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Specjalna oferta dla członków Klubu Natura.
Zapisz się, korzystaj z benefitów i dbaj z nami

o środowisko. Przyłącz się do społeczności ludzi 
wrażliwych na naturę.

Drogerie Natura to polska firma, która
już od blisko 30 lat inspiruje Klientów
do dbania o naturalne piękno i życia

w zgodzie z naturą. Zapraszamy do zakupów 
w prawie 300 sklepach stacjonarnych oraz 
sklepie internetowym, gdzie znajduje się

30 tys. produktów.

www.drogerienatura.pl
www.klubnatura.pl

stawiamy na naturę
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Codzienność, bliskość, potrzeba, 
konsumpcjonizm, świadomość.  
Pandemia i lockdown sprawiły, że 
na nowo przyszło nam zdefiniować 
wiele terminów, które determino-
wały nasze życie i nie chodzi tu 
tylko o transformację cyfrową, którą 
w przyspieszonym tempie musiały 
przejść firmy, żeby dostosować się 
do nowej rzeczywistości. Korona-
wirus zmienił nasze myślenie o nas 
samych i naszym miejscu w świecie. 
Przewartościowaliśmy wiele spraw, 
nagle okazało się, że wyzwaniem 
stało się stworzenie na nowo relacji 
z bliskimi, dostrzegliśmy kruchość 
ludzkiego życia. Zatrzymaliśmy się 
na chwilę, dostrzegając to, 
co prawdziwe. Powierzchowność, 
poza, makijaż stały się mniej ważne. 
Postawiliśmy na naturę, ekologię, 
zdrowie i dobrostan – ten duchowy, 
nie materialny. Dostrzegliśmy znów 
proste rzeczy wokół nas. Właśnie 
dlatego zdjęcie do tego edytoria-
lu zrobił mi mój syn Aleksander 
w naszym ogródku, kiedy spadł 
pierwszy śnieg tegorocznej zimy. 
Przed pandemią zrobiłby je fotograf 
w studiu…

Czy to zmiany trwałe? Nawet jeśli 
nie wiemy tego teraz, warto taki 
impuls wykorzystać. Może to 
ostatnia szansa, którą dostaliśmy? 
Dlatego postanowiliśmy wokół 
Klubu Natura, który powstał dla 
klientów drogerii Natura, skupiać 
ludzi, którym leży na sercu dobro 
Ziemi, którym nie jest wszystko 
jedno, gdzie mieszkają, jakim 
powietrzem oddychają, co jedzą, 
co kupują. Po prostu to, jak żyją. 
Chcemy razem z Wami sadzić 
drzewa, szukać pomysłów na życie 
zero waste, propagować zdrowy styl 
życia i zachowania ekologiczne. 
Zapraszam do celebrowania 
zwykłego życia. Blisko człowieka, 
blisko natury.

Co miesiąc Basia będzie 
tworzyła okładkową ilu-
strację tak, by każdy mógł 
zebrać kolekcję pięknych 
grafik. Kolaże można wy-
ciąć i oprawić w ramkę.
Bliska jest nam idea 
zero waste, dlatego 
wspólnie z Wami szukamy 
pomysłów na to, jak można 
wykorzystać magazyn po 
skończonej lekturze.
Szczegóły str. 57
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Kolaż, który jest ilustracją okładki ma-
gazynu „Natura” został wykonany przez 
Barbarę Olejarczyk, malarkę, projektant-
kę graficzną, absolwentkę łódzkiej ASP. 
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W NUMERZE

NA ROZGRZEWKĘ
Poradnik dla świadomego konsumenta, czyli TOP 10 
aplikacji, które pomagają żyć w stylu eko i zero waste.

TEMAT MIESIĄCA
Po co nam Greta Thunberg. Mała szwedzka 
bojowniczka o klimat zaczyna dorastać  i staje się 
coraz większym problemem. Dla kogo?

ŻYJ ŚWIADOMIE
Jaki jest Twój ślad węglowy? Dla środowiska ma 
znaczenie to, co jesz na obiad, czy wolisz mięso, czy 
warzywa, jak często kupujesz ubrania, jak często 
latasz samolotem,  czym i z kim jeździsz do pracy.

ZOOM
Awokado, ulubiony owoc mafii. Moda na awokado 
sprawiła, że uprawa tego owocu stała się bardziej 
opłacalna od uprawy marihuany.

NATURALNY BIZNES
Ewelina Kwit-Betlej, założycielka marki Resibo: 
Idziemy do przodu, od lat własną, naturalną drogą. 
Nie oglądamy się na konkurencję.

DOBRE, BO WEGAŃSKIE
Bez kolagenu, melatoniny i propolisu. Wegańskie 
kosmetyki zdobywają coraz większą popularność, 
więc oferta w drogeriach jest coraz bogatsza.
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W NUMERZE

Magazyn „Natura” 
został wydrukowany na 
papierze, który w 100 
procentach pochodzi 
z recyklingu makula-
tury, posiada także 
certyfikat FSC®. Forest 
Stewardship Council 
to powołana w 1990 
roku międzynarodowa 
organizacja, która skupia 
pod swoim szyldem 
stowarzyszenia ochrony 
przyrody, firmy prze-
twórstwa papierniczego 
i drzewnego, organizacje 
społeczne, właścicieli 
terenów leśnych i wiele 
innych podmiotów 
zainteresowanych popu-
laryzacją zrównoważonej 
gospodarki leśnej.

OD ŚRODKA
Nie dzieliłabym kosmetyków na dobre – naturalne 
i złe – nienaturalne. Najważniejsze to uświadomić 
sobie, czego potrzebuje nasza skóra i szukać tego, 
co nam służy – mówi Anita Bachowska-Pęczak, 
autorka blogu srokao.pl.

PORADY EKSPERTA
Zima to trudno czas dla skóry naszych dłoni. 
Jak o nią dbać, żeby nie piekła i nie pękała, 
co przynosi jej ukojenie – radzi dermatolog  
dr Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska.

NATURA I DESIGN
Z naturą kojarzą nam się wnętrza skandynawskie, 
w duchu hygge - ich jasne kolory, duża ilość drewna, 
przestronność i przytulność sprawiają, że każdy 
może się w nich czuć bezpiecznie i komfortowo.

NATURALNIE W KUCHNI
Mamy pomysły na trzy zdrowe pasty. To doskonały 
dodatek nie tylko do pieczywa, ale również warzyw. 
Idealny pomysł na śniadanie, lunch lub kolację.

KLUB NATURA
Przyłącz się do nas i wstąp do Klubu Natura. 
Budujemy społeczność ludzi zainteresowanych 
dbaniem o środowisko, dobrą dietą i zdrowym 
stylem życia. Stawiamy na świadomych 
konsumentów.
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OKO W OKO
Marta w krainie storczyków. Polska 
biolożka znalazła się w gronie 
pięciu badaczy na świecie, których 
nagrodzono kwotą 100 tys. dolarów 
za badania terenowe.
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26-29



Jakiej pogody możemy się spodziewać 
tej zimy? Według prognoz National 
Oceanic and Atmospheric Administra-
tion tegoroczna zima pozostanie pod 
wpływem zjawiska La Nina. Podobnie 
jak El Nino, La Nina powoduje zmiany 
pogodowe na całym świecie, przesu-
wając zimne wody powierzchniowe 
z wybrzeży Ameryki Południowej do 
tropikalnego Pacyfiku. 

hu, hu, ha, nasza zima
zła? To oznacza to, że do wiosny 2022 roku 

można się spodziewać niższych tem-
peratur i ponadprzeciętnych opadów 
śniegu. Ale spokojnie, na kolejną zimę 
stulecia raczej się nie zanosi. Oficjalny 
rekord zimna, jaki padł w Polsce 
11 stycznia 1940 r. w Siedlcach, też 
będzie trudno pobić. Termometry stacji 
meteorologicznej pokazywały wtedy 
-41 st. C i to nie przy gruncie.
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Nic 
tak 

nie 
roz-

grzeje 
nas od 

środka, 
jak pa-

pryczka chili. 
Jednak papryka 

papryce nie jest rów-
na. W 1912 roku amery-

kański chemik  Wilbur Scoville 
stworzył skalę, według której określa się 

ostrość produktów wywoływaną przez kap-
saicynę. Najostrzejszą papryczką na świe-
cie, wpisaną do Księgi Rekordów Guinessa, 
jest Carolina Reaper, wyhodowana w 2007 
roku w USA przez firmę PuckerButt Pepper 
Company. 
Przygotowując rozgrzewające danie z uży-
ciem ostrych papryczek pamiętajcie, żeby 
dokładnie umyć ręce i nie dotykać oczu. 
Ostrych dań nie popijamy wodą, sokami ani 
napojami gazowanymi, bo płyny te potęgują 
uczucie palenia w przełyku. Kapsaicyna roz-
puszcza się w tłuszczach i alkoholu, dlatego 
dobrze jest popić papryczkę mlekiem 
lub maślanką.
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NA ROZGRZEWKĘ

21 stycznia to Międzyna-
rodowy Dzień Przytulania. 
Regularne przytulanie 
łagodzi stres i zmęczenie, 
poprawia nastrój, prowa-
dzi do obniżenia ciśnienia 
krwi i poziomu kortyzo-
lu, rozluźnia mięśnie, 
łagodzi bóle, koi nerwy. 
Według amerykańskiej 
terapeutki Virginii Satir, 
aby przeżyć potrzebujemy 
4 uścisków dziennie, by 
zachować zdrowie – 8, 
a żeby się rozwijać – 12.pr

zy
tu

l s
ię

Ruch na świeżym powie-
trzu ma same zalety, także 
w mroźne dni. Spacery 
mogą nas nie tylko zahar-
tować, ale także poprawić 
krążenie krwi w całym 
organizmie i dzięki temu 
rozgrzać oraz wprawić 
w dobry humor za sprawą 
pobudzonych do działania 
endorfin, czyli hormonów 
szczęścia. Zalety codzien-
nych spacerów, niezależnie 
od pogody, znają właści-
ciele psów. Z wielu badań 
wynika, że są oni zdrowsi 
i żyją dłużej niż osoby, 
które nie mają zwierząt 
w domu.

wyjdź
z psem

8 NATURA  |  styczeń 2022



NA ROZGRZEWKĘ

Czasem, gdy za oknem 
plucha lub mróz, warto 
poleniuchować pod kocem 
na kanapie z kubkiem 
gorącej herbaty w dłoni. 
A jeśli do tego możemy 
dodać odrobinę aroma-
tycznej, różanej konfitury, 
nic więcej do szczęścia nie 
trzeba. Może być nie tylko 
przytulnie, pysznie, ale 
i zdrowo. Mało kto zdaje 
sobie sprawę z tego, że 
wyciąg z płatków róży ma 
działanie przeciwbakteryj-

w płatkach
róży

ne, działa uspokajająco, 
a także rozkurczowo. Róże 
od zawsze były uznawane 
za lekarstwo na wszystko, 
wykorzystywali je w swoich 
praktykach Hipokrates 
i Avicenna. 
Ale płatki róży doskonale 
nadają się również do roz-

grzewających kąpieli, które 
działają przeciwstarzenio-
wo, odżywiają i ujędrniają 
skórę oraz odprężają. 
W naparze z płatków róży 
można też moczyć dłonie 
i stopy, by były gładkie 
i zachowywały elastycz-
ność skóry.
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#01 LimitWaste
– miejsca przyjazne zero waste
To baza ekologicznych miejsc w Twojej 
okolicy. Na razie aplikacja oferuje 400 miejsc 
z Warszawy, Poznania, Krakowa i Wrocławia, 
ale jej twórcy cały czas pracują nad kolej-
nymi miastami. Znajdziesz tam adresy lokali 
gastronomicznych, sklepów stacjonarnych, 
lokali usługowych, targów i ryneczków, 
sąsiedzkich kompostowników, jadłodzielni 
czy giveboxów, ciucholandów, antykwa-
riatów, punktów adopcji roślin, ogródków 
społecznościowych.

#02 TooGoodToGo
– uratuj jedzenie przed 
wyrzuceniem
Jedzenie jest zbyt dobre, by je wyrzucić, 
czyli „Too Good To Go”. Poprzez aplikację  
restauracje, stacje benzynowe, sklepy 
wystawiają po obniżonych cenach produkty 
i posiłki, których nie udało się sprzedać 
danego dnia i normalnie zostałyby wyrzu-
cone. Ceny rzadko przekraczają 15 zł. Na 
podobnej zasadzie działa także aplikacja 
Foodsi. Obie mają wbudowane mapy, 
aby było łatwiej znaleźć najbliższy lokal, 
w którym można kupić posiłek.

#03 Vinted
– sprzedaj niepotrzebne ubrania
Masz w szafie ubrania, których nie założyłaś 
przez dwa sezony? Sprzedaj je innym. Nie 
chcesz kupować co chwilę nowych ubrań? 
Kup używane. W obu przypadkach sprawdzi 
się Vinted. Aplikacja pozwala na pozbycie 
się niepotrzebnych ciuchów, którym ktoś 
inny może dać drugie życie, a Ty zyskujesz 
dodatkowe pieniądze. Zero opłat od sprze-
daży – zatrzymujesz wszystko, co zarobisz. 
Pieniądze dostajesz, gdy kupujący potwierdzi, 
że wszystko jest OK.

#04 PlantNet
– co to za roślina?
Za pośrednictwem tej aplikacji możemy 
zidentyfikować dowolną roślinę. Wystarczy 
zrobić zdjęcie liścia, kwiatu, owocu, kory 
lub ogólnego wyglądu rośliny, a aplikacja 
wyświetli nam najbardziej prawdopodobne 
gatunki z dziesiątkami fotografii dla porów-
nania. Aplikacja ma dostęp do informacji 
o roślinie z Wikipedii oraz mapy z najczęst-
szymi lokalizacjami jej identyfikacji przez 
użytkowników. Na podobnej zasadzie działa 
PictureMushroom, aplikacja do identyfikacji 
grzybów.

#05 PlantSwapp
– wirtualny targ roślin
Ta aplikacja to roślinna wersja Vinted. Dzięki 
aplikacji możesz sprzedać, wymienić lub 
oddać roślinki, dla których nie masz już miej-
sca lub odpowiednich warunków, a także 
rękodzieło i akcesoria do hodowli kwiatów. 
Aplikacja pozwala również na poznanie in-
nych miłośników roślin w najbliższej okolicy, 
działa w całej Polsce. 

w stylu eko

TOP
10
aplikacji
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#06 Gdzie wyrzucić?
–  pomoc w segregacji śmieci
Gdzie wyrzucić flakon po perfumach, karton 
po mleku czy herbatę w torebkach? Masz 
wątpliwości, do jakiego pojemnika powinny 
trafić te  śmieci? Aplikacja Gdzie wyrzucić? 
zawiera sposoby segregacji prawie 1000 
różnego rodzaju odpadów. Zasady te doty-
czą przede wszystkim Warszawy, a reguły 
sortowania w innych miastach mogą się 
nieco różnić. Na stronach internetowych 
poszczególnych miast można jednak znaleźć 
lokalne przepisy. 

#07 moBILET
– bilety na komunikację zbiorową, 
opłaty parkingowe
Ta aplikacja pozwala kupić elektroniczne 
bilety na przejazdy środkami komunikacji 
zbiorowej (autobusy, tramwaje, metro, kolej) 
oraz płacić za postój w strefach płatnego 
parkowania w ponad 100 miejscowościach 
w Polsce. Biletów nie trzeba drukować, 
dzięki czemu oszczędzamy papier.

#08 Blablacar
– nie jedź sam
W dalszą podróż warto wybrać się z innymi 
i skorzystać z aplikacji Blablacar, która po-
zwala na znalezienie pasażerów na wspólny 
przejazd. Jeśli wybierasz się w trasę i masz 
wolne miejsca w samochodzie, lub szukasz 
takiego miejsca, warto skorzystać z aplikacji 
ułatwiających współdzieloną podróż. 

#09 Capture
– jaki jest ślad węglowy
To prosty w obsłudze kalkulator osobistego 
śladu węglowego. Na podstawie informa-
cji na temat m.in. diety czy częstotliwości 
poruszania się konkretnymi środkami trans-
portu aplikacja sprawdza, jak wypadamy 
względem innych ludzi i wyznacza nam cel 
(emisję CO2 w kg), do którego powinniśmy 
dążyć. Aplikacja umożliwia też zmniejszenie 
śladu węglowego poprzez drobne dofinan-
sowania na ochronę lasów, sadzenie drzew 
lub rozwój OZE.

#10 Veturilo, Dott, Panek
Aplikacje umożliwiające wypożyczanie po-
jazdów: Veturilo  rowerów, Dott – hulajnóg 
czy Panek – samochodów. Pozawalają na 
wygodne przemieszczanie się po mieście 
bez konieczności kupowania własnego 
pojazdu. 

W tym szczególnie trudnym dla wszyst-
kich czasie konsumenci przewartościowali 
wiele spraw i zaczęli przykładać większą 
wagę nie tylko do zdrowia, ale również 
ekologii.

W trakcie lockdownu można było zrezy-
gnować z produktów do makijażu czy 
pielęgnacji zarostu, ale nie z mydła, kremu 
czy szamponu. Dlatego, choć cała grupa 
kosmetyków zanotowała w ciągu roku 
2-procentowy spadek, to okazało się, że 
wielkimi wygranymi w tym czasie stały 
się kosmetyki naturalne. Klienci częściej 
po nie sięgali, zwracając większą uwagę 
na ich skład, jakość i sposób produkcji. 
Wartość rynku kosmetyków eko, bio i vege 
przez 12 miesięcy urosła o 180 mln zł do 
kwoty 400 mln zł. Kosmetyki naturalne 
pojawiły się w ponad 800 tysiącach 
nowych gospodarstw domowych, a czę-
stotliwość zakupów wzrosła o 21 proc.
Zdaniem Szymona Mordasiewicza, 
dyrektora komercyjnego Panelu Gospo-
darstw Domowych GfK Polonia, dla wielu 
– zwłaszcza lokalnych – producentów 
zainteresowanie klientów oznaczało nawet 
podwojenie przychodów.

W pandemii zwracamy także uwagę na 
inne „zdrowe” produkty. Z danych Panelu 
GfK wynika, że w ostatnim czasie wzrosła 
popularność roślinnych zamienników 
mięsa (wzrost o 179 proc. w pierwszej po-
łowie 2021 r. w porównaniu z tym samym 
okresem w roku ubiegłym), nabiału 
(+50 proc.), surowych i wędzonych ryb 
(+24,1 proc.), oliwy z oliwek (+19,6 proc.) 
oraz bakalii (+11 proc.).

W PANDEMII STAWIAMY
NA NATURĘ

W trakcie pandemii rynek 
kosmetyków bio, eko i vege 
wzrósł aż o 76 procent i osiągnął 
wartość 400 mln złotych – 
wynika z badania GFK Polonia 
przeprowadzonego od maja 
2020 do kwietnia 2021 roku.
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Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 
mają być prowadzone prace nad pozyskiwa-
niem naturalnej waniliny z odpadów rolno-spo-
żywczych, np. kolb kukurydzy. To projekt dr Ewy 
Szczepańskiej z Katedry Chemii. Wanilina jest 
jednym z  najtrudniej dostępnych aromatów 
na ziemi. Dr Szczepańska dla portalu Nauka 
w Polsce powiedziała, że na potrzeby projektu 
zastosowane zostaną hodowle mikrobiologiczne 
na pozostałościach rolno-przemysłowych, które 
są bogate w prekursor waniliny, czyli kwas feru-
lowy. W kolejnym etapie dojdzie do przekształ-
cenia kwasu w wanilinę, której aromat będzie 
identyczny z naturalnym. Ma to być atrakcyjna 
pod względem ekonomicznym alternatywa 
dla pozyskiwania waniliny na drodze syntezy 
chemicznej.

Nawet o jedną czwartą zmniejszyło się 
marnowanie jedzenia w 20 restauracjach 
na południu Szwecji, które w 2019 roku 
dołączyły do programu „Kuchnie oszczę-
dzające żarcie”. Jak zaznacza Instytut 
Szwedzki, celem inicjatywy jest przybliżanie 
restauratorom wiedzy, systemu dostaw oraz 
sprzętu, które pozwalają na zapobieganie 
marnowaniu żywności. Najpierw restaura-
torzy badali gdzie, kiedy i jak powstają od-
pady, a następnie modyfikowali planowanie, 
zakupy i same przepisy tak, by lepiej i wy-
dajniej wykorzystywać surowce. Właściciele 
restauracji zaczęli także różnicować porcje 
z myślą o ograniczeniu resztek na talerzach 
klientów oraz w kuchni.

KUCHENNE REWOLUCJE
W STYLU EKO

Naukowcy chcą produkować 
wanilinę z odpadów rolno-
-spożywczych

Kuchnie oszczędzające 
żarcie

To dowód na pogłębiające się 
zmiany klimatyczne na Ziemi, 
globalne ocieplenie, przez co 
podnosi się poziom wód. Tak wy-
nika z raportu opublikowanego 
przez Międzynarodową Inicja-
tywę na Rzecz Raf Koralowych, 
na który powołuje się „Rzeczpo-
spolita”. Jego autorzy wyliczyli, 
że rafy koralowe łącznie dostar-
czają ludzkości produkty i usługi 

Naukowcy zainspirowali się 
rybami manta, by oczyścić 
oceany z mikrodrobin plastiku.

Manta to ogromna ryba, która 
jest dość płaska i ma dwie podob-
ne do skrzydeł płetwy, a poza tym 
uwielbia żywić się planktonem. 
Naukowcy – jak informuje BBC  
– podpatrzyli, w jaki sposób ryby 

Oczyścić ocean tak, jak ryba

RAFY KORALOWE UMIERAJĄ
Naukowcy z grupy zajmującej się rafami 
koralowymi alarmują, że od 2009 do 2018 roku 
świat stracił 14 proc. raf koralowych.

o wartości 2,7 bln dolarów. Dla 
miliarda ludzi na Ziemi połowy 
ryb w pobliżu raf koralowych są 
ważnym źródłem białka. To jesz-
cze nie wszystko, ponieważ rafy 
koralowe chronią wybrzeża przed 
skutkami sztormów. Rafy mogą 
jeszcze się odbudować i zrege-
nerować, ale pod warunkiem, 
że ludzkość ograniczy globalne 
ocieplenie.

jedzą plankton. Okazało się, że 
filtrują wodę morską otworem 
gębowym, przez co nie dochodzi 
do zatykania się planktonu. To za-
początkowało pomysł opracowa-
nia nowej technologii w oczysz-
czalniach wody, która mogłaby 
powstrzymać zatykanie się w nich 
mikrodrobin plastiku.

W 2004 roku uruchomiono pierwszy 
program kriokonserwacji koralowców, czyli 
mrożenia ich nasienia i komórek jajowych. 
Dzięki temu w przyszłości jest szansa 
na odtworzenia gatunków.
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         Marta
w krainie
storczyków
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Rozmawiamy z dr Martą Kolanowską 
z Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, 
która wzięła udział w ponad 20 
ekspedycjach tropikalnych i odkryła 
kilkaset gatunków storczyków. 

Zawsze interesowałam się przyrodą, jednak gdy rozpoczęłam studia 
na kierunku biologia byłam przekonana, że zajmę się zagadnieniami 
z zakresu zoologii. Wszystko zmieniło się podczas ćwiczeń tere-
nowych z botaniki. Dopiero wtedy zafascynował mnie świat roślin, 
a w szczególności storczyki. Ich różnorodność jest zachwycająca 
– znajdujemy tutaj zarówno rośliny niemal mikroskopijne, jak i ol-
brzymie; mogą one rosnąć w glebie, ale również na skałach, drzewach 
czy pod ziemią! Obecnie za najmniejszą orchideę uznawany jest 
gwatemalski Lepanthes oscarrodrigoi. Liść tego gatunku ma zaledwie 
5 mm długości, a kwiat – 1,4 mm długości. Po drugiej stronie skali 
mamy Grammatophyllum speciosum. Ta roślina jest uznawana za 
największą orchideę i osiąga ponad 7,5 m wysokości. Niesamowita 
jest również „zwodniczość” kwiatów orchidei. Owady przenoszące 
pyłkowiny storczyków są zwabiane do ich kwiatów na bardzo wyszu-
kane sposoby – od fałszywych szlaków nektarowych, przez imitację 
zgniłego mięsa czy grzybów, po oszustwa seksualne. Już na pierwszy 
rzut oka kwiaty niektórych orchidei przypominają osobniki trzmieli czy 
pszczół. Ale sekretem zwabienia owada, który będzie zainteresowany 
kopulacją z „fałszywą samicą”, są przede wszystkim produkowane 
przez orchidee substancje przypominające feromony. 

Otrzymała Pani nagrodę amerykańskiej Fundacji 
Maxwella/Hanrahana, a w uzasadnieniu można 
przeczytać, że „Dzięki swoim badaniom mało zna-
nych ekosystemów, jak również przeglądom kolekcji 
zielnikowych, odkryła ponad 370 gatunków storczy-
ków, które wcześniej nie były znane nauce”. 
Skąd wiadomo, że natrafiło się na nowy gatunek? 

Jeżeli odnajduję roślinę, której nigdy wcześniej nie widziałam, to oczy-
wiście w pierwszej kolejności staram się ustalić co to za gatunek. Na 
świecie występuje ponad 35 tysięcy gatunków storczyków i nie znam 
ich wszystkich „na pamięć”. Zatem na podstawie literatury i własnych 
danych staram się ustalić, czy ktoś wcześniej już opisał odnalezioną 
przeze mnie orchideę i nadał jej nazwę. Często są to żmudne i długie 
dociekania i wiążą się one z przeglądaniem publikacji sprzed ponad 
100 lat oraz okazów zasuszonych w zielnikach równie dawno temu. 
Jeżeli mimo sprawdzenia wszelkich źródeł nie odnajduję nazwy 
właściwej dla danej rośliny, to zabieram się za pierwszy opis gatunku. 
Z formalnego punktu widzenia należy w takim przypadku 

Dlaczego akurat tropikalne storczyki? Czy rośliny
od zawsze Panią interesowały?

OKO W OKO
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Polska kupi 30 hektarów lasów 
tropikalnych w Kolumbii, 
na których ma powstać polska 
stacja badawcza. Na jakim etapie 
jest ta inwestycja?
Fundacja „Biodiversitatis”, której jestem pre-
zesem, zebrała już całość środków niezbęd-
nych do wykupienia lasu andyjskiego. Wciąż 
czekamy na akceptację naszego projektu 
przez odpowiednie instytucje w Kolumbii. 
Nasz plan obejmuje nie tylko utworzenie 
rezerwatu przyrody w lesie andyjskim, ale 
również stworzenie na tym terenie stacji 
badawczej, która umożliwi prowadzenie 
długoterminowych prac badawczych w tym 
niesamowitym ekosystemie. Jestem przekona-
na, że nadal odnaleźć tu można nie tylko nie-
znane jeszcze storczyki, ale też nowe gatunki 
mchów, grzybów czy owadów.  

Kiedy znów wyrusza Pani 
w teren i czym będzie się Pani 
teraz zajmować?
Mam nadzieję, że w pierwszym kwartale 2022 
roku będzie możliwe swobodne podróżowa-
nie do Ameryki Południowej i już nie mogę 
się doczekać, aby ponownie odwiedzić dolinę 
Sibundoy. Moje cele na tę wyprawę pozostają 
niezmienne – poznać różnorodność tych ro-
ślin w lasach i innych ekosystemach górskich.

Dr Marta Kolanowska 
otrzymała nagrodę 
amerykańskiej Fundacji 
Maxwella/Hanrahana 
za wyjątkowe badania 
nad storczykami. 
Biolożka znalazła się 
w gronie pięciu bada-
czy na świecie, których 
nagrodzono 100 tys. USD 
w kategorii badań tereno-
wych. Fundacja Maxwel-
la/Hanrahana wskazała 
na wyjątkową wartość 
badań biolożki nad tym, 
jak ocieplenie klimatu, 
zmniejszenie powierzch-
ni lasów tropikalnych 
i działalność człowieka 
wpływają na zasięg 
występowania storczy-
ków na świecie.

przygotować charakterystykę wyglądu 
orchidei, tj. opisać jej części wegetatywne 
(liści, bulw, łodyg) i kwiaty, a także wykonać 
ilustrację prezentującą tę roślinę. Następnym 
krokiem jest zestawienie informacji o tym, ja-
kie cechy odróżniają nowy gatunek od innych, 
podobnych storczyków. Z takim kompletem 
danych oraz wybraną nową nazwą można już 
przygotować tekst manuskryptu, który jest wy-
syłany do recenzowanego czasopisma nauko-
wego. Od momentu publikacji pracy gatunek 
zaczyna „istnieć” w sensie naukowym. 

Jak dużo pozostało jeszcze 
do odkrycia?
Mnóstwo! Szacuje się, że wciąż jesteśmy 
daleko od poznania bioróżnorodności Ziemi. 
Niektórzy twierdzą, że wciąż ponad 86 pro- 
cent gatunków zamieszkujących naszą pla-
netę czeka na formalne odkrycie i opisanie. 
Niestety, wiele z nich wyginie, zanim w ogóle 
zostaną poznane. W przypadku storczyków 
jest to w zasadzie walka z czasem. Intensyw-
ne wycinanie lasów tropikalnych czy zmiany 
klimatu prowadzą do wymierania gatunków, 
których nikt jeszcze nigdy nie odnalazł. 
Istnienie storczyków zależy od współpracy 
tych roślin z innymi organizmami. Nasiona 
orchidei nie mogą wykiełkować bez symbiozy 
z grzybem, od którego pobierają składniki 
odżywcze. Długotrwałe istnienie populacji 
storczyków zależy od możliwości zapylenia 
i późniejszej produkcji owoców wypełnionych 
nasionami. Zapylenia, czyli przeniesienia 
pyłku z jednego kwiatu na inny, w przypadku 
orchidei dokonują zwykle owady, a więc i bez 
nich storczyki nie mogą przetrwać. W tak 
skomplikowanych relacjach istotny jest każdy 
element – jeżeli negatywne zmiany środowi-
ska będą skutkować usunięciem z danego 
terenu konkretnych grzybów, to nasiona or-
chidei nigdy nie wykiełkują, a jeżeli na skutek 
działań człowieka ucierpią owady, to storczyki 
nie będą zawiązywać owoców.

Jak wygląda współpraca 
z członkami rdzennego plemienia 
w południowej Kolumbii?
Dolinę Sibundoy zamieszkują dwa plemiona 
– Inga oraz Kamentsa. Członkowie tych grup 
etnicznych są skarbnicą wiedzy o lokalnej 
florze i faunie, z którymi są mocno związani. 
Podczas wypraw z mieszkańcami doliny czę-
sto słyszę opowieści o sposobach wykorzysty-
wania darów lasu zarówno w lokalnej kuchni, 
jak i medycynie ludowej. Całodniowa eksplora-
cja lasu umożliwia także poznanie ciekawych 
legend i lokalnych wierzeń społeczności. 

OKO W OKO



STWORZONE Z PASJI DO MAKIJAŻU

Find us: koboprofessional.pl, @koboprofessional_official, KOBOProfessional
 



18 NATURA  |  styczeń 2022

zd
ję

cie
: C

ar
lo

s R
os

o,
 u

ns
pl

as
h.

co
m



19NATURA  |  styczeń 2022

a 19 lat. Od trzech 
jest globalną ikoną. 
Wieszczy klimatyczną 

katastrofę i wzywa do funda-
mentalnej zmiany z mocą, 
z jaką nie robił tego nikt wcze-
śniej. Milionom zatroskanych 
o los planety daje nadzieję, 
a jednocześnie wielu ją odbie-
ra, snując swą pesymistyczną 
opowieść o kondycji ludzko-
ści. Wiarę pokłada jedynie 
w młodych, takich jak ona. 
Przeciw tym „starym” wytacza 
coraz to nowe działa. Zielona 
ekonomia bla bla bla – zero 
emisji dwutlenku węgla do 
2050 roku, bla, bla, bla – tak 
Greta Thunberg podsumowuje 
starania polityków, a słowa te 
wypowiada tuż przez niedaw-
nym szczytem klimatycznym 
COP26 w Glasgow, zapowia-
danym jako przełomowy. Do-
brze to obrazuje osobowość, 
stosunek do rzeczywistości 
i sposób działania. 

W drodze na szczyt
W 2018 roku nikomu nieznana 
Thunberg, niepozorna 15-latka 
ze Szwecji, pisze na Twitterze: 
„Mam na imię Greta i uczę się 
w 9. klasie”. Jest późne lato, 
wyjątkowo gorące – tempe-
ratury biją rekordy, w lasach 

szaleją pożary, a za kilka dni 
mają się odbyć wybory. Kończą 
się wakacje, lecz Thunberg 
nie idzie do szkoły. Zamiast 
tego staje na czele strajku 
klimatycznego. Szkolnego, 
a właściwie jednoosobowego. 
Strajkuje sama, siedząc na 
krawężniku pod gmachem 
parlamentu, dzierżąc w rękach 
niepozorną tabliczkę z napi-
sem Skolstrejk för klimatet. 
Choć z początku spotyka się 
z zerowym odzewem, akcję 
kontynuuje w kolejny piątek. 
I w następne też. Wkrótce 
wokół niej pojawiają się przy-
jaciele, potem obcy ludzie. 
Strajk i jego organizatorka 
zaczynają budzić zaintereso-
wanie mediów, dzięki czemu 
szybko znajduje naśladowców 
na całym świecie. Potem już 
wszystko toczy się w mgnieniu 
oka. W grudniu tego same-
go roku Thunberg wygłasza 
płomienną mowę na szczycie 
COP24, który akurat odbywa 
się w Polsce, w Katowicach. 
Atakuje polityków i władze 
koncernów paliwowych. Bez 
cienia strachu ogłasza: młodzi 
nie proszą przywódców świata 
o uwagę, młodzi właśnie 
mówią, że nadchodzi zmiana, 
czy się to podoba, czy nie. Jej 

słowa cytują światowe agencje. 
W tym samym miesiącu naj-
większy amerykański tygodnik 
Time zalicza Thunberg do gro-
na 25 najbardziej wpływowych 
nastolatków na całym globie. 
Ale to dopiero preludium. 
Rok później to samo medium 
horonuje ją tytułem „Człowie-
ka Roku”. 

Papież, Nobel, ONZ
Osiąga szczyt w wieku 16 lat. 
Może mówić co chce, gdzie 
chce, do kogo chce. I skwapli-
wie z tego przywileju korzysta. 
Przemawia w ONZ i na świa-
towym forum gospodarczym 
w Davos (gdzie straszy: Nie 
chcę, byście byli pełni nadziei. 
Chcę, byście zaczęli paniko-
wać). Dyskutuje w cztery oczy 
z Angelą Merkel, otrzymuje 
podziękowania od papieża 
i dwukrotną nominację do 
pokojowej nagrody Nobla. 
Udziela wywiadów Guardia-
nowi, jest twarzą pierwszego 
wydania Vogue Scandinavia 
(gdzie uderza w przemysł 
modowy i pozorowane – jej 
zdaniem – działania na rzecz 
ekologii oraz praw pracowni-
czych). Liberalni politycy lubią 
się grzać w jej cieple, konser-
watywni z reguły jej nie trawią. 

Czarna maź skleja jej włosy, zalewa oczy i policzki, spływa 
po ramionach. Upozowana na ludzką plamę ropy naf-
towej Greta Thunberg przeszywa spojrzeniem z okładki 
prestiżowego Guardiana. Już nie dziecko, lecz młoda 
kobieta. Już nie tak niewinna i nie bez skazy, choć świat 
niezmiennie ma u swoich stóp. A przecież wciąż chce 
więcej...

M
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Na Instagramie ma 13,9 
miliona obserwujących, choć 
sama śledzi tylko 1159 osób 
i organizacji. Podobnie rzecz 
wygląda w innych mediach 
społecznościowych. Twitter: 
5,1 mln obserwujących, 2711 
obserwowanych; Facebook: 

3,5 mln obserwujących i tylko 
1 obserwowany (ten jeden to 
IPCC – Międzynarodowy Ze-
spół ds. Zmian Klimatu). We 
wrześniu 2019 roku zainicjo-

wany przez nią strajk klima-
tyczny gromadzi 4 miliony 
ludzi w 161 krajach. 

Kiedy Greta była małą 
dziewczynką
Gdy ma 8 lat, przeraża ją 
widok ton plastiku dryfujące-
go po oceanie. 3 lata później 
przestaje jeść i mówić, zapada 
na depresję – nie radzi sobie 
z myślą, że ludzie interesują 
się wyłącznie sobą. To wtedy 
zaczyna kiełkować w niej bunt, 
tak mocno podszyty niewiarą 
w możliwość zmiany w ra-
mach istniejącego systemu. 
Jest przekonana, że świat trze-
ba przewrócić do góry nogami. 
Póki co zaczyna od wyłączania 
światła w rodzinnym domu. 
Jest skrajnie wrażliwa, a jedno-
cześnie zamknięta w sobie. Le-
karze diagnozują u niej zespół 
Aspergera, ADHD, zaburzenia 
obsesyjno-kompulsywne oraz 
lękowe (mutyzm wybiórczy). 
Tym w dużej mierze tłumaczy 
się jej zachowania, które przez 
wiele osób są odbierane jako 
aspołeczne i aroganckie. Jak 
choćby zdawkowe odpowia-
danie na pytania. I to właśnie 
te zaburzenia stanowią kanwę 
donosów kierowanych do 
służb socjalnych w Sztokhol-
mie pod adresem jej rodziców, 
którzy jakoby mieli zaniedby-
wać stan zdrowia córki. I nie 
tylko – Malena Ernman i Svan-
te Thunberg są też „oskarża-
ni” o sterowanie nią i wyko-
rzystywanie do budowania 
własnej popularności. Oboje 
są artystami – ona śpiewaczką 
operową flirtującą z muzyką 
pop (przed laty wystąpiła na-
wet na Eurowizji), on aktorem. 
I choć regularnie tego typu 
doniesieniom zaprzeczają, od 
kilku lat wzbudzają emocje. 
Nawet w Szwecji, gdzie zain-

teresowanie celebrytami jest 
niewielkie.

Dokąd zmierza rewolucja 
Thunberg?
Dziś świat zdaje się być 
z Gretą oswojony, a na jej 
wizerunku zaczynają się 
pojawiać rysy. Jeszcze dwa 
lata temu to były drobnostki 
o charakterze co najwyżej 
tabloidowym, jak choćby 
słynny rejs jachtem na forum 
ONZ w Nowym Jorku, który 
wcale nie okazał się tak eko-
logiczny, jak miał być. Dziś 
z ust komentatorów, nawet 
tych lewicowych i liberalnych, 
coraz częściej padają pytania 
o znacznie większym ciężarze 
gatunkowym. Czy wyniesienie 
na sztandary autystycznej 
nastolatki nie jest naiwnością 
w sytuacji, gdy energetyka 
jest grą twardych interesów 
liczonych w bilionach dola-
rów? I czy agresywna retoryka 
Thunberg nie niesie za sobą 
trudnych do przewidzenia 
skutków ubocznych? W jed-
nym z ostatnich wydań „Po-
lityki” Katarzyna Tubylewicz 
pisze, że Szwedzi zaczynają 
mieć z Gretą problem. Tamtej-
sze media poważnie zastana-
wiają się, czy nie popycha ona 
swoich wyznawców w stronę 
działań niedemokratycznych. 
Wszak metoda polegająca na 
totalnej negacji, straszeniu, 
obrażaniu i podburzaniu 
niesie za sobą duży ładunek 
negatywnych emocji, którym 
ulegają nastolatki na całym 
świecie. Emocji, które mogą 
być różnie spożytkowane. Stąd 
coraz głośniej wybrzmiewające 
pytanie: czy ta rewolucja, tak 
jak wiele innych w historii, nie 
zrodzi potwora w najmniej 
oczekiwanym miejscu i czasie?
tekst: Piotr Brzózka

zdjęcie: Bruno Figueiredo, unsplash.com

TEMAT MIESIĄCA



Chusteczki Kindii Pure to nowoczesny 
produkt, o ograniczonej liczbie składni- 
ków stworzony do wyjątkowo delikatnego 
oczyszczania i pielęgnacji wrażliwej skóry 
niemowląt i dzieci od pierwszych dni życia. 
Specjalnie opracowana, pozbawiona kom- 
pozycji zapachowej receptura, zawiera 
surowce pochodzenia naturalnego. Aloes 

znany jest z właściwości nawilżających 
i regenerujących podrażnioną skórę. Na- 
turalny emolient Glyceryl Oleate chroni 
skórę przed negatywnym wpływem czyn- 
ników zewnętrznych, a także zapobiega 
odwodnieniu i wzmacnia ochronną barie- 
rę lipidową. Delikatna i miękka chusteczka 
skutecznie oczyszcza. 

Chusteczki Kindii Natural Balance przez- 
naczone są do pielęgnacji i oczyszcza- 
nia wrażliwej skóry niemowląt i dzieci. 
Delikatna receptura chusteczek zawiera 
ekstrakt z aloesu, który znany jest 
z właściwości nawilżających i regene- 

rujących oraz alantoinę, która łagodzi 
podrażnienia skórne. Produkt przebada- 
ny dermatologicznie, o pH neutralnym dla 
skóry, o delikatnym zapachu. Chustecz- 
ki dostępne w wygodnym opakowaniu 
typu pop-up.
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ŚL  D

Na liście współczesnych 
złoczyńców klimatycznych 
zajmuje wysoką pozycję i jest 
odmieniany przez przypadki. 
Należy go najpierw obwinić 
o wszelkie naturalne katastrofy, 
a następnie spróbować 
ograniczyć. Najlepiej od zaraz, 
bo czasu zbyt dużo nie zostało. 
Zjawisko non grata, czyli ślad 
węglowy. 

NASZ

lad węglowy to nic innego, jak całkowita ilość gazów cie-
plarnianych, które są emitowane w sposób bezpośredni lub 
pośredni. Nie znaczy to, że do grona emitentów-złoczyń-

ców należą tylko duże zakłady przemysłowe, w tym zestawieniu 
miejsce zarezerwowane jest dla każdego z nas. Wystarczy, że lecimy 
na wakacje, dojeżdżamy samochodem do pracy czy raczymy się 
mięsem, zwłaszcza czerwonym. Jak podaje BNP Paribas, średnio na 
Polaka przypada rocznie 10 ton gazów, a czego aż 8 to dwutlenek 
węgla.

POLICZ, JAK BARDZO SZKODZISZ
Można to zresztą łatwo sprawdzić. W sieci nie brakuje kalkulatorów 
śladu węglowego, które pozwalają wyliczyć, jak bardzo statystyczny 
Kowalski szkodzi środowisku naturalnemu. Wystarczy mieszkać 
w domu jednorodzinnym z ogrzewaniem elektrycznym, klimatyza-
cją, jeździć samochodem (przeważnie samemu), kupować żywność 
w opakowaniach (zwłaszcza jednorazowych), a nie tylko mieć ener-
gooszczędne żarówki i w miarę energooszczędne sprzęty w domu, 
by i tak na końcu przeczytać, że: „Generowana przez Ciebie emisja 
dwutlenku węgla wynosi 265 proc. średniej polskiej, 318 proc. 
średniej europejskiej i 444 proc. średniej światowej” (tak wynika 
z kalkulatora śladu węglowego BNP Paribas).

WIĘKSZY ŚLAD, WYŻSZE CENY
Powiększający się ślad węglowy przekłada się nie tylko na degrada-
cję środowiska naturalnego, ale też na bardziej materialne wskaź-
niki, m.in. wyższe ceny energii i żywności. Amerykańscy i brytyjscy 
publicyści oraz stratedzy ostrzegają, że tej zimy wielu najuboższych 
mieszkańców Wielkiej Brytanii i Europy stanie przed tragicznym 
wyborem: kupić jedzenie czy zapłacić za możliwość ogrzania się.
– Tej zimy ludzie będą umierać z zimna – przestrzega Bill Blain, 
strateg rynkowy z Londynu, na którego w swoim felietonie dla „The 
New York Times” powołuje się publicysta Thomas L. Friedman. 
– Gdy ceny energii wzrosną, to koszty zostaną przerzucone niepro-
porcjonalnie na najuboższych. Nierówności w dochodach zostaną 

Ś
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dramatycznie wyeksponowane, gdyż 
najubożsi staną przed wyborem: ciepło 
lub jedzenie.

WALCZYĆ, ALE Z GŁOWĄ
Walka ze śladem węglowym, zmianami 
klimatu, to historia ciągłych pomyłek. 
Udowadniają to m.in. członkowie 
Królewskiego Instytutu Brytyjskich 
Architektów (RIBA), którzy zwrócili 
uwagę na to, że błędem było wyburzanie 
starych, nieenergetycznych budynków 
i zastępowanie ich energooszczędnymi. 
W materiale przygotowanym na ten 
temat przez BBC News zaznaczają, że 
powinno się odnawiać stare budynki, 
a nie je burzyć. W pierwszym przypadku 
bowiem dochodzi do mniejszego zanie-
czyszczenia środowiska i wytworzenia 
szkodliwych gazów cieplarnianych.

MIĘSO I PODRÓŻE
Okazuje się jednak, że wszyscy możemy 
się przyczynić do ograniczenia śladu 
węglowego, choć wymaga to od nas 
mniejszych i większych wyrzeczeń. 
Da-niel Kraemer i Joe Whitwell w mate-
riale dla BBC News wymieniają cztery 
główne zasady, zaczynając od naszych 

domów, przez robienie zakupów, 
a kończąc na podróżach. Warto zadbać 
o zmniejszenie kosztów użytkowania 
i ogrzewania domów, np. instalując 
pompy ciepła czy zmniejszając ogrzewa-
nie. Należy też poprawić izolację ścian, 
komórek i okien. Kolejny krok dotyczy 
marnowania żywności i jedzenia czer-
wonego mięsa. – Należy zredukować 
ilość wyrzucanego jedzenia i spożywa-
nia mięsa, zwłaszcza czerwonego – pod-
kreślają autorzy materiału. – Na świecie 
marnuje się od 25 do 30 proc. żywności.
A emisja dwutlenku węgla przeliczana 
na porcję posiłku również jest ogromna, 
choć zróżnicowana. Najgorzej w tym 
zestawieniu wypada wołowina ze 
wskaźnikiem od 5 do 15 kilogramów 
dwutlenku węgla na porcję mięsa. 
W przypadku porcji jagnięciny jest to 
od 3 do 7 kilogramów dwutlenku węgla. 
Ciekawie wygląda to w przypadku czeko-
lady: produkcja tabliczki czekolady 
z nasion kakaowca pochodzącego 
z lasów deszczowych, które są coraz 
częściej wycinane, wiąże się z wyższą 
emisją dwutlenku węgla niż w przypad-
ku początkowej skali wołowiny, gdyż 
wynosi nawet powyżej 7 kilogramów. 

Zdjęcia przechowywane „w chmurze” przyczyniają 
się do emisji dwutlenku węgla. Odkryli to brytyjscy 
naukowcy, a opisała m.in. „Rzeczpospolita”. Bad-
acze wyliczyli, że na każde zdjęcie opublikowane 
w mediach społecznościowych przypadają cztery 
nieopublikowane, a ich przechowywanie na serw-
erach generuje ślad węglowy. Pochodzących z tego 
źródła gazów cieplarnianych jest tyle, ile generuje 
cały przemysł lotniczy. Okazuje się bowiem, że 
każde zdjęcie, film czy e-mail pobiera określoną 
ilość energii na serwerze, a na dodatek serwery 
potrzebują chłodzenia. Chłodzenie pochłania kole-
jną ilość energii. Naukowcy z Wysp wyliczyli, że 
przeciętny Brytyjczyk rocznie robi komórką ok. 900 
zdjęć, z których większość nie zostaje opublikowa-
na, a jedynie 25 proc. usuwa je z telefonu.

MNIEJ ZNACZY LEPIEJ
Kolejna rada może się nie spodobać 
amatorom podróży i to nie tylko 
powietrznych. „Jeźdź mniej, lataj mniej” 
– nawołują Kraemer i Whitwell i zazna-
czają, że transport jest odpowiedzialny 
za jedną czwartą globalnej emisji 
dwutlenku węgla. Najgorzej w tym 
zestawieniu wcale nie wypadają loty 
krajowe, podczas których na pasażera 
na kilometr przypadają aż 133 gramy 
dwutlenku węgla, lecz jazda samocho-
dem, którym podróżuje tylko kierowca. 
Każdy przejechany przez niego kilometr 
to 171 gramów dwutlenku węgla. Jeśli 
jednak w samochodzie znajdą się cztery 
osoby, to na każdą z nich przypadną 43 
gramy dwutlenku węgla. Najbardziej 
opłaca się podróżować z przewoźnikiem 
kolejowym Eurostar– na osobę na 
kilometr przypada 6 gramów dwutlenku 
węgla.  

DŻINSY RÓWNA SIĘ WODA    
Swoje za uszami mają również wielbi-
ciele zakupów odzieżowych, zwłaszcza 
polujący na nowe kolekcje. Jak wyliczyli 
specjaliści z Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, którzy zajmują się 
środowiskiem, potrzeba aż 3781 litrów 
wody do wyprodukowania jednej pary 
dżinsów. Wiąże się z tym także emisja 
33,4 kilograma dwutlenku węgla, tyle, ile 
pochłania przejechanie 111 kilometrów 
czy oglądanie telewizji lub seansów 
kinowych przez 246 godzin. Już samo 
pranie ubrań – ostrzegają specjaliści 
z ONZ – wiąże się z uwalnianiem 
plastikowych mikrowłókien i innych za-
nieczyszczeń do środowiska, skażeniem 
oceanów i wody pitnej. 
Recepta jest prosta: musimy kupować 
mniej ubrań, tym bardziej że cykl ich 
używania jest coraz krótszy. Eksperci 
z ONZ wyliczyli, że jedną rzecz nosimy 
statystycznie zaledwie 10 razy zanim 
się jej pozbędziemy. Kolejna rzecz, jaką 
możemy zrobić, to zmusić przemysł 
mody, by wprowadzał na rynek bardziej 
odpowiedzialne produkty. 
Innego wyjścia bowiem nie mamy: po-
stępujące zmiany klimatu nie pozwolą 
nam na popełnianie zbyt wielu błędów. 
„The time is now” – jak śpiewa Moloko.

Robisz zdjęcie komórką? 
Szkodzisz klimatowi
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Jeśli chcesz dbać o środowisko, 
zapomnij o jedzeniu awokado. 
Chociaż popularne instagra-
merki zajadają guacamole na 
InstaStories, to wciąż nie dla 
wszystkich jest oczywiste, 
że główny składnik tego sosu 
szkodzi naszej planecie, a mafia 
zarabia na nim miliony dolarów.
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Awokado,
ulubiony 
owoc
mafii

est uznawane za najzdrowszy 
owoc. Awokado to źródło 
nienasyconych kwasów 

tłuszczowych, witamin z grupy 
B, a także A, C, E, K i H. Obniża 
cholesterol, zmniejsza ryzyko chorób 
serca i udarów, reguluje ciśnienie 
krwi, wspomaga wzrok, poprawia 
pracę mózgu, reguluje poziom cukru 
we krwi. To również ważny składnik 
wegańskiego menu. Osoby żyjące 
zgodnie z naturą rezygnują z mięsa 
i wybierają dietę roślinną, której 
istotnym elementem jest właśnie 
awokado. Niestety okazuje się, że 
zamiast pomóc środowisku - szko-
dzą mu.

PRZEZ AWOKADO GINĄ LASY
Według meksykańskiego biura ds. 
ochrony środowiska w ciągu roku 
20 tysięcy hektarów lasów w stanie 
Michoacán w Meksyku jest prze-
kształcanych w sady awokado. Pól 
uprawnych już dawno jest za mało. 
20 tysięcy hektarów to powierzchnia 
porównywalna do Opola i Białego-
stoku. Michoacán jest największym 
producentem awokado na świecie. 
Aż 8 na 10 eksportowanych zielo-
nych owoców stąd pochodzi.
Wylesienia często odbywają się 
nielegalnie. Mario Tapia Vargas, ba-
dacz z Narodowego Instytutu Badań 
Lasów, Rolnictwa i Rybołówstwa 
w Meksyku, w rozmowie z „Associa-
ted Press” tłumaczy, że nawet jeśli 
rolnicy nie wycinają lasu od razu, to 
sadzą awokado pod konarami sosny. 
Kiedy owoc dojrzeje, drzewa się 

ścina. Meksyk traci rocznie 30-40 
proc. terenów leśnych właśnie przez 
uprawy awokado.
Według oficjalnych danych sady 
awokado zajmują w Meksyku ponad 
165 tys. hektarów. To mniej więcej 
tyle, ile trzy Warszawy. Jest jeszcze 
jeden problem. Jeśli w Meksyku 
giną lasy, to miejsce zimowania 
tracą również migrujące motyle. Ich 
populacja zmniejszyła się dziesięcio-
krotnie od lat 90.

AWOKADO LUBI CHEMIĘ
Lasy nie potrzebują chemikaliów, 
żeby rosnąć. Awokado już tak. Mek-
sykański Greenpeace zwraca uwagę 
na to, że w rolnictwie wykorzystuje 
się bardzo dużo środków chemicz-
nych, a do opakowania i wysyłania 
awokado zużywa się duże ilości 
drewna. Nic więc dziwnego, że 
uprawa awokado ma duży wpływ 
na zdrowie rolników i okolicznych 
mieszkańców. Producenci chcą mieć 

jak najpiękniejsze i najdorodniejsze 
owoce. Dlatego plantacje spryski-
wane są pestycydami. Na chemika-
liach się tu nie oszczędza. Przez to 
rolnicy chorują m.in. na nowotwory 
i astmę, a matki rodzą chore dzieci 
z deformacjami.

AWOKADO KOCHA WODĘ
Chemikalia, tak jak wylesienie, przy-
czyniają się do zmniejszania popula-
cji motyli. Cierpią też inne zwierzęta 
i ludzie, których zasoby wodne się 
kurczą. Według Światowego Forum 
Ekonomicznego do uprawy awokado 
zużywa się codziennie około 9,5 mi-
liarda litrów wody, czyli mniej więcej 
3800 basenów olimpijskich.
Awokado potrzebuje dwa razy 
więcej wody niż las. Do wyproduko-
wania trzech dorodnych awokado 
potrzeba prawie 300 litrów wody. 
Pobierana jest z rzek i podglebia. To 
bardzo niebezpieczne, bo zwiększa 
się ryzyko susz i pożarów.

JEST POPULARNOŚĆ, SĄ HARACZE
Moda na awokado sprawiła, że upra-
wa tego owocu stała się bardziej 
opłacalna od uprawy marihuany. 
Wykorzystują to przestępcy. Grupy 
narkotykowe nakładają na rolników 
haracz, który jest liczony zazwyczaj 
od hektara sadu lub kilograma 
wyprodukowanych awokado. Pobie-
rane są też haracze od firm zajmują-
cych się pakowaniem i przewozem 
oraz od agencji wynajmujących 
robotników do pracy na plantacjach. 
Jeśli ktoś nie zapłaci, jest zabijany 
lub porywany dla okupu.

JEDZ LOKALNIE
Aby chronić środowisko, brytyjskie 
restauracje przestają serwować da-
nia z awokado. Jednak na przykład 
w czasie meczu Super Bowl wjeżdża 
do Stanów Zjednoczonych aż 
100 tys. ton awokado. Kibice futbolu 
amerykańskiego nie wyobrażają 
sobie rozgrywek bez pasty z tego 
owocu, czyli guacamole.
Bierzmy przykład z Brytyjczyków, 
nie Amerykanów. Jeśli chcemy 
żyć w zgodzie ze środowiskiem, 
powinniśmy jeść lokalne i sezonowe 
owoce. Długi łańcuch dostaw i duża 
liczba pośredników sprawiają, że 
trudniej sprawdzić co się dzieje po 
drodze. Przez to mamy mniejszy 
wpływ na to, co jemy na co dzień.
Nie wszystkie awokado w naszych 
sklepach pochodzą z Meksyku. 
Wybierając ten owoc sprowadzony 
z Europy lub Bliskiego Wschodu, 
wytwarzamy mniejszy ślad węglowy. 
Transport przez ocean emituje 
bowiem więcej dwutlenku węgla niż 
przewóz z Hiszpanii. W przypadku 
awokado przewożonego z Meksyku 
do atmosfery trafi prawie kilogram 
dwutlenku węgla z dwóch tylko owo-
ców. Dla porównania: w przypadku 
bananów jest to ponad pięć razy 
mniejsza wartość. Skąd taka różni-
ca? Awokado trzeba przechowywać 
w ściśle określonej temperaturze. 
Musi dojrzewać w odpowiednim 
tempie. Oprócz regulowanej 
temperatury, wymaga też ochron-
nego opakowania. Z bananami jest 
łatwiej. Dlatego jeśli zależy nam na 
ekologii, warto rozważyć zastąpienie 
awokado innymi owocami. A po 
awokado sięgajmy na egzotycznych 
wakacjach.

Awokado potrzebuje dwa razy 
więcej wody niż las. Do wypro-
dukowania trzech dorodnych 

awokado potrzeba prawie 300 
litrów wody.
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Zamiast kupna mieszkania we Wrocławiu, inwe-
stycja we własną firmę. Czy od początku była Pani 
przekonana, że dobrze robi?
Nie była to łatwa decyzja. Zaczynaliśmy z mężem nasze 
dorosłe, wspólne życie. Początkowo wiązaliśmy je z za-
mieszkaniem we Wrocławiu i perspektywami, jakie daje 
większe miasto. Tu planowaliśmy kupić mieszkanie. Kiedy 
pojawił się pomysł na Resibo, bardzo się weń zaangażo-
waliśmy. Mocno w niego wierzyliśmy i czuliśmy, że to jest 
droga, którą powinniśmy iść i tu zainwestować oszczęd-
ności. Na szczęście bardzo kochaliśmy nasze rodzinne 
miasto – Świdnicę. W pewnym momencie zdaliśmy sobie 
sprawę, że powinniśmy poważnie pomyśleć o przepro-
wadzce, bo w piątek po pracy wyjeżdżaliśmy do Świdnicy, 
a wracaliśmy do Wrocławia dopiero w poniedziałek rano. 
W Świdnicy żyło nam się zupełnie inaczej. Mamy tu mnó-
stwo znajomych, naszą rodzinę. To urokliwe miasteczko. 
Oferuje bardzo wiele, właściwie wszystko, czego potrzeba 
do codziennego życia, ale wszędzie jest bliżej i nie ma tak 
licznych korków. Mimo że Wrocław mógłby nam zaofe-
rować lepszy start, to po czasie stwierdzamy zgodnie, 
że dobrze nam w Świdnicy i nie chcielibyśmy się stąd 
wyprowadzić. Największym plusem było to, że mogliśmy 
zamieszkać z moimi teściami w bardzo komfortowych 
warunkach i jestem wdzięczna za to, że mieliśmy taką 
możliwość. Doceniamy to zwłaszcza teraz, kiedy mamy 
dwójkę małych dzieci. Nasz własny dom jest już na wy-
kończeniu. Niebawem będziemy mogli się przeprowadzić 
i oczywiście pozostajemy w naszych okolicach.

Jak Pani wspomina początki firmy? 
Były, zwłaszcza dla mnie, bardzo trudne. Całą koncepcję 
rozwijałam sama i konsultowałam ją z moim mężem. 
Pracowałam nad tym codziennie, przez wiele godzin, 
a nie wiedziałam, czy idę w dobrym kierunku. Mam sporo 
doświadczenia sprzedażowego i w tej branży bardzo 
szybko widać efekty pracy, są tu jasno wytyczone cele 
i wiesz, dokąd idziesz. W przypadku własnej firmy mu-
siałam zmienić sposób myślenia. Od samego początku 

Ewelina Kwit-Betlej jest 
właścicielką i założycielką 
firmy Resibo z wegański-
mi kosmetykami. Resibo 
to po filipińsku Kwit, 
czyli panieńskie nazwisko 
Eweliny. Nazwa miała być 
nieoczywista. Ewelina nie 
chciała nazywać firmy 
wprost w stylu eko czy 
natural. Oprócz zarzą-
dzania Resibo, jest także 
mamą dwójki dzieci i nie 
wyobraża sobie życia 
poza Świdnicą. Na swoim 
koncie ma wiele nagród, 
m.in. Lwicy Biznesu. I ape-
tyt na więcej. A wszystko 
zgodnie z naturą.

Idziemy
własną
drogą
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najważniejszym punktem odniesienia były kobiety, takie 
jak ja, i ich potrzeby. Jako pierwszy stworzyłam olejek 
do demakijażu dla własnych celów, nie myśląc komplet-
nie o tym w kategorii biznesu. Szukałam rozwiązania 
moich problemów z cerą. Na rynku pojawiliśmy się 
z sześcioma produktami, podstawowymi w pielęgnacji 
twarzy. Większość z nich jest nadal w ofercie i są to jed-
ne z najlepiej sprzedających się produktów. Wybraliśmy 
kosmetyki wegańskie, ponieważ uważam, że możemy 
realizować swoją potrzebę piękna i dbania o siebie nie 
kosztem zwierząt.

Czy młody wiek dodaje skrzydeł w rozwijaniu 
firmy, czy wręcz przeciwnie?
Dla mnie na pewno utrudnieniem było to, że robiłam 
to po raz pierwszy. Mimo że miałam wcześniej odpo-
wiedzialne stanowiska i przygotowanie merytoryczne 
na studiach, to wejście w świat biznesu wiąże się z wie-
loma trudnymi decyzjami, z różnymi możliwościami, 
a przede wszystkim z olbrzymią wolnością, którą 
trzeba zarządzić.

Jakie ma Pani rady dla tych, którzy właśnie roz-
kręcają własną firmę?
Studia nie są najważniejsze. Są dużą wartością, ale 
w momencie, kiedy wybieramy kierunek studiów, 
rzadko mamy sprecyzowaną ścieżkę zawodową i często 

się okazuje, że później zajmujemy się zupełnie czymś 
innym. Osobom, które zaczynają swój biznes, radzi-
łabym z pewnością poświęcić energię na pomysły, 
w które głęboko wierzymy. Potrzebna jest motywacja, 
żeby konsekwentnie je realizować, mimo niepowodzeń, 
które zawsze się pojawiają.

Czy kobiecie jest łatwo odnaleźć się w świecie 
biznesu?
Na pewno kobiety mają trudniej, zwłaszcza jeśli chcą 
pogodzić pracę z macierzyństwem. Mimo tego, że 
mam bardzo wspierającego partnera, on nie wyręczy 
mnie we wszystkim. Ale ważne jest to, żeby od po-
czątku rozmawiać z partnerem i ustalić, jak chcemy 
żeby nasze wspólne życie wyglądało. Stworzyć jasny 
podział, który będzie akceptowalny przez obie strony. 
Nam pomogło również to, że mamy wokół najbliższą 
rodzinę i otrzymaliśmy od niej ogrom wsparcia i dalej 
je dostajemy. Najtrudniejsze są pierwsze miesiące życia 
dziecka, z każdym kolejnym jest tylko lepiej i to mnie 
pociesza.

Rodzina pomaga Wam na co dzień. A czy w firmie 
też możecie na nią liczyć? 
Tak. Nasza firma to firma rodzinna. Właścicielami 
jestem ja i mój mąż. Przez wiele lat mama Piotra pako-
wała zamówienia, moja siostra zajmowała się sprze-
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Ewelina Kwit-Betlej radzi, 
jak dbać o skórę zimą:

Jesień i zima to dobry czas na 
wprowadzenie do pielęgnacji 
mocniejszych substancji aktyw-
nych, jak retinoidy, i to są bez 
wątpienia składniki, które w do-
brze skomponowanym produkcie 
potrafią zmienić naszą skórę. Im 
szybciej zaczniemy z nich korzy-
stać, tym lepiej, bo kuracja po-
winna przebiegać stopniowo, od 
bardzo łagodnych kosmetyków, 
z niskimi stężeniami, po bardziej 
zaawansowane produkty, poda-
wane z większą częstotliwością. 
Ale efekty mogą być naprawdę 
niesamowite.

Niezależnie od potrzeb, każda 
skóra zimą będzie wdzięczna 
za dodatkową „kołderkę”. Nie 
musimy zmieniać całej pielęgna-
cji, warto dodać krem na noc, 
który otuli skórę i ją wyciszy po 
wyjściu na mróz. Albo wprowa-
dzić mocno nawilżający tonik, 
zapewniający dodatkową porcję 
składników zapobiegających 
wysuszeniu w ogrzewanych 
pomieszczeniach.

dażą na początku istnienia firmy, moja mama tworzyła 
premierowe paczki. Pomagaly nam też osoby z dalszej 
rodziny. Jednak nasze podejście w tej kwestii jest takie, że 
każdy, nieważne czy znamy tę osobę, czy łączą nas z nią 
bliższe relacje, musi przejść taki sam proces rekrutacyjny 
jak wszyscy i jest wybierany również przez osoby, których 
nie znamy. Wszystko po to, żeby znajomości nie miały 
wpływu na nasze decyzje. 

Czy w branży kosmetycznej konkurencja gra fair 
play? 
Konkurencja jest ogromna i stale się powiększa! W więk-
szości gra fair. Jednak każdy przyjmuje inną strategię 
biznesową. Zdarzają się takie projekty, które są bardzo 
blisko konkurencyjnych hitów. Ale staram się w to nie za-
głębiać, idziemy do przodu. Idziemy własną drogą od lat.

Kto wybiera Wasze kosmetyki?
Tak naprawdę są dla każdego, kto szuka formuł bezpiecz-
nych i skutecznych. Ja tworzę wszystkie produkty tak, 
żeby nasza klientka mogła sięgnąć po nie bez konieczno-
ści analizowania składu. Po prostu kupując Resibo wie, 
że nie spotka ją niespodzianka, bo naszą wartością jest 
szczerość i transparentność. Nasza klientka to osoba, 
która przede wszystkim podziela nasze wartości. Ważna 
jest dla niej jakość i możliwość zaufania marce. Szuka 
kosmetyków, które będą przynosiły efekty, ale z drugiej 
strony będą tworzone z poszanowaniem otaczającego 
nas świata. Chciałaby też otaczać się przemyślanymi 
produktami, do których może wracać, bo ceni sobie swój 
czas, bo to jest najlepsze dla jej skóry.

Dlaczego warto sięgać po Wasze kosmetyki?
Przede wszystkim dla efektów, które można osiągnąć 
używając ich – to potwierdzą wszystkie nasze stałe 
klientki. Żaden kosmetyk nie trafi do naszej oferty, jeśli 
nie będziemy z niego w 100 procentach zadowoleni. 
Tak postępujemy niezmiennie od lat. Dlatego mamy tyle 
perełek w ofercie i wiele osób jest zaskoczonych, że każdy 
nowy produkt Resibo jest tak dobry. Ponadto ważne jest 
dla nas bezpieczeństwo kosmetyków, ich naturalność, 
dbanie o planetę i zwierzęta.

W jakim kierunku się rozwijacie?
Stawiamy na budowanie silnej marki, opartej na warto-
ściach, mocnym, zaangażowanym zespole, z najlepszymi 
produktami, jakie można zrobić w danej kategorii. Co 
będzie hitem? Trudno stwierdzić. Nawet jeśli mamy kilka 
takich w swojej ofercie, to nigdy do końca nie mamy 
pewności, że tak będzie. Na pewno warto być czujnym 
i reagować na potrzeby klientów.
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Skóra
woła:

PIĆ
Swędzi, piecze, czasem 

nawet pęka. Pielęgnacja skóry 
zimą nie jest prostą sprawą. 

To czas, kiedy nasza skóra jest 
podatna na podrażnienia. 
Podstawą pielęgnacji jest 
stosowanie odpowiednio 

dobranych kosmetyków, ale 
ważne jest też wspomaga-
nie i nawadnianie całego 

organizmu. Tu trzeba działać 
wielotorowo.

eżeli twoim problemem 
jest sucha skóra, najpraw-
dopodobniej nie jest do-

statecznie nawilżona. Przekłada 
się to nie tylko na estetykę, ale 
przede wszystkim dyskomfort. 
Możesz odczuwać nieprzyjemne 
swędzenie i uczucie ściągnięcia.

PAMIĘTAJ O NAWODNIENIU
Ciało człowieka składa się 
głównie z wody. Jeżeli nie 
dostarczasz jej w odpowied-
niej ilości, skóra szybko staje 
się przesuszona. Zaleca się 
wypijanie nawet dwóch litrów 
płynów dziennie – jednak wiele 
zależy też od prowadzonego 
trybu życia. Jeśli jesteś osobą 
aktywną fizycznie, dostarczana 
ilość płynów musi być większa 
z uwagi na wzmożoną utratę 
wody. Warto przy tym pamiętać, 
że niedostatecznemu nawod-
nieniu sprzyja wiele czynników. 
Trzeba zwłaszcza uważać na 
alkohol oraz kawę, bo to napoje 
moczopędne i mogą doprowa-
dzić do stopniowego odwodnie-

nia organizmu.
STOSUJ ZRÓŻNICOWANĄ 
DIETĘ
Nawadnianie to nie wszystko,  
jeśli organizm nie otrzymuje 
niezbędnych składników odżyw-
czych, niedobory witamin i skład-
ników mineralnych dają o sobie 
znać. Jednym z sygnałów jest 
przesuszona skóra, co świadczy 
o zmniejszonej ilości m.in. niena-
syconych kwasów tłuszczowych, 
witamin z grupy B, witaminy E 
czy witaminy A. Wcale nie musisz 
stosować suplementów diety, 
aby uzupełnić codzienną dietę 
o ważne składniki odżywcze. 
Wystarczy prawidłowo zbilan-
sowana dieta – taka, którawraz 
z pożywieniem dostarcza nie-
zbędne mikro- i makroelementy. 

NIEZBĘDNE ODPOWIEDNIE 
KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI
Kosmetyki stosowane w tym 
okresie powinny mieć właściwy 
skład. Warto szukać w składzie  
masła shea, kwasu hialuronowe-
go, olejku arganowego, zwrócić 

uwagę także na ekstrakt z blusz-
czyka, koniczyny i kwiatów 
malwy – pomagają wzmocnić 
skórę oraz spowolnić procesy 
starzenia, glicerynę i mocznik – 
wspomagają uzyskanie efektu 
zmiękczenia i wygładzenia, 
olejek z kory cynamonu – 
wspiera poprawę napięcia 
i elastyczności, koenzym Q10 
– pomaga chronić skórę przed 
utratą elastyczności oraz eks-
trakt z kwiatu lipy, który wspiera 
proces regeneracji skóry.
Czasami zdarza się, że miejsco-
we przesuszenia to efekt atopo-
wego zapalenia skóry. W takim 
przypadku z pomocą przychodzi 

specjalistyczny balsam do ciała, 
np. przeznaczony do intensywnej 
regeneracji skóry podrażnionej, 
swędzącej i z obecnymi dermato-
zami. Najczęściej są to prepa-
raty, które zawierają składniki 
łagodzące objawy przypadłości 
o podłożu dermatologicznym.
Jeżeli zależy ci na przywróceniu 
skórze odpowiedniego poziomu 
nawilżenia, musisz działać wielo-
płaszczyznowo. Tylko połączenie 
prawidłowej diety i nawodnienia 
z pielęgnacją pozwoli osiągnąć 
zadowalające efekty. Znaczenie 
ma także systematyczność, 
dlatego nie możesz działać 
doraźnie.

J
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Bez kolagenu
i propolisu
Wegańskie kosmetyki zdobywają
coraz większą popularność

Ekologiczne podejście do życia staje 
się coraz popularniejsze. Wiele osób 

przechodzi na weganizm lub decyduje się 
na ograniczenie konsumpcji produktów, 
które szkodzą zwierzętom. Z tego powo-
du tak dużym zainteresowaniem cieszą 

się także kosmetyki wegańskie.
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Wegańskie kosmetyki nie zawierają substancji po-
chodzenia zwierzęcego. Mogą to być tak oczywiste 
składniki, jak mleko (a czasami również miód), ale 
w standardowych produktach pojawiają się także su-
rowce, które nie kojarzą się ściśle ze zwierzętami. Do-
skonałymi przykładami takich substancji jest kolagen, 
melatonina czy propolis. W kosmetykach wegańskich 
stosuje się roślinne zamienniki.

Skład w stu procentach pochodzenia roślinnego nie oznacza 
jednak, że dany kosmetyk jest wegański. Niezwykle ważnym 
aspektem okazuje się także fakt testowania formuły na zwie-
rzętach. Obecnie wiele marek rezygnuje z takich praktyk, dla-
tego coraz więcej produktów dostępnych na rynku pozwala 
na stosowanie przez wegan.

ZALETY KOSMETYKÓW WEGAŃSKICH
Oprócz szacunku dla zwierząt i ograniczenia ich cierpie-
nia, kosmetyki wegańskie mają również wiele innych zalet. 
Większość z nich produkuje się w sposób świadomy, dbając 
o jakość i korzystne działanie na skórę. Formuły wegańskie 
są warte stosowania, ponieważ zawierają składniki wyso-
kiej jakości, w większości cechują się naturalnym składem, 
zwykle są umieszczone w opakowaniach papierowych lub 
po recyklingu, podczas ich produkcji wytwarza się mniej 
zanieczyszczeń.

Każdy kosmetyk wegański różni się od innych, jednak marki 
tworzące takie produkty zazwyczaj kierują się podobnymi 
wartościami. W większości przypadków formuły na bazie 
składników roślinnych są droższe niż ich standardowe 
odpowiedniki, jednak zdecydowanie warto na nie postawić. 
Wegańskie żele do mycia twarzy czy toniki często są dobrym 
wyborem dla bardzo wrażliwej cery. Wszystko ze względu na 
zawartość cennych, naturalnych składników.
Co więcej, wegańskie kosmetyki są domeną małych, lokal-
nych marek stawiających na ręczne wykonywanie swoich 
produktów. Wspieranie takich firm jest celem wielu osób, 
które podchodzą do kupowania w sposób świadomy.

WEGAŃSKIE KOSMETYKI W WERSJI KOLOROWEJ
Wegańskie kosmetyki kojarzą się głównie z produktami 
pielęgnacyjnymi, takimi jak żele do twarzy, toniki, płyny do 
demakijażu czy kremy. Na rynku istnieje jednak wiele arty-
kułów kolorowych służących do wykonywania codziennego 
makijażu. Wegańskie mogą być: szminki, cienie do powiek, 
tusze do rzęs, podkłady, pudry, rozświetlacze, bazy, bronzery, 
kredki do brwi, a nawet lakiery do paznokci.

Obecnie niemal każdy kosmetyk występuje w wersji wegań-
skiej. Dzięki temu osoby, które podchodzą świadomie do 
środowiska i dobra zwierząt, mogą z łatwością skompleto-
wać pełny zestaw niezbędny do wykonania makijażu. Kolo-
rowe kosmetyki w wersji wegańskiej nie różnią się jakością 
od swoich tradycyjnych odpowiedników. Co więcej, w wielu 
przypadkach są one przyjaźniejsze dla skóry, pielęgnując ją 
przez cały dzień. Pojawiają się też wegańskie produkty do 
sprzątania. Można przebierać w ofertach wegańskich płynów 
do mycia podłóg, naczyń czy wegańskich tabletek 
do zmywarek.

NATURA EKO 
Wegańskie mydło 
w płynie 500 ml
W składzie jest ekstrakt 
z gorzkiej wiśni, ekstrakt 
z lawendy oraz roślinna 
gliceryna.

NATURA EKO 
Wegańskie mydło 
w płynie olej konopny 
500 ml
Receptura została wzbo-
gacona o olej konopny, 
wyciągi z korzenia 
żeń-szenia i kwiatów 
arniki górskiej.

NATURA EKO 
Olejkowy żel pod 
prysznic wegański 
380 ml
Zawiera ekstrakt 
z migdałów, wodę 
pomarańczową, olejek 
z makadamii oraz roślinną 
glicerynę.

NATURA EKO 

Olejkowy balsam do 
ciała wegański 230 ml
Zawiera ekstrakt 
z migdałów, olejek 
z makadamii , masło 
shea oraz roślinną 
glicerynę.
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Ona wie wszystko 
       o składach 
     kosmetyków

Trafiłam na Twój blog 7 lat 
temu, gdy szukałam informa-
cji o chusteczkach nawilża-
nych dla dzieci. Znalazłam 
też mnóstwo innych cieka-
wych analiz produktów dla 
najmłodszych. Dziś blog jest 
pełen innych treści, ale czy 
sekcja „Dla dzieci” jest klu-
czowa w Twoim portalu?
Rzeczywiście to najpopu-
larniejszy obszar, ponieważ 
przyszli rodzice, szczególnie 
pierwszego dziecka, przywią-
zują dużą wagę do przygoto-
wania wyprawki. Każdy rodzic 

chce dla dziecka jak najlepiej, 
a jako społeczeństwo jeste-
śmy coraz bardziej świadomi. 
Z drugiej strony jestem chyba 
jedyną osobą, która robi tak 
szczegółowe analizy całych 
kategorii. W moich wpisach 
nie porównuję 2-3 produktów, 
tylko nawet kilkanaście, robię 
przegląd całej półki.

Stworzyłaś ogromną społecz-
ność – na Facebooku to 150 
tysięcy osób, na Instagramie 
– 55 tys. Skąd oni się biorą?
Jak to bywa w przypadku 
internetu, dużą rolę odgrywa-
ją rekomendacje i wzajemne 

11 lat temu Anita Bachow-
ska-Pęczak, z wykształcenia 
chemiczka, założyła blog, 
który dziś nazywałby się 
parentingowym. Gdy zaczę-
ła kompletować wyprawkę, 
przeanalizowała składy 
produktów dla dzieci. 
I stworzyła post o tym, co 
zawierają kremy, szampony 
i chusteczki. Wypisała, na 
które substancje uważać, 
które składniki są neu-
tralne, a które całkowicie 
bezpieczne. Blog okazał się 
hitem czytelniczym! Póź-
niej był poród i pierwsze 
doświadczenia macierzyń-
stwa. Również te trudne: 
u maluszka zdiagnozowano 
atopię – wówczas dobór 
odpowiednich kosmetyków 
okazał się bardzo waż-
ny. Znów koniecznie były 
skrupulatne analizy skła-
dów, a za nimi szły publi-
kacje artykułów. To były 
początki blogu srokao.pl, 
który znamy dziś, publiku-
jącego recenzje kosmety-
ków, głównie pod kątem 
składów. Rozmawiamy 
z autorką portalu o tym, jak 
nie pogubić się w gąszczu 
produktów i jak kupować 
mądrze preparaty do pielę-
gnacji twarzy i ciała. 
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polecanie moich treści. 
Dziś, po latach, mój blog 
jest wskazywany jako pomoc 
merytoryczna dla rodziców 
m.in. w szkołach rodzenia 
czy przez dermatologów, któ-
rzy odsyłają do niego swoich 
pacjentów, co mnie szczerze 
mówiąc nieco przeraża.

Dlaczego?
Bo chciałabym, by lekarz 
miał dla pacjenta tyle czasu, 
by mógł sam mu powie-
dzieć to, co ja przekazuję 

na blogu. Chciałabym też 
podkreślić, że nie czuję się 
autorytetem i osobą, która 
może „leczyć” i że tego nie 
robię.

Jako mama pacjenta derma-
tologicznego cieszę się, że 
mam stały dostęp do meryto-
rycznych treści w internecie. 
Skoro Twoja społeczność 
liczona jest już w setkach 
tysięcy, to zapewne masz 
sporo próśb, pytań od czytel-
ników. Z czym się do Ciebie 
zgłaszają?

To prawda. Najczęściej są 
to prośby o skompletowanie 
wyprawki, czego po prostu 
z założenia nie robię. Nie 
znam potrzeb dziecka, po-
trzeb rodziców, budżetu, ale 
przede wszystkim nie czuję 
się upoważniona do mówie-
nia komuś: masz kupić ten 
produkt i żaden inny. Poza 
tym wychodzę z założenia, 
że jeśli ktoś chce być świado-
mym konsumentem, to musi 
nauczyć się podejmowania 
samodzielnych decyzji. 
Czytelnicy pytają też o kon-
kretne marki, proszą o recen-
zje nowości. Kolejną grupą 
są mamy atopowców, które 
potrzebują fachowej wiedzy.
Niektóre sytuacje wciąż mnie 
zaskakują. To moje czytel-
niczki zwróciły uwagę, że 
pewna znana sieć dyskontów 
ma w swojej ofercie chustecz-
ki nawilżane marki własnej 

produkowane przez trzy fir-
my. I choć etykieta jest wspól-
na, to składy się różnią! Jeden 
jest super, a dwa pozostałe 
– moim zdaniem – już nie 
takie fajne. Ja sprawdziłam 
ten, który jest w najbliższym 
sklepie, ale dzięki społeczno-
ści dowiedziałam się, że to 
złożona sprawa. Także trzeba 
być uważnym.

Nie dzieliłabym kosmetyków na dobre – naturalne i złe – 
nienaturalne. Najważniejsze to uświadomić sobie, czego 

potrzebuje nasza skóra i szukać tego, co nam służy – mówi 
Anita Bachowska-Pęczak, autorka blogu srokao.pl – je-

dynego w sieci tak rozbudowanego kompendium wiedzy 
o składach kosmetyków.
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Marki piszą do Ciebie 
z propozycjami opłacanych 
recenzji?
Nigdy nie zgodzę się na na-
pisanie pozytywnej recenzji, 
jeśli moja opinia o produkcie 
taka nie jest.  Oczywiście, 
jeśli produkt spełnia moje 
oczekiwania i widzę, że służy 
mojej skórze, to chętnie go 
polecę.

Jak obecnie wygląda sytuacja 
ze składami kosmetyków 
i produktów pielęgnacyjnych? 
Zauważyłaś zmianę na prze-
strzeni lat?
Idzie ku dobremu, coraz 
więcej marek, które jeszcze 
kilka lat temu uchodziły 
za mistrzów pchania nie-
potrzebnych substancji do 
kosmetyków, teraz wydaje 
linie, które np. w 98 proc. 
zawierają składniki naturalne. 
Chociaż jestem zdania, że 
pewne kwestie powinny być 
uregulowane prawnie. Pewnie 
nie wszyscy wiedzą, że nie 
ma regulacji nazewnictwa – 
czym jest kosmetyk naturalny, 
czym bio, co musi zawierać 
kosmetyk, by nazywać go 
hypoalergicznym. Ba, nawet 
słowa „emolient” można 
używać bez ograniczeń i nie 
ma tu żadnych regulacji. Dla-
tego tak ważna jest edukacja 
własna.

Jednak czy w sytuacji, gdy 
nasza skóra nie jest atopowa, 
problemowa, gdy dobrze 
tolerujemy kosmetyki, to 
czy musimy aż z taką uwagą 
czytać etykiety?

Myślę, że przede wszystkim 
warto się zastanowić, jaką 
mamy skórę, co jej służy, 
a co nie. Może się zdarzyć, 
że kosmetyk, który dla mnie 
jest hitem, dla innej osoby 
– mimo świetnego składu 
– będzie kitem. I nie oceniaj-
my pochopnie – bo to jest 
bardzo powszechna praktyka 
– nie oczekujmy po dwóch 
aplikacjach kremu różnicy 
w wyglądzie skóry.

Sama wspomniałaś, że nawet 
masowe marki wprowadzają 
teraz linie naturalne, bio. 
Warto po nie sięgać?
Na pewno trzeba być ostroż-
nym, bo – niestety – nadal 
czasami jest to kwestia zbyt 
kreatywnych działów mar-
ketingu (śmiech). Kartonik 
wyglądający na zrobiony z pa-
pieru z recyklingu nie musi 
oznaczać naturalnego składu 
kosmetyku. Często firmy wy-
korzystują pewne konotacje 
– np. grafiki z kwiatami, czyli 
czymś, co kojarzy się z na-
turą. A w składzie – ekstrakt 
kwiatowy na przedostatnim 
miejscu, czyli w śladowych 
ilościach. Ale jest też sporo 
linii masowych marek, które 
mają dobre składy. Na pewno 
nie dzieliłabym kosmetyków 
na dobre – naturalne i złe 
– nienaturalne, bo, tak jak 
wspomniałam, najważniejsze 
to wiedzieć, czego potrzebuje 
nasza skóra.

Zauważyłam też wysyp 
małych manufaktur w Polsce 
– niektóre niszowe marki roz-

wijają się w pięknym tempie. 
Co sądzisz o tym trendzie – 
to chwilowa moda?
Tak jak w innych dziedzinach, 
jestem pewna, że przetrwają 
najlepsi, czyli ci, którzy znaj-
dą wyróżnik w swojej ofercie. 
Część marek znika, część stoi 
w miejscu, część się pięk-
nie rozwija. Wśród klientów 
takich marek jest większa 
świadomość, a co za tym 
idzie – większe oczekiwania. 
W dobie robienia kosmety-
ków w domu, trzeba zaofero-
wać coś więcej niż masło do 
ciała na bazie maseł i olejów 
roślinnych, bo takowe jest 
w stanie ukręcić każdy we 
własnej łazience.

Pandemia COVID-19 zmieniła 
wiele naszych zachowań, 
przyzwyczajeń w przeróżnych 
dziedzinach życia. W pielę-
gnacji też?
Na pewno wiele osób miało 
czas, by przyjrzeć się swoje-
mu organizmowi, również 
swojej skórze. Odcięci na 
wiele tygodni od usług ko-
smetycznych, zaczęliśmy in-
teresować się, czytać, szukać. 
Wiele osób właśnie wtedy 
rozpoczęło przygodę z samo-
dzielnym przygotowaniem 
kosmetyków, a inną grupę 
stanowią „oświeceni”, czyli ci, 
którzy zaczęli z uwagą czytać 
i analizować składy. Mam na-
dzieję, że takich osób będzie 
coraz więcej.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka Tomczyk 
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JAK ZADBAĆ
O DŁONIE ZIMĄ?

W dobie pandemii nasze 
ręce nie mają lekko. Nie mo-

żemy jednak zrezygnować z mycia 
rąk. Niestety, bardzo przesuszona 
skóra jest bardziej skłonna do 
podrażnień i pęknięć, może więc 
być podatniejsza na rozmaite 
zakażenia. Zacznijmy więc od 
początku: zwróćmy uwagę na to, 
czym myjemy ręce. Zwykłe mydło 
niszczy barierę hydrolipidową 
skóry, dlatego warto zastąpić je 
delikatną emulsją lub syndetem 
(czyli tzw. mydłem bez mydła). 
Po umyciu trzeba koniecznie do-
kładnie osuszyć ręce. Delikatnie 
przykładaj ręcznik do skóry, unikaj 
mocnego tarcia. Nie pozostawiaj 
mokrych rąkmoże więc być po-
datniejsza na rozmaite zakażenia.
woda parując z powierzchni skóry 
jeszcze bardziej ją wysusza. 
Odwieczne pytanie: Pani doktor, 
jakiego kremu do rąk używać, jeśli 
po smarowaniu skóra szczypie? 
Wybierajmy tzw. kremy barierowe, 
dostępne w aptekach. 

Na noc wybierajmy 
bogatsze i tłustsze kremy 

– najlepiej nakładać je tuż przed 
snem. Kosmetyk, tworząc warstwę 
okluzyjną, będzie mógł regenero-
wać i odżywiać skórę przez całą 
noc. Jeśli dyskomfort po nałoże-
niu kremu trwa dłużej, może być 

konieczne zastosowanie prepara-
tu przeciwzapalnego na receptę, 
ale – uwaga – takie preparaty 
stosujemy zawsze pod kontrolą 
lekarza. Niewłaściwe dawkowanie 
może tylko pogorszyć stan skóry!

Kilka razy w tygodniu 
można zrobić swoim dło-

niom ratunkową kąpiel w oliwie 
z oliwek. Zwykłą spożywczą oliwę 
wystarczy podgrzać (uwaga, żeby 
nie była zbyt gorąca) i przelać do 
miseczki. Zanurz w niej dłonie 
i delikatnie masuj przez 15-20 
minut. Osusz je używając papiero-
wego ręcznika, a następnie załóż 
białe, bawełniane rękawiczki 
(można je kupić w drogeriach).  
Oliwa jest bogata w witaminy, 
przede wszystkim A, B, E i C, oraz 
kwasy tłuszczowe. Uzupełnia 
uszkodzoną barierę hydrolipidową 
skóry, co sprawi, że stanie się ona 
gładsza, natłuszczona i zrege-
nerowana. Taka kąpiel wpływa 
korzystnie również na kondycję 
paznokci! 

Zimowa suchość skóry 
to nie tylko ręce. Niska 

temperatura na dworze, suche, 
ogrzewane powietrze wewnątrz – 
bardzo negatywnie wpływają na 
przesuszenie skóry całego ciała. 
To prowadzi do uporczywego 

świądu. Skutek  – cały czas się 
drapiesz! A z tym nie ma żartów, 
nawet najtwardsi trafiają w końcu 
do dermatologa obawiając się 
uczulenia czy nawet świerzbu… 
Najczęściej jednak przyczyną jest 
suchość. Do kąpieli dodaj olejku, 
a po wytarciu skóry  nałóż balsam 
emoliencyjny (od razu – najlepsze 
wchłanianie jest 3 do 5 minut od 
wyjścia z wody). 

Zadbana skóra zimą to 
piękna skóra latem. A która 

z nas nie tęskni już za zwiewnymi 
sukienkami i słońcem! 

DR KATARZYNA 
PŁUŻAŃSKA-SREBRZYŃSKA

Specjalista dermatologii i wenerologii. 
Mieszka i pracuje w Łodzi, jest współ-

twórcą SILVER CLINIC.

Masz pytania do dr Katarzyny Płużańskiej- 
-Srebrzyńskiej? Napisz do nas na adres 

redakcja@natura.pl

Od kiedy zrobiło się zimno, skóra moich rąk jest 
szorstka, zaczerwieniona i bardzo piecze. Staram się 
nie nadużywać środków do dezynfekcji i smaruję ręce 
kremem z apteki, ale to nie pomaga. Jak pomóc dłoniom 
zimą – radzi dr Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska.
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P

Światowa kariera
dymu z ogniska

okazały to wykopaliska prowadzone na Cyprze, 
podczas których archeolodzy znaleźli starożytne 
amfory kryjące perfumy, a na dodatek urządze-

nia wykorzystane do ich produkcji, czyli mieszadła, 
destylatory i butle. Stąd wiemy, że starożytni pachnieli 
sosną, rozmarynem, wawrzynem i lawendą, a w zasa-
dzie ich mieszanką.

GDYBY ŻYWICA NIE WPADŁA DO OGNIA…
Uważa się powszechnie, że nazwa „perfumy” związana 
jest z dymem z ogniska, czyli sformułowaniem „per 
fumum” – przez dym. Jak podkreśla dr hab. Jowita Guja 
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Katedra 
Technologii Informacyjnych i Mediów) w prelekcji orga-
nizowanej przez Bibliotekę Główną AGH, do odkrycia 
perfum doszło najprawdopodobniej przypadkowo.  
– Podczas zwyczajowego rozpalania ogniska odkryto 
bowiem, że żywica, która przez przypadek wpadła do 
ognia, spowodowała, że dym z ogniska zaczął pachnieć 

Chanel No5, Guerlain Shalimar, 
Nina Ricci L’Air du Temps  i Opium 

od Yves Saint Laurent otwierają 
listę najpopularniejszych perfum 

w dziejach. Najstarsze z nich 
– Chanel – są produkowane 
od 1921 roku, a najmłodsze 

– Opium – od 1977 roku. 
Zawrotna historia zapachu zamy-
kanego w niewielkich flakonikach 

rozpoczęła się jednak znacznie 
wcześniej, a w zasadzie aż 4 tysiące 

lat wcześniej.
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WIDOCZNA REDUKCJA
ZMARSZCZEK

WYMODELOWANY 
OWAL TWARZY

INTENSYWNE 
NAWILŻENIE SKÓRY

ROZŚWIETLENIE
 I  PROMIENNY BLASK

WYPRÓBUJ NA WŁASNEJ SKÓRZE I PRZYWRÓĆ JEJ MŁODZIEŃCZY BLASK

HIPOALERGICZNE
FORMUŁY

PRZETESTOWANE
KLINICZNIE

CRUELTY FREE 
& VEGAN

MÓJ
SPRAWDZONY 
PRZEPIS NA PIĘKNO

 — EWA WACHOWICZ

kosmetykiAA.pl
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przyjemniej – tłumaczy dr hab. Guja. 
Za pierwsze perfumy uchodzi kadzidło, 
które już 5 tys. lat temu było używane 
przez Egipcjan. Płynną postać pachnideł 
zawdzięczamy natomiast Arabom, którym 
udało się ulepszyć technikę destylacji. 
Tak powstał czysty olejek eteryczny. Woda 
różana pochodzi z ok. tysięcznego roku 
naszej ery.

ZNANE MARKI, NIEZNANI TWÓRCY
I choć przeciętny konsument jest w stanie 
wymienić przynajmniej kilka marek per-
fum, to znacznie gorzej wygląda znajo-
mość nazwisk ich twórców. Bywają to całe 
rody, jak w przypadku Guerlainów. Twórcą 
zapachowego imperium jest również 
Francois Coty, a Chanel No5 zawdzięcza-
my Ernestowi Beaux. Dla domu Diora 
perfumy tworzył Edmond Roudnitska, 
uważany za najsłynniejszy nos XX wieku. 
Współczesnej Chanel nie byłoby nato-
miast bez Jacquesa Polge’a.

CO SKŁADA SIĘ NA CENĘ PERFUM?
Perfumy potrafią osiągać zawrotne 
ceny, a zakup niewielkiego flakonu wody 
perfumowanej to wydatek nawet rzędu 
kilkuset złotych. Specjaliści z polskiej 
firmy Picodi wzięli pod lupę 50-mililitrowy 
flakon perfum francuskich w cenie 200 zł 
i zbadali, co składa się na jego koszt. 
Okazało się, że najtańsze są… substan-
cje służące do przygotowania zapachu, 
a w zasadzie ich zamienniki. – Choć pro-
ducenci perfum rzeczywiście lubią chwalić 
się recepturami opartymi na starannie wy-
selekcjonowanych składnikach, zbierany 
o wschodzie słońca jaśmin czy kwitnące 
jedynie w maju róże zwykle zastępowane 
są syntetycznymi zamiennikami. Te z kolei 
są śmiesznie tanie, co pozwala obniżyć 
koszty masowej produkcji. I to radykalnie. 
Wydając w sklepie 200 zł na buteleczkę, 
za same perfumy płacimy jedynie 4 zł – 
podkreślają specjaliści z Picodi. 
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Dwa razy tyle – 8 zł – to natomiast 
opłata licencyjna. To ok. 4 proc. ceny 
perfum, które firmują gwiazdy, np. 
Beyonce, Jennifer Lopez czy Gabriela 
Sabatini. Do 10 proc. ceny perfum ro-
sną koszty transportu, a na opakowanie 
trzeba przeznaczyć ok. 29 zł, czyli 14 
proc. tego, co finalnie płaci konsument. 
Flakon perfum kryje jeszcze następują-
ce pozycje: podatki – ok. 37 zł, czyli 19 
proc. ceny końcowej; marżę producen-
ta – ok. 46 zł, czyli 23 proc. i wreszcie 
marżę sklepu – ok. 56 zł, czyli 28 proc.

STULISTNA RÓŻA I PLEŚŃ Z DRZE-
WA AGAROWEGO
Nie zawsze jednak główną rolę w sa-
mej recepturze odgrywają syntetyczne 
zamienniki perfum. Ciągle jeszcze 
sięga się po składniki, których ceny 
potrafią przyprawić o zawrót głowy. 
Zalicza się do nich m.in. różę stu-
listną z Grasse na południu Francji, 
a kilogram absolutu z róży kosztuje 10 
tys. euro. Jeszcze kosztowniejsza jest 
ambra pochodząca z wymiocin kasza-
lota. Chodzi tak naprawdę o zawiesinę 
jelitową kaszalota, a jej kilogram może 
kosztować nawet 18 tys. euro. Przygo-
towanie ekstraktu z irysa z kolei trwa 
nawet pięć lat, dlatego – po przetwo-
rzeniu – można go sprzedać nawet za 
25 tys. euro za kilogram. 
Jak wyliczyli blogerzy z portalu tagoma-
go.pl, zapachem fortuny jest jaśmin. 
–  Do produkcji ok. 1 mililitra absolutu 
potrzeba około 8 tys. kwiatów, dlatego 
jego cena jest tak wysoka – zaznaczają. 
– Za 3,5 mililitra finalnej esencji 
z jaśminu producenci perfum płacą 80 
dolarów. Za taką ilość olejku z lawendy 
trzeba zapłacić nieco ponad dolara. 
Za najcenniejszy uważa się absolut 
z jaśminu uprawianego w Grasse. Kilo-
gram jest wart ok. 70 tysięcy euro. 
Jest jednak coś cenniejszego. To 

drewno agarowe, znane m.in. pod 
nazwą oud. Pozyskuje się go z niektó-
rych drzew z rodziny wawrzynkowa-
tych, które muszą być zainfekowane 
pleśnią Phialophora parasitica. Jak 
podkreślają blogerzy z tagomago.pl, 
zarażone rośliny broniąc się przed 
pasożytem wydzielają ochronny olejek, 
który stopniowo twardnieje. Zbieracze 
odcinają zainfekowane kawałki drewna 
i sprzedają oud w postaci kawałków 
drewna, proszku lub olejku. – Niska 
dostępność i trudność w pozyskiwaniu 
czyni z drewna agarowego produkt 
droższy niż złoto – czytamy na blogu. – 
Za kilogram przeciętnej jakości olejku 
trzeba zapłacić 50 tys. dolarów. Naj-
szlachetniejszy oud kosztuje nawet 250 
tys. euro za kilogram.

JAK UTRWALIĆ ZAPACH 
Nic dziwnego, że perfumy wywołują 
ogromne zainteresowanie i to od wie-
ków. Poświęcono im wiele miejsca w li-
teraturze i nie chodzi tylko o książki, 
które opisują historię tego przemysłu. 
To m.in. „Pachnidło: Historia pewne-
go mordercy” niemieckiego pisarza 
Patricka Suskinda, czyli opowieść 
o nieślubnym synu paryskiej handlarki 
rybami, który jest obdarzony wyjątko-
wym węchem i to głównie za pośred-
nictwem tego zmysłu postrzega świat. 
Główny bohater przechodzi drogę od 
pomocnika grabarza przez czeladnika 
perfumiarskiego aż do tytułowego mor-
dercy. Staje się nim w wyniku poszuki-
wania idealnego zapachu, co jest jego 
obsesją. A wszystko dzieje się w XVII-
-wiecznej Francji. Na podstawie książki 
powstał film pod tym samym tytułem. 
I choć – na szczęście – nie każdy jest 
owładnięty obsesją stworzenia zapa-
chu idealnego, to wielu dla perfum jest 
w stanie stracić głowę i… nadszarpnąć 
zawartość portfela.
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JOLANTA WOŹNIAK

Masz pytania z za-
kresu prawa konsu-

menckiego, cywilnego, 
chcesz wiedzieć co 

kryje się za różnego 
rodzaju certyfikatami 
i normami? Na Twoje 
pytania czeka nasza 

ekspertka.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Łódzkiego. Od lat związana 

jest z tematyką spółdzielczości miesz-
kaniowej i spraw z zakresu procedury 

cywilnej. Regularnie współpracuje 
z kancelariami notarialnymi.

Co oznacza, iż kosmetyk jest 
bezpieczny?
Parlament Europejski jasno okre-
ślił, iż wszystkie kosmetyki należy 

wytwarzać zgodnie z zasadami dobrej 
praktyki wytwarzania, aby gwarantować 
bezpieczeństwo wprowadzanych na 
rynek produktów.  Każdy produkt ko-
smetyczny powinien być bezpieczny dla 
zdrowia w normalnych warunkach sto-
sowania. Powinien zawierać na etykiecie 
prezentację, oznakowanie, instrukcję 
używania i usuwania, informacje doty-
czące nazwy firmy, nominalną zawartość 
produktu w konkretnym opakowaniu, 
datę, do której produkt może być 
bezpiecznie używany („najlepiej zużyć 
przed końcem”).

Jakim wymogom powinien 
odpowiadać kosmetyk 
naturalny?
Ustawa z 4 października 2018 r. 

o produktach kosmetycznych nie okre-
śla, jakim wymogom powinny odpowia-
dać kosmetyki naturalne. Kryteria dla 
składników i produktów naturalnych 
precyzują normy ISO, a w tym przypad-
ku normy 16128-1:2016 i 16128-2:2017. 
Pierwsza określa definicje naturalnych 
i organicznych składników, druga kryte-
ria, jakie musi spełniać produkt i jego 
składniki, aby zyskać miano produktu 
naturalnego. Wszystkie te normy są 
punktem odniesienia do regulacji praw-
nych. Dla kosmetyku naturalnego ko-
nieczny jest certyfikat ECOCERT (natural 
cosmetic label). Oznacza on, iż 95 proc. 
składników tego konkretnego produktu 
jest pochodzenia naturalnego i mini-
mum 5 proc. składników musi pocho-
dzić z upraw rolnictwa ekologicznego.

Czy mogę zwrócić kupiony 
kosmetyk do sklepu?
Zwrot zakupionego towaru nie 
jest możliwy, gdy klient się roz-

myślił i po prostu nie chce już swojego 
zakupu. Nie można oddać kosmetyku 
tylko dlatego, że zmieniono zdanie lub 

zakup zrobiono pod wpływem emocji, 
bez przemyślenia. Sprzedawca zatem 
nie ma obowiązku przyjęcia towaru 
niewadliwego. Inaczej jest w przy-
padku produktów wadliwych – tutaj 
obowiązek przyjęcia jest obligatoryjny 
(art. 560§1 Kodeksu cywilnego).  Przy-
kładem jest kosmetyk przeterminowa-
ny. W tej sytuacji wymiana towaru lub 
zwrot przysługują bezwzględnie. Jeśli 
towar ma wadę – zwrot dokonywany 
jest pod pewnymi warunkami, określo-
nymi w ramach reklamacji składanej 
na zasadzie rękojmi. Sprzedawca ma 
obowiązek przyjąć każdą reklama-
cję, ale nie jest to jednoznaczne ze 
zwrotem towaru. Dopiero pozytywnie 
rozpatrzona reklamacja jest podstawą 
do takiego zwrotu. Reklamacja musi 
dotyczyć wady zakupionego towaru, 
nie może opierać się tylko na sformu-
łowaniu „bo mi nie pasuje”. Wyjątkiem 
są zakupy poza siedzibą sprzedawcy 
(na przykład sklep internetowy). Ku-
pujący ma prawo odstąpić od umowy 
w ciągu 14 dni i zwrócić towar w ciągu 
kolejnych 14 dni.

Czy mogę zwrócić zakupy, 
jeśli zgubiłam paragon?
Twierdzenie sprzedawcy, iż 
zwrot towaru jest możliwy tylko 

przy okazaniu paragonu potwierdzają-
cego zakup nie ma podstaw prawnych. 
Zwrot bez paragonu – jest to jak naj-
bardziej możliwe. Wystarczy przedsta-
wić dowód, iż zakup został dokonany 
w tym konkretnym sklepie i nie musi 
nim być paragon fiskalny. Informacja, 
iż „towar nie podlega zwrotowi bez 
paragonu fiskalnego” narusza prawa 
konsumentów. Zwrotu można doko-
nać na przykład na podstawie wyciągu 
z konta, jeśli dokonano płatności kartą. 
Zdarzały się sytuacje, że potwierdze-
niem zakupu w sklepie były nagrania 
z monitoringu. Dokumentem po-
twierdzającym zakup jest także wyciąg 
z terminala płatniczego sklepu lub do-
kument gwarancji, wydany i podpisany 
przez tego konkretnego sprzedawcę.

1
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We wnętrzach
stawiam na naturę

O aspektach zrównoważonego 
rozwoju w designie opowiada 
architektka Kasia Miller, 
właścicielka biura projektowego 
OSOM group z Łodzi.

NATURA I DESIGN



45NATURA  |  styczeń 2022

NATURA I DESIGN

We wnętrzach
stawiam na naturę

W świecie otaczających nas 
inteligentnych technologii 
i szybkiego, przebodźcowane-
go trybu życia, zmęczeni, szu-
kamy naszej oazy odnajdując 
spokój np. w przyrodzie. Jak 
myślisz, skąd w nas biorą się 
takie zachowania i reakcje?  
Jest to odpowiedź na naszą 
wrodzoną miłość i potrzebę 
obcowania z naturą i ziele-
nią. W dzisiejszych czasach 
potrzeby te zostały spotęgo-
wane, ponieważ przestały być 
dla nas tak łatwo dostępne. 
Musieliśmy skupić się na 
odtwarzaniu jej we własnych 
domach, kreując przestrzeń, 
w której wykorzystujemy 
naturalne surowce i materia-
ły, żywe rośliny oraz kształty, 
tekstury i kolory, które nam 
ją przypominają. Kojarzy 
mi się to z rozwiązaniami, 
które wprowadzają harmonię 
i spokój do wnętrz, przez 
co wpływają korzystnie na 
zdrowie i samopoczucie użyt-
kowników – dokładnie tak, jak 
obcowanie z naturą. 

A czym dla Ciebie jest natura 
we wnętrzach? 
Jest to zagadnienie wielo-
wątkowe, począwszy od 
podkreślania wartości światła 
słonecznego, jakości po-
wietrza, poprzez dbałość 
o dobór surowców, kreowanie 
spójnej estetyki wnętrza, aż 
po wszelkie rozwiązania i co-
dzienne czynności, którymi 
przyczyniamy się do ochrony 
środowiska.

Jak i co design może czerpać 
z natury? 
Natura jest od zawsze bez-
kresnym źródłem inspiracji. 
Design może czerpać z niej 

mnogość kolorów, orga-
nicznych – nieoczywistych 
kształtów, niepowtarzalnych 
wzorów i faktur. Powinien też 
jednak być wobec niej pokor-
ny, tworzony w sposób prze-
myślany, z poszanowaniem 
dla ograniczonych zasobów 
surowców naturalnych.

Myśląc o naturze od razu 
przychodzą nam do głowy 
takie pojęcia, jak ekologia czy 
zrównoważony rozwój. Wiele 
też mówi się o zero waste. 
Czy istnieje możliwość prze-
niesienia tej idei na proces 
projektowania i realizacji 
wnętrz?
Jest to temat, nad którym 
prace są w ostatnich latach 
szczególnie zintensyfi-
kowane, choćby dlatego, 
że Europa chce osiągnąć 
neutralność klimatyczną do 
2050 roku. Szeroko mówi się 
o stosowaniu nowych metod 
projektowania i budownic-
twa, które mają maksymalnie 
wykorzystywać odnawialne 
źródła energii, ograniczać 
jej zużycie na etapie budowy 
i użytkowania. Z pewnością 
można to wdrożyć już od po-
czątku inwestycji, skupiając 
się między innymi na dobrej 
izolacji budynku, oszczędnej 
wentylacji, wykorzystaniu 
energii odnawialnej, odzy-
skiwaniu wody deszczowej, 
a także wykorzystywaniu 
lokalnych surowców do 
budowy obiektów. W samym 
aspekcie projektowania 
wnętrz, możemy zwrócić 
uwagę na naturalne surowce 
i ich pochodzenie, na dobrej 
jakości farby, energooszczęd-
ne sprzęty i oświetlenie, 
inteligentne systemy sterowa-

nia, armaturę z efektywnym 
zużyciem wody. Nie zawsze 
uda nam się wykorzystać 
wszystkie możliwe rozwią-
zania, gdyż niektóre z nich 
mogą przekraczać nasze 
możliwości budżetowe. Jeśli 
jednak projektujemy wnętrza 
świadomie, a później żyjemy 
w nich w duchu zrównowa-
żonego rozwoju, przyczyni-
my się choć w niewielkim 
stopniu do próby ochrony 
środowiska.

Jakie są najczęstsze błędy 
popełniane przez osoby, które 
urządzają mieszkanie 
lub dom na własną rękę? 
Zacznijmy od tego, że wykoń-
czenie własnego mieszkania 
czy domu jest niezwykle 
trudne, gdyż często nie 
możemy zdecydować się na 
konkretne rozwiązania, nie 
jesteśmy konsekwentni, łączy 
się to z silnymi emocjami. 
Zauważyłam, że wkrada się 
wtedy chaos wywołany próbą 
odtworzenia we wnętrzach 
różnych inspiracji i pomysłów 
przyszłych domowników. To 
sprawia, że takie wnętrza nie 
są spójne i harmonijne, przez 
co nie będą w stanie stworzyć 
komfortowego i bezpieczne-
go tła dla naszego codzienne-
go życia. 
Często spotykamy się rów-
nież z tym, że klienci zasię-
gają opinii zbyt wielu osób  
– rodziny czy znajomych. 
Co nie jest złe, ale zazwyczaj 
grozi tworzeniem wnętrz, 
które nie są skrojone według 
upodobań czy potrzeb jego 
przyszłych domowników, 
a są konsekwencją wyborów  
innych osób. Jako architekci 
mamy za zadanie słuchać 
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inwestorów, by projekt ich 
domu w pełni odpowiadał 
ich potrzebom, stylowi życia 
oraz by stanowił bezpieczną, 
kojącą bazę, do której zawsze 
chętnie wracają. 

W takim razie jak Twoim zda-
niem można stworzyć wnę-
trze jednocześnie przyjazne 
dla domowników i natury? 
Poszukujmy rozwiązań, które 
będą dla nas harmonijne, 
przy których będziemy w sta-
nie się zrelaksować i odpo-
cząć. Wspaniale, że prowadzi 
się coraz więcej badań nad 
wpływem przestrzeni na 
jej użytkowników i zaczyna 
się zwracać uwagę na to, 
że projektowanie w zgodzie 
z naturą ma realny, pozytyw-
ny wpływ na nasze samopo-
czucie. Skupmy się zatem 
na spokojnej palecie neutral-
nych barw. Wprowadźmy do 
wnętrza drewniane podłogi, 
okładziny czy meble – te dwa 
elementy będą stanowiły 
wspaniałą bazę do tworzenia 
przyjaznej przestrzeni. Jeśli 
ktoś szuka jednak bardziej 
charakterystycznych akcen-
tów, możemy pokusić się 
o tapetę z motywami roślin-
nymi czy zastosować  ściany 
lub dodatki w spokojnych, 
ciemnych odcieniach zieleni, 
granatu. Ważnym aspektem 
dla samopoczucia odbiorców 
jest eksponowanie roślin 
i światła słonecznego we 
wnętrzu, tak samo jak zapro-
jektowanie przemyślanego 
oświetlenia, które ma ciepłą 
barwę i nie męczy oczu. 
Przyjazne, naturalne wnętrze 
z pewnością pomoże nam 

w regeneracji sił i redukcji 
stresu, dbajmy więc też o to, 
by dostosować ilość i wiel-
kość przedmiotów do metra-
żu, by odciążać przestrzeń, 
nie zagracać jej.

Jakie nowości w formie 
dodatków lub rozwiązań 
projektowych możesz polecić 
osobom uwielbiającym wpro-
wadzać naturę do wnętrz?
Z pewnością jest to powrót 
mebli drewnianych oraz 
rattanowych. Już kilka wolno 
stojących mebli zbudo-
wanych z tych surowców 
wprowadza naturę do wnętrz. 
Ciekawym akcentem będzie 
też kamień – mnogość jego 
kolorów i nieregularnych, nie-
oczywistych wzorów. Powróć-
my również do naturalnych 

kolorów, odcieni bieli, beży, 
brązów czy zieleni, działają 
one kojąco. Kolejnym rozwią-
zaniem może być wprowa-
dzenie obłych kształtów – za-
okrąglonych mebli, miękkich 
sof i foteli. Znajdziemy wiele 
nowych, ciekawych kolekcji 
mebli z takimi rozwiąza-
niami. Zwieńczeniem tych 
działań jest otaczanie się 
przedmiotami, które wzboga-
cą i podkreślą taką naturalną 
bazę, jak rośliny, naturalne 
tkaniny, np. len, czy naturalne 
świece i ceramika.

Czy masz jakieś swoje ulubio-
ne wnętrze, które kojarzy Ci 
się z naturą? 
Z naturą kojarzą mi się ostat-
nio wnętrza zaprojektowane 
w duchu Biophilic Design, 

który ma przywrócić naturę 
do bezpośredniego otoczenia 
człowieka. Co prawda często 
są to przestrzenie biurowe, 
ale ideę tych działań, np. 
naturalne surowce, spokoj-
ne barwy, bogactwo roślin 
i dodatków, które naturę nam 
przypominają, łatwo wpro-
wadzić do naszych domów 
i przekonać się o tym,  jak to 
pozytywnie wpłynie na nasze 
samopoczucie. Z naturą ko-
jarzą mi się również wnętrza 
skandynawskie, w duchu hyg-
ge – ich jasne  kolory, duża 
ilość drewna, przestronność 
i przytulność sprawiają, że 
każdy może się w nich czuć 
bezpiecznie i komfortowo. 
Wpływają na mnie kojąco, 
zupełnie jak obcowanie 
z naturą.
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Ekologiczne środki czystości lub domowe preparaty do sprzątania 
zrobione na bazie octu, sody i kwasku cytrynowego mogą z powodzeniem 
zastąpić tradycyjne chemiczne preparaty. Możemy jednocześnie zadbać 
o czystość w domu, własne zdrowie, a przy okazji o ochronę środowiska.
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oraz więcej ludzi na świecie bo-
ryka się z alergią (według World 
Allergy Organization może to być 

nawet 30-40 proc. populacji) i źle znosi 
tradycyjne środki czystości. Systema-
tycznie zwiększa się nasza świadomość 
i „ekologiczna inteligencja”, dlatego pre-
ferujemy rozwiązania, które są przyjazne 
środowisku. Polecamy używanie natural-
nych substytutów, aby sprzątać swój dom 
bez chemii. Są niedrogie, ogólnodostępne 
i wydajne, tym samym jest to również re-
alna oszczędność w budżecie domowym. 
Jako ekologiczne preparaty polecamy: 
ocet, sodę oczyszczoną, boraks, mydło 
roślinne, kwasek cytrynowy, sok z cytryny 
i sól. 
      
OCET
Ocet świetnie radzi sobie z usuwaniem 
kamienia, tłuszczu czy nieprzyjemnych 

zapachów. Możemy nim odkamieniać 
czajniki i pralki, myć szyby i lustra.

CYTRYNA
Sok z cytryny lub kwasek cytrynowy przy-
dają się w walce z tłuszczem i kamieniem. 
Działają jak odświeżacz i nabłyszczacz. 
Cytryna ma właściwości antybakteryjne, 
antyseptyczne, odkażające i dobrze 
pochłania zapachy.

SÓL
Sól pmoże przy usuwaniu uporczywych 
zabrudzeń, np. z piekarnika. Jest to także 
dobra metoda na szybką interwencję, gdy 
na obrus lub ubranie rozleje się czerwo-
ne wino czy sok (dzięki właściwościom 
higroskopijnym wchłonie płyn). Usuwa 
osad z kawy i herbaty. Świetnie spraw-
dzi się też w czyszczeniu srebra. Jeśli 
chcemy wybielić firanki, to możemy przed 

praniem namoczyć je w roztworze wody 
z solą.

SODA
Czyści, usuwa osady z kawy i herbaty, 
likwiduje nieprzyjemne zapachy (by 
pozbyć się brzydkiego odoru z kosza na 
śmieci, można np. rozsypać ½ szklanki 
tego produktu na jego dnie) i zmiękcza 
wodę. Sodę można również wykorzystać 
do namaczania ubrań przed praniem. 

WYKORZYSTANIE PARY WODNEJ   
Urządzenia wytwarzające parę pod 
ciśnieniem (np. mopy parowe) to dosko-
nały sposób na porządki. Para zmiękcza 
uporczywe zabrudzenia i umożliwia ich 
szybkie usunięcie. Wysoka temperatura 
ogranicza konieczność stosowania che-
micznych substancji w naszych domach. 
Co więcej, urządzenia parowe mają 

ekologiczne     porządki

C
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właściwości dezynfekujące, gdyż wysoka 
temperatura sprzyja pozbywaniu się 
roztoczy, grzybów i bakterii, a dodatkowo 
para pomaga wiązać kurz – dzięki czemu 
nie wzbija się on w powietrze.      
                                                                                     
PRANIE W NISKICH 
TEMPERATURACH
Na rynku pojawia się coraz więcej sprzętu 
AGD przyjaznego środowisku. Polecamy 
pralki, które skutecznie i efektywnie 
piorą wykorzystując właściwości piorące 

detergentu w niskich temperaturach 
(oszczędność prądu). Dzięki temu tempe-
raturę standardową można obniżyć z 40 
do 20 stopni C. Gwarantują także wysoką 
skuteczność płukania, która odbywa się 
poprzez spryskiwanie włókien wodą z dy-
szy pod wysokim ciśnieniem. To pozwala 
na dokładne usunięcie resztek detergen-
tu i zapewnia oszczędność wody.

W sklepach pojawia się coraz więcej 
gotowych preparatów do sprzątania, 
które są ekologiczne, a czasem nawet 
wegańskie. Warto po nie sięgać, bo nie 
znajdziemy w nich agresywnych substan-
cji, jak np.: reaktywnych związków chloru, 
amoniaku, fosforanów, formaldehydu, czy 
syntetycznych substancji zapachowych. 
„Chemia” gospodarcza także może być 
naturalna.

tekst: Marzena Czerwińska Murgan

ekologiczne     porządki

NATURA EKO DOM
Wegańska pasta czyszcząca

SODOWA

NATURA EKO DOM
Wegański płyn

do mycia naczyń

NATURA EKO DOM
Wegańska sól do zmywarki

EKOLOGICZNA

NATURA EKO DOM
Wegański płyn

do mycia podłóg
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przekąski
        mocy

rzekąski nie zawsze mu-
szą wywoływać u nas wy-
rzuty sumienia. Można 

podjadać, ale ważne, żeby sięgać 
po zdrowe produkty, które zawie-
rają witaminy i mikroelementy. 
I nie przesadzać z ilością, bo 
wiele z nich także charakteryzuje 
się sporą kalorycznością. Gdy 
mamy ochotę na małe co nieco, 
warto sięgać nie tylko po surowe 
warzywa i pasty warzywne, ale 
także orzechy, liofilizowane 
owoce, w tym maliny, truskaw-
ki, jeżyny, porzeczki,  które nie 
zawierają dodatkowego cukru, za 
to zachowują wszystkie wartości 
odżywcze świeżych owoców, 
bo metoda suszenia mrozem 
pozbawia je tylko wody. Ideal-
ne przekąski w domu, w pracy, 
w podróży – porcja fit energii 
w każdej sytuacji.

NATURA PORCJA MOCY: 
Rodzynki i orzechy laskowe 40 g 
Żurawina i nerkowce 40 g
Migdały łuskane 40 g
Słonecznik łuskany 40 g
Żurawina suszona 40 g 

P
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1 pasta z suszonych 
pomidorów
SKŁADNIKI: 210 g łuskanych pestek słoneczni-
ka • 300 g suszonych pomidorów w oleju • 
4 łyżki oleju ze słoja z pomidorami • 2 łyżki oli-
wy z oliwek • 2 ząbki czosnku • 1/2 łyżeczki soli • 
1/2 łyżeczki świeżo mielonego czarnego pieprzu 
• 1/4 łyżeczki chili

Pestki słonecznika delikatnie podprażyć na 
suchej patelni. Przestudzić i wstępnie rozdrob-
nić (2-3 sekundy). Dodać pozostałe składniki 
i zblendować, niekoniecznie na gładką pastę 
(z tych samych składników można zrobić zna-
komite pesto). Podawać od razu, ale najlepiej 
smakuje następnego dnia po przygotowaniu.
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hummus

SKŁADNIKI: 300 g ciecierzycy • 2 płaskie łyżeczki 
sody • 150 g tahini • 4 ząbki czosnku • sok wyci-
śnięty z jednej cytryny • 2 łyżeczki soli • 2 łyżeczki 
świeżo zmielonego czarnego pieprzu • 50 ml oliwy 
z oliwek • 40 ml zimnej (lodowatej) wody

Ciecierzycę namoczyć w garnku z zimną wodą 
i łyżeczką sody na 10-12 godzin (najlepiej na noc). 
Wypłukać, zalać zimną wodą, dodać drugą łyżecz-
kę sody i ugotować do miękkości (około godziny). 
Odcedzić, przepłukać zimną wodą. Dodać tahini, 
czosnek, sok z cytryny, sól, pieprz i oliwę. Zblen-
dować na gładką masę. Pod koniec blendowania 
powoli wlać zimną wodę. Podawać z oliwą i świe-
żymi warzywami.

NATURALNIE W KUCHNI
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superpasty

 Tahini to pasta powstała ze 
zmielenia nasion sezamu (inaczej 

masło sezamowe).

Do przygotowania pasty z prażonych orze-
chów laskowych niezbędny jest malakser  

– z dwoma pozostałymi doskonale poradzi 
sobie blender ręczny.

Pasty należy przechowywać w lodów-
ce i zużyć w ciągu 5 dni.

SKŁADNIKI: 200 g orzechów laskowych • 2 łyżki 
syropu klonowego • 2-3 łyżki oleju o neutralnym 
zapachu (rzepakowy, ryżowy)

Piekarnik rozgrzać do 180 st. C. Na blachę wy-
łożoną papierem do pieczenia wsypać orzechy 
i piec 8-10 minut, aż zaczną pięknie pachnieć. 
Chwilę przestudzić, po czym przełożyć do słoika 
lub innego pojemnika z przykryciem i potrząsać 
1-2 minuty, aż łupinki opadną. Oczyszczone orze-
chy przełożyć do misy malaksera, dodać pozosta-
łe składniki i blendować kilka minut, aż powsta-
nie pasta. Jeżeli masa jest zbyt gęsta (orzechy 
zostały zanadto wysuszone), dodać 
2-3 łyżki oleju. Doskonale smakuje z białym 
chlebem, chałką, naleśnikami, goframi czy jako 
dodatek do omletów.

pasta z prażonych 
orzechów laskowych3

25
 m

in
ut

NATURALNIE W KUCHNI
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o roku w drugiej poło-
wie stycznia jesteśmy 
zasypywani reklamami 

z okazji zbliżających się Dnia 
Babci i Dnia Dziadka. Najczę-
ściej widzimy wzruszające scen-
ki: małych wnuczków podbie-
gających do mocno wiekowych 
pań i panów. Babcie siedzą 
w fotelach i robią na drutach, 
dziadkowie przez lupę czytają 
albo pracują w warsztacie. Są 
ubrani schludnie, ale poza cza-
sem i trendami w modzie. 
W kulturze i społecznym po-

Atrybuty babci?
Na pewno nie chusta, 

laseczka i kłębek
wełny!

strzeganiu nie jest lepiej – dzieci 
przygotowujące spektakle na 
Dzień Babci w przedszkolach 
przebierane są za staruszków 
o laseczce. 
Tymczasem współczesna babcia 
to nierzadko aktywna zawodo-
wo przedstawicielka tzw. silver-
sów – ważnej grupy społecznej 
aktywnych konsumentów, którzy 
po latach bycia „na dorobku” 

wreszcie mają możliwości, by 
cieszyć się z życia i aktywnie 
z niego korzystać.
Jedna babcia moich dzieci cho-
dzi w skórzanej kurtce, glanach, 
regularnie spotyka się z przy-
jaciółkami, bywa w teatrze i na 
wernisażach.  Druga jest uro-
czym „eco-freakiem”, karci nas 
za plastikowe butelki, podrzuca 
autorskie, wegańskie obiady 
i jeździ na jogowe campy. Żadna 
nie wygląda jak staruszka w bu-
janym fotelu – w dzisiejszych 
czasach prędzej tak by wygląda-

ła wizyta u prababci. 
Silversi są bardzo wdzięczną 
grupą konsumencką – nie wszy-
scy emeryci ledwo wiążą koniec 
z końcem, wiele osób powyżej 
65. roku życia żyje pełnią życia. 
Nie pracują, więc mogą chodzić 
na zajęcia na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku, są wolontariu-
szami w fundacjach, podróżują, 
zapisują się na dodatkowe zaję-
cia – np. naukę języka obcego. 
Realizują marzenia! 
Czy można te marzenia reali-
zować z wnukami? Z pewno-
ścią tak! Zabieranie dzieci na 
wycieczki, zarażanie wnuków 
swoją pasją, wspólne aktywne 
spędzanie czasu to dziś sposób 
na dobrą relację z wnukami. 
Liczę, że niebawem wizerunek 
babć i dziadków zyska bardziej 
współczesny charakter, przysta-
jący do obecnych czasów. 

Jedna babcia moich dzieci
chodzi w skórzanej kurtce 

i glanach, regularnie spotyka się 
z przyjaciółkami, bywa w teatrze 

i na wernisażach. Druga jest 
uroczym „eco-freakiem”, karci 

nas za plastikowe butelki, 
podrzuca autorskie, wegańskie 

obiady i jeździ na jogowe 
campy. O współczesnych 

babciach i dziadkach pisze 
Agnieszka Tomczyk.

C



PAN GOLIBRODA
2 w 1 Balsam do brody
i wąsów 45 g

PAN GOLIBRODA
3 w 1 Żel do brody włosów
ciała 200 g

PAN GOLIBRODA
Krem do twarzy i brody 50 g
Egzotyczne Drzewo

PAN GOLIBRODA
2 w 1 Serum do brody
i wąsów 30 g
Drzewo Jałowcowe

PAN GOLIBRODA
2 w 1 Pasta do stylizacji
włosów i brody 70 g
Drzewo Orientalne
Matowa

BOTANIC HAIRFOOD
Stymulujący szampon 
na porost włosów 500 ml

BOTANIC SKINFOOD
Rozgrzewający mus
wyszczuplający 400 ml

BOTANIC SKINFOOD
Wegański rytuał odmładzający: 
przeciwzmarszczkowy krem do 
skóry dojrzałej 50 ml, hialurono-
we serum przeciwzmarszczkowe 
do cery dojrzałej i suchej 30 ml, 
bogaty krem pod oczy do cery 
suchej, wiotkiej i wrażliwej 30 ml

NATURA EKO
Balsam do ciała olej konopny
regenerujący 380 ml

BOTANIC
Ujędrniający kamień gua sha 
100% naturalny jadeit 1 szt.

55NATURA  |  styczeń 2022

NASI DZIADKOWIE



56 NATURA  |  styczeń 2022

KLUB NATURA

Dołącz do Klubu Natura
i nakręć się na ekoemocje

Klub Natura to wyjątkowe miejsce, 
które łączy wszystkich, dla których 
ważna jest natura, ekologia oraz troska 
o środowisko naturalne. Wspólnie 
możemy zrobić małe rzeczy, które będą 
miały duże znaczenie dla środowiska.

DOŁĄCZAJĄC DO SPOŁECZ-
NOŚCI KLUBU NATURA, 
ZYSKUJESZ DOSTĘP DO:

• indywidualnego profilu społeczno-
ściowego z możliwością naliczania 
punktów za zakupy w Drogeriach 
Natura oraz w sklepie internetowym 
www.drogerienatura.pl 

• blogów, forów i grup dyskusyjnych, 
na których możesz dzielić się wie-
dzą i wymieniać doświadczeniami 
z innymi klubowiczami, zamieszczać 
zdjęcia, publikować materiały wideo, 
a także udostępniać muzykę, 
podcasty i inne treści audio.

PRZEKONAJ SIĘ, DLACZEGO 
WARTO ZOSTAĆ NASZYM 

KLUBOWICZEM. 
KLUB NATURA OFERUJE:

• udział w proekologicznych akcjach
• dostęp do informacji o aktualnej 

ofercie i nowościach rynkowych
• dostęp do specjalnych ofert 

i rabatów na produkty kosmetyczne
• ciekawe, angażujące sondy, quizy 

i konkursy
• dostęp do bazy wiedzy z artykułami 

specjalistycznymi i naukowymi

JAK DOŁĄCZYĆ DO KLUBU 
NATURA?

To bardzo proste! Wystarczy wejść 
na stronę www.klubnatura.pl 

i przejść do rejestracji. Nie czekaj! 
Już dziś zostań naszym Klubowiczem 
i korzystaj z szerokiej oferty, jaką dla 

Ciebie przygotowaliśmy!

Drogerie Natura 
chętnie inicjują i aktyw-

nie włączają się w działania, 
których celem jest ochrona środo-

wiska naturalnego. W kwietniu 2021 
roku, podczas Światowego Dnia Ziemi, 

pracownicy drogerii Natura zasadzili 
swój Las na Zawsze, aby dołożyć swoją 
ekocegiełkę do odwrócenia zniszczeń, 
jakie niesie ze sobą masowa wycinka 

lasów. Natura wspiera również 
fundację Roi Się i opiekuje się 

pszczołami w Puszczy 
Iłżeckiej.
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RECYKLING

Jeśli jesteś już po lekturze wszystkich 
artykułów w gazecie, możesz ją wyko-
rzystać ponownie, podpowiadam co 
warto zrobić z magazynem „Natura”:

1. PODAJ DALEJ!

Zainteresował Cię któryś artykuł lub uważasz, że może 
zaciekawić kogoś bliskiego? Wyślij zdjęcie z artykułem 
albo przekaż gazetę dalej. Natura będzie Ci wdzięczna!

2. ZRÓB SWÓJ WŁASNY
KOLAŻ

Do stworzenia kolażu potrzebujesz tylko kleju, nożyczek, 
tekturki i nieco wyobraźni! Możesz dodać rysunki, pocz-
tówki i napisy, zaszalej! Zrób coś miłego dla siebie, prace 
manualne bardzo wyciszają. Jeśli nie masz pewności, że 
od razu osiągniesz zaplanowany efekt, możesz na po-
czątku wypróbować różne kompozycje. Pobaw się nimi, 
daj sobie chwilę na zastanowienie, a dopiero na końcu 
przyklej wszystko do tektury.

3. WYPCHAJ BUTY

Zarówno papier, jak i atrament absorbują nieprzyjemne 
zapachy. Wypychając buty gazetą na noc pozbędziesz 
się niemiłych woni, a na zimę - odgnieceń.

Krzyżówka + Barbara Olejarczyk
www.krzyzowka.studio
www.instagram.com/krzyzowka.studio

b.olejarczyk@krzyzowka.studio

To jeszcze
 nie koniec!

1

2

3



Prosimy o nadsyłanie rozwiązań krzyżówki wraz z pomysłem na recykling magazynu 
„Natura”. Autorów najciekawszych propozycji nagrodzimy zestawami kosmetyków. Termin 
nadsyłania rozwiązań to 31.01.2022. Regulamin dostępny jest na stronie www.klubnatura.
pl. Rozwiązania prosimy przysyłać na adres magazynnatura@drogerienatura.pl.
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Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

