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Produkty oznaczone tym  
znakiem nie zawierają: parabenów,  
PEG-ów, SLS-ów, parafiny,  
wazeliny, silikonów, donorów  
formaldehydu, etanoloamin.

KROK 1

SERUM DO RĄK 

nawilżenie • wygładzenie
Posiada skoncentrowaną formułę o lekkiej,  
szybko wchłaniającej się, jedwabistej konsystencji. 
Uzupełnia deficyty wilgoci w skórze, łagodzi 
podrażnienia, uelastycznia, niweluje szorstkość, 
wygładza oraz hamuje procesy starzenia.

KROK 3 

KREM DO RĄK 

ochrona • nawilżenie
Pozostawia aksamitne wykończenie  
i wygładzenie skóry. Szybko się wchłania  
i nie pozostawia uczucia lepkości.

KROK 2

MASKA DO DŁONI 

odżywienie • nawilżenie
Odbudowuje i wzmacnia ochronną barierę 
hydrolipidową skóry. Intensywnie nawilża,  
wygładza i odżywia skórę dłoni oraz zapobiega 
przesuszeniu i utracie elastyczności.

kosmetyki inspirowane naturą

Specjalistyczna pielęgnacja dłoni
dla Niej i dla Niego

nawilżenie • regeneracja • ochrona
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Dokończ zdanie:
„Idealny rytuał pielęgnacyjny, to dla mnie...”

i wygraj 1 z 10 zestawów kosmetyków Organique

Konkurs trwa w dniach: 10.12.2021 – 09.01.2022
Odpowiedź wyślij na adres konkurs@sekreturody.com z dopiskiem „ORGANIQUE”

Regulamin konkursu dostępny jest na www.sekreturody.com
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Sylwester i  karnawał to wyjątkowy czas zabaw 
i  spotkań, i  jak co roku stajemy przed wyborem 

idealnej stylizacji. Jak zawsze w karnawale króluje kla-
syka, czerń, metaliczne i  połyskujące tkaniny, cekiny 
i brokat.

Przy wyborze idealnej kreacji kierujemy się kilkoma zasadami:

1. Czasami mniej znaczy więcej - pamiętajmy, żeby wyglądać na 
dobrze ubranych, a  nie przebranych. Dopasujmy kreację do 
swojego charakteru i stylu.

KARNAWAŁ
MODOWE SZALEŃSTWO

RE
KL

A
M

A

6 4/40/20214/40/2021 Must have!



Sylwester i  karnawał to wyjątkowy czas zabaw 
i  spotkań, i  jak co roku stajemy przed wyborem 

idealnej stylizacji. Jak zawsze w karnawale króluje kla-
syka, czerń, metaliczne i  połyskujące tkaniny, cekiny 
i brokat.

Przy wyborze idealnej kreacji kierujemy się kilkoma zasadami:

1. Czasami mniej znaczy więcej - pamiętajmy, żeby wyglądać na 
dobrze ubranych, a  nie przebranych. Dopasujmy kreację do 
swojego charakteru i stylu.

KARNAWAŁ
MODOWE SZALEŃSTWO

RE
KL

A
M

A

6 4/40/20214/40/2021 Must have!



Sesja zdjęciowa: 
Projektant: Ewelina Dec
Miejsce: Designer Ewelina Dec, ul. Piłsudskiego 17, Rzeszów
Artykuł: Natalia Gajdek-Kanas
Zdjęcia: Ola Oleander 
Modelki: Ewelina Dec, Martyna Rybka

2. Pamiętajmy, aby dostosować nasz strój do okoliczności, towa-
rzystwa oraz miejsca. Inaczej ubierzemy się na wielki bal, gdzie 
zobowiązuje nas to do wytwornych sukien, a inaczej ubierzemy 
się do klubu czy na domówkę, gdzie możemy pozwolić sobie 
na więcej luzu.

3. Podkreślmy wszystkie nasze atuty, a zatuszujmy mankamenty, 
tak abyśmy poczuli się komfortowo.

4. Pozwólmy sobie na odrobinę szaleństwa i fantazji. Wybierając 
stylizację na sylwestra, oprócz czerni i złota postawmy na na-
sycone kolory: czerwień, szmaragdowa zieleń, fuksja, burgund 
lub teraz bardzo modne połączenie bieli ze złotem lub kolor 
szampana z połyskującymi zdobieniami.

5. Ważny również jest fason, na topie bardzo modne są szerokie 
rękawy, bufy, marszczenia na rękawach, poduszki na ramio-
nach, które dodadzą sylwetce wytworności.

Bardzo modna jest również asymetria, czy to jeśli chodzi o rękawy, 
czy dekolt.
Największe sylwestrowe klasyki to cekiny, brokat, metaliczne kolory 
czy nieśmiertelna czerń, która nigdy nie wychodzi z mody.

W ostatnich sezonach na salony szturmem wdarł się look zainspi-
rowany modą męską: pięknie skrojone garnitury, sukienki a’la ma-
rynarki czy też kombinezony z  połyskującymi zdobieniami. Będą 
tworzyć oryginalną i ciekawą stylizację, gdy do tego dodamy piękne 
szpilki. I seksowny look mamy gotowy. To rozwiązanie dla odważ-
nych, charakternych i pewnych siebie kobiet.

Wybierając karnawałową stylizację nie zapominajcie o dodatkach. 
Jeśli suknia jest mocno zdobiona, postawcie na bardzo minimali-
styczną biżuterię i szpilki. Natomiast jeśli postawiłyście na klasycz-
ną „małą” czarną, warto zaszaleć i postawić np. na szałowe szpilki 
i duże zdobione kolczyki, tak aby dodać polotu całej stylizacji.
Oprócz zabawy na samej imprezie, bawcie się też modą, bo same 
przygotowania mogą nam sprawić wielką frajdę.
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PIELĘGNACJA
MROŹNA 

10 4/40/20214/40/2021 Uroda pod lupą
EMOTOPIC - EMOLIENTOWY 

KREM BARIEROWY DO 
TWARZY I CIAŁA

Zalecany jest w celu zapobiegania objawom 
atopowego zapalenia skóry (AZS), takim jak: 

suchość skóry, podrażnienia, zaczerwienienia, 
świąd oraz objawom towarzyszącym reakcjom 

alergicznym. Wskazany do codziennego sto-
sowania na twarz oraz ciało, w szczególności 
na okolice rąk, łokci, kolan, w celu zapewnie-
nia ochrony przed czynnikami zewnętrznymi 

(mróz, wiatr, suche powietrze, substancje 
drażniące), na skutek których skóra staje się 

szorstka, podrażniona lub reaguje wypryskiem 
kontaktowym. 

NAWILŻAJĄCE SERUM Z KWA-
SEM HIALURONOWYM – MEDIC 

HYALURONIC SERUM 
Stosowane regularnie poprawia nawodnie-
nie skóry, przyczyniając się do poprawy jej 

elastyczności i sprężystości. Ponadto sprawia, 
że cera staje się jędrna, redukuje zmarszczki 

i działa przeciwstarzeniowo. Serum z kwasem 
hialuronowym przeznaczone jest do każdego 

rodzaju cery. 

TOŁPA AUTHENTIC KREM 
ROZŚWIETLONA SKÓRA
Naturalny blask i odnowa skóry z szarym 
kolorytem. Krem posiada krótki skład (13 
składników INCI), z czego 98% jest pocho-
dzenia naturalnego. Czysta molekuła kwasu 
fitowego przywraca naturalną promienność 
i intensywnie nawilża przez 12 h.

NIVEA PIELĘGNUJĄCA 
POMADKA DO UST 
STRAWBERRY SHINE
Owocowa pomadka do ust rozpieści 
Twoje usta słodkim truskawkowym 
zapachem, nadając im delikatne 
muśnięcie koloru! Wyjątkowa formuła 
wzbogacona błyszczącymi pigmentami 
natychmiast wtapia się w Twoje usta, za-
pewniając im 24-godzinne* nawilżenie. 
Truskawkowa pomadka do ust rozpro-
wadza się tak łatwo i równomiernie, że 
nie potrzebujesz nawet lusterka. Dla 
pięknego, lśniącego koloru i miękkich 
ust, które można całować przez cały 
dzień! Pomadkę do ust w sztyfcie mo-
żesz zawsze mieć przy sobie i korzystać 
z nawilżenia ust kiedy tylko go potrzebu-
jesz. Tolerancja dla skóry potwierdzona 
dermatologicznie.
*przebadana klinicznie

CELIA POMADKA 
OCHRONNA DO UST
Nowe wyjątkowe pomadki ochron-
ne zapewniające natychmiastowe 
nawilżenie ust, dzięki multiwitami-
nowej formule z masłem shea oraz 
olejem z avocado. DOSTĘPNE W 3 
ZAPACHACH:
Malina – nawilżenie i ochrona
Mango – regeneracja i ochrona
Granat – odżywienie i ochrona

RELIPIDIUM+ KREM 
DZIENNA STYMULA-
CJA AVA LABORATO-
RIUM
Pierwsza linia kosmetyków 
z probiotycznym ekstraktem 
drożdżowym pozyskiwanym 
za pomocą probiotycz-
nych bakterii Lactobacillus 
plantarum. Kosmetyki w linii 
Relipidium+ silnie nawilżają, 
uzupełniają brakujące suchej 
skórze ceramidy i aktywnie 
ją regenerują.

NAWILŻAJĄCY KREM DO TWARZY 
PUMPKIN ORGANIQUE
Wegański kosmetyk, dzięki zawartości ekstraktu 
z miąższu dyni oraz oleju z awokado wykazuje 
intensywne właściwości regenerujące i skutecznie 
chroni cerę przed utratą wody. Lekka formuła, 
bogata w wyselekcjonowane składniki aktywne, za-
pewnia skuteczne nawilżenie - również w głębszych 
warstwach skóry. 
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CELIA ALOE VERA TŁUSTY KREM 
PRZECIWZMARSZCZKOWY 
GŁĘBOKO ODŻYWCZY
Przeciwzmarszczkowa seria ALOE VERA Orga-
niczny Aloes do codziennej pielęgnacji skóry, 
to połączenie wyjątkowo cennych dla skóry 
składników. ALOE VERA - organiczny aloes, któ-
ry intensywnie nawilża, regeneruje oraz łagodzi 
skórę. Chroni przed niekorzystnymi czynnikami 
zewnętrznymi.
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I CIESZ SIĘ ULUBIONYMI ZIMO-

WYMI AKTYWNOŚCIAMI BEZ 

KOSMETYKI OCHRONNE 
STOSUJ ODPOWIEDNIE 

SZKODY DLA URODY!
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ODŻYWCZY KREM NA 
ZIMĘ SPF 20 LIRENE
To właściwy kosmetyk dla skóry, 
która potrzebuje skutecznego i dłu-
gotrwale działającego kremu chro-
niącego przed zimnem, wiatrem, 
mrozem, gwałtownymi zmianami 
temperatury i promieniowaniem UV. 
Formuła uelastycznia, wygładza, do-
skonale nawilża i odżywia. Składniki 
aktywne zapobiegają odmrożeniom 
oraz eliminują zaczerwienienia, 
efekt łuszczenia się skóry i jej „ścią-
gnięcia”, będące skutkiem działania 
niskiej temperatury.

BOTANICAL HITECH 
REGENERUJĄCE 
SERUM MODELUJĄCE 
OWAL TWARZY AVA 
LABORATORIUM
Doskonałe po zabiegach este-
tycznych, na przykład peelingach 
kwasowych. Zawiera kompleks 
składników regeneracyjnych, 
które łagodzą podrażnienia, 
nawilżają i przyspieszają odnowę 
komórkową.

PERFECTA ORGANIC NATURE HYDRO SERUM IN-
TENSYWNIE NAWILŻAJĄCE NA DZIEŃ I NA NOC 
Skutecznie przywraca głęboki poziom nawilżenia i zabezpiecza 
przed zbyt szybką utratą wody z naskórka. Receptura na bazie 
organicznego oleju z konopi znakomicie odżywia i regeneruje skórę, 
pozostawiając ją jędrną i sprężystą. Twoja cera zyskuje zdrowy, 
piękny wygląd pełen naturalnego blasku.

EMULSJA DO RĄK 
ŁAGODZĄCO NA-
TŁUSZCZAJĄCA 
ZIAJA MED
Ochronna emulsja do rąk 
o wysokiej aktywności 
łagodzącej, nawilżającej 
i natłuszczającej. Wykazuje 
skuteczność dermatologiczną 
w pielęgnacji skóry suchej 
występującej w przebiegu 
AZS. WSKAZANIA: dla osób 
z atopią skóry bez ograniczeń 
wiekowych.

LANOLINA ZIAJA
100% lanolina, dla dzieci 
i dorosłych, przeznaczona do 
miejscowej pielęgnacji skóry 
przesuszonej, spierzchniętych 
ust z tendencją do pojawiania 
się zajadów. Natłuszcza i zmięk-
cza naskórek. Przynosi ulgę 
przesuszonej skórze. Łagodzi 
podrażnienia. Dodatkowo 
nabłyszcza usta. 

MASŁO DO UST LIP CARE BOOSTER 
ESSENCE

Gama LIP CARE BOOSTER to Twój idealny niezbęd-
nik, aby zimą mieć wypielęgnowane, miękkie i pełne 

usta. Peeling do ust wzbogacony o olejek z awokado, 
w praktycznym, bezdotykowym sztyfcie, zapewnia 

wargom jędrność i miękkość, a także uczucie świeżo-
ści. Masło do ust z 10% zawartością oleju kokosowe-
go regeneruje i pielęgnuje spierzchnięte usta. Serum 
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OLD SPICE DLA DZIKIEGO DRWALA
Zestaw zawiera:
•Dezodorant w sztyfcie Deep Sea 50 ml,
•Żel pod prysznic Deep Sea 250 ml.

OLD SPICE KOSMETYCZKA 
DLA DRWALA
Zestaw zawiera:
•Dezodorant w sztyfcie Bearglove 50 ml,
•Żel pod prysznic Bearglove 250 ml,
•Wodę po goleniu Bearglove 100 ml,
•Kosmetyczkę.

MEXX BLACK MAN
Mexx Black jest stylowym, klasycznym, a zarazem 
seksownym zapachem, który odkryje Twoją namiętną 
stronę. Na samym wstępie zainteresuje Cię odświe-
żający wodny akord, słodka mandarynka i wyjątkowe 
zielone nuty. Serce zapachu przyprawione jest ostrym 
czarnym pieprzem, który nadaje charakteru, a drzewo 
cedrowe podkreśla elegancję. Zmysłową męską bazę 
wytwarza egzotyczna paczula, rozgrzewające drzewo 
sandałowe i odurzające nuty ambry. 

CELIA GOLD 24K 70+
Linia wzbogacona 24-karatowym 

złotem i drogocennym miodem ma-
nuka wnika w głąb skóry, redukując 
zmarszczki. Masło shea czyni skórę 

miękką i aksamitnie gładką. 
Zestaw zawiera:

•Przeciwzmarszczkowy krem 70+,
•Luksusowy krem do rąk.

ZESTAW PREZENTOWY _ELEMENT
Zestaw idealny do pielęgnacji cery dojrzałej. Krem oraz serum działają 

ujędrniająco, nawilżająco, przywracają skórze promienność i blask, 
a także spłycają zmarszczki i drobne linie mimiczne. 

PERFECTA 
NEO-ELIXIR MŁODOŚCI 

70+
Nowatorska linia do pielęgnacji 

skóry twarzy oparta na kom-
pleksie, który pobudza syntezę 

sirtuin – peptydów nazywanych 
strażnikami młodego wyglądu 

skóry. Zestaw zawiera:
•Przeciwzmarszczkowy krem na 

dzień i noc 70+,
•Rozświetlający krem pod oczy.

ZESTAW PREZENTOWY 
SYOSS KERATIN 

Do włosów łamliwych. Formuła 
z kompleksem aminokwasów 

i kwiatem błękitnego lotosu 
uzupełnia strukturę włosów 

o keratynę, intensywnie je rege-
nerując oraz wygładzając włókna 

włosów. 
W skład zestawu wchodzą:
•Szampon Syoss 440 ml, 

•Balsam Syoss 440 ml,
•Szczotka do włosów.

ZESTAW PREZENTOWY 
GIFT OF NATURE

Zestaw walczy z niedoskonałościami 
skóry, reguluje pracę sebum, ale także 

mocno nawilża, zwłaszcza delikatną skó-
rę wokół oczu. Doskonały do stosowania 

zarówno na dzień, jak i na noc. 
Zestaw zawiera:

•krem do cery mieszanej,
•nawilżający krem pod oczy.

ZESTAW PREZENTOWY W KOSMETYCZCE 
FA MEN SPORT/SCHAUMA SZAMPON MEN

W skład zestawu wchodzą:
•Schauma szampon 250 ml MEN,
•FA żel pod prysznic 250 ml Sport,

•Fa dezodorant w sprayu 150 ml Sport,
•Kosmetyczka.

ZESTAW PREZENTOWY 
REGENOVUM 

PHARMACERIS G
Zestaw zawiera:

•BALSAM NAWILŻAJĄCO-OD-
ŻYWCZY 400 ml - stworzony z my-
ślą o skórze dojrzałej, przesuszonej 

i skłonnej do podrażnień, z zabu-
rzoną równowagą fizjologicznego 

mikrobiomu, która utraciła jędrność 
i właściwy poziom nawodnienia. 

•LIPIDOWY ŻEL MYJĄCY 400 ml - 
przeznaczony jest do codziennego 

oczyszczania nadmiernie przesu-
szonej oraz wyjątkowo wrażliwej 

skóry dojrzałej.

ZESTAW PREZENTOWY 
BIELENDA ZŁOTE CERAMIDY 

70+
W skład zestawu wchodzi: 

•przeciwzmarszczkowy krem do twarzy 70+,
•krem pod oczy. 

TAKĄ, KTÓRA ZACHWYCI NAJBLIŻSZYCH!
TECZNYCH PREZENTÓW I WYBIERZ 
SPRAWDŹ NASZE PROPOZYCJE ŚWIĄ-

BRUNO BANANI WOMAN 
To kwiatowo-owocowa kompozycja łącząca w sobie 
różnorodne oblicza życia i uwodząca suwerennym po-
wabem tej różnorodności. Słodką pomarańczę i bluszcz 
harmonizują szlachetne kwiaty lilii wodnej i brzoskwinia 
a ciepłe aromaty wanilii oraz białe piżmo tworzą mocną 
i zmysłową bazę zapachu. Wyjątkowy flakon przypomi-
na kształtem róg diabła, pełen energii i dynamiki pnie 
się w górę, by odnaleźć swoje odbicie w szlachetnym, 
asymetrycznym opakowaniu.
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ZESTAW PREZENTOWY _ELEMENT
Analog jadu żmii to syntetyczny składnik, wzorowa-

ny na naturalnej substancji zawartej w jadzie żmii 
świątynnej. Jego działanie polega na blokowaniu 

receptorów znajdujących się na powierzchni 
komórek mięśniowych i hamowaniu ich skurczy. 

Zestaw z analogiem jadu żmii walczy ze zmarszcz-
kami oraz napina i ujędrnia skórę. W skład zestawu 

wchodzi krem na dzień i krem pod oczy. 

ZESTAW PREZENTOWY 
REGENOVUM PHARMACERIS G

Zestaw zawiera:
•DERMO-AKTYWNY KREM 50 ml - zapewnia 

codzienną, intensywną regenerację bardzo 
dojrzałej i przesuszonej skóry twarzy, potrze-
bującej globalnej odnowy i przywrócenia jej 

zdrowego blasku.
•KREM DERMO-KURACJA 75 ml - przezna-

czony do codziennej pielęgnacji dojrzałej, 
przesuszonej i zniszczonej skóry dłoni.

ZESTAW PREZENTOWY JFENZI
W skład zestawu wchodzi:
•OPAL GLAMOUR EDP 100 ML FOR WOMEN,
•Perfumetka typu roll-on,
•Świeca o zapachu perfum.
Opal to elegancka, zmysłowa kompozycja otulająca kobiece ciało 
zdecydowanym i uwodzicielskim zapachem. Na pierwszy plan 
wysuwa się aromat kawy, który w połączeniu z kwiatem pomarańczy 
oraz różowym pieprzem pobudza nasze zmysły, dając energię do 
działania. Akordy wanilii oraz jaśminu przeplatające się z cedrem oraz 
paczulą sprawiają, że nie sposób przejść obojętnie obok tej kompozy-
cji, której słodycz zniewala i onieśmiela otoczenie.

ZESTAW PREZENTOWY W KOSMETYCZCE 
GLISS ULTIMATE REPAIR 
Do mocno zniszczonych i suchych włosów. Ułatwia rozcze-
sywanie i wzmacnia naturalny blask włosów. Powstrzymuje 
nowe zniszczenia aż do 90%. W skład zestawu wchodzą:
•Szampon do włosów 250 ml,
•Odżywka do spłukiwania 200 ml,
•Maska do włosów 300 ml.

ZESTAW PREZENTOWY 
BIELENDA VEGAN SMOOTHIE
W skład zestawu wchodzi: 
•balsam do ciała,
•żel pod prysznic. 

GILLETTE ZESTAW PODARUNKOWY 
MASZYNKA SKINGUARD + ŻEL DO 
GOLENIA
Daj mu w prezencie energiczny początek dnia i jego 
dobre zakończenie, dzięki zestawom podarunko-
wym Gillette Skinguard Sensitive. To pierwsza ma-
szynka Gillette stworzona specjalnie dla mężczyzn 
o wrażliwej skórze. Unikalna osłona Skinguard 
umieszczona pomiędzy ostrzami amortyzuje nacisk, 
wyrównuje skórę i unosi ostrza, aby przycinać włosy 
przy samej skórze, zapobiegając podrażnieniom 
i przynosząc uczucie ulgi. 2 optymalnie ustawione 
ostrza minimalizują szarpanie i ciągnięcie. Żel do 
golenia chłodzi i koi, zapewnia gładki poślizg ma-
szynki oraz pomaga chronić skórę podczas golenia.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lirene_kremydlonie_SU_210x270.pdf   1   05/11/2021   09:30



OTOCZONE SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ
DŁONIE 

18 4/40/20214/40/2021 Uroda pod lupą

PERFECTA REGENERUJĄCY KREM-
-MUS DO RĄK, PAZNOKCI I SKÓREK 
JASMINE FLOWER
Zachwyć się unikalną formułą lekkiego musu, 
który doskonale się wchłania. Podaruj swoim 
dłoniom kwiatową regenerację, dzięki której będą 
one gładkie i pachnące. Odkryj sekret kwiatowej 
pielęgnacji rąk! Wegańska formuła. 

FITO BOMB KREM-OLEJEK 
DO RĄK SOS ODBUDOWA, 
WZMOCNIENIE PAZNOKCI
Krem intensywnie regeneruje i zmięk-
cza skórę dłoni, nadaje jej zadbany 
wygląd. Super przydatny fito kompleks 
zapewnia niezawodną ochronę przed 
agresywnymi wpływami środowiska, 
przedłużając młodzieńczość skóry.

HYGIENIC LINE INTEN-
SIVE PROTECTION 

BALSAM DO RĄK 
Z ROKITNIKIEM ODŻYW-

CZO–NAWILŻAJĄCY 
AVA LABORATORIUM

Balsam do pielęgnacji przesuszo-
nych i zniszczonych dłoni. Chroni 

przed niekorzystnym wpływem 
detergentów i środków przeciw-

bakteryjnych, szczególnie na ba-
zie alkoholu. Intensywnie odżywia, 

wygładza i zmniejsza szorstkość 
skóry. Ekstrakt z rokitnika stymu-
luje proces regeneracji naskórka, 

łagodzi podrażnienia.

BIELENDA 
STAR DREAM

ROZŚWIETLAJĄCY 
KREM-MASKA DO 
RĄK ODŻYWCZY 

Dedykowany jest suchej 
i zniszczonej skórze, która 

potrzebuje odżywienia. Ak-
samitnie kremowa formuła 

zawiera łagodzącą betainę, 
nawilżający d-panthenol, 

regenerujące masło mango 
oraz odżywczą witaminę E. 
Krem bogaty jest w różowy 

kwarc i księżycowy pył 
– nadają skórze opalizu-
jącego blasku, wizualnie 
odmładzają i odświeżają 

wygląd dłoni.

PERFECTA SKONCEN-
TROWANY REGENE-
RUJĄCY KREM DO 
RĄK 10% NIACYNA-
MID+ GLICERYNA
Przeznaczony do dłoni wy-
magających natychmiastowej 
pomocy pielęgnacyjnej. Inten-
sywnie regeneruje i nawilża, 
a także odżywia i wygładza. 

KREM DERMO-KURACJA 
DO DŁONI
PHARMACERIS G
Krem zapewnia intensywną kurację 
regenerującą dojrzałej skóry dłoni. 
Natychmiastowo niweluje suchość 
i szorstkość, pozostawiając skórę 
wygładzoną i miękką w dotyku. 
Efekt intensywnego nawilżenia 
zapewnia zawarty w formule mocz-
nik. Dzięki odpowiednio dobranej 
kompozycji składników aktywnych, 
krem tworzy na powierzchni skóry 
tzw. aktywną tarczę, zabezpiecza-
jącą przed szkodliwym działaniem 
substancji drażniących i czynników 
zewnętrznych. 

ODŻYWCZA MASKA 
DO RĄK DERMO 
EXPERT
ORGANIQUE
Zapewnia dłoniom intensyw-
ną regenerację. Kosmetyk 
odbudowuje i wzmacnia 
ochronną barierę hydrolipi-
dową skóry, a także łagodzi 
podrażnienia, uelastycznia, 
niweluje szorstkość, wygła-
dza oraz hamuje procesy 
starzenia. 

NAWILŻAJĄCY KREM DO 
RĄK I PAZNOKCI Z PSZENICĄ 

VIS PLANTIS
Zawarty w kremie do rąk ekstrakt z kieł-
ków pszenicy i owsa poprawia kondycję 

skóry oraz zwiększa jej odporność na 
czynniki zewnętrzne. Za zmiękczenie 

i nawilżenie skóry oraz złagodzenie po-
drażnień odpowiada ekstrakt z jaśminu.

OLEJKOWY KREM 
DO RĄK WYGŁA-
DZENIE LIRENE
Olejkowy krem do rąk 

zawiera wysokie stężenie 
składników aktywnych (15% 

kompleks nawilżający). 
Wygładza i stymuluje odno-

wę skóry. Bogata formuła 
kremu przywraca dłoniom 
gładkość i zdrowy wygląd. 

Jest przeznaczony dla skóry 
szorstkiej i zniszczonej. 

Produkt wegański.
Zawiera 94% składników 

pochodzenia naturalnego.

LINIA KREMÓW DO RĄK GOOD HAND S.O.S.  
DELIA COSMETICS

Stworzona z myślą o przywróceniu skórze dłoni jej naturalnej rów-
nowagi. Trzy bogate receptury kremów zapewniają natychmiasto-

we nawilżenie, ukojenie i głęboką regenerację. 

SILNIE REGENERUJĄCY KREM DO 
RĄK I PAZNOKCI Z AWOKADO I OLE-

JEM BAWEŁNIANYM VIS PLANTIS
Zawarty w kremie do rąk olej z awokado wzmacnia 

naturalną barierę ochronną, odżywia naskórek 
i zwiększa jego elastyczność. Natomiast nienasy-

cone kwasy tłuszczowe zawarte w oleju z bawełny 
eliminują wolne rodniki oraz działają przeciwzapal-

nie i przeciwalergicznie.
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PROFESJONALNY ZABIEG ZŁUSZ-
CZAJĄCY NA PIĘTY LIRENE
Innowacyjna maseczka na pięty nasączona jest 
mieszanką kwasów: glikolowego, mlekowego 
i salicylowego, które „rozpuszczają” cement 
międzykomórkowy, ułatwiając usunięcie mar-
twych komórek naskórka. Dzięki temu szybko 
i skutecznie złuszczają nieestetyczne zrogowa-
cenia, a w połączeniu z mocznikiem zmiękczają 
i wygładzają twardą, szorstką skórę pięt.  

BIELENDA KAMELE-
ON MAGIC MASK

MASECZKA ZMIE-
NIAJĄCA KOLOR + 

PEELING 2W1 
Maseczka zmieniająca 

kolor i peeling łączą w sobie 
funkcję odświeżające i nawil-

żające z oczyszczaniem na-
skórka. Maseczka przywraca 
skórze promienność i blask, 

zawiera complex witamin B3 
+ C + E. Natomiast peeling 

dzięki drobinkom kwasu 
polimlekowego, skutecznie 
złuszcza martwy naskórek, 

wygładza go i zmiękcza. 

LADIES NIGHT! NA-
WILŻAJĄCA MASKA 

Z SZAMPANEM 
I ZŁOTEM LIRENE

Ekstrakt z szampana nawilża 
cerę, a dzięki właściwościom 

silnie antyoksydacyjnym wspie-
ra także procesy detoksykacji 
skóry, nadając twarzy zdrowy, 
promienny wygląd. Rozświe-

tlające mikrodrobinki dodadzą 
Twojej cerze eleganckiego 

blasku o ciepłym, złocistym 
odcieniu.

KOLAGENOWA 
MASECZKA NA USTA – 
ŻELOWA PIERRE RENE 

PROFESSIONAL  
Z niskocząsteczkowym wypeł-
niaczem hialuronowym, dzięki 
właściwościom wiązania wody 
i rekonstrukcji struktury skóry, 

wypełni Twoje usta i sprawi, że 
będą one delikatne, miękkie 
i sprężyste. Maseczka do ust 

posiada kwas hialuronowy, 
który w połączeniu z kolagenem, 
poprawia elastyczność, jędrność 

oraz wygładza drobne zmarszczki 
wokół ust.

PERFECTA EYE PATCH 
ZŁOTE, GLITTEROWE 
KOREAŃSKIE PŁATKI 

POD OCZY
GLITTEROWE PŁATKI POD OCZY 

ze złotem i mleczkiem pszczelim, 
intensywnie ujędrniają i wygładzają 

delikatną skórę pod oczami. Poleca-
ne do pielęgnacji cery zmęczonej, 

z oznakami starzenia.

RĘKAWICZKI ODMŁA-
DZAJĄCE - PROFESJO-

NALNY ZABIEG DO 
DOMOWEGO UŻYTKU 

LIRENE
Maseczka w formie gotowych 

do użycia nasączonych rękawi-
czek zawiera 15% kompleksu 

anti-aging, który wielowymiarowo 
nawilża, regeneruje i odmładza 

skórę dłoni oraz wzmacnia płytki 
paznokci. Niacynamid wspomaga 

walkę z przebarwieniami skóry. 
Ekstrakt z Żen-szenia działa anty-

oksydacyjnie chroniąc skórę przed 
wolnymi rodnikami. Kompleks 

10 witamin aktywnie wspiera 
kompleksową odnowę skóry dłoni 

i paznokci.

AVA EXPRESS MASK GREEN 
CAVIAR ALGAE
UJĘDRNIENIE I NAWILŻENIE
Intensywnie nawilżająca maska z kom-
pleksem algowym. Zielony kawior i algi 
Laminaria nadają skórze jędrności i gład-
kości. Chronią przed przedwczesnym 
starzeniem. Masło Shea i oliwa z oliwek 
odżywiają oraz regenerują naskórek, 
a koenzym Q10 - wygładza, ujędrnia 
i dodaje energii komórkom. Skóra 
staje się aksamitnie gładka, elastyczna 
i promienna.

MASKA ALGOWA DO TWARZY 
REGENERACJA (OLIWKOWA) 
ORGANIQUE
Regeneracyjna maska algowa do twarzy 
bazuje na oliwie z oliwek, która wykazuje 
intensywne właściwości odżywcze, nawil-
żające i łagodzące. Kosmetyk nie wykazuje 
właściwości alergennych i nie podrażnia 
nawet najdelikatniejszej skóry. 

MASKA DO TWARZY WYGŁADZAJĄCO-
-ODŻYWCZA Z EKSTRAKTEM Z KWIA-
TU LOTOSU DELIA COSMETICS
Bogata formuła zawiera również olej kokosowy, masło 
shea, minerały, witaminy C i B oraz flawonoidy, które 
kondycjonują oraz pielęgnują cerę oraz hamują proce-
sy starzenia.

TOŁPA MASKING
To linia 6 maseczek w podwójnych saszetkach, 

które łączą w sobie przyjemność stosowania 
z efektami widocznymi już po pierwszym użyciu. 

Skutecznie oczyszczają, wygładzają, odbudo-
wują i nawilżają skórę, aby zawsze była jędrna 
i rozświetlona. Którą z nich przetestujesz jako 

pierwszą?

MASKA SILNIE 
LIFTINGUJĄCO-NAPINAJĄCA 

DELIA COSMETICS
Zawiera innowacyjny składnik: prekursor 

witaminy D3 oraz retinol, niacynamid, 
kurkumę i olej kokosowy. Przeznaczona 

do każdego rodzaju cery, w tym dojrzałej 
z oznakami trądziku. Wykazuje działanie 
silnie łagodzące oraz kojące. Pielęgnuje 
cerę trądzikową, nawilża oraz zmniejsza 

widoczność zmarszczek.

FITO BOMB MASKA DO TWARZY 
ODNOWIENIE, EFEKT LIFTINGU, 
JĘDRNOŚĆ, GŁADKOŚĆ
Stworzona w celu przywrócenia blasku 
i odnowienia cery. Walka z przedwczesnym 
starzeniem się. Organiczny fitokompleks 
napina kontury twarzy, nadaje skórze satynową 
gładkość, zwiększa jędrność i elastyczność.

YOSKINE MASK MASKA 
W PŁACHCIE JAPANESE GEISHA
Maska w płachcie z wizerunkiem Japońskiej 

Gejszy o właściwościach rozświetlająco-upięk-
szających. Nasączona 20 ml serum, bogatego 

w składniki inspirowane japońską sztuką 
pielęgnacji skóry. Zawiera wyciąg z drogocennej 

czarnej perły, niacynamid oraz połączenie eks-
traktów z dwóch rodzajów kwiatu lotosu.

MASKA DO TWARZY 
HYDRATION ORGANIQUE

Nawilżająca maska do twarzy Basic Care 
polecana jest do każdego rodzaju cery 

wymagającej nawodnienia. Bazuje na 
96% składników aktywnych pochodzenia 

naturalnego, które zapobiegają utracie wody 
i działają łagodząco oraz przeciwzapalnie. 

Dodatek witaminy E sprawia, że maska 
wykazuje właściwości antyoksydacyjne 

i niweluje wolne rodniki przyczyniające się 
do starzenia się skóry.

NIVEA Q10 ENERGY 10-MINUTOWA MASKA W PŁACHCIE
Dzięki tej masce Twoja skóra zyska niesamowitą świeżość i blask. Formuła 

łącząca siłę dwóch przeciwutleniaczy: koenzymu Q10 identycznego jak 
w Twojej skórze i Witaminy C, to natychmiastowa dawka energii, którą możesz 
podarować swojej skórze. W przeciągu 10 minut zniweluje oznaki zmęczenia 

i stresu widocznego na skórze. Intensywnie nawilży i rozświetli skórę. To idealny 
sposób na relaks dla skóry, dodatkową dawkę pielęgnacji lub przygotowanie 
skóry do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. To doładowanie energetyczne 

dla Twojej skóry, by była promienna i pełna blasku
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YOSKINE FOREST 
SPA VEGE-BALSAM 
DO CIAŁA OWOC 
Z DRZEWA YUZU
Wegański, intensywnie 
nawilżający balsam do ciała 
bazujący na Shinrin-yoku 
– japońskiej terapii lasem. 
Idealny do rewitalizacji od-
wodnionej skóry. Zawiera na-
turalny wyciąg z owocu yuzu, 
który zwiększa nawilżenie 
oraz wygładza i rewitalizuje 
skórę. 

SERUM OLEJKOWE 
DO CIAŁA I WŁO-
SÓW KAŻDY TYP 
SKÓRY LIRENE 
TRUFFLOVE
Wyjątkowa formuła olej-
kowego serum doskonale 
odżywia oraz intensywnie 
nawilża. Przywraca skórze 
właściwą elastyczność. 
Stosowane na włosy wygła-
dza je, nawilża oraz nadaje 
połysk. Produkt wegański. 
99% składników pochodze-
nia naturalnego.

FA MYDŁO W PŁYNIE 
Ciesz się odświeżającym 
mydłem w płynie Fa Hygiene & 
Fresh o zapachu pomarańczy 
i różowego grejpfruta. Formuła 
z efektem antybakteryjnym 
pozostawia skórę czystą i miękką 
w dotyku. Nie zawiera oleju mine-
ralnego. pH neutralne dla skóry. 
Testowany dermatologicznie.

PŁYN DO KĄPIELI 
BLACK ORCHID 

ORGANIQUE
Delikatnie oczyszcza skórę 

ciała, pozostawiając ją silnie 
nawilżoną i pięknie pachnącą. 

Dzięki zawartości gliceryny, 
kosmetyk wykazuje właściwości 

nawilżające i regenerujące, 
natomiast za sprawą pantenolu - 
koi skórę i łagodzi podrażnienia. 

Aromatyczna, pełna piany ką-
piel o sensualnym, perfumeryj-
nym zapachu kwiatów czarnej 

orchidei to obietnica odprężenia 
i relaksu.

CAFE MIMI 
MUSUJĄCA KULA DO KĄPIELI 

AWOKADO I GUAWA
Musujące kule do kąpieli - doskonały sposób 

na relaks po męczącym dniu. Wzbogacona 
olejkami z migdałów i awokado oraz eks-

traktem z guawy kula do kąpieli rozpieszcza 
ciało, ujędrnia i zmiękcza skórę, pomaga się 

zrelaksować.

BALSAM DO CIAŁA 
SŁONY KARMEL 
GIFT OF NATURE

W balsamie znajdziesz m.in. 
nadający miękkości hydrolat 

z jaśminu, kojący ekstrakt 
z lukrecji, ochronne masło shea, 

a także ujędrniającą witaminę 
E. Dzięki tym składnikom, skóra 
jest zregenerowana, nawilżona 

i wzmocniona. 

YOSKINE HAPPINESS RITUALS 
SATSUMA BODY SCRUB

Aromatyczny peeling do ciała na bazie natural-
nych kryształków cukru i dodatku oleju z 1000 

kwiatów o właściwościach oczyszczających i wy-
gładzających skórę. Zawiera naturalne drobiny 
peelingujące ze skorupki kokosa oraz ekstrakt 

z japońskiej mandarynki Satsuma, który pięknie 
rozświetla i pielęgnuje skórę.

NATURE BOX 
ŻEL POD PRYSZNIC 

AWOKADO 
Weź kąpiel, sięgnij po żel pod 

prysznic o owocowym zapa-
chu z tłoczonym na zimno 

olejem z awokado i pozwól 
skórze poczuć się wspania-
le. Nie zapomnij, że oprócz 
wyśmienitego owocowego 

zapachu, żel ten posiada 
również pH neutralne dla 

skóry oraz został przebadany 
dermatologicznie. 

MANGO&POMARAŃCZA 
ŻEL POD PRYSZNIC 

Z OLEJKIEM Z MANGO
LIRENE OIL THERAPIST

Bogata formuła żelu doskonale pielę-
gnuje skórę. Olejek z mango nawilża 

oraz hamuje utratę wody, chroniąc 
skórę przed wysuszeniem. Ekstrakty 

z hiszpańskiej pomarańczy i cytrusów 
sprawiają, że skóra staje się bardziej 

elastyczna i jedwabiście miękka. Pro-
dukt wegański. Zawiera 97% składni-

ków pochodzenia naturalnego.



CODZIENNEGO ODŚWIEŻENIA 

ROZKOSZ
ZIMOWA
DAJ SKÓRZE TO CZEGO POTRZEBUJE

I WŁAŚCIWEJ PIELĘGNACJI.

TWOJA SKÓRA WYMAGA 

22 4/40/20214/40/2021
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DO CIAŁA OWOC 
Z DRZEWA YUZU
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I PIĘKNIE PACHNĄ.
CZAJĄ, NAWILŻAJĄ 

BOREM SĄ KOSME-

TYKI, KTÓRE OCZYSZ-

NAJLEPSZYM WY-
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MUSUJĄCE KULE DO KĄPIELI 
DAIRY FUN

Zmienią każdą kąpiel w aromatyczny, 
relaksujący rytuał. Dostępne w 3 sma-
kowitych zestawach: POMARAŃCZA/

OWOCE LEŚNE/ARBUZ, BRZOSKWINIA 
Z MANGO/KARMELOWE JABŁKO/

MIÓD I MLEKO, JAGODA/TRUSKAWKA/
BRZOSKWINIA.

BIELENDA COSMIC 
WELLNESS ODŻYWCZY 

OLEJEK DO KĄPIELI 
I POD PRYSZNIC 

Łączy w sobie czar kamieni 
szlachetnych i pyłu księżycowego 

z bogactwem naturalnych olejków. 
Pył księżycowy – uznawany za 

symbol zdrowia i harmonii – oczysz-
cza, odświeża i łagodzi. Różowy 

kwarc wygładza skórę i nadaje jej 
jednolity koloryt. Dodatkowo olej 
kameliowy i olej brzoskwiniowy, 

bogate w kwasy omega i witaminy, 
nawilżają i koją. 

GOOD MOOD TROPIKALNY 
NAWILŻAJĄCY ŻEL POD 
PRYSZNIC DO SKÓRY SU-
CHEJ I NORMALNEJ
Żel pod prysznic został wzbogacony 
ekstraktami z grejpfruta, ananasa, 
awokado, mango i gorzkiej pomarań-
czy, dzięki czemu działa nawilżająco, 
łagodząco i zmiękczająco. Sposób 
użycia: nanieś niezbędną ilość na 
mokrą skórę, delikatnie masuj do 
powstania piany, spłucz wodą.

ŻEL POD PRYSZNIC 
ZIMOWE JABŁKO 
GIFT OF NATURE
Zwłaszcza zimą skóra potrze-
buje dogłębnego nawilżenia 
i ukojenia. W żelu znajdziesz 
wszystko, czego Twoja skóra 
teraz pragnie, m.in. antyoksy-
dacyjny ekstrakt z czarnuszki, 
nawilżający ekstrakt z bawełny 
i lnu, ochronną witaminę E, 
a także regenerujące emolien-
ty. Dzięki tym składnikom, skó-
ra jest złagodzona, wyciszona 
i nawilżona. 

TOŁPA SPA DETOX ENERGIZUJĄCY 
PEELING POD PRYSZNIC
Chodzi o to, żeby uwolnić głowę od zbyt dużej ilości 
myśli i bodźców. Nasz sposób na tryb off to 20 minut 
w wannie, relaksujący masaż albo oddziałujący na 
nasze zmysły prysznic. Peeling delikatnie złuszcza 
i oczyszcza skórę, pozostawiając ją gładką i miękką 
w dotyku. Eliminuje szorstkość i uczucie ściągnięcia, 
przywraca komfort. Regeneruje, nawilża i odżywia. 
Poprawia elastyczność i napięcie skóry, ujędrnia 
ciało. Otula przyjemnym zapachem, który dodaje 
energii i wprowadza w dobry nastrój.

NEKTAR DO KĄPIELI SPICY 
ORGANIQUE
To luksusowy płyn o orientalnym 
zapachu dojrzałej pomarańczy, 
cynamonu i ostrej papryczki chilli. 
Gęsta, aromatyczna piana nadaje 
kąpieli niepowtarzalnego charakteru, 
przenosząc w zaczarowany świat 
Orientu. Kąpiel z płynem do kąpieli 
odpręża, niweluje stres i zmęczenie, 
a dzięki zawartości kompleksu z ryżu 
i soi oraz gliceryny roślinnej - po chwili 
relaksu skóra pozostaje nawilżona, 
aksamitna i subtelnie pachnąca.

TOŁPA SPA DETOX KĄPIEL 
BOROWINOWA DO ODNO-

WY BIOLOGICZNEJ
Każdy czasami potrzebuje detoksu, 

czasu dla siebie i na nic nie robienie. 
Nasza kąpiel borowinowa oczyszcza 
ciało, wygładza i nawilża. 82% boro-
winy tołpa.® detoksuje, a naturalne 

olejki eteryczne z cytryny, bergamotki 
i lawendy umilają kąpiel.
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Linia holistycznych produktów do pielęgnacji ciała.
Happiness Rituals – aromatyczne peelingi  

do ciała inspirowane Ayurvedą.

Forest SPA – vege-balsamy bazujące na  
Shinrin-yoku – japońskiej terapii lasem.
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Każda z nas chce wyglądać kobieco i zmysłowo pod-
czas wielkich dla nas wydarzeń. Starannie dobieramy 
wtedy ubrania, buty i  dodatki. Warto też pomyśleć 
o odpowiednim doborze makijażu, który będzie pod-
kreślał naszą urodę a dodatkowo idealnie dopasuje 
się do naszej stylizacji.
Ponadczasowym hitem w makijażu wieczorowym jest 
nic innego, jak smoky eses. W dosłownym tego sło-
wa znaczeniu to nic innego, jak przydymione oko.
Makijaż ten od wielu lat wykorzystywany jest podczas 
sesji zdjęciowych, czy pokazów mody a  także wie-
czornych przyjęć.
Smoky eyes to również idealna propozycja na zbliża-
jącego się Sylwestra czy karnawał.

MAKIJAŻ JAK Z WYBIEGU 
Makijaż ten wykorzystywany jest bardzo często pod-
czas sesji zdjęciowych czy wybiegów u znanych projek-
tantów z całego świata. Często w połączeniu z ciężkimi, 
masywnymi stylizacjami, bądź wieczorowymi sukniami, 
dodaje całości drapieżnego i  tajemniczego wyglą-
du. Smoky podczas takich wydarzeń często jest dużo 
mocniejsze lub nawet przerysowane. Wizażyści mocno 
podkreślają oko również w  wewnętrznym kąciku dla 
uzyskania rockowego looku.

DLA KOGO SMOKY EYES? 
Makijaż, który sprawia, że spojrzenie staje się kuszące 
i kobiece, ale czy jest on dla każdego? 
Smoky eyes jest makijażem, który pasuje do praktycz-
nie każdego rodzaju oka, bez względu na jego wielkość 
czy osadzenie. Weźmy pod lupę opadającą powiekę. 
W tym przypadku fałd skórny nachodzi na dolną powie-
kę, co optycznie ją zmniejsza. Stosując tu technikę smo-
ky eyes powiększymy je i sprawimy, że będą wyglądać 
na wypoczęte i świeże.
Posiadaczki głęboko osadzonych oczu o  małej po-
wierzchni powieki ruchomej również mogą cieszyć się 
makijażem smoky. W tym wypadku jednak należy zrezy-
gnować z bardzo ciemnych cieni, na rzecz np. jasnych, 
neutralnych odcieni brązu i beżu. Efekt będzie równie 
satysfakcjonujący, nie obciążając dodatkowo oka.

JAK WYKONAĆ SMOKY EYES? 
Smoky eyes to nic innego, jak mocno rozblendowane cienie, nakłada-
ne w zewnętrznym kąciku i części ruchomej oka. Makijaż wbrew pozo-
rom jest bardzo prosty. Cały sekret tkwi w odpowiednim zblendowaniu 
cieni, tak by nie pozostawić widocznych odcięć między kolorami i uzy-
skać możliwie najlepszy gradient, czyli efekt przydymienia.
Kolorystyka, na jaką się decydujemy, zależy wyłącznie od naszych 
preferencji. Klasyczny wariant tego makijażu opiera się na odcieniach 
czerni i szarości, jednak coraz więcej osób decyduje się na połączenie 
brązów i beżu. 
Krok 1 Pierwszym krokiem do wykonania smoky eyes jest przygo-
towanie okolicy oka, nałożenie bazy pod cienie lub korektora, który 
dodatkowo zakamufluje zasinienia. 
Krok 2 Chcąc wykonać perfekcyjny makijaż smoky musimy zaopa-
trzyć się w miękką kredkę do oczu, którą rysujemy linię wzdłuż linii rzęs. 
To właśnie użycie kredki nie tylko optycznie zagęści linię rzęs, ale i po-

SMOKY
PONADCZASOWE

EYES

zwoli na stworzenie wstępnego szkicu. Kreska nie musi być precyzyjnie 
równa, jak przy pracy z eyelinerem. Gotową kreskę delikatnie blenduje-
my za pomocą niewielkiego pędzelka, rozcierając ku górze. 
Krok 3 Gotowa kreska to tylko początek, teraz czas na cieniowanie. 
Wybierając odpowiednią paletę kierujmy się przede wszystkim dobrym 
napigmentowaniem cieni, to znacznie ułatwi i przyspieszy pracę.
Najpierw na ruchomą powiekę nakładamy jaśniejszy odcień, pamię-
tając by dokładnie wyblendować granicę. Ciemniejszym cieniem uzu-
pełniamy załamanie powieki oraz zewnętrzny kącik. Możemy również 
podkreślić nim powstałą wcześniej ciemną kreskę. Blendować cienie 
należy tak długo, aż uzyskamy idealne połączenie.
Następnie jasnym cieniem zaznaczamy obszar pod łukiem brwiowym 
i wewnętrzny kącik oka.

Całą czynność należy powtórzyć również na dolnej powiece.
Na koniec, tuszujemy rzęsy bądź przyklejamy jeden z dostępnych wa-
riantów sztucznych rzęs.
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Tekst, stylizacje i makijaże:
Klaudia Skopińska 

wizażystka
   skopek_makeup

Fotograf: Wiktoria Folta 
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riantów sztucznych rzęs.
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Tekst, stylizacje i makijaże:
Klaudia Skopińska 

wizażystka
   skopek_makeup

Fotograf: Wiktoria Folta 
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NAWILŻAJĄCY KREM 
KOLORYZUJĄCY 

DOPASOWUJĄCY SIĘ 
DO KOLORU CERY 

MAGIC MAKE UP CC 
LIRENE

To unikalny nawilżający krem, 
który podczas rozprowadza-

nia na twarzy zmienia się 
w lekki podkład. Mineralne 

pigmenty sprawiają, że 
produkt ujednolica koloryt 

i ukrywa niedoskonałości per-
fekcyjnie dopasowując się do 
koloru cery. Dzięki zawartości 

błękitnej algi i witaminy E, 
skóra pozostaje odpowiednio 
nawilżona i wygląda na świe-

żą przez cały dzień.

PODKŁAD IT’S REAL 
COVER DELIA COSMETICS 

Wegański podkład kryjący. Formuła 
z witaminą E, B3 oraz rewitalizującym 
ekstraktem z zielonej herbaty zapew-

nia doskonałe krycie z aksamitnym 
wykończeniem aż do 12h. Podkład 

stapia się ze skórą nadając jej 
nienaganną gładkość i równomierny 
koloryt bez efektu maski. Cała seria 

wegańskich podkładów It’s REAL 
została wyróżniona Złotą Perłą Rynku 

Kosmetycznego 2021.

SOFT TOUCH 
EYESHADOW ESSENCE
Niezależnie od tego, czy nakładasz je 
solo, czy w połączeniu z innymi od-
cieniami – zawsze możesz uzyskać 
wymarzony efekt. Aksamitne cienie 
dostępne są w 6 kolorach: dwóch 
matowych i czterech połyskujących. 
Możesz wrzucić jeden lub kilka do to-
rebki tuż przed wyjściem na imprezę. 
Są super miękkie, zawierają pielę-
gnacyjną witaminę E, a dodatkowo 
gwarantują trwałe krycie. Niepozorne 
z wyglądu, za to jaki efekt!

POMADKI 
MAKEUP 
REVOLUTION 
Z SERII LIP VINYL
Jest to nowoczesna 
formuła pomadek, która 
jest bardzo mocno napig-
mentowana, a równocze-
śnie błyszczy. Aplikator 
jest bardzo wygodny 
i z łatwością można 
precyzyjnie nanieść po-
madkę na usta. Pomadki 
zostały zamknięte w bar-
dzo ładnym, eleganckim 
opakowaniu.

NAWILŻAJĄCY PODKŁAD 
KIND & FREE™ RIMMEL
Jest w 100% wegański. Za sprawą 
swojej lekkiej, delikatnej formuły wy-
równuje koloryt cery, tuszuje niedo-
skonałości oraz nawilża skórę. Został 
wzbogacony kompleksem antyoksy-
dacyjnym z witaminą E i prowitaminą 
B5 oraz ekstraktem z aloesu, dzięki 
czemu cera wygląda promiennie, 
a makijaż – świeżo i naturalnie. 

CASHMERE NATU-
RALNY MINERALNY 
FLUID MATT LIGHT
Mineralny fluid matujący 
w naturalny sposób pozwala 
skórze oddychać. Poleca-
ny do każdego typu cery, 
również wrażliwej. Innowa-
cyjna formuła podkładu 
mineralnego zawiera aż 99% 
składników pochodzenia na-
turalnego, jest bardzo lekka 
i pozwala skórze swobodnie 
oddychać.
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LAKIER DO PAZNOKCI KIND & 
FREE™ RIMMEL
Zapewni Twoim paznokciom olśniewający 
połysk i głęboki, intensywny kolor. Wegańska 
formuła wzbogacona jest ekstraktem z alg 
o właściwościach wzmacniających i ochron-
nych dla zdrowych paznokci. Zawiera 75% 
bioskładników oraz 70% substancji pocho-
dzenia naturalnego, w tym pozyskanych 
z ziemniaków i kukurydzy. Dostępnych jest 5 
odcieni lakieru oraz utrwalający Top Coat.

EYESHADOW PALETTE 
BRONZED THIS WAY ESSENCE

Nazwy nowych palet cieni do powiek w mini 
formacie brzmią jak kawałki taneczne: 

I like to Mauve it, Mauve it, BRONZED this 
way. Z racji swojego formatu zmieszczą się 

nawet w małej torebce czy kosmetyczce, 
więc możesz swobodnie zabrać je w podroż 

bez obawy, że zajmą dużo miejsca. Mają 
beztłuszczową formułę i delikatny waniliowy 

zapach. 

CELIA VITAMIN RICH 
POMADKA 

WITAMINOWA
Linia Vitamin Rich to szminki 
w ośmiu najbardziej pożąda-

nych kolorach. Pielęgnują usta 
dzięki zawartości witaminy E, 
płynnego masła shea i oleju 

migdałowego. Są aksamit-
nie miękkie w aplikacji, dają 
satynowe, lekko błyszczące 

wykończenie.

BE GLAM HEALTHY GLOW FOUNDATION 
- NATURAL ROSE NO10
LIRENE
Rozświetlający fluid z guaraną przywraca skórze energię. 
Kryje niedoskonałości i subtelnie rozświetla cerę, nada-
jąc jej zdrowy i wypoczęty wygląd.

PALETY CIENI FOLIOWYCH MAKEUP 
REVOLUTION     
Z nimi z łatwością wykonasz karnawałowy look. Cienie 
najlepiej jest nakładać płaskim pędzelkiem. Mają one 
piękne, metaliczne wykończenie, świetnie utrzymują się 
na powiekach i mają doskonałą pigmentację.

PALETA MAGNE-
TYCZNA HOLO 
FULL PIERRE RENE 
PROFESSIONAL
Wypełniona cieniami 
w niemalże każdym kolorze 
tęczy. W środku znajdziesz 
11 cieni matowych oraz 5 
błyszczących. Idealna dla 
osób, które nie boją się 
szaleństwa w makijażu.

CREAM GLOW 
GLOSS DELIA 

COSMETICS
Błyszcząca pomad-

ka w płynie w 8 
pięknych kolorach. 
Zawiera odżywiają-

ce: witaminę E oraz 
olej z chia. Zapew-

nia pełen blasku, 
piękny i odżywiony 
uśmiech aż do 8h.

COOL COLLAGEN 
PLUMPING LIPSTICK 
ESSENCE
Nowa generacja pielęgnującej 
pomadki, efekt pełnych ust 
i przepiękne kolory w jednym. Nie 
zawiera silikonów i ma bezalko-
holową formułę. Odżywcza kon-
systencja z substytutem kolagenu 
wypełnia drobne zmarszczki, 
działa wygładzająco i sprawia, 
że usta wyglądają na widocznie 
pełniejsze. 

CELIA ART POMADKA DO UST UTLENIALNA
Pomadka utleniająca wzbogacona o unikalne pigmenty, 

zmieniająca kolor podczas wykonywania makijażu. Nadaje 
ustom niepowtarzalny, indywidualny efekt. Wyjątkowo trwa-

ła, utrzymuje się na ustach przez wiele godzin. Zawiera 60% 
składników odżywczo-regenerujących, zapewniających 

optymalne natłuszczenie i nawilżenie ust.
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ŻELE DO WŁOSÓW MOCNY I SUPER 
MOCNY CAMELEO
Umożliwiają łatwe modelowanie i długotrwały efekt 
nawet dla najbardziej wymagających fryzur. Zawierają 
naturalne proteiny jedwabiu, które pielęgnują włosy.

WOSK NABŁYSZCZAJĄCY 
STYLING EFFECT JOANNA
Zapewnia jedwabisty połysk i plastyczne 
utrwalenie fryzury. Doskonały do pod-
kreślania naturalnie kręconych włosów.
Nadaje im gładkość, miękkość i piękny 
połysk. Zawiera filtr UV i składniki 
aktywne, które chronią włosy przed 
działaniem szkodliwych czynników 
zewnętrznych.

LAKIER DO WŁOSÓW GOT2B GLUED 
SCHWARZKOPF 

Wyznaczaj trendy w świecie unikalnych fryzur, bo 
It’s got to be got2b! Potrzebujesz ekstremalnego 

utrwalenia i krzykliwej stylizacji? Lakier do włosów 
Schwarzkopf got2b Glued natychmiastowo i z ol-
brzymią siłą zamrozi efekty Twojej stylizacji. Spry-

skaj nim suche włosy i po chwili żaden włos się nie 
ruszy, a Twoja fryzura przeciwstawi się grawitacji!
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TAFT VOLUME SPRAY 
SCHWARZKOPF
To niebywała objętość i zaskakujące 
uniesienie – bardzo mocny spray do 
stylizacji włosów. Powitaj stylizację 
na nowo. Pożegnaj płaskie fryzury! 
Spray do stylizacji włosów Taft Volu-
me zapewnia dodatkową objętość 
i utrwalenie, jednocześnie wzmacnia-
jąc naturalny ruch włosów. Zapewnia 
uniesienie włosów od nasady bez 
obciążania i sklejania włosów.

GUMA STYLIZU-
JĄCA STYLING 
EFFECT JOANNA
Zapewnia maksymalnie 
trwałą i wyrazistą stylizację 
fryzury. Zawiera pielę-
gnującą prowitaminę B5, 
ochronny filtr UV oraz spe-
cjalne polimery stylizujące.
Jej unikalna konsystencja 
ułatwia kreowanie ekstre-
malnych fryzur, zapewnia-
jąc megamocne utrwalenie 
na długi czas. 

LAKIER STYLING 
EFFECT EXTRA STRONG 
JOANNA
Zapewnia fryzurze ekstramocne 
utrwalenie przy zachowaniu na-
turalnej elastyczności  i lekkości. 
Nadaje włosom połysk i zabez-
piecza je przed puszeniem się 
i elektryzowaniem. Daje się łatwo 
wyczesać. Formuła produktu 
zawiera wzmacniającą włosy 
keratynę.

BATISTE HEAT & SHINE NABŁYSZ-
CZAJĄCY SPRAY Z FILTREM UV
Spray nabłyszczający chroniący włosy przed 

szkodliwym promieniowaniem UV, wolny-
mi rodnikami oraz wysoką temperaturą 

(do 230°C) podczas stylizacji lokówką lub 
prostownicą. Nabłyszcza włosy i dodaje im ela-

styczności. To leciutka mgiełka, którą możesz 
spryskać włosy nawet na czubku głowy bez 

obawy o „przyklapnięcie” fryzury.

GUMA DO WŁOSÓW 
GOT2B CHAOTIC   
SCHWARZKOPF

Kombinuj, modeluj i układaj! 
Nieograniczone możliwości kreacji 

Twojej fryzury! Włóknista guma 
zachowuje elastyczność wło-

sów. Cudowny zapach świeżych 
owoców! Teraz możesz swobodnie 
kontrolować i modelować chaos na 

Twojej głowie! Mocne i jednocze-
śnie elastyczne utrwalenie!

LAKIER DO WŁOSÓW NIVEA 
DIAMOND GLOSS CARE

Ulepszona formuła z pantenolem i witaminą B3 
wzmacnia i chroni Twoje włosy. Lakier przeznaczony 

do włosów normalnych, pozbawionych blasku sprawia, 
że fryzura zyskuje diamentowy połysk i długotrwałe 
utrwalenie - nawet do 24 godzin. Lakier pielęgnuje 

i wzmacnia włosy, łatwo się wyczesuje. Fryzura utrzymu-
je się przez wiele godzin, włosy pozostają miłe w dotyku 

i zachowują świeży wygląd. 

STYLIZUJĄCY BALSAM TAFT 
CURL SCHWARZKOPF
Zapewni Twoim długotrwałym i wyra-
zistym lokom sprężystość - z efektem 
zapobiegającym puszeniu się włosów. 
Innowacyjna formuła zapewnia utrwalenie 
do 24 h bez sklejania. Pomaga chronić 
włosy przed wysuszeniem bez ich obcią-
żania. Loki pozostają doskonale utrwalone 
nawet w trudnych warunkach pogodo-
wych, takich jak wilgoć czy wiatr. 

PANTENE PRO-V STY-
LIZACJA I OCHRONA 
LAKIER DO WŁOSÓW

Nie tylko zapewnia ekstramoc-
ne utrwalenie fryzury (poziom 
4), ale też tworzy polimerową 

warstwę, która pomaga chronić 
włosy przed wilgocią i pozwala 

zachować ich zdrowy wygląd 
przez cały dzień.





MISJA
KOSMETYCZNA 
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DAX MEN BAL-
SAM PO GOLENIU 
ULTRALEKKI 
ŁAGODZĄCY
Balsam do twarzy dla 
mężczyzn zapewnia 
regenerację mikrouszko-
dzeń i podrażnień skóry 
twarzy, powstałych na 
skutek golenia, poprzez 
łagodzenie i kojenie skó-
ry, dzięki odpowiednio 
dobranym składnikom.

LAKIER DO WŁOSÓW PHENOMENAL 
GOT2BE 

Wyznaczaj trendy w świecie unikalnych fryzur, bo 
It’s got to be got2b! Odkryj w sobie prawdziwego 

mężczyznę z naszą linią got2b inspirowaną barber 
shopami. Lakier do włosów Schwarzkopf got2b phe-

noMENal mocno utrwala wymodelowaną fryzurę 
z matowym wykończeniem.

AVA ECO MEN - ODŻYWCZY OLE-
JEK DO SKÓRY Z ZAROSTEM 6W1
Bardzo wydajny, naturalny olejek do brody 
wypielęgnuje nie tylko suchą i wrażliwą skórę 
pod zarostem, ale także doda jedwabistości 
i blasku brodzie. Wyjątkowe połączenie olejów: 
arganowego, ze słodkich migdałów i avocado 
nawilża i odżywia skórę pod zarostem, zapobie-
ga swędzeniu, zaczerwienieniu i przesuszeniu. 
Dodatek witaminy E wygładza i rewitalizuje, 
przeciwdziała procesom starzenia, przywraca 
jędrność i elastyczność skóry.

ODSIWIACZ DO WŁOSÓW 
CAMELEO MEN

Dwa kolory do wyboru: do włosów 
naturalnych w odcieniu brązu lub 

czarnych. Redukuje siwiznę w kilka 
minut, nadaje naturalny wygląd, pie-

lęgnuje i nawilża dzięki balsamowi 
z biotyną. Nadaje się do farbowania 

zarostu. 

DAVID BECKHAM 
CLASSIC BLUE 

Ta pełna męskości kompozycja 
otwiera się orzeźwiającym aroma-

tem grejpfruta i soczystego anana-
sa, z dodatkiem nuty fiołkowych 

listków. Serce skrywa aromatyczne 
połączenie orzeźwiającej szałwii 

muszkatołowej i pelargonii z łagod-
nym akcentem zielonego jabłka. 
Zapach zamyka przyjemna woń 
kaszmeranu, tajemniczej paczuli 

i urzekającego mchu, które nadają 
wodzie toaletowej dla mężczyzn 

elegancki charakter.

OLD SPICE 
WOLFTHORN DEZODO-
RANT W SPRAYU DLA 
MĘŻCZYZN 
W królestwie zwierząt i ludzi zwa-
nym Ziemią istnieje jeden gatunek 
wystarczająco inteligentny, aby 
pachnieć tak, jakby był najprzeraź-
liwiej przystojny z nich wszystkich. 
Jest nim mężczyzna, który pachnie 
tak, jak mógłby pachnieć wilk – 
gdyby wilk pachniał, jak przystojny 
mężczyzna. 

PHENOMEN JFENZI
Wyrazisty, męski zapach eks-
plodujący pozytywną energią 
i uwodzący otoczenie subtelnym 
seksapilem. Otwarcie kompo-
zycji to kremowe nuty lawendy, 
którym nie sposób się oprzeć. 
Po chwili do głosu dochodzą 
cytrusy, będące potężną dawką 
świeżości i żywiołowości. Serce 
zapachu zdominowane jest 
przez nuty ziemne i dymne, które 
wzmacniają doznania zapachowe 
i dodają kompozycji eleganckiego 
charakteru. Całość zaś dopeł-
niona została zmysłową paczulą 
i wanilią, które idealnie wkompo-
nowują się w wizerunek pewnego 
siebie i seksownego mężczyzny. 

_ELEMENT WODA 
PERFUMOWANA
Woda perfumowana dopełnia męską 
serię kosmetyków Element, która po-
zwoli ci we właściwy sposób o siebie 
zadbać, a charakterystyczny męski za-
pach będzie doskonałym towarzyszem 
podczas kolejnych etapów odkrywania 
świata! 

NIVEA MEN FRESH KICK ŻEL DO 
GOLENIA
Nowa, odświeżająca formuła z miętą oraz 
wodą kokosową. Natychmiastowo odświeża 
i pozostawia uczucie nawilżonej skóry. Pozwala 
na bliskie i komfortowe golenie przy skórze. 
Dodatkowo chroni nie tylko przed mikrozacię-
ciami, ale również podrażnieniami skóry. Aby 
zachować zdrowy i zadbany wygląd skóry, 
regularnie stosuj kosmetyki przeznaczone do 
pielęgnacji skóry mężczyzn.

LE SUCCES JFENZI
Kompozycja ta to połączenie delikatności 
i brutalności, które z pewnością zdobędzie 
uznanie wśród pewnych siebie i energicz-
nych mężczyzn. Aromaty mandarynki, 
karmelu i fasoli tonka uwodzą otoczenie 
zmysłową słodyczą, kontrastując z delikat-
ną ostrością szałwii muszkatołowej. Męski 
charakter zapachu podkreśla wetyweria, 
dodając kompozycji wyrazistości i intensyw-
ności, której nie sposób się oprzeć.

_ELEMENT ANTYPERSPIRANT 
DLA MĘŻCZYZN

Mężczyźni to prawdziwi odkrywcy, którzy 
chcą być sobą w każdych warunkach. 

Otwórz się na nowe wyzwania z kompo-
zycją zapachów o nutach paczuli, jaśminu 

i grejpfruta z wyjątkowo morskim akordem. 
Składnikiem aktywnym antyperspirantu jest 

roślinna tauryna pozyskiwana z algi Jania 
Rubens. Tauryna energetyzuje komórki 
skóry i sprawia, że staje się ona bardziej 

elastyczna.
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DAX MEN BAL-
SAM PO GOLENIU 
ULTRALEKKI 
ŁAGODZĄCY
Balsam do twarzy dla 
mężczyzn zapewnia 
regenerację mikrouszko-
dzeń i podrażnień skóry 
twarzy, powstałych na 
skutek golenia, poprzez 
łagodzenie i kojenie skó-
ry, dzięki odpowiednio 
dobranym składnikom.

LAKIER DO WŁOSÓW PHENOMENAL 
GOT2BE 

Wyznaczaj trendy w świecie unikalnych fryzur, bo 
It’s got to be got2b! Odkryj w sobie prawdziwego 

mężczyznę z naszą linią got2b inspirowaną barber 
shopami. Lakier do włosów Schwarzkopf got2b phe-

noMENal mocno utrwala wymodelowaną fryzurę 
z matowym wykończeniem.

AVA ECO MEN - ODŻYWCZY OLE-
JEK DO SKÓRY Z ZAROSTEM 6W1
Bardzo wydajny, naturalny olejek do brody 
wypielęgnuje nie tylko suchą i wrażliwą skórę 
pod zarostem, ale także doda jedwabistości 
i blasku brodzie. Wyjątkowe połączenie olejów: 
arganowego, ze słodkich migdałów i avocado 
nawilża i odżywia skórę pod zarostem, zapobie-
ga swędzeniu, zaczerwienieniu i przesuszeniu. 
Dodatek witaminy E wygładza i rewitalizuje, 
przeciwdziała procesom starzenia, przywraca 
jędrność i elastyczność skóry.

ODSIWIACZ DO WŁOSÓW 
CAMELEO MEN

Dwa kolory do wyboru: do włosów 
naturalnych w odcieniu brązu lub 

czarnych. Redukuje siwiznę w kilka 
minut, nadaje naturalny wygląd, pie-

lęgnuje i nawilża dzięki balsamowi 
z biotyną. Nadaje się do farbowania 

zarostu. 

DAVID BECKHAM 
CLASSIC BLUE 

Ta pełna męskości kompozycja 
otwiera się orzeźwiającym aroma-

tem grejpfruta i soczystego anana-
sa, z dodatkiem nuty fiołkowych 

listków. Serce skrywa aromatyczne 
połączenie orzeźwiającej szałwii 

muszkatołowej i pelargonii z łagod-
nym akcentem zielonego jabłka. 
Zapach zamyka przyjemna woń 
kaszmeranu, tajemniczej paczuli 

i urzekającego mchu, które nadają 
wodzie toaletowej dla mężczyzn 

elegancki charakter.

OLD SPICE 
WOLFTHORN DEZODO-
RANT W SPRAYU DLA 
MĘŻCZYZN 
W królestwie zwierząt i ludzi zwa-
nym Ziemią istnieje jeden gatunek 
wystarczająco inteligentny, aby 
pachnieć tak, jakby był najprzeraź-
liwiej przystojny z nich wszystkich. 
Jest nim mężczyzna, który pachnie 
tak, jak mógłby pachnieć wilk – 
gdyby wilk pachniał, jak przystojny 
mężczyzna. 

PHENOMEN JFENZI
Wyrazisty, męski zapach eks-
plodujący pozytywną energią 
i uwodzący otoczenie subtelnym 
seksapilem. Otwarcie kompo-
zycji to kremowe nuty lawendy, 
którym nie sposób się oprzeć. 
Po chwili do głosu dochodzą 
cytrusy, będące potężną dawką 
świeżości i żywiołowości. Serce 
zapachu zdominowane jest 
przez nuty ziemne i dymne, które 
wzmacniają doznania zapachowe 
i dodają kompozycji eleganckiego 
charakteru. Całość zaś dopeł-
niona została zmysłową paczulą 
i wanilią, które idealnie wkompo-
nowują się w wizerunek pewnego 
siebie i seksownego mężczyzny. 

_ELEMENT WODA 
PERFUMOWANA
Woda perfumowana dopełnia męską 
serię kosmetyków Element, która po-
zwoli ci we właściwy sposób o siebie 
zadbać, a charakterystyczny męski za-
pach będzie doskonałym towarzyszem 
podczas kolejnych etapów odkrywania 
świata! 

NIVEA MEN FRESH KICK ŻEL DO 
GOLENIA
Nowa, odświeżająca formuła z miętą oraz 
wodą kokosową. Natychmiastowo odświeża 
i pozostawia uczucie nawilżonej skóry. Pozwala 
na bliskie i komfortowe golenie przy skórze. 
Dodatkowo chroni nie tylko przed mikrozacię-
ciami, ale również podrażnieniami skóry. Aby 
zachować zdrowy i zadbany wygląd skóry, 
regularnie stosuj kosmetyki przeznaczone do 
pielęgnacji skóry mężczyzn.

LE SUCCES JFENZI
Kompozycja ta to połączenie delikatności 
i brutalności, które z pewnością zdobędzie 
uznanie wśród pewnych siebie i energicz-
nych mężczyzn. Aromaty mandarynki, 
karmelu i fasoli tonka uwodzą otoczenie 
zmysłową słodyczą, kontrastując z delikat-
ną ostrością szałwii muszkatołowej. Męski 
charakter zapachu podkreśla wetyweria, 
dodając kompozycji wyrazistości i intensyw-
ności, której nie sposób się oprzeć.

_ELEMENT ANTYPERSPIRANT 
DLA MĘŻCZYZN

Mężczyźni to prawdziwi odkrywcy, którzy 
chcą być sobą w każdych warunkach. 

Otwórz się na nowe wyzwania z kompo-
zycją zapachów o nutach paczuli, jaśminu 

i grejpfruta z wyjątkowo morskim akordem. 
Składnikiem aktywnym antyperspirantu jest 

roślinna tauryna pozyskiwana z algi Jania 
Rubens. Tauryna energetyzuje komórki 
skóry i sprawia, że staje się ona bardziej 

elastyczna.
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KREM DO TWARZY 2.0 POUR 
HOMME ORGANIQUE
To odżywczy krem do pielęgnacji każdego 
rodzaju cery, również tej, która boryka się 
z utratą elastyczności i ma tendencję do 
tworzenia zmarszczek. Zawiera synergicz-
nie dobrane składniki, które kompleksowo 
pielęgnują i chronią wymagającą skórę. 
Po aplikacji krem do twarzy dla mężczyzn 
tworzy delikatny, liftingujący film, poprawia-
jący napięcie i wygląd skóry. Krem szybko 
się wchłania, nie obciąża męskiej cery, 
pozostawia ją miękką i wygładzoną.

FA SPORT ENERGY BOOST 
Formuła żelu przeznaczona jest do my-
cia ciała i włosów. Zawiera kompleks 
minerałów, soli, magnezu, wapnia 
i sodu. To one rewitalizują skórę po 
wysiłku i dzięki niej skóra zachowuje 
odpowiedni poziom nawilżenia. Dodat-
kowo ciepła woda aktywuje relaksują-
cą i jednocześnie pielęgnującą ciało 
taurynę, która rozluźnia mięśnie.

ZIAJA YEGO 
ŻEL 3W1 POD 
PRYSZNIC DLA 
MĘŻCZYZN
Produkt wegański, 
95% składników 
pochodzenia natural-
nego, energetyzujące 
orzeźwienie. Preparat 
o precyzyjnym 
działaniu pielęgnują-
cym i nowoczesnej 
recepturze. Zapewnia 
skuteczną higienę twa-
rzy, ciała oraz włosów. 
Rekomendowany dla 
aktywnych i dyna-
micznych mężczyzn. 
Skutecznie myje i pie-
lęgnuje włosy i skórę. 

NIVEA MEN ACTIVE ENER-
GY ŻEL POD PRYSZNIC
Tak samo, jak łyk kawy, ta formuła 
sprawi, że poczujesz dawkę energii 
i orzeźwienia podczas codziennej 
kąpieli. Żel pod prysznic dla męż-
czyzn NIVEA MEN Active Energy do 
mycia ciała, twarzy i włosów został 
wzbogacony o kofeinę w 100% 
naturalnego pochodzenia. Lekka 
formuła podczas aplikacji zamienia 
się w myjącą pianę, a świeży, męski 
zapach pobudza i orzeźwia zmysły.

BIELENDA OFM BARBER EDITION 
ODŚWIEŻAJĄCO-OCZYSZCZA-

JĄCY ŻEL DO MYCIA TWARZY I 
ZAROSTU

Dedykowany jest każdemu rodzajowi cery. 
Wielozadaniowa formuła nawilża skórę i jedno-

cześnie zmiękcza zarost ułatwiając jego styli-
zację. Żel przeznaczony jest do codziennego 
zastosowania, łatwo się spłukuje i pozostawia 

przyjemne uczucie odświeżenia. Przygotowuje 
skórę i zarost do kolejnych etapów pielęgnacji.

GILLETTE FUSION5 
MASZYNKA DO GOLENIA DLA 

MĘŻCZYZN + 3 OSTRZA
Wyposażona w 5 ostrzy z powłoką zmniej-

szającą tarcie zapewnia golenie, którego 
prawie nie czujesz. Precyzyjny trymer 

znajdujący się z tyłu maszynki doskonale 
przycina zarost w trudniej dostępnych 

miejscach i go stylizuje. Pasek nawilżający 
stopniowo traci kolor, gdy jakość golenia 

przestaje być optymalna. 

UEFA 8 AP SPRAY 
Marka adidas przedstawia Champions Edition, 

oficjalną linię zapachów i produktów do 
pielęgnacji ciała stworzoną we współpracy 

z UEFA Champions League. Zainspirowana 
prawdziwym duchem rywalizacji, ta pełna gama 
rozwiązań sportowych została stworzona z my-
ślą o piłce nożnej na najwyższym poziomie, we 
wszystkich ważnych momentach. Od ochrony 

przed meczem i po meczu, przez spotkania 
poza meczem, po euforyczne uroczystości. 





Maszynka do golenia dla mężczyzn Gillette Sensor3 jest wyposażona w trzy ostrza oraz pasek 
Lubrastrip, który zapewnia gładki poślizg. Ostrza Sensor osadzone na sprężynkach są dostosowane 
do ruchomej główki Gillette Sensor3, dopasowując się do kształtu twarzy i zapewniając komfortowe, 
gładkie golenie. Ostrza Sensor pasują do wszystkich maszynek do golenia Sensor.
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