BELL
HYPOALLERGENIC Blush&Glow, róż do policzków nr 001, 9 g, 34,99 zł, 100 g = 388,78 zł

DAMA
KAMELIOWA
Ważnym odcieniem sezonu jest
kameliowy róż i – podobnie jak błękit –
zestawia się go z mroczną czernią.
Tej jesieni kocie oko błyszczy się od
dżetów, a podzielone kontrastującymi
kolorami powieki dają efekt retro w stylu
lat 20. XX wieku – boho, ale jednocześnie
bardzo kobiecy. Naklejane aplikacje
można zastąpić czarnym brokatowym
2
cieniem lub metalicznym pigmentem.

1

1. MIYA COSMETICS
naturalna szminka Miya
Rose, 2,5 g, 39,99 zł,
100 g = 1599,60 zł

2. REVOLUTION MAKEUP
Prestige, paleta cieni do
powiek, 16,5 g, 28,99 zł,
100 g = 175,70 zł

hebe.pl h
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W GŁĘBOKIM CIENIU
Królewna Śnieżka na koncercie rockowym? Czemu nie?!
Wystarczy postawić na grafitowe i czarne cienie oraz kredkę.
Smokey eyes w klasycznej odsłonie kolorystycznej, która
skutecznie podkreśli każdy kolor oczu. To nie sezon na
minimalizm – cienie i kredkę nakładamy hojnie na dolną
i górną powiekę, nie zapominając o wewnętrznych kącikach.

1

2

BORA AKSU

3
1. CATRICE Power Full Lip Care, szminka nr 020, 3,5 g, 16,99 zł,
100 g = 485,43 zł 2. PROFUSION Glitter Onyx Gems, paletka cieni do
powiek, 42 g, 36,99 zł, 100 g = 88,07 zł 3. BELL HYPOALLERGENIC Long
Wear Pencil, kredka do oczu nr 06, 3 g, 15,99 zł, 100 g = 533,00 zł

1

3

MROK ABSOLUTNY

CZERWIEŃ
SAUTÉ
Kolejny trend jest wyprawą w historię
makijażu i absolutnym klasykiem.
Czerwone usta nigdy nie wychodzą
z mody, zmienia się jedynie odcień
pomadki i jej wykończenie. W tym sezonie
czerwień powinna być intensywna i jasna,
a reszta twarzy wyrównana kolorystycznie
i zmatowiona. Dla równowagi brwi
naturalne i nieprzesadzone.
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1. MIYA COSMETICS My BB Cream, lekki krem BB do twarzy, 40 ml, 46,99 zł, 100 ml = 117,48 zł
2. PIERRE RENÉ Royal Mat, szminka nr 16, 4,8 g, 24,99 zł, 100 g = 520,63 zł 3. PIERRE RENÉ Make
Up Base, baza pod makijaż rozświetlająca, 30 ml, 39,99 zł, 100 ml = 133,30 zł

2
1

3

1. INGLOT ujednolicająca baza pod
makijaż, 30 ml, 62,99 zł, 100 ml = 209,97 zł
2. REVOLUTION MAKEUP Eye Bright,
korektor pod oczy, 3 ml, 59,99 zł,
100 ml = 1999,67 zł 3. HEAN Classic Colours
Festival, pomadka do ust nr 26, 4,5 g,
17,99 zł, 100 g = 399,78 zł

TORY BURCH

VERSACE

Ciemny odcień czerwonej szminki w kolorze
wytrawnego burgunda powinien silnie
kontrastować z jednolitą i supergładką skórą
oraz jedynie lekko rozświetlonymi oczami.
Poważnie i bezkompromisowo. W wersji maxi
możemy sięgnąć po prawie czarną szminkę,
aby uzyskać autentycznie gotycki look.

PODKŁAD HEALTHY MIX

NA
PO D

2x

MIN

*

W

I TA

* w porównaniu do poprzedniej formuły podkładu Healthy Mix

nawilżenie
do 24H

T R E N DY K A L E J D O S KO P
/ M AK I JAŻ

LŚNIENIE
Połysk, który nie zna granic!
Rozświetlacz dodajemy do podkładu
i równomiernie rozprowadzamy
po całej twarzy. Daje to efekt lekko
mieniącej się skóry. Uzupełnieniem
jest kropla delikatnego beżu na oczach
i ustach. Jeszcze lekkie pociągnięcie
rzęs wydłużającą maskarą i... już.
Efekt wow!

3

4

1. MAX FACTOR Miracle Glow, rozświetlacz
w płynie, 15 ml, 66,99 zł, 100 ml = 446,60 zł
2. BELL HYPOALLERGENIC Liquid Glow
Highlighter, rozświetlacz w płynie, 25 g, 29,99 zł,
100 g = 119,96 zł 3. L’ORÉAL Color Riche Shine,
szminka nr 112, 4,8 g, 71,99 zł,
100 g = 1499,79 zł 4. GOSH Metal Eyes, kredka
do oczu nr 04, 1 g, 34,99 zł, 100 g = 349,90 zł

ELEKTRYCZNY BLUES
Zestawienie czarnej kreski i niebieskich cieni w odcieniu baby blue
w stylu późnych lat 60. XX wieku. Mocny kontrast, mocny efekt!
Intensywne podkreślenie kształtu oczu to nie koniec atrakcji: na ustach
powinna się znaleźć delikatnie brzoskwiniowa pomadka! Intrygująca
mieszanka niewinności i seksapilu, doskonała na wieczorne wyjście.

1. RIMMEL Wonder’
Swipe, eyeliner nr 013,
1,7 ml, 47,99 zł,
100 ml = 2822,94 zł

DION LEE

2. REVOLUTION MAKEUP
Corpse Bride Butterfly,
paleta cieni do powiek,
7,2 g, 84,99 zł,
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100 g = 1180,42 zł

3. ANNABELLE MINERALS
puder matujący, 4 g,
67,99 zł, 100 g = 1699,75 zł

1

2

3

FOT. IMAXTREE/FREE (8)

2

SIRIANO

1

JESIEŃ/ZIMA 2022

NOWOŚCI

CATRICEPOLSKA

CATRICE.COSMETICS

CATRICE.EU/PL

T R E N DY K A L E J D O S KO P
/ MANICURE

Metaliczny blask, blady róż

I OP-ART Z LAT 60.
Z pozoru spokojniejszy
niż ostatnio, ale daleko
od nudy. Jesienny
manicure to pochwała
kolorystycznego
wyważenia i propozycje
zdobień, które
z powodzeniem zastąpią
biżuterię. Stawiamy
na łagodność na co
dzień i ekstrawaganckie
akcenty, gdy mamy
na to ochotę.

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf

1

2

1. KILLYS sztuczne paznokcie Almond,
jasny róż, 1 opak., 12,49 zł, 1 opak. = 12,49 zł
2. HEBE PROFESSIONAL pilnik do paznokci
prosty 80/100, 1 szt., 6,49 zł, 1 szt. = 6,49 zł
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1. NEONAIL Chrome Effect, puder
do paznokci srebrny, 2 g, 25,99 zł,
100 g = 1299,50 zł 2. NEONAIL folia
transferowa do paznokci, 1 szt.,
7,99 zł, 1 szt. = 7,99 zł

MIGDAŁOWY POWRÓT
Troszkę zapomniany i zepchnięty na drugi plan przez ostatnich kilka sezonów
migdałowy kształt powraca i triumfuje. Łagodny dla oka, kobiecy i doskonały
dla długich paznokci z pewnością będzie świetną bazą dla każdego koloru,
jaki wybierzesz. Miękkie linie zaokrąglenia i odpowiednia długość wyeksponują
wybrany lakier. Może ozdobiony metalicznym pyłkiem lub folią?

BALERINA
NA SCENIE
Wąskie, długie, delikatnie zaokrąglone.
Nie każda z nas może cieszyć się paznokciami
o takim kształcie darowanymi przez naturę.
Ale technologia przychodzi nam z pomocą,
przynosząc paznokcie „identyczne
z naturalnymi”, w dodatku łatwe w aplikacji.
Modne baleriny i migdały już pomalowane na
bladoróżowy kolor możesz mieć nawet wtedy,
kiedy twoje paznokcie są krótkie i kwadratowe.

T R E N DY K A L E J D O S KO P
/ MANICURE
2

DOTYK LUKSUSU

1. KILLYS Nail Art Sticker, Crystal Glow, naklejki
biżuteryjne, 1 opak., 6,49 zł, 1 opak. = 6,49 zł
2. ESSENCE Bling Bling, naklejki na paznokcie
28 szt., 1 opak., 6,49 zł, 1 opak. = 6,49 zł

Perły, dżety, kryształy i kule niczym
krople odlane z metalu. Tak zdobimy
paznokcie na wielkie okazje. Mają być
długie i efektowne, reszta jest już tylko
kwestią twojej wyobraźni. Pastelowe,
jasne lub intensywnie czarne, szpiczaste,
kwadratowe i owalne – ważne, żeby
z daleka zwracały uwagę w myśl
zasady „wszystko albo nic”.

1. EVELINE
COSMETICS

Gel Laque,
żelowy lakier
do paznokci nr 57,
8 ml, 13,99 zł,

1

2

100 ml = 174,88 zł

2. JOKO Find Your
Color, lakier do
paznokci nr 137,
10 ml, 12,99 zł,
100 ml = 129,90 zł

ZAWIROWANIA
Wzorzyste paznokcie tej
jesieni przypominają abstrakcyjne
malarstwo lat 60. XX wieku – kolorowe wiry
i miękkie linie. Esy-floresy mogą być do
siebie podobne lub... niekoniecznie. Kolory
tych miniaturowych obrazów nie muszą
ze sobą kontrastować, mogą być zbliżone
i mieszać się metodą ton w ton.

SUBTELNA MOC

1. PASTEL, lakier
do paznokci
nr 08, 13 ml,
7,99 zł,

Dla fanek bardziej neutralnych stylizacji
i dla zabieganych, którym nie starcza czasu
na nic poza absolutnym minimum, mamy
dobrą wiadomość. Moda na manicure
w typie nude nie znika. W tym sezonie
naturalne stylizacje obejmują wszystkie
długości i kształty paznokci.

WIŚNIE
W CZEKOLADZIE
Doskonały na jesień głęboki odcień
czerwieni. Właściwe określenie tego
odcienia nie jest łatwe i sytuuje się między
brązami, purpurą a silnie nasyconym
szkarłatem. Taki efekt uzyskamy, mieszając
ze sobą kilka podobnych kolorów lub
nakładając dodatkową warstwę o odrobinę
innym odcieniu lub z drobinkami.
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100 ml = 61,46 zł

2. CLARESA Ice
Cream, lakier
hybrydowy do
paznokci nr 1,
5 g, 18,99 zł,
100 g = 379,80 zł

1

2

1. NEESS lakier
do paznokci
czekolada
marmolada, 5 ml,
5,99 zł,
100 ml = 119,80 zł

2. SALLY
HANSEN Miracle
gel, żelowy lakier
do paznokci
nr 480, 14,7 ml,
36,99 zł,
100 ml = 251,63 zł

FOT. IMAX TREE/FREE (6)

1

T O N A S I N S P I RUJ E
/ S E S J A M O DY

NA WIECZÓR
WIĘKSZY
I MNIEJSZY
Kreacja tylko na jedną okazję?
Po co? Najmodniejszy pasek
gorsetowy świetnie daje sobie
radę jako czarodziejska różdżka
w metamorfozie rzeczy dziennych
w wieczorowe.
Beata (z lewej):

body: Hunkemöller
sukienka: Patrizia Pepe
pasek: Tom Tailor
kozaki: Steve Madden
kolczyki: Cat&Cat/h
Kornelia (z prawej):

bluzka: Anne Field
spódnica: Soaked in Luxury
pasek: Bershka
półbuty: Balagan
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SZAFA
NA NOWY
SEZON
Mała, ale wielowymiarowa.
Kompaktowa. I wszystko w niej
do siebie pasuje... Składa się
w większości z ponadczasowej
klasyki. Ale jednocześnie
jest supertrendy!
TEKST: Matylda Jawor

hebe.pl

h

65

T O N A S I N S P I RUJ E
/ S E S J A M O DY

NA KAŻDY DZIEŃ
TYGODNIA
Bardziej pasuje do okazji marynarka
czy kurtka ramoneska? Ty wybierasz!
Cienki kardigan w funkcji szalika
lub paska – styl prosto z wybiegów!
Kompletowanie stylizacji jest proste,
bo składają się na nią elementy jednej
całości.
Kornelia (z lewej):

bluzka: Anne Field
kurtka: Zara
spodnie: Reserved
półbuty: Balagan
naszyjnik i kolczyki:
Cat&Cat/h
Beata (z prawej):

marynarka: Zara
sukienka: Patrizia Pepe
kardigan: WE Fashion
kozaki: Steve Madden
kolczyki: Cat&Cat/h
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TO, NA
CO MAM
OCHOTĘ!
I zawsze mogę mieć te rzeczy
ze sobą, bo cała zawartość
sezonowej szafy kapsułowej
mieści się w walizce!
Kornelia (z lewej):

body: Hunkemöller
marynarka: Zara
spódnica: Soaked in Luxury
kozaki: Steve Madden
kolczyki i bransoletki:
Cat&Cat/h
Beata (z prawej):

kurtka: Zara
kardigan: WE Fashion
spodnie: Reserved
półbuty: Balagan

hebe.pl
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SZAFA
KAPSUŁOWA
szczegóły
Z zaproponowanych elementów można skomponować więcej stylizacji. To tylko
przykłady. Mamy nadzieję, że zachęcą cię do tworzenia własnej „kapsuły” z modą!

Look 1

body:
Hunkemöller

pasek:
Tom Tailor
kozaki:
Steve Madden

sukienka:
Patrizia Pepe

Sukienka dzienna staje się kreacją wieczorową za sprawą najmodniejszego
gorsetowego paska i koronkowego body.

Look 2
bluzka:
Anne
Field

półbuty: Balagan
spódnica:
Soaked in Luxury

Szeroka (może być nawet z koła) spódnica z ekoskóry to baza zestawów na okazje
oficjalne i niekoniecznie.
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Look 3

półbuty:
Balagan
kurtka:
Zara

bluzka:
Anne Field

spodnie:
Reserved

Zestaw w stylu bohaterki nieśmiertelnego filmu Woody’ego Allena „Anne Hall”.
Ona, co prawda, nie nosiła ramoneski, ale obszerna marynarka lub kamizelka
też będą idealnie pasowały.

Look 4

marynarka:
Zara

kardigan:
WE Fashion

sukienka:
Patrizia
Pepe

kozaki:
Steve Madden

Dwa kraje, dwa style, idealna harmonia. Ivy League, czyli klasyka mody
kampusowej w nowoczesnej wersji, wyraźnie zainspirowanej stylem paryskim.

hebe.pl h

71

T O N A S I N S P I RU J E
/ M O DA – D E TA L E

Look 5

body:
Hunkemöller

marynarka:
Zara

spódnica:
Soaked in Luxury

kozaki:
Steve Madden

Już nie dzień pracy, ale jeszcze nie galowy wieczór. Modelowa sytuacja przejściowa
to ulubiony motyw najnowszej mody, który pozwala na korzystanie
z typowych elementów obu części garderoby.

Look 6

kurtka:
Zara

kardigan:
WE Fashion

spodnie:
Reserved

Grzeczny sweterek typu kardigan i pensjonarskie czółenka Mary Jane
idealnie równoważą elementy kobiece i męskie w tym zestawie.
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FOT. SEBASTIAN WOLNY/ SUDIOIP

półbuty: Balagan
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BEŻOWA RÓŻA
To, jak się malujemy, warto dostosować do kalendarza nieco dokładniej niż tylko
w podziale na cztery pory roku. Późnoletnie wrześniowe światło pięknie odbija się
w delikatnie słonecznym beżowym makijażu z nutą różaną.

1
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Jak wykonać
Cera: Ujednolicamy cerę kremem BB.
Nakładamy go tak jak podkład mokrą
gąbeczką, zwracając uwagę na to, aby
przy nasadzie włosów i brwi była
minimalna ilość kosmetyku.
Okolice oczu rozświetlamy
korektorem. Najładniej stopi się on
ze skórą, gdy wklepiemy go opuszkami
palców lub specjalną minigąbeczką
do oczu. Różem muskamy najbardziej
wystającą część policzków. Dodatkowo

aplikujemy go wyżej, sięgając prawie
skroni, i na sam koniuszek nosa.
Oko: Na całą ruchomą powiekę
nakładamy różowy opalizujący cień.
Zagłębienie oka i dolną powiekę
podkreślamy brzoskwiniowym cieniem
i dokładnie rozcieramy. Wewnętrzny
kącik mocno rozświetlamy. Jest to
delikatny makijaż, dlatego warto
zastosować na linię wodną beżową

kredkę, która powiększy optycznie oko,
i mocno wytuszować rzęsy
podkręcającym tuszem.
Usta: Pozostają w tej samej tonacji
co oko. Dokładnie obrysowujemy je
różową konturówką, a na środek
nakładamy różowy błyszczyk. Aby
uzyskać efekt pełniejszych ust,
wystarczy położyć więcej błyszczyka
przy ich konturze.

1. HEAN Rosy Duo, róż do policzków nr 01, 4 g, 26,99 zł, 100 g = 674,75 zł 2. W7 Love Fest, paleta prasowanych pigmentów do powiek, 36 g,
129,99 zł, 100 g = 361,08 zł 3. MAYBELLINE Lash Sensational Sky High, 9,6 ml, 47,99 zł, 100 ml = 499,90 zł 4. REVOLUTION MAKEUP Coca Cola Juicy,
błyszczyk do ust, 4,6 ml, 25,99 zł, 100 ml = 565,00 zł 5. MAYBELLINE Instant Anti Age Eraser, korektor pod oczy i do twarzy, 6,8 ml, 52,99 zł,
100 ml = 779,26 zł 6. JOKO Nature of Love, Vegan Collection, krem BB nr 01, 29 ml, 19,99 zł, 100 ml = 68,93 zł 7. RIMMEL Natural Bronzer, bronzer
do twarzy nr 001, 14 g, 32,99 zł, 100 g = 235,64 zł 8. ESSEENCE Soft&Precise, konturówka do ust nr 202, 0,78 g, 4,99 zł, 100 g = 639,74 zł
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Rad udziela:
ANNA WOJCIECHOWSKA,
makijażystka, ekspertka hebe

Krok 1

Aplikacja kremu BB
Krem BB nakładamy jak każdy krem pielęgnacyjny, delikatnie wklepując w skórę.
Powinniśmy jednak zwrócić uwagę na jego równomierne rozprowadzenie na całej
twarzy, szyi i dekolcie, ponieważ zawiera odrobinę pigmentu wyrównującego
koloryt skóry.
Jeśli stosujemy krem BB jako samodzielny kosmetyk, warto pamiętać,
że podobnie jak kolorowe kosmetyki może się w ciągu dnia ścierać. Jednak
w odróżnieniu od podkładu bez problemu możemy go nałożyć ponownie.
Dodatkowo krem BB łatwo zastosować jako bazę pod makijaż, uzyskamy wtedy
mocniejszy efekt krycia niż w przypadku samego podkładu. Jest to dobra
alternatywa dla osób chcących przykryć niedoskonałości bez efektu maski.

1

3
2

1. BOURJOIS Healthy Mix,
krem BB nr 01, 30 ml,
64,99 zł, 100 ml = 216,63 zł
2. FELICEA Natural, trio do
konturowania nr 30, 9,4 g,
49,99 zł, 100 g = 531,81 zł
3. CATRICE zalotka, 1 szt.,
19,49 zł, 1 szt. = 19,49 zł

Krok 3
Zalotka

Krok 2

Jak wykorzystać róż?
Aplikujemy go nie tylko na policzki.
Aby ożywić makijaż, odrobinę
kosmetyku warto nałożyć także nad
policzkami – aż pod skronie
i na koniuszek nosa. Aby efekt był
naturalny, najlepiej wybrać odcień
brzoskwinioworóżowy z delikatnymi
drobinkami rozświetlającymi.
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Aby zalotka właściwie zadziałała i nie
niszczyła rzęs, należy jej prawidłowo
i uważnie używać. Najlepiej
przytrzymać zaciśniętą kilka sekund
i wykonać jeszcze kilka ruchów
pulsacyjnych. Czynność powtórzyć
i dodatkowo podkręcić zewnętrzne
rzęsy. Dla wzmocnienia i wydłużenia
efektu zalotkę można ogrzać ciepłym
powietrzem suszarki. Dzięki temu
zadziała jak lokówka – ciepło mocniej
utrwala skręt.

#
W

1
2

0.5N
ELLE

8.5N
NIDHI

99.5% KOBIET3 ZNALAZŁO
SWÓJ ODCIEŃ TRUE MATCH
JESTEŚMY TEGO WARTE.

3 Test konsumencki, 211 kobiet.
Test wykonano dla pełnej gamy odcieni – 48.

7.5W
H.E.R

PO RAZ PIERWSZY Z FORMUŁĄ ZAWIERAJĄCĄ
AŻ DO 6 PIGMENTÓW
DLA PRECYZYJNEGO DOPASOWANIA

1 Subbrand L’Oréal True Match osiągnął najwyższą sprzedaż wartościową w kategorii Colour Cosmetics Face w segmencie. Podkładów do twarzy w roku 2021 na rynku Cała Polska z Dyskontami (Drug). 2 Na podstawie danych NielsenIQ RMS w kategorii „Podkład”,
zebranych w okresie 12 miesięcy kończącym się w lutym 2022 r. w 17 krajach4, całkowity rynek detaliczny (prawa autorskie NielsenIQ). 4 Dotyczy następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja,
Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

T O N A S I N S P I RU J E
/ M AK I JAŻ Z SESJI
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JESIENNE MGŁY
Makijaż dostosowany do pory roku, aury? Oczywiście! W jesiennym świetle
doskonale prezentują się barwy i odcienie, którymi otacza nas przyroda.
Szarości i brązy to naturalna paleta dla jesiennego smokey eye.

Jak wykonać
Cera: Aplikujemy na całą twarz
podkład z serum. Okolice oczu
rozświetlamy minimalną ilością
korektora rozświetlającego.
Nakładamy go też pod oczami, nad
policzkami, wzdłuż nosa, na
zmarszczki przy ustach, środek czoła
i w zagłębienie brody, co dodaje twarzy
świeżości. Nakładamy bronzer pod
kością policzkową, na boki nosa, pod
linią szczęki, na czole i koniuszku nosa.

Oko: Na całą ruchomą powiekę
nakładamy jasnoszary świetlisty cień.
Zewnętrzne kąciki oka przyciemniamy
najmocniejszym odcieniem z paletki.
Dół oka podkreślamy brązem,
ale tylko do linii tęczówki. Tym
sposobem uzyskamy optyczne
powiększenie oka. Aby podkreślić
świeżość i wzmocnić efekt makijażu,
rozświetlamy wewnętrzny kącik,
a przy nasadzie rzęs rysujemy

szaroczarnym cieniem kreskę i ją
rozcieramy. Czarną kredką
podkreślamy linię wodną i starannie
tuszujemy rzęsy. Dopełnieniem
makijażu są brwi – podkreślamy ich
naturalną linię, rysując cieniem
pojedyncze włoski w kierunku,
w którym naturalnie rosną.
Usta: Wybieramy odcień szminki
zbliżony do koloru ust.

7
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1. REVOLUTION MAKEUP Conceal&Define, korektor rozświetlający C1, 3,4 ml, 26,99 zł, 100 ml = 793,82 zł 2. ESSENCE The Cool Nude Edition, paletka cieni do powiek nr 40, 10 g, 18,99 zł, 100 g = 189,90 zł 3. EVELINE COSMETICS Sexy Eyes, tusz do rzęs super black, 8 ml, 39,99 zł,
100 ml = 499,88 zł 4. CATRICE Inside Eye Kohl Kajal, kredka do oczu i linii wodnej, 3 g, 13,99 zł, 100 g = 466,33 zł 5. MAYBELLINE Vinyl Ink pomadka
w płynie do ust 15 peachy, 4,2 ml, 62,99 zł, 100 ml = 1499,76 zł 6. REVOLUTION MAKEUP Golden Sugar, paleta róży, bronzerów i rozświetlaczy,
13 g, 36,99 zł, 100 g = 284,54 zł 7. L’ORÉAL True Match Nude, podkład z serum z kwasem hialuronowym nr 3–4, 30 ml, 82,99 zł, 100 ml = 276,63 zł
8. BELL HYPOALLERGENIC Perfect Brow Brush Pen, pisak do brwi nr 02, 1,5 g, 26,99 zł, 100 g = 1799,33 zł
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Rad udziela:
ANNA WOJCIECHOWSKA,
makijażystka, ekspertka hebe

Krok 1

Jak można użyć korektora rozświetlającego?
Korektory rozświetlające, zwłaszcza te w płynie, to kosmetyki
wszechstronne. Nie tylko usuwają oznaki zmęczenia pod
oczami, ale także rozświetlają strefę cienia, wygładzają rysy
i nawilżają skórę. Kremowa, lekka konsystencja szybko stapia się
z cerą i daje efekt lekkiego krycia bez jej obciążania.
Kosmetyk stosujemy w miejscach, które chcemy rozświetlić:
na cienie pod oczami, wgłębienie brody, kąciki ust,
zmarszczki oraz na skrzydełka nosa.

Krok 3

Co robić, by cień nie osypywał
się w trakcie malowania?

Krok 2

2

Kredka do oka
Linia wodna oka to delikatne
miejsce, które wymaga użycia
kosmetyku o szczególnych
właściwościach. Najlepiej
sprawdzą się kredki
wodoodporne oraz opisywane
jako long lasting. Warto
wybierać te możliwie miękkie.
Namalowana kreska dłużej
utrzyma się, jeśli nałożymy
dwie cienkie warstwy.
1. RIMMEL Lasting Radiance, korektor
rozświetlający nr 010, 7 ml, 44,99 zł,
100 ml = 642,71 zł 2. HEBE PROFESSIONAL
E03, pędzel do aplikacji cieni na całą
powiekę, 1 szt., 14,99 zł, 1 szt. = 14,99 zł
3. BOURJOIS Twist’ Matic, kredka kajal
do oczu i linii wodnej nr 1, 0,2 g,
47,99 zł, 100 g = 23995,00 zł
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Są dwa sposoby. Pierwszy: nie nakładamy podkładu przed
makijażem oczu i zmywamy tonikiem osypany cień.
Możemy też zabezpieczyć miejsce pod okiem
kosmetycznym płatkiem lekko skropionym tonikiem.
Skóra nawilży się i wygładzi. Sposób drugi (dla cer
młodych): po nałożeniu podkładu i korektora miejsce pod
okiem podsypujemy sypkim pudrem, a po wykonaniu
makijażu oka wymiatamy go płaskim pędzelkiem.
Najlepiej to zrobić szybkim ruchem na zewnątrz twarzy.

T O N A S I N S P I RU J E
/ B AC K S TAG E
Czy jesienią
jest tak ciepło?
Fotograf jest
ubrany stosownie
do temperatury
wynoszącej
30°C, a modelki
spokojnie noszą
jesienne trendy.

UPALNA JESIEŃ

Początek lipca. Wysokie temperatury męczą Warszawę. W studio ekipa wzdycha
jednak po cichu, bo i tak wszyscy mają lepiej niż modelki, które bez słowa skargi
zakładają wielowarstwowe jesienne zestawy kapsułowej garderoby.

Ważny jest każdy
szczegół
Makijażystka Ania,
ekspertka h,
panuje nad każdym
elementem makijażu.
I co ważne, zawsze
wygląda on naturalnie.
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FOT. SEBASTIAN WOLNY/ SUDIOIP

Czy te loki są twarzowe? Beata fotografuje świeżo wykonaną
fryzurę, choć fotki będzie mogła opublikować w swoich mediach
społecznościowych dopiero we wrześniu, po ukazaniu się
nowego numeru magazynu h.

Nobliwe perły.
Nowa moda
nie wzbudziłaby
zachwytu naszych
prababek. Perełki
do skórzanej
kurtki? Tak! I jest
super!

Zasłużona
chwila przerwy.
Wybieramy
kolejne ujęcie,
modelki
odpoczywają...

Kochana nie ruszaj się przez
chwilę! – mówi makijażystka.
To trudne, bo z tyłu nad włosami
Beaty pracuje fryzjerka.

Pewny ruch ręki... Ania
decyduje się użyć dzisiaj tylko
sypkich cieni, bo lepiej znoszą
wysokie temperatury.

Zawiązać
na kokardę
czy zrobić
luźny węzeł?
Najmodniejsze
wiązanie bluzki
powinno być
nonszalanckie.

Jeden naszyjnik czy trzy? Zgodnie z trendami można
łączyć kilka elementów biżuterii, ale my nie lubimy
przesady. Moda wybiegowa to jednak trochę inna bajka niż
nasze prawdziwe życie. Wybrany zostaje jeden naszyjnik.
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ELLE FANNING

czyli jak ustalić właściwy poziom słodyczy
w stylizacji
Jedna z najmłodszych ikon stylu wśród gwiazd ekranu, Elle Fanning,
mimo swoich zaledwie 24 lat ma za sobą już ponad... 20 lat kariery aktorskiej.
Karierę rozpoczynała, grając młodsze wcielenie swojej starszej siostry Dakoty.
Teraz, wiele premier później, jest jedną z najintensywniej błyszczących gwiazd młodego
pokolenia. Jej ewolucję – od małej dziewczynki do wyrafinowanej gwiazdy
– możemy prześledzić, patrząc na jej stopniowo kształtujący się styl.
TEKST: Iza Borowa

Z

pewnością nie jest łatwo pojawiać się na czerwonych dywanach filmowych festiwali, będąc
dzieckiem lub nastolatką. Jednak stresujący styl życia hollywoodzkiej aktorki
nigdy nie wydawał się wyprowadzać
z równowagi młodziutkiej Elle. Może to
dzięki wsparciu starszej, bardziej doświadczonej siostry, a może dzięki sile
własnego charakteru Elle co roku przyjmuje coraz poważniejsze i bardziej wymagające role. Odważnie też eksperymentuje ze sposobem ubierania się. Wykorzystując zręcznie swoją delikatną
mlecznobiałą karnację, jasne włosy
i szczupłą sylwetkę, stworzyła wizerunek, który oscyluje między stylem vintage i subtelnością księżniczki z bajki
a wyrafinowaną pikanterią.
Od najmłodszych lat mama obu aktorek
pozwalała im ubierać się, jak chciały. Elle już jako dziecko zakochała się w wyprawach do sklepów secondhand, gdzie
buszowała wśród ubrań z różnych dekad i wyszukiwała dla siebie ciuchy vintage, jakie niewiele osób chciałoby założyć. Nie przysporzyło jej to popularno-
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Elle na premierze „Nędzników” na Festiwalu Filmowym w Cannes. 2019 rok.
Suknia Valentino, biżuteria Chopard.

Czerwony dywan przed prezentacją filmu
„Top Gun: Maverick”. Pałac Festiwalowy,
Cannes, 2022. Suknia Armani Privé.

hebe.pl h
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Po prawej: Elle Fanning przed premierą filmu
„Niewybrane drogi”, Międzynarodowy Festiwal
Filmowy w Berlinie, 2020 rok. Suknia Armani Privé.
U dołu: Aktorka w koronkowej kreacji na premierze
filmu „Neon Demon” na 69. Festiwalu Filmowym
w Cannes, 2016 rok.

„Kiedy wybieram strój na czerwony dywan, mam jedną zasadę:
muszę się w nim czuć pewnie. Kiedy wokół ciebie jest masa świateł
i fotografowie cały czas robią zdjęcia, musisz czuć się pewna siebie,
musisz być sobą. Wybieram ubrania, które dają mi ten komfort
z odrobiną ekstrawagancji i wyzwania. Chcę wyróżniać się z tłumu”.
ELLE FANNING

ści wśród rówieśników, ale po chwilowym kryzysie i nieudanej próbie wpasowania się w panujące trendy szybko
wróciła do swojej strefy komfortu z postanowieniem trzymania się własnych
upodobań bez względu na opinie innych. Tę determinację widzimy zarówno w jej stylu casual, jak i na galach filmowych. Wśród ulubionych inspiracji
Elle znajdziemy motywy z bajek o księżniczkach, sporo tiulu, koronki, kokardy
i kwiaty w pastelowych odcieniach. Najczęściej kreacje są długie i powłóczyste,
często z głębokim dekoltem lub przezro-
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czystymi wstawkami, które dodają strojom szczypty pikanterii. Inną odsłoną
stylu aktorki są czarne kreacje podkreślające sylwetkę. Jej zamiłowanie do mody z minionych dekad sprawia, że często
na czerwonym dywanie wygląda jak
gwiazda podczas podróży w czasie –
prosto z lat 50., 60. i 70. XX wieku. Nie
waha się pójść na całość i z szelmowskim przymrużeniem oka założyć kreacje, których pół wieku temu nie powstydziłyby się Grace Kelly i Marilyn
Monroe (jej ulubiona aktorka i źródło
inspiracji).

Elle nie lubi jednak słowa „konsekwencja” i z wdziękiem zakłada też nieco
zmaskulinizowane zestawy, niczym
Diane Keaton kilka dekad temu. Nie
znosi też nudy i zapięcia na ostatni guzik w jednej konwencji, dlatego czasem torebka vintage i oryginalne buty
z lat 50. wprowadzają nutę oryginalności do klasycznych kreacji. Na co
dzień możemy zobaczyć ją i w dziewczęcej sukience, i w minimalistycznych zestawach, w których jednak zawsze coś przyciąga naszą uwagę kolorem, krojem, fakturą i detalami.

LASH SENSATIONAL

SKY HIGH
MASCARA

PRZED

PO

NIEZIEMSKIE
WYDŁUŻENIE
RZĘS DO 24H*
* Testy konsumenckie (samoocena).

@bryska

NOWOŚĆ
LASH SENSATIONAL

SKY HIGH

COSMIC BLACK MASCARA

NIEZIEMSKIE
WYDŁUŻENIE.
KOSMICZNA
CZERŃ.

PRZED

PO
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„Mój styl?!
Zdecydowanie
jestem bardzo
dziewczęca i kocham
przebieranki.
Kocham też glamour
i suknie balowe.
W domu jestem
bardziej dziewczyną
z Kalifornii, czasami
nawet chłopczycą
z deskorolką. Oprócz
tego wewnątrz mnie
drzemie jeszcze
hippisowskie dziecko
kwiat rodem z lat 60.
i 70.”.
ELLE FANNING

Powyżej: wrzesień 2017. Elle na ulicach Nowego Jorku w stylizacji nawiązującej
do filmowego musicalu „Hair” Miloša Formana z 1979 roku.
Po lewej: aktorka podczas Paryskiego Tygodnia Mody w marcu 2014 roku.

Na co dzień aktorka nie przepada za malowaniem się. Makijaż, który Elle
stosuje na szczególne okazje, ma dwa warianty. Ulegają one jedynie
niewielkim modyfikacjom w zależności od okazji i stylizacji. Na czerwony
dywan wybiera więc albo subtelny makijaż bliski nude z odrobiną
różu, delikatnymi cieniami i kroplą rozświetlacza, albo wyrazisty look
z wywiniętą czarną kreską i krwistą pomadką pięknie kontrastującą
z porcelanową karnacją. Obowiązkowym akcentem są zawsze naturalne
i wyraziste brwi, które dodają Elle charakteru i pewności siebie, nawet przy
najdelikatniejszym makijażu. Długie pszenicznozłote włosy są zazwyczaj
delikatnie wycieniowane i noszone bez grzywki, z przedziałkiem. Taki typ
fryzury zapewnia możliwość tworzenia wielu fryzur i dziewczęcy look nawet
wtedy, gdy włosy nie zostaną profesjonalnie wystylizowane.
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FOT. BE&W (5), GETTY IMAGES

CZYTANIE Z PORTRETU

PINK

POWER
WONDER LASHES MASCARA

• pogrubienie
• wydłużenie
• podkręcenie

goshpolska

GoshCopenhagenPolska
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Każda z nas może być…

KOREKTORKĄ!

Co warto o nich wiedzieć, by skutecznie wykorzystywać ich zalety.
Encyklopedia korektorów.

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf
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ak sama nazwa wskazuje, korektor to narzędzie, za pomocą którego dokonujemy drobnych poprawek, coś korygujemy... Niestraszne
mu cienie pod oczami, popękane naczynka i blizny. Jest bratem podkładu

i podobnie jak on może mieć wiele wariantów, odcieni i funkcji. Przed wami
przewodnik, dzięki któremu łatwo odnajdziecie się wśród wielości produktów i wybierzecie korektor odpowiedni do waszych potrzeb.

TYLKO
w

KOLOROWE

TIPY:
 ybierając odcień korektora, kieruj się tymi samymi
W
kryteriami, co przy doborze podkładu. Najlepiej, jeśli
kolory obu produktów będą zgodne.
Zadbaj o dobry pędzelek lub gąbkę. Będziesz zużywała
mniej produktu i unikniesz plam oraz trudności
w równym rozprowadzeniu kosmetyku.
Zanim przejdziesz do kolejnych kroków w makijażu,
odczekaj chwilę, aby korektor właściwie się osadził,
szczególnie jeśli stosujesz go punktowo. Dzięki temu
efekt będzie trwalszy.

Mistrzowie wstępnego kamuflażu.
Sprawiają, że ukrycie np. cieni,
przebarwień i zaczerwienień jest
proste. Zazwyczaj są stosowane
punktowo na niewielkich obszarach
skóry (nie używamy ich na
większych powierzchniach, gdyż ich
specyficzny kolor może przebić się
przez podkład i puder).
1. BELL HYPOALLERGENIC Lightening,
korektor do twarzy nr 03, 2 g, 17,99 zł,
100 g = 899,50 zł

POD OCZY

Korektory te mają delikatną
konsystencję, która sprawia, że łatwo je
zaaplikować na szczególnie delikatne
partie skóry wokół oczu, w tym na
górną powiekę i pod łukiem brwiowym.
Nie tylko ujednolicają koloryt cery, ale
też doskonale sprawdzają się jako baza
pod cienie. Warto wypróbować korektor
o ton jaśniejszy od podkładu.

TYLKO
w

5

1

2

1. BELL HYPOALLERGENIC Aloe, naturalny korektor pod oczy nr 01, 4,8 ml, 25,99 zł,
2. EVELINE COSMETICS korektor pod oczy niwelujący cienie i oznaki
zmęczenia, 12 ml, 21,99 zł, 100 ml = 183,25 zł

100 ml = 541,46 zł

PŁYNNY

Najpopularniejsza formuła
korektora: lekka i niewymagająca
wprawy przy aplikacji ze względu na
niezbyt mocne krycie. Taki produkt
także łatwo stopniować. Umożliwia
to delikatny retusz i ujednolicenie
koloru cery. Płynne korektory
występują w największej gamie
odcieni.

2

2W1

Wiemy doskonale, że aby
zminimalizować
niedoskonałości cery (lub ich
całkowicie uniknąć), konieczna
jest właściwa jej pielęgnacja.
Czemu więc nie postawić na
produkty, które gwarantują
połączenie obu funkcji?
Odżywiona i nawilżona skóra
będzie łatwiejsza do
ujednolicenia.

TYLKO
w

1

1

2

1. BELL HYPOALLERGENIC Just Free Skin, lekki korektor do twarzy nr 004, 8,5 g, 24,99 zł,
100 g = 294,00 zł 2. REVOLUTION MAKEUP Conceal&Define, korektor do twarzy C1,
4 ml, 26,99 zł, 100 ml = 793,82 zł

1. L'ORÉAL Infaillible, korektor
do twarzy nr 323, 11 ml, 72,99 zł,
100 ml = 663,55 zł 2. NYX PROFESSIONAL
MAKEUP Bare with Me, korektor
z serum pielęgnującym do twarzy,
9,6 ml, 44,99 zł, 100 ml = 468,65 zł
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1

KRYJĄCE

Zawodnicy wagi ciężkiej. Wymagają ostrożnego
stosowania i poza punktową aplikacją - zazwyczaj stosujemy je jedynie na specjalne okazje, np. do zdjęć
lub na wieczorne wyjście. Nakładane oszczędnie
i z uwagą ukryją nawet najbardziej krępujące
niedoskonałości. Uwaga! Mają tendencję do
spływania i krzepnięcia, jeśli użyjemy zbyt wiele
kosmetyku w jednym miejscu.
1. CATRICE Ultimate Camouflage, kremowy korektor
kryjący do twarzy nr 020, 3 g, 14,49 zł, 100 g = 483,00 zł
2. INGLOT AMC, korektor do twarzy w kremie nr 66, 10 ml,
44,99 zł, 100 ml = 449,90 zł

Z APLIKA–
TOREM

TYLKO
w

2

1

WODOODPORNE

Stosujemy je, gdy możemy uronić łezkę lub panuje
duża wilgotność powietrza (np. mamy randkę
w palmiarni). Ich formuła pozwoli przetrwać
deszcz, a nawet krótki pobyt w wodzie bez szkody
dla makijażu. Używając ich, potrzebujemy
odpowiedniego preparatu do demakijażu.
1. CATRICE Liquid Camouflage, korektor w płynie do
twarzy nr 010, 5 ml, 16,99 zł, 100 ml = 339,80 zł 2. EVELINE
COSMETICS Liquid Camouflage, korektor
wodoodporny do twarzy nr 01, 7,5 ml, 29,99 zł,
100 ml = 399,87 zł
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Świetne do podręcznej
kosmetyczki. Dzięki
dołączonemu pędzelkowi,
pisakowi lub gąbeczce
możemy łatwo dokonać
poprawek makijażu nawet
w polowych warunkach.
Są wygodne w stosowaniu
i ze względu na płynną
i kremową konsystencję
zazwyczaj delikatne.

1. CLARESA Hi Cover Lover, intensywnie kryjący korektor
w płynie nr 22, 8 g, 17,99 zł, 100 g = 224,88 zł 2. BOURJOIS Always
Fabulous, korektor do twarzy nr 300, 11 ml, 69,99 zł, 100 ml = 636,27 zł

T O N A S I N S P I RU J E
/ L E KC J A M A K I J A Ż U

ANTY–
BAKTERYJNE

2

DŁUGO–
TRWAŁE

Idealne na wielkie wyjścia
i okazje, kiedy nie mamy czasu
na poprawki. Formuła
o przedłużonej trwałości daje
komfort wyrównania kolorytu
i korekcję przebarwień na wiele
godzin bez zmiany odcienia
ani tekstury.

1. LA ROCHE-POSAY Effaclar A.I., preparat na punktowe niedoskonałości, 15 ml,
63,99 zł, 100 ml = 426,60 zł 2. EVELINE COSMETICS Tea Tree, antybakteryjny korektor
w płynie do twarzy nr 03, 7 ml, 18,99 zł, 100 ml = 271,29 zł

ROZŚWIETLAJĄCE
Korektory, które dają efekt „wow”. Możemy używać
ich w wewnętrznych kącikach oczu jako element
makijażu, ale też na środku czoła, pod łukiem
brwiowym, na łuku kupidyna, w kącikach ust.
W podróżnej kosmetyczce zastąpią rozświetlacz.
Użyte pod oczami dają efekt świeżego spojrzenia.

1

1. MAYBELLINE Super Stay, korektor
długotrwały 30 h do twarzy nr 11, 10 ml,
52,99 zł, 100 ml = 529,90 zł

TIPY:
2
3

1. L'ORÉAL True Match, Touche Magique, korektor rozświetlający do twarzy, 2 ml,
59,99 zł, 100 ml = 2999,50 zł 2. PAESE Brightening Concealer, korektor rozświetlający
do twarzy nr 03 Gold, 8,5 ml, 34,99 zł, 100 ml = 411,65 zł 2. MAX FACTOR Radiant Lift,
długotrwały korektor rozświetlający Fair, 7 ml, 53,99 zł, 100 ml = 771,29 zł

MATUJĄCE

Świetne rozwiązanie dla osób o cerze ze skłonnością do
przetłuszczania. Delikatnie osuszający efekt i matujące
drobinki sprawiają, że skóra nie zacznie się nagle
błyszczeć, a makijaż nie rozmaże się i nie spłynie.
Dobry jako baza na powieki dla wszystkich osób o lekko
tłustej skórze wokół oczu.
1. ESSENCE Camouflage+, korektor matujący do twarzy, 5 ml,
13,49 zł, 100 ml = 269,80 zł
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Blady róż: do maskowania
przebarwień o błękitnym odcieniu,
dobry dla bardzo jasnej cery.
B
 rzoskwiniowy: uniwersalny
odcień, który maskuje niebieskie,
fioletowe i zielonkawe cienie,
dodaje świeżości.
Żółty: doskonały dla oliwkowej
cery, maskuje ciemniejsze cienie
i żyłki.
Zielony: uniwersalny na wszelkie
zaczerwienienia, maskuje naczynka,
różowe blizny i wypryski.
Lawendowy: doskonały do
wszelkich przebarwień o żółtym
odcieniu i do siniaków, świetny
dla cery zmęczonej.
Biały: dla osób z wprawą! Możemy
użyć go w zastępstwie rozświetlacza
i do konturowania, ale ze względu
na intensywność działania należy
stosować go bardzo ostrożnie.

FOT. 123RF (2)

1

Przeznaczone dla osób, które zmagają się
z trądzikiem lub wypryskami na skórze.
Kryją niedoskonałości, ale i pomagają
zapobiegać nadkażeniom. Mogą być też
pomocne w procesie leczenia skóry.
Działają przeciwdrobnoustrojowo
i nierzadko lekko osuszają,
co przyspiesza proces gojenia.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

OH MY GOSH!
DOBÓR PODKŁADU JESZCZE NIGDY
NIE BYŁ TAK PROSTY
Wybór właściwego podkładu bywa czasem kłopotliwy. Od teraz będzie to zdecydowanie łatwiejsze.
GOSH Copenhagen stworzył doskonały produkt,
który poradzi sobie z tym problemem. Nowość –
podkład HYDRAMATT to innowacyjne rozwiązanie
pozwalające sprostać wymaganiom cery mieszanej,
dla której ważne jest zarówno zmatowienie, jak i intensywne nawilżenie. Od teraz każda z Was będzie
miała możliwość dostarczyć swojej skórze zdrowego
i promiennego wyglądu, pozostawiając strefę T idealnie
zmatowioną, zapewniając jednocześnie długotrwały
efekt makijażu z naturalnym kryciem.
Dodatkowym atutem podkładu jest łatwość doboru
koloru. Dzięki jasnemu przekazowi na opakowaniu bez
problemu znajdziesz odcień w tonacji, która pasuje do

Ciebie najlepiej. Oznaczenia w formie liter znajdujące
się obok numeru koloru oznaczają: „R” – tonacja zimna,
„Y” – tonacja ciepła, natomiast „N” – tonacja neutralna.
Pokochają go wszyscy, którzy cenią sobie trwałość oraz
niezawodny makijaż podczas aktywności fizycznej.
Podkład HYDRAMATT to bezpieczeństwo dla Twojej
skóry dzięki formule Allergy Certified. Przekonaj się
sama!

PIĘKN A . Ś WIADO M A .O DPOWIEDZIAL N A

T O N A S I N S P I RU J E
/ F E L I E T O N O Z A PAC H AC H

Biel kojarzy się z niewinnością,
ale białe kwiaty w kompozycjach
perfum wcale nie są takie
grzeczne. Pachną głęboko,
intensywnie i nie dają o sobie
zapomnieć.
TEKST: Katarzyna Brzeska

J

aśmin, tuberoza, lilia, gardenia
i kwiat pomarańczy to najsłynniejsi przedstawiciele grupy nazywanej przez perfumiarzy białymi kwiatami. Jest to odrębna kategoria nut,
która z lekkimi, słodkimi i wiosennymi
woniami innych nut kwiatowych ma
niewiele wspólnego. Białe kwiaty pachną intensywnie, otulają, a ich charakterystyczne akordy wybrzmiewają głęboko. Są kobiece, kremowe i niemal odurzające. Zapach białych kwiatów ceniono w starożytności i używano go do
perfumowania ciała, włosów i pomieszczeń, a także w ceremoniach rytualnych. Podobał się też w czasach
nowożytnych (woda z kwiatów pomarańczy była ulubionym pachnidłem
Ludwika XIV), ale nuty te utrwaliły
swoją pozycję w świecie perfumiarstwa
dopiero na przełomie XIX i XX wieku
za sprawą mody na Orient. Zaczęto odważniej eksperymentować z białokwiatowymi nutami, łącząc je ze sobą (idealnie do siebie pasują i wzajemnie się
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1. Morgan White by Morgan, woda

perfumowana, 100 ml, 169,99 zł,
100 ml = 169,99 zł, 2. Carolina Herrera 212
Women, woda toaletowa, 30 ml, 199,99 zł,
100 ml = 666,63 zł 3. Halloween Blue Drop
Women, woda toaletowa, 30 ml, 99,99 zł,
100 ml = 333,30 zł 4.. Moschino Toy 2 Women,
woda perfumowana, 30 ml, 189,99 zł,
100 ml = 633,30 zł

wzmacniają), z innymi kwiatami (różą,
irysem), składnikami pochodzenia
zwierzęcego, egzotycznymi żywicami
czy przyprawami i ziołami. Odkryto
również, że swoją wielowymiarową naturę białe kwiaty ujawniają w towarzystwie korzennej diantyny i aldehydów
alifatycznych – nowych, syntetycznych
składników perfum. Aldehydy przyczyniły się do mody na zapachy z nutami białych kwiatów, bo dodawały im
majestatu, głębi i zmysłowości. Wielbicielki kompozycji z białymi kwiatami
twierdzą, że można je nosić przez cały
rok, od rana do wieczora, ale najpiękniej wybrzmiewają późnym latem i jesienią. Na tle chłodnego powietrza kaskada białych kwiatów wibruje metaliczną słodyczą, zapach jest gęsty
i oszałamiający, ale traci duszność, która latem bywa męcząca. Białe kwiaty
pięknie komponują się z delikatnością
kaszmirowych szali, wełnianych płaszczy, lubią zarówno jesienne spacery po
parku, jak i wieczory w teatrze.

FOT. 123RF

Bielszy
odcień bieli

T O N A S I N S P I RU J E
Z A PAC H Y / P O Z N A J M Y S I Ę

GDY UWAŻASZ,
ŻE ŻYCIE
TO POKAZ
MODY

JESZCZE LEPSZA!
Nowa odsłona kultowego zapachu Good Girl. Szklany pantofelek kryje tym razem trzy rysy osobowości, która – z przymrużeniem
oka – jest very good. Zmysłowość zawdzięcza róży, pogodę ducha nucie czerwonej porzeczki, a kokieterię wetywerii i wanilii.
Carolina Herrera, woda perfumowana damska, Very Good Girl, 30 ml, 289,99 zł, 100 ml = 966,63 zł

PACHNĄCY POKAZ MODY
Stroje na wybiegu prezentują modelki. Moda na perfumy jest bardziej
demokratyczna, może je prezentować każda z nas. Poznaj fascynujące kreacje
ze znanych domów mody. I… noś je!

W

spółczesne dzieje perfum zaczęły się… trzysta lat temu!
To wtedy zaczęto różnicować
stężenia pachnideł na perfumy, nieco
lżejszą wodę perfumowaną i wodę kolońską (od nazwy miasta, gdzie stworzono
najsłynniejszą kompozycję o tej mocy).
To z kolei zdemokratyzowało potrzebę
używania pachnideł. Na mniej stężone
kompozycje stać było nie tylko najza-
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możniejszych. Wraz z rozwojem prasy
zaczęły pojawiać się też pierwsze reklamy
zapachów, a twórców najpopularniejszych kompozycji zaczęto traktować jak
celebrytów. Powstawał rynek mody,
a więc i zapachów. Kreatorzy przełomu
wieków XIX i XX trafnie odgadli, że perfumy spełniają dwie istotne role w życiu
ich klientek: są uzupełnieniem kreacji i jej
dodatkową zaletą, a także stanowią wstęp

do bycia osobą (kobietą i mężczyzną) elegancką. Mimo upływu czasu nadal te same zasady rządzą wspólnym rynkiem
mody i perfumiarstwa. Perfumy są kontynuacją linii estetycznej danego kreatora
i domu mody. Od projektanta znanego
z brawury oczekujemy zaskakujących
kompozycji, a od twórcy ceniącego umiar
czegoś odpowiedniego na bardziej formalne okazje.

FOT. 123RF

TEKST: Matylda Jawor

GDY
NIE ZNOSISZ
NUDY

GDY LUBISZ
BYĆ
ZASKAKIWANA

Perfumy to niewidoczny,
niezapomniany i jedyny
w swoim rodzaju dodatek
w sferze mody, który
zapowiada przybycie kobiety
i wciąż jeszcze pobrzmiewa,
gdy ona już wyszła.

TRIUMF RÓŻY DAMASCEŃSKIEJ
Choć zapach obfituje w nuty owocowe
(m.in. znajdziemy tu maliny i liczi)
i drzewne (z mocnymi akcentami
benzoesu i akigalawood), to władczyni
kwiatów – róża nie daje się usunąć
z tronu i króluje w kompozycji.

Coco Chanel,
francuska projektantka mody

GDY
NIE LUBISZ
NIESPODZIANEK

Thierry Mugler, Angel Nova,

woda perfumowana damska, 50 ml,
379 zł, 100 ml = 759,99 zł

WOLNOŚĆ WYBORU
Niecodzienne zderzenie delikatnych
i słodkich nut kwiatowych (wśród
nich: jaśmin i kwiat pomarańczy)
z wytrawnym aromatem lawendy
informuje otoczenie: nie boję się
innowacji, jestem otwarta na nowe
wrażenia. Kompozycja – deklaracja
niezależności!
Yves Saint Laurent, Libre, woda
perfumowana damska, 50 ml, 399,99 zł,
100 ml = 799,98 zł

GDY
UWAŻASZ,
ŻE NA WSZYSTKO
PRZYCHODZI
CZAS

GDY JESTEŚ
MARZYCIELKĄ

EMOCJE W RÓWNOWADZE
Autorka kompozycji Daphne Bugey
próbuje okiełznać szaloną wyobraźnię
francuskiego kreatora i tworzy zapach,
w którym chłodna racjonalność
czerwonej pomarańczy jest idealnie
zbalansowana słodyczą miodu
i paczuli.
Gaultier, Scandal woda perfumowana
damska, 30 ml, 229,99 zł,

CO ROŚNIE W OGRÓDKU?
Mamy tu całe poletko aromatycznej
mięty, kilka dorodnych krzewów jaśminu
odmiany sambac, a także egzotyczny
kumkwat i bergamotkę. Dobrze
jest o poranku poczuć ich urzekającą
woń, dobra energia na cały dzień
zapewniona.
Hermès, Le Jardin de Monsieur Li, woda
toaletowa unisex, 100 ml, 499,99 zł,

W KRAINIE NIESKRĘPOWANEJ
WYOBRAŹNI
Jak sławna projektantka wyobraża sobie
osobistą krainę marzeń? Może tam
wdychać urzekający aromat koktajlu
Bellini, nektaru mandarynkowego
i delikatną woń płatków jaśminu.
Chciałoby się tam zamieszkać.
Lolita Lempicka, woda perfumowana
damska, LolitaLand, 40 ml, 289,99 zł,

100 ml = 766,63 zł

100 ml = 499,99 zł

100 ml = 724,98 zł

hebe.pl h
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Co wiesz

O KOREAŃSKICH
maskach do twarzy?

M

aski do twarzy są sposobem
na dostarczenie skórze składników aktywnych w krótkim
czasie. Są drogą na skróty na ścieżce
pielęgnacji twarzy, a więc czymś, co
K-beauty kocha najbardziej.

MASKI W PŁACHCIE
Dają natychmiastowy efekt nawilżenia
i odświeżenia. Są pakowane pojedyn-
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czo, a więc umożliwiają dopasowanie
składników i efektów do aktualnych potrzeb skóry.
Maska w płachcie to ikona K-beauty.
Ma postać nasączonej substancjami aktywnymi płachty. Stanowi ona dla nich
idealne podłoże, dzięki któremu tak
szybko nie odparowują oraz działają
przez cały czas, gdy płachta pozostaje
na twarzy. Ale nie tylko składniki esen-

cji są w tego typu maskach istotne.
Ważne są również materiał oraz kształt
samej płachty.
Przykładem charakterystycznej dla
K-beauty innowacji w tym zakresie są
maski marki nr 1 w Korei, czyli Mediheal. Innowacyjne maski TensionFlex,
których polska premiera miała miejsce
w Hebe, wyróżnia elastyczna płachta
z charakterystycznym przedłużeniem

FOT. 123RF

Gdy myślimy o K-beauty, od razu staje nam przed oczami maska
w płachcie. Ale czy to jedyny typ masek do twarzy wykorzystywanych
w pielęgnacji koreańskiej? Oczywiście, że nie. Jakie są inne ich rodzaje?
Jak dobrać je do potrzeb swojej skóry? Czym się różnią i jak je stosować?
Ten artykuł pomoże odpowiedzieć na wszystkie pytania.

do modelowania podbródka. Są wyposażone w 54 specjalnie zaprojektowane
nacięcia, które pozwalają na rozciąganie
materiału w różnych kierunkach i idealne dopasowanie do każdego kształtu
twarzy. Dolne skrzydełka pomagają
ujędrnić i unieść linię żuchwy i podbródka. Do wyboru mamy maskę nawilżającą oraz kojącą.
Warto tu też wspomnieć o maskach
w płachcie jednej z najpopularniejszych
w Hebe marek koreańskich, czyli CLIV.
Tu każdy znajdzie coś dla siebie:
• skóra sucha i odwodniona – nawilżająca maska z kwasem hialuronowym
Multi Hyaluronic;
• skóra dojrzała – ujędrniająca maska
z retinolem i kolagenem Retinol Lifting;
• skóra zmęczona i pozbawiona jędrności – odżywcza maska z peptydami
i żeń-szeniem Hexapeptide Repairing;
• skóra osłabiona i matowa – rozświetlająca maska z witaminą C Vita C Brightening;
• skóra szorstka i podrażniona – kojąca maska z propolisem Hyaluronic Propolis Soothing.

TYLKO
w

1

MASKI TYPU SLEEPING PACK
Świetne dla zapominalskich i fanów
rozwiązań 2 w 1, ponieważ są równocześnie kremem na noc i maską do twarzy. Sleeping pack to maski występujące
najczęściej w postaci żelowej lub lekkiego kremu. Nakładamy je na skórę wieczorem przed snem, jako ostatni etap
pielęgnacji. W zależności od rodzaju
mogą nawilżać, rozświetlać, działać łagodząco lub oczyszczająco. W nocy nasza skóra intensywnie się regeneruje
i chętniej chłonie składniki aktywne
zawarte w kosmetykach, dlatego sleeping pack powinien stać się nieodzownym elementem naszej pielęgnacji.
Przykładem tego rodzaju maski dla cery
zmęczonej, podrażnionej i odwodnionej jest łagodząca maska z wąkrotą azjatycką marki PureHeals. Nie tylko zadba
ona o przywrócenie skórze optymalnego nawilżenia, ale też ukoi i doda jej
energii tak, by rano była napięta, wypoczęta i pełna zdrowego blasku.
Innym przykładem maski typu sleeping
pack jest nawilżająca arbuzowa maska
z kwasem hialuronowym i ceramidami

marki SOQU. Doskonale nawilża,
zmiękcza i odświeża skórę podczas snu,
sprawiając, że rano jest miękka i doskonale wygładzona.

MASKI ZMYWALNE
Idealne dla tych z nas, które lubią celebrować chwile dla siebie. Pozwalają na
osiągnięcie efektu domowego spa. To
najpopularniejszy w Polsce rodzaj masek do twarzy. Mają postać gęstego kremu, który nakładamy na kilka, kilkanaście minut na twarz, a następnie dokładnie zmywamy letnią wodą.
Świetnym przykładem tego typu kosmetyku jest wygładzająca maska do
twarzy z zieloną herbatą i wąkrotą azjatycką PureHeals. Jej zawartość w tym
produkcie wynosi aż 65%. Dzięki temu
ma ona świetny efekt odżywczy. Doskonale wzmacnia uszkodzoną barierę
ochronną skóry, napina i przywraca jej
zdrowy wygląd i pełną elastyczność.
Zapewnia głębokie odżywienie i regenerację – szczególnie ważne w przypadku skóry suchej, naczynkowej, wrażliwej i dojrzałej.
Więcej
produktów
koreańskich
znajdziesz na
hebe.pl

3
2
4

5

1. SOQU Watermelon, Sleeping Mask, nawilżająca arbuzowa maska z kwasem hialuronowym i ceramidami, 70 g, 72,99 zł,
100 g = 104,27 zł 2. CLIV Hyaluronic Propolis Soothing, kojąca maska w płachcie z propolisem, 22 g, 24,99 zł, 100 g = 113,59 zł 3. MEDIHEAL

Tension Flex, nawilżająca maska w elastycznej płachcie, 25 ml, 17,99 zł, 100 ml = 71,96 zł 4. PUREHEALS Centella 65, maska nawilżająca,
130 g, 139,99 zł, 100 g = 107,68 zł 5. PUREHEALS wygładzająca maska do twarzy z zieloną herbatą i wąkrotą azjatycką, 100 g, 119,99 zł,
100 g = 119,99 zł
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/ TESTUJEMY

Test

SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Testowała: Julita Kowalewska

ekspertka ds. makijażu z drogerii h w Suwałkach

PAESE,
esencja w mgiełce

1

Rimmel,
tusz do rzęs

O produkcie: esencja z zawartością

O produkcie: nowy i innowacyjny

ekstraktów oraz olejków owocowych
z malin, papai, kiwi i czarnej porzeczki
nawadnia, odżywia, a także łagodzi
naszą cerę.
Najlepszy dla: kobiet, które
dopełniają swoją codzienną
pielęgnację hydrolatem bądź esencją,
dbając o poziom nawilżenia cery.
Zwróciłam uwagę na: bogaty skład,
zawartość owoców, wody morskiej,
a także aloesu, dzięki którym cera staje
się promienna i rozjaśniona.

tusz do rzęs, dodający im objętości
bez uczucia ciężkości i grudek.
Świetnie rozczesuje rzęsy i nadaje
im maksymalne wydłużenie.
Najlepszy dla: zwolenniczek
pełnych, podkreślonych
i długich rzęs.
Zwróciłam uwagę na: szczoteczkę-grzebyk, która ułatwia aplikację
tuszu, oraz kremową formułę
przyjazną dla oczu wrażliwych.

PAESE nawilżająco-łagodząca esencja w mgiełce,
100 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 39,99 zł

Eveline Cosmetics,
chłodzący puder

TYLKO
w

3

Rimmel Wonder’Volume Thrill Seeker,
tusz do rzęs extreme black, 8 ml,
cena: 42,99 zł, 100 ml = 537,38 zł

Lash Brow,
pędzelek i szablony do brwi

O produkcie: lekki puder,

O produkcie: pędzelek-szczoteczka

wzbogacony o wodę, która
odpowiada za odświeżenie
i zapewnia skórze efekt
chłodzący. Zawarty w nim
kwas hialuronowy nawilża,
a niacynamid odmładza,
absorbując przy tym
nadmiar sebum.
Najlepszy dla: właściwie każdej cery, także odwodnionej,
dojrzałej, mieszanej i pozbawionej blasku.
Zwróciłam uwagę na: pigmenty rozświetlające, odbijające
światło i kolor pudru, który niweluje oznaki zmęczenia.

do rozdzielania i czesania brwi.
Został wyposażony w gąbeczkę,
którą można aplikować cień lub
pomadę.
Najlepszy dla: każdego,
kto maluje brwi.

Eveline Cosmetics Variété, nawilżający sypki puder
do twarzy, 5 g, cena: 54,99 zł, 100 g = 1099,80 zł

104

h

facebook.com/hebe

2

Zwróciłam uwagę na:

to, że gąbeczka sprawdzi się
w makijażu brwi z użyciem
szablonów.
Lash Brow pędzelek do brwi z gąbką,
1 szt., cena = 19,99 zł, 1 szt. = 19,99 zł
Lash Brow szablon do brwi 10 kształtów,
1 zestaw, cena = 9,99 zł, 1 zestaw = 9,99 zł

4
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LUSTERECZKO,
POWIEDZ PRZECIE…
Najpierw przeglądano się w tafli wody, potem w polerowanej miedzianej tarczy.
Wierzono, że w czasie wróżb można w lustrze zobaczyć przyszłego męża.
Ale nade wszystko chciano zobaczyć w nim własną twarz, możliwie dokładnie.
Jak doskonalono technikę produkcji przedmiotu, który od zawsze uchodził za atrybut
magii, próżności i… zaświatów? Historia zwierciadła.
TEKST: Matylda Jawor
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W

i si w pr aw ie k a ż dy m
przedpokoju i w łazience
nad umywalką. Mamy je
pod ręką, bo jest w puderniczce.
Współczesna technologia też nie może
się bez niego obyć. Trzyma je w ręku
stomatolog, astronom ogląda dzięki
niemu odległe galaktyki, a kapitan łodzi podwodnej powierzchnię morza.
Korzysta z niego każdy kierowca i fryzjer na świecie. Ale lustro nie jest tylko praktycznym przedmiotem, rekwizytem i elementem wystroju wnętrz.
To także historia, która liczy kilka tysięcy lat i pełna jest symbolicznych
znaczeń. Zwierciadło pojawia się
w porzekadłach, zabobonach, modzie,
sztuce i filozofii. Co ciekawe, niezależnie od części świata lustro postrzegane było i jest podobnie, w dwojaki
sposób: jako atrybut samopoznania,
ale także jako rekwizyt próżności, pychy i grzechu.

OD JAŹNI DO TEATRU
Staroindyjscy myśliciele porównywali
odbicie w zwierciadle do świadomości, czyli jaźni. Apostoł św. Paweł widział w nim metaforę możliwości poznania Boga przez człowieka w życiu
doczesnym, a dla średniowiecznych
encyklopedystów reprezentowało
świat zmysłów i pokus. Do zwierciadła porównywał Leonardo da Vinci umysł malarza, a William Szekspir
– teatr.

WODA, KAMIEŃ, METAL,
SZKŁO…
Pierwszym zwierciadłem była spokojna tafla wody. To w niej według mitologii greckiej zobaczył swoje odbicie
Narcyz i… zakochał się w nim. Podobne historie notuje także staro-

Egipskie lustro miedziane w kształcie spłaszczonego dysku imitującego słońce. Jego
powierzchnia pokrywała się śniedzią i wymagała systematycznego polerowania.

skandynawska saga o Hognim i podanie perskie o praczłowieku Gayomardzie. Przyjemność z oglądania swojego wizerunku jest właściwa ludziom
niezależnie od miejsca zamieszkania
i czasów, w których żyją. Ale odbicie
w wodzie w końcu przestało wystarczać. Wymyślono więc zwierciadło
i przez wieki doskonalono jakość obrazu, jaki pokazywało.
Nie wiadomo dokładnie, gdzie powstały pierwsze lustra, wiemy natomiast, gdzie znaleziono najstarsze
z nich. Cienkie, czworokątne płytki
z wypolerowanych kamieni znaleziono w Szkocji na zbudowanych przez
ludzi w okresie neolitu sztucznych
wysepkach crannogs. Najstarsze

zwierciadła metalowe odkryto w egipskich grobowcach, znane były już
w III tysiącleciu przed naszą erą. Były
to zazwyczaj polerowane tarcze obsadzone na rączkach ozdobionych kością słoniową, drogimi kamieniami,
często bogato rzeźbione. Umiejętność
wytwarzania luster przeniknęła z delty Nilu do Grecji i stamtąd do Azji.
Ludność Amer yk i Południowej
i Środkowej znała lustra na długo
przed przybyciem Kolumba i Europejczyków. Inkowie zapalali ogień w czasie ceremonii letniego przesilenia dnia
z nocą, używając wklęsłych zwierciadeł zwróconych ku słońcu.
Protoplastą zwierciadła szklanego było lustro metalowe pokryte taf lą
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gijnych, ale prawo do ich używania
miały tylko damy, osoby z wyższych
stanów. Lusterko w ręku posługaczki?
Taki widok byłby postrzegany jako rewolta! Także w starożytnej Grecji prawo do używania zwierciadeł w celu
dbania o swoją powierzchowność
miały jedynie arystokratki. Greczynki
używały zwierciadeł ręcznych, do postawienia na stole, a także stojących,
w których można było zobaczyć całą
postać. Metalowe lustra były podatne
na zarysowania, więc by uniknąć
uszkodzeń, zaczęto dołączać do nich
pokrywy mocowane zawiasami.
Wierzono, że w lustrze pozostaje coś
z urody kobiety, która się w nim przegląda. Wspomina o tym filozof Arystyp w rozprawie, w której czytamy,
że lustro, które było stałym atrybutem
bogini Afrodyty, ofiarowała mieszkance Olimpu znana z piękności hetera koryncka Lais, a wraz z nim ofiarowała swą urodę.

2

1
1. Młoda kobieta przed lustrem – ten
wizerunek trwa w sztuce od tysiącleci.
Zmieniały sie tylko dekoracje i moda.
Tu: pocztówka z początku XX wieku.
2. To właśnie lustro Złej Królowej
z bajki Christiana Andersena „Królewna
Śnieżka” słuchało słów: „Lustereczko
powiedz przecie...” 3. „Wenus przed
lustrem” obraz pędzla Petera Paula
Rubensa z roku 1615 znajduje się
w wiedeńskim Liechtenstein Museum.

szklaną. Na przełomie XII i XIII wieku zauważono, że obraz widziany na
nim jest dokładniejszy niż ten w lustrze metalowym. Wincenty z Beauvais pisał ok. roku 1250, że lustro ze
szkła i ołowiu jest najlepsze, „ponieważ szkło dzięki swej przezroczystości
lepiej odbiera promienie”, a Dante
Alighieri wspomina w „Boskiej komedii” o „szybie szklanej podbitej ołowiem”. W weneckim imperium szklarzy na wyspie Murano wytwarzano
lustra na taflach szklanych oblanych
płynnym srebrem lub ołowiem już na
początku XIV wieku. Nie wpuszczano
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LUSTRO TU I LUSTRO TAM!
3
tam cudzoziemców, a pracownicy wytwórni luster byli bardzo dobrze opłacani. Warunkiem był jednak… zakaz
opuszczania Republiki Weneckiej.
Wenecjanie strzegli zazdrośnie swojej
tajemnicy, a za zdradę lustrzanej receptury groziła kara śmierci.

KOMU WOLNO NOSIĆ
LUSTERKO?
Zwierciadło egipskie z tarczą w kształcie spłaszczonego dysku uważano za
atrybut magiczny, niejako słońce
w miniaturze. Egipcjanki trzymały je
w dłoniach w czasie uroczystości reli-

Znak ♀ – astronomiczny symbol planety Wenus (to rzymski odpowiednik
greckiej Afrodyty), a także znak
osobnika żeńskiego w botanice i zoologii – pochodzi od kształtu ręcznego
zwierciadła. Lustro to atrybut kobiecy. Rzymianki zapragnęły mieć bardziej okazałe i droższe zwierciadła
niż Greczynki (racjonalny i powściągliwy styl życia i wystroju domu greckiego nie aprobował ostentacji i przepychu). Zaczęły więc pojawiać się lustra złote, a na tanie miedziane stać
było nawet służące. Seneka skarżył się
w jednej rozpraw, że nawet córki wyzwoleńców żądają luster w posagu.
Kieszonkowe lusterka dekorowane
z grawerowanym napisem na odwro-

T O N A S I N S P I RU J E
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3

2

1

cie, np. „jestem samym wdziękiem”
lub „podarek dla pięknej”, były popularnym upominkiem dla wybranki
serca. Archeolodzy znajdują je wszędzie tam, gdzie dotarły rzymskie legiony. Starożytni żołnierze dobrze
wiedzieli, czym obdarowywać dziewcz y ny z plem ion ger ma ńsk ich
i frankońskich.
Za cesarstwa do dobrego tonu należało urządzanie w domach patrycjuszowskich sal lustrzanych, gdzie ściany wykładano lśniącym łyszczykiem
potasowym. Modne też było dekorowanie ich przezroczystą szklistą masą
podobną do obsydianu. A nam wydaje się często, że przepych carskich pałaców to wynalazek nowożytnej ery…

1. Sukienka z kolekcji Christiana Diora na wiosnę/lato 2017. 2. Top modelka
Emma Sjöberg w słynnym gorsecie motocyklowym z lusterkami projektu
Thierry’ego Muglera z 1995 roku. 3. Lustrzane pantofelki i lusterko w dłoni
– portret gwiazdy filmowej Avy Gardner z 1946 roku.

WYPUKŁE, PŁASKIE
I MAGICZNE
Wypukłe lustra powstałe przez wycinanie fragmentu ze szklanej kuli i oblewanie tylnej jego części płynnym
stopem srebra i ołowiu znajdowały się
już w wielu średniowiecznych domach.
Znajdziemy je na przykład na płycie
nagrobnej Kallimacha (włoski humanista, sekretarz króla Władysława Jagiellończyka) w kościele dominikanów
w Krakowie.
Ale zwierciadło to nie tylko przedmiot,
to także element pojmowania świata
będący symbolem tego, co niewidzialne i niepoznawalne. W filozofii, literaturze i sztukach pięknych było ono
atrybutem Roztropności (czyli jednej

z cnót kardynalnych), ale także Próżności, przy czym oba te wizerunki były
podobne. Próżność wyobrażano jako
postać kobiecą przeglądającą się w lustrze, a Roztropność o dwóch twarzach
w lewej dłoni trzymała zwierciadło,
a w prawej węże. I właśnie ta tajemnicza dwoistość stała za narodzinami
pojmowania zwierciadła jako przedmiotu o magicznej mocy. Służyło do
przepowiadania przyszłości, wierzono
bowiem, że spoglądanie w lustro w wigilię dnia św. Andrzeja pozwoli dojrzeć
w nim twarz przyszłego męża. Lustra
stanowiły też swoistą bramę do świata
umarłych. Gdy ktoś zmarł, a jego ciało
znajdowało się nadal w domu, zasłaniano wszystkie zwierciadła i zatrzy-

„Jestem srebrne i dokładne. Nie mam uprzedzeń. Cokolwiek widzę,
połykam natychmiast. Takie, jak to jest, niezamglone ani miłością,
ani nienawiścią. Nie jestem okrutne tylko prawdomówne (…)”
Z WIERSZA „LUSTRO” SYLWII PLATH, TŁUMACZENIE ZBIGNIEWA HERBERTA
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mywano zegary. Uważano, że przypadkowe nawet odbicie zwłok w lustrze
może sprawić, że nieboszczyk „przejrzy się” w nim i będzie nawiedzać dom
jako zjawa, by dręczyć żyjących. Obawiano się też, że „pociągnie” za sobą
domowników w zaświaty. Za pomocą
lusterka sprawdzano też, czy chory żyje
(para oddechu skraplająca się na powierzchni lusterka świadczyła o tlącym
się życiu, jej brak – o śmierci).
Luster używali też magowie i czarnoksiężnicy. Słynny mistrz Twardowski
na życzenie króla Zygmunta Augusta
pogrążonego w żałobie po śmierci
ukochanej żony Barbary Radziwiłłówny „wyczarował” w zwierciadle
postać zmarłej królowej. Kościół katolicki uznał takie praktyki za pogańskie, a by mieć pewność, że nikt nie
będzie z diabelskiego przedmiotu korzystał, lustro Twardowskiego zawieszono w zakrystii bazyliki w Węgrowie w taki sposób, by nikt nie mógł się
w nim przejrzeć. Złamał ten zakaz
ciągnący z armią na wojnę z Rosją Napoleon Bonaparte. Gdy ujrzał w lustrze Twardowskiego swoją klęskę
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pod Moskwą, upuścił zwierciadło,
które pękło na trzy części.

NIE TAM, GDZIE ŚPIMY

4
Obecność lustra w sypialni, dla współczesnych oczywista, niegdyś była nie
do pomyślenia. Wierzono, że odbicie
w lustrze to swoista trzecia osoba, której do małżeńskiego łoża wpuszczać –
nawet symbolicznie – nie należy. Uważano też, że podczas snu dusza może
opuszczać ciało, a gdy zobaczy swoje
odbicie w lustrze, może zagubić się „po
drugiej stronie”, czyli w zaświatach.
W mitologii chińskiej świat składał się
z dwóch wymiarów pozostających ze
sobą w konflikcie, a jednym z nich było
Królestwo Luster. Gdy w końcu zwyciężył materialny wymiar, znany nam
jako świat, uwięziono wojowników luster w zwierciadlanych taflach, skąd
nieustannie obserwują ludzi i szukają
sposobu na złamanie bariery dzielącej
oba wymiary. Sen, gdy człowiek traci
czujność, jest momentem, gdy łatwo
odebrać mu duszę, czyli życie.
Bez lustra nie ma mody. Jego duża tafla
znajduje się w każdej pracowni kra-

LUSTRA WEDŁUG
FENG-SHUI
L
 ustra w domach powinny być
zawsze czyste, pozbawione rys,
zacieków, wyszczerbień, trwałych
zabrudzeń.
Duże lustrzane tafle składające się
z wielu elementów (np. kafelki
lustrzane) mogą mieć niekorzystny
wpływ na zdrowie.
N
 ie wolno zawieszać luster
w sypialniach.
Nie wiesza się luster naprzeciwko
siebie, gdyż iluzja nieskończoności,
którą tworzą, ma negatywny wpływ
na emocje człowieka.
N
 ajlepsze miejsce dla luster to
bezpośrednie sąsiedztwo stołu,
przy którym jada rodzina. Odbicie
pożywienia zapewnia dostatek
domowi i domownikom.

FOT. BE&W (4), GETTY IMAGES (3), EAST NEWS, PUBLIC DOMAIN VIA WIKIPEDIA COMMONS

Wrzesień 2017. Pokaz mody
kolekcji Christiana Diora
w trakcie paryskiego
tygodnia mody.

wieckiej. Ale same lusterka wykorzystuje się w kreacjach niezwykle rzadko,
a i wtedy raczej dla rozgłosu i medialnego szumu niż jako model przeznaczony do produkcji.
Lustra mogą też być modne lub niemodne. Obecnie wraca się do nieregularnych kształtów z lat 50. i 60. XX
wieku. Niegdyś, pod koniec XVIII
wieku, najbardziej cenione były lustra
typu psyche, czyli wysokie, przechylne, dające możliwość oglądania się
pod różnymi kątami. Lustro to też gadżet służący zabawie. Dawniej dużą
popularnością na jarmarkach i obwoźnych wesołych miasteczkach cieszyły się gabinety luster, gdzie specjalne tafle zniekształcały obraz i skłaniały do śmiechu. Dziś w tej roli występuje filtr w telefonie, dzięki któremu
możemy nasze osobiste selfie zmodyfikować jako portret słoniątka lub
nadmuchiwanej piłki.

S A M O Z D R OW I E
/ O T Y M S I Ę M ÓW I …
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Nasz (nie)przyjaciel

BÓL

Każdy, kogo kiedykolwiek bolał ząb, marzył o tym, by już nigdy więcej
nie czuć bólu. Ale czy to naprawdę byłoby dla nas dobre?
Skąd wiedzielibyśmy, że złamaliśmy nogę albo że mamy zapalenie
wyrostka robaczkowego? Choć nikt z nas nie chce go doświadczać,
powinniśmy wiedzieć, że ból jest raczej naszym sprzymierzeńcem
niż wrogiem i często ratuje nam życie. I to w dosłownym sensie.
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Ból jest niezbędny w życiu człowieka, ponieważ gwarantuje
nam – i jako gatunkowi, i jako pojedynczym osobnikom –
bezpieczeństwo i przetrwanie.

Ekspert
EWA CZERNICKA-CIERPISZ

dr n. med., internista, pulmonolog,
kierownik kliniczny Kliniki Demeter
w Warszawie (www.demeter.com.pl)

B

ól powstaje, gdy organizm
jest narażony na działanie
bodźców, które go uszkadzają, np. wysokiej temperatury, stanu
zapalnego, mechanicznego uszkodzenia tkanek – zranienia, złamania,
oparzenia, odmrożenia. To dzięki
bólowi odruchowo odsuwamy rękę
od gorącego żelazka lub piekarnika,
nie lekceważymy objawów zawału ani
innych chorób.

TRUDNE ŻYCIE NIECZUŁYCH
Ból odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Niemożliwość jego odczuwania
jest wręcz traktowana jako choroba.
To analgezja wrodzona, która polega
na tym, że chory w ogóle nie odczuwa
bólu, i to już od momentu przyjścia na
świat. To bardzo rzadka choroba genetyczna będąca wynikiem mutacji w genie SCN9A, który odpowiada za przekazywanie do mózgu impulsów bólowych. Szacuje się, że na świecie żyje
zaledwie kilkaset dotkniętych nią
osób. Chorzy czują dotyk, ciepło, zim-
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no, łaskotanie, ale kompletnie nie odczuwają bólu, co może zagrażać ich
życiu.
Analgezja wrodzona jest szczególnie
niebezpieczna dla małych dzieci. Dzięki bólowi uczą się bowiem, co może im
zaszkodzić. Gdy tego sygnału brakuje,
u dziecka nie wykształcają się naturalne odruchy obronne. Taki maluch nie
będzie miał oporów przed chodzeniem po rozbitym szkle albo wypiciem
wrzątku.
U chorych na analgezję wrodzoną
problem ujawnia się zazwyczaj przy
wyrzynaniu zębów mlecznych. Wtedy
to dziecko nieświadomie przegryza
sobie wargi lub język, co prowadzi do
krwawienia. Problem narasta, gdy
maluch zaczyna raczkować, a potem
chodzić, bo nie czuje nic, gdy się potłucze, skaleczy, złamie kość lub wbije
w skórę jakieś ciało obce. Etap wkładania przedmiotów do ust również
jest groźny, bo na urazy narażone są
jama ustna i przełyk. Kolejny problem
to oczy. Brak bólu sprawia, że maluch
nie czuje, że coś się do nich dostało.
Może to prowadzić do infekcji lub nawet uszkodzenia gałki ocznej.
Infekcje to również bardzo groźny
problem dla osób niewrażliwych na
ból. Zwykle są one niegroźne dla „normalnych” dzieci, gdyż ból sprawia, że
płaczą, dając znać rodzicom, że dzieje
się coś złego. Chory na analgezję wrodzoną nie czuje bólu, więc objawy np.
zapalenia wyrostka robaczkowego nie
wywołują u niego żadnych dolegliwości, co może doprowadzić do jego pęk-

nięcia i rozsiewu bakterii w innych
narządach. Niezauważone i źle leczone zakażenia mogą doprowadzić do
rozwoju choroby oraz śmiertelnie
groźnych powikłań, takich jak posocznica (sepsa).
Stan zagrożenia nie mija niestety wraz
wiekiem. Również dorośli chorzy są
narażeni na niszczące skutki tej choroby. Nie tylko ulegają częstym urazom,
ale też rozmaite choroby są u nich rozpoznawane później, bo nie odczuwają
nawet tak poważnych stanów wymagających pilnej interwencji lekarskiej
jak złamania kości. Dlatego też pacjenci z analgezją wrodzoną na ogół żyją
krócej niż reszta populacji.
Przyczyną jest również to, że niestety
nie ma skutecznej metody leczenia tej
choroby. Podstawę terapii stanowi
edukacja pacjentów na temat tego, jakich rzeczy powinni unikać. Większość z nas uczy się na własnych błędach, np. gdy raz dotkniemy gorącego
żelazka, już nigdy tego nie zrobimy.
Chorzy z analgezją wrodzoną nie mają
możliwości zdobywania takich doświadczeń, dlatego muszą wszystkiego
uczyć się „teoretycznie”.

SŁYNNA PANNA C
Jednym z pierwszych przebadanych
przez naukowców przypadków tej
choroby była Kanadyjka urodzona
w 1928 roku (w literaturze naukowej
nazywana Panną C.), która została oficjalnie zdiagnozowana w wieku 20 lat.
Gdy trafiła pod opiekę lekarzy, jej ręce
i nogi były pokryte licznymi bliznami

po rozcięciach, ugryzieniach, oparzeniach i odmrożeniach. Jako kilkuletnia
dziewczynka obserwowała przez okno
dzieci bawiące się na podwórku, klęcząc na rozgrzanym grzejniku, co
skończyło się oparzeniami trzeciego
stopnia na obu nogach. Jej język był
zdeformowany wskutek licznych przy-

gryzień, których nie zauważała. Największym problemem Panny C. były
jednak choroby stawów. Wynikały one
z tego, że kobieta nie odczuwała bólu
towarzyszącego ich nadwyrężeniu przy
codziennych czynnościach (u zdrowych osób jest on sygnałem, że dana
część ciała potrzebuje odpoczynku

i regeneracji). Ponieważ Kanadyjka
nie odbierała takich znaków wyeksploatowanego organizmu, uszkodzenia stawów doprowadziły w końcu do
martwicy i infekcji bakteryjnych, których nie udało się już wyleczyć. Skończyło się to śmiercią Panny C. w wieku zaledwie 29 lat.

RODZAJE BÓLU
Ból receptorowy (nocyceptywny)
Powstaje na skutek działania bodźców uszkadzających tkanki, co
aktywuje receptory bólowe (nocyceptory). Jest najczęstszym rodzajem dolegliwości u ludzi i stanowi ponad 90 proc. wszystkich
odczuwanych przez nas rodzajów bólu. Ból receptorowy może
mieć charakter:
– somatyczny (w skórze, mięśniach i stawach) – najczęściej jest odczuwany jako ucisk lub rozpieranie w obrębie tkanek
miękkich. Jest on zwykle dobrze zlokalizowany, stały, niekiedy
pulsujący. Zwykle pacjent może łatwo go opisać i zlokalizować;
– trzewny (w narządach) – tu ból jest trudny do zlokalizowania, ponieważ rzutuje na inne, zdrowe obszary ciała. Z tego
powodu ból spowodowany przez ognisko zapalne w trzustce jest odczuwany jako ból pleców, a ból będący wynikiem
niedokrwienia serca jest odczuwany jako ból klatki piersiowej
promieniujący do lewego barku.
Ból niereceptorowy (inaczej: neuropatyczny)
Powstaje w wyniku uszkodzenia układu nerwowego. Może
mieć różne przyczyny, na przykład bezpośredni uraz, zakażenie,
niedokrwienie, choroby metaboliczne, naciek nowotworowy.
Zwykle jest bardzo dotkliwy dla chorego. Przykładami bólu
neuropatycznego są ból fantomowy, ból związany z neuropatią
cukrzycową, bóle nowotworowe. Objawia się jako uczucie parzenia, pieczenia, cierpnięcia i mrowienia określonych rejonów
skóry, unerwianych przez uszkodzony nerw, z charakterystycznym bólem kurczowym w głębi tkanek. Niekiedy jest to ból
napadowy, gwałtowny, rwący i przeszywający.
Ból ostry (fizjologiczny)
Zazwyczaj jest krótkotrwały i dotyczy konkretnego miejsca.
Najczęstsze przyczyny bólu ostrego to urazy, ból wieńcowy,
kolka nerkowa, kolka żółciowa, zapalenie wyrostka robaczkowego, ostre stany zapalne tkanek. Ten rodzaj bólu pełni w naszym
organizmie bardzo istotną funkcję – ostrzega o niebezpieczeń-

stwie (problemie w organizmie). Zwykle ustaje, gdy zostaje wyleczona jego przyczyna. Nie oznacza to jednak, że nie należy go
łagodzić. Wręcz przeciwnie – wiele leków stosowanych w bólu
ostrym, np. po urazie czy zabiegu operacyjnym, ma dodatkowe
działanie przeciwzapalne, w związku z czym przyspiesza zdrowienie. Nieleczony ból ostry może też przekształcić się w ból
przewlekły – oznacza to, że nie ustępuje pomimo wygaśnięcia
czynnika wywołującego ból (np. uszkodzenia tkanki).
Ból przewlekły (patologiczny)
Trwa powyżej trzech miesięcy i jest uporczywy, nawracający
i wymaga stałego leczenia przeciwbólowego. Najczęstsze
przyczyny to: ból nowotworowy, reumatyczny, migrenowy,
pourazowy, przewlekłe stany zapalne narządów, ból związany
z chorobami zwyrodnieniowymi, ból fantomowy.
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MUSI BOLEĆ? WCALE NIE!
Przekonaliśmy was, że ból nie jest wrogiem człowieka? To dobrze. Ale nie
oznacza to, że powinniśmy się zgadzać
na jego odczuwanie. Nie musimy cierpieć, współczesna medycyna zna mnóstwo skutecznych sposobów walki z bólem. Co więcej, przepisy gwarantują
pacjentom prawo do jego uśmierzania.
W 2017 roku do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dodano nowy art. 20a, który stanowi, że każdy chory (nie tylko ten np. po operacji)
ma prawo do leczenia bólu. Przepisy te
nałożyły również na podmioty lecznicze (szpitale i przychodnie) obowiązek
monitorowania natężenia i skuteczności
łagodzenia bólu u swoich pacjentów.
Tyle teoria. Rzeczywistość w Polsce
wciąż bywa niestety inna. Choć do
świadomości lekarzy i pacjentów powoli przebija się przekonanie, że ból sam
w sobie jest chorobą, da się go leczyć,
a nawet trzeba to robić, wciąż – z niezrozumiałych względów – nie jest to
sprawa oczywista. Ile razy słyszeliście:
„poboli i przestanie” albo „niemożliwe,
żeby to aż tak bolało”?
W Polsce z bólem zmagają się niemal
wszyscy chorzy na nowotwory, także
z tym, którego można byłoby im oszczędzić. Przykładem są tzw. porty naczyniowe, czyli urządzenia, które umieszcza się pod obojczykiem pacjenta, by
mieć stały dostęp do żył. Podaje się
przez nie chemię, pobiera krew, co
znacznie poprawia komfort życia chorego, nie narażając na regularne i bolesne

wkłucia, oraz chroni naczynia krwionośne. Port jest niewidoczny i niewyczuwalny, pacjent może nosić go przez lata.
Europejskie Towarzystwo Onkologii
Klinicznej od lat zaleca, by rozpoczynającym leczenie onkologiczne zakładać
to urządzenie. Na Zachodzie to standard, w Polsce – luksus. Na 160 tys. pacjentów rozpoczynających terapię przeciwnowotworową porty do chemioterapii wszczepia się zaledwie 12 tys.
Na brak zrozumienia ich bólu skarżą się
też rodzące. Wciąż mają problem z dostępem do znieczulenia zewnątrzoponowego. Są województwa, w których prawo
kobiet do łagodzenia bólu istnieje tylko
na papierze. Jak pokazują dane Narodowego Funduszu Zdrowia, na Mazowszu
ze znieczulenia w 2017 roku skorzystało
ponad 7,6 tys. pacjentek, czyli 12 proc.
rodzących kobiet, na Podkarpaciu podano 572 znieczulenia na 21 tys. porodów,
w Małopolsce – 3261 na 30 tys. porodów.
W Zachodniopomorskiem w 2017 roku
znieczulenie otrzymało tylko 28 kobiet
na prawie 16 tys. porodów, w 2018 roku
z takiej metody łagodzenia bólu skorzystały tylko dwie (!) rodzące.

POLAK CIERPIĄCY
Tezę, że w Polsce wciąż nie umiemy (nie
chcemy?) oszczędzać pacjentom niepotrzebnego bólu, potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z 2017 roku (niestety nie ma nowszego). Wynika
z niego, że w naszym kraju z powodu
bólu przewlekłego (czyli trwającego ponad trzy miesiące) cierpi 20 proc. społe-

czeństwa (co piąty Polak!), przy czym
u 5 proc. jest to ból o bardzo dużym
nasileniu.
Z raportu NIK wynika też, że w większości skontrolowanych szpitali nie
opracowano i nie wdrożono zasad postępowania zapewniających wszystkim
pacjentom leczenie i monitorowanie leczenia bólu, bez względu na jego charakter (takie są zalecenia Ministerstwa
Zdrowia). W 38 proc. szpitali nie przygotowano takiej procedury w ogóle
lub opracowano ją z opóźnieniem,
a w 31 proc. dotyczyła ona tylko pacjentów po operacjach. Procedury te wdrożono tylko w ⅓ skontrolowanych szpitali.
NIK przyznała, że personel medyczny
podejmował działania w celu uśmierzania bólu towarzyszącego pacjentom.
Ponieważ jednak placówki te nie wdrożyły sformalizowanych zasad postępowania związanych z leczeniem bólu,
pacjenci nie zawsze byli leczeni adekwatnie do stopnia jego natężenia.
Z raportu wynika, że personel w ograniczonym zakresie informował pacjentów o możliwościach, korzyściach i zagrożeniach związanych z uśmierzaniem bólu. Informacje te powinny być
przekazywane nie tylko ustnie, ale
również pisemnie, co ma ułatwić cierpiącemu pacjentowi ich zrozumienie.
W 69 proc. szpitali jednak przekazywano chorym tylko słowną informację
o bólu i metodach jego leczenia,
a w 22 proc. pisemną informację otrzymywały tylko osoby po operacjach.
Jedynie w 9 proc. szpitali wszystkim

Nie wolno godzić się na ból pacjentów. Nie ma żadnego powodu,
aby w dobie rozwiniętych możliwości farmakologicznych
cierpienia chorych nie znajdowały ukojenia.
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LECZENIE BÓLU

pacjentom udostępniono ulotki informacyjne o bólu i metodach jego leczenia.

CIERPIENIE USZLACHETNIA?
BZDURA!
To bezsensowne przekonanie wyrządziło chorym wiele zła. Tymczasem
prawda jest taka, że zwalczać trzeba
każdy ból (oczywiście najlepiej lecząc
jego przyczynę). Dlaczego to takie ważne? Bo długo utrzymujący się ból rujnuje cały organizm. Prowadzi do przewlekłego stresu, który zaburza pracę
wszystkich układów i jeszcze pogarsza
stan zdrowia chorego. Osoby cierpiące
chronicznie chorują na bezsenność, nie
mają apetytu, są rozdrażnione lub apatyczne. Z czasem dochodzi u nich do
zmian w układzie nerwowym. Bólowi
bardzo często towarzyszą depresyjny
nastrój lub wręcz depresja. Cierpiący
nie mogą skupić się na niczym innym
poza bólem, nie mają siły pracować,
tracą radość życia, zamykają się w sobie albo stają się agresywni.
Jak widać, ból przewlekły to problem
nie tylko medyczny, ale i społeczny.
Znacznie pogarsza jakość życia nie tyl-
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ko zmagającego się z nim pacjenta, ale
również jego rodziny. Tymczasem
w Polsce ok. 30 proc. dorosłych cierpi
na bóle przewlekłe. Co dziesiąta osoba
zmaga się z migreną, co czwarta co
dzień odczuwa bóle kręgosłupa.
Niestety zbyt często chory pozostaje
z tymi problemami sam. W wywiadzie
lekarskim pytanie o ból pada rzadko,
a pacjenci nie wiedzą, że mają prawo
upomnieć się o pomoc w cierpieniu.
Problem pogarsza niechęć wielu lekarzy do stosowania opioidów. Wciąż pokutuje mit zrównujący morfinę z narkotykiem. Dlatego niepotrzebnie skazują ciężko chorych na dodatkowe
cierpienia. Tymczasem, jak wykazały
amerykańskie doświadczenia przeprowadzone na 12 tys. chorych, po stosowaniu morfiny tylko 4 osoby z tej grupy
się od niej uzależniły. Niestety w Polsce
po lek ten sięga się w ostateczności.
Na szczęście i w społeczeństwie,
i w środowisku medycznym wzrasta
świadomość konieczności zdecydowanej walki z bólem. Nie ma żadnego powodu, aby w dobie rozwiniętych możliwości farmakologicznych cierpienia
chorych nie znajdowały ukojenia.

Nie wolno godzić się na cierpienie. Jeśli
lekarz działa opieszale albo mówi, że do
bólu musisz się przyzwyczaić, nie gódź
się z tym. Zgodnie z zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ból
przewlekły powinno się jak najszybciej
leczyć – jak każdą chorobę. Wtedy są
największe szanse, że uda się go pokonać prostymi metodami.
Leczenie bólu zależy od jego rodzaju
i przyczyny. Inne będzie przy zwykłym
bólu głowy, a inne przy chorobie nowotworowej. Najczęściej stosuje się farmakoterapię wspieraną leczeniem niefarmakologicznym – może to być operacja, rehabilitacja, psychoterapia.
Sposobów jest wiele, ale każdy trzeba
skonsultować z lekarzem, który dobierze odpowiedni dla nas.
Leki przeciwbólowe dzielą się na:
nieopioidowe – są to niesteroidowe
leki przeciwzapalne i paracetamol. Służą do zwalczania stanów bólowych
o słabym i średnim nasileniu. Należą do
najczęściej stosowanych na świecie,
większość jest dostępna bez recepty;
słabe opioidy – w Polsce to m.in. tramadol, kodeina i dihydrokodeina;
silne opioidy, takie jak morfina, fentanyl, metadon.
Dawki leków z pierwszej i drugiej grupy
mogą być zwiększane tylko do pewnej
granicy. Powyżej niej lek nie zwiększa
działania przeciwbólowego, a może nasilać działania uboczne (krwawienie
z przewodu pokarmowego, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, dolegliwości ze strony układu krążenia).
Tego efektu nie ma w przypadku silnych opioidów, tu każde zwiększenie
dawki uśmierza ból.
Niezależnie od wyboru podstawowego leku przeciwbólowego każdy chory
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powinien mieć przepisany tzw. lek
ratunkowy, podawany w przypadku
wystąpienia nagłego bólu. Może to
być morfina o krótkim czasie działania lub pyralgina.
Jeśli stosujesz na własną rękę przeciwbólowe leki dostępne bez recepty,
pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa:
Zacznij od przeczytania ulotki –
sprawdź, kiedy i jak zażywać lek, jakie
są przeciwwskazania. I stosuj się do
tych zaleceń, np. jeśli jest napisane, żeby lek zażywać co 4 godziny, rób to.

Nie przekraczaj zalecanej dobowej
dawki.
Nie łącz ze sobą różnych leków przeciwbólowych, bo skumulujesz działania uboczne.
Większość środków przeciwbólowych dostępnych bez recepty należy
zażywać po jedzeniu, popĳając wodą.
Na koniec przypomnienie – każdy lekarz poza leczeniem podstawowej choroby powinien zająć się łagodzeniem
bólu. W dzisiejszych czasach nie wolno
godzić się na cierpienie, ponieważ są

metody, które pozwalają, jeśli nie
uśmierzyć bólu, to zmniejszyć go do
granicy akceptowanej przez chorego.
Dlatego jeśli lekarz nie udziela takiej
pomocy, trzeba się o nią kategorycznie
upomnieć. Warto też wiedzieć, że
w całej Polsce działają finansowane
przez NFZ poradnie leczenia bólu, które zajmują się leczeniem bólu przewlekłego różnego pochodzenia (często
funkcjonują przy ośrodkach onkologicznych). Ich listę można znaleźć na
stronie https://gsl.nfz.gov.pl.

Starsze osoby odczuwają ból częściej i bardziej dotkliwie niż młode. Wynika to z mniejszej odporności seniorów na ból oraz stanu
ich zdrowia. Zazwyczaj cierpią bowiem na
choroby przewlekłe – cukrzycę, nadciśnienie, schorzenia o podłożu geriatrycznym.
Niestety leczenie bólu u seniorów jest dużo
trudniejsze niż u młodszych. Dzieje się tak
z dwóch powodów – starszy organizm ma
mniejszą zdolność wydalania leków przeciwbólowych, a schorzenia (choroby serca,
problemy neurologiczne, zmiany miażdżycowe, otyłość) zubożają pole manewru terapii przeciwbólowej w związku z istnieniem
przeciwwskazań do zastosowania niektórych preparatów. Farmakologia powinna
być zatem dostosowana do wieku pacjenta
i jego stanu zdrowia. W żadnym wypadku
nie należy przyjmować leków przeciwbólowych (w sposób stały i w dużych ilościach,
a nie doraźnie) bez konsultacji z lekarzem
pierwszego kontaktu. Podkreślmy tu jednak
po raz kolejny, że ból w każdym przypadku
musi być leczony i nie może być bagatelizowany – szczególnie u osób starszych, bo
gdy jest dotkliwy i długotrwały, zwiększa
podatność na liczne choroby, m.in. zawały
serca i udary mózgu.
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JAK LECZYĆ BÓL
U SENIORÓW?
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PŁYNNE ZŁOTO
najsłodszy lek na świecie

Czy wiesz, że istnieje pokarm, który nigdy się nie psuje, zwalcza bakterie lepiej
niż antybiotyki, wzmacnia serce, koi nerwy, ożywia mózg, goi rany, a nawet pomaga
na kaca? Do tego świetnie sprawdza się jako kosmetyk, bo nawilża, rozjaśnia
i uelastycznia skórę. Powiecie: „To niemożliwe!”. My odpowiemy: „Jedzmy miód”!

F
Ekspert:
KRZYSZTOF KOWALEWSKI
Pszczelarz, współwłaściciel rodzinnej
pasieki na Suwalszczyźnie
(FB/pasiekakowalewscy)

akty są niezaprzeczalne – nie
ma drugiego produktu pochodzenia naturalnego, który
miałby tak szerokie zastosowanie prozdrowotne jak miód. Jego dobroczynne
właściwości były znane już w starożytności. Można powiedzieć, że to najstarszy z leków – do tego w pełni ekologiczny. Intuicję lekarzy sprzed wieków potwierdzają dziś badania naukowe.
Po przebadaniu ponad 1,7 tys. pacjentów i przeanalizowaniu 14 badań klinicznych naukowcy z Uniwersytetu

Oksfordzkiego dwa lata temu ogłosili
w „British Medical Journal”, że w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych miód jest bezpieczniejszą i tańszą
alternatywą dla antybiotyków. Skraca
czas leczenia średnio o dwa dni
i o 36 proc. zmniejsza częstotliwość
kaszlu w porównaniu z pozostałymi
preparatami. Zresztą oficjalne zalecenia
brytyjskich organów publicznych zajmujących się zdrowiem – National Institute for Health and Care Excellence
(NICE) oraz Public Health England
(PHE) – od kilku już lat głoszą, że
w przypadku przeziębienia lub grypy
lekarze powinni zalecać chorym stosowanie miodu, a nie antybiotyków. Po
silniejsze leki należy sięgnąć dopiero
wtedy, kiedy ta metoda się nie sprawdzi.

SPECJALISTA
OD (NIEMAL) WSZYSTKIEGO
Pomoc w leczeniu infekcji dróg oddechowych, przeziębień i grypy to niejedyne dobroczynne działanie miodu.
Słynie on z wielu innych niezaprzeczalnie prozdrowotnych właściwości.
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• J est zdrowym źródłem energii – niezastąpiony w diecie osób wyczerpanych fizycznie i psychicznie oraz dotkniętych anemią. Sportowcy jedzą go
przed rozpoczęciem ćwiczeń. Szybko
dodaje energii potrzebnej podczas
wysiłku nie tylko fizycznego, lecz także umysłowego. Zawarte w nim zdrowe węglowodany wspierają pracę mózgu.
• Działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, antybakteryjnie i przeciwalergicznie.
•Z
 większa odporność organizmu
i przyspiesza jego regenerację.
•P
 rzyspiesza gojenie ran (zwłaszcza
tych powstałych w wyniku oparzeń
oraz ropiejących – takie zranienia
warto obłożyć miodem) i zmniejsza
ryzyko powstania blizn. Łagodzi podrażnienia skóry i dziąseł.
•M
 iód manuka hamuje powstawanie
próchnicy. Zawiera on metyloglioksal,
czyli substancję, która działa jak naturalny antybiotyk i świetnie sprawdza
się w profilaktyce przeciwko próchnicy i chorobom przyzębia.
•W
 zmacnia serce, obniża ciśnienie
krwi, poprawia krążenie i hamuje rozwój miażdżycy.
•K
 orzystnie wpływa na układ pokarmowy, pobudza trawienie, leczy wrzody żołądka (szczególnie nadaje się do
tego miód manuka).
•D
 ziała przeciwwymiotnie i przeciwbiegunkowo, likwiduje zaparcia.
•R
 eguluje pracę wątroby i nerek.
•D
 ziała moczopędnie, więc bywa pomocniczo stosowany w chorobach
układu moczowego.
• Ma właściwości odtruwające – usuwa
z organizmu ołów i inne metale ciężkie.
•U
 łatwia zasypianie, koi nerwy, poprawia nastrój.

•N
 eutralizuje skutki picia alkoholu
oraz innych używek, jak kawa, herbata i tytoń.
• Nawilża, rozjaśnia i poprawia sprężystość skóry.

WYBIERZ NAJLEPSZY
DLA SIEBIE
Ze względu na pochodzenie miody
dzielą się na nektarowe i spadziowe. Te
pierwsze są najczęściej spotykane i najpopularniejsze. Powstają z nektaru,
czyli aromatycznej substancji, którą
pszczoły zbierają z roślin. Gdy nektar
trafia do ula, pszczoły robotnice przerabiają go na miód. To skomplikowany
proces, a to, jak szybko powstanie dojrzały miód, zależy od liczby pszczół,
które biorą udział w produkcji.
Istnieje bardzo dużo rodzajów nektarowych miodów. W zależności od roślin,
z których są pozyskiwane, różnią się
smakiem, kolorem i właściwościami.
Najpopularniejsze to:
WIELOKWIATOWY – w zależności
od kwiatów, z których jest pobierany
nektar, może mieć barwę od jasnej, niemal przezroczystej po ciemniejszą, prawie brązową. Ma wyraźnie wyczuwalny kwiatowy aromat oraz łagodny,
słodki smak. Zaleca się go w leczeniu
chorób serca, bo pomaga regulować ciśnienie, wzmacnia serce i naczynia
krwionośne. Poleca się go przy alergiach, bo przynosi ulgę osobom uczulonym na pyłki roślin i astmatykom.
Wzmacnia organizm w stanie wyczerpania fizycznego i psychicznego, wykorzystuje się więc go przy leczeniu anemii. Można też podawać go dzieciom
podczas przeziębienia lub grypy.
LIPOWY – ma ostro-słodki, wyraźny
kwiatowy smak i jasnożółty kolor. Jest
ceniony za działanie wykrztuśne i przeciwgorączkowe, dlatego wykorzystuje

się go w leczeniu przeziębienia, grypy,
zapaleniu oskrzeli i płuc, anginie i zapaleniu zatok. Działa też napotnie i antybakteryjnie. Ułatwia zasypianie, normuje ciśnienie, łagodzi stres, stany depresyjne i nerwice.
AKACJOWY – jest niemal przezroczysty, bardzo słodki, o wyraźnym akacjowym aromacie. Wolno się krystalizuje.
Jest dozwolony (a nawet wskazany) dla
diabetyków. Zawiera dużo fruktozy,
a także izoflawony i glikozydy, które
przyspieszają proces regeneracji błon
śluzowych żołądka, pomaga więc w zaburzeniach trawienia, nadkwasocie,
stanach zapalnych żołądka i jelit, a także chorobach wrzodowych żołądka i jelit. Ma silne działanie bakteriobójcze
i moczopędne – stosuje się go więc
w schorzeniach układu moczowego
i nerek.
RZEPAKOWY – w stanie płynnym
ma jasny, słomkowy kolor, po skrystalizowaniu staje się mlecznobiały. Jest bardzo słodki, ma łagodny smak z lekką
nutą goryczy oraz wyraźnie wyczuwalny rzepakowy zapach. Szybko się krystalizuje. Ma właściwości oczyszczające
– łagodzi niekorzystne działanie alkoholu, papierosów i innych używek. Stosuje się go w leczeniu schorzeń układu
pokarmowego, trzustki i wątroby,
wrzodów żołądka i dwunastnicy. Pomocny jest także w problemach z nerkami i drogami moczowymi. Obniża
ciśnienie i uzupełnia niedobory potasu.
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GRYCZANY – ma brązowy kolor,
ostry, charakterystyczny aromat i smak
gryki. Jest lekko piekący. Ze względu na
dużą zawartość żelaza poleca się go
przy anemii i osłabieniu organizmu. Jako jedyny z miodów zawiera rutynę –
substancję, która wzmacnia i oczyszcza
naczynia krwionośne. Z tego powodu
wspomaga leczenie miażdżycy. Rutyna
przyspiesza też gojenie ran, warto więc
jeść go przy złamaniach. Pomaga w stanach zapalnych stawów, gdyż wspiera
regenerację tkanki kostnej.
WRZOSOWY – ma brunatnoczerwony kolor i nie jest zbyt słodki. Stosuje się
go w leczeniu biegunek i zapaleniu jelit,
przy chorobach nerek i dróg moczowych, kamicy nerek i prostaty. Ma antyseptyczne właściwości, więc przynosi
ulgę w stanach zapalnych jamy ustnej.
FACELIOWY – w postaci płynnej
przybiera bardzo charakterystyczny
herbaciany kolor, często w odcieniach
żółci, czasami także zieleni. Po krystalizacji zmienia barwę na jaśniejszą (często białą). Ma łagodny smak i kwiatowy
zapach. Ze względu na dużą zawartość
witaminy B4 pozytywnie wpływa na
nasz układ nerwowy. Zmniejsza szkodliwość używek, takich jak papierosy,
alkohol i kawa. Wzmacnia odporność,
pomaga w leczeniu przeziębień i grypy.
Przynosi ulgę w chorobach układu pokarmowego, jak nieżyt żołądka, wrzody żołądka i dwunastnicy.
A co to są miody spadziowe? Pozyskiwane są nie z nektaru roślin, ale ze spadzi, czyli lepkiej substancji występującej
na liściach i drzewach w okresie letnio-jesiennym. Składa się ona z soków roślinnych wypływających z komórek
uszkodzonych przez mszyce i inne
owady żywiące się sokami roślinnymi
oraz z… odchodów tych owadów.
Spadź jest zbierana przez pszczoły, któ-
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re przerabiają ją na miód. Ze względu
na pochodzenie wyróżniamy miody ze
spadzi iglastej i liściastej.
Ten pierwszy powstaje ze spadzi z jodły,
sosny, świerku i modrzewia. Ma żywiczno-sosnowy smak i aromat, ciężką
i lepiącą konsystencję. Jest ciemny
z brązowym i zielonym odcieniem. Polecany jest osobom cierpiącym na silne
osłabienie organizmu i anemię. Zwalcza infekcje i przeziębienia, pomaga też
na ból gardła i chrypkę. Wspomaga
pracę serca, przyspiesza metabolizm
i łagodzi podrażnienia żołądka.
Miód ze spadzi liściastej jest pozyskiwany najczęściej z lipy, klonu, brzozy
i buka. Smakuje lekko żywicznie, ma
wyczuwalny korzenny smak. Również
jest ciemny, z zielonkawym odcieniem.
Ma silne działanie moczopędne i poprawia pracę nerek. Ponieważ zawiera
dużo wapnia, jest szczególnie polecany
osobom z problemami z układem kostnym. Neutralizuje działanie alkoholu.

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ, CZYLI
UWAGA NA PODRÓBKI
Niestety miód jest jednym z najczęściej
podrabianych produktów spożywczych. Można w mim znaleźć cukier

trzcinowy, buraczany, kukurydziany,
syrop z sacharozy albo glukozowo-fruktozowy. Zwykle jest to nieumyślny
skutek nadmiernego karmienia pszczół
tymi składnikami zimą, ale bywa też,
że są one celowo dodawane do miodu,
np. by zwiększyć jego objętość.
Jak sprawdzić, czy kupiony miód nie
jest oszukany? Pewność co do jego
prawdziwości mogą dać tylko badania
laboratoryjne, ale są cechy, na które
warto zwrócić uwagę. Jedną z nich jest
waga – litr dojrzałego miodu waży ok.
1,40 kg. Prawdziwy miód lany z dużej
wysokości tworzy na powierzchni górkę. Kropla miodu prawdziwego nie stoczy się po gładkiej powierzchni. Można
też zastosować kilka sztuczek:
• ł yżkę miodu podgrzej zapalniczką –
jeśli dodano do niego cukru, ściemnieje;
• z rób roztwór miodu i wody i dodaj do
niego kilka kropli jodyny – jeśli zrobi
się niebieski lub czarny, dodano do
niego skrobi i mąki;
•d
 o roztworu miodu z wodą wlej kilka
kropli octu – jeśli zacznie się pienić,
oznacza to, że dodano do niego kredę;
•w
 łyżce płynnego miodu połóż kawałek chleba – jeśli po jakimś czasie
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sczerstwieje, wszystko jest w porządku, jeśli pozostanie miękki lub rozmoknie, znaczy to, że miód zawiera
syrop cukrowy (np. glukozowy).
Nasza rada – kupujmy miód u zaufanego pszczelarza. Jeśli jesteśmy zdani na
sklepy, uważnie czytajmy etykiety. Wybierajmy te oznaczone nazwą konkretnej pasieki. Uwaga! Warto unikać słoików, na których znajduje się informa-

cja „mieszanka miodów z UE i niepochodzących z UE”. Dlaczego? Bo może
być tak, że w 90 proc. pochodzi on
z Chin, a w 10 proc. z krajów Unii Europejskiej. Chiny są największym producentem miodu na świecie, ale jego
jakość – niestety – pozostawia wiele do
życzenia.

I jeszcze jedno – „miód sztuczny” nie
jest miodem w ogóle! To produkt, który
powstaje w sposób syntetyczny. Wytwarza się go przez podgrzewanie cukrów złożonych (najczęściej syropu buraczanego), w wyniku czego dochodzi
do ich rozpadu na cukry proste. Potem
wzbogaca się go barwnikami i aromatami. Miód sztuczny nie ma dobroczynnych właściwości prawdziwego!

Miodowe ciekawostki
rozkładają się zawarte w miodzie
cenne enzymy.

Miód to jeden z niewielu produktów

Prawdziwy miód jest bardzo ciężki

– litr waży od 1,38 do 1,45 kilograma.
Łyżeczka miodu ma 39 kcal (18 kcal
więcej niż cukier), 100 gramów to 319
kcal. Jest to jednak produkt bardzo
łatwo przyswajalny, całkowicie trawi
się w zaledwie dwie godziny (dla
porównania: szynka w cztery godziny).
W starożytności używano miodu
do balsamowania zwłok.
Zawarta w miodzie fruktoza

neutralizuje skutki picia alkoholu. By
sobie ulżyć w cierpieniach „dzień po”,
warto więc zjeść 200 gramów miodu
w dwóch porcjach.

Miód składa się głównie
z węglowodanów – 75% jego składu to

pH miodu jest zbliżone do pH ludzkiej

30 różnych rodzajów cukrów, głównie
fruktozy i glukozy. Jest w nim sporo
witamin (B6, B1, B2 i B5), minerałów
(wapń, miedź, żelazo, magnez,
mangan, fosfor, potas, sód i cynk),
antyoksydantów i aminokwasów.

skóry, można więc go stosować

Za najzdrowszy uważa się miód

bezpośrednio na ciało. Zadziała
przeciwzapalnie, rozjaśniająco
i zmiękczająco. Doskonale nawilży
i zmiękczy skórę.

manuka, który powstaje z nektaru

Większość z nas woli miód płynny.

Miód ma właściwości konserwujące,

Uważamy, że ten skrystalizowany jest
gorszy. Tymczasem jest wręcz
odwrotnie. Jeżeli kupujemy miód
późną jesienią lub zimą, krystalizacja
jest wskaźnikiem jego prawdziwości.
Prawie każdy miód powinien
skrystalizować się najpóźniej pod
koniec roku. Jeżeli po tym czasie ma
nadal płynną konsystencję, albo jest
zafałszowany, albo został przegrzany.

dlatego doskonale nadaje się do
peklowania mięs.

bowiem uważany za afrodyzjak, służył
też jako środek wzmacniający, który
miał pomóc w powołaniu do życia
zdrowych dzieci.

kwiatów krzewu manuka rosnących
w Nowej Zelandii i południowo-wschodniej Australii.

Średnie roczne spożycie miodu

w Polsce wynosi 270 g, w Niemczech
3,2 kg, a w Europie 0,8 kg na
mieszkańca.
Bułgarskie Stowarzyszenie
Hodowców Pszczół twierdzi, że miód

Skrystalizowany miód łatwo

z ostu rosnącego w górach Rodopach
na Półwyspie Bałkańskim działa jak...
viagra.

Nazwa „miesiąc miodowy” nie jest

przywrócić do postaci płynnej bez

Jedna pszczoła w ciągu swojego życia

przypadkowa. W wielu kulturach –

utraty jego cennych właściwości.
Wystarczy podgrzewać go w kąpieli
wodnej o temperaturze do 40°C, ale
nie wyższej! Pamiętajmy, że już w 45°C

(trwającego około 152 dni) jest w stanie
wyprodukować nie więcej niż... jedną
łyżeczkę miodu. W jednym ulu
powstaje ok. 15 kg miodu rocznie.

już od starożytności – nowożeńcom
podawano miód (w różnych
postaciach, także jako alkohol). Jest on
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spożywczych, które się nigdy nie psują.
Ten znajdowany w grobowcach
faraonów i podczas wykopalisk
w Knossos na Krecie był jedynie
skrystalizowany (co jest naturalne po
takim czasie), ale nadal nadawał się
do spożycia.
Aby wytworzyć 1 kg miodu, pszczoły
muszą zebrać nektar z około 4 mln
kwiatów. Podczas jednego kursu
pszczoła odwiedza 50–100 kwiatów.

ART YKUŁ
S P O N S O R OWA N Y
BANDI W HEBE

TYLKO
w

PRZEBARWIENIA POKONANE!
NA SKÓRZE TWARZY (CZOŁO, POLICZKI, GÓRNA WARGA, BRODA) WIDZISZ PRZEBARWIENIA,
CZYLI MIEJSCOWO CIEMNIEJSZE ZABARWIENIA SKÓRY? POZNAJ WSKAZÓWKI, JAK JE POKONAĆ!
Po pierwsze – kosmetyki z SPF
Używaj ich przez cały rok, niezależnie od pory roku
i pogody, nie tylko wtedy, kiedy jesteś w trakcie
rozjaśniania przebarwień, ale też po to, aby ich nie
mieć w przyszłości. Ciekawostką jest, że niektóre przebarwienia tworzą się częściej u osób z cerą skłonną do
nadwrażliwości, a także na skórze narażonej na przebywanie w zanieczyszczonym środowisku. Wybierając kosmetyk
chroniący przed powstawaniem przebarwień, zdecyduj się
na taki, który zawiera ochronę przed działaniem UVB, UVA,
a także blue light oraz IR. Te ostatnie, rozgrzewając skórę,
negatywnie wpływają na kondycję naczyń krwionośnych.
Wybierz produkt ze składnikiem chroniącym przed zanieczyszczonym środowiskiem, np. karnozyną. Najlepiej, by
zawierał też niacynamid, który jako jeden z bardzo niewielu składników utrudnia transport barwnika skóry, przeciwdziałając nierównemu kolorytowi cery.
Po drugie – aktywnie rozjaśniaj
Stosuj kosmetyki, które spowalniają tworzenie się
barwnika skóry, oraz takie, które złuszczają ko-

mórki skóry już przebarwione. Doskonale sprawdzi
się produkt, który łączy w sobie te dwie właściwości. Tak
zadziała kosmetyk typu peeling, który zawiera np. kwas
cytrynowy, kwas fitowy i kwas laktobionowy. A to nie
wszystko! Twoja cera będzie gładsza dzięki delikatnemu
działaniu złuszczającemu kwasów i zyska bardziej świeży koloryt, pozbędziesz się szarego, matowego i zmęczonego wyglądu skóry.
Pamiętaj, że w miejscach, gdzie raz wystąpiły przebarwienia, będą one powracały szczególnie szybko. Dlatego stosuj się do powyższych wskazówek, a twoja cera
dodatkowo zyska promienny i wypoczęty wygląd.

Aneta Dzięcielewska
Kierownik rozwoju marki,
kosmetolog i ekspert.
Autorka licznych publikacji
w prasie branżowej.
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WYŁĄCZ SIĘ!
Skończyły się wakacje i wracamy do codziennego pędu. Za dużo, za szybko,
w nerwach i niedoczasie. A gdyby tak zwolnić? Zatrzymać się? Przestać myśleć:
„musisz”, „powinnaś”, „jestem spóźniona”, „mam tyle do zrobienia”?
Dać sobie chwilę na pobycie sama ze sobą? Organizm nam za to podziękuje!

Ż
Ekspert
KLAUDIA METERA

terapeutka holistyczna, masażystka,
Facebook/Bezpieczna Przestrzeń
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ebyśmy się dobrze zrozumiały
– nie namawiamy was do porzucenia pracy, rodziny ani
obowiązków. W końcu też je mamy i jesteśmy realistkami. Chodzi o to, by dać
sobie przyzwolenie na zwolnienie, a nawet zatrzymanie się na chwilę. By wypisać się z szaleńczego pędu, który podnosi nam ciśnienie, wpędza w stres i kończy się wrzodami żołądka albo chorobami psychosomatycznymi. Chodzi o wygospodarowanie dziennie maksymalnie

20 minut tylko dla siebie, podczas których „wyłączymy” mózg, oddając się
kontemplacji lub medytacji. Wiemy, to
niełatwe, ale naprawdę możliwe.

JAK TO ROBIĆ?
Nie będę ukrywać – na początku nie jest
łatwo. Umysł – codziennie bombardowany milionem bodźców i informacji –
może mieć problem z wyciszeniem
i koncentracją. Nie poddawaj się jednak,
a na pewno ci się uda. By się nie zniechę-
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cznij liczyć oddechy. Wdech jeden, wydech dwa, wdech trzy… I tak do stu. Za
każdym razem, gdy się zgubisz lub zapomnisz – wracaj do jedynki. Pogódź się
z tym, że umysł będzie znudzony i zacznie „wędrować”. To normalne nie tylko dla początkujących i to nic złego.
Wtedy po prostu wróć do śledzenia oddechu albo do liczenia.

DLACZEGO WARTO?

cić, zacznij od 5 minut codziennie, a potem stopniowo wydłużaj ten czas. Aby
nie myśleć: „czy to już?” i „ile mi zostało?”, nastaw alarm w komórce. Połóż telefon daleko od siebie, poza zasięgiem
rąk, żeby nie kusiło cię zerkanie na minutnik. Aha – i nie zapomnij go wcześniej wyciszyć!
Znajdź ciche i spokojne miejsce, gdzie
nie będzie ci przeszkadzać rodzina ani
zwierzęta. Załóż wygodne i luźne ubranie. Usiądź tak, by było ci wygodnie.
Nieważne – na podłodze, na poduszce
czy na krześle, istotne jest tylko to, by
plecy były wyprostowane. To ważne, bo
kiedy kręgosłup jest prosty, krew lepiej
krąży i łatwiej się skoncentrować.
Zamknij oczy, weź kilka głębokich wdechów. A teraz mocno napinaj i rozluźniaj po kolei wszystkie mięśnie: głowy,
twarzy, karku, ramion, i tak aż do stóp.
Gdy już rozluźnisz całe ciało, skoncentruj się na oddechu. Weź kilka głębokich
oddechów przez nos, wypuszczając powietrze ustami. Skup całą swoją uwagę
na oddechu, śledź drogę każdego z nich
wewnątrz organizmu. Jeśli to nie wystarcza do osiągnięcia koncentracji, za-
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Naukowcy badający wpływ medytacji
na zdrowie fizyczne i psychiczne przekonują, że najważniejszą korzyścią z jej regularnego uprawiania jest regulacja
układu wegetatywnego. Nadzoruje on
pracę narządów wewnętrznych i przemianę materii. Nie jest to jedyny skutek
systematycznego medytowania. Efekty
są spektakularne.
Mniejszy stres – medytacja obniża
poziom kortyzolu nazywanego hormonem stresu. Jeśli jest on za wysoki
(a tak dzieje się, gdy żyjemy w napięciu),
pojawiają się bezsenność i drażliwość.
Badania przeprowadzone na Maharishi
University of Information Technology
w Indiach wykazały, że u osób, które
medytowały codziennie przez cztery miesiące, poziom kortyzolu spadł
o 20 proc. Badacze z Harvard University
udowodnili zaś, że pod wpływem medytacji o 57 proc. zmniejszyły się objawy
zespołu napięcia przedmiesiączkowego.
Niemal równie dużą poprawę obserwowano u weteranów wojennych cierpiących na zespół stresu pourazowego.
Większa odporność na ból – grupa
naukowców z Wake Forest School of
Medicine w USA przeprowadziła eksperyment, który udowodnił, że cztery
dni medytacji po 20 minut dziennie
wystarczyły, by ludzie odczuwali ból
w mniejszym stopniu niż wcześniej. Na

nogach badanych umieszczono urządzenie, które podgrzewano do 50°C
(taką temperaturę oceniamy jako bolesną). Następnie przez cztery dni brali
oni udział w 20-minutowych treningach
medytacyjnych. Ostatniego dnia podczas sesji znów poddano ich działaniu
rozgrzanego urządzenia. Okazało się,
że poziom bólu zmniejszył się o 21 proc.
w porównaniu z pomiarem dokonanym
przed rozpoczęciem medytacji.
Obniżenie ciśnienia krwi – naukowcy z Uniwersytetu Kentucky wykazali,
że regularna medytacja obniża ciśnienie
skurczowe krwi średnio o 4,7 mmHg,
a rozkurczowe o 3,2 mmHg.
Ograniczenie używek – badacz
z Uniwersytetu Kalifornijskiego zauważył, że medytacja zmniejsza potrzebę
zapalenia. Dzieje się to nieświadomie,
ludzie są przekonani, że palą tyle samo,
a jednak ograniczają liczbę papierosów,
bo rzadziej o nich myślą.
Lepsza pamięć – naukowcy z University of Washington wykazali, że
menedżerowie, którzy muszą poradzić
sobie z wieloma zadaniami naraz, lepiej
zapamiętują informacje, jeśli stosowali
ćwiczenia relaksacyjne.
Młodszy mózg – naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego porównali
mózgi 50 osób, które medytowały przez
20 lat, oraz 50 osób, które nigdy tego nie
robiły. U obu grup wraz z wiekiem ubywała ilość substancji szarej (to element
mózgu, który decyduje o umiejętności
odbierania bodźców, pisania, czytania,
logicznego myślenia), ale u stosujących
medytację w znacznie mniejszym stopniu. Ich mózgi były o ok. 7,5 roku młodsze od mózgów osób niemedytujących.
Skoro już wiesz, że warto, zamknij
drzwi, wyłącz telefon, zamknij oczy
i bądź chwilę sama ze sobą.

FOT. 123RF (2)

/ M E DY TAC J A

ODKRYJ!

MOC

OWOCÓW

Z

*z wyłączeniem nakrętki

Naturalna pielęgnacja
92% składników
pochodzenia naturalnego
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Mąż zakładający firmę z żoną,
dziecko dołączające do firmy rodziców.
Czy bycie razem przez 24 godziny
na dobę może wzmocnić nasze relacje,
czy wręcz odwrotnie, popsuć je?
O zaletach i wadach łączenia życia
prywatnego z zawodowym – mówi
psycholog społeczny.

Ekspert
DR HAB. KATARZYNA POPIOŁEK, psycholog społeczny, profesor na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Bada problematykę
funkcjonowania w bliskich związkach – jak zmienia je czas,
model kariery, odczuwany konflikt roli zawodowej i rodzinnej.

Poznanie w pracy partnera
lub partnerki jest częste.
Z badania brytyjskiego portalu
pracy totaljobs.com wynika,
że co piąty badany nawiązał w ten
sposób relację. Znacznie mniej osób
poznaje się online i przez znajomych.
Katarzyna Popiołek: Kiedyś wachlarz
możliwości poznania potencjalnego
partnera był szerszy: dziś zostały Tinder,
kluby nocne i praca. To w niej spędzamy
znaczącą część naszego czasu, a co za tym
idzie, osoby, które najczęściej widujemy,
to te, z którymi pracujemy. A im kogoś
częściej widujemy, tym lepiej go poznajemy. Dzielimy zainteresowania, wspólnie
mierzymy się z porażkami i cieszymy
sukcesami. Rodzi się sympatia, a nawet
fascynacja intelektem, talentem drugiej
strony. I czasem miłość.
Nie każdy romans biurowy
przekształca się w związek, ale gdy się
tak dzieje – mogą pojawić się

problemy. Czy wspólna praca może
popsuć nasze relacje, czy odwrotnie –
wzmocnić je?
KP: Odpowiedź na to pytanie jest złożona. To zależy od wielu okoliczności:
od charakteru związku, tego, w jakim
środowisku pracujemy, od tego, jakie
relacje nas wiążą jako partnerów: czy
się wspieramy, czy raczej rywalizujemy
ze sobą.
Duński Instytut Ekonomiki Pracy
zbadał ponad tysiąc par, które założyły wspólnie firmę. Okazało się, że
taki ruch nie wpłynął na pogorszenie
ich relacji. Pary te nie czuły się mniej
szczęśliwe, nie rozwodziły się
częściej niż te pracujące osobno,
a wręcz, jak zauważyli badacze,
„wspólna praca była zazwyczaj
dobrą inwestycją kapitału ludzkiego
obojga małżonków”.
KP: Kluczowe dla powodzenia takiego
eksperymentu jest to, aby wspólny cel

był ważniejszy od jednostkowych ambicji partnerów. Przykładem może być para, która wspólnie twórczo przekształca
świat, np. razem prowadzi fundację walczącą o poprawę praw zwierząt, lub taka, która rozwija pasję naukową w biznesie, np. opracowując prototypy nowych urządzeń medycznych. Takie osoby łączy wspólna wizja przyszłości i poczucie gry do wspólnej bramki, co sprawia, że sukces partnera nie powoduje
u nas zazdrości, a gdy pojawiają się kłopoty, staramy się je razem rozwiązać,
a nie zwalać winę na drugiego. Nie ma
tu „ja” i „ty”, ale jest „my”. Takich power
couple jest całkiem sporo: pierwsza,
która przychodzi mi na myśl, to Maria
Skłodowska-Curie i Piotr Curie.
Myślę, że ważny jest klarowny
podział obowiązków...
KP: Każdy z nas w takim zespole
powinien skupić się na tym, co umie
robić najlepiej. Dobrym przykładem
jest np. tandem, w którym on jest
znakomitym lekarzem, a ona specem od
zarządzania. Dzięki temu, że ona
zajmuje się codzienną organizacją pracy
firmy: komunikacją, administracją etc.,
on może skupić się na wykonywaniu
operacji. W środowisku naukowym,
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We wspólnie prowadzonych
przedsięwzięciach może jednak
pojawić się problem nierówności.
Z badań prowadzonych na University
of North Carolina w Chapel Hill
wynika, że kobiety mają mniejsze
szanse na sprawowanie władzy, jeśli
wspólnie z mężami zakładają nowe
firmy.
KP: Tak niestety się zdarza i wiąże się to
ze stereotypami płciowymi, które narzuca nam społeczeństwo. Mąż może
instynktownie wchodzić w rolę szefa,
a żona – odruchowo się mu podporządkowywać. Może im być dobrze w takim
układzie, ale może pojawić się frustracja, która będzie wymagała renegocjacji
warunków takiej pracy. Może być i tak,
że partnerzy wspólnie podejmują
wszystkie kluczowe decyzje w firmie,
ale zdarza się, że pojawia się klient mężczyzna, który okazuje zdziwienie, a nawet złość, gdy na spotkanie przyjdzie
nie współwłaściciel firmy, ale jej współwłaścicielka. Bo „z babą nie będzie negocjował”. Z takimi uprzedzeniami trzeba walczyć.
A jeśli mamy do czynienia
z sytuacją, że partnerzy pracują
razem np. w dużej firmie?
KP: Tu znów możemy rozpatrzyć kilka
wariantów. Najlepszą opcją jest, gdy
partnerzy pracują w jednej instytucji,
ale w osobnych działach, np. on w PR,
ona w IT, albo on w spedycji, ona w księgowości. Korzystają z zalet wspólnej
pracy, którymi są wspólne dojazdy,
lunch, ale nie przebywają ze sobą non
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cza w przypadku, gdy jeden z partnerów stoi wyżej w hierarchii firmy.

stop, nie doświadczają przesytu przebywania razem, każde z nich ma swoje
grono kolegów i koleżanek z pracy.
Inną sytuacją jest praca biurko
w biurko...
KP: Jeśli pracujemy na podobnych stanowiskach lub w tym samym dziale, do
relacji mogą wkraść się rywalizacja
i konflikty, które ze sfery pracy przenoszą się do domu i odwrotnie. Ona nie
poprze jego pomysłu na firmowym zebraniu, on w domu oskarży ją o nielojalność. Ona dostanie awans, a on nie,
więc zaczną się niesnaski z tego powodu, zarówno w domu, jak i w pracy.
On pomoże koleżance z działu
poprawić raport, a ona…
KP: …zacznie mu zarzucać: czemu się
tak ciągle do niej uśmiechasz, już dwa
razy jej dziś pomagałeś. Zazdrość i ciągła kontrola partnera mogą zepsuć nasze relacje z innymi pracownikami.
„Domowa” kłótnia na biurowym
korytarzu nie spotka się ze
zrozumieniem kolegów ani szefa...
KP: Nasi współpracownicy mogą też
źle znosić przejawy łączącej nas zażyłości. Praca to też nie miejsce na obściskiwanie się na korytarzach. Mogą pojawić się oskarżenia o nepotyzm, zwłasz-

Trudno być szefem dla bliskiej nam
osoby.
KP: I ta zasada dotyczy nie tylko
współmałżonków, ale i relacji rodzice –
dzieci. W Polsce mamy sporo tzw. firm
rodzinnych, w których pracują razem
dwa, a nawet trzy pokolenia. To może
powodować tarcia, bo jak zwrócić
uwagę synowi lub skrytykować ojca?
Bliska osoba powinna umieć nam wybaczyć, kochać bez względu na okoliczności, tymczasem szef musi wymagać, strofować, a czasem ukarać.
Wspomniała pani, że przebywanie
ze sobą 24 godziny na dobę może nas
szybko zmęczyć.
KP: Nawet najpyszniejszej potrawy nie
da się jeść cały czas. Każdy z nas potrzebuje przestrzeni osobistej. Nie jest
dobrze, gdy nasza relacja domowa zaczyna skupiać się na pracy, gdy nawet
podczas wakacji omawiamy np. problemy w firmie.
Można temu zagrożeniu jakoś
przeciwdziałać?
KP: Sfery „praca” i sfery „dom” nie da
się w 100 proc. od siebie oddzielić, ale
należy takie działania podejmować, np.
ustalić, że na tematy zawodowe rozmawia się tylko w pracy. Jeśli non stop
przebywacie razem w pracy, postarajcie się wygospodarować dla siebie kawałek przestrzeni osobistej na własne
hobby, sport lub spotkanie sam na sam
z przyjaciółką raz w tygodniu.
Można wspólnie żyć i wspólnie
pracować…
KP: …ale wymaga to od nas wysiłku
i dojrzałości życiowej.

RYS. MARTA OKRASKO/GRAFIK_BABBLE

w którym pracuję, często spotyka się
takie tandemy, np. ona prowadzi
badania, a on zajmuje się pozyskiwaniem finansowania, grantów
i pisaniem publikacji.
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PTAK
SIĘ ROZLATUJE!
Bocian z uszkodzonym skrzydłem, postrzelony rybołów, szpak zaatakowany
przez kota – do warszawskiego Ptasiego Azylu trafia rocznie ponad siedem tysięcy
skrzydlatych pacjentów. Działający od ponad 20 lat Ośrodek Rehabilitacji
Ptaków Chronionych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie jest jednym
z najbardziej wyspecjalizowanych w Europie.
TEKST: Agnieszka Fiedorowicz
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o Ptasiego Azylu? Strażniczka przy bramie warszawskiego ogrodu zoologicznego
wskazuje mi niewielki kompleks parterowych budynków. Już z daleka słychać świergot ptaków: pod drzwi podjeżdża właśnie Ekopatrol Straży Miejskiej z nowymi pacjentami.
– Ptaki przywożone są do nas 24 godziny na dobę. Najpierw trafiają tu do
salki ambulatoryjnej, gdzie przechodzą wstępne badanie i są wpisywane
do książki przyjęć – mówi dr nauk weterynaryjnych Agnieszka Czujkowska,
specjalista chorób zwierząt nieudomowionych i kierowniczka Ptasiego Azylu. Część ścian ambulatorium wypełniają szafki z lekami i materiałami
opatrunkowymi, część klatki ze specjalnymi grzewczymi lampami – to
inkubatory, w których przebywają najmłodsze przywiezione do azylu pisklęta. Do ambulatorium przylega sala
operacyjna, gdzie operowani są najciężej poszkodowani ptasi pacjenci. Ptasi
Azyl ma też na wyposażeniu endoskop, który pozwala ocenić np. stan
żołądka przywiezionego ptaka, oraz
aparat rentgenowski.
Działający od ponad 20 lat Ośrodek
Rehabilitacji Ptaków Chronionych
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
w Warszawie jest jednym z najbardziej
wyspecjalizowanych w Europie. Rocznie trafia tu ponad siedem tysięcy ptaków: od pospolitych wróbli i sikorek,
przez bociany i łabędzie, na rzadkich
orłach bielikach skończywszy.

POMYŚL, NIM ZABIERZESZ
Doktor Czujkowska śniadanie je
w biegu – lato to wyjątkowo trudny
czas dla pracowników Ptasiego Azylu.
– Od kwietnia trwa okres lęgowy
większości gatunków ptaków w Pol-

sce. W tym czasie większość przyjmowanych do ośrodka pacjentów to pisklęta i podloty. Te ostatnie często trafiają do nas niepotrzebnie. Ludziom
wydaje się, że ratują młodego ptaka,
a tak naprawdę porywają go od rodziców – mówi lekarka.
Podloty to młode ptaki, które wchodzą
w dorosłość, samodzielnie penetrując
środowisko: ucząc się latać, zdobywać
pokarm. Rodzice dokarmiają je i nadzorują, ale nie są z nimi cały czas.
– Zabierając takiego ptaka, robimy mu
potworną krzywdę, bo gdy trafia on do
nas, traci dwa, trzy miesiące treningu,
który pozwoliłby mu nabyć umiejętności umożliwiające przeżycie. Taki
ptak po wypuszczeniu będzie znacznie
gorzej przygotowany do życia w naturze, a ryzyko, że zginie, znacznie wzrasta – tłumaczy dr Czujkowska.
Jak podkreśla, cieszy ją, że ludzie są
coraz bardziej wrażliwi na los zwierząt. – Pamiętajmy jednak, że pomocy
udzielać należy tylko tym ptakom,
które są w stanie zagrożenia życia: mają wyraźne obrażenia, np. rany lub złamania, są poparzone lub zostały zaatakowane przez inne zwierzę – wylicza.
Znaczna część pacjentów Ptasiego
Azylu to ofiary skutków działalności
człowieka, np. bociany poparzone
w zetknięciu ze słupem wysokiego napięcia, zestrzelone rybołowy i sikorki,
które zderzyły się z szybą. – Wielu
z tych zdarzeń dałoby się uniknąć, stosując prewencję: naklejając na szyby
specjalne naklejki, nie wypuszczając
z domu kotów i nie dokarmiając ptaków migrujących, np. łabędzi – wylicza
dr Czujkowska. Te ostatnie powinny
migrować wzdłuż rzek do ich ujścia na
zimowisko. Dokarmiane – zostają na
naszych stawach i zalewach, ale cierpią
z powodu zimna i braku odpowiednie-

go pokarmu. – Trafiają do Ptasiego
Azylu często wycieńczone, zarobaczone, z odmrożeniami – wylicza lekarka.

„PIERWSZY WENFLON
ZAŁOŻYŁAM BOCIANOWI”
Działający od 1998 roku Ptasi Azyl to
ukochane i wyczekane dziecko obecnego dyrektora warszawskiego zoo, dra
Andrzeja Kruszewicza, który o jego
powstanie zabiegał już pod koniec lat
80. XX wieku. Od początku istnienia
ośrodek cieszył się dużym zainteresowaniem ludzi, więc dość szybko okazało się, że trzeba go rozbudować i przenieść na obrzeża zoo, gdzie funkcjonuje do dziś. Doktor Kruszewicz historiom pacjentów Ptasiego Azylu poświęcił wydaną kilka lat temu książkę
„Moi skrzydlaci pacjenci”, w której
opisał m.in. przypadek żurawia Mariana, który jako pisklę został uratowany
z paszczy lisa. Wyleczony nie mógł
wrócić do natury, trafił do zoo w Amsterdamie.
W ośrodku pracuje trzech lekarzy
w systemie zmianowym oraz pracownicy, którzy zajmują się m.in. karmieniem, sprzątaniem, wstępnym zaopatrzeniem ptaków. Pomagają tu też wolontariusze. W takiej roli pracę w Ptasim Azylu zaczynała także jego obecna
szefowa – Agnieszka Czujkowska.
– Moja przygoda z ptakami zaczęła się,
gdy na spacerze z mamą znalazłam pisklę sójki. Jakieś zwierzę zniszczyło
gniazdo, rodzeństwo pisklęcia zginęło
– opowiada. Czujkowska, wtedy studentka drugiego roku weterynarii,
wzięła pisklę do domu. – Odchowałam
je, ale ptak się oswoił i musiał zostać
z nami. Ta przygoda sprawiła, że zaczęłam szukać informacji na temat
miejsc, które pomagają dzikim ptakom. Tak trafiłam do Ptasiego Azylu.
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– Pierwszy wenflon w życiu założyłam
nie psu, ale bocianowi. Szybko zrozumiałam, że chcę się zajmować właśnie
ptasią medycyną – mówi.
W czasie studiów pracowała w azylu
jako wolontariusz, zdobywając wiedzę
pod czujnym okiem dra Andrzeja
Kruszewicza, a po studiach podjęła tu
pracę jako lekarz.

JAK NAKARMIĆ RYBOŁOWA
Na stołach kuchennych piętrzą się miski z ryżem, pokrojonym mięsem, skorupkami jajek, ziarnem i larwami
mącznika. – Karmienie i sprzątanie po
ptakach zajmuje nam większość czasu.
W sezonie wydajemy nawet kilkaset
posiłków dziennie – wylicza dr Czujkowska. Podkreśla, że karmienie jest
bardzo ważną częścią procesu leczenia, bo przyrost wagi to jedna z oznak
tego, że pacjent zdrowieje.
Najbardziej pracochłonne jest karmienie piskląt, jedna sesja potrafi trwać
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około 40 minut, ale i inne ptaki bywają
wyzwaniem dla pracowników ośrodka, np. rybołowy. – Jak zdobywa pokarm rybołów? Leci, spada na rybę,
łapie ją i zjada w locie. Kiedy damy takiemu pacjentowi martwą rybę, on nie
widzi w niej pokarmu. Będzie na niej
siedział i jej nie zje – tłumaczy
dr Czujkowska. Dlatego rybołowy początkowo trzeba karmić „na siłę”, póki
nie nauczą się, że to taki sam pokarm.
– Kiedy rybołów zaczyna jeść, to dla
nas wielkie święto – dodaje lekarka.

PTAK SIĘ ROZLATUJE
Wielu pacjentów Ptasiego Azylu wymaga długotrwałego leczenia i rehabilitacji. – My, ludzie, moglibyśmy się od
dzikich zwierząt uczyć woli życia, to
najlepszy rodzaj pacjenta – taki, który
nigdy się nie poddaje, nie narzeka, nie
myśli o tym, co będzie jutro, po prostu
chce żyć i walczy o to ze wszystkich sił
– mówi Agnieszka Czujkowska.

1. Prawdziwy dudek ma – jak w dziecięcej
rymowance – „swój czubek”. 2. Dostojny
orzeł bielik w trakcie rekonwalescencji.

Wspomina bociana, który trafił do
ośrod k a dosłow nie z d ziu ra mi
w mostku. – Miał oderwane oba mięśnie piersiowe, a po trzech miesiącach
już latał – mówi.
Mijamy woliery, w których ptaki rehabilitują się pod czujnym okiem opiekunów. Woliery mają imitować naturalne środowisko życia ptaka. – Ptaki
wodne, np. kaczki i tracze, mają baseny, w których pływają, a my bacznie
obserwujemy, czy nie męczą się w wodzie i czy ich pióra nie przemakają –
opowiada lekarka. Jeśli woda przenika
przez pióra, to ptak może się wychłodzić.
W kolejnym pomieszczeniu pełno jest
pionowych pniaków drzew, pod którymi leżą wióry. To woliery dla dzięciołów. – Ptaki te trafiają do nas najczę-

Niezbednik
makijazowy!

M ÓJ Ś W I AT

BOCIANY EKSPORTOWE

Miniaturowi pacjencji wzbudzają czułość
swoją kruchością, a podziw – wolą
powrotu do zdrowia i życia na wolności
(tu: modraszka, mylona czasami z sikorką).

ściej z urazami głowy, skrzydeł, ogona. W procesie rehabilitacji oceniamy
ich lokomocję: czy są w stanie wspiąć
się na drzewo, czy ich ogon nie jest
wiotki i czy uraz głowy nie spowodował, że nie jest on w stanie stukać
w drewno, a więc zdobywać pożywienia – wylicza szefowa Ptasiego Azylu.
Woliery ciągną się wzdłuż ogrodzenia
zoo, jest ich kilkadziesiąt, a te największe mierzą nawet 20 metrów.
– Powrót do pełnej sprawności wymaga czasu. Taki np. krogulec to taki mały dynamit, drapieżnik, który poluje
na sikorki. Po kilku tygodniach leczenia nie ma jeszcze kondycji i żadnej
sikorki nie da rady złapać. Aby odzyskać sprawność, musi „rozlatywać się”
na treningach w wolierze nawet kilka
miesięcy. Dlatego, gdy mówimy, że
„ptak się rozlatuje”, oznacza to, że jest
na końcowym etapie rehabilitacji
i niedługo będzie gotowy do wypuszczenia na wolność – tłumaczy dr Czujkowska.
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Naszym podstawowym celem jest wypuszczenie ptaka z powrotem na wolność i chwile te są dla nas najbardziej
wzruszające – mówi Agnieszka Czujkowska. Jak jednak podkreśla, w wielu
przypadkach nie jest to możliwe.
– Są zwierzęta, które trafiają do nas
z tak koszmarnymi obrażeniami, że
jedynym rozwiązaniem jest skrócenie
ich cierpienia, czyli eutanazja – przyznaje. U części obrażenia są na tyle poważne, że mimo rehabilitacji ptaki te
nigdy nie będą w stanie w pełni sprawnie funkcjonować – zdobywać pożywienia czy w przypadku np. bocianów
podołać trudom corocznej migracji.
– 90 proc. bocianów, które do nas trafiają, a w sezonie bywa ich nawet dwieście lub trzysta, to ptaki z poważnymi
obrażeniami, np. złamaniami nóg
i skrzydeł. Część z nich, jeśli leczenie
się powiedzie, pomaga w reintrodukcji
gatunku na terenach, gdzie bocianów
od dawna nie ma. Warszawski ogród
zoologiczny współpracuje przy dwóch
takich projektach: szwedzkim „Storkprojektet”, którego celem jest przywrócenie tego gatunku na terenach
Skanii, oraz „The White Stork Project”,
który pomaga w powrocie bocianów
na Wyspy Brytyjskie. Ptaki te nie były
widziane tam od średniowiecza, obecnie jest ich już kilkaset. Bociany te mają młode, które jako dorosłe osobniki
wracają do miejsca urodzenia i zakładają gniazda – opowiada szefowa Ptasiego Azylu.

PUDEŁKO CZY WOREK?
Doktor Czujkowska apeluje, by ptaki,
które wymagają pomocy, dostarczać
do ośrodka sprawnie – im szybciej
otrzymają pomoc, tym są większe

szanse na ich uratowanie. – Duże ptaki, takie jak bociany i łabędzie, można
przewozić w workach, np. po zbożu,
z wyciętym otworem na głowę. Należy
pamiętać, że o ile łabędzie mogą być
transportowane dłużej, o tyle w przypadku bocianów i czapli transport
z unieruchomionymi nogami nie powinien trwać dłużej niż dwie godziny.
Po tym czasie w ich nogach może dojść
do nieodwracalnych zmian, np. miopatii, która spowoduje, że ptak ten już
nigdy nie odzyska władzy w kończynach i będzie musiał zostać uśpiony –
ostrzega lekarka.
Mniejsze ptaki najlepiej dostarczać do
azylu w kartonowym pudełku z dziurkami na wentylację. Jego wielkość powinna być dostosowana do rozmiaru
ptaka, tak by w czasie transportu nie
poobijał się on w zbyt dużym pudełku.
– Mówię o tym, bo zdarzało nam się
już otwierać karton po telewizorze
z maleńką sikorką w środku – mówi
dr Czujkowska. Do pudełka nie należy
także wsadzać jedzenia ani wody.
– Ptaki po ciemku nie jedzą, a wodą
tylko się pomoczą i wychłodzą – tłumaczy lekarka.
Na pudełku warto zamieścić informacje, kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach ptak został znaleziony (czy
np. był po zderzeniu z szybą, leżał na
plecach pod ścianą czy został złapany
przez kota/psa itd.), czy dostawał wodę, jedzenie, jeśli tak, to jakie. – Warto też zostawić namiar do siebie.
W miarę możliwości staramy się informować osoby, które udzieliły pomocy, jaki jest stan ptaka, ale robimy
to w nielicznych wolnych chwilach.
Najważniejsza dla nas zawsze jest pomoc ptakom, a nie e-maile – mówi
szefowa Ptasiego Azylu.

FOT. KATARZYNA ZIELIŃSKA (4)

/ R E P O R TA Ż

M ÓJ Ś W I AT
/MÓJ DOM

Storytelling

– Talerz, który jest coachem, i radosne plamy na obrusie
Nie gromadzimy, ale starannie wybieramy. A jakiego używamy kryterium wyboru?
Rzeczy opowiadają nam historię. I dzięki temu są nam bliskie.
TEKST: Matylda Jawor

B

yć może znacie ten termin
z pracy, bo storytelling to powszechnie używana marketingowa metoda pracy z produktem, a dzięki niej wiele marek zyskało globalną
rozpoznawalność. Tym razem jednak
opowiadanie historii przenosimy na
grunt prywatny. Na czym polega on we
wnętrzarstwie ?
Prosty przykład: nie zadowala nas już
zwyczajnie ładny – dajmy na to – wazonik. I nawet jeśli finalnie pojawi się
w naszym domu, to będzie nam towarzyszyć w życiu nie tylko z powodu
swojej niebrzydkiej formy i koloru, ale
również dlatego, że jest w nim „zaszyta”
fabuła czy anegdota. Dlaczego tak? Jest
kilka dobrych powodów:
Cudza, ale jak moja. Pewne historie
mają wymiar uniwersalny. Na ścia-

Kolaże Aleksandry Morawiak oddają
świat kobiecych emocji.
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nach wieszamy obrazy, ryciny, plakaty,
rysunki dzieci. Od niedawna tworzymy też – tak jak nasi bliscy pół wieku
temu – kompozycje z dekoracyjnych
talerzy. Jak je dopasowywać do siebie?
Najprościej jest wybierać prace z jednej
manufaktury, w jednej estetyce lub gamie odcieni. Ale takie kryteria wyboru
nie opowiadają historii, chyba że jest

M ÓJ Ś W I AT
/MÓJ DOM

zmywalnym flamastrem. Ambitniejsze
osoby mogą, poświęcając na to zimowe
długie wieczory, rozkład naczyń na
obrusie utrwalić haftem. To opowieść,
która snuje się przez kolejne – jak serial
– sezony. I jest nasza własna!

1
Historię przedmiotu, zwłaszcza

2
to wycinek historii sztuki lub designu. Ale trend storytelling namawia
nas do stosowania innych (poza estetycznymi) kryteriów wyboru: można
celebrować wspomnienia, a nawet
wspierać naszą motywację. Tradycyjna ceramika z Rodos zawsze przypomni nam o wspaniałych wakacjach,
ale gdy znajdziemy motyw, który podbudowuje nas psychicznie, nie warto
wahać się, deliberując nad tym, czy
przedmiot ten pasuje nam do kuchennego blatu i kafelków. Nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa? – rozważał
w swojej pouczającej bajce prawie 300
lat temu Ignacy Krasicki. Czy nadal
mamy takie dylematy…
Nasza mała osobista kolekcja. W pra-

wie każdej rodzinie znajdziemy teczkę
lub pudło, do których odkłada się
prace dzieci. Konik garbusek z gliny,
ptaszek na choinkę z rolki po papierze toaletowym i dziesiątki radosnych
gryzmołów, które nieodmiennie nas
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1. Talerze od JAD, czyli Joanny Fluder,
opowiadają historie krzepiące, kojące
lub pouczające. Wybrać można to, czego
potrzebujemy. 2. Wspólne biesiadowanie
to wspomnienia. Można je zapisywać
na obrusie. 3. Nie każdy przedmiot
odziedziczony po przodkach niesie w sobie
element historii rodziny. Ale niektóre tak.
I takimi warto się otaczać.

wzruszają. A może warto stworzyć
drugi zbiór – tym razem dla dzieci?
I w nagrodę za świadectwo z czerwonym paskiem ofiarować pilnemu
uczniowi kolaż wykonany własnoręcznie przez rodzica dumnego z postępów w nauce latorośli (to nie wyklucza
przecież ofiarowania prezentu materialnego). Taka praca zawsze budzi
czułość, bo przecież w nieśmiertelnych laurkach też cenimy nie kwiatki
i kulfony, ale czyjś czas, chęci i zaangażowanie w czynieniu komuś przyjemności. Praca własnego pomysłu i wykonana własnymi rękami opowiada
historię naszej relacji i miłości.
Od świąt do świąt. Narracja na obrusie. Bierzemy czysty biały lniany
(lepiej wchłania plamy, a na tym nam
zależy!) obrus i zamiast zamartwiać
się tym, że mały kuzyn wylał barszcz,
a ktoś inny wytarł w niego ręce po
ogryzaniu kaczki – kolekcjonujemy
plamy, każdą z nich podpisując nie-

na, możemy przekazywać dalej
– naszym dzieciom i bliskim, gdy
to opowieść rodzinna. Stojący na

honorowym miejscu stołu samowar
(przy okazji: warto byłoby go doprowadzić do stanu używalności i raczyć
się przygotowaną w nim herbatą) zawsze „niemym głosem” przypomina
nam o tym, że praprababcia, wracając
z wygnania, zalutowała w nim złote
carskie monety, i dzięki temu sowieccy pogranicznicy ich nie odebrali,
a cała rodzina miała co jeść. W tej
konkretnej rodzinie ten konkretny
przedmiot urasta do rangi symbolu
deklaracji – rodzina jest najważniejsza i warto o tym pamiętać, siadając
wspólnie do stołu.
Podsumowując: storytelling to

także skuteczny sposób na wicie własnego gniazda oraz unikanie przypadkowych, kompulsywnych wyborów i zakupów. Sprzyja celebrowaniu
indywidualności i szanowaniu swoich
potrzeb.

CZYM JEST
STORYTELLING ?
Angielski termin oznacza dosłownie
sztukę opowiadania, budowanie
opowieści, snucie narracji.

FOT. CO ROBIĆ, BY CIEŃ NIE OSYPYWAŁ SIĘ W TRAKCIE MALOWANIA?

3

jeśli jest ona wizualnie niewidocz-

2 wymienne ostrza OneBlade 360,
dopasowują się do kształtu twarzy
QP420/60

*vs. poprzedni model QP210

M ÓJ Ś W I AT
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SIGA SIGA!

GRECKI SPOSÓB NA SLOW LIFE
Sabina Francuz, autorka bloga Głodne kawałki, dzieli
swój czas między Kraków i Ateny. Dowiemy się od niej, na czym polega
siga siga, i nauczymy gotować greckie smakołyki. Najsmaczniejsze
wspomnienia z wakacji!

PIECZONE DORADY
W POMIDORACH
Na 2–3 porcje
Czas przygotowania: ok. 15 minut
Czas pieczenia: 20 minut
Składniki: cebula, 2 ząbki czosnku, kilka łyżek oliwy,
50 ml ouzo, 400 g pomidorów z puszki (lub 4 świeże),
pęczek natki pietruszki, 2–3 małe dorady, sól
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Nagrzej piekarnik do 180°C. Cebulę pokrój w pióra, czosnek
w plasterki. Na patelni rozgrzej 3 łyżki oliwy. Wrzuć cebulę
oraz czosnek i smaż na małym ogniu, aż się zaczną rumienić.
Wlej ouzo. Gdy zacznie się gotować, dodaj pomidory
i posiekaną natkę. Smaż na średnim ogniu około 10 minut.
Zdejmij z ognia. Na wierzchu ułóż ryby, polej łyżką oliwy
i oprósz lekko solą. Włóż ryby do nagrzanego piekarnika.
Piecz około 20 minut.

MAKARON
Z BOBEM I ORZECHAMI
Ilość: 1–2 porcje
Czas przygotowania: ok. 30 minut
Składniki: 100 g mąki pszennej (najlepiej
typ 00), jajko o temperaturze pokojowej,
oliwa, 150 g bobu, 50 g orzeszków pinii,
½ pęczka pietruszki, 50 g twardego sera
graviera, coreggio lub parmezanu startego
na małych oczkach, sól, 15 orzechów
włoskich, cytryna

Mąkę przesiej przez sitko tak, aby powstał
szpiczasty wulkan. Zrób w nim „krater” na
tyle duży, aby nie odsłonił blatu, ale pomieścił
całe jajko. Wbij je i delikatnie zacznij mieszać
je z mąką. Zrób elastyczne ciasto, wysmaruj je
oliwą i zawiń w folię. Odstaw na mniej więcej
20 minut.
Bób ugotuj w lekko osolonej wodzie. Obierz
(zostaw kilka ziaren do dekoracji), dodaj
orzeszki pinii, 5 łyżek oliwy, natkę pietruszki
i zblenduj na gładką masę. Dodaj starty ser
i zamieszaj. Miskę, w której będziesz podawać
makaron, wysmaruj powstałą pastą. Ciasto
na makaron rozwałkuj, podsypując obficie
mąką do grubości 1 milimetra, potnij w paski.
Wrzuć do osolonej wody i gotuj około pół
minuty.
Odcedź, przełóż do miski. Wymieszaj, posyp
orzechami włoskimi i odłożonym bobem.
Skrop oliwą, a na wierzch zetrzyj skórkę
z cytryny.

hebe.pl
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HUMUS
Ilość: 2–3 porcje
Czas przygotowania: ok. 15 minut
+ 12 godzin moczenia ciecierzycy
i 90 minut na jej gotowanie
Składniki: 100 g suszonej ciecierzycy,
100 g tahini, mały ząbek czosnku,
oliwa, cytryna, sól, zimna woda,
opcjonalnie: oliwki, kilka ugotowanych
ziaren ciecierzycy

Ciecierzycę wsyp do litrowego garnka,
opłucz dokładnie pod zimną wodą. Wlej
tyle wody, aby trzykrotnie przykryła
ciecierzycę, odstaw na 12 godzin. Wylej
nadmiar płynu (jeśli coś zostało),
wypłucz ciecierzycę jeszcze raz, zalej
ponownie wodą. Gotuj pod przykryciem,
aż ciecierzyca zacznie się rozpadać
(w trakcie gotowania może trzeba będzie
dolać wody). Odcedź. Umieść ugotowaną
ciecierzycę, tahini, czosnek, oliwę oraz
sok z cytryny w blenderze i zblenduj,
w trakcie wlewaj powoli zimną wodę.
Dodaj jej tyle, aby humus miał
konsystencję pasty do zębów. Posól do
smaku. Udekoruj oliwkami i ziarnami
ciecierzycy, jeśli masz ochotę, i jedz
z chlebem oraz świeżymi warzywami.

Ciekawostka
Aby uzyskać bliskowschodni humus
o konsystencji chmurki, do gotowania
ciecierzycy dodaje się sodę. Humus
grecki jest bardziej „szorstki”, więc tego
nie potrzebuje. Bez względu na
konsystencję to jedno z najbardziej
pożywnych, sycących i zdrowych dań
na świecie. Białko strączków i zdrowy
tłuszcz roślinny są bardzo pożądane
w kuchni wegańskiej, więc jeżeli chcesz
wyeliminować ze swojej diety produkty
pochodzenia zwierzęcego, zacznij
od znalezienia ulubionego humusu :)
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ART YKUŁ
S P O N S O R OWA N Y
EQUILIBR A W HEBE
#

WSPIERAJ SWOJĄ NATURALNĄ
ODPORNOŚĆ
JESIEŃ TO CZAS WZMOŻONYCH INFEKCJI. MNIEJSZA ILOŚĆ SŁOŃCA, NIŻSZE TEMPERATURY, DIETA
UBOŻSZA W SKŁADNIKI ODŻYWCZE POWODUJĄ, ŻE NASZ ORGANIZM STAJE SIĘ BARDZIEJ PODATNY
NA DZIAŁANIE BAKTERII I WIRUSÓW, W TYM TAKŻE DOBRZE NAM ZNANEGO KORONAWIRUSA.
W OCHRONIE NASZEGO ZDROWIA BARDZO WAŻNĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ NATURALNE MECHANIZMY OBRONNE,
KTÓRE POMAGAJĄ OBRONIĆ ORGANIZM PRZED ATAKIEM ZEWNĘTRZNYCH PATOGENÓW.
JAK ZATEM ZADBAĆ O SWÓJ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY?
Zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie, aktywność sportowa to bardzo ważne czynniki wpływające na
odporność. Układ odpornościowy jest wzmacniany, gdy
wszystkie składniki odżywcze są udostępniane organizmowi w harmonijny sposób. Zbilansowana i urozmaicona dieta
to taka, która, zaspokaja potrzebę smaku i przyjemności z jedzenia, ale także zachowuje równowagę między spożyciem
kalorii a wydatkowaniem energii. W prawidłowej diecie
nie powinno zabraknąć składników odżywczych,
takich jak witaminy (szczególnie A, B6, C i D), minerały (m.in. selen, miedź, cynk), probiotyki (np. z kiszonek)
i białka, gdyż ich brak może na dłuższą metę osłabić
organizm. Nie należy zapominać o stałym nawadnianiu
organizmu, które wspomaga pracę nerek i chroni przed
przedwczesnym starzeniem.
Nasz organizm nie toleruje także zbyt małej ilości odpoczynku i snu, stresu fizycznego i emocjonalnego oraz
nadmiernego spożycia alkoholu i innych używek. Istotne
jest utrzymanie równowagi wewnętrznej w aspekcie
zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Prosta zasada,
że „w zdrowym ciele zdrowy duch”, jest naturalnym powodem, aby zadbać o nasze ciało.
Jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić organizmowi
pełni niezbędnych składników odżywczych z pożywienia, warto skorzystać z suplementów diety, które
dostarczą witamin i minerałów zgodnie z dziennym zapotrzebowaniem. Nie zapominajmy jednak o rutynowych
okresowych badaniach kontrolnych u lekarza. Suplementy
diety nie powinny być stosowane przez długi czas, nie stanowią też substytutu zróżnicowanej diety.

WE WSPIERANIU ODPORNOŚCI
W OKRESIE JESIENNYM POLECAMY:
Equilibra Witamina C 500 mg
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą.
Łatwe i praktyczne w stosowaniu pastylki do ssania
o smaku pomarańczowym (60 szt.). Nawet poza
domem i bez konieczności popijania.

Equilibra Witamina D3

Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą.
Płyn w sprayu o smaku cytrynowo-miętowym (13 ml), uzupełniający normalną dietę
w witaminę D w postaci cholekalcyferolu.

Equilibra Witaminy i minerały
Suplement diety. Tabletki trójwarstwowe (60 szt.)
opracowane w technologii SUPER FAST + FAST
+ RETARD, która pozwala na stopniowe uwalnianie
witamin i minerałów w czasie do 8 godzin.

* Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zdrowia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecana dzienna porcja
dostarcza składniki wykazujące efekt fizjologiczny na poziomie umożliwiającym uzyskanie deklarowanego korzystnego działania. Przed podjęciem decyzji o zakupie uważnie zapoznaj
się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi wybranego suplementu diety zamieszczonymi na opakowaniu produktu i/lub na stronie www.hebe.pl
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MELOPITA Z MIODEM
TYMIANKOWYM
Ilość: 6 porcji z tortownicy o średnicy 24 cm
Czas przygotowania: 10 minut
Czas pieczenia: 50 minut, temperatura: 180°C
Składniki na ciasto: 3 jajka, laska wanilii, 500 g ricotty,
100 ml miodu tymiankowego, łyżka mąki kukurydzianej.
Składniki na syrop: 60 ml miodu, płaska łyżka mielonego
cynamonu
Kilka gałązek tymianku do dekoracji.

Rozgrzej piekarnik do 180°C. Formę na ciasto wyłóż
papierem do pieczenia, tak żeby lekko nad nią wystawał.
Ubij jajka na lekką pianę. Laskę wanilii rozkrój wzdłuż
i nożem wyjmij nasiona. Dodaj je do jajek razem

z pozostałymi składnikami ciasta, wymieszaj dokładnie,
tak żeby nie było żadnych grudek i by wszystkie składniki
się połączyły. Przelej masę do formy i włóż do nagrzanego
piekarnika na 50 minut. Miód podgrzej i wymieszaj
dokładnie z cynamonem. Wyciągnij ciasto z pieca, polej
ciepłym miodem i zostaw do ostygnięcia. Udekoruj
gałązkami świeżego tymianku.
Ser do ciasta można przygotować samemu. Do gotującego
się mleka wciśnij cytrynę, zmniejsz ogień. Gdy po chwili
powstaną grudki, wyciągnij je na gazę i zostaw na kilka
godzin, żeby odciekły. Efekt jest pyszny, ale żeby uzyskać
500 gramów sera, będą potrzebne minimum 3 litry mleka.
Łupinkę z wanilii można na przykład włożyć do cukru
(nada mu przyjemny aromat) lub wykorzystać
w przetworach.

Ciekawostka
Melopita jest tradycyjnym ciastem podawanym w trakcie obchodzenia w Greji świąt Wielkanocy. Zwykle jest to ser
owczy lub kozi, gdyż na wyspach greckich hoduje się niewiele krów. Cynamon - inny ważny składnik ciasta znany był
w Grecji już w starożytności i... uważany za afrodyzjak!
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TZATZIKI
Ilość: 2 porcje
Czas przygotowania: ok. 20 minut
Składniki: 2 ogórki, ½ cytryny, ząbek
czosnku, 300 g jogurtu greckiego,
sól, oliwa

Ogórki przekrój wzdłuż, wydrąż
nasiona. Zetrzyj warzywa na grubych
oczkach, posól, skrop sokiem z cytryny
i przełóż na sitko, aby odciekły, na mniej
więcej 15 minut. Czosnek zetrzyj
bezpośrednio do jogurtu. Ogórki
odciśnij i dokładnie wymieszaj
z jogurtem. Przed podaniem polej oliwą.
Gwiazdą tego przepisu jest jogurt
grecki, który nie ma sobie równych.
A jak oszukać samego siebie, gdy go
brak? Niepowtarzalny smak i atłasowe
wykończenie tego greckiego specjału
niełatwo będzie odtworzyć w polskich
warunkach. Jest jednak sposób, aby
nieco zbliżyć się do ideału chociaż
konsystencją. 400 gramów gęstego
jogurtu naturalnego przełóż na gazę,
zostaw na sitku na noc w lodówce, aby
oddzielić serwatkę (sitko dobrze jest
położyć na misce, żeby nie zalać
lodówki). Jogurt następnego dnia będzie
znacznie gęstszy.

Ciekawostka
Tzatziki znane są na całych
Bałkanach w różnych wariantach
smakowych i pod różnymi
nazwami (np. albański - tarator) .

WIĘCEJ PRZEPISÓW ZNAJDZIESZ W...
Sabina Francuz, Siga Siga. Smak Grecji na twoim
talerzu, Wyd. Znak Koncept

Autorka poza podaniem wielu pysznych i w większości
prostych przepisów na greckie domowe jedzenie
przybliża też polskiemu czytelnikowi greckie obyczaje,
w tym „uważność, z jaką Grecy oddają się byciu razem”.
Kali orexi! Smacznego!
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WYSOKIE STĘŻENIE
EMOCJI

Masz wrażenie, że wakacje były senne i statyczne, bo spędziłaś je głównie
na leżaku? Proponujemy zatem krótki wypad, który zadziała jak zastrzyk
adrenaliny. Może spacer nad przepaścią? Są takie miejsca!
TEKST: Iza Borowa

Podróżujący balonami mogą – jeśli dopisze im szczęście – obserwować z góry plan filmowy jakiejś nowej produkcji. Kapadocja to ulubiony plener
filmowców.
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zas letniego leniuchowania
dobiega końca. Jednak spragnionym podróży i odrobiny
przygody zmiana pogody na pewno
w niczym nie przeszkodzi. Wszak jesień to świetny moment na nasycone
emocjami wypady. Oto kilka nietypowych propozycji na weekendowe wyjazdy z dreszczykiem.

LOT BALONEM,
KAPADOCJA, TURCJA
To jedyne miejsce na świecie, gdzie
prawie codziennie możesz zobaczyć na
niebie setki efektownych kolorowych
balonów. Unikatowe połączenie zapierających dech w piersiach krajobrazów
z idealnymi warunkami pogodowymi
sprawia, że jest to miejsce wymarzone
do tego, aby powoli wznieść się w przestworza „delikatnymi olbrzymami”
napędzanymi gorącym powietrzem.
Chociaż obsługiwane przez zawodowych pilotów, są sterowane głównie
przez podmuchy wiatru. Dlatego naziemna ekipa pędzi za tobą po drogach,
czekając, aż balon spokojnie opadnie
tam, gdzie zaniosły go wiatry.

AIGUILLE DU MIDI,
CHAMONIX, FRANCJA
Od ponad 60 lat kolejka linowa na
szczyt Aiguille du Midi zapiera turystom dech w piersiach. Podróż na wysokość 3842 metrów składa się z dwóch
etapów: pierwszy z nich to kolejka na
Plan d’Aiguille (2317 m n.p.m.), gdzie
możemy od razu przesiąść się do drugiej linii lub pozostać chwilę, by nasycić się widokiem i przywyknąć do
zmian ciśnienia. Drugi etap to powolny wjazd na Aiguille, gdzie możemy…
wejść wyżej. Step into the Void, czyli
krok w próżnię, to słynna przezroczysta winda, która zabierze cię na najwyższy taras widokowy, skąd można
podziwiać panoramę obejmującą francuskie, szwajcarskie i włoskie Alpy
oraz szczyt Mont Blanc.

PODWIESZANY MOST
TRIFT, SZWAJCARIA
Dla tych, którzy uwielbiają górskie wędrówki wśród ośnieżonych szczytów,
prawdziwą gratką będzie przejście po
moście linowym nad lodowcem Trift.
Jego długość to 170 metrów i chociaż

nie wydaje się, aby było to dużo, to wysokość, na jakiej wisi (100 metrów),
i widoki, które rozciągają się pod nim
i naokoło, sprawiają, że jest to trasa
pełna emocji i warta włożonego wysiłku. Aby przejść mostem, trzeba liczyć
się z trzygodzinnym spacerem – ze
stacji kolejki na most i z powrotem.
Świeże górskie powietrze, języki lodowca i turkusowe jeziora wynagrodzą intensywną wędrówkę.

WIADUKT MILLAU,
FRANCJA
Dłuższy i wyższy od słynnego Golden
Gate w San Francisco wiadukt Millau
to drugi pod względem wysokości
most na świecie. Wznosząca się nad
doliną rzeki Tarn konstrukcja łączy
dwie wyżyny i ma długość ponad
2 km. W najwyższym miejscu podtrzymujące most pylony są wyższe od
wieży Eiffla, mają 343 m n.p.m. Całość
podpiera się tylko w dziewięciu punktach! Podróżując samochodem przez
Millau, możemy podziwiać panoramę
doliny lub... zanurzyć się w chmurach,
które wiszą poniżej pasów ruchu.

Na platformie widokowej zawieszonej
nad przepaścią na Aiguille du Midi
jest bezpiecznie, ale wystarczy rzut oka
w dół, aby dreszcze wędrowały
po plecach.

hebe.pl h
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szych szefów kuchni. Na zakończenie
krzesła się obracają i można podziwiać
panoramę miasta. Lokalizacja podniebnych restauracji stale się zmienia,
co gwarantuje nowe emocje.

PŁYWANIE Z DELFINAMI,
AZORY, PORTUGALIA

Nie tylko wielbiciele warszawskiego Centrum
Nauki Kopernik mogą dobrze i pouczająco bawić
się w austriackim Muzeum Przyszłości w Linzu.
Trzeba uważać, aby nic nie
spadło nam z talerza. Ziemniak
upuszczony z wysokości 150 m
może kogoś zranić.

MUZEUM PRZYSZŁOŚCI,
CZYLI ARS ELECTRONICA,
LINZ, AUSTRIA
Futurystyczna podróż do świata nauki,
biotechnologii, przestrzeni kosmicznej,
inżynierii i sztuki. Interaktywne, supernowoczesne muzeum w Linzu oferuje multimedialną podróż w wielu
wymiarach: możemy dowiedzieć się
wszystkiego o postępach medycyny, zobaczyć wystawy pokazujące rozwój
ludzkości, ale też degradację środowiska. Wszystkie prezentacje są interaktywne, co pozwala widzom dosłownie
wejść w przedstawiany temat.
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RESTAURACJA
NAD MIASTEM, BRUKSELA
Wszyscy, którym lęk wysokości nie ściska żołądka, z pewnością powinni wypróbować w Brukseli Dinner in the
Sky, czyli ekskluzywną kolację spożywaną na wysokości ponad 150 metrów.
Nie jest to jednak zwykła restauracja
usytuowana w drapaczu chmur, ale
platforma na ogromnym dźwigu.
Klienci restauracji wznoszą się wraz
z nią i – przypięci pasami – mogą podziwiać panoramę miasta, jednocześnie delektując się trzydaniowym posiłkiem przyrządzanym przez najlep-

W przeciwieństwie do tych zamkniętych w oceanariach delfiny żyjące
w Oceanie Atlantyckim nie są w żaden
sposób wabione ani nagradzane za
kontakt z nurkami. Kiedy decydujesz
sie na pływanie z tymi mądrymi
ssakami, czas i intensywność waszego
spotkania zależy wyłącznie od nich.
Czy będą chciały się z nami spotkać?
Nie ma obaw! Te ciekawskie stworzenia nie stronią od kontaktu z ludźmi
i z własnej woli popisują się i bawią
z nurkami. W wodach Azorów występuje aż pięć różnych gatunków delfinów, a wykwalifikowani instruktorzy
doskonale wiedzą, gdzie je znaleźć
i jak się przy nich zachowywać, aby
posłuchać ich z bliska.

PRZEJAŻDŻKA
TOBOGANEM, MADERA
Zjazd sankami po asfalcie stromymi
ulicami miasta? Brzmi nierealnie?
A jednak. Tobogan na Maderze to tradycyjna forma poruszania się między
górą Monte a miastem Funchal. Od
XIX wieku wiklinowe sanie używane
były przez mieszkańców w celu szybkiego zjazdu z umieszczonych na górze
przedmieść do nadmorskiej części
miasta. Naturalne usytuowanie stolicy
Madery sprawia, że na Monte lepiej jest
wjechać kolejką linową, niż mozolnie
wspinać się pod górę. A powrót na dół
to już emocje z dużą dawką adrenaliny.
Z pomocą dwóch carreiros, którzy kie-

piękno
tropików

ożywi
twoją
skórę
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SKOK Z CONTRA DAM,
VERZASCA, SZWAJCARIA
Dolina Valle Verzasca słynie z bujnej
roślinności, szmaragdowych rzek, jezior i kamiennych domków niczym
z krainy hobbitów. To jednak nie malownicze widoki są wabikiem na fanów
adrenaliny. Najwyższa europejska platforma do skoków (220 metrów) na tamie to marzenie wielbicieli skoków na
bungee. Otwierająca sekwencja filmu
„GoldenEye” sprawiła, że teraz o skoku
z tamy mówi się „skok 007”, a każdy
śmiałek, który się na niego zdecyduje,
przez całe 7,5 sekundy swobodnego
spadania może poczuć się jak James
Bond.

KAPLICA CZASZEK,
KUTNA HORA, CZECHY
Dreszczyk emocji niczym z horroru
może zapewnić wizyta w kościele
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cmentarnym Wszystkich Świętych
w Kutnej Horze. Wystrój kaplicy stworzony został z czaszek i szkieletów.
Szczątki kilkudziesięciu tysięcy ludzi,
ofiar dżumy i wojen, stały się materiałem, z którego wykonano żyrandole
i ołtarze. Jeśli potrzebujesz mocniejszych wrażeń, możesz zdecydować się
na zwiedzanie kościoła w nocy! Po
zwiedzaniu ossuarium z przyjemnością odpoczniesz wśród zabytków
miejskiej starówki wpisanej na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

NOC W WIĘZIENIU
KAROSTAS CIETUMS, LITWA
Nocleg w litewskim więzieniu z czasów
sowieckich dostarczy ci tyle samo adrenaliny co niejedna górska przełęcz.
Możesz tutaj nie tylko spędzić noc
w celi, ale też wziąć udział w interaktywnym pokazie prezentującym najciekawsze historie dotyczące tego
obiektu, w tym bardzo ponure. Na najodważniejszych czeka możliwość wcielenia się w rolę więźnia i odbycie
wszystkich rutynowych zajęć (raczej
trudnych niż przyjemnych), zaczynając ych się od prz y ja zdu nowego
aresztanta. To nie tylko rozrywka, ale

3
1. Tama dla fanów bungee i... Jamesa Bonda.
2. Żyrandol z piszczeli, filary z czaszek.
Prawdziwe memento mori... 3. W XIX wieku
toboganami zjeżdżali kuracjusze sanatoriów,
którzy nie mieli sił na spacery.

też potężny zastrzyk wiedzy o tych niewesołych czasach.

RAJD BUGGYM,
WYSPY KANARYJSKIE
Jeśli chcesz zapuścić się w mniej uczęszczane szlaki Wysp Kanaryjskich, możesz skorzystać z wypraw pustynnymi
buggy, małymi samochodzikami do
jazdy w trudnym terenie, i poczuć się
jak odkrywca nieznanych lądów. Wyprawa off road zabierze cię na klify,
wulkany i w niedostępne części wybrzeża. Już sama jazda daje wiele satysfakcji, a co dopiero widoki – od pustynnych wydm po tropiki. To wycieczka
dla osób, które nie boją się pobrudzić
i pokołysać na nierównych drogach.

FOT. 123RF (6), BE&W

rują sankami, już w 10 minut pokonasz
dwukilometrową trasę na wybrzeże.
Ubrani na biało kierowcy w słomkowych kapeluszach będą sterować pojazdem i w miarę potrzeby hamować
podeszwami specjalnego obuwia na
bardzo czasem ostrych zakrętach.
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Astrolog Merkurja
ANNA GRZYWACZEWSKA-CIUCIURA
znana i ceniona autorka horoskopów,
programów i audycji o tematyce
ezoterycznej (www.merkurja.com)

Panna

23.08–22.09

Powrót do pracy po wakacjach będzie przyjemny!
Okaże się jednak, że jest wiele do zrobienia, a do
zespołu dołączy ktoś nowy. Pełnia Księżyca w znaku Ryb
(10.09) zaostrzy twój apetyt na miłość. Nastroje zmienią
się nieco w październiku i zapragniesz iść własną drogą
(9.10) bez względu na konsekwencje.

Waga

23.09–22.10

Początek września będzie dla ciebie jak droga przez pustynię: mozolnie
i końca nie widać. Nie przejmuj się i nie załamuj! Dasz radę! Zdecydowanie warto okazać nieco cierpliwości, ponieważ nów Księżyca w twoim
znaku (25.09) przyniesie nowe życiowe szanse, a miłość będzie więcej
niż prawdopodobna. Pełnia w Baranie (9.10) spełni marzenia.

22.11–21.12 STRZELEC
Nie będziesz w najlepszym nastroju,
bo pełnia Księżyca (10.09) może
rozgrzać stare konflikty. Na szczęście
pozytywna odmiana pojawi się już
1.10 – twoja zawodowa pozycja
widocznie się wtedy umocni.

19.02–21.03 RYBY
Niebo jest dla ciebie łaskawe,
przygotowało prezenty, niespodzianki
i miłe uroczystości. Możesz na nie
liczyć już 10.09. Pełnia w twoim znaku
postawi cię w centrum zainteresowania. Po 30.09 będzie więcej pracy.

21.05–20.06 BLIŹNIĘTA
Czerwona planeta znajduje się
w twoim znaku, a to daje ci siłę
przebicia i możesz cieszyć się
szacunkiem otoczenia. Uważaj 10.09
i nie załatwiaj pewnej sprawy na siłę.
Październik przyspieszy karierę.

22.12–19.01 KOZIOROŻEC
Słońce w znaku Panny sprzyja twoim
postanowieniom zawodowym
i sukcesom w pracy. Ktoś cię zauważy,
pochwali, doceni (10.09). Poczujesz,
że stać cię na jeszcze więcej. Dobre
wieści finansowe niedługo (23.10).

22.03–21.04 BARAN
Mars znajduje się w znaku Bliźniąt,
a to sprzyja zdobywaniu nowych
umiejętności. Czas się zapisać na kurs,
staż, a może studia podyplomowe...
W październiku pełnia Księżyca
w twoim znaku (9.10) doda ci sił.

21.06–22.07 RAK
Pełnia w Rybach (10.09) podziała jak
plaster na twoje bolączki. Poczujesz
spokój i harmonię. Zaraz potem ktoś
ci zaufa i dopuści do intratnego
interesu. W październiku więcej stresu
przy pełni Księżyca w Baranie (9.10).

20.01–18.02 WODNIK
Nie lubisz rutyny, ale teraz czujesz,
że cię otacza. Przestaniesz się nudzić
25.09. Początek października to
ekscytujące emocje i nowe doznania.
Szczególnie 14.10 będziesz zachwycona. Czym? Niespodzianka!

22.04–20.05 BYK
We wrześniu sprzyja ci niemal
wszystko: Wenus poprawia stan
portfela, możesz też się cieszyć
dobrym zdrowiem. W październiku
uważaj na siebie: po 23.10 poczujesz
czyjąś zazdrość.

23.07–22.08 LEW
Trzeba poszukać siebie. We wrześniu
zadasz sobie ważne pytania o sens
pracy i związku (10.09). Jesienny
spleen minie w październiku, kiedy
wesprze cię pełnia w Baranie (9.10).
Odżyjesz, zabłyśniesz.
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RYS. MARTA OKRASKO/GRAFIK_BABBLE

23.10–21.11 SKORPION
Wrócisz z urlopu pełna werwy
i nowych pomysłów. Pełnia w Rybach
(10.09) otworzy nowe drzwi, zainicjuje też ciekawe znajomości. Później
zaczniesz mieć ochotę na awans.
Nie wszystkim się to spodoba (20.10).

odkryj podwójną
moc nawilżenia
WZROST NAWILŻENIA POWYŻEJ 40%
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