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najmodniejsze fryzury 
z przedziałkiem

Lifting 
w kwadrans

bez wizyty w gabinecie!

TRENDY!

DZIEL 
I RZĄDŹ! 

To jest 

 wiosenne makijaże z pokazów  manicure w stylu minimal   
  trendy mody – racjonalne i niebanalne  wielki powrót trencza
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Iwona Zabielska
Wydawca

OD WYDAWCY
Wiosna! Nareszcie. 

Cieszmy się z tego, co nam daje.

Dłuższe dni i ochotę na dłuższe spacery. 
Rower też już chce pomknąć z nami przed 
siebie. Wreszcie odpocznie nasz 

umęczony siedzeniem kręgosłup (a o tym, jak o niego dbać, 
piszemy na str. 106). Nasza skóra też prosi, by lepiej się jej 
przyjrzeć – może to dobry moment na domowy szybki 
lifting (po szczegóły odsyłam do artykułu na str. 18), 
albo inne ciekawe zabiegi?

Wiosenne porządki w szafie może będą mniej potrzebne, 
bo najnowsze trendy mody sięgają do rozwiązań znanych 
nam z przeszłości. I dodają kilka świeżych akcentów, 
żonglując nimi na nowe sposoby (prezentuje to nasza sesja 
mody na str. 66).

Nowa moda jest inspirująca, ale nie szalona. Tylko bardziej 
racjonalna. Podobnie trendy związane z makijażem. 
Dominują nowe warianty minimalizmu. Warto 
wypróbować nowy smokey eye tylko na górnej powiece – 
makijaż będzie mniej dramatyczny (instrukcja w sesji 
na str. 70), i koniecznie sprawdzić, w jakiej kondycji jest 
„wieczysty” trencz, który zapewne wisi w niejednej szafie 
(historię najsłynniejszego płaszcza świata opowiadamy 
na str. 92).

Cieszmy się wiosennym słońcem!

Słonecznie was pozdrawiam

W
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Nagrody, którymi wyróżniono h: Superbrands Created  
in Poland 2015/2016, Gwiazda Jakości Obsługi 2019 oraz 
Drogeria Roku 2019 w kategoriach: Najciekawsza Strategia  
Asortymentowa, Najbardziej Atrakcyjna Wizualizacja

DOBRY POCZĄTEK 
CO NOWEGO W ?  Konsumencki Lider 

Jakości – Debiut Roku 2020

PORTRET GWIAZDY!  Zapach radości

HIT SEZONU Różany

KOBIECE HISTORIE Kosmiczna dziewczyna

PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU
SYGNOWANO TYLKO W   

Moc nawilżania

MOJE RYTUAŁY  Błyskawiczne odmładzanie

Z BLISK A  Mascne, problem pod maską

DERMOPIELĘGNACJA  Chcemy pożegnać trądzik!

TESTUJEMY/P IELĘGNACJA  Serum z retinolem, 

mydło z bawełną     

ON W  Golenie z prądem

OKIEM SPECJAL ISTY  Wiosenna nadwrażliwość

NATURALNIE!  Cała w kwiatach!

NOWOŚCI  Pielęgnujący suflet i puchata szczoteczka 

do rzęs

TO JEST TRENDY!
TRENDY/MAK I JAŻ  Jak w kalejdoskopie...

WSZYSTKO NA  MOJEJ  GŁOWIE  Dziel 

i rządź!

TRENDY/MANICURE Znane? Podobne!

SESJA  MODY  Trendy na wiosnę

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

Magazyn h przygotowują zespół h i agencji wydawniczej RED PEPPER. Wszystkie prawa zastrzeżone.

NASZA OKŁADKA
modelka Marta
sukienka: Twinset/Modivo, 
płaszcz: Liu Jo/Modivo,
kolczyki: Ca&Cat/h

84

I KONA  S TYLU Królowa ludzkich serc i okładek 

magazynów mody

PERFUMY/FELIETO N Kiedy zapach jest 

niegrzeczny?

PERFUMY/PO ZNAJMY  S IĘ!  Zapachy pełne 

emocji

MODA OD PO DSZEWKI  Słynny – nie tylko 

niebieski – prochowiec

TES T h/MAK I JAŻ  Paleta cieni do powiek 

i żel do brwi

MAKI JAŻ  Tajemnice pudru

PIEL ĘGNACJA  PO  KOR EAŃSKU  Maska  

w płachcie

MÓJ ŚWIAT
S TREFA  BEZ STR ESU!  Mini-Max,

życie w stylu Joyful

DOM M OJE  HO BBY  Sztuka 

demokratyczna. Kolaże

 REPORTAŻ  Kura w wielkim 

mieście

GOTUJ  Z . . .  Awangarda retro 

z przedwojennego Wilna

K IERUNEK NA  WEEKEND 

Domy jak z bajki...

HOROS KOP Merkurja czyta 

z gwiazd 

SAMO ZDROWIE 
O  TY M  S IĘ  MÓWI  Kręgosłup, nasze rusztowanie

PRAWDY I  M ITY  Antybiotyki, leki na całe zło?

DIETA  Niezły ferment!

118

142

TO NAS INSPIRUJE 



DOBRY POCZĄTEK 
/  CO  NOWEG O  W  H EB E

DLA CERY
WYMAGAJĄCEJ
Skóra odwodniona 

z niedoskonałościami wymaga 
ukojenia i nawodnienia. Bogaty skład 

(m.in. ze skwalanem i ekstraktami 
roślinnymi) szybko przynosi ulgę. 

Less is More naturalny krem wegański 
 do twarzy z jojobą i lukrecją, 60 ml  

cena: 44,99 zł, 100 ml = 74,98 zł    

OCHRONA 
PRZED HAŁASEM

Piankowe zatyczki do uszu wykonane 
są z supermiękkiej pianki poliuretano-

wej o wysokim współczynniku 
tłumienia na poziomie 38 decybeli.

Haspro stopery do uszu, 10 par,  
cena: 9,99 zł, 1 para = 0,99 zł    

DBA O MIKROBIOM SKÓRY
Bogaty skład: organiczny olejek 

kokosowy, masło shea, kwas 
hialuronowy i ekstrakt z banana. 

Krem troszczy się o kondycję skóry 
wokół oczu i redukuje opuchnięcia. 

Eveline Cosmetics ultra-bogaty 
kokosowy krem pod oczy, 20 ml,  

cena: 27,99 zł, 100 ml = 139,95 zł    

DEBIUT ROKU!
Nasza linia kosmetyków naturalnych 
Hebe Naturals otrzymała prestiżowy 

tytuł Konsumencki Lider Jakości - 
Debiut Roku 2020. Jurorzy docenili 
oryginalne receptury zawierające 

ekstrakty owocowe i warzywne oraz 
wzornictwo opakowań. 

 

MOC NATURY
Kosmetyk zawiera bogatą 
mieszankę olejów (z ryżu, 

słodkich migdałów, pestek 
winogron, zielonej herbaty) 
zapewniającą regenerację  

oraz pielęgnację. 
Aromaterapeutyczny zapach 

poprawia nastrój.
 Hagi Cosmetics serum do cery 
mieszanej, 30 ml, cena: 75,99 zł,  

100 ml = 253,30 zł    

DODAJ DO ULUBIONYCH...

1

5
4 2

3
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DOBRY POCZĄTEK 
/  PORTRET GW IAZ DY

Cechą charakterystyczną zapachów TOUS jest budzenie emocji. Tym razem kultowe, klasyczne już połączenie 
drogocennych perfumeryjnych ingrediencji (m.in. róży i piżma z dodatkiem irysu, szczypty wanilii i ambrozji w finale) 
wywołuje na twarzy radosny uśmiech.  TOUS OH!, The Origin, woda perfumowana damska, 100 ml, cena: 269,99 zł, 100 ml = 269,99 zł

Wyrafinowana kompozycja zmysłowych nut

8     h    facebook.com/hebe





DOBRY POCZĄTEK 
/  HIT SEZONU

RÓŻANY

NA ZDJĘCIACH: (u góry strony) Lily-Rose Depp w najnowszej 
kolekcji Chanel na wiosnę 2021. Nosi „zrumieniony” tweed  
i róż na policzkach w tej samej tonacji. (nad notką) Phoebe 
Dynevor jako czarująca Daphne w kostiumowym serialu  
„Bridgertonowie” także używa różanego odcienia różu.

1. CLARESA Aéré Aéré, lakier  
do paznokci, 9,6 g, cena: 9,99 zł,  
100 g = 104,06 zł  2. SORAYA Rosarium, 
wygładzające serum różane, 30 ml,  
cena: 29,99 zł, 100 ml = 99,97 zł  3. INGRID  

Sauté Face Flour, zbożowy puder do 
twarzy, 10 g, cena: 34,99 zł, 100 g = 349,90 zł  

2

3

1

Co prawda kwiat róży wyhodowano już w bardzo 
różnych odcieniach, ale słysząc określenie „odcień 
różany”, nadal widzimy blade, delikatne płatki róż 
w  stylu retro. Nie dziwmy się jego popularności 
w modzie minionych dekad i wieków, bo – jak rzad-
ko która z barw – podkreśla urodę i dodaje wdzięku. 
W tym sezonie do uniwersalnie kobiecego looku 
nawiązują zarówno wielkie domy mody, jak i pro-
dukcje filmowe. Do kompletu różany zapach? Cze-
mu nie! 

 Delikatne, subtelne odcienie różu. 
Dziewczynom dodają wiośnianego uroku, 

a ich mamy optycznie odmładzają.  
Różane są cera, garderoba i paznokcie.

10     h    facebook.com/hebe
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yasumi.pl yasumiPolska yasumi_polska

Pielęgnacja pachnąca różą na pierwsze oznaki starzenia. 
Wyselekcjonowane składniki aktywne – olejowa forma 

witaminy C, woda różana otrzymywana przez destylację 
kwiatów róży damasceńskiej oraz olej z dzikiej róży.

Dedykowane paniom od 30. roku życia.
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DOBRY POCZĄTEK 
/  KOBIECE HIST O R IE

Jest pani kosmiczną dziewczyną…
ANNA CHROBRY: A nawet kosmitką... 
(śmiech). Polacy nie są kojarzeni z lide-
rami wyścigu kosmicznego. Większość 
z nas zna tylko czterech polskich „ko-
smicznych jeźdźców” – mężczyzn: Mi-
kołaja Kopernika, Jana Heweliusza, Mi-
rosława Hermaszewskiego i mistrza 
Twardowskiego. Chcę to zmienić.

KOSMICZNA 

Doktor Anna Chrobry to fizyczka, która pracuje nad wielkimi 
projektami kosmicznymi. Jej zespół współtworzył statek kosmiczny 

Orion, który w 2024 r. zabierze na Księżyc mężczyznę i kobietę 
w ramach misji Artemis. Twierdzi, że następnego przewrotu 

w nauce dokona kobieta. ROZMAWIA:  Agnieszka Fiedorowicz 

Przecież Kopernik była kobietą. 
ACH: (śmiech) To nie „Seksmisja”. Wie-
rzę, że następna osoba, która doko-
na przewrotu w nauce, będzie kobietą. 
W dniu moich narodzin ówczesna pre-
mier Wielkiej Brytanii Margaret That-
cher odwiedziła ESA – Europejską 
Agencję Kosmiczną. Są mi bliskie słowa 
Żelaznej Damy: „Jeśli chcesz, by coś zo-

stało powiedziane, powierz to męż-
czyźnie. Jeśli chcesz, by coś zostało zro-
bione, powierz to kobiecie”. Moje ma-
rzenia od początku sięgały gwiazd, 
a rodzice wspierali moje pasje. Gdy by-
łam dzieckiem, podarowali mi książkę 
o wszechświecie. Był w niej rozdział 
o satelitach, stacji kosmicznej Mir, sa-
molocie badającym atmosferę. Zafa-
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ACH: To nie był łatwy wybór. W liceum 
zrobiłam sobie test predyspozycji za-
wodowych. Wyszło mi, że powinnam 
się zająć albo fizyką, albo… stroje-
niem fortepianów. A gdy jechałam z ta-
tą składać dokumenty na studia, zgubi-
liśmy się w mieście i trafiliśmy do za-
kładu naprawy i strojenia instru- 
mentów. 

Znak losu? 
ACH: Racjonalność zwyciężyła. Wy-
brałam fizykę. Ale teraz uczę się gry na 
elektronicznym pianinie, bo muzyka to 
fale dźwiękowe i liczby... w czasie. 

Podczas studiów wyjechała pani 
pierwszy raz do Bremy. 
ACH: Trafiłam tam w ramach progra-
mu Erasmus, a potem jako najlepsza 
studentka otrzymałam propozycję 
doktoratu i wróciłam. Brema to miasto 
akademickie, które świetnie łączy na-
ukę z nowoczesną technologią i bizne-
sem. Nazywana jest też niemiecką Do-
liną Krzemową.

Tam rozpoczęła pani współpracę 
z  Niemiecką Agencją Kosmiczną 
(DLR). 
ACH: W ramach pracy doktorskiej 
stworzyłam urządzenie, które – zain-
stalowane na samolocie badawczym 
HALO – mierzy poziom zanieczysz-
czeń w wyższych warstwach atmosfery. 
Od procesów oczyszczania atmosfery 
zależy wiele zjawisk, m.in. natężenie 

alizowany przez NASA (Narodową 
Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Ko-
smicznej), prywatne spółki kosmiczne 
i partnerów międzynarodowych, m.in. 
wspomnianą ESA.

Pani zespół w tym projekcie  
pracował nad izolacją silników 
Oriona.
ACH: Stworzony przez inżynierów 
z Europy system modułowy ESM (Eu-
ropean Service Module), w którego 
skład wchodzą napęd oraz systemy 
kontroli, zaopatrzenia w wodę, powie-
trze i prąd, jest wspierany przez system 
silników, które nagrzewają powierzch-
nię Oriona. Jednym z zadań mojego ze-
społu było stworzenie odpowiedniej 
izolacji dla tych silników. 

Pamięta pani swoje pierwsze ekspe-
rymenty naukowe?
ACH: Inspiracją były nadawane w tele-
wizji popularnonaukowe programy 
Wiktora Niedzickiego „Laboratorium” 
i „Kuchnia”, w których pokazywał wiele 
eksperymentów, m.in. z chemii i fizyki. 
Moim laboratorium stała się – ku utra-
pieniu rodziców – domowa kuchnia. 
Wkrótce też zaczęłam uczęszczać na 
zajęcia pracowni chemicznej katowic-
kiego Pałacu Młodzieży. 

Chemia, fizyka... W końcu wybrała 
pani tę ostatnią – Wydział Fizyki  
Akademii Górniczo-Hutniczej  
w Krakowie.

DZIEWCZYNA 

scynowało mnie odkrywanie tajemnic 
świata. Mój tata, który jest astronomem 
amatorem, skonstruował też własny te-
leskop, przez który razem oglądaliśmy 
gwiazdy i rysowaliśmy mapy nieba.

Jako dziewczynka marzyła pani,  
by zbudować statek, którym poleci 
w kosmos kobieta…
ACH: I zrealizowałam to marzenie. Mój 
zespół współtworzył powstający w fir-
mie Airbus Defence and Space statek 
kosmiczny Orion, który w 2024 r. za-
bierze na Księżyc pierwszą mieszaną 
załogę – mężczyznę i kobietę – w ra-
mach programu Artemis. To amery-
kański program lotów kosmicznych re-
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DOBRY POCZĄTEK 
/  KOBIECE HIST O R IE
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globalnego ocieplenia i powiększanie 
się dziury ozonowej. 

Ekologia to dla pani nie tylko  
problem badawczy.
ACH: Segreguję śmieci, jeżdżę do pracy 
rowerem i organizuję akcje sprzątania 
świata. 

Pozostała pani w niemieckiej Dolinie 
Krzemowej. 
ACH: Obecnie pracuję dla specjalizują-
cej się w technologiach kosmicznych 
firmie OHB. Firma ta współtworzyła 
m.in. Galileo, europejski system nawi-
gacji i lokalizacji, którego na co dzień 
używają miliony użytkowników 
smartfonów.

Zajmuje się pani telekomunikacją 
przyszłości. 
ACH: Fascynują mnie możliwości, ja-
kie daje internet. Dzięki niemu może-
my tak wiele rzeczy zrobić na odle-
głość: uczyć się na zagranicznych 
uczelniach, pracować, oglądać filmy, 
koncerty, przedstawienia, a nawet 
przeprowadzać operacje. Pandemia 
nasiliła to zjawisko: większość naszego 
życia czasowo przeniosła się do sieci. 
Pracujemy z domu, kontaktujemy się 
z bliskimi przez komunikatory, nasze 
dzieci uczą się zdalnie. Dostęp do sta-
bilnego, bezpiecznego i wysoko prze-
pustowego połączenia internetowego 
jest obecnie traktowany jako niezbęd-
ny zasób, tak jak dostęp do wody. Ale 

ci, którzy mają taki dostęp, stanowią 
mniej niż połowę świata. Reszta wciąż 
boryka się z cyfrowym wykluczeniem, 
mówimy wręcz o cyfrowej biedzie. 

Dlaczego tak się dzieje?
ACH: Obecnie korzystamy z internetu 
głównie przez aplikacje naziemne. Ro-
zumiem przez to fizyczne kable, które 
biegną pod oceanem, łączą nas z inny-
mi krajami. Ta strategia sprawdza się 
tylko w rozwiniętych krajach, które 
stać na takie okablowanie. Tę nierów-
nowagę można zlikwidować, przecho-
dząc na przesyłanie informacji siecią 
satelitów. Ale są problemy. Obecnie 
funkcjonujące satelity krążą bardzo 
wysoko, na orbicie geostacjonarnej. 
Sygnał z takiego satelity dociera z kil-
kusekundowym opóźnieniem. Potrze-
bujemy więc satelitów, które byłyby 
umieszczone niżej, na tzw. niskiej orbi-
cie okołoziemskiej (LEO). Sygnał 
z nich docierałby szybciej, bo czas do-
tarcia sygnału jest kluczowy, jeśli chce-
my wykorzystywać sieć na dużą skalę 
w telemedycynie, np. operacjach na 
odległość. Innym problemem jest to, że 

Działam m.in. 

w powstałej w 2010 r. 

społeczności Women 

in Aerospace Europe 

(WIA-E), która skupia 

kobiety z sektora 

kosmicznego. 
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satelity na orbicie LEO nie utrzymują 
się w jednej pozycji. Aby zapewnić 
stały zasięg, musimy stworzyć bardzo 
gęstą sieć takich satelitów, tzw. mega-
konstelację. Dzięki niej będzie można 
zapewnić dostęp do internetu na ca-
łym świecie. 

Czy kosmos nadal jest domeną 
mężczyzn? 
ACH: To się zmienia, teraz możemy 
być, kim chcemy: astronautką, inży-
nierem, który buduje rakiety ko-
smiczne. Kobiety współtworzą naj-
większe projekty kosmiczne, zarzą-
dzają zespołami, budują instrumenty 
badawcze. To środowisko wciąż jest 
mocno zmaskulinizowane – w mojej 
firmie mężczyźni stanowią 80 proc. 
pracowników. To sprawia, że my, ko-
biety, mimo wysokich kompetencji 
często nie czujemy się wystarczająco 
pewne, by zrobić następny krok 
w karierze. 

Jak to zmienić? 
ACH: Pracuję nad tym codziennie. 
Działam m.in. w powstałej w 2010 r. 
społeczności Women in Aerospace 
Europe (WIA-E), która skupia kobiety 
z sektora kosmicznego. W ramach 
WIA spotykamy się z kobietami 
z branży, organizujemy warsztaty np. 
z networkingu w biznesie i imprezy. 
Co roku spotykamy się 16 czerwca, 
czyli w dniu, w którym w kosmos po-
leciała pierwsza kobieta Walentyna 
Tierieszkowa. Twórczynią europej-
skiego oddziału WIA-E jest moja 
mentorka Claudia Kessler, była CEO 
firmy HE Space rekrutującej na po-
trzeby rynku kosmicznego. Claudia 
od lat dzieli się z nami swoim ponad 
30-letnim doświadczeniem liderki, 
podkreśla, że każda z nas, nie tylko 
kierownictwo wyższego szczebla, 

dział HR i zarząd, powinna dbać 
o równowagę płci i wspierać się wza-
jemnie. Jest też twórczynią programu 
Project Astronautin. Chcemy, by ko-
biety, np. astronautki, były wzorami do 
naśladowania dla dziewczynek, by za-
chęcały je do wyboru kariery w STEM 
(grupa nauk przyrodniczo-techniczno- 
-matematycznych – od ang.  Science, 
Technology, Engineering, Mathema-
tics). Potrzebujemy młodych ludzi, 
którzy wybiorą karierę naukowca czy 
inżyniera w służbie zrównoważonego 
rozwoju. Ich wiedza i innowacje, jakie 
stworzą, mogą pomóc nam poradzić 
sobie z problemami zagrażającymi ży-
ciu człowieka: głodem, chorobami, 
skażeniem żywności i wody, zanie-
czyszczeniem środowiska. Potrzebuje-
my młodych ludzi, którzy wybierają 
naukę jako karierę w celu dążenia do 
odmiennych standardów sukcesu, któ-
re dziś są postrzegane jako pieniądze 
i sława. Opowiadamy o tym podczas 
spotkań i warsztatów w szkołach. 

Przydałoby nam się polskie WIA...
ACH: Powstaje! Biorę udział w cyklicz-
nych spotkaniach „Galaktyka kobiet” 
organizowanych w Planetarium w Cen-
trum Nauki Kopernik, a moje honora-
ria są przekazywane dzieciom, które  
interesują się nauką, a pochodzą z go-
rzej sytuowanych rodzin. Jestem men-
torką STEM. Popularyzuję wiedzę 

o kosmosie i fizyce m.in. w polskim 
czasopiśmie „Kosmos dla Dziewczy-
nek”. Bo kosmos, nauka i inżynieria 
zdecydowanie są dla dziewczyn! 
W ubiegłym roku powstał projekt „100 
inspirujących fizyczek”. Większość 
z nas, myśląc o wybitnej polskiej fizycz-
ce, wymieni Marię Skłodowską- 
-Curie. Ale jest ich więcej! Postanowi-
łam pokazać sylwetki tych inspirują-
cych kobiet, które karierę naukową za-
czynały jako studentki fizyki.
 
O czym marzy kosmiczna 
dziewczyna?
ACH: By się rozwijać i pomagać w tym 
rozwoju innym kobietom. Marzy mi 
się np. stworzenie w Polsce Girls Day, 
corocznego dnia otwartego, na którym 
będą prezentować się uczelnie i firmy. 

Czy znajduje pani czas  
na odpoczynek?
ACH: Tak, ale dużo czasu zajęło mi na-
uczenie się tej umiejętności. Dbam 
o siebie jak każda kobieta i chodzę do 
spa na zabiegi z użyciem kosmetyków 
nietestowanych na zwierzętach. Trenu-
ję tzw. aerial sport. To trening, który 
odbywa się w powietrzu na takich 
przyrządach jak koło i szarfy. Regene-
ruję się przez pracę z młodymi, inspi-
rującymi ludźmi i dlatego tworzę dla 
nich polsko-niemieckie studia ko-
smiczne. 

BIO: Dr Anna Chrobry, fizyczka pracująca w przemyśle kosmicznym. Ukończyła 
Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Tytuł doktora 
uzyskała na Uniwersytecie w Bremie. Zajmowała się technologiami wykorzysty-
wanymi do budowy rakiet kosmicznych, m.in. statku Orion, który w 2024 r. poleci 
na Księżyc w ramach misji Artemis. Uhonorowana w Niemczech tytułem Inspi-
rującej Fizyczki. Pracuje nad utworzeniem polsko-niemieckiego kierunku Engi-
neering and Management of Space Systems. Inicjatorka projektu „100 inspirują-
cych fizyczek”. Jako jedyna kobieta należy do zarządu Yuri’s Night Bremen. 
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1. ODŻYWIA I NAWILŻA...
...a także ogranicza puszenie fryzury i chroni 
włosy przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi.
Marc Anthony, Nourishing Organic Oil  
of Morocco, nawilżająca odżywka do włosów,  
250 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 16,00 zł    

2. OWSIANA FORMUŁA
W składzie znajdziemy wodę termalną  
ze źródła Chochołowskie Termy oraz ekstrakt  
z owsa.
Termissa, nawilżająca odżywka do włosów,  
250 ml, cena: 28,99 zł, 100 ml = 11,60 zł   

3. DOBRZE DOBRANY DUET
Wyciąg z jaśminu i naturalny olej kokosowy 
przywracają włosom odpowiednie nawilżenie. 
pure97, Jasmine&Coconut, odżywka do włosów, 
200 ml, cena: 14,99 zł, 100 ml = 7,50 zł   

4. DLA WŁOSÓW WRAŻLIWYCH
Składniki kosmetyku (ekstrakt z nasion konopi 
i olej kokosowy) działają synergicznie, czyli 
wzajemnie zwiększają efektywność działania. 
Joanna, Konopie Cannabis Seed, odżywka 
nawilżająco-wzmacniająca do włosów, 200 ml, 
cena: 9,99 zł, 100 ml = 5,00 zł   

5. Z ROKITNIKIEM
Formuła z zawartością superfoods dogłębnie 
nawilża i wzmacnia włosy. 
Hungry Hair Superfoods, nawilżająca  
odżywka-booster do włosów, 300 ml,  
cena: 14,99 zł, 100 ml = 5,00 zł

6. WEGAŃSKI SKŁAD
Formuła zawiera 99% składników pochodzenia 
naturalnego. Regeneruje uszkodzenia włosów. 
Bioelixire Professional, wegańska odżywka 
intensywnie nawilżająca z baobabem, 300 ml, 
cena: 24,99 zł, 100 ml = 8,33 zł
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MOC NAWILŻANIA
Na kondycję włosów zimą korzystnie nie wpłynęły  
ani ciepłe czapki, ani częste pospieszne suszenie.  

Ratujemy je, intensywnie nawilżając.  
Po systematycznej kuracji powinny odzyskać  

miękkość i zdrowy połysk.
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ZOSTAŃ TOP WOMAN

oraz więcej kobiet chce otwo-
rzyć biznes online, a my chce-

my im w tym pomóc – mówi Zuzan-
na Schon, B2C Marketing Director 
w Canon.
Powstał więc ogólnopolski program 
edukacyjno-rozwojowy „TOP Women 
w e-biznesie”, który ma na celu eduka-
cję uczestniczek: od założenia działal-
ności gospodarczej, przez warsztaty 
z tworzenia bloga, aż do prowadzenia 
biznesu online w formie e-sklepu (czy 
też  sprzedaży na Allegro, OLX i w so-
cial mediach). Ważne jest, aby od po-
czątku stosować rozwiązania dopaso-
wane do specyfiki każdej działalności. 
W programie będzie także metamor-
foza wizerunkowa uczestniczek. Czas 
trwania programu przewidziany jest na 

15 tygodni, a uczestniczki będą miały 
dostęp do porad prawnych i z dziedziny 
finansów. 
„Od początku pandemii powstało ok. 
11 tys. nowych e-sklepów, w tym wiele 
stworzonych przez kobiety. Chcemy 
dzielić się wiedzą z uczestniczkami pro-
gramu TOP Women i udostępnić nasze 
rozwiązania z zakresu e-commerce” – 
zachęca do udziału w programie Sara 
Dzierżawska, Brand Manager IdoSell.

PROJEKTY FUNDACJI KOBIETY 
E-BIZNESU REALIZUJĄ:
Anna Heimberger – prezes Fundacji, 
ekspertka rozwiązań cyfrowych w biz-
nesie, pasjonatka marketingu 4.0
Dorota Bachman – wiceprezes Funda-
cji, ekspertka rynku e-commerce i roz-

woju biznesu, doradczymi zarządów, 
członek rad nadzorczych
Agnieszka Brytan-Jędrzejowska – wi-
ceprezes Fundacji, założycielka i CEO 
agencji badawczo-strategicznej Atena 
Research&Consulting
Fundacja Kobiety e-biznesu to polska 
organizacja non-profit zajmująca się 
poprawą życia kobiet i ich rozwojem 
zawodowym głównie w branży e-com-
merce. Założycielki pomagają kobietom 
w różnym wieku, na różnych etapach 
ich rozwoju zawodowego i osobistego. 
PARTNERAMI PROGRAMU SĄ: 
Hebe, Allegro, Visa, Fundacja Polska 
Bezgotówkowa, IdoSell, OLX, Canon, 
Przelewy24, Progressivo, Flywheel PR, 
Future Collars, Izba Gospodarki Elek-
tronicznej i Uniwersytet Łódzki.

w e-b iznes i e
Fundacja Kobiety e-biznesu 
zdiagnozowała sytuację 
kobiet na rynku pracy 
w okresie pandemii. 
Z danych raportu „Potencjał 
kobiet w e-biznesie” wynika, 
że 38% spośród badanych 
chce uruchomić działalność 
online, ale 49% obawia się 
trudności w dotarciu do 
potencjalnych klientów. 
Kobiety potrzebują też 
merytorycznego wsparcia.

www.kobietyebiznesu.pl

https://fintek.pl/aktualnosci/allegro/
https://fintek.pl/aktualnosci/visa/
http://www.kobietyebiznesu.pl
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Wiosna to czas, gdy chcemy dodać skórze energii, 
poprawić jej wygląd i kondycję oraz zniwelować 

oznaki starzenia. Dzięki nowoczesnym 
kosmetykom pełnym składników 

aktywnych jest to możliwe, a widoczną 
poprawę stanu cery można zauważyć 
bardzo szybko! Oto najskuteczniejsze 
wiosenne rytuały domowej pielęgnacji 
przeciwstarzeniowej. Dzięki nim dodamy 

skórze blasku, poprawimy jej napięcie, 
wymodelujemy owal i zlikwidujemy cienie  

pod oczami.  
TEKST: Katarzyna Brzeska

Błyskawiczne 
odmładzanie!

18     h    facebook.com/hebe
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BBrak napięcia skóry, zmarszczki i pogłę-
bione bruzdy, cera pozbawiona blasku, 
cienie i przesuszenie to najczęściej wystę-
pujące cechy charakterystyczne dla skóry 
dojrzałej. Nie zawsze natura obdarowuje 
nas ich kompletem, ale po 40. roku życia 
z większością z nich zaczynamy mieć do 
czynienia. Jeśli tylko zechcemy, możemy 
sobie z nimi poradzić, stosując odpo-
wiednie kosmetyki. Mało tego, możemy 
znaleźć takie produkty do pielęgnacji 
i takie sposoby ich aplikacji, żeby nasza 
skóra błyskawicznie wyglądała na gład-
szą, bardziej wypoczętą i pełną blasku. 
Nie cofniemy czasu, ale kosmetykami za-
wierającymi aktywne składniki możemy 
spowolnić proces starzenia i znacząco 
poprawić wygląd i kondycję naszej skóry. 
Pocieszające jest również to, że nowocze-
sne kosmetyki mają coraz więcej składni-
ków, które charakteryzują się szybkim 
i skutecznym działaniem oraz coraz lep-
szą przyswajalnością przez skórę. Do 
dzieła! 

POPRAW NAPIĘCIE
Za elastyczność naszej skóry odpowie-
dzialne są włókna elastyny i kolagenu, 
których ilość z wiekiem się zmniejsza, 
powodując rozluźnienie tworzonego 
przez siebie rusztowania dla skóry. 
W efekcie dochodzi do zmniejszenia od-
porności na czynniki zewnętrzne, skóra 
staje się mniej jędrna i brakuje jej nawil-
żania, ponieważ ubywa z niej również na-
turalnych substancji dbających o nawil-
żenie i zatrzymywanie wody w przestrze-
niach międzykomórkowych skóry np. 
kwasu hialuronowego. 
Widocznym objawem takiego stanu są 
przesuszenie i wiotkość skóry oraz skłon-

ność do pojawiania się nowych zmarsz-
czek i pogłębiania się obecnych.
W pielęgnacji poprawiającej napięcie 
skóry wypróbuj kosmetyki z kolage-
nem, witaminą E i kwasem hialuro-
nowym. I choć wszystkie te substancje 
działają w obrębie głębszych warstw 
naskórka, to już po kilku dniach stoso-
wania zauważysz zmiany w wyglądzie 
i strukturze skóry. Już samo jej odpo-
wiednie nawilżenie sprawi, że będzie 
bardziej elastyczna, napięta, sprężysta 
i przyjemna w dotyku. Kolagen wspo-
maga nawilżenie skóry przez wiązanie 
wody w naskórku, a także wpływa na 
spłycenie zmarszczek. Witamina E jest 
bardzo skutecznym przeciwutlenia-
czem, a przez neutralizację wolnych 
rodników zapobiega starzeniu się skó-
ry, przyspiesza procesy regeneracyjne 
odtwarzającej się tkanki i wspomaga 
nawilżenie skóry.
POLECAMY: wykorzystanie kosme-
tyków z kwasem hialuronowym i wita-
miną E w pielęgnacji dziennej oraz ko-
lagenu w rytuałach wieczornych. Mo-
żesz korzystać z maseczek w płachcie 
o działaniu napinającym i nawilżają-
cym i raz lub dwa razy do roku (wiosną 
i jesienią) przeprowadzić 3-tygodnio-
wy domowy zabieg ampułkowy o dzia-
łaniu ujędrniającym, odmładzającym 
i nawilżającym. 

WYPEŁNIJ ZMARSZCZKI
Najbardziej widocznym i najmniej lu-
bianym przez nas efektem dojrzałości 
skóry są zmarszczki, które powstają 
w wyniku pogłębiania się zmarszczek 
mimicznych. Winę za to ponosi niewy-
starczająca ilość włókien kolagenu 

1. AVÈNE DermAbsolu, serum konturujące owal twarzy, 30 ml, cena: 155,99 zł, 100 ml = 519,97 zł   2. NACOMI Bio 3D Skin Lift, koktajl witaminowy  
do twarzy, 85 ml, cena: 54,99 zł, 100 ml = 64,69 zł   3. L’BIOTICA, Eclat, Eye Glow, krem rozświetlający pod oczy, 15 ml, cena: 31,99 zł, 100 ml = 213,27 zł  

  4. EVELINE COSMETICS Gold Lift Expert 50+/70+, luksusowy złoty krem napinający kontur oczu i ust, 15 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 133,27 zł    

5. LIERAC Lift Integral, krem liftingujący na noc, 50 ml, cena: 259,99 zł, 100 ml = 519,98 zł  
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i elastyny odpowiedzialnych za jędr-
ność i napięcie skóry. Zmarszczki two-
rzą się na skutek napinania i rozluźnia-
nia mięśni mimicznych oraz w wyniku 
przesuszenia skóry spowodowanego 
działaniem promieni słonecznych, 
zmniejszenia się w niej poziomu kwasu 
hialuronowego i spadku poziomu na-
turalnych lipidów w naskórku. Cera 
wymaga więc nawilżenia, odżywienia 
oraz ochronny. 
W pi el ę g nac j i  w y p ełni ając e j 
zmarszczki wypróbuj kosmetyki z re-
tinolem, bakuchiolem i witaminą B3. 
Retinol, czyli witamina A, oraz jego ro-
ślinny odpowiednik bakuchiol stymu-
lują odnowę i regenerację komórek 
i pomagają usunąć z jej powierzchni 
martwe komórki, przez co skóra staje 
się bardziej elastyczna, rozświetlona 
i gładsza. Retinol i bakuchiol wspoma-
gają też procesy syntezy kolagenu i ela-
styny, więc poprawiają elastyczność 
skóry i wygładzają zmarszczki. Wita-
mina B3 wzmacnia jej odporność na 
działanie czynników zewnętrznych 
i zatrzymywanie wody w naskórku.
POLECAMY: wykorzystanie retinolu, 
bakuchiolu i witaminy B3 w pielęgnacji 
nocnej, najlepiej w formie nocnej maski 
lub serum zawierającego także odżyw-
czy koktajl witaminowy i oleje roślinne 
(np. arganowy). Dodatek witaminy B3, 
lipidów i ceramidów sprawdzi się w kre-
mach na dzień, bo wtedy warto wspo-
magać ochronę skóry.

MODELUJ OWAL
Ponieważ skóra dojrzała ma wiotką 
i niestabilną strukturę siatki kolageno-
wo-elastynowej, zdarza się, że traci 

jędrność i ma tendencję do opadania. 
Kosmetolodzy mówią wtedy o utracie 
młodzieńczego owalu i konturów twa-
rzy, o opadających policzkach i ciężkich 
powiekach. Zmniejszający się poziom 
hormonów kobiecych w wieku około-
menopauzalnym również ma wpływ na 
wygląd i jakość skóry, która staje się 
mniej elastyczna, a gromadzi się pod 
nią więcej tkanki tłuszczowej – szcze-
gólnie w okolicy podbródka i szyi. 
W pielęgnacji modelującej owal twa-
rzy wypróbuj fitohormony, roślinny 
botox, peptydy i koenzym Q10. Fito-
hormony pozyskiwane z ekstraktów 
i wyciągów roślinnych (m.in. z żeń-sze-
nia, aloesu, miłorzębu japońskiego, soi 
lub ryżu) aplikowane w formułach se-
rum lub w ampułkowych kuracjach do-
skonale wpływają na poprawę napięcia 
skóry, zapobiegają też odkładaniu się 
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1. DERMIKA Mesotherapist, krem liftingujący do twarzy na dzień, 50 ml, cena: 108,99 zł, 100 ml = 217,98 zł   2. DERMIKA Liftologiq,  
liftingująco-wygładzający krem pod oczy, 15 ml, cena: 59,99 zł, 100 ml = 399,93 zł   3. BASICLAB serum z retinolem 2% do cery dojrzałej,  

30 ml, cena: 189,99 zł, 100 ml = 633,30 zł  
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ROZŚWIETLAJ
Brak młodzieńczego blasku to w przy-
padku skóry dojrzałej wina zanikają-
cych naczyń włosowatych znajdują-
cych się w skórze właściwej. Proces ten 
jest charakterystyczny dla zmian za-
chodzących w skórze kobiety po meno-
pauzie i postępuje z wiekiem. Na wy-
gląd skóry mogą mieć wpływ również 
palenie papierosów, niewłaściwa dieta 
(mocno przetworzona żywność, cukier, 
za dużo tłuszczu) i zanieczyszczenie 
powietrza. Istotnym problemem mają-
cym wpływ na koloryt skóry są prze-
barwienia, które pojawiają się w wyni-
ku zaburzenia pracy melanocytów (ko-
mórek produkujących barwnik), zabu-
rzeń hormonalnych i pamiątek po zbyt 
intensywnym opalaniu. Mogą być rów-
nież związane z chorobami i przyjmo-
waniem niektórych leków. 
W pielęgnacji dodającej skórze bla-
sku wypróbuj koniecznie kwasy AHA 
i BHA, witaminę C, arbutynę i flawo-
noidy. Kwasy AHA nazywane również 
kwasami owocowymi (m.in. kwas gli-
kolowy, mlekowy, winowy, jabłkowy, 
cytrynowy, migdałowy), BHA, czyli 
beta-hydroksykwasy (salicylowy) i po-
lihydroksykwasy (kwas laktobionowy, 
glukonolaktan), w odpowiedniej (bez-
piecznej) koncentracji delikatnie złusz-
czają martwe komórki naskórka, wy-
równując koloryt skóry, rozświetlając 
ją, odblokowując ujścia gruczołów łojo-
wych i niwelując zaskórniki. Niektóre 
kwasy mają właściwości przeciwzapal-
ne, wpływają na syntezę kolagenu, 
a więc powodują uelastycznienie skóry, 
lepsze jej napięcie, poprawiają jej gę-
stość i znacząco spowalniają procesy 
starzenia. Witamina C ma właściwości 
delikatnie rozjaśniające i złuszczające, 
jest też bardzo silnym antyoksydantem,  
pobudza produkcję kolagenu oraz 

Precyzyjna aplikacja
Nowoczesne kosmetyczne wypełniacze mają nie tylko zaawansowane 
formuły liftingujące i odmładzające, ale również aplikatory, dzięki 
którym ich aktywne składniki z łatwością dotrą do sedna problemu. 
Sera i eliksiry zaopatrzone w pipety, zakraplacze, pędzelki lub końcówki 
przypominające strzykawkę pozwalają na bardzo precyzyjne naniesienie 
kosmetyku tam, gdzie ma działać, czyli dokładnie w linię bruzdy lub 
zmarszczki (np. w bruzdy nosowo-wargowe, zmarszczki wokół ust, lwią 
zmarszczkę między brwiami, zmarszczki na czole). Dzięki temu produkt 
ma miejscowe działanie i jest aktywny tylko w określonym obszarze  
twarzy, czyli tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. 

1. BIOLIQ intensywne serum wypełniające, 2 ml, cena: 34,99 zł, 100  ml = 1749,50 zł   2. EVELINE  

COSMETICS Hyaluron&Collagen, skoncentrowane serum do twarzy wypełniające zmarszczki, 
18 ml, cena: 42,99 zł, 100 ml = 238,83 zł   3. PERFECTA Multi-Kolagen Retinol, booster na dzień 
i noc, 15 ml, cena: 27,99 zł, 100 ml = 186,60 zł   4. L’ORÉAL Revitalift Filler, serum wypełniające  
do twarzy, 16 ml, cena: 49,99 zł, 100 ml = 312,44 zł 

tkanki tłuszczowej na podbródku. 
Fitohormony potrafią też zadbać 
o prawidłową gospodarkę wodną 
w naskórku i zapobiegają powstawa-
niu opuchnięć w okolicy oczu. Połą-
czone z flawonoidami wykazują silne 
działanie antyrodnikowe, więc rów-
nież spowalniają procesy starzenia. 
Roślinny botox (ekstrakt z jeżówki) 
wykorzystany w kosmetykach doda-
je skórze witalności, napręża ją, czyli 
działa niczym delikatny lifting, po-
nieważ – podobnie jak toksyna botu-
linowa – rozluźnia napięcie mięśniowo- 
nerwowe. Peptydy wykorzystywane 
w kosmetykach (z roślin lub synte-

tyczne) coraz lepiej naśladują funkcje 
peptydów w skórze, więc dbają o jej 
ujędrnienie, nawilżenie, a nawet delikat-
nie rozjaśniają skórę i rozluźniają mię-
śnie, spłycając zmarszczki. Koenzym Q10 
od lat wykorzystywany w kosmetyce sku-
tecznie walczy z wolnymi rodnikami, re-
generuje, poprawia ochronę warstwy hy-
drolipidowej naskórka.
POLECAMY: wykorzystanie koenzymu 
Q10, peptydów i fitohormonów szczegól-
nie do pielęgnacji nocnej. W pielęgnacji 
dziennej skuteczny jest roślinny botox – 
szczególnie w serum, ampułkach i ma-
skach błyskawicznie liftingujących, wy-
gładzających i napinających skórę.

1 2 3 4
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Wypełnione światłem
Wrogiem zmarszczek, a naszym sprzymierzeńcem jest światło, bo 
gdy zmarszczki i bruzdy są dobrze i obficie oświetlone, przestają 
być widoczne. Z tego właśnie powodu wiele marek kosmetycznych 
do preparatów pielęgnacyjnych przeznaczonych do cery dojrzałej 
dodaje zmikronizowany pył perłowy lub drobinki odbijające światło 
i działające jak soczewka. Światło wypełnia zmarszczkę i przez to staje 
się ona mniej widoczna i płytsza. Magia? Raczej nowoczesna kosmeto-
logia, która poprawia wygląd i humor. 

uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne 
(to zaleta doceniana szczególnie przy pielę-
gnacji skóry z tendencją do pękających na-
czynek krwionośnych, tzw. pajączków). Ar-
butyna ma skuteczne działanie rozjaśniają-
ce, a flawonoidy unicestwiają wolne rodniki, 
spowalniają procesy rozkładu kwasu hialu-
ronowego i kolagenu oraz wzmacniają na-
czynia krwionośne, działają też przeciw- 
zapalnie.
POLECAMY: pielęgnację rozjaśniającą 
i rozświetlającą skórę najlepiej jest zacząć już 
od jej oczyszczania. Pomogą w tym kosme-
tyki o delikatnym działaniu złuszczającym 
(najlepiej peelingi, toniki, a nawet złuszcza-
jące żele lub pianki do mycia zawierające en-
zymy lub kwasy). Idealnym uzupełnieniem 
będą maski zawierające ekstrakty owocowe, 
kwas hialuronowy i witaminę C. Do pielę-
gnacji dziennej zalecamy krem z witaminą 
C i olejami roślinnymi (np. z pestek malin, 
ekstraktem z miłorzębu japońskiego, wą-
kroty azjatyckiej lub kasztanowca). FO

T.
 1

23
RF

1. MAX FACTOR Radiant Lift, 
korektor rozświetlający do 
twarzy, 7 ml, cena: 48,99 zł, 
100 ml = 699,86 zł   2. AA Make Up,  
podkład wypełniający 
zmarszczki, 30 ml, cena:  
25,99 zł, 100 ml = 86,63 zł    

3. BELL HYPOALLERGENIC Lift 
Complex Make-Up, podkład 
SPF 15, 33 g, cena: 36,99 zł, 
100 g = 112,09 zł 

1 2 3
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CHCĘ MIEĆ 
piękną cerę!

I zapomnieć o niedoskonałościach skóry. Walczmy z nimi, 
korzystając z pomocy sojuszników – dermokosmetyków.  

Dermatolog podpowiada, jak pozbyć się nowej dolegliwości  
– mascne, czyli trądziku pod maseczką ochronną.  
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Pod maseczkami ochronnymi, które nosimy, panują wyższa 
temperatura i większa wilgotność, czyli jest dobre środowisko dla 

rozwoju bakterii. Czy to one odpowiadają za niespodziewane zmiany 
trądzikowe i inne problemy skórne? Pytamy specjalistę 

dermatologa. ROZMAWIA:  Katarzyna Brzeska

MASCNE 
problem pod maską

Od początku pandemii maski ochronne 
wzbudzały wiele kontrowersji. Dziś 
przyjrzymy się im z punktu widzenia 
dermatologii. Sporo osób twierdzi, że 
ich noszenie miało w ciągu ostatniego 
roku bezpośredni wpływ na pogorsze-
nie stanu ich skóry. Czy spotkała się pa-
ni z takimi opiniami?
IS: W ostatnim czasie odwiedzają mnie 
pacjenci, którzy zauważyli u siebie na-
wracające zmiany zapalne i nasilenie 
zmian trądzikowych, a niekiedy nawet 
liszaj, opryszczkę, różnego rodzaju wy-

Ekspert: 
DR IVANA STANKOVIĆ 
lekarz dermatolog, Klinika Dermea,  
Warszawa, ul. Noakowskiego 16 lok 31 

www.dermea.pl

sypki czy wręcz trądzik różowaty 
w okolicach brody, ust i nosa. Uważa-
ją, że za ich pojawienie się odpowie-
dzialne jest noszenie maseczki. I rze-
czywiście, w przypadku skóry skłonnej 
do niedoskonałości, trądzikowej, prze-
suszonej i wrażliwej noszenie maseczki 
może powodować pojawienie się nie-
pokojących objawów i zmian.

Mascne pojawia się na twarzy w miej-
scu, które zakrywa maseczka.
IS: Potoczna nazwa „mascne” jest połą-
czeniem fragmentów dwóch angiel-
skich słów „mask” i „acne” (czyli maska 
i trądzik) i dosyć obrazowo opisuje pro-
blem. W skrócie można powiedzieć, że 
mascne to trądzik lub zmiany skórne 
wywołane przez noszenie maseczki. 
Nie zapominajmy też, że dodatkowo 
objawy trądziku mogą nasilić się w wy-
niku stresu, więc nie tylko noszenie 
maski odpowiada za jego aktywność. 
Zjawisko mascne przypomina mi tro-
chę „cell-phone-acne” (trądzik komór-

kowy) czyli wysyp trądziku związany 
z powszechnym używaniem telefonów 
komórkowych z klawiaturami. Derma-
tolodzy szybko odkryli, że za zmiany 
trądzikowe pojawiające się wyłącznie 
na bokach twarzy odpowiedzialne są 
bakterie namnażające się w zakamar-
kach klawiatur telefonów. Miały tam 
idealne warunki – ciepło, trochę łoju ze 
skóry oraz złuszczone komórki naskór-
ka. Podczas używania telefonu bakterie 
przenoszone były na policzki oraz boki 
twarzy i tam przyczyniały się do po-
wstawania wyprysków. 

Z jakimi problemami wiąże się  
mascne?
IS: Oprócz trądziku często pojawiają 
się podrażnienia wywołane pociera-
niem tkaniny maski o skórę (szczegól-
nie tę wrażliwą). Zdarza się, że nawet 
nie czujemy, kiedy tkanina maseczki 
czy gumki podrażniają naskórek, po-
wodując otarcia, drobne ranki, a nawet 
odleżyny. Nagminnym problemem 
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związanym z otarciami i trudno goją-
cymi się rankami są nadżerki, a te z ko-
lei mogą zwiększać ryzyko pojawienia 
się infekcji bakteryjnych i grzybiczych 
np. liszajca i opryszczki.

Oprócz mechanicznych uszkodzeń  
skóry częstym problemem jest podobno 
nadmierne wydzielanie sebum przez 
skórę oraz wilgoć panująca pod maską.
IS: Zakrywanie ust maseczką powo-
duje, że wydychane z płuc ciepłe po-

wietrze może podwyższać temperatu-
rę oraz wilgotność. Na skórze pod ma-
seczką tworzą się idealne warunki do 
namnażania się bakterii – szczególnie 
tych beztlenowych, odpowiedzial-
nych także za wywołanie trądziku.  
Ponieważ pod maską panuje wyższa 
temperatura, gruczoły łojowe zwięk-
szają wydzielanie łoju, co powoduje 
powstawanie zaskórników, przetłusz-
czenie, a nawet łojotokowe zapalenie 
skóry. 

Czy jest na to jakiś sposób?
IS: Przede wszystkim dbanie o higienę 
skóry oraz utrzymywanie samej maski 
w idealnej czystości. Aby zmniejszyć 
ryzyko pojawienia się zmian skórnych 
trądziku, ważne jest oczyszczanie skó-
ry dobrym, niepodrażniającym, nawil-
żającym preparatem – zarówno przed 
założeniem maski, jak i po jej zdjęciu. 
Do oczyszczania można użyć żelu, 
pianki lub toniku przeznaczonych do 
pielęgnacji skóry z niedoskonałościa-
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mi lub trądzikiem i koniecznie wzbo-
gaconych o składniki nawilżające. 
W niektórych przypadkach (szczegól-
nie wtedy, gdy już pojawią się jakieś 
zmiany na skórze, wypryski lub krost-
ki) sprawdzają się także antybakteryjne 
preparaty do mycia, ale w żadnym wy-
padku nie mogą one zawierać alkoho-
lu, który powoduje bardzo silne prze-
suszenie skóry. Oczyszczanie powinno 
być delikatne, ale musi współ- 
istnieć z pielęgnacją nawilżającą 
i ochronną. Przed założeniem masecz-
ki dobrze jest też użyć kremu o działa-
niu odżywczym, ale również wzmac-
niającym ochronną barierę hydrolipi-
dową naskórka (np. z ceramidami). Po 
zdjęciu maski ważne jest dokładne 
oczyszczenie skóry i zastosowanie kre-
mu silnie regenerującego – najlepiej, 
jeśli będzie to dermokosmetyk. Warto 
do pielęgnacji wprowadzić delikatne 
peelingi enzymatyczne, które wspomo-
gą naskórek w procesie złuszczania 
martwych komórek i regenerująco- 
-nawilżające maski kosmetyczne. Naj-
lepiej dobierać zarówno maski, jak i pe-
elingi po konsultacji z dermatologiem. 

Wspomniała pani o higienie maseczki...
IS: Maski są jednym z najprostszych 
i najskuteczniejszych sposobów zabez-
pieczających nas przed rozprzestrze-
nianiem się wirusów i bakterii, więc 
musimy je nosić, ale musimy również 
odpowiednio o nie dbać. Jeśli używamy 
jednorazowych maseczek, niech na-

prawdę służą nam do jednokrotnego 
użytku, a jeśli nosimy maseczki prze-
znaczone do wielokrotnego użycia, co-
dziennie musimy prać je w temperatu-
rze 60°C w delikatnych środkach piorą-
cych. Jeśli jesteśmy zmuszeni zakrywać 
usta i nos przez cały dzień, miejmy do-
datkową maseczkę (jedną lub dwie) na 
wymianę, aby nie spędzać całego dnia 
w tej samej. Maseczki zmieniamy mak-
symalnie po 4 godzinach noszenia!

Czy kosmetyki do makijażu mogą  
pod maseczką stanowić zagrożenie?
IS: Podczas noszenia maseczek pole-
cam używanie lekkich kosmetyków, 
np. kremów BB i CC zamiast tradycyj-
nego podkładu, albo lekkich dermoko-
smetyków kolorowych przeznaczo-
nych do cery z niedoskonałościami lub 
trądzikowej. Należy też ostrożnie uży-
wać pomadek, błyszczyków i tłustych 
balsamów do ust, bo ich resztki odci-
śnięte na masce mogą stać się pożywką 
dla drobnoustrojów.

Czy jest coś jeszcze, co może nam  
pomóc przeciwdziałać pojawieniu się 
problemów pod maską?
IS: Problemem bywa też kontaktowe 
zapalenie skóry powstające  w wyniku 
zetknięcia wrażliwej skóry z maseczka-
mi upranymi w zbyt dużej ilości środ-
ków piorących, płynów zmiękczają-
cych albo niedokładnie wypłukanych. 
Nie przesadzajmy z ilością detergentów 
przeznaczonych do prania maseczek. 
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1. BANDI Anti Acne multiaktywny krem BB do twarzy, 50 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 79,98 zł   2. 

A-DERMA Phys-Ac Global, krem przeciw niedoskonałościom, 40 ml, cena: 56,99 zł, 100 ml = 

142,48 zł   3. SYLVECO punktowy żel na wypryski, 15 ml, cena: 21,99 zł, 100 ml = 146,60 zł   4. NACO-

MI olej z czarnuszki do twarzy i ciała, 50 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 79,98 zł   5. BIELENDA CBD 
Cannabidiol, krem nawilżająco-detoksykujący, 50 ml, cena: 28,99 zł, 100 ml = 57,98 zł  
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Walka z trądzikiem nie jest łatwa, 
ale możemy ją wygrać.  

Potrzebne są wytrwałość 
i dobrze dobrane 

dermokosmetyki skutecznie 
wspomagające leczenie.  

TEKST:  Katarzyna Brzeska i Anna Władzielczuk

Trądzik często traktujemy jak chwilową 
dolegliwość. W rzeczywistości niestety 
jest jedną z najczęściej występujących 
dermatoz, czyli chorób skóry, i trakto-
wanie go jako samoczynnie mijającą 
przypadłość może doprowadzić do po-
ważnych zmian, które pozostawią na 

Dermokosmetyki wspomagające leczenie trądziku na ogół zawierają sub-
stancje działające kojąco, przeciwzapalnie, złuszczająco, rozjaśniająco, an-
tybakteryjnie, a także regulujące wydzielanie łoju. Do najczęściej wykorzy-
stywanych należą: kwasy azelainowy, glikolowy i salicylowy (złuszczają, rozja-
śniają skórę, zwężają i oczyszczają ujścia gruczołów łojowych), Niacynamid, czyli 
witamina B3 (ogranicza wydzielanie sebum i eliminuje stany zapalne, reguluje 
nawilżenie i złuszczanie się skóry), olejek z drzewa herbacianego, olejek z czar-
nuszki (koją skórę, działają przeciwzapalnie i regulują pracę gruczołów łojo-
wych), cynk i siarka (wspomagają procesy regeneracji naskórka i zmniejszają ob-
jawy trądziku), zielona glinka (oczyszcza skórę – szczególnie w formie maski – 
działa przeciwzapalnie i pochłania nadmiar wydzielanego łoju) oraz retinol (od-
blokowuje mieszki włosowe, złuszcza i normalizuje pracę gruczołów łojowych). 

Cenne składniki
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ORĘŻ
Przeciwtrądzikowy

skórze trwałe ślady (np. blizny i prze-
barwienia). Nie zwlekaj! Z pierwszymi 
objawami trądziku nie należy radzić 
sobie domowymi sposobami, ale od ra-
zu udać się do dermatologa (a nie ko-
smetyczki). Postawienie właściwej dia-
gnozy i zaplanowanie sposobu leczenia 

(na ogół preparatami miejscowymi, ale 
niekiedy również środkami farmakolo-
gicznymi zawierającymi retinoidy, czyli 
pochodne witaminy A) to pierwszy etap 
rozprawiania się z tą przykrą dolegliwo-
ścią. Kolejny to dobranie dermokosme-
tyków do codziennej pielęgnacji skóry, 
które wspomogą leczenie.

Indywidualny dobór 
Głównymi przyczynami powstawania 
trądziku (oprócz predyspozycji gene-
tycznych i przemian hormonalnych) są: 
przerost gruczołów łojowych i zabloko-
wanie ich ujść oraz namnażanie się bak-
terii beztlenowych Propionibacterium 
acnes wywołujących procesy zapalne. 
Działanie dermokosmetyków powinno 
być uzupełnieniem i współgrać z kura-
cją zaleconą przez lekarza dermatologa.
Działanie dermokosmetyków przeciw-
trądzikowych powinno skupiać się na 
dokładnym oczyszczaniu skóry (prepa-
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Pierwsza i najważniejsza 
zasada w pielęgnacji 
skóry trądzikowej to 
dostosowanie jej do 
kuracji zaleconej przez 
lekarza dermatologa. 

Dermokosmetyki powinny być tak dobrane, aby uzupełniały, 
współgrały i wspomagały działanie leków stosowanych w tera-
pii choroby, jaką jest trądzik. Wybierajmy produkty o prostych 
składach pozbawionych niepotrzebnych substancji drażniących 
(glikole, substancje konserwujące np.: EDTA) i komedogennych, 
czyli zapychających pory (wazelina, parafina, niektóre oleje np.: 
kokosowy, ze słodkich migdałów, jojoba, awokado) oraz przesu-
szających skórę (alkohole np.: etanol, izopropanol). W rytuale pie-
lęgnacyjnym w przypadku skóry dotkniętej trądzikiem powinien 
być zachowany balans pomiędzy kontrolą wydzielania sebum 
a nawilżeniem i ochroną bariery hydrolipidowej. Nowe produkty 

wprowadzajmy do pielęgnacji pojedynczo. Wtedy łatwiej oce-
nimy, jak nasza skóra na dany produkt reaguje, co w przypadku 
zmienionej chorobowo skóry jest niesłychanie istotne. Pamiętaj-
my, że dbałość o higienę to zawsze podstawa, a zatem dokładnie 
oczyszczajmy twarz i zmywajmy makijaż przed snem. Bierzmy 
prysznic po wysiłku fizycznym. W celu zminimalizowania ryzyka 
dodatkowego nadkażenia skóry używajmy oddzielnego ręczni-
ka do twarzy lub (idealnie) jednorazowego ręcznika papierowe-
go, odkażajmy regularnie urządzenia i przedmioty codziennego 
użytku (np.: telefon, oprawki okularów) oraz dbajmy o czystość 
przedmiotów mających bezpośredni kontakt ze skórą (np. po-
ściel, akcesoria do makijażu). Unikajmy opierania się na dłoniach 
i niepotrzebnego dotykania twarzy. Ograniczmy spożycie prze-
tworzonej żywności, cukru, kawy i alkoholu. Jedzmy zdrowo 
i różnorodnie. Zbilansowana dieta bogata w pełnowartościowe 
białka, tłuszcze, witaminy i minerały bez wątpienia pomoże w dą-
żeniu do nieskazitelnej, alabastrowej cery.

Ekspert: 
ANNA  
WŁADZIELCZUK 
magister farmacji 

PORADA SPECJALISTY
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1. BIOLIQ Specialist, Niedoskonałości, płyn tonizujący, 200 ml, cena: 22,99 zł, 100 ml = 11,50 zł  

2. BASICLAB Esteticus, serum zmniejszające niedoskonałości z niacynamidem 5%, 30 ml, 
cena: 118,99 zł, 100 ml = 396,63 zł   3. DERMEDIC Normacne, antybakteryjny żel do mycia 
twarzy, 200 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 15,00   4. TOŁPA dermo face sebio, normalizujący krem 
nawilżający, 40 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 74,98 zł   5. LA ROCHE-POSAY Innovation, Effaclar 
Duo(+), krem zwalczający niedoskonałości, 40 ml, cena: 59,99 zł, 100 ml = 149,98 zł  

ratami bez mydła i alkoholu), tonizacji 
i regulowaniu wydzielania łoju oraz na 
delikatnym złuszczaniu martwych 
i zrogowaciałych komórek naskórka 
(peelingami enzymatycznymi lub 

kwasami o bezpiecznym dla skóry stęże-
niu). Najczęściej preparaty mocno dzia-
łające i o większym stężeniu substancji 
aktywnych stosuje się na noc. Pielęgna-
cja dzienna z kolei powinna się opierać 

raczej na łagodzeniu stanów zapalnych 
i przywróceniu odpowiedniego stanu 
nawilżenia skóry oraz ochronie przed 
promieniowaniem słonecznym. Kremy 
z filtrem oprócz oczywistego działania 
chroniącego przed fotostarzeniem za-
pobiegają też powstawaniu przebar-
wień pozapalnych. Preparaty przeciw-
trądzikowe powinny wykazywać się 
delikatnym działaniem i lekką konsy-
stencją. Szczególnej uwagi wymaga 
skóra w okresie zaognienia objawów 
trądziku. Zaskórników lub wyprysków 
ropnych w żadnym wypadku nie należy 
wyciskać ani usuwać w inny sposób, nie 
wspominając już o wykonywaniu za-
biegów kosmetycznych u kosmetyczki. 
Jedynymi zabiegami, które można wy-
konywać w czasie trwania (i leczenia) 
trądziku, są zabiegi dermatologiczne 
(np. peelingi enzymatyczne i chemicz-
ne) wykonywane przez lekarza derma-
tologa w sterylnych warunkach.  
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Test SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY  
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Testowała: Aleksandra Stępień 
ekspertka ds. pielęgnacji w drogerii h w Warszawie

O produkcie: mydło w płynie  
o przyjemnym, delikatnym zapachu 
i kremowej konsystencji. Bardzo 
dobrze oczyszcza skórę, a dzięki dużej 
zawartości olejku z bawełny oraz 
alantoiny wspomaga regenerację 
suchej oraz podrażnionej skóry dłoni. 
Najlepszy dla: dłoni wymagających 
delikatnej, lecz skutecznej pielęgnacji.
Zwróciłam uwagę na: eleganckie  
opakowanie oraz zawartość  
składników odżywczych. 

O produkcie: serum do twarzy 
o lekkiej konsystencji. Produkt równo- 
miernie się rozprowadza i szybko 
wchłania. Zawiera retinol, kofeinę 
oraz witaminy C i E, dzięki czemu 
działa przeciwstarzeniowo, poprawia 
ukrwienie skóry i wyrównuje jej 
koloryt. 
Najlepszy dla: skór dojrzałych, 
z przebarwieniami. 
Zwróciłam uwagę na: dużą 
zawartość składników aktywnych, 
higieniczne opakowanie z pompką.

Barwa, Bawełniane,  
naturalne mydło w płynie 

O produkcie: naturalny balsam  
do ciała zaskakuje lekkością i świeżym 
zapachem. Delikatna konsystencja 
sprawia, że szybko się wchłania,  
co pozwala uniknąć tłustego filmu  
na skórze. Skóra jest dobrze nawilżo-
na, a zawarty w kosmetyku imbir  
poprawia jej elastyczność i jędrność .
Najlepszy dla: skór podrażnionych, 
suchych, o obniżonej jędrności.
Zwróciłam uwagę na: lekką  
konsystencję produktu oraz formułę 
bezpieczną dla alergików. 

Dove, Powered by Plants,  
balsam do ciała 4O produkcie: płyn micelarny 

o delikatnej i niepodrażniającej formule, 
który idealnie sprawdzi się w demakijażu 
twarzy i oczu. Zawarte w nim łopian oraz 
pyłek z tapioki zapewniają dogłębne 
oczyszczenie, zwężają pory i zapobiegają 
nadmiernemu przetłuszczaniu się skóry 
w ciągu dnia. Produkt ten poradzi  
sobie nawet z wodoodpornym 
makijażem.
Najlepszy dla: osób z cerą mieszaną 
i tłustą.
Zwróciłam uwagę na: niespotykaną 
formułę płynu micelarnego z pyłkiem. 

Lirene, Natura, normalizujący  
eco płyn micelarny

FACEMANIA Retinol,  
serum do twarzy1 2

3

Lirene Natura, normalizujący eco płyn micelarny,  
400 ml, cena: 21,99 zł, 100 ml = 5,50 zł

Dove Powered by Plants, balsam do ciała 
250 ml, cena: 28,99 zł, 100 ml = 11,60 zł

FaceMania Retinol, serum do twarzy,  
50 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 79,98 zł

Barwa Naturalna, Bawełniane, mydło w płynie do rąk i ciała,  
500 ml, cena: 9,99 zł, 100 ml = 2,00 zł

TYLKO 
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LINIA 24K SNAIL & CAVIAR
to wyjątkowe połączenie unikalnych właściwości kawioru, drogocennego 24-karatowego złota, 

filtrowanego śluzu ślimaka i neuropeptydów z rewolucyjną technologią infuzji. 

ZAPEWNIA WIDOCZNY EFEKT GLOBALNEGO ODMŁODZENIA:
• Błyskawicznie i długotrwale nawilża skórę

• Redukuje wszystkie rodzaje zmarszczek

• Przywraca skórze jędrność i sprężystość

• Intensywnie wygładza i wyrównuje koloryt cery

NOWY WYMIAR 
ODMŁADZANIA
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ABC golarek hybrydowych
Bateryjne golarki hybrydowe to maszynki z wymiennymi głowicami, które poza goleniem umożliwiają przycinanie, 
modelowanie i trymowanie zarostu. Niektóre z nich są wyposażone w ruchome nożyki (podobne do stosowanych  
w golarkach elektrycznych). Bateryjnymi maszynkami można golić się na sucho i na mokro, np. pod prysznicem.  
Są precyzyjne, bo głowica goląca dzięki ruchowi w różnych płaszczyznach dostosowuje się do kształtu twarzy.

ie namawiamy do golenia 
się brzytwą, choć to stylowy 
sposób na pozbycie się zaro-

stu. Nie upieramy się także, że maszynka 
do golenia z tradycyjną żyletką jest naj-
lepsza, choć wciąż ma zwolenników. 
Przedstawimy zalety nowoczesnych jed-
norazówek, maszynek z wymiennymi 
ostrzami oraz elektrycznych golarek hy-
brydowych. Zasada przy wybieraniu 
maszynki (jednorazówki, maszynki 
z wymiennymi głowicami) jest prosta – 
im więcej ostrzy, tym golenie będzie wy-
magało mniejszej liczby powtórzeń, 
a tym samym będzie mniej podrażniało 
skórę. Używając głowicy z trzema, czte-

rema lub pięcioma ostrzami, wystarczy 
jeden wprawny ruch, aby zgolić wszyst-
kie włoski, które będą stały na drodze 
precyzyjnym ostrzom. Dobrze wybrać 
maszynkę, której głowica z ostrzami po-
rusza się na różnych poziomach, bo 
podczas golenia dopasuje się do kształtu 
twarzy. Zaletą jest też pasek nasączony 
mieszanką olejków, polimerów i olejku 
mentolowego, łagodzący podrażnienia 
oraz dający ostrzom poślizg. Ważne, aby 
ostrza były ułożone blisko siebie, co 
podnosi i komfort, i jakość golenia. 
Ostrza posłużą dłużej, jeśli będziemy je 
odpowiednio pielęgnować po każdym 
goleniu – czyścić i dokładnie osuszać. 

Żyletka, maszynka 
na ruchomej główce, 

a może nożyk z kilkoma 
elastycznymi ostrzami? 

Trzema czy może 
pięcioma? Co wybrać, 

żeby golenie poszło 
gładko? 

TEKST: Aleksander Perliński

1. WILKINSON XTreme3, Black Edition,  
maszynki do golenia, 1 opak. cena:  
22,99 zł, 1 opak. = 22,99 zł   2. GILLETTE  

Fusion, Styler maszynka do golenia  
i modelowania zarostu + 1 wkład,  
1 opak., cena: 105,99 zł, 1 opak. = 105,99 zł    

3. PHILIPS OneBlade Face+Body, golarka  
hybrydowa, 1 opak., cena: 209,99 zł,  
1 opak. = 209,99 zł

Golenie
z prądem

2

3

1
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HEBE: Wiosenna pielęgnacja różni się 
od zimowej i letniej?
Zimą temperatura powietrza na ogół 
nie przekracza 10°C i nasza skóra za-
chowuje się trochę inaczej – gruczoły 
łojowe spowalniają pracę i skóra szyb-
ciej się przesusza, jest narażona na po-
drażnienia. Nie sprzyjają jej również 
nagłe zmiany temperatury, suche i zbyt 
ciepłe powietrze w mieszkaniach i biu-
rach. Po zimie może mieć szarawy od-
cień, przebarwienia i widać, że jest 
zmęczona. Szczególnie narażona na 
wymienione objawy jest skóra wrażli-
wa. Potrzebuje wiosną odpowiedniego 
nawilżenia, odżywienia i ochrony. 
O tych aspektach powinniśmy pamię-
tać już na etapie dobierania kosmety-
ków do oczyszczania i demakijażu  
– powinny mieć łagodne działanie, do-
brze jeśli będą miały właściwości deli-

H:  Jak zaplanować wiosenną pielęgnację 
skóry wrażliwej? 
Oczyszczanie i demakijaż łagodnymi 
kosmetykami bez mydła i bez alkoholu. 
Skóra wrażliwa po oczyszczaniu wyma-
ga tonizacji, która przywraca jej natu-
ralne pH i wspomaga ochronę. Można 
używać delikatnych hydrolatów z róży 
lub bławatka, które sprawdzają się 
w kosmetykach do skóry wrażliwej. Na 
dzień najlepszy będzie lekki krem na-
wilżający z filtrem przeciwsłonecznym. 
Może zawierać ekstrakty z ogórka lub 
aloesu i składniki chroniące skórę 
przed czynnikami zewnętrznymi (np. 
cukry roślinne ramnoza i mannitol, 
które łagodzą podrażnienia i poprawia-
ją nawilżenie). Sprawdzonymi składni-
kami nawilżającymi dla skóry wrażli-
wej są również kwas hialuronowy, alan-
toina, pantenol, mocznik, woda termal-
na. W pielęgnacji na noc trzeba posta-
wić na odżywienie skóry, dlatego przy-
dadzą jej się witaminy (A, C i E), mi-
kroelementy, aminokwasy, fitosterole, 
kolagen, proteiny (np. roślinne czy też 
z jedwabiu) i koenzym Q10. Nie prze-
sadzajmy jednak z ilością składników 
w kosmetykach do skóry wrażliwej, bo 
ich silne działanie może przynieść od-
wrotny efekt do zamierzonego.  

Po zimie skóra wrażliwa potrzebuje pielęgnacji wzmacniającej, silnego 
nawilżenia, regeneracji i ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Jak się nią 

zajmować o tej porze roku, mówi nasza ekspertka.  ROZMAWIA: Katarzyna Brzeska

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

katnie złuszczające, bo po zimie warto 
wspomóc skórę w procesach regenera-
cji naskórka i pomóc jej pozbyć się 
martwych i zrogowaciałych komórek 
z powierzchni. Delikatne złuszczanie 
(w przypadku skóry wrażliwej tylko 
peelingami enzymatycznymi) przy-
wróci skórze zdrowy wygląd, blask 
i rozświetlenie. 

H:  Na co należy zwrócić uwagę, dobiera-
jąc kosmetyki do skóry wrażliwej?
Kosmetyki powinny być delikatne 
i przeznaczone do takiego typu cery. 
Uwrażliwić skórę może dosłownie 
wszystko: składniki kosmetyków o du-
żym stężeniu, twarda woda, intensyw-
ne pocieranie (np. ręcznikiem), ostre 
przyprawy, mocna kawa, alkohol, a na-
wet stres lub składniki własnego potu. 
Do pielęgnacji skóry wrażliwej należy 
także obserwowanie jej reakcji. Wio-
sną czynnikiem uwrażliwiającym mo-
że być także słońce. Krem z filtrem mi-
nimum SPF15 to podstawa ochrony. 
Polecam te z filtrami mineralnymi, 
które pozostają na powierzchni na-
skórka i nie powodują podrażnień. 
Warto także zadbać o wspomaganie 
ochrony płaszcza hydrolipidowego na 
powierzchni naskórka. 

WIOSENNA 
nadwrażliwość
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OLEJEK Z DZIKIEJ 

RÓŻY
Jest bogaty w witaminy,  

sterole i niezbędne  
dla dobrej kondycji skóry 

nienasycone kwasy 
tłuszczowe. 

1. NA NOCNEJ ZMIANIE

PRODUKT NA NOC, który nie tylko oczyszcza  
skórę, ale i skutecznie łagodzi jej podrażnienia. 
Zawiera hydrolat lawendowy, D-Panthenol 
oraz... kamień księżycowy.  

Dermika Insomnia, księżycowy kojący płyn micelarny, 
400 ml, 26,99 zł, 100 ml = 6,75 zł

2. 95% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW

BALSAM WIELOFUNKCYJNY – pomaga ukoić, 
nawilżyć i odżywić skórę suchą i wrażliwą. Napar 
z niebieskiej herbaty i ceramidy pomagają 
odzyskać blask i zdrową kondycję skóry.

Teaology Happy Skin, balsam upiększający do twarzy, 
100 ml, 149,99 zł, 100 ml = 149,99 zł 

3. PACHNIE RÓŻĄ

OLEJEK Z OWOCÓW DZIKIEJ RÓŻY jest 
kosmetykiem znanym co najmniej od trzech tysięcy 
lat! Nawilża, łagodzi podrażnienia i niweluje 
szorstkość skóry.

Yasumi Me Rose, Genotyp C, eliksir do twarzy, 30 ml, 
49,99 zł, 100 ml = 166,63 zł  

4. BEZ CIENIA ZMĘCZENIA

Unikatowa kompozycja składników, a zwłaszcza 
kompleks POLYPLANTS FRUITS intensywnie 
nawilża, działa antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo.
Uwalnia strefę pod oczami od cieni, opuchnięć 
i zasinień. 

Herla Hydra Plants, krem pod oczy, 30 ml, 134,99 zł,  

100 ml = 449,97 zł   

5. DLA SKÓRY ODWODNIONEJ

MASKA WEGAŃSKA z roślinnym kompleksem 
VEGESERYL wygładza, ochrania, nawilża  
i zapobiega powstawanie zmarszczek. Inny 
składnik – Fucogel – zabezpiecza skórę przed 
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. 

Yasumi  Eco, maseczka wegańska do twarzy, 60 ml, 
54,99 zł, 100 ml = 91,65 zł 
 
6. WIĘCEJ ELASTYCZNOŚCI

Krem przywraca cerze miękkość, łagodzi podraż-
nienia oraz wyraźnie wygładza naskórek. 
Zawiera ekstrakt z ALG MORSKICH. 

Bandi Professional Delicate Care, krem nawilżający  
do twarzy, 30 ml, 34,99 zł, 100 ml = 116,63 zł
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Z
Nie tylko cieszą oczy i pięknie pachną. Kwiaty – a konkretnie kwiatowe 

ekstrakty, wyciągi i olejki eteryczne – służą również pielęgnacji urody.  
Warto poznać ich moc. TEKST: Katarzyna Brzeska

CAŁA  
W KWIATACH 

Zainteresowane egzotycznymi składni-
kami zapominamy niekiedy o kosme-
tykach zawierających wyciągi z kwia-
tów i ziół znanych nam z polskich łąk. 
Doceniajmy ich wyjątkowe właściwo-
ści, bo jest się czym zachwycać.

RUMIANEK
Jakie cenne substancje skrywa? Są to  
alfa-bisabolol i chamazulen wykazujące 
działanie przeciwzapalne, przeciwbak-
teryjne i łagodzące podrażnienia. 
Sprawdzają się w produktach do pielę-
gnacji cery trądzikowej, wrażliwej, aler-
gicznej i do pielęgnacji skóry niemow-
ląt. Bisabolol łagodzi zaczerwienienia, 
a chamazulen uspokaja reakcje uczule-
niowe na skórze. Wyciągi i olejek ru-
miankowy są składnikami kosmetyków 
do mycia, bo świetnie oczyszczają, de-
zynfekują i koją skórę. W połączeniu 
z witaminą C mają właściwości rozja-
śniające i rozświetlające. Zawarty w wy-

Zrób to sama
Nagietkowy peeling do ciała
Do 200 ml czystego oleju kokosowego 
lub masła shea (np. marki Nacomi)  
dodaj 3–4 łyżki kwiatu nagietka (może 
to być po prostu zawartość 3 saszetek 
herbatki ziołowej z koszyczka nagietka 
bez dodatku innych ziół). Dokładnie 
wymieszaj i odstaw na 36 godzin 
w chłodne miejsce (ale nie do lodówki).
Raz dziennie zamieszaj. Na koniec  
dodaj szklankę gruboziarnistego cukru 
(może być trzcinowy) i wymieszaj. Jeśli 
konsystencja będzie za rzadka, dodaj 
więcej cukru i wstaw na kilka godzin  
do lodówki. Używaj do peelingującego 
masażu ciała 2–3 razy w tygodniu.

ciągu flawonoid apigenina pobudza 
porost włosów, a kumaryny, kwasy fe-
nolowe i karotenoidy wykorzystywane 
są w kosmetykach przeciwzmarszczko-
wych i regenerujących.

BŁAWATEK (CHABER) 
W kosmetologii bławatek dał się po-
znać jako remedium na podrażnienia 
skóry w okolicy oczu (wykorzystuje się 
go w kosmetykach zmniejszających 
sińce i obrzęki pod oczami oraz roz-
świetlających). Jego hydrolat tonizuje, 
zwęża naczynka, wspomaga pielęgna-
cję cery trądzikowej i podrażnionej, ma 
działanie antyseptyczne oraz nawilżają-
ce dzięki zawartości: garbników, flawo-
noidów, śluzów, pektyn, kwasów orga-
nicznych, soli mineralnych i witamin.

RÓŻA
Róże – szczególnie odmiany dzika i da-
masceńska – znane są ze względu na 
właściwości lecznicze i upiększające. 
Ich ekstrakty, hydrolaty i olejek eterycz-
ny zawierają mnóstwo witamin (naj-
większe źródło witaminy C, ale także A, 
E, K, B1, B2), garbniki i pektyny. Skry-
wają także flawonoidy i kwercetyny, 

SYLVECO 

 krem  
brzozowo- 
-nagietkowy  
z betuliną, 
50 ml, cena: 
41,99 zł,  
100 ml = 83,98 zł 

NACOMI  

naturalne 
masło shea,  
100 ml, cena:  
13,99 zł,  
100 ml = 13,99 zł 

NACOMI  

Olej koko-
sowy 100% 
naturalny 
organiczny, 
100 ml, cena: 
19,99 zł,  
100 ml = 19,99 zł 
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1. YOPE Aloes Lukrecja, płyn do higieny intymnej, 300 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 6,66 zł   2. HAGI puder do kąpieli z bławatkiem, 500 ml,  
cena: 48,99 zł, 100 ml = 9,80 zł   3. LIRENE 50% hydrolat-tonik z chabru, 200 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 10,00 zł  4. WELEDA Nagietek, pasta  

do zębów, 75 ml, cena: 22,99 zł, 100 ml = 30,65 zł   5. YOPE Geranium Żurawina, płyn do higieny intymnej, 300 ml, cena: 19,99 zł, 100 ml = 6,66 zł   
6. FEEL FREE odświeżający tonik z wyciągami z rumianku i tymianku, 200 ml, cena: 18,99 zł, 100 ml = 9,50 zł   7. SYLVECO ziołowy nawilżający żel 

do mycia rąk, 300 ml, cena: 21,99 zł, 100 ml = 7,33 zł

które są przeciwutleniaczami i chro-
nią przed działaniem wolnych rodni-
ków. Różany olejek wykorzystuje się 
do produkcji perfum, a także jako 
składnik kosmetyków odżywczych 
do cery suchej, zmęczonej i pozba-
wionej blasku. Ma on właściwości de-
likatnie rozświetlające i rozjaśniające, 
przeciwzmarszczkowe i stymulujące 
produkcję kolagenu. Hydrolat z płat-
ków róży jest świetnym tonikiem. 

MALWA
Medycyna ludowa zna malwę jako 
źródło o wysokiej zawartości związ-
ków śluzowych, które chronią ślu-
zówkę, działają zmiękczająco i łago-
dząco. Te właściwości wykorzystano 
w kosmetologii. Ekstrakty z malwy 
stosowane są do produkcji kosmety-
ków łagodzących podrażnienia, 
zmiękczających naskórek i poprawia-
jących dotlenienie krwi. Wyciąg 
z malwy działa przeciwobrzękowo, 
a jednocześnie dba o nawilżenie. Sam 
napar z kwiatów działa jak tonik 
o właściwościach nawilżających i ko-

Zrób to sama
Rumiankowo-miodowa  
maska-peeling do twarzy
W niewielkiej miseczce zaparz  
2–3 saszetki kwiatu rumianku, zalewając je 
gorącą wodą i odstawiając na około  
15 minut. Wyjmij saszetki, a do naparu 
dodaj łyżeczkę miodu i 3 łyżki płatków 
owsianych (górskich). Dokładnie wszystko 
wymieszaj i poczekaj, aż płatki namiękną, 
tworząc jednolitą papkę, którą po 
przestygnięciu możesz nakładać na skórę 
twarzy, szyi i dekoltu. Pozostaw maskę  
na 20 minut, a potem spłucz.

pielęgnację antycellulitową. Naturalny 
ekstrakt z kwiatów nagietka w połącze-
niu z olejkiem eterycznym jest skutecz-
nym składnikiem kosmetyków do pie-
lęgnacji dłoni.  

MAK
Odmianą wykorzystywaną w przemy-
śle kosmetycznym jest mak lekarski 
o dużych kwiatostanach występujących 
w wielu kolorach. Surowcem są nasio-
na maku, z których tłoczy się cenny olej 
makowy. Szczególnie ten tłoczony na 
zimno jest bogaty w kwas linolenowy, 
który zapobiega wiotczeniu skóry, po-
prawia jej gęstość i elastyczność, a także 
wpływa na mikrokrążenie i gospodar-
kę wodną, przez co znalazł zastosowa-
nie w kosmetykach pod oczy (likwidu-
je worki, podpuchnięcia i zasinienia). 
Wysoka zawartość witaminy E spra-
wia, że kosmetyki zawierające olej ma-
kowy mają działanie antyrodnikowe 
i przeciwdziałają starzeniu skóry. Olej 
makowy bywa również składnikiem 
kosmetyków do pielęgnacji zniszczo-
nych i przesuszonych włosów. 

jących. Ekstrakt z malwy zawiera sporo 
fitohormonów, więc wykorzystuje się go 
w kremach do cery dojrzałej. 

NAGIETEK
Wysoka zawartość steroli, karotenoidów, 
flawonoidów, saponin, kumaryny i olej-
ków eterycznych w nagietku sprawia, że 
roślinę tę wykorzystuje się do produkcji 
kosmetyków wygładzających i nawilżają-
cych do twarzy, a także wspomagających 
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ANWEN

Na dobranoc
Nocna maska do włosów jest bogata 
w składniki aktywne, odbudowuje 
i wzmacnia strukturę włosów, nadaje im 
połysk i wygładza, niwelując puszenie 
oraz elektryzowanie się. Produkt 
dostępny w wariantach dla włosów 
średnio- i wysokoporowatych.

BELL HYPOALLERGENIC

Wiwat nawilżanie!
Hypoalergiczny, nawilżający podkład 
wyrównuje koloryt i zmniejsza widoczność 
niedoskonałości cery, nadając jej naturalny, 
promienny wygląd. Lekka i trwała formuła 
zawiera kwas hialuronowy oraz 87% składników 
naturalnych. Odpowiedni dla wegan i osób 
o skórze wrażliwej, skłonnej do podrażnień.

ZIAJA

Naturalny i łagodny
Pachnący żel pod prysznic pełny 
soczystego aromatu czerwonej 
porzeczki ma wegańską formułę opartą 
na składnikach w 95% pochodzenia 
naturalnego, łagodnych dla skóry 
i środowiska. Zawiera delikatne 
składniki myjące i chroni naturalny 
mikrobiom skóry.

BIELENDA

Potężna porcja 
energii
Energetyzujący eliksir do ciała  
nawilża, wygładza i rozświetla skórę.   
Wyciągi z aceroli i śliwki kakadu 
sprawiają, że skóra jest elastyczna,  
jędrna i pełna blasku, a świeży zapach 
cytrusów dodaje energii i witalności.

L’ORÉAL 
Megaobjętość
Nowy tusz do rzęs od L’Oréal Paris nadaje 
rzęsom megaobjętość, jednocześnie  
ich nie obciążając i nie sklejając. 
Innowacyjna, lekka formuła oraz duża, 
miękka i puchata szczoteczka sprawiają, 
że tusz otula każdą rzęsę i utrzymuje się 
na nich nawet 24 godziny, nie ścierając 
się ani krusząc.Miya Cosmetics, 

myEYEhero, nawilżający 
krem pod oczy, 15 ml, cena: 
39,99 zł, 100 ml = 266,60 zł

Ziaja Czerwona Porzeczka,  
żel pod prysznic, 500 ml, cena: 11,99 zł,  
100 ml = 2,40 zł

Bell HYPOAllergenic Longwear Hydrating  
Balm Foundation, hypoalergiczny, trwały  
i nawilżający podkład z kwasem hialuronowym  
02/nude, 30 g, cena: 34,99 zł, 100 = 116,63 zł

Bielenda, Bio Vitamin C, energetyzujący  
eliksir do ciała Aktywator blasku, 150 ml, 
cena: 26,99 zł, 100 ml = 17,99 zł

Anwen Sleeping Beauty, maska do włosów 
średnio i wysokoporowatych, 200 ml,  
cena: 39,99 zł, 100 = 20,00 zł

L’Oréal Air Mascara Mega Volume Black, 
tusz do rzęs, 9,5 ml,cena: 65,99 zł,  
100 ml = 694,63 zł

MIYA COSMETICS

Patrz mi w oczy
Nawilżający krem pod oczy zmniejsza widoczność cieni 
i zmarszczek, redukuje ślady zmęczenia, opuchnięcia, 
ujędrnia skórę. Zawiera m.in. wyciąg z kwiatów jeżówki 
elektrycznej nazywany roślinnym botoksem, kofeinę, masło 
shea i witaminy. Odpowiedni dla wegan 
i osób o wrażliwych oczach i noszących 
soczewki kontaktowe.
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EVELINE COSMETICS

Smakowita pielęgnacja
Maseczki Look Delicious ze 
składnikami złuszczającymi pielęgnują 
cerę i rozpieszczają zmysły smakowitą 
konsystencją i zapachem. Naturalne 
składniki (cytrusy, czekolada, mięta, 
mango, kokos i arbuz) intensywnie  
odżywiają skórę, pozostawiając ją 
oczyszczoną i pięknie rozświetloną. 

GLISS

Błyskawiczna  
naprawa
Intensywna regeneracja włosów suchych 
i zniszczonych. Wystarczy zaledwie  
7 sekund, aby odzyskały blask, elastyczność 
i nawilżenie jak po klasycznej masce. 
Produkt ma lekką formułę, która nie obciąża 
włosów, i zaskakującą konsystencję,  
która z płynnej zmienia się w kremową.

TOUS

100 lat!!!
Z okazji setnych urodzin marki Tous powstał nowy zapach 
Love Me. Flakon perfum przywodzący na myśl biżuterię 
marki kryje w sobie optymistyczną i kobiecą kompozycję 
z wesołymi aromatami różowego pieprzu, grejpfruta 
i owoców liczi otulonych 
ciepłym akordem 
peonii, róży i drewna 
cedrowego.

NACOMI

Leciutkie, pachnące, skuteczne
Seria najnowszych Kremowych Sufletów to wyjątkowa 
gama kosmetyków do pielęgnacji twarzy o lekkiej 
konsystencji, inspirowanych tropikalnymi krajami, morską 
głębią, aromatycznymi ziołami i ekstraktami. Rozświetlenie, 
antyoksydacja, wyciszenie 
i wygładzenie... Każda z nas 
odnajdzie kosmetyk  
dla swojej skóry. 

SPA’STA

Zdrowe zęby są trendy!
Wiedzą o tym konsumenci, którzy nagrodzili 
tę pastę srebrnym medalem „Najlepszy 
Produkt 2021”! Czarna pasta z aktywnym 
węglem delikatnie wzmacnia i rozjaśnia 
szkliwo oraz chroni przed osadzaniem się 
płytki nazębnej. Sok jeżynowy znajdujący 
się w składzie pasty łagodzi wszelkie 
podrażnienia.

NIVEA MEN

Po męsku
Ultralekki, nietłusty krem-żel z naturalnym ekstraktem  
z mięty gwarantuje natychmiastowe uczucie odświeżenia  
i nawilżenia. Krem-żel ma wyrazisty, męski zapach i jest  
doskonały do pielęgnacji  
skóry twarzy i dłoni.  
Słoiczek został stworzony  
z 75% recyklingowanego 
PET.

Nacomi, Energetic Tropical  
Soufflé, Suflet Rozświetlający,  
50 ml, cena: 36,99 zł, 100 ml = 73,98 zł

Gliss Ultimate Repair 7 seconds Express  
Repair Treatment, produkt regenerujący włosy  
w 7 sekund, 200 ml, cena: 14,99 zł, 100 ml = 7,50 zł

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

Czy wiesz? 
Czekolada dzięki 

zawartości masła 

kakaowego zmięk-

cza i ożywia skórę. 

Eveline Cosmetics Look Delicious, wygładzająca Bio Maseczka 
Mint & Chocolate, 10 ml, cena: 2,99 zł, 100 ml = 29,90 zł

Nivea Men Fresh Gel, odświeżająco-nawilżający krem-żel  
do twarzy, rąk i ciała, 150 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 19,99 zł 

Spa’Sta, I’m Trendy, czarna pasta do zębów  
z aktywnym węglem, 90 ml, cena: 16,99 zł, 100 ml = 18,88 zł
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TO JEST
trendy!

Wiosna! Nowe trendy w modzie, makijażu, fryzurach  
i manicure! Jest świeżo, trochę romantycznie, a trochę 

rozważnie :-) Warto je poznać!  TEKST:  Matylda Jawor
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TRENDY
/  MAK I JAŻ

JAK W KALEJDOSKOPIE!

Lustrzany blask cery albo pełen mat. Neo nude i neo hippie. 
Najnowsze propozycje makijaży z pokazów najważniejszych 

kreatorów mody. 

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf 

Pierwsze wiosenne dni 
roku to czas na odświeże-
nie wizerunku i małe eks-
perymenty z nowymi 
makijażami. Dla jednych 
będzie to nowa odsłona 
makijażu minimalistycz-
nego, dla innych zaś do-
bry moment na odrobinę 
zabawy z mocniejszymi 
akcentami. Ekscytujące 
próby zmian warto roz-
począć, inspirując się naj-
nowszymi trendami z po-
kazów mody. Co nowego 
w makijażu pojawiło się 
ostatnio na światowych 
wybiegach? 

Przegląd propozycji 
z wybiegów
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1.  Cera  jak  krew z  mlek iem

2.  Na scen ie  rockowej

Chociaż trudno nazwać klasyczną czerwoną szminkę nowością, 
to istotne jest, w jakim sąsiedztwie występuje tej wiosny. A jest to 
towarzystwo nie byle jakie: intensywne, sceniczne czerwienie 
podkreślamy jednolicie jasną i gładką skórą bez żadnych dodat-
kowych akcentów. Mleczna cera o matowym wykończeniu sta-
wia usta na pierwszym planie i dodaje im zmysłowości godnej 
prawdziwej femme fatale.

Efektowny makijaż inspirowany gwiazdami rocka. Gładka jed-
nolita skóra daje idealne tło mocnemu akcentowi na oczach. 
Czarna kredka i cienie są sprzymierzeńcami w kreowaniu kon-
trolowanego, pozornie niestarannego efektu. Mocno obwiedzio-
ne czernią powieki, bez wyraźnych konturów i linii eyelinera to 
wieczorowa propozycja dla odważnych.

1. PIERRE RENÉ Make Up Base, baza pod makijaż, 30 ml, cena: 32,99 zł, 100 ml = 109,97 zł   2. GOSH Luxury Red Lips, pomadka nr 002 Marilyn, 4 g, 
cena: 44,99 zł, 100 g = 1124,75 zł   3. GOSH X-Ceptional Wear Foundation, kryjący podkład nr 11 Porcelain, 35 ml, cena: 59,99 zł, 100 ml = 171,40 zł

1. PIERRE RENÉ Brow Liner, kredka do brwi Brunette, 1,9 g, cena: 15,99 zł, 100 g = 159,90 zł   2. BELL HYPOAllergenic, Long Wear, kredka do oczu  
nr 01, 3 g, cena: 13,99 zł, 100 g = 466,33 zł   3. GOSH Soft Black, ołówek do brwi, 1,2 g, cena: 34,99 zł, 100 g = 2915,83 zł
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4.  Dużo różu

Wysokoenergetyczne makijaże z użyciem jednej tonacji są bardzo 
kobiece. Monochromatyczny nie znaczy nudny! Różowe cienie lub 
kredka do oczu i zgrana z nimi szminka? A może kilka odcieni ró-
żu o rozmaitym wykończeniu? Postaw na różowe szaleństwo i wy-
próbuj kilka odmiennych wersji najmodniejszego koloru sezonu.

3.  Fruwają  jaskó łk i
Wyrazista, zalotnie wywinięta linia eyelinera, naturalnie gęste brwi 
i zdecydowany kolor ust. W myśl zasady „raczej wszystko niż nic” ta 
pełna kobiecych akcentów propozycja to hołd oddany stylistyce gla-
mour. Taki makijaż nie chce się chować w neutralności, ale przykuwa 
wzrok starannością linii i bezkompromisowym kolorem ust.

1. REVOLUTION MAKE UP Flawless Ambient, paletka cieni do powiek, 8 g, cena: 39,99 zł, 100 g = 499,88 zł   2. NYX Slim Lip Pencil, konturówka do ust 
nr 1 Nude Pink, 1 g, cena: 15,99 zł, 100 g = 1599,00 zł   3. ESSENCE Long Lasting Eye Pencil, kredka do oczu długotrwała nr 28, 0,28 g, cena: 6,99 zł, 
100 g = 2496,43 zł  

1. EVELINE Celebrity, 
eyeliner czarny, 3 ml, 
cena: 13,29 zł,  
100 ml = 443,00 zł    
2. PIERRE RENÉ 

Matte Fluid Lipstick, 
pomadka płynna nr 03 
Lavender Valley, 6 ml, 
cena: 19,99 zł,  
100 ml = 333,17 zł    

3. HEAN Glam eyeliner 
black, 5 ml, cena: 
10,99 zł,  
100 ml = 219,80 zł 
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UNIEŚ SIĘ
PONAD REGUŁY
OBJĘTOŚCI.
JESTEŚ TEGO WARTA.

MEGAOBJĘTOŚĆ TAK LEKKA DO OSIĄGNIĘCIA.
PUSZYSTE I UNIESIONE RZĘSY
PONAD WSZYSTKO.

NOWOŚĆ

FORMUŁA LEKKA JAK 
POWIETRZE 

PUCHOWA 
SZCZOTECZKA 

Loreal_Modul_Hebe_AirMascara_v1.indd   1 19/01/2021   15:13
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5.  Gładka ta f la  szk ła

6.  Burza  p iaskowa

Połyskująca, lekko zaróżowiona twarz, niczym po lekkim biegu. Natu-
ralnie rozświetlona skóra. Ten efekt powraca, ale za każdym razem 
w innej odsłonie. Tym razem niezmatowionej cerze towarzyszą szmin-
ki i cienie w odcieniach nude, których subtelnie satynowy połysk jest 
daleki od konserwatywnego matu. Naturalne i dziewczęce rozwiązanie 
dla fanek minimalizmu.

Młodzieńczo i z ekscytującą piaskową nutą. Naturalne, delikatne beże 
pojawiają się niczym gorący wiatr z pustyni, nadając skórze lekką opa-
leniznę, a ustom intrygujący koloryt. Z pozoru nic wielkiego, a jednak 
subtelne akcenty kolorystyczne potrafią przykuwać wzrok równie moc-
no jak neonowe kolory. Wnoszą też wiele ciepła do naszego wizerunku, 
szczególnie po  zimowym okresie bladości i chłodu. 

1. INGRID Candy Boom Frozen, rozświetlacz do twarzy, 10 g, cena: 24,99 zł,  
100 g = 249,90 zł   2. SENSILIS Skin Delight, podkład z filtrem SPF 50+, 50 ml,  
cena: 169,99 zł, 100 ml = 339,98 zł   3. NYX Honey Dew Me Up, baza rozświetlająca 
pod makijaż, 22 ml, cena: 78,99 zł, 100 ml = 359,05 zł  

1. RIMMEL Kate, paletka do konturowania 
twarzy nr 002, 20 g, cena: 44,99 zł,  
100 g = 224,95 zł   2. HEAN Colour Festival,  
pomadka do ust nr 1A, 4,5 g, cena: 14,99 zł, 
100 g = 333,11 zł  3. MAX FACTOR Masterpiece 
Nude, paletka cieni do powiek nr 03, 6,5 g, 
cena: 89,99 zł, 100 g = 1384,46 zł
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Dobry dla Ciebie 
i dla Twojej Planety Dobry dla Ciebie 
i dla Twojej Planety 

bez silikonu
bez parabenów
bez mikrocząsteczek plastiku
bez olejów mineralnych
bez alkoholu

Odkryj nową, wegańską 
formułę „clean beauty”
PODKŁADU STAY ALL DAY 16H

Odkryj nową, wegańską 
formułę „clean beauty”
PODKŁADU STAY ALL DAY 16H

długotrwała formuła
wodoodporna
odporna na ścieranie
dostępna w 5 odcieniach 

Brak testera?
Nie ma problemu!
Dowiedz się więcej o swoim produkcie.

V15561

https://tester.essence.eu/qr/pl/841680

Skorzystaj z naszej nowej funkcjonalności!
No Tester? No Problem!

Zeskanuj kod QR z zawieszki przy meblu essence
i sprawdź dostępne kolory i odcienie naszych produktów
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1. PROSALON Hair Styling Wax, wosk do stylizacji włosów, 100 ml, cena: 22,99 zł, 100 ml = 22,99 zł   2. KALLOS spray do włosów 
wygładzający fryzurę, 200 ml, cena: 9,99 zł, 100 ml = 5,00 zł   
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Przedziałek  
nie dzieli włosa  
na czworo,  
ale wyznacza nowe 
trendy fryzjerskie. 
Nasza ekspertka 
przedstawia  
cztery 
najmodniejsze 
rodzaje fryzur  
z przedziałkami 
na wiosnę.

DZIEL
i rządź!
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rudno mówić o modzie na 
przedziałki, bo nie poddają 
się one ani kapryśnym tren-
dom, ani zmiennym tenden-

cjom w modzie. Zawsze są. Dzielą fry-
zurę na pół albo na więcej części, ozda-
biają ją rockowym zygzakiem lub też 
pozornie niewidoczne nadają uczesaniu 
nonszalancki charakter. Potrafią upo-
rządkować fryzurę lub wprost przeciw-
nie – wprowadzić do niej kontrolowany 
nieład. Dodają romantyzmu lub dra-
pieżności, podkreślają kobiecy styl lub 
nawiązują do fryzur typowo męskich. 
Jedno jest pewne – wciąż są modne! 
A tej wiosny jeszcze modniejsze! 

Idealny
Moda na grzeczne i idealnie gładkie fry-
zury z pasmami wygładzonymi żelaz-
kiem fryzjerskim i specjalnymi prepara-
tami do stylizacji trwa już od kilku sezo-
nów i nie zanosi się na to, aby nagle 
przeminęła. Niektóre z nas zdążyły już 
polubić minimalistyczny charakter ta-
kich uczesań, szczególnie gdy mamy 
proste, zadbane włosy. Bo gładkość 
podkreśla ich blask i jedwabisty połysk. 
Pojawiający się na takich fryzurach 
boczny przedziałek porządkuje ucze-
sanie i nadaje mu wyrafinowany 
w swojej prostocie charakter. Boczny 
przedziałek świetnie czuje się na dłu-

gich i rozpuszczonych włosach, na 
związanych w niski kucyk lub koczek 
na karku, ale także na włosach półdłu-
gich (do połowy szyi) i na zupełnie 
krótkich. Ważne jest jedno – włosy 
muszą być gładkie i lśniące, a przedzia-
łek równy i idealnie wyznaczony. 
W ułożeniu tej perfekcyjnej fryzury po-
mogą nam wygładzające pianki i od-
żywki bez spłukiwania, mgiełki termo-
ochronne używane przy stylizacji żelaz-
kiem oraz jedwab w płynie, który wy-
gładza i nawilża włókna włosów, doda-
jąc im blasku. 
Przedziałek najłatwiej wyznaczyć grze-
bieniem z gęstymi ząbkami. Dla pod-
trzymania włosów po przeciwległej stro-
nie przedziałka (gdzie jest ich więcej) 
można użyć wsuwki albo ozdobnej spin-
ki. Modne są białe lub neonowe proste 
wsuwki, a także spinki ozdobione rzę-
dem perełek lub lśniących kryształków.

Symetryczny
Prosty przedziałek na środku głowy 
w tym sezonie nadaje fryzurze wyrazi-
sty charakter, bo przeważnie występuje 
na gładkich, prostych włosach zebra-
nych z tyłu w koński ogon lub koczek. 
Jego wyraźna linia wyostrza rysy i spra-
wia, że twarz staje się smuklejsza i bar-
dziej pociągła, ale uwaga – taki prze-
działek wydłuża również linię nosa 

1. MARC ANTHONY 100% Coconut Oil&Shea 
Butter, suchy olej do stylizacji fryzury, 120 ml, 
cena: 44,99 ZŁ, 100 ml = 37,49 zł   2. HEGRON 

żel-spray mocny do stylizacji fryzury, 300 ml, 
cena: 16,49 ZŁ, 100 ml = 5,50 zł   3. SCHWARZKOPF 

Taft Men, mocny żel do układania włosów, 
150 ml, cena: 12,99 ZŁ, 100 ml = 8,66 zł   

2
1

EKSPERT:  
Agnieszka Kuryś 
stylistka fryzur i właścicielka salonu „Pod Włos”,  
Warszawa, ul. Sobieskiego 60 lok. 13
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1. CHI Volume Booster, spray dodający objętości fryzurze, 237 ml, cena: 39,99 zł, 100 ml = 16,87 zł   2. CREIGHTONS The Curl Company, spray  
do stylizacji włosów kręconych, 200 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 15,00 zł   3. ANDREW BARTON Heat Protect Spray, spray ochronny do suszenia 
włosów suszarką, 250 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 12,00 zł   4. SYOSS Fiber Flex, pianka dodająca objętości i elastyczności fryzurze, 250 ml, 
cena: 15,99 zł, 100 ml = 6,40 zł   

21

 P
O

RT
S

i brody oraz demaskuje zbyt wydatne 
czoło. Gdy przedziałek występuje na 
zaczesanych na gładko włosach, fryzu-
ra przywodzi na myśl proste uczesanie 
tancerek flamenco lub baletnic, a przy 
rozpuszczonych staje się nowocze-
snym i odmładzającym uczesaniem. 
Gdy włosy są rozpuszczone i delikatnie 
falują, fryzura z centralnie wyznaczo-
nym przedziałkiem nawiązuje do stylu 
lat 60. i 70. XX wieku. 
W przypadku symetrycznego prze-
działka warto podkreślić ich naturalną 
urodę w zależności od rodzaju włosów 
– jeśli mają tendencję do falowania, 
trzeba wydobyć piękną linię fal kosme-
tykami podkreślającymi skręt (np. kre-
mem lub żelowym sprayem), a gdy są 

ciężkie i proste, można dodać im bla-
sku i gładkości odżywkami lub mgieł-
kami nabłyszczającymi oraz elastycz-
nymi pastami.

Ukryty
Tego przedziałka nie widać na pierwszy 
rzut oka, choć gdy uważniej przyjrzymy 
się fryzurze, możemy precyzyjnie 
wskazać jego miejsce. Ten rodzaj prze-
działka nie wymaga idealnego wytycze-

nia, nie przypomina prostej linii od-
dzielającej konkretne pasma, a jego 
obecność wynika często z naturalnego 
sposobu, w jaki rosną i układają się 
włosy. Taka fryzura jest pochwałą natu-
ralności, na którą w tym sezonie stawia 
wielu stylistów fryzur i słynnych 
fryzjerów. 
Czy każda z nas ma taki ukryty prze-
działek? Na pewno! Aby go odnaleźć, 

3 4

RADA EKSPERTA
Prócz stylizacji ważne są cięcie i koloryzacja włosów. Aby dodać im lekkości, 
warto zastosować wielotonowe, przestrzenne farbowanie, wykorzystując 
technikę baleyage, albo zrobić cienkie, jaśniejsze o ton od reszty włosów 
pasemka, które rozświetlą fryzurę i dodadzą jej trójwymiarowości. 
W uzyskaniu efektu zwiększonej objętości pomaga także cieniowanie.
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wystarczy po umyciu włosów pozwolić 
im wyschnąć w naturalny sposób, czyli 
bez intensywnego wycierania ręczni-
kiem i suszenia suszarką. Jedyne, co 
możemy zrobić, to przeczesać włosy 
dłońmi, w których wcześniej rozetrze-
my odrobinę lekkiej pianki modelują-
cej. Podczas schnięcia włosów zauwa-
żymy, że same zaczynają układać się 
w określonym kierunku, żyć swoim ży-
ciem, ujawniać naturalne predyspozy-
cje np. do falowania, stroszenia się, krę-
cenia czy właśnie dzielenia się. 
Takie poszukiwanie przedziałka jest ła-
twe przy włosach półdługich, lekko fa-

lujących i raczej o średniej grubości. 
Włosy grube, gęste i ciężkie mogą pod 
swoim ciężarem w naturalny sposób 
rozdzielić się dokładnie na środku gło-
wy. Taki przedziałek też jest modny 
(patrz: akapit „Symetryczny”). 

Na luzie
Nonszalancki przedziałek nie potrze-
buje grzebienia ani specjalnych zabie-
gów stylizacji. Wystarczy, że na umyte 
włosy naniesiesz trochę pianki modelu-
jącej, odrobinę gumy lub pasty do styli-
zacji. Wyznacz palcami linię przedział-
ka i modeluj włosy pasmami, podsu-

szając jednocześnie chłodnym powie-
trzem suszarki. Zawsze zaczynaj mode-
lowanie od linii przedziałka, używając 
palców, jeśli chcesz, żeby włosy natural-
ne falowały i były puszyste, lub delikat-
nie wyciągaj je na szczotkę, gdy wolisz, 
żeby były proste i uniesione od nasady. 
Na koniec utrwal fryzurę lekkim lakie-
rem do włosów lub mgiełką nabłysz-
czającą. Aby urozmaicić fryzurę, mo-
żesz podczas modelowania niektóre 
pasma zakręcić na grubą lokówkę albo 
związać włosy z tyłu w luźny koczek. 
W tej fryzurze ważne są lekkość, natu-
ralność i luz.  

1. JOHN FRIEDA Luxurious Volume, pianka  
do stylizacji włosów, 200 ml, cena: 39,99 zł,  
100 ml = 20,00 zł   2. JOANNA Volume’Up Complex, 
pianka dodająca objętości fryzurze, 150 ml, 
cena: 12,99 zł, 100 ml = 8,66 zł   3. WELLA  

Performance, mocny lakier do włosów,  
500 ml, cena: 33,99 zł, 100 ml = 6,80 zł   4. PHIL 

SMITH Curly Locks, spray dyscyplinujący loki, 
200 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 15,00 zł   

2
1

BA
LM

A
IN

3 4

FO
T.

 IM
A

XT
RE

E/
FR

EE



P
h

ot
o:

 @
C

ec
ili

eC
op

en
h

ag
en

PROFESSIONAL 
VEGAN
HAIR CARE
• Regeneracja włosów na bazie olei 

– macadamia, kokosowego 
i arganowego

• Dla suchych i zniszczonych włosów

• Odbudowa i intensywne nawilżenie 

• Efekt –  włosy gładkie i lśniące

PIĘKNA.ŚWIADOMA.ODPOWIEDZIALNA



62     h    facebook.com/hebe

TRENDY
/  MANICU R E

ZNANE? PODOBNE! 
To spora różnica!
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Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf 

Proste i wygodne – takie są wiosenne trendy w manicure.  
Wracają odcienie różu i beżu, a paznokcie są raczej krótkie. 
Jest też coś dla fanek drapieżnych kształtów – szpice w czerni i bieli.

1. W KRAINIE ŁAGODNOŚCI
Pastelowy odcień gumy do żucia, fuksja i prawie 
niewidoczne, przejrzyste odcienie różu to 
absolutny hit sezonu. Te mocniejsze barwy 
ożywiają wizerunek, a delikatne mleczne lakiery 
dają subtelny i łagodny efekt. Niezależnie od tego, 
którą tonację wybierzesz, najmodniejsza długość 
paznokci to krótkie lub ultrakrótkie.

2. MALARSTWO 
AKWARELĄ
Manicure nude to nie 
to samo, co bezbarwny 
lakier lub... jego brak. 
Nagie paznokcie to płytka 
pomalowana na subtelne 
odcienie beżu, czasem 
nikłą nutą ciepłego 
oranżu. Mimo delikatnego 
charakteru taki manicure 
jest dobrze widoczny.
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1. ESSENCE Shine 
Last&Go!, lakier  
do paznokci nr 30,  
8 ml, cena: 6,99 zł, 
100 ml = 87,38 zł    
2. SALLY HANSEN 

Color Therapy,  
lakier do paznokci  
nr 260, 14,7 ml, 
cena: 34,99 zł,  
100 ml = 238,03 zł

1. CLARESA 

SoakOff,  
hybrydowy  

lakier do paznokci  
nr 117, 5 ml,  

cena: 17,99 zł,  
100 ml = 359,80 zł    

2. INGRID Estetic, 
lakier do paznokci 

nr 521, 10 ml, 
cena: 6,99 zł,  
100 ml = 69,90 zł

1

2



ULTIMATE
NUDES

ODKRYJ NASZE NOWE PALETKI



64     h    facebook.com/hebe

3
3. MROCZNE NASTROJE
Wyrafinowane i rockowe – czarne, błyszczące paznokcie nie są propozycją dla osób 
powściągliwych. Zarówno wersja bardzo krótka, jak i mocno wydłużona z całą 
pewnością przyciągną wiele spojrzeń. Jeśli wydają się zbyt dramatyczne, można 
ozdobić je dodatkowym akcentem, który sprawi, że staną się wesołe i przewrotne.

4. PAZURKI SYRENKI       

Niczym bajkowa królowa postaw na długie jasne paznokcie. Zestawienie 
drapieżnego kształtu i jasnej tonacji daje efekt zdecydowany, ale i kobiecy. 
Możesz pójść w prostotę bieli lub dodać kolejny wymiar dzięki połyskowi 
syreniego ogona lub ekstremalnie matowemu wykończeniu. 4
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1. SALLY HANSEN  

Color Therapy, lakier  
do paznokci nr 225,  
14,7 ml, cena: 34,99 zł,  
100 ml = 238,03 zł    
2. ESSENCE Shine 
Last&Go!, lakier  
do paznokci nr 5,  
8 ml, cena: 6,99 zł,  
100 ml = 87,38 zł    

3. INGRID Estetic, lakier 
do paznokci nr 000,  
10 ml, cena: 6,99 zł,  
100 ml = 69,90 zł 

1. NEESS Mała Czarna, lakier do paznokci,  
5 ml, cena: 5,99 zł, 100 ml = 119,80 zł    
2. CATRICE Iconails Gel, lakier do paznokci 
nr 20, 10 ml, cena: 11,49 zł, 100 ml = 114,90 zł   

3. SALLY HANSEN Color Therapy, lakier  
do paznokci nr 460, 14,7 ml, cena:  
34,99 zł, 100  ml = 238,03 zł
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Produkty do makijażu od Eveline Cosmetics w super cenach! 

*Eveline za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, cała Polska z Dyskontami (Drug). Sprzedaż ilościowa w sztukach oraz sprzedaż wartościowa w okresie X 2019 – IX 2020 w kategorii: Total Color Cosmetics
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TO JEST TRENDY!
/  SESJA  MO DY

Pantofelki i chinosy  
Sandałki i baleriny. Ważna jest ich pastelowa kolorystka  
i dekoracje. Do towarzystwa – spodnie chinosy,  
ale nie w wersji rekreacyjnej, tylko miejskiej (np. culoty).  

Trencz i torba
z frędzlami
Torebki z długimi frędzlami 
mają miejskie fasony. 
Najmodniejsze trencze są 
pastelowe i mogą mieć detale 
nieco zmienione w stosunku 
do wersji klasycznej  
(np. większe kołnierze).

Odrobina 
przezroczystości
Nie chodzi 
o epatowanie nagością, 
ale dużo mniej 
ostentacyjną 
półprzejrzystość. 
Wystarczą rękawy 
bluzki.

WIOSENNIE... MODA  
W ISTOTNYCH DETALACH!

To nie sztuka wymienić całą garderobę, ale tak połączyć jej elementy, 
dodając jakiś drobiazg, aby całość była aktualna! 

TEKST: Matylda Jawor

1+2

4+5

3



Jest wygodnie i nic nie krępuje 
ruchów, ale sporo się dzieje. 

MIEJSK I C A SUA L 
DOBRZE PRZY PR AW ION Y

Marta: 
spodnie: COS, top na ramiączkach:  

Bershka, bluzka z długimi rękawami: 
H&M, płaszcz: Michael Kors, sandały:  

R. Polański/eobuwie.pl, torebka:  
Trussardi Jeans/eobuwie.pl,  

kolczyki: Cat&Cat/h
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POPIELATA MGŁA  
Makijaż, który przykuwa spojrzenia...siłą spojrzenia! Poznajcie nową 

wersję smokey eye, gdzie cień pokrywa tylko górną powiekę. 

1

2
3 4

5

6
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CERA: Ujednolicamy cerę kremem BB z dodatkiem rozświetla-
jącej bazy. Okolice oczu rozświetlamy korektorem, wklepując go 
opuszkami palców. Twarz modelujemy, używając rozświetlającej 
paletki. Ciemny odcień brązu nakładamy pod kością policzkową, 
przy nasadzie włosów, wzdłuż nosa, na jego skrzydełka i koniu-
szek. Jasnym rozświetlaczem muskamy najbardziej wystającą 
część policzków, skronie i wzdłuż nosa.

OKO: Na powieki nakładamy bazę pod cienie. Na ruchomą po-
wiekę nakładamy czarny matowy cień. Brzegi rozcieramy odcie-
niem szarym i beżowym. Tuszujemy górne rzęsy. Dolną powiekę 
rozjaśniamy rozświetlaczem. Brwi podkreślamy żelem ku górze. 

USTA: Używamy konturówki. Usta malujemy pomadką w od-
cieniu jasnego, ciepłego beżu.

JAK  WYKONAĆ?

1. REVOLUTION MAKE UP Shook, paletka rozświetlaczy, 42 g, cena: 52,99 zł, 100 g = 126,17 zł   2. BELL HYPOALLERGENIC Long Wear, konturówka do ust nr 01,  
0,3 g, cena: 13,99 zł, 100 g = 4663,33  zł   3. INGLOT LipSatin Nude Secret, pomadka do ust, 4,5 g, cena: 56,99 zł, 100 g = 1266,44 zł   4. EVELINE COSMETICS Royal 
Volume, tusz do rzęs, 10 ml, cena: 24,99 zł, 100 ml = 249,90 zł   5. EVELINE COSMETICS Brow&Go!, żel do brwi transparentny, 6 g, cena: 24,99 zł, 100 g = 416,50 zł   
6. GOSH To be cool with in Copenhagen, paleta cieni do powiek, 12 g, cena: 74,99 zł, 100 g = 624,92 zł   7. MIYA COSMETICS lekki krem BB do cery jasnej SPF 
30, 40 ml, cena: 44,99 zł, 100 ml = 112,48 zł   8. HEAN Stay On, baza pod cienie do powiek, 7 g, cena: 16,99 zł, 100 g = 242,71 zł   9. GOSH rozświetlacz w ołówku  
nr 002, 2 w 1, 3 g, cena: 49,99 zł, 100 g = 1666,33 zł    10. PIERRE RENÉ baza rozświetlająca pod podkład, 30 ml, cena: 32,99 zł, 100 ml = 109,97 zł   

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  
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Rad udziela: 
ANNA WOJCIECHOWSKA,  

makijażystka, ekspertka hebe

1. HEBE PROFESSIONAL gąbka 
do makijażu różowa 3D, 1 szt., 
cena: 14,99 zł, 1 szt. = 14,99 zł   

2. HEBE PROFESSIONAL szczo-
teczka do brwi i rzęs E07, 1 szt., 
cena: 13,99 zł, 1 szt. = 13,99 zł       

3. HEBE PROFESSIONAL pędzel 
do rozcierania cieni E05, 1 szt., 
cena: 13,99 zł, 1 szt. = 13,99 zł   2 31

Krok 1
EFEKT NAGIEJ CERY

Aby uzyskać najbardziej naturalny efekt nagiej skóry, nakładamy krem 
BB wymieszany z bazą rozświetlającą. Najlepiej aplikować tę mieszankę 
zwilżoną gąbeczką. Delikatnie dociskamy gąbeczką do skóry, tak aby nie 
było widać smug ani śladów produktu. 

 

 Krok 3 
MATOWE CIENIE DO POWIEK 

Ciemne, matowe cienie często się osypują. 
Dlatego konieczne jest użycie bazy, która  
nie tylko wydłuży trwałość makijażu,  
ale także ułatwi aplikację cieni. Aby uzyskać 
efekt czystej skóry przy smokey eye,  
najlepiej najpierw wykonać makijaż oczu, 
zmyć cień, który się osypał i dopiero wtedy 
nałożyć podkład oraz korektor (pamiętając 
oczywiście, aby uprzednio na twarz nałożyć 
krem).

 Krok 2 
NATURALNE BRWI 

Przy wyrazistym makijażu 
oczu brwi najlepiej 
pozostawić tylko delikatnie 
podkreślone. Wystarczy 
zaczesać je mocno do góry 
przezroczystym żelem 
i docisnąć palcem – tak aby 
górne włoski przykleiły się  
do skóry. 
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100% JA! Trend AUTHENTIC ME (autentyczna ja) zachęca 
do pełnej naturalności. Miękkie formuły, twarzowe kolory i ciekawe 
konsystencje podkreślą nasze indywidualne cechy

Brak testera?
Nie ma problemu!

Dowiedz się więcej o swoim produkcie.

V15613

https://tester.catrice.eu/qr/de/822021

Dlatego główny trend w tym sezonie to  
SAFE BEAUTY czyli bezpieczeństwo 
i przejrzystość pod względem składników,  
tolerancji dla skóry i środowiska. 
W naszej ofercie znajdziesz produkty spod 
znaku CLEAN BEAUTY, czyli:
w 100% CRUELTY FREE 
w 90% WEGAŃSKIE 
WOLNE OD:
parabenów, olejów mineralnych, silikonu, 
mikroplastiku

Uwielbiasz nie tylko nowe trendy w makijażu, ale też 
kochasz swoją  planetę! Wymagasz produktów o prostych 
składach, wolnych od niepotrzebnych składników, a 
jednocześnie nie chcesz rezygnować z innowacyjnych 
receptur, cudownych kolorów czy ekscytujących formuł.

CZAS NA NOWE 
PODEJŚCIE DO URODY 
I PIELĘGNACJI

ODKRYJ NOWOŚCI
WIOSNA / LATO 2021

PASSIONATELY PEOPLE & PLANET FRIENDLY 

Skorzystaj z naszej nowej funkcjonalności!
No Tester? No Problem!

Zeskanuj kod QR z zawieszki przy meblu Catrice i bezpiecznie 
sprawdź dostępne kolory i odcienie naszych produktów.



Motywy kwiatowe na ciemnym,  
kontrastowym tle. Powiewne  

tkaniny, falbanki, kobiece kroje. 

NA JNOWSZ A 
W ERSJA 

ROM A NT YZMU

Angelika: 
sukienka, pasek: LiuJo/Modivo,  

biała torebka: Melissa, buty: Zara,  
naszyjnik: GIORRE/h

TO JEST TRENDY!
SESJA  MODY
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Retro koturny z lat 70. XX wieku Podobne botki nosił Ziggy Stardust 
(czyli efemeryczne wcielenie Davida Bowie) i gwiazdy brytyjskiego pop 
rocka z pierwszej połowy lat 70. Po półwieczu wracają w podobnej wersji. 

Siatka, ażury
Tym razem nie opanowały 
naszej garderoby, ale 
akcesoria, a zwłaszcza 
wiosenne i letnie torebki 
w jasnych, pastelowych 
odcieniach. Na zdjęciach: 
(u góry): torebka Melissa, 
(poniżej): torebka Nobo/
eobuwie.pl

Podkreślamy talię 
szerokim paskiem
Może być w dowolnym  
stylu: z surowej skóry,  
z dużą ozdobną klamrą,  
ale także dekorowany, 
nabijany ćwiekami.

Moc falbanek
Czytelny detal, który 
podkreśla kobiecy, zmysłowy 
charakter kreacji. W tym 
sezonie falbanek jest sporo, 
ale nie są szerokie ani bardzo 
obfite. Działają raczej jak 
dyskretny akcent niż głośny 
atrybut. 
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TO JEST TRENDY!
MAKI JAŻ  Z  SESJ I

ELEKTRYCZNY ODCIEŃ RÓŻU 
Idealna cera, delikatnie podkreślone oczy, subtelnie wymodelowane rysy.  

Główną bohaterką są usta w neonowym odcieniu!

1. CATRICE paleta do stylizacji brwi nr 010, 4 g, cena: 17,99 zł, 100 g = 449,75 zł   2. GOSH Catchy Eyes, tusz do rzęs, 8 ml, cena: 54,99 zł, 100 ml = 687,38 zł    
3. EVELINE COSMETICS Liquid Camouflage, płynny korektor kryjący nr 01, 5 ml, cena: 22,49 zł, 100 ml = 449,80 zł   4. PIERRE RENÉ Royal Mat, pomadka 
matowa do ust nr 08, 4,8 g, cena: 21,99 zł, 100 g = 458,13 zł   5. HEAN Treasure Foil Metallic, cień do powiek nr 921 Gold, 12 g, cena: 11,99 zł,  
100 g = 99,92 zł   6. INGRID paleta do konturowania twarzy, 19 g, cena: 22,99 zł, 100 g = 121,00 zł   7. MIYA COSMETICS MyStarlighter, rozświetlacz Moon 
Gold, 4 g, cena: 39,99 zł, 100 g = 999,75 zł   8. BELL HYPOALLERGENIC Long Wear, kredka do oczu nr 03, 3 g, cena: 13,99 zł, 100 g = 466,33 zł   9. VICHY 

Dermablend, podkład do twarzy nr 20, 30 ml, cena: 89,99 zł, 100 ml = 299,97 zł  
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CERA: Wyraźny makijaż ust wymaga wygładzonej skóry.  
Nakładamy kryjący podkład. Aplikujemy go w minimalnej  
ilości, a niedoskonałości przykrywamy punktowo korektorem. 
W okolice oczu wklepujemy korektor. Konturujemy rysy  
twarzy zgodnie z regułą, że to, co chcemy wyszczuplić, przy-
ciemniamy bronzerem (pod kością policzkową, wzdłuż linii 
żuchwy, nosa i jego koniuszek oraz czoło przy nasadzie wło-
sów). Różem muskamy policzki i nakładamy rozświetlacz:  
nad kością policzkową, wzdłuż nosa i na skronie.

OKO: Oko rozświetlamy, nakładając na całą ruchomą powiekę 
opalizujący cień. Aby powiększyć optycznie oko, malujemy tak-
że jego wewnętrzny kącik. Tuszujemy rzęsy. Linię wodną malu-
jemy beżową kredką. Przy delikatnym makijażu oczu warto 
podkreślić linię brwi (uczesać je i wzmocnić cieniem).

USTA:
Idealnym dopełnieniem będą wyraźne usta. Najlepsza będzie 
kryjąca pomadka o matowym wykończeniu.

JAK  WYKONAĆ?
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1. HEBE PROFESSIONAL  

aplikatory do cieni do powiek,  
1 opak. (5 szt.), cena: 9,99 zł,  
1 opak. = 9,99 zł   2. HEBE PROFESSIONAL 

pędzel do pomadki do ust L01,  
1 szt., cena: 13,99 zł, 1 szt. = 13,99 zł  

3. HEBE PROFESSIONAL pędzel  
do rozświetlacza F04, 1 szt.,  
cena: 26,99 zł, 1 szt. = 26,99 zł            
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TO JEST TRENDY!
ZA  KULIS AM I  N ASZ EJ  SESJ I

Rad udziela: 
ANNA WOJCIECHOWSKA,  

makijażystka, ekspertka hebe

Krok 1
ROZŚWIETLANIE

Aby cera wyglądała na wypoczętą, 
trzeba dodać jej świetlistości. Odrobinę 
rozświetlacza nakładamy nad kością 
policzkową, na skronie, wzdłuż nosa  
i na łuk kupidyna. Najwygodniej jest to 
zrobić pędzlem delikatnie zaokrąglonym. 
Taki zabieg szybko odświeża i odmładza 
skórę.

Krok 2 
APLIKACJA CIENI  
DO POWIEK

Cienie najlepiej nakładać 
pędzlem lub gąbeczką-pacynką. 
Nadmiar kosmetyku odbijamy 
na dłoni i nakładamy cienką 
warstwę lub dwie. Granice cienia 
można rozetrzeć opuszką palca.

 Krok 3  

MATOWE USTA

Gdy usta stanowią główny element makijażu i kolor szminki jest 
wyrazisty, przed aplikacją pomadki dobrze jest wykonać delikatny 
peeling, a następnie nakładać pomadkę pędzelkiem. Aby makijaż nie 
dodawał lat, pomadkę nakładamy bez wyraźnego konturu. Należy go 
delikatnie rozetrzeć patyczkiem lub gąbeczką-pacynką.
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TO NAS INSPIRUJE
/  ZA  KULI SAM I  N ASZ EJ  SESJ I

CZEKAMY NA WIOSNĘ, 
PATRZĄC NA ŚNIEG!

Sesja pełna iluzji. Zamiast słońca – reflektory.  
Dobrze, że rozgrzewała nas perspektywa 

wiosennych trendów.
TEKST: Matylda Jawor

Kolejny raz  
gości nas Pałac  
w Jabłonnie. 
Tym razem 
inspiracją stała 
się XVIII-wieczna 
klatka schodo-
wa w pałacowej  
oficynie.  
W Paryżu 
pokazy często 
odbywają się 
w podobnej 
scenerii. U nas to 
też jest możliwe!

Dziękujemy Polskiej Aka-
demii Nauk oraz Domowi 
Zjazdów i Konferencji  
w Jabłonnie  
(www.jablonna.pl) za po-
moc w przygotowaniu sesji.  

Różnica temperatur... 
Stylistka w ciepłym swetrze 
i czapce, modelka w wio-
sennej sukience i cienkim 
prochowcu. 
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CZEKAMY NA WIOSNĘ, 
PATRZĄC NA ŚNIEG!

Wydłużone i uniesione rzęsy.
Podwójnie zakręcona szczoteczka i formuła 

utrzymująca efekt liftingu przez 16 h.* Intensywny czarny kolor.

NOWOŚĆ
FALSIES

LASH LIFT
Mascara Ultra Black

Maybelline_Modul_Hebe_LashLiftExtraBlack.indd   1 19/01/2021   15:16



PIĘKNO DZIEŃ PO DNIU 
/  TYLKO W  H EB E

Kolejny paste-
lowy sezon!  
Cieszymy się,  
że nasze 
ulubione akwa-
relowe odcienie 
lakierów są 
nadal modne!

Tajne selfie... Model-
ki robią sobie zdjęcia 
w najmodniejszym 
makijażu, ale muszą 
je trzymać w swoim 
telefonie do czasu 
ukazania się nowego 
magazynu h.

Zamiast  
słońca! 
Temperaturę 
wiosennego, 
naturalnego  
światła 
imituje wielka 
lampa-parasol 
podobna do 
teleskopu. 

Pół wieku  
później! Podobne 
botki na wysokiej 
platformie nosił 
50 lat temu Ziggy 
Stardust, czyli 
jedno z wcieleń 
Davida Bowiego.
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Gotowa? Fryzura popra-
wiona, makijaż idealny,  
torebka w dłoni. Zaczyna-
my kolejne zdjęcie...

Co widział? Duży 
żyrandol oglądał w tych 
wnętrzach króla Stasia, 
teraz przygląda się sesji 
zdjęciowej dla h.

TO NAS INSPIRUJE
/  ZA  KULI SAM I  N ASZ EJ  SESJ I
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Diana w kapeluszu inspirowanym czapkami marynarzy (projektu Johna Boyda) podczas wizyty na jachcie America 

we włoskim porcie La Spezia w kwietniu 1985 roku. 

TO NAS INSPIRUJE
/  I KONA  S T YLU
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Jej pojawienie się zapewniało fotografom niezły zarobek, bo zdjęcia 
księżnej Walii sprzedawały się jak świeże bułeczki. W prasie omawiano 

każdy detal jej garderoby, a kobiety chciały mieć fryzurę jak ona. 
Nawet jej tragiczna śmierć nie zahamowała tej popularności. TEKST:  Iza Borowa

Sukienka zemsty, bluza Virgin Atlan-
tic, sweter czarnej owcy... Diana była 
nie tylko królową ludzkich serc, ale też 
królową swojego wizerunku, kobietą, 
która czuła się dobrze w swojej skórze 
i umiała to pokazać. Chociaż reguły 
dress code’u obowiązujące członków 
brytyjskiej monarchii mogą odbierać 
wolność stylistyczną, dla Diany nie sta-
nowiły problemu, a jej każde publiczne 
wystąpienie było otwartą deklaracją 
własnego stylu.
Za każdym razem, gdy pojawiały się 
nowe zdjęcia rodziny królewskiej, po-
dziwialiśmy konsekwencję i wyrazisty 
styl księżnej. Czasami jednak w jej kre-
acjach kryło się coś więcej niż wyczu-
cie stylu. Przyglądając się dokładniej 
jej stylizacjom, możemy zauważyć, że 
opowiadała przez nie swoją prywatną, 
bardzo osobistą historię o miłości, bra-
ku akceptacji i przezwyciężaniu życio-
wych trudności. A wszystko to robiła 
w możliwie najlepszym stylu. 

Tak jak w przypadku czerwonego swe-
terka w białe owieczki firmy Warm 
&Wonderful. Wśród wielu białych 
owieczek znajdziemy na nim jedną 
czarną, co miało oddawać to, jak Dia-
na czuła się w rodzinie królewskiej. 
Sweter ten stał się tak sławny, że należy 
teraz do części stałej ekspozycji w Mu-
zeum Wiktorii i Alberta w Londynie.

Kreacje z osobowością
Do historii przeszła też suknia wieczo-
rowa zwana „Travolta dress”, którą 
Diana włożyła (po raz pierwszy) na 
uroczystą kolację w Białym Domu 
w 1985 roku. Lecz to nie sama suknia 
wzbudziła wtedy liczne westchnienia. 
Księżna zatańczyła w niej z aktorem 
Johnem Travoltą do muzyki z filmo-
wego hitu „Gorączka sobotniej nocy”, 
a prasę obiegły zdjęcia pary wirującej 
na parkiecie amerykańskiej rezyden-
cji. Księżna Walii wracała do tej su-
kienki kilkakrotnie, ostatni raz niedłu-

KRÓLOWA LUDZKICH 
SERC I... OKŁADEK  
MAGAZYNÓW MODY  

KSIĘŻNA DIANA

Księżna Diana w Wenecji w lipcu  

1985 roku. Kobaltowa suknia projektu 

Bruce’a Olfielda.



TO NAS INSPIRUJE
/  I KONA  S T YLU
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go przed swoją śmiercią w 1997 roku. 
Od tego czasu suknia przechodziła 
z rąk do rąk na kolejnych aukcjach, zy-
skując z czasem miano najdrożej wyli-
cytowanej kreacji w 2013 roku (osią-
gnięto kwotę 240 tysięcy funtów), aby 
ostatecznie przejść do kolekcji strojów 
królewskich wystawianych w pałacu 
Kensington.

Sukienka, która się mści
W czerwcu 1994 roku książę Karol 
w czasie wywiadu dla telewizji pu-
blicznie przyznał się do romansu 
z  Camillą Parker-Bowles (swoją obec-
ną żoną, księżną Cambridge). Tego sa-
mego wieczoru księżna Diana pojawia 
się w londyńskiej Serpentine Gallery 
w małej czarnej zaprojektowanej przez 
Christinę Stambolian. 
Sukienka zemsty czekała w szafie Dia-
ny kilka lat na szczególną okazję, a kie-
dy nadszedł właściwy moment, 
wszystkim opadły szczęki. Niska linia 
dekoltu odsłaniająca ramiona i dłu-
gość pokazująca kolana wstrząsnęły 
widzami równie mocno jak wyznania 
jej męża. Uśmiech i podkreślająca do-
skonałą figurę sukienka sprawiły, że 
akcje Diany w oczach społeczeństwa 
poszybowały w górę.

Księżna w dresie
Wielkie gale i oficjalne wizyty to nie 
wszystko. Nawet w życiu koronowa-
nych głów musi się znaleźć miejsce na 
odrobinę prywatności i luzu. Diana 
potrafiła zagrać dziewczynę z sąsiedz-
twa, wyglądając fantastycznie w dżin-
sach o modnym kroju, ogrodniczkach 
i baseballowych bluzach. Nosiła bale-
riny i luźne koszule z równie swobod-
nym szykiem jak perłowe kolie i wy-
myślne kapelusze.

Sweter z czarną owcą (Warm&Wonderful) Diana wybrała, by pokazać, jaką rolę 

odgrywa w rodzinie królewskiej. Projekt doczekał się licznych reedycji.

Oszałamiająca kreacja ślubna Diany (projektu Davida i Elizabeth Emanuelów) 

była krytykowana za to, że „za dużo w niej sukni, a za mało księżnej).

TO NAS INSPIRUJE
/  I KONA  S T YLU

Potrafiła się bawić nawet klejnotami 
koronnymi, np. przerzucając drogo-
cenny sznur pereł do tyłu, gdy zakła-
dała suknię z plecami odsłoniętymi 
dekoltem. W pałacu Buckingham gest 
taki uchodził za ekstrawagancję.

Królewski casual
Organizowała aukcje charytatywne, 
na których spieniężała swoje ubrania, 
zasilając konta wspieranych przez nią 

organizacji i funduszy. Rzeczy te osią-
gały astronomiczne sumy, choć nie za-
wsze były to suknie i kreacje znanych 
projektantów. Kiedy w 1995 roku pa-
parazzi przyłapali Dianę idącą na tre-
ning ubraną w krótkie spodenki, adi-
dasy i bluzę linii lotniczych Virgin, 
padł kolejny mit dotyczący stroju od-
powiedniego dla kręgów rodziny kró-
lewskiej. Choć Diana i Karol byli w se-
paracji już od trzech lat, swobodny styl 
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CZYTANIE Z PORTRETU
Makijażystką księżnej była Mary Greenwell, która dbała też o jej dobre 
samopoczucie. Wspominając Dianę, mówi: „Nie martwiłam się, czy dobrze 
wypadnie na zdjęciach, bo była niezwykle fotogeniczna. Jedynym celem 
makijażu było podkreślenie jej naturalnego piękna. Lżejszy makijaż na co dzień, 
trochę mocniejszy na wielkie gale, to wszystko!”. Ulubiona długość włosów 
Diany nigdy nie przekraczała linii ramion. Lekkie, cieniowane fryzury 
w naturalnym, słonecznym odcieniu blond były jej wizytówką. Chociaż kontury 
i cięcia zmieniały się wraz z modą, Diana nigdy nie zmieniła radykalnie swojej 
fryzury. Delikatnie rozwiane przez wiatr, odsłaniające kolczyki i pasujące do 
nakryć głowy – taki styl podkreślał jej charakter i urodę.

księżnej wywołał burzę medialną. Blu-
za przeszła do historii, obrazując kolej-
ny krok w długim procesie rozluźnia-
nia konserwatywnych reguł dworskich 
dotyczących strojów.

Dojrzewanie stylu
Sposób ubierania się księżnej Walii 
ewoluował. Jako młodziutka mężatka 
nie stroniła od falban, wyrazistych de-
seni i graficznych fasonów (to czasy, 
gdy były modne gigantyczne poduszki 
na ramionach). Była wyrazista w nieco 
słodkim, pensjonarskim stylu. Z cza-
sem jednak stała się świadomą swej 
urody kobietą i przestała kryć znako-
mitą sylwetkę w morzu obszernych 
spódnic. Sięgała do trendów modo-
wych i czerpała z nich umiejętnie. Nie 
bała się kolorów – nakładała pastele, 
„elektryczne” odcienie niebieskiego, 
a nawet kontrowersyjne, ale bardzo 
charakterystyczne dla jej stylu zesta-
wienia czerwieni, fioletu i różu, na któ-
rych noszenie potrzeba sporo odwagi 
i samoakceptacji. Księżna przerabiała 
też ulubione sukienki, tak by nadążały 
za zmieniającą się modą. Potrafiła 
żonglować dodatkami, tak aby zmie-
niać dowolnie charakter nawet naj-
prostszych ubrań. A jej osoba nie-
zmiennie przyciągała spojrzenia.  
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TO NAS INSPIRUJE
/  I KONA  S T YLU

Sukienkę zemsty (projektu Christiny 

Stambolian) księżna miała w szafie 

od trzech lat. W dniu, gdy jej mąż 

publicznie przyznał się do romansu, 

postanowiła ją założyć i nie dać się 

zobaczyć jako upokorzona żona. 

Kwiecień 1990 roku, koncert 

wspierający organizację charytatywną 

księcia Karola. Po raz pierwszy kobieta 

z rodziny królewskiej na wieczorową 

okazję wybrała kreację ze spodniami 

(garnitur projektu Catherine Walker).





o zapachy nie tylko dla buntowniczek! Kompozycja o nazwie „Skandal” 
nie jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które skandale wywołują. 
Wszyscy – w duszy – mamy choćby jedną nutę niegrzeczności i to ona 

może skłonić nas ku wyborowi perfum z nazwy nieco prowokujących. Wybierając 
swoją kompozycję, można – najprościej i bezkarnie – wyrazić swój temperament, 
wprowadzić do życia więcej luzu i zabawy. Czy takie zapachy pasują do każdej z nas? 

T

1. Joop! Wow!, woda toaletowa, 40 ml, 189,99 zł, 100 ml = 474,98 zł    
2. Jean-Paul Gaultier Scandal Women, woda perfumowana, 30 ml, 229,99 zł,  100 ml = 766,63 zł   

1. Carolina Herrera Bad Boy, woda toaletowa, 50 ml, 299,99 zł, 100 ml = 599,98 zł    
2. Gilles Cantuel Arsenal Red Men, woda perfumowana, 100 ml, 99,99 zł,  100 ml = 99,99 zł   

TO NAS INSPIRUJE
/  FELIET O N  O  Z APAC H AC H

N I E G R Z E C Z N I  C H ŁO P C Y
Większość klasycznych, męskich zapachów sprzyja 
wizerunkowi buntownika. W kompozycjach tych 
znajdziemy wyraziste nuty orientalne z wybijającą się 
wonią ambry i piżma, ostrych przypraw (pieprzu, gałki 
muszkatołowej, anyżu), nut drzewnych (jałowca, ce-
dru) oraz roślinnych i kwiatowych (trawy cytrynowej, 
wetiweru, rozmarynu, lawendy).
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Perfumy nie zawsze muszą być delikatne i subtelne. Czasem potrafią 
krzyczeć, namawiają do buntu, bywają zaczepne i prowokujące.  

Kiedy i jak nosić takie zapachy? TEKST: Aleksander Perliński

może być niegrzeczny? 

Warto spróbować! „Zbuntowane” perfumy 
często namawiają nas do większego luzu samą 
nazwą (np. Scandal Jeana-Paula Gaultiera) al-
bo flakonem rzucającym się w oczy formą, za-
bawnym detalem lub jaskrawym kolorem. 
„Imię” perfum i wymowne opakowanie to sy-
gnał, że ukrywający się w nim zapach może 
wymykać się tradycyjnym kanonom kompo-
zycji. Na ogół w takich zapachach znajdziemy 
sporo nut orientalnych z ostrą wonią jaśminu, 
tuberozy lub dzikiej róży. Możemy poczuć 
również trochę szyprowych i zwierzęcych 
składników (np. piżma lub skóry), a także ak-
centy wprowadzające do kompozycji wesoły 
nastrój (np. różowy pieprz, liście pomidora, 
kwaśne owoce) oraz nuty przywołujące skoja-
rzenia z wolnością, przestrzenią i energią (aro-
mat morskiego wiatru, ozonu, świeżo skoszo-
nej trawy i ziół). 

CZY ZAPACH 

1
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WIĘCEJ NIŻ OCZYSZCZANIE

Dermika Clean&More to linia bazująca na odżywczym i odbudowującym  
ekstrakcie z cykorii. Kosmetyki zapewniają dokładny demakijaż,  

wspierają mikrobiom cery i ochronę przed podrażnieniami,  
wspomagają  równowagę hydrolipidową oraz  odnowę naskórka.

Dermika_C&M_205x270_1_I_21.indd   1 19/01/21   16:14



TO NAS INSPIRUJE
ZAPACHY /  P O Z N AJ M Y  S IĘ

laczego zapachy wiążą się 
z emocjami (ach ta babcina 
szarlotka!)? Bo molekuły za-

pachowe trafiają do tego samego sektora 
mózgu, który odpowiada za emocje i  pa-
mięć. Proste! To, jak kojarzą się nam za-
pachy, w dużym stopniu zależy od trady-
cji miejsca, gdzie są wąchane. Na przy-
kład osoba „owinięta” zmysłowym zapa-
chem orientalnej mirry w Japonii i Korei 
będzie odbierana jako ekstrawagancka, 
bo w tamtejszej kulturze perfumy po-
winny być na tyle dyskretne, aby otocze-
nie ich nie czuło. Aby kompozycje mogły 
oddziaływać w sposób celowy na nasze 
emocje, wystarczy do ich tworzenia użyć 

ingrediencji o potwierdzonym działa-
niu. Należą do nich cytrusy, które dodają 
świeżości i pobudzają, dobrze też nadają 
się na towarzyszy, gdy mamy coś do zro-
bienia, bo oczyszczają umysł i tworzą au-
rę radości. Podobne, choć nie tak silne 
działania mają nuty owoców cierpkich 
i kwaśnych (np. porzeczki i rabarbaru). 
Z kolei nuty kwiatowe potrafią zapewnić 
silniejsze pozytywne doznania, które 
wykorzystywane są także w leczniczej 
aromaterapii. Poczuć szczęście za sprawą 
zapachu można także wtedy, gdy w kom-
pozycji znajdą się nuty słodkie i z rodza-
ju gourmand, czyli inspirowane smako-
łykami, zwłaszcza słodkimi.

JAK OPISAĆ ZAPACHEM
energ i ę ,  radość 

i  b lask?

Tylko poeci nie mają 
z tym problemu! 
Najtrudniejsze do 

precyzyjnego określenia, 
choć doskonale nam 

znane emocje i zjawiska 
często biorą na warsztat 
także twórcy kompozycji 

zapachowych.  
Co ich inspiruje?

TEKST: Matylda Jawor

D

NOWE OBLICZE LEGENDY
Zmysłowa siostra bestsellerowej kompozycji Si. Odważna i bezkompromisowa! Co znajdziemy  
wśród dominujących nut? Różowy pieprz, czarną porzeczkę i cytrusową świeżość grejpfruta. 
Armani, Si Passione woda perfumowana, 50 ml, cena: 409,99 zł, 100 ml = 819,98 zł  

Dla tych, 
które nie 
boją się 

sięgać po 
więcej...
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Swoją radość 
można znaleźć 

w radości innych; 
to właśnie 

jest tajemnicą 
szczęścia. 

Georges Bernanos 
Francuski pisarz, laureat 

wielu prestiżowych nagród. 
Za powieść „Radość” 
otrzymał w 1933 roku 

wyróżnienie Prix Femina.

Z ANANASEM W HERBIE...
Co może wprowadzić nas (najszybciej!) 

w wesoły nastrój? Zapach!  
Taki, w którym wybrzmiewają  
nuty egzotycznych owoców,  
ogrodowe kwiaty i paczula.  

Fabio Verso by Bi-Es, Entusiasmo  
woda perfumowana, 50 ml,  
cena: 17,99 zł, 100 ml = 35,98 zł   

PRZEŁAMUJĄC 
PRZYZWYCZAJENIA...

Kompozycja, w której  
eksperymentalnie użyto męskich  

(do tej pory) nut leśnych.  
Efekt niezapomniany! 

Calvin Klein, Obsessed woda  
perfumowana, 30 ml, cena: 199,99 zł,  

100 ml = 666,63 zł   

EKSPLOZJA ENERGII
Kompozycja niezawodna, gdy czeka 

nas niełatwy dzień. Weźmy do pomocy 
nuty cytrusów, bergamotki, wiosennej 
mimozy i ciepły jaśmin madagaskarski. 

Clinique, Happy woda  
perfumowana, 30 ml, cena: 139,99 zł,  

100 ml = 466,63 zł  

RÓŻA NA SERCU...
Kompozycja, która jest sygnałem: 

„Jestem zakochana”! Jej aurę tworzy 
mieszanka nut gourmand,  

soczyste owoce i róża.
DKNY by Donna Karan, Be Tempted  

woda perfumowana, 30 ml,  
cena: 199,99 zł, 100 ml = 666,63 zł   

JEDEN FLAKON
DLA DWOJGA

Zapach – dobry towarzysz  
weekendowych, relaksujących  

wypadów. Nie przytłacza,  
dodaje energii, odświeża. 

Azzaro, Fun woda toaletowa unisex,  
100 ml, cena: 179,99 zł, 100 ml = 179,99 zł  

Odpoczy-
waj i baw 

się 
dobrze!

Kompo-
zycja po-

budzająca 
zmysły

W po-
godnym 
nastroju

Zapach, 
który nie 
pozwala 
o sobie 

zapomnieć

Na dobry 
początek 

dnia
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Płaszcz legenda. A ten od Burberry – często także przedmiot marzeń.  
Lista wielbicieli i wielbicielek trencza jest niemal tak samo długa  
jak jego historia. W tym sezonie kreatorzy znowu bawią się  

w modyfikowanie jego klasycznej wersji. A jakie były początki?  
TEKST: Matylda Jawor 

T

1. Grupa powojennych elegantów w klasycznych trenczach (lata 50. XX wieku).   2. W latach 60. trencze z kapeluszami nosili 

panowie, a dekadę później dołączyły do nich panie.   3. Najciekawszym metamorfozom poddawano trencze w latach 60. 

Pozbawiono je paska, szyto z materiałów z tworzyw sztucznych.   4. W latach 70. noszenie trenczy spowszedniało. Przestały 

być okryciem szykownym, a stały się zwyczajnym. Nie na długo!   5. W latach 80. trencze chętnie noszą wokaliści na scenie 

(w Polsce Kora Jackowska). 

a historia ma właściwie dwa 
początki, dla bardziej i mniej 
ortodoksyjnych użytkowni-

ków słowa trencz (ang. trench). Ci, dla 
których trencz to nie tylko płaszcz z ba-
wełnianej gabardyny, ale po prostu sze-
roki długi płaszcz wojskowy z podgu-
mowanej bawełny, lokują jego początki 
w trzeciej dekadzie XIX wieku w desz-
czowej Szkocji, gdzie górale prowadzili 
ożywioną walkę z brytyjską Koroną. Do 
szycia trenczy wykorzystano świeży 
wynalazek dwóch innowatorów Han-
cocka i Macintosha, którzy opracowali 
technologię produkcji nieprzemakalnej 
tkaniny z ochronną warstwą gumy. 
Używano jej do szycia nie tylko płasz-
czy dla wojska, ale także odzieży spor-
towej, przeznaczonej do łowienia ryb 
i dla myśliwych. Niestety, materiał był 
sztywny, źle się układał i... nieprzyjem-
nie pachniał. Jego zaletą była wodood-
porność, ale wady sprawiły, że uszyte 

A tymczasem... 
Trencze – te znane nam obecnie – nie 
urodziły się w okopach wojen końca 
XIX wieku, ale to tam spędziły swoje 
dzieciństwo ich pierwsze modele (sam 
termin pojawił się w 1916 roku). Sięgały 
wówczas kolan lub pięt i w założeniu 
miały być przeciwdeszczową ochroną 
dla żołnierzy, a zwłaszcza dla prze-
mieszczających się między okopami ofi-
cerów. Stąd też jego nazwa – trench to 
po prostu „okop”! Szyto je z absolutnej 
nowości – gabardyny. Na nieostrych 
zdjęciach z wojen burskich i konfliktów 
bałkańskich widać wyraźnie jasne pla-
my długich, zamaszystych płaszczy no-
szonych przez Brytyjczyków. W czasie 
I wojny (nazywanej wówczas wielką) 
ikoną stylu trencza był lord Horatio 
Herbert Kitchener, który ponoć nawet 
zginął w nim na tonącym statku.  
Nowy rodzaj trenczy wojskowi cenili  
za wytrzymałość, wodoodporność 

Słynny – nie tylko niebieski – 

PROCHOWIEC

z niego płaszcze noszono niechętnie 
i w ostateczności. Na dobrej jakości 
miękką tkaninę wodoodporną trzeba 
było poczekać kilka dekad.

Oficer brytyjski w okopie I wojny świa-

towej nosi trencz w jednej z pierw-

szych wersji (długi i obszerny).
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i lekkość. Nie były stałym elementem 
umundurowania, ale oficerowie, jeśli 
chcieli (i było ich na to stać, bo za tren-
cze wojsko nie płaciło), mogli dodawać 
je do mundurów. Od razu więc stały się 
w modzie ogniwem pośrednim między 
elegancją munduru a swobodą stroju 
cywilnego. I elementem garderoby 
o znaczeniu nobilitującym, bo szerego-
wi żołnierze nie mieli prawa ich uży-
wać. A gdy już po wojnie weterani nosi-
li trencze do cywilnych ubrań, stawały 
się czytelnym komunikatem – osoba, 
która go ma na sobie, to były oficer. 
Koniec I wojny światowej stanowił też 
początek kresu wojskowej kariery tren-
cza. Zmieniały się sposoby walki i wy-
godniejsze od długich płaszczy stały się 
kurtki typu parka. Do stylowego wize-
runku wojskowego trencza nawiązał 
jeszcze pod koniec lat 30. Hugo Boss, 
projektując mundury oficerskie 

1

III Rzeszy i wyposażając dygnitarzy SS 
w długie skórzane czarne trencze no-
szone do paradnych mundurów. Pia-
skowe trencze nosili też wyżsi rangą 
oficerowie armii USA biorący udział 
w wojnie w Europie. Także wtedy, po-
dobnie jak w trakcie I wojny, trencz nie 
należał do obowiązkowego uniformu. 
To, że oficerowie nosili ten fason płasz-
cza, stanowiło wyraźne nawiązanie do 
żywej wówczas tradycji wizerunkowej 
poprzedniej wojny i rodzaj nieformal-
nego znaku przywiązania do „starej 
ojczyzny”. 

Trencz 
szpiegowsko-hollywoodzki
Tuż po wojnie trencz należał (razem 
z rozłożoną gazetą, ciemnymi okulara-
mi i kapeluszem naciągniętym aż na 
oczy) do karykaturalnego wizerunku 
szpiega czasów zimnej wojny. W takiej 

roli występuje w niezliczonej liczbie fil-
mów i satyrycznych rysunków. Do tej 
pory można nabyć taki zestaw akceso-
riów jako kostium karnawałowy o na-
zwie „Szpieg”.  

Trencz odchodzi do cywila
Jeszcze w latach 30. wygodne i prak-
tyczne płaszcze wzorowane na męskich 
trenczach zaczęły nosić kobiety, 
zwłaszcza jako stroje podróżne. Wize-
runki pasażerek samolotów ubranych 
w trencze widać nawet na reklamach 
pierwszych cywilnych transatlantyc-
kich linii lotniczych. 
Niebawem zaś trencz zaczyna robić ka-
rierę jako akcesorium mody, a właści-
wie fason, który z mody nigdy nie wy-
chodzi, bo niezmiernie wygodnie upla-
sował się na wyższej półce – jako kla-
syk, a nawet najpopularniejszy fason 
płaszcza od ponad stu lat!

Włoska aktorka Sophia 

Loren nosi klasyczny 

trencz w dramacie  

wojennym „Klucz”  

z 1958 roku.

W latach 60. trencze szyto nieco węższe niż wcześniej, bo modnie 

było nosić je bez paska. Tu: Catherine Deneuve (z Nino Castelnuovo) 

w filmowym musicalu „Parasolki z Cherbourga” (1964). 
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NAJSŁYNNIEJSZE ROLE FILMOWE  
TRENCZA
Trencze w Hollywood pojawiły się już w latach 30. i bardzo szybko 
zyskały miano fasonu kultowego. Najczęściej nosili je bohaterowie 
skłóceni z życiem, buntownicy, samotnicy, często też tacy, którzy 
w pojedynkę wydają wojnę złu świata. Klasyczne trencze nosili więc 
dziennikarze, gangsterzy, detektywi, szpiedzy, a także niebezpieczne 
femme fatale.

Do najsłynniejszych filmów, w których bohaterowie noszą 
trencze, należą: „Casablanca” (Humphrey Bogart), „Sokół 
maltański” (Humphrey Bogart), „Łowca androidów” (Harrison 
Ford), seria filmów o inspektorze Clouseau (Peter Sellers). 

Trencz czy prochowiec
Aby przyswoić polszczyźnie popularne 
okrycie, najpierw postanowiono nadać 
mu rodzimą nazwę – prochowiec. Ano-
nimowemu autorowi zapewne chodzi-
ło o powiązanie angielskiej nazwy tej 
części garderoby, czyli słowa „duster”,  
(dust – pył, proch), ze znaczeniem sło-
wa trench (okop). Obie nazwy angiel-
skie, a także polska odwołują się do wo-
jenno-wojskowej historii tego fasonu. 
Nazwa prochowiec nawet się przyjęła, 
ale określa się nią teraz zazwyczaj cien-
ki wiosenny płaszcz różnych fasonów. 
Natomiast ang. trench po prostu spo-
lszczono, stosując fonetyczny zapis an-
gielskiego słowa (podobny los spotkał 
też jeansy (dżinsy).

Bailey dla Burberry
Zupełnie zawrotną karierę zaczął robić 
klasyczny trencz Burberry, gdy stery 
dyrektora artystycznego marki objął 
młody projektant Christopher Bailey.  
To jego dziełem jest przemyślana dłu-
gofalowa akcja promocyjna, korzysta-
jąca najpierw z prestiżowej mocy firmy, 
po czym stopniowo wiążąca jego nazwę 

z najbardziej pożądanym, innowacyj-
nym segmentem rynku mody. Bailey 
nie tylko odkurzył historię płaszcza, ale 
dopisał do niej nowe karty. Najpierw 
dodał do trencza na stałe podszewkę 
w deseń rozpoznawalnej kratki, a po-
tem wypromował samą kratkę, której 
popularność w pierwszych latach XXI 
wieku była tak duża, że stała się... jed-

nym z najchętniej podrabianych towa-
rów na świecie. A słynną kratkę można 
było mieć nawet na japonkach, czapce 
bejsbolówce i obroży dla psa. Ten nad-
miar popularności kratki nie zaszkodził 
trenczowi i w każdej kolekcji marki 
Burberry znajdują się i modele klasycz-
ne i te trochę – mniej lub bardziej  
– unowocześnione.     

Modelowy wizerunek szykownego twardziela w trenczu i kapeluszu borsalino. 

Francuski aktor Alain Delon w dramacie kryminalnym „Samuraj” (1967). 
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ELEMENTY KLASYCZNEGO TRENCZA
Kolor dowolny (w czasie I wojny noszono trencze beżowe, popielate, 
granatowe, khaki i czarne, w zależności od rodzaju formacji), choć te 
najbardziej typowe mają odcień zimnego, piaskowego beżu.

Jest dwurzędówką z pięcioma guzikami w rzędzie.

Ma podwójne płaty materiału w górnej części pleców, nad paskiem 
i z przodu (pierwotnie miały one za zadanie lepiej chronić przed 
przemoczeniem w razie deszczu oraz zabezpieczać materiał płaszcza  
przed szybkim przetarciem tkaniny od noszenia na ukos przez ramię paska 
mapnika lub karabinu.

Nad nadgarstkami umieszczone są paski zabezpieczone szlufkami,  
aby można było ciasno spiąć rękawy.

Ma pagony na ramionach (dla umieszczenia dystynkcji wojskowych).

Przy kieszeni jest montowany metalowy uchwyt (ucho) do zaczepienia 
paska mapnika lub mocowania szabli.

W niektórych najwcześniejszych modelach podszewka była odpinana, 
aby mogła służyć wojskowemu w razie potrzeby jako polowe prześcieradło.

Ma głębokie kieszenie zastępujące torby na drobiazgi, przykryte patką 
dla ochrony przed wilgocią noszonych w nich rzeczy.

Na karku są przyszyte dodatkowe guziki, które pierwotnie pomagały 
mocować maskę przeciwgazową. 

Nie masz pomysłu?  
Masz trencz!
Z czasem płaszcz z gabardyny, zwłasz-
cza w kanonicznym odcieniu brudnego 
piasku, stał się uniwersalnym spina-
czem łączącym elementy garderoby 
w rozmaitych stylach. Pasuje do smo-
kingu, wieczorowej sukni z dżetów, po-
dartych dżinsów i sukienki w stylu ro-
mantycznym. Pojawia się regularnie 
w kolekcjach domów mody w wersjach 
zmodyfikowanych lub klasycznych, 
stanowiąc neutralne tło dla reszty styli-
zacji. Bywa pozbawiany rękawów, może 
występować w każdym odcieniu. Są 
trencze-sukienki, trencze-bluzki i tren-
cze-kamizelki. Powstają nawet porad-
niki, z czym je nosić. Warto znaleźć 
swój wariant, bo nic nie zapowiada 
zmierzchu jego popularności, nawet je-
śli „podniszczyłaś już swój słynny nie-
bieski prochowiec” (słowa piosenki Le-
onarda Cohena „Famous blue raincoat” 
w tłumaczeniu Macieja Zembatego). 

1. Na premierę filmu „Mroczny rycerz powstaje” Tom Hardy wybrał się w trenczu Burberry (2012).   2. Meghan Markle,  

księżna Sussex, często nosi trencze, a także sukienki, których krój jest nim inspirowany. Tu w sukience kanadyjskiej marki 

Nonie zwiedza wystawę poświęconą Nelsonowi Mandeli (2018).   3. W Nowym Jorku i Paryżu w trenczu często wybiega się 

rano po pieczywo, nawet mając na sobie pod spodem piżamę, albo zastępuje nim sukienkę (Paryż, 2019).
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Test SPRAWDZAMY, JAKIE ZALETY  
MAJĄ NOWOŚCI NA PÓŁKACH h

Ingrid Shine Dark, żel do brwi, 
7 ml, cena: 16,99 zł, 100 ml = 242,71 zł

Testowała:  Julita Kowalewska
ekspertka ds. makijażu z drogerii h w Suwałkach

O produkcie: 12 cieni w odważnych, nasyconych 
kolorach stworzonych we współpracy z influencerką 
Fagatą, która uwielbia makijażowe wyzwania. Są wśród 
nich błyszczące toppery oraz cienie matowe.
Najlepsze dla: 

miłośniczek koloru 
z artystyczną duszą.
Zwróciłam uwagę na: 

etui palety ozdobione 
motywem węża - pupila 
blogerki.

O produkcie: błyszczący żel do brwi 
to nowy trend w makijażu  
i zdecydowanie hit tego roku! Trwały, 
szybko zastygający żel z dodatkiem 
srebrnych drobinek z efektem glow.
Najlepszy dla: osób, które podążają 
za najnowszymi trendami  
w makijażu i nie boją się wyzwań!
Zwróciłam uwagę na: trwałość  
kosmetyku oraz możliwość aplikacji 
żelu na powiekę jako trwałego  
płynnego cienia.

Ingrid, Pina, paleta 
cieni do powiek

3

Hean Feel Natural, podkład kryjący nawilżający, 
30 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 99,97 zł

O produkcie: lekki podkład  
nawilżający, o jedwabistej 
konsystencji. Zawiera silnie 
nawadniające składniki – algi, 
sole mineralne, mocznik.
Najlepszy dla: kobiet z cerą 
suchą i wrażliwą, które chcą 
osiągnąć naturalny efekt 
makijażu.
Zwróciłam uwagę na: zawarty 
w podkładzie efekt blur, który 
wygładza i upiększa makijaż.

Hean, Feel Natural, podkład 
kryjący nawilżający

4

Bell HYPOAllergenic Hydrating, dwufazowe serum  
nawilżające, 24 g, cena: 30,99 zł, 100 g = 129,13 zł

Ingrid&Fagata Pina, paleta cieni do powiek,  
14 g, cena: 69,99 zł, 100 g = 499,93 zł

O produkcie: dwufazowe serum 
nawilżające z zawartością kwasu 
hialuronowego oraz olejku 
z pestek moreli. Nie obciąża 
skóry, łatwo się wchłania,  
jest idealne pod makijaż.
Najlepszy dla: kobiet, które lubią 
uczucie miękkości i komfortu 
przed aplikacją podkładu.
Zwróciłam uwagę na: to, że 
produkt jest naturalny w 99%, 
wegański i prosty w aplikacji.

Bell HYPOAllergenic, Hydrating, 
dwufazowe serum nawilżające

Ingrid, Shine Dark, 
żel do brwi1 2



DODAJ DO ULUBIONYCH

WYDŁUŻENIE
I POGRUBIENIE

EKSTREMALNA
OBJĘTOŚĆ

OBJĘTOŚĆ
I PIELĘGNACJA

Z 4 OLEJKAMI DOKŁADAJ WARSTWY,
KIEDY CHCESZ

DOCIERA NAWET
DO NAJKRÓTSZYCH RZĘS

ODKRYJ MASKARY

Dołącz do Rimmel Girls
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LEKCJA MAKIJAŻU
...i jego o kilka tysięcy lat młodsze warianty. Wszystkie odmiany  

i tajemnice pudru. Jak go dobierać? Kiedy i jakiego używać? 

Ekspert:
MARTA DUNAJKO
wizażystka, fotograf 

Najstarszy kosmetyk upiększający...

Niezastąpiony. Tak najkrócej można 
określić puder do twarzy. Jego histo-
ria sięga starożytności i trwa nieprze-
rwanie aż do dziś. Dlaczego? Sekret 
polega na jego roli w naszym życiu 
codziennym, zaspokajaniu naszych 
potrzeb i jego uniwersalności. Ale pu-
der niejedno ma imię...
Szukając pudru idealnego, musimy 
odpowiedzieć sobie na dwa pytania: 
jaki jest nasz typ skóry i jakie mamy 
w stosunku do pudru oczekiwania – 
ma utrwalać makijaż czy skutecznie 
matowić, a może potrzebne jest lekkie 
ujednolicenie koloru? Puder może 
spełniać wiele ról w makijażu i zanim 
zaczniemy dobierać jego odcienie, 
konsystencje i typ wykończenia, war-
to zapoznać się z kilkoma ogólnymi 
zasadami dotyczącymi jego współcze-
snych odmian.  



 hebe.pl  h    101     

HISTORIA PUDRU 
Ważne epizody:

  Starożytne receptury na puder 
zawierały (w zależności od lokalnych 
możliwości): mielone perły, kredę, 
mąkę zmieszaną z minerałami oraz 
biel ołowianą (trującą!).  

  W średniowieczu Kościół deklaro-
wał, że używanie pudru to... grzech.

  W XVII wieku poranne mycie zastę-
powano nacieraniem ciała pudrowa-
ną i perfumowaną tkaniną.

  Najbardziej szkodliwy był puder 
z arszenikiem, którego używano 
chętnie, bo nie ścierał się szybko 
z twarzy. Jego wielbicielką była  
brytyjska królowa Elżbieta I.      

  Pierwsza francuska manufaktura 
wytwarzająca puder powstała  
w Paryżu w 1750 roku pod nazwą  
Houbigant. Produkuje kosmetyki  
do makijażu do tej pory, tyle że pod 
nazwą... Bourjois. Używały go  
kobiety i mężczyźni do makijażu  
twarzy oraz tuszowania... brudnej 
szyi i rąk. Głównym składnikiem  
tego pudru był talk.
    W 1905 roku pojawiły się w prasie 
pierwsze reklamy pudru. Był już pro-
dukowany fabrycznie i dostępny  
nie tylko dla zamożnej klienteli. 

  W 1953 roku w firmie Max Factor 
powstaje jeden z najpopularniej-
szych kosmetyków wszech czasów, 
czyli mieszanka pudru w kremie  
i sypkiego, znana jako Creme Puff. 

  W latach 60. XX wieku kartoniki 
z pudrem sypkim są zastępowane 
płaskimi jak puderniczki opakowa-
niami z pudrem prasowanym.  
Pojawia się też coraz więcej odcieni.

  Lata 90. to czas, gdy króluje puder  
w kulkach.

   Początek XXI wieku to era rosnącej 
popularności pudrów mineralnych.  

Kolorowy czy transparentny?

Warto mieć oba! Bez względu na to, ja-
kie formuły preferujesz, bez problemu 
dobierzesz oba rodzaje. Koloryzujący 
puder to szybki sposób na ujednolice-
nie koloru skóry, nawet bez użycia pod-
kładu czy kremu bb. Puder transpa-
rentny jest doskonałym produk-
tem matującym. Daje efekt rozmycia 
i zmiękczenia rysów (tzw. soft focus). 
Jest idealny do cery dojrzałej (szczegól-
nie gdy sięgniesz po produkt typu HD).

Matowy czy z połyskiem?
Możliwości jest tak wiele, że warto do-
brze przemyśleć, na jakim efekcie ci za-
leży. Do wyboru masz produkty mocno 
matujące, o satynowym wykończeniu, 
połyskujące i z wyraźnymi drobinkami, 
a każdy z nich zmienia ostateczny re-
zultat całego makijażu. Zwróć uwagę na 
to, do jakiego rodzaju skóry są przezna-
czone, aby nie działać wbrew swoim 
pielęgnacyjnym rytuałom.

Puder sypki
Ujednolica i matowi, nakładany pucha-
tym pędzlem daje bardzo cienką war-
stwę, która skutecznie matuje wybrane 
partie twarzy. Można stopniować jego 
użycie przez delikatne omiatanie twa-
rzy. Stanowi dobrany duet z bibułkami 
matującymi, ponieważ jego konsysten-
cja sprawia, że trudno mieć go przy so-
bie do szybkich poprawek.

Puder mineralny
To rodzaj sypkiego lub prasowanego 
pudru o składzie pochodzenia natural-
nego. Jego hipoalergiczna formuła 
i dość mocne krycie są dobrym rozwią-
zaniem dla osób o kłopotliwej cerze. Je-
go użycie wyklucza stosowanie podkła-
du, ponieważ sam w sobie zawiera ko-
lorowe pigmenty i daje efekt kryjący.

 GOSH nawilżająca baza/puder 
transparentny, 2 w 1, 7 g, 

cena: 59,99 zł, 100 g = 857,00 zł   

 RIMMEL Stay Matte, puder 
prasowany, 14 g, cena: 31,99 zł,  

100 g = 228,50 zł   

 MAX FACTOR Miracle Veil,  
puder sypki, 15 g, cena: 73,99 zł, 

100 g = 493,27 zł   

 GOSH sypki puder mineralny, 8 g, 
cena: 47,99 zł, 100 g = 599,88 zł   
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TIPY:
  Aplikując puder matujący, 

skupiaj się tylko na tych ob-
szarach, które najbardziej go 
potrzebują. Unikaj nakłada-
nia wielu warstw. Dobrze jest 
pozostawić go na chwilę, aby 
się stopił ze skórą i ewentual-
nie nanieść poprawki.

  Różne rodzaje pędzli umoż-
liwiają stosowanie kilku me-
tod aplikacji, od lekkiego 
omiatania po stemplowanie 
wybranych partii twarzy.

  Podstawową funkcją pudru 
poza matowaniem jest 
utrwalanie. Nie zapomnij  
nanieść go na skórę po nało-
żeniu podkładu. Dzięki temu 
przedłużysz trwałość 
makijażu.

  Jeśli masz tendencję do 
przetłuszczających się po-
wiek, po skorzystaniu z bazy 
pod cienie wklep w powieki 
cienką warstwę pudru,  
aby ułatwić aplikację  
i blendowanie cieni.

  Jeśli cierpisz z powodu 
mocno przetłuszczającej się 
skóry, użyj dodatkowo matu-
jącej bazy lub/i podkładu 
w ciągu dnia, zamiast dokła-
dać warstwy pudru. Korzystaj 
z bibułek matujących.

  Błyszczące drobinki, podob-
nie jak zbyt gruba warstwa 
pudru matującego, mogą 
podkreślać drobne nierów-
ności i niedoskonałości skóry. 
Lepiej sięgnąć po pudry typu 
HD, które sprawiają, że cera 
wizualnie staje się miękka 
i promienna, łatwo jest wtedy 
odwrócić uwagę od jej 
mankamentów.

Puder prasowany
Przyjaciel, którego zawsze  
warto mieć przy sobie. Ukry-
ty w puderniczce wraz z pę-
dzelkiem lub gąbką jest dosko-
nały do poprawek w ciągu dnia. Je-
go największą zaletą jest... absolutny 
brak ograniczeń. W formie prasowanej 
znajdziesz kosmetyki transparentne, 
kolorowe, matujące, mineralne 
i konturujące!

Puder w kulkach
Kolorowe perełki świetnie wyglądają 
na toaletce, a ich imitacja w pudrze pra-
sowanym pełni tę samą rolę, ale łatwiej 
mieć ją pod ręką, w torebce. Są to pro-
dukty do zadań specjalnych, czyli  roz-
świetlania, ocieplania kolorytu i mode-
lowania. Ich działanie łatwo stopnio-
wać, używając pędzelka, a efektem jest 
promienna skóra.

Puder brązujący
Wybierając go, warto zastanowić się 
nad końcowym efektem, jaki chcemy 
osiągnąć. Zwracajmy uwagę na to, czy 
jest błyszczący czy matowy. Produkty 
bez połyskujących drobinek świetnie 
nadają się na co dzień, z kolei te zawie-
rające drobinki trzeba stosować 
z umiarem, bo dają wyrazisty efekt 
(który łatwo przerysować).

Podkład w pudrze
Skutecznie zastępuje podkład do twa-
rzy. Daje możliwość stopniowego na-
kładania i uzyskania pożądanego po-
ziomu krycia bez użycia dodatkowych 
kosmetyków. Możesz go nakładać 
za pomocą pędzla lub na mokro gą-
beczką. Użycie na sucho da mniej kry-
cia niż nakładanie na mokro. 

BOURJOIS Healthy Mix, puder 
prasowany,10 g, cena: 68,99 zł, 

100 g = 689,90 zł   

PHYSICIANS FORMULA puder 
rozświetlający, 7,5 g, cena: 54,99 zł, 

100 g = 733,20 zł   

ECOCERA Bali, puder brązujący, 
10 g, cena: 36,99 zł, 100 g = 369,90 zł   

 ANNABELLE MINERALS Gold Fair, 
podkład rozświetlający w pudrze, 
4 g, cena: 44,99 zł, 100 g = 1124,75 zł   

TO NAS INSPIRUJE
/  MAK I JAŻ

FO
T.

 B
E&

W





TO NAS INSPIRUJE
/  P IELĘGN AC JA  P O  KO R EAŃ SKU

104     h    facebook.com/hebe

FO
T.

 1
23

RF

aska w płachcie (nazywana 
także maską w płacie lub 
chuście) to element azjatyc-

kiej pielęgnacji, który na ogół stosuje 
się raz lub dwa razy w tygodniu wy-
miennie z aplikacją serum. Najczęściej 
maseczki w płachcie wykonane są z cie-
niutkiej tkaniny bawełnianej lub bam-
busowej, ale mogą być również zrobio-
ne z porowatych tkanin syntetycznych, 
np. mikrofibry, a te najlepszej jakości 
wykonane bywają z biocelulozy lub hy-
drożelu. 
Maski działają jak kompres, a pomaga 
w tym ich forma, dzięki której idealnie 
przylegają do skóry. Maski w płachcie 
mogą mieć różne działanie. Sporo jest 
takich, które spełniają podstawowe po-
trzeby skóry, jak nawilżanie i odżywia-
nie, a ich bazą są zazwyczaj sok i żel alo-
esowy, witaminy i mikroelementy. 
W maskach o działaniu oczyszczają-
cym – polecanych szczególnie do pielę-
gnacji cery tłustej, trądzikowej, a nawet 
łojotokowej – częstymi składnikami są 
ekstrakt z zielonej herbaty i olejek 
z drzewa herbacianego, ekstrakt z glin-
ki zielonej, delikatnie złuszczające mar-
twy naskórek enzymy roślinne i sub-
stancje nawilżające. W maskach do pie-
lęgnacji cery dojrzałej najczęściej wy-
korzystuje się kolagen, śluz ślimaka 
o działaniu wygładzającym, roślinne 
ekstrakty liftingujące i napinające skó-
rę, rozświetlającą skórę witaminę C, 
a także mikronizowany pył z pereł, któ-
ry sprawia, że zmarszczki wyglądają na 
spłycone, a skóra nabiera młodzieńcze-
go blasku. Skuteczne w pielęgnacji cery 
dojrzałej okazują się również złoto ko-
loidalne, peptydy – również te imitują-
ce jad żmii – fitohormony i koen-
zym Q10.

MASECZKA  
W PŁACHCIE

Azjatki uwielbiają maseczki, szczególnie 
te w postaci cieniutkich chust 

nasączonych substancjami aktywnymi. 
Ich różnorodność sprawia, że można je 

dobrać do każdego rodzaju skóry,  
każdego problemu, na każdą okazję  

i na każdą porę dnia. TEKST: Katarzyna Brzeska

MRytuały bez tajemnic.  
Część 5 
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Dla urody i relaksu
Azjatki traktują kwadrans z maską nie tylko jak zabieg pielęgnacyjny, ale również jak niezbędny dla urody czas relaksu, 
tym bardziej, że maski w płachcie mimo dobrego dopasowania do kształtu każdej twarzy najlepiej trzymają się skóry, 
 gdy przyjmujemy pozycję leżącą. Większość masek ma podobny sposób aplikacji – nakłada się je na czystą skórę po dokładnej 
tonizacji i pozostawia na 15–20 minut. Po zdjęciu płachty resztę substancji nasączającej tkaninę wmasowuje się w twarz.  
Po całkowitym wchłonięciu maski można nałożyć na skórę krem nawilżający i krem pod oczy.

1. MAGIA SPOJRZENIA
W masce wykorzystano nie tylko 
kolagen, ale także ekstrakt z zielonej 
herbaty i witaminę E. Synergicznie  
dbają o skórę okolic oczu, uelastyczniają 
ją i nawilżają. 
PUREDERM kolagenowa maseczka pod 
oczy, 30 szt./1 opak., cena: 9,99 zł,  
1 opak. = 9,99 zł

2. SIŁA UKOJENIA
Hipoalergiczna maska z bawełny jest 
miękka i pełna cennych składników 
odżywczych, wśród których znajdziemy: 
olejek z drzewa herbacianego i lawendy, 
ekstrakty z szałwii i groszku. Idealna  
do skóry zmęczonej, potrzebującej 
ukojenia.
MEDIHEAL BTS, kojąca maska do twarzy,  
24 ml, cena: 9,99 zł, 1 opak. = 9,99 zł

3. POTĘGA NAWILŻENIA
Oto maska, która skupia się na nawilże-
niu. Zawiera naturalny ekstrakt z zielonej 
herbaty, wyciąg z oczaru, róży stulistnej  
i sok z bambusa. Nadaje się do 
pielęgnacji każdego typu cery, również 
dojrzałej, która wymaga nawilżenia 
i rozświetlenia.
CLIV nawilżająca maska do twarzy  
w płachcie z kwasem hialuronowym, 30 g, 
cena: 19,99 zł, 1 opak. = 19,99 zł

4. PEŁNIA ODŻYWIENIA
Odmładzająca maska z awokado dobrze 
dopasowuje się do kształtu twarzy. 
Ekstrakt z awokado i inne składniki  
roślinne działają przeciwzmarszczkowo, 
odmładzają, uelastyczniają i nawilżają. 
MBEAUTY wegańska, odżywcza  
i odmładzająca maska z awokado, 23 g, 
cena: 9,99 zł, 1 opak. = 9,99 zł

5. RÓWNOWAGA I OCZYSZCZENIE
Maseczka na bawełnianej płachcie 
z ekstraktem z zielonej herbaty działa 
przeciwbakteryjnie i łagodzi stany 
zapalne, sprawdza się więc w przypadku 
cery tłustej lub z trądzikiem.
Holika Holika Pure Essence, Green Tea, 
maska w płachcie, 25 ml, cena: 11,99 zł, 
1 opak. = 11,99 zł

6. PRZECIWKO PRZESUSZENIU
Nawilżająca maska na bazie wyciągu 
z aloesu. Polecana do pielęgnacji skóry 
suchej i skłonnej do przesuszeń. 
Składniki maski zabezpieczają skórę 
przed utratą wilgoci. 
Missha Airy Fit, Aloe, maska o działaniu 
nawilżającym i odżywczym, 19 g,  
cena: 8,99 zł, 1 opak. = 8,99 zł

7. BLASK ODMŁODZENIA
Maska polecana do skóry dojrzałej, 
z widocznymi zmarszczkami. Nawilża, 
ujędrnia i przywraca komfort skórze 
suchej oraz wrażliwej. Zawiera ekstrakt 
z propolisu i komórki macierzyste róży. 
PUREHEALS nawilżająco-rozświetlająca 
maska do twarzy z propolisem, 25 g,  
cena: 17,99 zł, 1 opak. = 17,99 zł

8. MOC NAWODNIENIA
Maska do skóry suchej. Zawiera 
ekstrakty z aloesu i nasion owsa, które 
mają silne właściwości nawilżające. 
Miękka płachta z 100% bawełny 
Bemliese została nasączona lekką 
esencją.
WHEN SIMPLY nawadniająca maska do 
twarzy, 23 ml, cena: 14,99 zł, 1 opak. = 14,99 zł

TYLKO 
w  
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NASZE RUS ZTOWANIE 

Kręgosłup to filar, wokół którego kręci się – i to dosłownie – 
nasze życie. Nigdy nie odpoczywa. Być może dlatego  

na bóle pleców skarży się aż 80 proc. Polaków. Duża część 
tych dolegliwości to wynik naszych zaniedbań 

 – głównie siedzącego trybu życia oraz nadwagi.  
Co jeszcze źle wpływa na nasz kręgosłup i jak sobie pomóc?

Tekst: Agnieszka Majewska
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iele dolegliwości bólowych 
fundujemy sobie sami. Tym-
czasem często wystarczy 

zmienić materac w łóżku, nauczyć się 
prawidłowo siedzieć przy biurku, ku-
pić właściwie dobrany stanik i odpo-
wiednie buty oraz trochę poćwiczyć, 
by ból nie był tak dokuczliwy albo cał-
k iem zniknął .  Przedstawiamy 
10 wskazówek, które pomogą ci za-
dbać o kręgosłup, by służył jak najle-
piej i najdłużej.

RUSZAJ SIĘ!
Kręgosłup to skomplikowany system 
(patrz ramka na s. 110). Jest zabezpie-
czony mięśniami, które powinny być na 
tyle silne, by bez wysiłku podtrzymy-
wać kręgi. Dlatego też trzeba je regular-
nie wzmacniać, rozciągać i uelastycz-
niać. Bez tego stają się sztywne i osła-
bione. Ruszaj się więc jak najwięcej. 
Wszelki wysiłek dozuj jednak rozsąd-
nie. Jeśli większość życia spędzasz w fo-
telu i samochodzie, nie biegnij nagle do 
siłowni i nie łap ciężkich hantli, nie pró-
buj też przebiec od razu pięciu kilome-
trów. Stosuj metodę małych kroków. Je-
śli mieszkasz na wyższym piętrze w blo-
ku, zrezygnuj z windy i wejdź niezbyt 
szybko po schodach (to dobra gimna-
styka dla mięśni pleców). Wysiądź 
przystanek wcześniej (albo dwa) i prze-
spaceruj się do domu. Wyjdź trzy razy 
w tygodniu na półgodzinny (albo dłuż-
szy) spacer. 
Dopiero gdy twój organizm przyzwy-
czai się do zwiększonej aktywności, po-
myśl o innych rodzajach sportu. Jakich? 
Lekarze ortopedzi oraz fizjoterapeuci 
wskazują kilka aktywności fizycznych, 
które są najlepsze dla naszego kręgosłu-
pa. Zalecają: pływanie, jazdę na rowe-
rze, nordic walking, narty biegowe oraz 

W Czym skorupka za młodu...
Na problemy z kręgosłupem pracujemy od najmłodszych lat. Podpowiadamy, 
jak zadbać o dziecko, by jako dorosły nie cierpiało na bóle pleców. 

1. DOBRY TORNISTER TO PODSTAWA
Ma on dobrze przylegać do pleców, powinien więc mieć regulowane szelki, do 
tego odpowiednio szerokie (co najmniej 4 cm). Równomiernie rozłożony ciężar 
nie powoduje wtedy dyskomfortu, a odcinek szyjny jest właściwie odciążony. 
Najlepiej, by plecak miał pas piersiowy, który utrzyma go w miejscu (bo pod 
wpływem ciężaru często „ucieka” on do tyłu). Dopilnuj, by dziecko nie nosiło ple-
caka na jednym ramieniu, bo prowadzi to do skrzywienia bocznego kręgosłupa. 
Uwaga! Waga tornistra nie może przekraczać 10 proc. wagi dziecka. 

2. ZADBAJ O BIURKO, KRZESŁO I LAMPKĘ
Biurko należy ustawić tak, by dziecko nie zasłaniało sobie światła słonecznego. 
Jeśli jest praworęczne, okno powinno znajdować się po lewej stronie biurka, jeśli 
leworęczne – po prawej. Wieczorami należy zadbać o odpowiednie oświetlenie 
sztuczne. Najlepsze są lampki z regulowanym ramieniem (ale w czasie pracy mu-
si też być włączone górne oświetlenie). Właściwą pozycję przy biurku zapewni 
dziecku fotel na kółkach. Najlepiej, by był z podłokietnikami i miał regulację wy-
sokości oraz głębokości oparcia, które powinno podpierać dolną część pleców. 

3. POSTAW NA RUCH
Negatywne skutki siedzącego trybu życia (na który uczniowie są skazani) może 
zniwelować tylko aktywność fizyczna. Zwolnienie dziecka z zajęć wychowania 
fizycznego nie jest więc dobrym pomysłem. Sprawność fizyczną trzeba rozwijać 
również przez zabawę z rówieśnikami, podczas dodatkowych zajęć sportowych 
oraz rodzinnych spacerów lub wycieczek rowerowych.

4. OBSERWUJ I REAGUJ
Raz na kwartał przyjrzyj się postawie dziecka. Powinno cię zaniepokoić m.in. 
uniesienie jednego barku, zbytnie pochylenie szyi do przodu, odstające łopatki, 
odchylenie kręgosłupa od linii prostej. Odwiedźcie wtedy lekarza. Wczesne wy-
krycie wady kręgosłupa może zapobiec poważniejszej chorobie. 
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ćwiczenia rozciągające, takie jak joga, 
pilates, stretching. Przyjrzyjmy się zale-
tom niektórych z nich.
Pływanie:
zmniejsza nacisk na kręgosłup – 
układ kostny odpoczywa, pracują tylko 
mięśnie, 
poprawia ruchomość stawów i akty-
wuje wiele mięśni (w tym pleców), 
rozwija równomiernie obie strony 
ciała, 
nie przeciąża żadnej grupy mięśni 
(a tak dzieje się na siłowni).
Nordic walking i narty biegowe:
używanie kijów uruchamia górne 
partie ciała (poruszamy naprzemiennie 
ramionami) oraz pomaga utrzymać 
właściwą postawę (prostujemy się, 
a przez to odciążamy stawy i kręgo-
słup),
przywracają naturalną koordynację 
ruchową, którą zaburza współczesny 
tryb życia (buty na obcasach, torby nie-
równomiernie obciążające ciało, sie-
dzenie przez większą część dnia),
zwiększają wydolność organizmu, 
bo wymagają przebywania na świeżym 
powietrzu.
Jazda na rowerze również dobrze 
wpływa na kręgosłup (sprawia, że pra-
cują mięśnie, a szkielet odpoczywa), ale 
pod pewnymi warunkami:
pozycja ciała musi być wyprostowa-
na – dlatego najlepszy jest rower miej-
ski, gdzie siodełko i kierownicę może-
my ustawić tak, aby jadąc, mieć proste 
plecy (w tej pozycji pracują nie tylko 
mięśnie nóg, ale też te okalające mied-
nicę i krzyż),
zrezygnuj z rowerów górskich i szo-
sowych (zmuszają one plecy do niefi-
zjologicznej, niekorzystnej pozycji), 
wybierz rower zaopatrzony w reso-
ry. Zamortyzują one wstrząsy, które 

niekorzystnie wpływają na kręgosłup. 
Dlatego też staraj się jeździć po rów-
nych nawierzchniach (asfalcie albo in-
nych ubitych drogach).

NAUCZ SIĘ PRAWIDŁOWO 
CHODZIĆ

Chodź z lekko uniesioną głową. Wy-
prostuj się – niech stanie się to twoim 
nawykiem. Wyobrażaj sobie, że do 
czubka twojej głowy jest przyczepiona 
linka, która pociąga cię do góry. Wcią-
gnij brzuch i pośladki – ich mięśnie 
także są oparciem dla kręgosłupa.

OGRANICZ SIEDZENIE…
…a jeśli już nie możesz tego zrobić, bo 
wykonujesz pracę biurową, staraj się jak 
najbardziej zniwelować jej niszczące 
skutki. Kręgosłup jest tak zbudowany, 
aby znosić przeciążenia, ale te zbyt duże 
mu nie służą. A tak jest właśnie podczas 
siedzenia, gdzie obciążenia działające 
na jeden krążek międzykręgowy (czyli 
dysk) wynoszą nawet 140 kg. Podczas 
stania jest to 100 kg, a gdy leżymy, tylko 
25 kg. Wniosek jest oczywisty – jeżeli 
większość dnia spędzasz, siedząc, mo-
żesz być pewna, że wcześniej czy póź-
niej tak duże przeciążenia zaszkodzą 
twoim plecom. Jak więc zadbać o nie, 
gdy całe dnie spędzamy za biurkiem?
Przede wszystkim naucz się przyjmo-
wać przed komputerem właściwą po-
stawę, żeby nie osłabiać mięśni pleców 
i nie obciążać kręgosłupa. Jak to zrobić?
Staraj się siedzieć prosto ze stopami 
postawionymi na podłodze (w następ-
nym punkcie podpowiemy ci, jak wy-
brać odpowiednie krzesło, które ci to 
umożliwi). Jeśli nie sięgasz podłoża, 
pomyśl o podnóżku. 
Nie wyciągaj nóg przed siebie, bo 
gdy je prostujesz, zsuwasz się z siedze-

nia, a wtedy kręgosłup nie ma podpar-
cia na odcinku lędźwiowym. 
Nie pochylaj się za bardzo do przo-
du i nie wyciągaj głowy przed siebie.
Ogranicz zakładanie nogi na nogę.

WŁAŚCIWIE DOBIERZ  
KRZESŁO I BIURKO 

Fotel powinien mieć regulowaną wyso-
kość i podłokietniki (od czasu do czasu 
porządnie się na nich oprzyj, odciążając 
kręgosłup). Oparcie krzesła powinno 
być lekko wybrzuszone na wysokości 
lędźwiowego odcinka kręgosłupa i lek-
ko wklęsłe na wysokości kręgów pier-
siowych. Wysokość krzesła ustaw tak, 
by całe stopy stały swobodnie na podło-
dze. Siedzisko nie może uciskać na uda. 
Blat biurka ustaw na takiej wysokości, 
byś mogła swobodnie założyć nogę na 
nogę (jedynie do ustawienia wysokości, 
siedzenie z nogą na nodze nie jest zale-
cane). Krzesło przysuń do biurka tak 
blisko, żebyś nie musiała się pochylać 
w stronę komputera. Monitor kompu-
tera ustaw tak, żeby patrzeć prosto na 
ekran (zdecydowanie lepiej nie praco-
wać na laptopie, który wymusza to, że 
pracujemy z pochyloną głową). 
Co godzinę wstań od biurka, żeby się 
nieco rozruszać. Poprzeciągaj się, zrób 
kilka głębokich skłonów, obrotów bio-
drami, przysiadów, obrotów głową 
w prawo i w lewo. 

ZAINWESTUJ 
W DOBRY MATERAC…

Równie ważne jak prawidłowa pozycja 
w czasie pracy przy komputerze jest 
prawidłowa pozycja w czasie snu. Dla-
tego spraw sobie wygodne łóżko z po-
rządnym materacem. Zapomnij o wer-
salkach i kanapach. Składane meble są 
akceptowalne jedynie od czasu do cza-
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su. Musisz mieć średnio twardy i sprę-
żysty materac, który dostosuje się do 
kształtu ciała (powinien uginać się pod 
twoim ciężarem ok. 3 cm). Przy jego 
zakupie weź pod uwagę: wzrost, wagę, 
wiek i pozycję, w której śpisz: 
Jeśli śpisz na boku – twoje ramiona 
i biodra powinny być tak zagłębione 
w materacu, aby kręgosłup tworzył li-
nię prostą. Jeżeli czujesz wyraźny ucisk 
na kości ramienną i biodrową (które są 
osłonięte tylko skórą), oznacza to, że 
materac nie jest dla ciebie dobry.
Jeśli śpisz na plecach – twoje biodra 
powinny się tak zapaść w materac, aby 
(patrząc z boku) kręgosłup utworzył 
linię przypominającą literę „S”. Jeżeli 
leżąc na wznak możesz bez problemu 
wsunąć dłoń pod plecy w odcinku lę-
dźwiowym, materac jest zbyt twardy. 
Jeżeli wsunięcie dłoni jest bardzo trud-
ne, jest za miękki.
Dlaczego nie piszemy nic o wyborze 
materaca dla śpiących na brzuchu? Bo 
ta pozycja nie jest wskazana! Śpiąc na 
brzuchu, nienaturalnie wyginamy gło-
wę w jedną stronę, czego konsekwen-
cją jest ból karku i barków, a nawet gło-
wy. Spanie w tej pozycji szkodzi nie 
tylko naszemu kręgosłupowi. Powo-
duje też nacisk na układ trawienny, co 
wywołuje problemy z perystaltyką 
i spłyca oddech, co zmniejsza dopływ 
tlenu do krwi. 
Układając się do snu, spróbuj przyj-
mować pozycję embrionalną, czyli na 
boku z lekko ugiętymi nogami. Naj-
bardziej odpowiada ona kręgosłupowi. 

 …I WŁAŚCIWĄ PODUSZKĘ
Nie sypiaj wysoko, bo wtedy twoja gło-
wa jest przyciągnięta do klatki piersio-
wej – może to doprowadzić do zwy-
rodnień w odcinku kręgosłupa szyjne-

go. Fizjoterapeuci zalecają poduszki 
ortopedyczne. Są one tak wyprofilo-
wane, by podpierały szyjny odcinek 
kręgosłupa (można je kupić w skle-
pach zaopatrzenia medycznego). Wy-
sokość takiej poduszki powinna odpo-
wiadać grubości ramienia.
Nie zaleca się też spania zupełnie na 
płasko (szczególnie jeśli ktoś ma duże 
wygięcie odcinka piersiowego, czyli 
pogłębioną kifozę). Niepodparta szyja 
jest wtedy stale napięta, co prowadzi 
do bólów odcinka szyjnego, a nawet 
niższych partii kręgosłupa.

SCHUDNIJ 
Nadmiar kilogramów źle wpływa na 
plecy. Zbyt dużo tłuszczu wokół brzu-
cha wypycha miednicę do przodu, co 
powoduje nacisk na plecy. Osoby otyłe 
są też bardziej narażone na ryzyko cho-
roby zwyrodnieniowej stawów. Już po-
zbycie się 5–10 proc. masy ciała znacz-
nie poprawia kondycję kręgosłupa.

PORZUĆ SZPILKI
Twój kręgosłup cierpi z ich powodu. 
Dzieje się tak, bo ciężar ciała jest prze-
noszony do przodu, co wymusza po-
głębienie wygięcia kręgosłupa w od-
cinku lędźwiowym i powoduje jego 
przeciążenie. W konsekwencji główny 
nacisk kierowany jest na stawy mię-
dzykręgowe, co je przeciąża i podraż-
nia zakończenia nerwowe. Dodatko-
wo uniesiona obcasem stopa powodu-
je nienaturalne napięcie taśm mięśnio-
wych, zmianę środka ciężkości ciała 
oraz przodopochylenie miednicy. 
Niewskazane jest też jednak obuwie 
zupełnie płaskie. Lekarze i fizjotera-
peuci uważają, że najzdrowsze są buty 
na 2–3 cm obcasach. Dobrze by było, 
gdyby miały grubszą, elastyczną pode-

Jak jest zbudowany 
kręgosłup

Składają się na niego 34 kręgi:

7 szyjnych,
12 piersiowych,
5 lędźwiowych,
5 krzyżowych,
5 guzicznych.
Kręgosłup w naturalny sposób wygi-
na się łukowato, na przemian do przo-
du i do tyłu, tworząc krzywizny:
�szyjną – wygięcie do przodu (lor-

doza szyjna),
�piersiową – wygięcie do tyłu (kifo-

za piersiowa),
�lędźwiową – wygięcie do przodu 

(lordoza lędźwiowa),
�krzyżową – do tyłu (kifoza krzyżo-

wa).
Ułatwiają one utrzymanie równowagi 
przy pionowej postawie ciała oraz 
spełniają funkcję amortyzatorów 
podczas ruchu. 
Chcesz zrozumieć problemy  
swojego kręgosłupa?
Weź igłę z nitką, 34 krążki surowej mar-
chewki (tyle, ile jest kręgów) i 33 pla-
sterki miękkiego żółtego sera (posłużą 
za imitację krążków międzykręgo-
wych). Nawlecz na nitkę marchew, od-
dzielając każdy krążek serem, a na koń-
cach zawiąż supełki – to uproszczony 
model kręgosłupa. Zobacz, co się dzie-
je z serem i plasterkami marchwi, gdy 
wyginasz „kręgosłup” w różne strony. 
Z jednej strony ściskają się i spłaszczają, 
z drugiej mają luz. „Przećwicz” w ten 
sposób siedzenie przy biurku, leżenie 
na boku. Zrozumiesz, dlaczego ważna 
jest prawidłowa postawa i ćwiczenie 
mięśni amortyzujących kręgi!
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szwę, która amortyzuje wstrząsy. Nie 
kupuj za dużych butów – przytrzymu-
jesz je wówczas palcami i chód staje się 
mniej płynny, a kręgosłup jest dodatko-
wo przez to obciążony. 

KUP DOBRY STANIK 
Szczególnie jeśli masz duży biust! Potra-
fi on naprawdę dużo ważyć, mocno ob-
ciążając odcinek piersiowy i szyjny krę-
gosłupa. Niestety, wciąż większość pań 
nosi źle dobrane biustonosze – zbyt luź-
ne w obwodzie pod piersiami, o za ma-
łych miseczkach i zbyt cienkich, za dłu-
gich ramiączkach. Taki stanik nie da ra-
dy utrzymać ciężaru piersi. Wtedy od-
ruchowo wysuwamy barki do przodu, 
zaokrąglamy plecy i fundujemy sobie 
ból kręgosłupa. 
Jaki ma być więc odpowiednio dobrany 
stanik? Taki, który 80–90 proc. ciężaru 

piersi utrzymuje na dolnym pasie, a tyl-
ko pozostałe 10–20 proc. na ramiącz-
kach. Tymczasem większość z nas w ob-
wodzie ma bardzo luźno, a na ramiącz-
kach dźwiga za dużo balastu. Najlepiej 
zwróć się o pomoc do brafiterki (dziś 
takie usługi oferuje na szczęście więk-
szość sklepów z bielizną).

OSZCZĘDZAJ SIĘ
Wykonując prace domowe, np. sprząta-
jąc, prasując, myjąc naczynia, przygoto-
wując posiłki, odciążaj kręgosłup. Jeśli 
myjesz okna lub podłogi, używaj mo-
pów i szczotek z długimi rączkami. Od-
kurzając mieszkanie, reguluj długość 
rury odkurzacza, aby nie wyginać ple-
ców w pałąk. Podczas odkurzania rób 
krok do przodu i krok w tył, zamiast 
chodzić za przesuwaną szczotką, pochy-
lając górną połowę ciała. Prasuj na sie-

dząco (deska po rozłożeniu powinna 
znajdować się na wysokości pasa).
W kuchni zainstaluj blaty na wysokości 
6–8 cm poniżej linii łokci, a zlewozmy-
wak tak, aby nie schylać się podczas 
zmywania. Jeżeli będziesz np. dłużej 
zmywać naczynia – ustaw na podłodze 
mały stołeczek i stawiaj na nim raz jed-
ną, a raz drugą stopę (zmieniaj pozycję 
co 2–3 minuty). Najlepiej zaś zafunduj 
sobie do kuchni barowy stołek i część 
czynności wykonuj na siedząco. Niosąc 
zakupy, rozkładaj je równomiernie do 
obu rąk. Jeżeli musisz kupić dużo rzeczy, 
zrób 2–3 kursy do sklepu lub do bagaż-
nika auta; nie staraj się zabrać wszyst-
kiego naraz. Gdy podnosisz coś cięższe-
go, zawsze rób to, kucając i uginając ko-
lana, a nie zginając plecy przy prostych 
nogach. Pamiętaj, że kobieta nie powin-
na podnosić naraz więcej niż 20 kg.  

Chroń kości przed osteoporozą
Osteoporoza (nazywana zrzeszotowieniem kości) to choroba charakte-
ryzująca się postępującym ubytkiem masy kostnej i osłabieniem struk-
tury przestrzennej kości. Kości na skutek niedoboru wapnia tracą gę-
stość, a w rezultacie się deformują. Mogą wtedy podrażniać zakończe-
nia nerwowe, powodując ból. Podstawowym celem leczenia osteoporo-
zy jest zapobieganie złamaniom, na które są narażone zrzeszotowione 
przez osteoporozę kości. 
Jeśli skończyłaś 65 lat, poproś lekarza o skierowanie na densytometrię, czy-
li badanie gęstości mineralnej kości. Zrób je, jeśli jesteś młodsza, gdy na tę 
chorobę cierpiały twoja mama i babcia, bo skłonność do osteoporozy dzie-
dziczymy w linii żeńskiej. To właśnie cechy genetyczne decydują bowiem, 
jaką osiągniemy szczytową masę kostną, czy będziemy mieć drobną czy 
też masywną budowę ciała. Im bardziej masywna budowa ciała, tym 
mniejsze zagrożenie osteoporozą. Warto zadbać o profilaktykę – jeść dużo 
produktów bogatych w białko, wapń i witaminę D, pomocną w przyswaja-
niu wapnia, uprawiać sport i dużo się ruszać, by wzmocnić kości. Ćwicz 
zwłaszcza ramiona, kręgosłup i nadgarstki. 
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Coraz więcej pacjentów zupełnie rezygnuje z przyjmowania 
antybiotyków, podnosząc argument, że lekarze przepisują je 
zbyt często, traktując jak lek na wszelkie dolegliwości. Kiedy 

antybiotykoterapia jest konieczna, a kiedy nie jest uzasadniona? 
Nasze wątpliwości rozwiewa ekspert.

Ekspert: 
EWA CZERNICKA-CIERPISZ 
dr n. med., internista, kierownik kliniczny Kliniki Stomatologiczno-
-Lekarskiej Demeter w Warszawie (www.demeter.com.pl)

CZY TO LEK  
NA CAŁE ZŁO?

Najważniejszą kwestią przed zapisa-
niem antybiotyku jest wykluczenie 
przez lekarza infekcji wirusowej, 
w której nie stosuje się antybiotykote-
rapii. Wymagają jej tylko infekcje bak-
teryjne, takie jak m.in.:
 zapalenie płuc – jeżeli masz wysoką 

gorączkę (powyżej 38 stopni), przy-
spieszony oddech i zaburzenia świa-
domości, prawdopodobnie dopadło cię 
zapalenie płuc. Wskazaniem do poda-
nia antybiotyku na pewno nie są na-
tomiast zwykły katar i kaszel. Dla po-
twierdzenia diagnozy lekarz powinien 
zlecić badanie RTG klatki piersiowej;

 bakteryjne infekcje ucha – z poda-
niem antybiotyku należy się tu wstrzy-
mać przez dwa dni, bo większość za-

każeń ucha wywołują jednak wirusy 
i wtedy wystarcza leczenie przeciwza-
palne. Antybiotyk należy podać, dopie-
ro gdy objawy utrzymują się dłużej al-
bo się nasilają. Antybiotyki należy po-
dawać od razu tylko u dzieci poniżej 6. 
miesiąca życia i u dzieci poniżej 2. roku 
życia z wysoką gorączką i wymiotami 
lub obustronnym zapaleniem. Infekcja 
jest dla nich niebezpieczna ze względu 
na większe ryzyko powikłań;

 bakteryjne zapalenie gardła (np. 
angina wywołana przez paciorkowce 
lub inne bakterie) – jeśli objawy nie są 
typowe, przed przepisaniem antybio-
tyku najlepiej wykonać odpowiednie 
testy (np. wymaz z gardła z posiewem). 
Uwaga! Bakteryjne zakażenie gardła 

występuje dosyć rzadko u dzieci poni-
żej 3. roku życia i u dorosłych po 45. 
roku życia. 

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY
Przepisane prawidłowo antybiotyki nie 
działają w dwóch przypadkach – gdy 
stosujemy je w niewłaściwy sposób 
(np. przerywając terapię, zmniejszając 
dawkę) i gdy ich nadużywamy.
Pamiętajmy, nawet jeżeli stan zdrowia 
polepsza się już po kilku dniach stoso-
wania leku, nie wolno przerywać jego 
przyjmowania. Ustąpienie objawów 
nie oznacza, że organizm pokonał in-
fekcję. Jeżeli zbyt wcześnie zakończy-
my leczenie, nie tylko zwiększymy ry-
zyko nawrotu choroby, ale możemy 

http://www.demeter.com.pl
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także doprowadzić do antybiotykood-
porności (czyli do tego, że bakterie sta-
ną się na ten antybiotyk oporne). Dlate-
go tak ważne jest, aby przyjmować leki 
dokładnie tak, jak zalecił lekarz, i przy-
jąć zalecaną liczbę dawek. 
Uwaga! Jeżeli po zakończeniu anty-
biotykoterapii zostanie ci kilka table-
tek, nie oddawaj ich innej osobie ani 
nie zostawiaj sobie na później. Nie wy-
rzucaj ich też do śmieci ani do kanali-

czyli penicyliny – który twierdził, że 
skuteczność tych leków będzie się 
zmniejszać wskutek wytwarzania 
przez bakterie mechanizmów obron-
nych. Jednym słowem, stosując anty-
biotyki zbyt często, pomagamy bakte-
riom w nabywaniu oporności na nie. 

NIE REZYGNUJ
Choć zdarzają się sytuacje, kiedy leka-
rze przepisują antybiotyki nie do końca 

zacji – trafią w ten sposób do wody 
i gleby, a występujące tam bakterie 
uodpornią się na nie. Niewykorzystane 
tabletki zanieś do apteki, gdzie zostaną 
zutylizowane we właściwy sposób. 
Antybiotyki należy stosować z umia-
rem, bo gdy ich nadużywamy, stają się 
coraz mniej skuteczne. Dlaczego? Bo 
bakterie uczą się, jak z nimi walczyć. 
Przewidział to już Alexander Fleming 
– odkrywca pierwszego antybiotyku, 
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Jak prawidłowo przyjmować antybiotyki
W równych odstępach czasu 

Jeżeli masz przyjmować antybiotyk np. trzy razy dziennie, to dobę podziel 
na trzy, co da ośmiogodzinne odstępy między dawkami. Czyli przyjmuj lek 
na przykład o godzinie 6, 14 i 22. Unikaj wydłużania czasu między dawkami, 
bo zbyt długie przerwy obniżają skuteczność terapii.

Nie podczas posiłku

Zazwyczaj zalecane jest przyjmowanie antybiotyku na godzinę przed lub 
dwie po jedzeniu. Powodem jest to, że pokarm często ogranicza wchłania-
nie leku. Jeżeli masz dolegliwości żołądkowe, nie zażywaj antybiotyku na 
czczo. 

Popijaj niegazowaną wodą

Antybiotyki, tak jak wszystkie leki, należy popijać wodą. Nie wolno popijać 
ich mlekiem, jogurtem, kefirem (bo zawierają wapń obniżający skutecz-
ność leku), kawą i herbatą (ze względu na obniżającą skuteczność leku ko-
feinę), sokami (w szczególności grejpfrutowym), bo wpływają one na meta-
bolizm substancji leczniczych.

Witaminy zażywaj po zakończeniu terapii

Witaminy mogą wzmacniać bakterie, z którymi ma przecież walczyć anty-
biotyk. Dlatego pozostaw je na czas rekonwalescencji. Wyjątkiem jest wi-
tamina C, która stosowana podczas infekcji może przyspieszyć powrót do 
formy.  

Nie pij alkoholu

Nie tylko osłabia on organizm, ale też w większości przypadków zmniejsza 
skuteczność działania antybiotyku. Poza tym niektóre antybiotyki (np. ce-
faleksyna, cefaklor) zaburzają metabolizm alkoholu, doprowadzając do na-
gromadzenia się w organizmie aldehydu octowego, co prowadzi do niebez-
piecznych objawów zbliżonych do kaca (ale o wiele większym nasileniu).

zasadnie, pacjent sam nie może decydo-
wać o zmianie sposobu leczenia. Takie 
postępowanie jest szczególnie ryzykowne 
w przypadku dzieci i osób starszych. Jeże-
li masz wątpliwości, ponownie skontaktuj 
się z lekarzem. Decyzję o zaprzestaniu 
brania antybiotyku może podjąć tylko on. 
Jeżeli chcesz zmniejszyć ryzyko tego, że 
będziesz musiała przyjmować antybioty-
ki... szczep się regularnie przeciwko gry-
pie. Eliminując infekcje wirusowe, ogra-
niczasz także ryzyko zakażeń bakteryj-
nych (bo organizm osłabiony przez wiru-
sy jest bardziej podatny na różnego rodza-
ju infekcje bakteryjne). Warto zaszczepić 
się również przeciw pneumokokom 
(szczepionkę u dorosłych podaje się tylko 
raz w życiu, u małych dzieci – 2 dawki), 
czyli bakterii, która najczęściej wywołuje 
zapalenie dróg oddechowych, zapalenie 
ucha środkowego czy sepsę.

PROBIOTYKI – 
BEZPIECZNE CZY NIE?

Ich zadaniem jest pomoc w odbudowie 
flory bakteryjnej wyniszczonej antybioty-
kami, dlatego ich stosowania na pewno 
wymaga przewlekła antybiotykoterapia. 
Ale już pięcio- lub siedmiodniowe lecze-
nie może być wystarczające, aby zabu-
rzyć florę bakteryjną jelit. O tym, czy 
przepisany nam antybiotyk wymaga czy 
nie wsparcia probiotykiem, decyduje wy-
łącznie lekarz.
Probiotyki należy stosować przez cały 
okres antybiotykoterapii i kilka dni po jej 
zakończeniu. Warto też dodatkowo 
wspierać się żywnością probiotyczną, np. 
jogurtem, kefirem.
Pamiętaj, by probiotyk przyjmować kilka 
godzin po przyjęciu antybiotyku. Dlacze-
go? Bezpośredni kontakt antybiotyku 
z mikroflorą jelitową niszczy ją. Do tego 
samego może dojść, jeśli razem z antybio-
tykiem łykniemy bakterie probiotyczne. 

FO
T.

 1
23

RF





118     h    facebook.com/hebe

SAMO ZDROWIE
/  D IETA

Polacy kiszą kapustę i ogórki, Ukraińcy pomidory, Litwini – czosnkowe 
łodygi, a Koreańczycy do rangi narodowego skarbu podnieśli kimchi, 

czyli kiszonkę z kapusty. Hitami stają się służące do kiszenia 
grzybki oraz żywe kultury bakterii. O co ten cały ferment? 

NIEZŁY FERMENT!
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K
Ekspert: 
ANNA ADAMCZYK
dietetyk kliniczny 
(genodietetyka.pl)

Żeby fermentacja przebiegła prawidłowo, podczas kiszenia warto trzymać 
się kilku zasad: 

Zadbaj o odpowiednią temperaturę – w pierwszej fazie fermentacji słoiki z ki-
szonką powinny stać w temperaturze pokojowej, bo optymalne dla rozwoju bak-
terii kwasu mlekowego jest 18–21°C; dopiero później należy je wynieść w chłod-
niejsze miejsce. 

Pozbądź się tlenu – kapustę podczas kiszenia trzeba regularnie ugniatać, aby 
maksymalnie usunąć z niej powietrze, bo tlen przyspiesza procesy gnilne.

Określ formę – niektóre warzywa i owoce lepiej kisić w całości (np. ogórki), a in-
ne dobrze jest pokroić w kostkę (np. dynię i cukinię).

Zakryj warzywa całkowicie solanką – nie powinny wystawać poza solankę 
(roztwór wody z solą, którym zalewamy warzywa), bo doprowadzi to do powsta-
nia na nich pleśni. Dlatego często kiszonki przykrywa się talerzykiem i obciąża 
czymś ciężkim, aby warzywa nie unosiły się na powierzchni. 

Kiszenie jest jednym z najstarszych 
(obok solenia i suszenia) sposobów 
konserwacji produktów, jakie wymy-
ślił człowiek. We wszystkich zakątkach 
świata znajdziemy dania, które powsta-
ły w wyniku procesów fermentacji. 
W Polsce królują kiszone ogórki i ka-
pusta, ale także kwaśne mleko i chleb 
na zakwasie. Nasi wschodni sąsiedzi – 
Litwini, Ukraińcy, Białorusini i Rosja-
nie – kiszą prawie wszystko – pomido-
ry, jabłka, łodygi czosnku, buraki. 
W innych częściach Europy znajdzie-
my kiszone śledzie (w Szwecji), oliwki 
i salami (we Włoszech), ser z dziurami 

(w Szwajcarii), ajran – tradycyjny tu-
recki kefir, francuską crème fraîche 
(lekko ukwaszoną śmietanę). Prawdzi-
we bogactwo kiszonek znajdziemy 
w Azji. Stamtąd pochodzą coraz popu-
larniejsze również na Zachodzie: kim-
chi, czyli kiszona kapusta pekińska wy-
wodząca się z Korei, japońska pasta 
miso i indonezyjski tempeh (oba pro-
dukowane ze sfermentowanej soi), las-
si w Indiach i Pakistanie (napój na ba-
zie jogurtu i mango), kombucha, czyli 
poddana fermentacji herbata. W kra-
jach Bliskiego Wschodu kisi się owoce 
cytrusowe, na ladach małych sklepi-
ków stoją ogromne słoje z kiszonymi 
cytrynami, które kupuje się pojedyn-
czo, na zakąskę (podobnie jak u nas ki-
szone ogórki). Dlaczego kiszenie było 
i jest tak popularne? Dawniej to dzięki 
niemu można było jeść zimą warzywa, 
poza tym fermentacja nadaje produk-

tom nowy smak, ale przede wszystkim-
sprawia, że nabierają prozdrowotnych 
właściwości. 

NATURALNE PROBIOTYKI 
Ponieważ kiszonki zawierają mnóstwo 
bakterii kwasu mlekowego, mają silne 
działanie probiotyczne – wspierają 
układ pokarmowy, wpływają na naszą 
florę bakteryjną, pobudzają pracę jelit 
oraz cały układ trawienny. Pomagają 
w leczeniu zgagi, likwidują też nie-
strawność. Sok z kiszonek poprawia 
przemianę materii oraz łagodzi dolegli-
wości zespołu jelita drażliwego i cho-
roby wrzodowej. W czasie fermentacji 
bakterie tworzą też enzymy, które roz-
bijają związki odżywcze w jedzeniu na 
prostsze (aminokwasy), które są lepiej 
trawione. Dzięki temu procesowi mo-
żemy jeść choćby soję (która przed fer-
mentacją jest praktycznie niestrawna), 

Tajemnica tkwi w szczegółach, czyli sposoby na dobre kiszenie

http://genodietetyka.pl/
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a osoby z nietolerancją laktozy mogą 
jeść sfermentowany nabiał, czyli np. 
jogurt lub kefir.

WSPOMAGANIE 
ODCHUDZANIA 

Dzięki temu, że kiszonki przyspiesza-
ją metabolizm, wspierają też odchu-
dzanie. Do tego kiszone owoce i wa-
rzywa są mniej kaloryczne niż świe-
że. Dzieje się tak z powodu przemia-
ny w trakcie fermentacji węglowoda-
nów w kwas mlekowy. Mniej węglo-
wodanów przekłada się na mniej ka-
lorii (np. 100 g kapusty kiszonej to 
niecałe 19 kcal, a jeden kiszony ogó-
rek to zaledwie 7 kcal). A po zjedze-
niu kiszonek dłużej czujemy się syci, 
ba – szybciej spalamy kalorie. 

OCZYSZCZANIE
Kiszonki mają działanie oczyszczają-
ce – odtruwają organizm i ułatwiają 
trawienie. Działają jak szczotka, któ-
ra wymiata niestrawione resztki. Są 
bogatym źródłem błonnika, więc za-
pobiegają zaparciom. Kwas mlekowy 
powstały w procesie fermentacji od-
kwasza organizm i przywraca równo-
wagę kwasowo-zasadową. Oczysz-
czanie organizmu wpływa też na nasz 
wygląd – poprawia się cera, a włosy 
stają się błyszczące.  

ŹRÓDŁO WITAMIN
 I MINERAŁÓW

Kiszenie nie powoduje utraty wita-
min, a przeciwnie – w czasie tego pro-
cesu przybywa witaminy C i podwaja 
się zawartość witamin z grupy B 
(głównie B6 i B12). Duża zawartość 
witaminy C pomaga zapobiegać in-
fekcjom oraz grypie. Witaminy z gru-
py B, zwłaszcza B1, B2, B3, wspierają 
metabolizm, ułatwiając trawienie bia-

łek, węglowodanów i tłuszczów. Ki-
szone przetwory są bogate też w błon-
nik, witaminy A, E, K, PP, kwas folio-
wy oraz minerały (m.in. żelazo, wapń 
i potas). Zawierają związki siarki oraz 
witaminę B7 wzmacniające skórę, 
włosy i paznokcie. 

WZMACNIANIE
 UKŁADU NERWOWEGO

Kiszonki wspierają wchłanianie żela-
za i wpływają korzystnie na układ 
nerwowy i sprawność umysłu. Poma-
gają w koncentracji, a także dobrze 
wpływają na przeciwdziałanie ospa-
łości, a nawet depresji. Regulują po-
ziom cukru i wpływają na obniżenie 
poziomu cholesterolu we krwi.

WSPIERANIE ODPORNOŚCI
Kiszone produkty wzmacniają odpor-
ność (dzięki dużej zawartości witami-
ny C oraz wpływowi probiotyków na 
mikrobiom jelit, z którego wywodzi 
się odporność). Ich probiotyczne 
działanie wspiera układ immunolo-
giczny, chroniąc przed działaniem 
chorobotwórczych drobnoustrojów. 
Ich regularne spożywanie może 
zwiększyć odporność na infekcje 
(bakteryjne i grzybicze), pomóc za-
pobiec przeziębieniom i grypie (także 
żołądkowej). 

NIWELUJĄ KACA
Kiszonki oraz ich soki są doskonałym 
lekiem, jeżeli poprzedniego dnia bra-
ło się udział w imprezie z alkoholem. 
Sok z kiszonki zawiera sód i potas, 
które są elektrolitami traconymi wraz 
ze spożyciem alkoholu, a pomagają-
cymi w metabolizmie alkoholu. Soki 
z kiszonek wypłukują z organizmu 
toksyny, dotleniają go i pomagają 
skutecznie walczyć z kacem. 

Probiotyki  
służące urodzie

Probiotyki mają zastosowanie nie tylko 
w diecie, ale także w kosmetykach. Z ich 
dobroczynnych właściwości korzysta 
coraz więcej firm kosmetycznych, bo 
uczestniczą w wielu korzystnych dla skó-
ry procesach:

działają przeciwzapalne i przeciwbak-
teryjne oraz zmniejszają procesy zapalne,

wzmacniają skórę oraz chronią ją 
przed patogenami i alergenami,

chronią naskórek przed uszkodze-
niem (wytwarzają na jego powierzchni 
film ochronny),

przyspieszają procesy regeneracji,

przywracają naturalne pH,

regulują prawidłowy skład sebum,

zwiększają gładkość, elastyczność 
i jędrność, 

głęboko nawilżają i wygładzają 
zmarszczki,  

osłabiają fotostarzenie się skóry,

poprawiają stan cery trądzikowej,

zapobiegają przykremu zapachowi 
potu (przez hamowanie rozwoju szkodli-
wych bakterii na skórze). 

1. TOŁPA physio mikrobiom, płyn micelarny,  
400 ml, cena: 29,99 zł, 100 ml = 7,50  zł    

2. NIVELAZIONE Aktywna Ochrona, 
prebiotyczny żel kojący do higieny intymnej, 
250 ml, cena: 8,99 zł, 100 ml = 3,60 zł 

3. LIRENE Cica&Probiotyk, pianka do mycia 
twarzy, 150 ml, cena: 18,99 zł, 100 ml = 12,66 zł    

4. BIOVAX Prebiotic, szampon do włosów,  
200 ml, cena: 21,99 zł, 100 ml = 11,00  zł

1 2 3 4
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Sposób na higienę i wygodę noszenia protezy!
Kiedy czujesz się świeżo i swobodnie, możesz w pełni 
cieszyć się z codziennych aktywności i bez przeszkód re-
alizować swoje plany i pasje. Spotkania towarzyskie nie 
są powodem do stresu, a jedzenie ulubionych potraw to 
czysta przyjemność, niezmącona obawą o przesunięcie 
się protezy lub dostanie się drobinek pod jej powierzch-
nię. Zmartwienia tego rodzaju ograniczają pewność sie-
bie i powodują, że umyka nam to, co najlepsze.
Dobrze dobrana i zadbana proteza nie przypomina cały 
dzień o swojej obecności, więc możesz skupić się na tym, 
co ważne, przyjemne i po prostu żyć bez stresu. Poznaj 
trzy produkty niezbędne do utrzymania higieny oraz 
komfortu noszenia protezy i skosztuj życia bez ograni-
czeń razem z Corega!
1. Krem mocujący – odpowiedni krem mocujący to 
podstawa, jeśli zależy ci na stabilnym i długotrwałym mo-
cowaniu. Wypróbuj Corega Max Osłona, który tworzy 
solidne uszczelnienie i chroni przed przedostawaniem 
się drobinek pokarmów pod protezę zębową, zapewnia-
jąc trwałe mocowanie*. 

2. Pasta do zębów i szczoteczka – nie raz i nie dwa 
zdarza się, że w ciągu dnia zaczynamy czuć nieświeżość 
w jamie ustnej. Mając przy sobie pastę oraz szczoteczkę, 
możemy w każdej chwili zadbać o higienę. Pasta Core-
ga 2 w 1 jest odpowiednia do czyszczenia zarówno pro-
tezy zębowej, jak i twoich naturalnych zębów.
3. Tabletki czyszczące – po całym dniu twoja proteza 
wymaga dokładnego czyszczenia. Za pomocą tabletek 
Corega wyczyścisz ją szybko i skutecznie. Tabletki Co-
rega Podwójna Siła zapewniają szybkie, niezrównane 
czyszczenie**, a specjalna formuła niszczy 99,99% bakte-
rii będących przyczyną przykrego zapachu z powierzchni 
protezy***. 

Wybierz produkty Corega i zapomnij 
o ograniczeniach!
* w porównaniu z używaniem protezy bez kremu mocującego  

** w porównaniu z innymi tabletkami Corega 

*** w testach laboratoryjnych PM-PL-PLD-21-00005

ODPOWIEDNIA PIELĘGNACJA 

1. Corega Tabletki Podwójna Siła, tabletki czyszczące do protez zębowych, 36 szt.   2.  Corega Max Osłona, krem mocujący do protez, 40 ml   

3. Corega Pasta 2 w 1, pasta do czyszczenia zębów i protez zębowych, 75 ml

ARTYKUŁ  
SPONSOROWANY 

COREGA W HEBE

1

2

3
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Małe zmiany pomagają odnaleźć w zwykłych 
przedmiotach i miejscach niezwykłą radość. 
Rozmawiamy o tym z dr Ewą Jarczewską-Gerc, 
psychologiem z Uniwersytetu SWPS.  
ROZMAWIA: Agnieszka Fiedorowicz

Amelia, tytułowa bohaterka słynnego fil-
mu Jeana-Pierre’a Jeuneta, lubiła „zanu-
rzać rękę w worku z ziarnem” i  „przebi-
jać skorupkę na deserze crème brûlée”. 
Małe przyjemności potrafią dać nam du-
żo szczęścia? 
EWA JARCZEWSKA-GERC: Zdecydo-
wanie. W dobie pandemii te małe przy-
jemności, małe zmiany w naszym oto-
czeniu i nawykach mogą istotnie wpły-
wać na nasz dobrostan psychiczny. Jesz-
cze niedawno wiele rzeczy – począwszy 
od dalekich podróży, a skończywszy na 
częstym spotykaniu się z przyjaciółmi –
wydawało się normą. To wszystko, jak 
się okazało, można z dnia na dzień 
utracić.

Z czego teraz czerpać radość?
EJG: Nauczyć się na nowo cieszyć owy-
mi drobnymi przyjemnościami. Nie ma 
kawy w modnej kawiarni? Doceńmy tę 

Ekspert:
DR EWA JARCZEWSKA-GERC, psycholog społeczny, 
trener biznesu. Na Uniwersytecie SWPS zajmuje 
się psychologią emocji i motywacji, efektywnością 
i wytrwałością w działaniu. 

MINI-MAX
czyli życie w stylu Joyful

wypitą na własnym balkonie czy tarasie. 
Nie możemy wyjechać na wymarzoną 
podróż do Indii? To chociaż ugotujmy 
z rodziną sycące indyjskie curry. Może-
my też poczytać o historii Indii, o kultu-
rze tego kraju – ta wiedza przyda się, gdy 
znów będzie można podróżować i wy-
bierzemy się tam na wakacje. 

Projektantka Ingrid Fetell Lee w książce 
„Joyful. Zaprojektuj radość w swoim oto-
czeniu” przekonuje, że to, co nas otacza, 
może stanowić łatwo dostępne źródło ra-
dości. Mogą nim być światło, kolor, 
roślinność…
EJG: Przestrzeń, w której żyjemy, bar-
dzo wpływa na to, jak się czujemy. 
Przed pandemią często tego nie zauwa-
żaliśmy, bo np. nie spędzaliśmy tyle 
czasu w domu, dla wielu z nas mieszka-
nia były tylko sypialniami, a teraz są 
jednocześnie miejscem pracy, nauki 

i odpoczynku. Więcej energii zaczęli-
śmy wkładać w to, by te miejsca były 
przyjaźniejsze, cieplejsze, dające 
radość.

Jedną z takich prostych do wykonania 
zmian, jak przekonuje Ingrid Fetell Lee, 
jest odpowiednie oświetlenie naszego 
otoczenia. 
EJG: Wiele badań pokazuje, jak bardzo 
potrzebujemy odpowiedniej dawki 
światła. Jego niedobór jest informacją 
dla szyszynki, która odpowiada za pro-
dukcję melatoniny, hormonu, który 
sprawia, że zapadamy w sen. Dlatego 
wielu z nas jesienią i zimą, gdy światła 
jest za mało, bywa sennych i cierpi na 
brak energii.  Coraz częściej diagnozuje 
się u takich osób tzw. chorobę afektyw-
ną sezonową (seasonal affective 
disorder).

Na północy Europy, w krajach skandy-
nawskich, lekarze zalecają pacjentom 
borykającym się z tym problemem foto-
terapię – doświetlanie specjalnymi lam-
pami o natężeniu światła powyżej 2,5 tys. 
luksów.
EJG: Fototerapia powinna być stosowa-
na na większą skalę także zimą w Polsce. 
Odpowiednią dawkę światła możemy 
jednak zapewniać na różne sposoby. 
Spędzajmy codziennie czas na powie-
trzu, choćby na spacerach po lesie czy 
parku. Twórzmy w domu takie doświe-
tlone punkty. To może być np. miejsce 
pracy lub nauki przy oknie. Badanie 
prowadzone na University of Lund 
w Szwecji pokazało, że pracownicy, któ-
rzy siedzą obok okien, mają wyższy po-
ziom energii, są bardziej aktywni. 

„Kanapa przy kominku, stół skąpany 
w ciepłym świetle wiszących lamp: te 
miejsca zawsze są żywe, ponieważ jak 
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ćmy nie możemy oprzeć się światłu”, pisze 
Ingrid Fetell Lee.
EJG: I tak jest. Przez wieki ludzie groma-
dzili się wspólnie przy ogniu, który da-
wał nie tylko ciepło. To był również czas 
na wspólne jedzenie, rozmowy, wysłu-
chanie drugiej osoby – to wszystko spra-
wia, że czujemy się szczęśliwsi. 

Źródłem radości mogą być też, jak prze-
konuje autorka „Joyful”, określone bar-
wy. W cytowanym przez nią badaniu gra-
ficzki Orlagh O’Brien ludzie poproszeni 
o dobranie kolorów do emocji radości 
przypisywali  najczęściej  żółcień 
i pomarańcz.
EJG: Ciepłe barwy związane są zwykle 
z pozytywnymi emocjami, a zimne z ne-
gatywnymi. Ale do tematu wywoływa-
nia radości za pomocą intensywnych 
kolorów trzeba podchodzić bardzo 
ostrożnie. Pamiętajmy, że kolory to 
bodźce. Niektórzy z nas potrzebują tych 
bodźców więcej, a inni mniej. 

Czyli pomalowanie pokoju na pomarań-
czowo nie jest rozwiązaniem dla 
każdego...
EJG: Podobnie jest też z doborem ubrań. 
Mam kolegę, który uwielbia nosić garde-
robę o intensywnych barwach, ale znam 
wielu ludzi, u których już sam widok ta-
kich ubrań wywołuje rozdrażnienie. 
Dobór barw zależy też od funkcji, jaką 
mają spełniać. Inne kolory możemy 
mieć w gabinecie, w którym pracujemy, 
a inne w sypialni, w której chcemy się 
wyciszyć i zrelaksować. W tej kwestii nie 
ma uniwersalnych wskazówek – warto 
eksperymentować, aby przekonać się, co 
nam odpowiada, a co nie. Może żółte 
ściany to zbyt wiele, ale pojedynczy żółty 
fotel na tle stonowanych szarych barw 
byłby miłą odmianą? 

Różnie bywa też z naszymi kolekcjami 
rzeczy. Dla jednych dobrym towarzy-
stwem w domu są półki z książkami, a dla 
innych półki prawie puste...  
EJG: Nie lubię mieć zbyt wielu przed-
miotów w zasięgu wzroku. Kurtki nie-
schowane w szafie i porozkładane 
w kuchni stosy misek powodują u mnie 
wrażenie chaosu. Ale wiem, że są osoby, 
których taka ilość bodźców nie drażni, 
a wystawiona na półkach kolekcja por-
celanowych figurek czy filiżanek cieszy. 

Za to nie powinniśmy skąpić sobie w na-
szym otoczeniu roślin.
EJG: Z badań psychologa Johna Ballinga 
i ekologa Johna Falka wynika, że ludzie 
preferują bujne łąki i lasy zamiast su-
chych, ubogich siedlisk, takich jak pu-
stynie. Bogactwo zieleni naszym przod-
kom sugerowało obfitość jedzenia i wo-
dy. Obcowanie z przyrodą sprawia, że się 
uspokajamy. Rośliny poprawiają wydaj-
ność w miejscach pracy, nawet widok ze 
szpitalnego okna na las sprawia, że pa-

cjenci czują się lepiej i szybciej wracają 
do formy. 

Nawet roślinność na balkonie czyni cuda. 
EJG: Balkon, nasz przydomowy ogró-
dek. Warto wiosną zasadzić tam pomi-
dorki i zioła oraz poprzesadzać kwiaty 
w doniczkach, bo jak pokazują badania, 
zbawienne dla nas jest nie tylko patrze-
nie na rośliny, ale także grzebanie w zie-
mi. Gdy to robimy, wdychamy przeby-
wające w glebie dobroczynne bakterie 
Mycobacterium vaccae, które stymulują 
m.in. produkcję serotoniny. 

Z jakich przyjemności pani czerpie 
radość?
EJG: Z codziennych treningów. Z tego, 
że mogę pobiegać, poćwiczyć w domu. 
Ruch wpływa na nasze zdrowie fizyczne, 
także psychiczne. Endorfiny, które wy-
dzielają się podczas treningu, poprawia-
ją samopoczucie, mogą nawet zmniej-
szyć ryzyko depresji. Wiele radości daje 
mi także mój ogród. Zawsze marzyłam, 
żeby mieć orzech włoski. Lubię patrzeć 
jak rośnie, jak pokrywa się liśćmi na 
wiosnę. Staram się być uważna, zwra-
cam uwagę na to, co mnie otacza,  
zwłaszcza na bliskie mi osoby: na co-
dzienne przytulenie córki, wysłuchanie, 
co ma mi do powiedzenia. 

A wspólna zabawa? 
EJG: Zabawa jest niezwykle ważnym 
elementem naszego życia, dostarcza po-
zytywnych emocji, daje poczucie tzw. 
flow, czyli przepływu, który jest do-
świadczeniem poczucia kontroli połą-
czonego z radością i szczęściem. Prze-
strzegam przed poszukiwaniem w sobie 
na siłę dziecka, nie bądźmy infantylni. 
Ale odrobina spontaniczności na pewno 
nam nie zaszkodzi.  

RY
S.

 A
D

RI
A

N
A

 D
ZI

EW
U

LS
KA



Dla Ciebie wszystko co najlepsze,
codzienna pielęgnacja Marilou Bio ! 

Trzeci rok z rzędu produkty Marilou Bio zdobyły nagrodę dla najlepszego produktu ekologicznego! Znajdź 
zwycięskie produkty, które zachwycą Cię odżywczymi teksturami i urzekającymi zapachami: Krem na Dzień
i Serum pod oczy z Olejkiem Arganowym i Dezodorant w sprayu bez gazu i bez soli aluminium o delikatnym  
i kobiecym zapachu zielonej herbaty.

www.mariloubio.com

Mały niezbędnik bio
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Każdy może zostać artystą. Przedstawiamy proste, ale inspirujące 
sposoby wykonania prac tradycyjną techniką kolażu.  

Wzoruj się na mistrzach! TEKST: Matylda Jawor

KOLAŻ  
sztuka demokratyczna

CZEGO POTRZEBUJEMY?
Niezależnie od wybranego 
źródła inspiracji do wykonania 
kolażu potrzebujemy:

 podłoża – w zależności od tego, 
czy zapełniamy całą powierzchnię 
(wtedy kolor tła nie jest istotny), 
czy tylko naklejamy elementy  
na wybrane tło (wówczas musimy 
je przygotować lub jako podstawę 
do powstawania obrazu wybrać  
tło w żądanym kolorze albo 
z wybranym motywem, np. morze, 
pejzaż, chmury);

 dużej ilości makulatury 
z wybranymi elementami, np. 
twórcy kolaży z samochodami  
będą potrzebowali magazynów  
lub folderów motoryzacyjnych, 
tworzącym kolaże „naturalne” 
przydadzą się zdjęcia z motywami 
flory i fauny;

 kleju do papieru;
 gazet służących jako podkład, 

używanych podczas procesu 
klejenia (warto je zawczasu pociąć 
i ułożyć w stos); 

 lampy na biurko z mocną 
żarówką, aby podczas pracy 
kontrolować proces przyklejania 
(sprawdzać, czy części 
przyklejonego motywu dobrze 
przylegają do podłoża i czy klej 
nie brudzi pracy);

 miękkiej szmatki do wygładzania 
przyklejonych elementów;

 kilku ciężkich książek  
do obciążenia wykonanej 
pracy. 

Martha Rosler – artystka tworząca kola-
że, zdjęcia i filmy. Mówi o swoich pra-
cach: „Jestem zainteresowana kontra-
stem i swoistą kolizją”. Zazwyczaj jeden 
z motywów jej pracy jest spokojny, dru-
gi zaś dotyczy dramatycznych sytuacji, 
a ich zaskakujące połączenie jest osią 
kompozycyjną dzieła. Wykonanie jest 
proste – wymaga jedynie pomysłu, zde-
rzenia elementów.  Można np. skorzy-
stać z motywu okna lub drzwi, przez 
które do sielskiej przestrzeni dostaje się 
inna rzeczywistość.

John Whitlock – artysta wizualny i mu-
zyk (gra w zespole Half Human) zwią-
zany z nowojorskim Brooklynem. In-
spiruje go popularna kultura graficzna. 
„Najwięcej czasu zajmuje mi wycinanie 
elementów, z których potem niewiele 
jest przydatnych, ale muszę mieć je pod 
ręką, bo pracuję metodą tradycyjną: 
nożyczki + klej + papier” – mówi. Prace 
w stylu Johna składają się z tła (strony 
z gazety, białej lub czarnej karty) i nało-
żonych nań elementów graficznych. 
Najpierw powinien powstać rysunek 
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kompozycji, a następnie praca, któ-
ra go naśladuje w technice kolażu. 
Astrid Klein – niemiecka artystka pracu-
jąca w różnych mediach. Naśladując ją, 
szukamy tekstów i zdjęć, które je komen-
tują w sposób żartobliwy. W podobny 
sposób pracowała nad swoimi kolażami 
Wisława Szymborska.
Sarah Eisenlohr – amerykańska artystka, 
która przyznaje, że impulsem do powsta-
wania jej kolaży były roczniki „National 
Geographic” w domu rodziców. To tam 
znajdowała zdjęcia – tapety do swoich 
prac. Istotą pomysłu jest w tym przypad-
ku zmiana skali. Motywy są zderzone, ak-
centując nieprzystawalność ich wielkości 
do siebie. Podobną techniką wykonał 
wiele ze swoich kolaży Jan Dziaczkowski, 
tragicznie zmarły polski artysta młodego 
pokolenia. 

Kent Rogowski – artysta wizualny, które-
go specjalnością są kolaże z motywami 
przyrody (roślinami i zwierzętami). To 
nieco satyryczna dekompozycja pejzażo-
wych motywów z gotowych układanek. 
Zalegają na szafie zakurzone zestawy 
puzzli? To baza do tworzenia kolaży pole-
gających na naruszeniu motywu wyjścio-
wego. Można łączyć elementy z kilku ze-
stawów (najlepiej tej samej firmy, bo 
wielkość puzzli jest znormalizowana). 
Aleksander Rodczenko – rosyjski ma-
larz, fotograf, projektant plakatów. Naj-
pierw projektował kolaże, potem wyko-
nywał do nich fotografie, które były 
elementami potrzebnymi do ich reali-
zacji. Jego prace charakteryzuje dyna-
miczna konstrukcja, pełna przecinają-
cych się ukośnych linii i kontrastowych 
kolorów.

THE AGE OF COLLAGE
oprac. zbiorowe, wydawnictwo Gestalten
W grubym tomie, wypełnionym po brzegi pracami najsłynniejszych 

współczesnych artystów światowej klasy pracujących techniką 

kolażu, znajdziesz także obszerne biogramy każdego z twórców oraz 

szkic o historii techniki kolażu pióra dr Silke Krohn, historyczki sztuki 

zajmującej się promowaniem sztuki najnowszej.  

KILKA FAKTÓW 
Z HISTORII KOLAŻU
Naklejanie na siebie warstwami 
drukowanego papieru w celu 
tworzenia oryginalnych 
kompozycji znane było 
w Chinach już od 200 roku  
p.n.e. Nazwa techniki pochodzi 
od francuskiego słowa coller 
(sklejać). Po raz pierwszy słowa 
collage jako określenia pracy 
wykonanej techniką naklejania 
użył francuski artysta 
awangardowy Georges Braque 
w pierwszej dekadzie XX wieku. 
Kolaże chętnie tworzyli także 
Pablo Picasso i polski twórca 
Tadeusz Kantor. Z kolaży 
– zwłaszcza w mistrzowskim 
wykonaniu Aleksandra 
Rodczenki – chętnie korzystała 
sowiecka propaganda 
i w pierwszych dziesięcioleciach 
ZSRR techniką tą wykonywano 
wiele ilustracji prasowych 
i plakatów. Mistrzynią małych 
form kolaży była także nasza 
noblistka, poetka Wisława 
Szymborska, która własnoręcznie 
wykonanymi pracami 
obdarowywała swoich przyjaciół.  

54 55

Astrid Klein
Since the 1970s, German artist Astrid 

Klein has deconstructed and rein-

terpreted the relationship between 

image and text through her collages, 

paintings, photography, and instal-

lations. Her collages often combine 

textual fragments of her own or 

other texts with visual references to 

popular mass media imagery, scruti -

nizing social role models and power 

structures while questioning mod-

els of representation and percep-

tion. Klein has received widespread 

recognition for her work, which has 

been exhibited internationally, includ-

ing at Documenta 8 and the 42nd 

Venice Biennale. She is based in 

Cologne and has been a professor at 

the Academy of Visual Arts in Leipzig 

since 1993. 
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Wisława Szymborska, pocztówka

Aleksander Rodczenko,  

plakat promujący czytelnictwo

Strony z książki „The Age of Collage” przedstawiające prace Astrid Klein.

FO
T.

 D
A

N
U

TA
 M

AT
LO

CH
/R

EP
O

RT
ER

, B
A

RT
O

SZ
 K

RU
PA

/E
A

ST
 N

EW
S,

 B
E&

W
, W

YD
AW

N
IC

TW
O

 G
ES

TA
LT

EN



JUST CLICK IT! 
VOLUME 
MASCARA

C
LI

C
K IT

!

• Klikasz i otwierasz
• Rzęsy pełne objętości
• Bez podrażnień
• Bez smug i rozmazywania

P
h

ot
o:

 @
C

ec
ili

eC
op

en
h

ag
en

PIĘKNA.ŚWIADOMA.ODPOWIEDZIALNA



130     h    facebook.com/hebe

MÓJ ŚWIAT
/  REPORTAŻ

PSZCZOŁA 

Ule na dachach wieżowców, kury w ogrodzie i truskawki na balkonie.  
Boom na miejskie ogrodnictwo to sposób nie tylko na ekologiczne 
produkty z własnej uprawy i hodowli, ale także na ochronę przyrody  

i bunt przeciw wszechwładzy betonu.

TEKST:  Agnieszka Fiedorowicz 

MÓJ ŚWIAT
/  REPORTAŻ

w wielkim mieście  
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szczelarz na dachu biu-
rowca, w miejskim parku? 
To widok, który przestaje 
szokować mieszkańców 

Warszawy, Krakowa i Katowic. – Tylko 
w Warszawie mamy już 140 uli – mówi 
z dumą Kamil Baj, który z żoną, 
Agnieszką Skórską-Baj od siedmiu lat 
prowadzi Pszczelarium, które swoje od-
działy ma także m.in. w Olsztynie, Po-
znaniu, Katowicach i Trójmieście. Tyl-
ko w stolicy, jak szacuje Kamil Baj, jest 
około tysiąca uli, głównie w prywat-
nych ogrodach, ogródkach działko-
wych albo na terenach miejskich lasów 
– i wciąż jest miejsce na kolejne, choć 
powoli środowisko napszczela się, czyli 
wysyca się pszczołami. – W miastach 
takich jak Paryż i Berlin z powodze-
niem funkcjonuje kilka tysięcy uli – wy-
licza pszczelarz. 
Kamil fachu uczył się, pomagając w pa-
siekach taty, ale jego marzeniem było 
ponowne upowszechnienie hodowli 
pszczół w miastach. I przy okazji prze-
konanie ich mieszkańców, że warto 
chronić pszczoły, nie tylko miodne 
mieszkające w ulach. Owady te mają 
bowiem problemy – w wyniku intensy-
fikacji rolnictwa i stosowania środków 
ochrony roślin (w tym zabójczych dla 
pszczół neonikotynoidów) ich liczba 
maleje w zastraszającym tempie. Nie 
tylko w Polsce, ale na całym świecie. 
Bajowie nie tylko produkują miejski 
miód i opiekują się pszczołami, ale pro-
wadzą też kursy z zakresu pszczelar-
stwa. 

Poczuć miętę do sałaty 
Doktor Karolina Czarnecka-Chrebel-
ska, biolożka, wykładowczyni Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi, lubi  
obserwować pszczoły przylatujące do 

doniczek z ziołami na balkonie. – Jako 
dziecko lubiłam obserwować owady 
zlatujące się do hodowanych przez ma-
mę w ogródku w Łodzi poziomek i la-
wendy – wspomina. Karolina z mężem 
hodują na balkonie oregano, tymianek 
i rukolę. Jak zauważa biolożka, niewiel-
kie warzywniki – na balkonach 
i w ogrodach – zakłada coraz więcej jej 
przyjaciół. 
Przydomowy ogródek jest też dumą 
Kamili Bagan, lekarz weterynarii z pod-
warszawskiego Pruszkowa. W dorod-
nych warzywach gustują nie tylko do-
mownicy, ale też hodowane przez Ka-
milę kury. – Gdy poczują sałatę, wła-
mują się do szklarni – żartuje. Jej przy-
goda z kurami rozpoczęła się od bażan-
tów, którym zdarzało się spacerować po 
działce w porze śniadania. Kamila 
stwierdziła, że fajnie byłoby mieć na 
działce kilka własnych ptaków. Na wy-
stawie kur ozdobnych w warszawskim 
Powsinie zakochała się w czubatce pol-
skiej. Z czasem do jej stada dołączyły 
też karzełki kochiny. Kury mają drew-
niany, ocieplony kurnik, ale w ciągu 
dnia spacerują po działce. – To taki 
nasz kurzy Big Brother. Patrzymy, jak 
jedzą, jak kury wodzą kurczaki, a kogu-
ty pilnują porządku – mówi Kamila. 
Każda z jej kur daje średnio ok. 130 ja-
jek rocznie (rasy bardziej nieśne potra-
fią znieść nawet 300 sztuk), ale jak za-
pewnia Kamila, na potrzeby rodziny to 
i tak dość. 
Takie przydomowe miejskie rolnictwo 
to także spore oszczędności w domo-
wym budżecie. Z badania przeprowa-
dzonego przez amerykańską National 
Gardening Association wynika, że in-
westycja w ogródek warzywno-owoco-
wy o powierzchni 55 m kw. daje rocz-
nie ponad 600 dolarów oszczędności 

na zakupie warzyw. Trzy kury w przy-
domowym kurniku pozwalają zaosz-
czędzić rocznie kolejne 400 dolarów 
(to koszt zakupu ekologicznych jajek). 

Marchewka z Paryża,
 jajka z Toronto? 

Rolnictwo miejskie staje się modne. 
„Idąc ulicą dowolnej amerykańskiej 
modnej miejskiej dzielnicy, napotyka-
my coś, czego nie uświadczyliśmy tu od 
stulecia: ogródki warzywne. Ogrodnic-
two, dotąd zarezerwowane dla pań 
w średnim wieku na przedmieściach, 
jest teraz znakiem bycia »cool« wśród 
młodych mieszkańców miast. (…) Ho-
dowla własnych zwierząt jest komplet-
nie akceptowalna w gronie architektów 
i prawników, a kolejne miasta legalizują 
przydomowe kurniki” – pisze Emily 

P
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Kury nie są głupie.  

To ciekawskie i towarzyskie 

zwierzęta. Dzieci znajomych 

uwielbiają nosić je na rękach. 

Same wskakują na kolana. 

Nie mówiąc już o tym,  

jak smakują jajka zniesione 

przez Pamelę i Wioletkę.

Matchar w książce „Homeward Bound: 
Why Women Are Embracing the New 
Domesticity”. 
W Paryżu, gdzie w 1985 roku na dachu 
Opery stanął pierwszy miejski ul, rok te-
mu rozpoczęła działalność największa 
w Europie farma miejska Agropolis. 
Uprawy ulokowane są głównie na da-
chach budynków. Podobne inicjatywy 
powstają w Nowym Jorku, Szanghaju 
i Tokio. Obok farm jak grzyby po deszczu 
rosną ogrody społecznościowe, w któ-
rych każdy może spróbować sił w sadze-
niu rzodkiewki, zbudować kompostow-
nik lub odpoczywać w hamaku, patrząc, 
jak inni pielą grządki. W powstałym na 
osiedlu domków fińskich na warszaw-
skim Jazdowie ogrodzie „Motyka i Słoń-
ce” sadzi się m.in. pomidory, paprykę, 
bakłażany, cukinie, dynie, ogórki, lub-

czyk i maliny, odbywają się tu też liczne 
warsztaty z zakresu ogrodnictwa i goto-
wania. 
To nie tylko okazja do kontaktu z naturą 
bez wyjeżdżania z miasta, inicjatywy ta-
kie służą też integracji lokalnej społecz-
ności i uczą bardziej ekologicznego po-
dejścia do życia. Na warsztatach, które 
prowadzą Kamil i Agnieszka Bajowie, 
oswajają z pszczołami. – Wspólnie otwie-
ramy ule, pokazując, że jeśli robimy to 
z zachowaniem ostrożności, nikt nie zo-
stanie użądlony – przekonują. Do ho-
dowli w miastach wybiera się rasy mało 
agresywne, np. pochodzące ze Słowenii 
krainki. – Zachęcamy ludzi, aby stwarzali 
pszczołom warunki do życia, np. sadząc 
na balkonach miododajne rośliny lub nie 
kosząc części trawnika. Pszczoły od-
wdzięczą się, zapylając rośliny w naszych 

ogrodach – mówi Kamil. Pszczelarium 
prowadzi też działania mające na celu 
przekształcanie części miejskiej zieleni 
w łąki. – Łąka żywi owady i wymaga też 
mniej koszenia i podlewania – przekonu-
je Kamil. 

Kura lex, sed lex
Przekonać mieszkańców miast to jedno, 
ale przekonać władze miast to drugie. Ka-
mil Baj przyznaje, że gdy siedem lat temu 
otrzymał pierwszą propozycję założenia 
uli na dachach warszawskiej galerii Arka-
dia – okazało się, że eksperyment ten wy-
maga zmiany prawa. – Miasta zakazywa-
ły lub do dziś zakazują hodowli zwierząt 
gospodarskich – w tym pszczół, co nie 
ma żadnego uzasadnienia, bo zwierzęta 
te zawsze były w miastach – mówi. 
W Warszawie dzięki inicjatywie Pszczela-
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rium udało się te przepisy zmienić: ule 
można stawiać z zachowaniem odległo-
ści 10 m od granicy sąsiadującej działki. 
Przepisy w tej kwestii poluzowały też 
inne miasta, m.in. Kraków i Toruń.
Z kurami wciąż jest różnie: część miast 
zezwala na ich trzymanie, ale często jest 
to możliwe jedynie w budynkach jed-
norodzinnych, których powierzchnia 
działki jest większa niż 1000 m kw. To 
niejedyne wyzwanie, jakie stoi przed 
miejskimi rolnikami. – Żeby nie narazić 
się na skargi sąsiadów, należy dbać 
o czystość swoich zwierząt – mówi Ka-
mila Bagan. – Nieprawdą jest, że kury 
śmierdzą albo zmieniają ogródek w kle-
pisko. Wystarczy regularnie po nich 
sprzątać – dodaje. Poza tym także 
w miastach kurniki powinny być zabez-
pieczone przed drapieżnikami – lisami 
i kunami.  – Wystarczą woliera i po-
rządny kogut – radzi Kamila. Wspomi-
na, że gdy jej jedyny kogut odszedł, po 
trzech dniach na kurnik napadł lis. Te-
raz kogutów jest pięć. – Bez strażnika 
się nie obejdzie – mówi. 
Bycie miejskim pszczelarzem wymaga 
więcej pracy niż pszczelarstwo trady-
cyjne. – Połowę uli mamy na ziemi, po-
łowę na dachach budynków. W szczycie 
sezonu odwiedzamy pszczoły nawet raz 

w tygodniu, zimą rzadziej, ale sporo 
czasu zajmują nam dojazdy i wdrapy-
wanie się ze sprzętem na górę – wylicza 
Kamil Baj. Jak żartuje, jemu jako  
pszczelarzowi jest trudniej niż jego  
pszczołom. – One nie mają problemu, 
by dolecieć na ostatnie piętro biurowca 
Central Tower. W naturze także wzlatu-
ją z dolin w góry w bardziej rozrzedzo-
nym powietrzu. Zaskakujące może być 
to, że na 27 piętrze w centrum Warsza-
wy produkują więcej miodu niż z uli na 
Wilanowie – śmieje się. Do obowiąz-
ków Bajów dochodzi opieka nad klien-
tami: firmami i instytucjami miejskimi, 
które decydują się na postawienie na 
swoim terenie uli i współfinansowanie 
ich. – Gdyby nie to wsparcie, miejski 
miód były nieopłacalny w produkcji – 
przyznaje Baj. W warszawskim Pszcze-
larium przy ul. Konduktorskiej Kamil 
i Agnieszka ze współpracownikami zaj-
mują się odwirowywaniem miodu i pa-
kowaniem go, czyszczą ule, przygoto-
wują leki i pokarm na zimę. 

Smak miodu z kasztanowca 
Co zyskują miejscy rolnicy? – Robię to, 
co lubię i mogę się z tego utrzymać. Po-
za tym sprawiam, że ludzie w miastach 
zaczynają doceniać pszczoły i je chro-

nić – wylicza Kamil. Chwali niepowta-
rzalny smak miejskiego miodu.  
– Pszczoły w mieście nie ograniczają się 
do lip i akacji. Zbierają nektar z miej-
skich drzew, krzewów, kwiatów na bal-
konach. Tak powstają takie miody jak 
kasztanowcowo-głogowy, nawłociowy 
i różowaty. Miód ten jest też czysty, czę-
sto czystszy niż ten wiejski, bo w mie-
ście nie stosuje się pestycydów. 
– Przekonałam się, że kury to ciekaw-
skie i towarzyskie zwierzęta. Dzieci 
uwielbiają nosić je na rękach, kury sa-
me wskakują im na kolana. Nie mówiąc 
już o tym, jak smakują jajka zniesione 
przez Pamelę i Wioletkę – mówi Kami-
la Bagan. Przyznaje, że hodowla kur 
zmieniła jej stosunek do tych zwierząt. 
– Nie mogłabym przerobić ich na rosół. 
Mają u mnie emeryturę, nawet gdy 
przestają znosić jajka. 
Karolina Czarnecka-Chrebelska doda-
je, że własnoręczne wyhodowanie ziół 
i warzyw daje dużo satysfakcji. I jest 
zdecydowanie bardziej ekologiczne. 
– Lepiej jeść maliny, które nie musiały 
do mnie jechać przez pół świata i być 
potraktowane substancjami konserwu-
jącymi. Człowiek przestaje czuć się je-
dynie elementem w łańcuchu dostaw – 
wyjaśnia.   

Połowę uli 

mamy  

na ziemi,  

połowę na 

dachach 

budynków.
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Z PRZEDWOJENNEGO WILNA

NADZIEWANE KALAREPKI
SKŁADNIKI: 4 młode kalarepki, 2 hiszpańskie cebule, 30 g suszonych grzybów, 2 łyżki bułki tartej, 90 g masła,  
2 jaja, 200 ml śmietany 18%, sól, masło klarowane do smażenia 

CZAS PRZYGOTOWANIA: około godziny
LICZBA PORCJI: 4

Obrać kalarepki, gotować we wrzącej wodzie, aż zmiękną, i wydrążyć. W tym czasie pokroić na kawałki cebule i podsmażyć 
je na maśle. Dodać do nich ugotowane grzyby, nieco soli i zmielić w maszynce. Wymieszać to z bułką tartą, 40 g masła 
i surowymi jajami. Faszerować tą masą wydrążone kalarepki. Wyłożyć w naczyniu pozostałe 50 g masła oraz faszerowane 
kalarepki, porządnie zakryć i wstawić do piekarnika na pół godziny. Następnie wlać śmietanę i ponownie wstawić do 
piekarnika na 20 minut. 

Prawie 90 lat temu Fania Lewando prowadziła  
w Wilnie nowatorską jak na owe czasy restaurację z kuchnią 

wegetariańską. Lokal i jego menu przyciągało bohemę.  
Bywali tam malarz Marc Chagall i poeta Czesław Miłosz.
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ZUPA MIGDAŁOWA
SKŁADNIKI: 2 litry mleka, mały seler, cebula, 40 g migdałów, 5 g gorzkich migdałów (lub łyżka amaretto),  
łyżka masła, łyżka mąki, 300 ml śmietanki kremówki, grzanki

CZAS PRZYGOTOWANIA: około godziny
LICZBA PORCJI: 8

Do mleka włożyć: seler, cebulę, tłuczone słodkie i gorzkie migdały. Zostawić na godzinę do powolnego gotowania na 
małym ogniu. Następnie wyciągnąć seler i cebulę. Podsmażyć łyżkę mąki w  łyżce masła, wlać do zupy, zamieszać 
i ściągając z ognia, dodać słodką śmietanę. Jeść z grzankami (wyschniętymi kajzerkami).
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SAŁATKA JABŁKOWA
SKŁADNIKI: 500 g jabłek, 2 kiszone ogórki, 2 jaja, mały seler, mała cebula, majonez prowansalski 

CZAS PRZYGOTOWANIA: 20 minut

LICZBA PORCJI: 8

Pokroić na małe kawałeczki surowe jabłka, kiszone ogórki i jaja na twardo. Następnie na tarce do buraków zetrzeć surowy 
seler. Całość przemieszać z majonezem prowansalskim. Podawać do stołu z pokrojoną na małe kawałeczki hiszpańską 
cebulą.
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WIĘCEJ PRZEPISÓW ZNAJDZIESZ W...
Fania Lewando, Dietojarska kuchnia żydowska, 
Wydawnictwo Znak Literanova
Wyprzedzała trendy mody kulinarnej o blisko 90 lat! 

Fania Lewando prowadziła przed wojną w Wilnie 

wegetariańską restaurację, w której stołowała się 

bohema. Była też szefową kuchni na transatlantyku 

Batory. Jej przepisy odnaleziono niedawno. 

UKRAIŃSKIE SEROWE
LATKES (SERNICZKI)
SKŁADNIKI: 250 g twarogu, 4 łyżki mleka, 
szczypta sody oczyszczonej, 100 g mąki,  
3 jaja, 50 g masła, sól, masło klarowane  
do smażenia, słodka śmietana do podania, 
cukier do podania 
CZAS PRZYGOTOWANIA: 40 minut
LICZBA PORCJI: 10

Zmielić 250 g twarogu. Do mleka z odrobiną sody 
oczyszczonej dodać mąkę, jaja, roztopione masło 
i  trochę soli. Całość wymieszać ze zmielonym 
serem. Z masy formować latkes. Podsmażyć z obu 
stron na maśle klarowanym, a następnie przełożyć 
do naczynia żaroodpornego i polać słodką 
śmietaną. Wstawić na 20 minut do piekarnika. 
Można jeść posypane cukrem.
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AAby w pełni zanurzyć się w klimat 
miasta, które zwiedzamy, podziwiamy 
jego zabytki, przyglądamy się życiu 
mieszkańców. Gdy jesteśmy uważni, 
poznamy miejsca, które łączą wszyst-
kie te cechy. Tworzone przez artystów 
architektów domy i dzielnice to miej-
sca, w których sztuka wiąże się z co-
dziennym życiem. 

Reversible Destiny Lofts  
Mitaka, Tokio

Sześciany, tuby i kule ustawione w po-
zornie przypadkowy sposób i pomalo-

wane na wiele kolorów. Tak wygląda 
osiedle-koncept stworzone przez ja-
pońsko-amerykański duet Arakawa 
i Gins. W modułach mieszkalnych nie 
ma miejsca na nudę. Autorzy tego 
projektu wyszli z  założenia, że odpo-
wiednio i z fantazją zaprojektowana 
przestrzeń, daleka od standardowych 
rozwiązań, które znamy z naszych do-
mów, ma stymulujący wpływ na ludz-
kie umysły i ciała. Jedno spojrzenie na 
kolorowe i geometryczne fasady dom-
ków Destiny Loft wystarczy, aby pobu-
dzić ciekawość i zmysły.

Kamienice Talowskiego  
ul. Retoryka, Kraków

Architekt pozostawił swój wyraźny 
ślad w architekturze przełomu XIX 
i XX wieku w Krakowie i całej Galicji. 
Jego niezwykły, ekspresyjny styl łączy 
piękno różnorodnych materiałów, asy-

Barcelona ma domy projektu Gaudiego, 
Wiedeń – Hundertwassera, Kraków – Teodora 

Talowskiego. Nowy Jork ma Flatiron,  
czyli żelazko. W ekstrawaganckich dziełach 

architektury można mieszkać! Gdzie?
TEKST: Iza Borowa

5

DOMY
1

jak z bajki...
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metrię i historyczne detale. W Krako-
wie przy ulicy Retoryka znajdziemy 
jego sztandarowe projekty: kamienice 
pod Osłem i Śpiewającą Żabą oraz Fe-
stina Lente (śpiesz się powoli). Malow-
nicze budynki z czerwonej cegły, cho-
ciaż nieco przebudowane z biegiem lat, 
nadal noszą piętno niestandardowych 
pomysłów Teodora Talowskiego, który 
uwielbiał zabawy formą, asymetryczne 
detale i ornamentykę z pogranicza 
świata baśni. Warto się im przyjrzeć!

Flatiron Building  
Nowy Jork

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
budynków na świecie swą nazwę za-

wdzięcza podobieństwu do żelazka na 
węgiel (kształt budynku wymusił nie-
typowy wymiar działki budowlanej). 
Po jego powstaniu wieszczono mu za-
walenie się, ale szybko stał się wizytów-
ką miasta. Zbudowany na początku 
XX wieku jako jeden z pierwszych bu-
dynków miał konstrukcję opartą na 
stalowym szkielecie. Jego 20 pięter za-
mieszkiwali artyści, naukowcy, wy-
dawcy i… członkowie włosko-amery-

kańskiej mafii Murder, Inc.! 
W podziemiach Flatiron w 1911 roku 
otwarto pierwszy klub, w którym mo-
gli legalnie występować afroamery-
kańscy muzycy jazzowi.

Kamienice Antonia Gaudiego 
Barcelona

Płynne linie, organiczne detale i mo-
zaiki z kolorowej ceramiki… Niezwy-
kły styl Antonia Gaudiego zagwaran-

4

3

1. Casa Batlló w Barcelonie projektu 

Antonio Gaudiego. Nie ma tu linii 

prostych! 2. Dwie dekady temu tylko 

artyści zaryzykowali, by zamieszkać 

w osiedlu domków z kontenerów.  

Dziś wielu chciałoby się z nimi  

zamienić! 3. To nie układanka 

z klocków, ale osiedle kubików 

w Rotterdamie. 4. Nowojorski Flatiron 

jest jednym z najstarszych budynków 

budowanych na stalowej ramie,  

a na pewno najbardziej malowniczym. 

5. Zabawne kamienice Teodora 

Talowskiego wyróżniają się na tle 

poważnej architektury Krakowa. 

2
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tował mu aż siedem budynków 
umieszczonych na liście zabytków 
UNESCO. Jednym z nich jest najsłyn-
niejsza kamienica Barcelony Casa Ba-
tlló. Jej bryła przypomina ciało smoka, 
dach mieni się kolorami, a fasada za-
chwyca elementami dekoracyjnymi 
inspirowanymi naturą, ale to jeszcze 
nie wszystkie atrakcje. W jej wnętrzu 
nie znajdziemy... kątów prostych. Or-
ganiczne formy i ceramiczne detale 
znajdziemy też w innych barcelońskich 
kamienicach Gaudiego.

Hundertwasserhaus 
Wiedeń

Friedensreich Hundertwasser uciekał 
w swych projektach od linii prostych 
w stronę wizualnie organicznej archi-
tektury, która wiązałaby człowieka ze 
środowiskiem naturalnym. Hunder-
twasserhaus w Wiedniu to wielokolo-
rowa kamienica z licznymi nietypo-

wymi balkonami i zielenią spływającą 
ze ścian i dachów, ceramicznymi de-
talami i jasnym patio. To niezwykła 
odskocznia od klasycystycznej 
(w większości) architektury Wiednia. 
Krzykliwe kolory i radykalnie opły-
wowe formy dają zwiedzającym po-
tężny zastrzyk energii i dobrego hu-
moru. A może i zazdrości?

Kubuswoningen 
Rotterdam

Osiedle nowoczesnych „kostek do gry” 
zaprojektowane przez Pieta Bloma to 
nowe podejście do architektury osiedli 
miejskich. Przewrócone sześciany osa-
dzone na małej podstawie przypomi-
nają dziecięce klocki. Ich zaskakująca 
forma odzwierciedla dążenie do mak-
symalnego wykorzystania przestrzeni 
mieszkalnej (każdy z domków to około 
100 m kw.) na jak najmniejszym tere-
nie. Widok kubików przyciągał tak 

wielu turystów, że mieszkańcy zdecy-
dowali o przeznaczeniu jednego z bu-
dynków tylko na potrzeby zwiedzają-
cych, a inny kubik mieści w sobie 
hostel gwarantujący niecodzienne 
przeżycia. Podobne osiedla znajdzie-
my też w holenderskim Helmond 
i kanadyjskim Toronto.

Container City 1&2
Londyn

Proekologiczne podejście twórców, od-
ważny projekt architektoniczny i efekt 
jak z futurystycznych wizji zaskakujący 
detalami i kolorem. Firma Container 
City wybudowała nowoczesne i proste 
do rearanżacji budynki (mieszkalne, 
ale nie tylko) z odzyskiwanych konte-
nerów morskich już dwie dekady temu, 
kiedy były to działania pionierskie. Po-
łączone osiedla kontenerowych dom-
ków to przestrzeń zasiedlona przez ar-
tystów i małe firmy. 

Hundertwasserhause w Wiedniu są tak popularne, że zaczęły być  

głównym motywem pamiątkowych gadżetów dla turystów. 

Destiny Lofts w Mitace pod Tokio zaskakują  

przemyślaną grą żywych kolorów. 



ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Piękno japońskiej kultury 
jest pełne tajemnic, 

które fascynują i urzekają 
swoją mądrością. 

Udaj się z nami w podróż 
po niezwykłym świecie 
japońskiej pielęgnacji 

włosów.

Oryginalna japońska pielęgnacja AHALO BUTTER 
to wyselekcjonowana mieszanka botanicznych 
formuł, owocowych ekstraktów i naturalnych 
składników. AHALO zapewnia włosom głębokie 
nawilżenie, jedwabiste wygładzenie i regenerację. 
Rich Moist: nawilżająco-odżywcza pielęgnacja 
z 6 rodzajami masła i syropem klonowym.
Smooth Repair: wygładzająco-regenerująca 
pielęgnacja z 6 rodzajami masła 
i syropem ziołowym.
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ryby 19.02–21.03 

baran 22.03–21.04

22.12–19.01 KOZIOROŻEC

Do 20.03 doskonały czas na rozważenie 
zawiązania spółki, inwestowanie. 
Spiesz się, masz teraz dużo szczęścia. 
Uważaj na plotki od 12 do 15.04,  
ktoś pozazdrości ci sukcesów.

23.10–21.11 SKORPION

Wykaż więcej inicjatywy i energii,  
bo zwłaszcza w marcu warto, sprzyjają 
ci gwiazdy. To dobry moment na 
rozpoczęcie nowych przedsięwzięć. 
Kwiecień przyniesie więcej spokoju. 

23.09–22.10 WAGA

Ktoś chce cię zdenerwować – złośliwo-
ściami, sarkazmem... Bądź cierpliwa 
i nie przejmuj się. W nastroju do 
zabawy będziesz za to od kwietnia. 
Czekają cię miłe prezenty i wycieczka.

22.11–21.12 STRZELEC

Początek marca to czas wiosennego 
przesilenia, także w twoich sprawach 
osobistych. 13.03 uważaj na drobną 
przykrość. Odbijesz sobie w kwietniu. 
Ktoś uczuciem zrekompensuje ci straty.

21.05–20.06 BLIŹNIĘTA

Uważaj w połowie marca, bo łatwo 
będzie wtedy o nieporozumienie. 
Przypadkowe spotkanie może przyspo-
rzyć kłopotów. Ulgę przyniesie wiosna 
(20.03). W kwietniu będziesz nie do 
pokonania, a szef doceni rewelacyjne 
pomysły.

20.01–18.02 WODNIK 

W marcu czekają cię rozterki i trochę 
niepewności. Nie wiesz, jak postąpić? 
Nie podejmuj decyzji do 20.03. W pracy 
czekasz, aż ktoś doceni twój projekt? 
Poczekaj spokojnie do kwietnia.

22.04–20.05 BYK

Zastanawiałaś się, czy nie poszukać nowego zajęcia? 
W miejscu, w którym tkwisz, nie czujesz się doceniona,  
a... dobra posada czeka. Warto też polubić wysiłek fizyczny 
(jest wiosna, rower wzywa!), bo niepotrzebne kilogramy 
przecież cię martwią! 

To może być niełatwe przedwiośnie. Słońce, Wenus 
i Merkury będą zgaszone w znaku Ryb. Dopiero od 
20.03 poczujesz werwę. Planety doładują twoje  
akumulatory i ruszysz do akcji. Kwiecień przyniesie 
silną dawkę wrażeń. Być może pojawi się niespodzie-
wane uczucie i cię uskrzydli. Wiosna wzmocni twoją 
pozycję w pracy i dołoży banknotów do portfela.

Musisz uwierzyć w siebie. Marzec przyniesie 
fantastyczny splot wydarzeń i okoliczności.  
Układ planet sprzyja bogaceniu się i sprawom 
pracy. Nie zwlekaj z ważną rozmową. 13.03 czeka 
nów Księżyca w twoim znaku. To czas wielkich 
początków. Merkury od 15.03 doda ci siły i animu-
szu. Na odpoczynek zasłużysz sobie w kwietniu.  
W marcu bądź aktywna!

23.08–22.09 PANNA

Marzec może być przełomowy. Da ci 
energię, pomysły i wsparcie przyjaciół. 
I to dzięki nim uda ci się osiągnąć 
wymarzony cel. W kwietniu unikaj 
zwierzania się innym (od 10 do 15.04).

21.06–22.07 RAK

W marcu szczęście cię nie opuści. Praca, 
dom, relacje – wszystko będzie szło jak 
z płatka. Nie przegap czasu od 10 do 16 
marca. Negocjuj, bądź odważna, 
a nawet ryzykuj. Trudniej będzie 12.04, 
jeśli dasz się sprowokować.

23.07–22.08 LEW

Słońce w Rybach nie sprzyja twoim 
zamiarom. Wyluzuj jednak i uzbrój się 
w cierpliwość. Pierwszy dzień wiosny 
sporo zmieni. Przyniesie rozwój 
i pieniądze.

Astrolog Merkurja
ANNA GRZYWACZEWSKA-CIUCIURA 

znana i ceniona autorka horoskopów, 
programów i audycji o tematyce  

ezoterycznej (www.merkurja.com)
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