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X KROKÓW DO...
Rewolucyjne zmiany na 

rynku kosmetycznym dają 

osobom cierpiącym z powodu 

przebarwień szansę na pozbycie 

się uporczywego kłopotu. Gładka 

skóra o jednolitym kolorycie to 

już nie tylko luksus dla wybranych. 

Zapraszamy na przegląd 

substancji aktywnych do walki 

z przebarwieniami.

Naturalny filtr ochronny naszej skóry, 
melanina chroni ją przed szkodliwym 
działaniem promieni UV. Zdarza się 

jednak, że pod wpływem pewnych bodźców 
dochodzi do zakłócenia procesu wytwarza-
nia i rozmieszczania tego składnika. Wtedy 
na skórze pojawiają się przebarwienia, zwa-
ne hiperpigmentacją. Lekarze dermatolodzy 
zgodnie twierdzą, że najczęstszą przyczyną 
takich zaburzeń barwnikowych jest nadmier-
na ekspozycja na promieniowanie UV. Nie 
jest to oczywiście jedyna przyczyna tego 
zjawiska, a raczej jego główny katalizator. 
Do czynników wpływających na powsta-
wanie przebarwień należą również: ciąża, 
zaburzenia gospodarki hormonalnej, za-
żywanie niektórych antybiotyków i leków 
fotouczulających, przebyte stany zapalne 
oraz problemy z wątrobą. Współczesny 
przemysł kosmetyczny staje zatem przed 
trudnym zadaniem. Są jednak składniki, 
które ułatwiają kuracje rozjaśniające upo-
rczywe przebarwienia.

Tajemniczy hydrochinon
Stosowany od ponad 50 lat, naturalny suro-
wiec występujący m.in. w herbacie, kawie, 
a nawet winie. Enzym znacząco hamuje 
syntezę melaniny, powodując odbarwianie 

Walczymy
z przebarwieniami

skóry. Jest stosunkowo bezpieczny, jednak 
może powodować kontaktowe podrażnie-
nia. Alternatywą jest jego pochodna – arbu-
tyna. Substancja występuje między innymi 
w liściach bergenii, gruszy pospolitej i mącz-
nicy lekarskiej. Dla potrzeb kosmetycznych 
używa się jej w czystej postaci (która wyka-
zuje dużo silniejsze działanie rozjaśniające), 
bądź jako wyciąg roślinny.

Niezawodna wit. C
Świetnym sprzymierzeńcem w walce 
z przebarwieniami jest również witamina 
C. Aby nie ulegała ona utlenieniu, najlepiej 
jeśli jest zamknięta w nanosomach. Naj-
skuteczniejsze działanie wykazuje wraz 
z witaminą E, tworząc doskonały duet prze-
ciwdziałający wolnym rodnikom. Witamina 
C bierze udział w syntezie kolagenu, dzięki 
czemu korzystnie wpływa na jego produk-
cję. Tym samym ogranicza pojawiające się 
z wiekiem zmiany w naskórku prowadzące 
do powstawania pierwszych zmarszczek. 
Świetnie wzmacnia odporność naczyń 
krwionośnych, a dzięki właściwościom 
złuszczającym znakomicie rozjaśnia prze-
barwienia. Skóra po kuracji z jej udziałem 
odzyskuje witalność, zdrowy koloryt i jest 
wyraźnie rozświetlona.

Nowoczesny Chromabright®

Udowodniono, że istnieje wiele cząsteczek 
wykazujących właściwości depigmenta-
cyjne, jednak tylko niektóre wykazują wi-
doczną w badaniach efektywność. Ponad-
to skuteczność rozjaśniania często idzie 
w parze z podrażnieniami i uczuleniami. 
Właściwie działające, nowoczesne prepa-
raty usuwające objawy hiperpigmentacji 
oprócz efektywności klinicznej w zatrzymy-
waniu działania tyrozynazy i rozjaśnianiu, 
powinny być także bezpieczne dla sto-
sującej je osoby. Takimi właśnie cechami 
charakteryzuje się Chromabright®, składnik 
o szerokim spektrum działania. Ma całko-
wicie bezpieczny profil toksykologiczny  
i z powodzeniem może być stosowany 
nawet przez osoby o bardzo wrażliwej 
skórze i oczach. Dodatkowo skutecznie 
chroni przed uszkodzeniami skóry związa-
nymi z promieniowaniem UV, co pozwala 
na zahamowanie procesu fotostarzenia. 
Nie ma on również działania uwrażliwia-
jącego skórę na działanie promieniowania 
słonecznego. Efekty kuracji z udziałem tej 
substancji aktywnej są widoczne już po 30 
dniach stosowania.

Małgorzata Zdziebko-Zięba
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Pod tą nazwą kryje się aktywna postać 
witaminy B3. Możesz też spotkać się 
z innym określeniem, witaminą PP – to 

skrót od Pellagra Preventing. Niedobory tej 
witaminy mogą bowiem prowadzić do pela-
gry, choroby objawiającej się m.in. stanami 
zapalnymi skóry, niedokrwistością, proble-
mami z koordynacją i skurczami. Substancja 
wspiera prawidłowe funkcjonowanie orga-
nizmu i działa wspomagająco przy leczeniu 
wielu chorób.
Niacynamid okazał się wysoce skutecznym 
składnikiem aktywnym w kosmetyce.
Wiele marek posiadających w swoim port-
folio kosmetyki do pielęgnacji wprowadziła 
przynajmniej jeden produkt z jego udziałem. 
Można go znaleźć w produktach do twarzy, 
ciała, a nawet do włosów. Na czym polega 
fenomen modnego ostatnio niacynamidu?

Wszechstronne działanie
Jego ogromną zaletą jest wielokierunkowe 
działanie. Najbardziej znany jest ze swojej 
skuteczności w pielęgnacji cery mieszanej, 
tłustej i trądzikowej. Przede wszystkim regu-
luje pracę gruczołów łojowych, co możemy 
szybko zaobserwować: skóra produkuje 
mniej sebum, przez co zdecydowanie mniej 
się błyszczy. Zauważalnym efektem jest 
także zwężenie porów i zmniejszenie ilości 
stanów zapalnych. 

Pozytywne zmiany pojawią się także w przy-
padku cery suchej, wrażliwej i atopowej. Sub-
stancja wspomaga organizm w tworzeniu 
lipidów i ceramidów, dzięki czemu wzmacnia 
się płaszcz hydrolipidowy skóry. Co za tym 
idzie, utrata wilgoci jest na mniejszym po-
ziomie i cera nabywa większą tolerancję na 
wpływ czynników zewnętrznych. 
Niacynamid znacznie poprawia też jakość 
skóry dojrzałej. Posiada zdolność stymulacji 
syntezy kolagenu i ceramidów. Jest także 
doskonałym antyoksydantem, dzięki redukcji 
wolnych rodników pomaga opóźnić proce-
sy starzenia. W widoczny sposób niweluje 
drobne zmarszczki i wygładza skórę. Udo-
wodniono także jego skuteczność w walce 
z przebarwieniami - substancja hamuje bo-
wiem syntezę melaniny, która odpowiada 
za powstawanie plam pigmentacyjnych.

Odpowiednie stosowanie
Warto rozważyć wprowadzenie niacynamidu 
do swojej pielęgnacji. Jeśli się na to zde-
cydujesz, dobierz odpowiednie dla swojej 
skóry stężenia. 
Z reguły jest dobrze tolerowany przez 
skórę, jednak zastosowanie zbyt dużych 
dawek może skończyć się podrażnieniami. 
Najwyższe stężenie, 10 proc. jest zalecane 
w przypadku grubszych skór, borykających 
się z trądzikiem czy przebarwieniami. Jeśli 

Twoja cera jest bardziej wrażliwa, wpro-
wadzaj składnik stopniowo. Na początek 
sięgnij po niższe stężenia (2–5%), tym bar-
dziej, że nawet w tej formie niacynamid 
wykazuje skuteczne działanie. Substancję tę 
znajdziesz w produktach na każdym etapie 
pielęgnacji, jednak dobrze jest skupić się na 
jednym z nich. Szczególnie warto przyjrzeć 
się kremom i serum.
Co ważne, niacynamid nie jest fotouczulający 
– można więc bezpiecznie prowadzić kuracje 
z jego udziałem przez cały rok.

Z czym łączyć?
Niacynamid dobrze współpracuje z niektó-
rymi substancjami aktywnymi, dzięki czemu 
możesz osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty 
pielęgnacji. Warto więc dokładnie prześle-
dzić skład produktów, by wyciągnąć z kuracji 
jak najwięcej korzyści.
Zwróć uwagę zwłaszcza na:
 •  Kwas hialuronowy – wraz z niacynami-
dem stworzy wyjątkowo skuteczny duet 
potęgujący nawilżenie skóry.

 •  Cynk – w parze z witaminą B3 doskonale 
rozprawia się z nadprodukcją sebum.

 •  Retinol – dodatek niacynamidu do kuracji 
z retinolem pomoże zniwelować przesusze-
nia i podrażnienia skóry.

Joanna Burbo

Dzięki swoim 

wszechstronnym 

właściwościom 

zyskuje coraz większą 

popularność. Sprawdź, 

czy Twoja skóra skorzysta 

na wprowadzeniu 

tej substancji do 

codziennej pielęgnacji!

Niacynamid
– czy warto go stosować?



KOLEKCJA ROZŚWIETLAJĄCA

OLEJEK DO  
PIELĘGNACJI UST  

LIP OIL
Niezawodny i perfekcyjny olejek, pielęgnujący 

usta i podkreślający ich naturalny kolor. 
Połączenie nawilżenia oraz elegancji  

świetnie się sprawdzi, zarówno podczas 
mrozu jak i w dni pełne słońca.

ROZŚWIETLAJĄCY OLEJEK  
DO CIAŁA  

Z DROBINKAMI ZŁOTA
Rozświetlający olejek do ciała o suchej i lekkiej 

formule doskonale uwydatnia i podkreśla 
opaleniznę, nadaje skórze efektowny blask  

i rozświetlenie.

PUDER SYPKI 
ROZŚWIETLAJĄCY

Każdy urodził się by błyszczeć, a do wzmocnienia 
naturalnego blasku nada się magiczny, złoty pyłek.  

Skóra pokryta mgiełką diamentowych drobinek  
jest rozświetlona i aksamitna.

PUDER BRĄZUJĄCO- 
-ROZŚWIETLAJĄCY
Skład bogaty w olejki mineralizuje  

i regeneruje skórę. Efekt pozostawiony  
na twarzy to aktywne odmłodzenie  

i mocne ujędrnienie.
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PIELĘGNACJA BEZ TABU

Poznajemy
rodzaj cery

Cera to nic innego, jak potoczne określenie skóry na twarzy 
i jej specyficznych cech. Na podział cer wpływa czynność 
gruczołów łojowych, rodzaj unaczynienia skóry i jej grubość 

oraz wrażliwość i reakcja na czynniki zewnętrzne. Jej rodzaj może 
się zmieniać wraz z upływem lat. Poza tym, każda cera, zarówno 
sucha, tłusta, jak i mieszana może być cerą naczyniową lub wraż-
liwą. W podstawowej klasyfikacji wyróżniamy kilka rodzajów cer.

Normalna
Ma zdrowy wygląd, jest dobrze napięta, gładka, miękka i delikatna 
w dotyku. Odpowiednio nawilżona i natłuszczona. Pełna blasku, 
promienna i zdrowa. Nie występują na niej przebarwienia, zmiany 
naczyniowe i skórne, a pory są prawie niewidoczne. Nie błyszczy 
się, co jest związane z prawidłową pracą gruczołów łojowych, nie 
ma również na jej powierzchni nadmiaru sebum. Nie przesusza 
się, nie ma tendencji do szybkich reakcji na zmiany środowiska 
zewnętrznego. Niestety wśród dorosłych jest spotykana rzadko. 
Najczęściej występuje u dzieci i nastolatków przed okresem doj-
rzewania.

Sucha
Jest zazwyczaj cienka, mało elastyczna i szorstka w dotyku. Wytwa-
rza zdecydowanie mniej sebum, niż skóra normalna. Ma tendencję 
do szybkiej utraty wody, ze względu na brak odpowiedniego płasz-
cza wodno-lipidowego. Jest z reguły szorstka w dotyku, pozbawiona 
elastyczności. Sprawia wrażenie napiętej. Często towarzyszy jej 
uczucie ściągania po demakijażu. Ma najczęściej bladoróżowy lub 
szarawy odcień. Wrażliwa i skłonna do podrażnień, bardziej niż 
inne rodzaje cery narażona jest na czynniki zewnętrzne. Może się 
łuszczyć, czerwienić, swędzieć. Z upływem czasu mogą pojawiać 
się na niej zaskórniki i rozszerzone pory. Nierzadko jej posiadaczki 

Prawidłowa pielęgnacja jest nie lada wy-

zwaniem. Jednak ze wszystkim można 

sobie poradzić. Najważniejszym będzie 

dopasowanie odpowiednich prepara-

tów. Aby znaleźć klucz do poszukiwań, 

należy na początek precyzyjnie określić 

rodzaj cery. Podpowiadamy, jak to zrobić.

borykają się z przebarwieniami oraz siecią rozszerzonych naczyń 
krwionośnych. Na suchej skórze bardziej widoczne są drobne 
zmarszczki, ze wszystkich rodzajów cer najszybciej się starzeje, 
traci jędrność i elastyczność.

Tłusta
Zdecydowanie najgrubsza, o ziemistym, szarawo-żółtym odcieniu. 
Jej powierzchnia jest błyszcząca, odpowiadają za to nadmiernie 
pracujące gruczoły łojowe. Pokryta dość grubym naskórkiem, na 
którym widoczne są rozszerzone pory i zaskórniki. Ma największą 
tendencję do zmian trądzikowych. Słabo ukrwiona, rano często 
blada. Jej posiadaczki bardzo rzadko borykają się z rozszerzonymi 
naczynkami. Tłusta cera jest odporna na czynniki atmosferyczne, 
jednak szybko reaguje na zaburzenia hormonalne, nieodpowied-
nią dietę lub stres. Rzadko ulega przesuszeniu i zdecydowanie 
najwolniej się starzeje.

Mieszana
Zdecydowanie najczęściej występujący rodzaj cery. Stanowi 
połączenie skóry tłustej i suchej, z przewagą jednej lub drugiej. 
Charakterystycznym dla niej jest przetłuszczająca się strefa T (czo-
ło, nos, broda) oraz przesuszająca się, wrażliwa skóra policzków.

Typ i rodzaj cery są warunkowane genetycznie, jednak na jej wygląd 
mają wpływ zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne (dieta, 
ilość i jakość snu, gospodarka hormonalna, przebyte choroby, tryb 
życia). Kluczowym jest dobranie odpowiedniej pielęgnacji, która 
pozwoli pozbyć się niedogodności i zapewnić skórze substancje, 
których potrzebuje najbardziej, jednocześnie jej nie obciążając.

Małgorzata Zdziebko-Zięba
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TRENDY W MAKIJAŻU

Wyobraź sobie, 

że budzisz się 

z idealnymi brwiami, 

precyzyjnymi kreskami 

na powiekach czy 

podkreślonymi 

ustami. Brzmi 

zachęcająco? Rozważ 

zabieg, dzięki któremu 

zaoszczędzisz czas 

i wyeksponujesz 

swoją urodę.

Mikropigmentacja, która jest wyba-
wieniem dla wielu kobiet, miała 
swoją premierę w  gabinetach 

kosmetycznych już w latach osiemdziesią-
tych. Od tamtego czasu, w tej dziedzinie 
nastąpiły ogromne zmiany. Postęp tech-
nologiczny zapewnił dostęp do wysokiej 
jakości sprzętu i materiałów. Pojawiły 
się również nowe metody, pozwalające 
skutecznie skorygować niedoskonałości  
i w sposób spektakularny wyeksponować 
atuty twarzy. Efekty dobrze wykonanego 
zabiegu są nieporównywalnie lepsze, niż 
choćby 10–15 lat temu. Dlatego, jeśli zawsze 
marzyłaś o podkreślonej urodzie przez 24 
godziny na dobę, warto zainteresować się 
możliwościami nowoczesnej kosmetologii. 

Udogodnienie na długi czas
Dla kogo został stworzony makijaż per-
manentny? Dla każdego, komu zależy 
na pięknym wyglądzie bez konieczności 
poświęcania na to czasu. Oczywiście, za 
wyjątkiem osób, które mają przeciwwska-
zania medyczne.

Szczególnie warto rozważyć takie rozwią-
zanie kiedy:
 •  borykasz się z nieustannym brakiem czasu, 
żyjesz bardzo intensywnie,

 •  zwyczajnie nie masz umiejętności bądź wpra-
wy w malowaniu, np. kreski na powiece,

 •  masz trwałe zmiany, które korygujesz co-
dziennie – np. ubytki w brwiach,

 •  słaby wzrok uniemożliwia Ci wykonanie 
precyzyjnego makijażu,

 •  masz problemy z przetłuszczającą się skórą, 
w związku z czym makijaż ulega rozma-
zywaniu.

Zabieg polega na wprowadzaniu pigmentu 
między naskórek a skórę właściwą, przy 
pomocy urządzenia wyposażonego w jedno-
razowe igły. Jednym z najczęstszych pytań, 
jakie pojawiają się w kontekście makijażu 
permanentnego jest jego trwałość. Nie 
ma jednak jednoznacznej odpowiedzi, jest 
to kwestia indywidualna. Efekty utrzymują 
się na skórze od kilkunastu miesięcy do 
kilku lat. Wpływa na to sporo czynników, 
m.in zastosowane barwniki, wybór metody, 
pielęgnacja i wiele innych. 

Gdzie wykonać zabieg?
Jeśli podjęłaś decyzję o wykonaniu makijażu 
permanentnego, stoisz przed ważnym wybo-
rem – salonu i osoby, której powierzysz swój 
wizerunek. Zdecydowanie warto poświęcić 
więcej czasu na dokładne rozeznanie, gdyż 
usługa musi być wykonana w sposób nie 
pozostawiający żadnych wątpliwości co do 
jej bezpieczeństwa i dokładności. Nie daj 
się skusić na wyjątkowo atrakcyjne ceny, 
gdyż może to iść w parze z niewystarcza-
jącymi umiejętnościami bądź słabej jakości 
barwnikami czy sprzętem. Idealnie byłoby 
skorzystać z polecenia osoby, która poddała 
się zabiegowi i możesz naocznie ocenić efek-
ty. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć 
uwagę na renomę salonu i wiarygodność 
certyfikatów linergistycznych, jakimi powinna 
móc pochwalić się profesjonalistka. Odwiedź 
gabinet w celu konsultacji przedzabiegowej 
i porozmawiaj z linergistką. Doświadczona 
osoba z pewnością dokładnie zbada Twoje 
oczekiwania, przeprowadzi szczegółowy wy-
wiad w celu weryfikacji ewentualnych prze-
ciwwskazań oraz wyczerpująco odpowie na 
wszystkie pytania i wątpliwości. Koniecznie 
obejrzyj też portfolio wykonanych wcześniej 
prac i zastanów się, czy poczucie estetyki 
jest zgodne z Twoim. Kluczowy jest także 
wybór metody i barwników – profesjonalist-
ka potrafi trafnie je dobrać do typu urody, 
kształtu twarzy i kondycji skóry. Przyjrzyj 
się czystości gabinetu – nie powinna ona 
wzbudzać najmniejszych zastrzeżeń. Igły 
zabiegowe muszą być sterylnie zapakowane 
i otwierane w Twojej obecności. 

Joanna Burbo

Makijaż 
permanentny 
– piękno i wygoda





PROFESJONALNE PĘDZLE
PRO BRUSHES

STYLOWE 
RZĘSY I KĘPKI AURI

Wyglądać pięknie i czuć się pięknie – o tym marzy każda z nas! 
Karnawał to wyjątkowy czas w którym pragniemy zachwycać 
swym nieskazitelnym wyglądem.

Makijaż to ważny element dbania o urodę dla milionów kobiet na całym świecie. Nie jest to 
jedynie sposób pozwalający zatuszować niedoskonałości skóry, ale sposób na podkreślenie 
swoich atutów, na dodanie pewności siebie oraz na stworzenie nietuzinkowej stylizacji.

Idealny wygląd wymaga perfekcyjnych narzędzi. Doskonal techniki makijażu używając 
akcesoriów AURI – marki, która została zaprojektowana z myślą o kobietach ceniących 
profesjonalizm.

Marka Auri w swojej ofercie posiada wyjątkowo elegancką kolekcje pędzli Pro Brushes, które są 
idealne nie tylko do wykonania codziennego makijażu, ale również do stworzenia niebanalnych, 
a zarazem perfekcyjnych wieczorowych look’ów. Pędzle zapewniają perfekcyjną aplikację 
kosmetyków oraz wytrzymałość podczas codziennego użytkowania.

W ofercie Auri nie zapomnieliśmy o podkreśleniu oczu. Makijaż oczu stanowi ważny 
element wyglądu, dzięki któremu nasze spojrzenie staje się wyraźne, głębokie i bardziej 
atrakcyjne. Długie, gęste rzęsy dają efektowną oprawę oczu, odpowiednio użyte potrafią 
odmienić całą twarz. Rzęsy i kępki Auri prezentują się idealnie na oczach tworząc efekt 
naturalnych rzęs. Dzięki ich zróżnicowanej długości, każdy dobierze odpowiedni 
rozmiar w zależności od swoich preferencji.

Pamiętajmy jednak, że to nie wygląd stanowi o naszej wartości. Niezależnie od 
wieku czy sytuacji to my musimy czuć się dobrze we własnej skórze. Każda z nas 
jest inna, a przede wszystkim wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju.

 z myślą o 
kobietach 
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Karnawał  
    w kosmetyczce 
      – must have!

Pandemiczne czasy sprawiły, że często-
tliwość okazji do wystawnych wyjść 
i zabawy jest trudna do przewidzenia. 

Jednak nawet gdy tegoroczne imprezy 
karnawałowe odbędą się w niewielkim gro-
nie najbliższych znajomych, to i tak warto 
zaszaleć, przynajmniej z makijażem. Jeśli 
więc w ostatnich miesiącach nie malowałaś 
się lub Twoje make-upy były stonowane 
i raczej powtarzalne, gorąco zachęcamy Cię 
do wyjścia ze strefy komfortu i postawienia 
na choćby jeden z kosmetycznych hitów, 
który sprawi, że poczujesz się wyjątkowo.

Sztuczne rzęsy
Są absolutnymi królowymi karnawału. Ża-
den tusz nie zapewni Ci tak spektakularne-
go rezultatu. Do wyboru masz mnóstwo 
opcji, które diametralnie mogą odmienić 
Twój makijaż. Możesz zdecydować się na 
super gęste i długie wachlarze, nieco bar-

Błysk, brokat, zdecydowane 

kolory – jeśli chodzi o karnawałowy 

makijaż, nie warto się ograniczać. 

Wybierz to, na co zawsze miałaś 

ochotę i wyczaruj zjawiskowy look. 

A teraz działaj krok po kroku:
•  najpierw dopasuj długość paska rzęs do swojego oka, 

nadmiar przytnij

•  chwyć rzęsy pęsetą mniej więcej pośrodku i nałóż na 

pasek niewielką ilość kleju. Odczekaj około 30 sekund,  

aż nabierze gęstej, gumowej konsystencji

•  przyłóż  pasek na środku linii rzęs, przytwierdzając go 

do powieki, a następnie najpierw przyklej rzęsy do zewnętrznego, a potem 

wewnętrznego kącika

•  zamknij oko i delikatnie dociśnij rzęsy płaską częścią pęsety przez kilka sekund.  

Na koniec dokładnie wytuszuj, by połączyć sztuczne z naturalnymi.

Błysk na powiekach
Kiedy, jeśli nie teraz? To wprost idealny 
czas na brokat, cekiny, kryształki i poły-
skujące cienie. Możesz je nakładać zarów-
no na całe powieki, jak i jako akcent, np. 
tylko na środku. Zabawa nimi jest prosta, 
a zarazem niesamowicie efektowna. Hi-
tem są metaliczne cienie z drobinkami – 
świetnie trzymają się na skórze i pięknie 
błyszczą w sztucznym świetle. Zaaplikuj 
je w okolicach kącika oka, a przepięknie 
rozświetlą spojrzenie i dodadzą charakteru 
całej stylizacji. Szalenie modne są także 
brokatowe kreski eyelinerem – możesz 
po prostu nałożyć brokat na tradycyjny 
eyeliner, albo wybrać gotowy produkt już 
z domieszką drobinek

Zdecydowana czerwień 
Z jednej strony to klasyka, z drugiej: trzeba 
przyznać, że mało co robi tak ogromne wra-
żenie, jak intensywnie czerwone usta. Jeśli 
zdecydujesz się na taki akcent, idź na całość. 
Wybierz czerwień strażacką, makową lub 
głęboką wiśnię. Nie zapomnij o konturówce 
– podkreśl rysunek ust, a jeśli chcesz je nieco 
powiększyć, narysuj linię lekko powyżej 
naturalnego konturu warg. Dobrze będzie 
wyglądać zarówno matowe, jak i kremowe 
wykończenie, ale obecnym trendem jest 
mocny, wręcz lustrzany połysk, przywodzący 
na myśl przełom lat 90 i 2000. Sięgnij więc po 
klasyczny błyszczyk i nałóż go na pomadkę, 
zainwestuj w lakier do ust, który łączy zalety 
pomadki i błyszczyka. 

Joanna Burbo

dziej subtelne z efektem „kociego oka”, 
albo postawić na wersję w ekstremalnych 
kolorach czy z dodatkiem drobnych cyrkonii. 

Wszystkie chwyty dozwolone! Ich przy-
klejanie wymaga nieco wprawy, więc jeśli 
nigdy wcześniej ich nie zakładałaś, warto 
poćwiczyć przed właściwym makijażem 
(patrz: ramka poniżej). Przyda Ci się dobrej 
jakości klej, pęseta i ostre nożyczki. 

Jeśli przeraża Cię ta cała zabawa w dokleja-
nie, zainteresuj się rzęsami magnetycznymi. 
W tym przypadku również warto wcześniej 
poćwiczyć. Teoretycznie wystarczy jeden 
pasek przyłożyć nad górną linią rzęs, a dru-
gi od dołu. Zaczynamy od wewnętrznego 
kącika oka i stopniowo przesuwamy pasek 
w kierunku zewnętrznego kącika oka. Jed-
nak, żeby osiągnąć pożądany efekt, trzeba 
nabrać wprawy. 
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Bądź trendy 
– karnawałowe DIY
Moda na DIY (ang. Do It Yourself ) zatacza szerokie kręgi. 

I bardzo dobrze, bo korzystnie wpływa na środowisko i na 
nasze domowe budżety. Coraz więcej osób samodzielnie 

przygotowuje kosmetyki, środki czystości i świece. Nadszedł czas 
na drugie życie naszych ubrań. Aby samodzielnie przygotować 
karnawałową kreację wcale nie musisz być krawcową. Co więcej, 
nie potrzeba w tym celu szczególnych umiejętności manualnych. 
Potrzeba za to czasu i inspiracji. Czasu Ci nie podarujemy, ale 
możemy podsunąć kilka pomysłów.

Ptasie metamorfozy małej czarnej
Legendarna mała czarna to niemalże obowiązkowy element każdej 
garderoby. Większość z nas posiada w szafie przynajmniej jeden 
model prostej, czarnej sukienki. Jeśli jest w idealnym stanie, to 
nie warto jej ruszać. Tej już nieco znoszonej możesz śmiało dać 
drugie życie. Jeśli chcesz zachować prosty krój, ale nieco zasza-
leć w stylu retro, to zaopatrz się w piórka. One zawsze robią 
wrażenie. Najlepiej w tym celu użyć gotowego boa, w które bez 
problemu zaopatrzysz się w pasmanterii lub w sklepie z dodat-
kami do strojów tanecznych. Wystarczy obszyć nim materiał przy 
dekolcie i sukienka będzie wyglądała zupełnie inaczej. Jeśli nie 
boisz się bardziej awangardowych rozwiązań, możesz to samo 
zrobić przy rękawach lub dolnym brzegu ubrania. To już zależy od 
twojej fantazji. Pamiętaj, aby dobrać kolor boa do reszty stroju, 
żeby całość nie wyglądała zbyt kiczowato. Kolejnym pomysłem są 
pawie pióra. Tutaj będzie trochę więcej pracy, ponieważ będziesz 
je musiała przyszyć osobno. Najlepiej je przyciąć do 10 cm, dłuższe 
będą się źle układały. Przyszywaj je jedno przy drugim, na dolnej 
części sukienki. Miejsce szycia możesz przykryć, mocując cienki 
pasek boa z puchu.

Witryny sklepów pełne cekinów, brokatów 

i piórek są nieodłącznym elementem sezonu 

karnawałowego. To zarówno czas wielkich 

bali, studniówek, firmowych eventów, jak 

i kameralnych, domowych przyjęć. Znów 

pojawia się dylemat, jaką wybrać kreację. 

Bądź eko i zrób ją sama!

Moda z drugiej ręki
Sklepy z odzieżą z drugiej ręki będą idealnym rozwiązaniem dla 
minimalistek. One prawdopodobnie przeglądają swoją szafę na 
bieżąco i nie posiadają zbędnych ubrań. Zanim jednak wybie-
rzesz się do takiego sklepu, przejrzyj garderoby mamy, siostry, 
przyjaciółki. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że znajdziecie 
tam wiele dawno nienoszonych sukienek, którym możecie nadać 
drugie życie. Szczególnie polecamy zajrzeć do szaf babć. Sukienki 
w stylu retro to jeden z najgorętszych trendów. Czasem wystarczy 
dodać pasek, lekko skrócić lub po prostu odświeżyć taką kreację. 
Nie bójmy się prostych cięć i pozostawiania brzegów bez obróbki. 
Jeśli materiał nie ma tendencji do strzępienia się, to wycięcie 
głębszego dekoltu lub asymetryczne przycięcie rękawów będzie 
prostym i efektownym rozwiązaniem. Pamiętaj, że do tego celu 
trzeba użyć dużych i dobrze naostrzonych nożyc.

Cekinowy zawrót głowy
Miłośniczki błyskotek będą miały zdecydowanie najwięcej pracy. Jeśli 
już masz wybraną sukienkę, którą chcesz ozdobić, to czas na szybki 
kurs przyszywania cekinów. Na początek cienkim markerem naszkicuj 
na tkaninie wzór, na którym będziesz naszywać ozdoby. Najbardziej 
klasycznym sposobem będzie doszycie ich z pomocą drobnych kora-
lików. Przeszywamy od spodu materiał, nabieramy na igłę cekin i ko-
ralik, a następnie wracamy przez otwór w cekinie i tkaninę, pomijając 
koralik. Ten ostatni utrzyma ozdobę na miejscu. Zanim zaczniesz tę 
żmudną pracę, precyzyjnie dobierz kolejność kolorów, żeby uzyskać 
zamierzony efekt. Jeśli nie masz koncepcji jak taki wzór powinien 
wyglądać, w sieci znajdziesz mnóstwo gotowych szablonów.

Małgorzata Zdziebko-Zięba
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Perfumeria Sorvella to międzynarodowa 
firma z branży perfumeryjnej, która 
od 2017 roku odnosi coraz większe 

sukcesy na Polskim rynku.
Głównym czynnikiem sukcesu perfumerii 
Sorvella jest dostarczanie unikalnych i jakościo-
wych produktów o wysokim stężeniu olejków 
zapachowych, odznaczających się trwałością 
doskonałym stylem oraz atrakcyjną ceną. 

Zapachy damskie Sorvella, podobnie jak 
i sama kobieta, mogą być łagodne i czułe, 

Life Hack
Pamiętaj! Każdy zapach ma swoje 

przeznaczenie. W łazience i sypialni 

umieść relaksujące zapachy w postaci 

dyfuzorów z nutami zielonej herbaty 

lub jaśminu, a w salonie – kompozycje 

cytrusowe lub przyprawowe, 

dodające energii przez cały dzień. 

ale mogą też pokazać światu swoje dra-
pieżne oblicze. Używając naszych perfum, 
nikt nie będzie w stanie powstrzymać się 
od prawienia komplementów.
Perfumy są tak samo ważne, jak odzież czy 
dodatki. Powinny być, jak najlepiej dobrane do 
okazji i osobowości. Bestsellerowe Perfumy 
Sorvella BCR – to wyjątkowe dzieło sztuki 
perfumeryjnej. Nuty głowy w sposób niezwykły 
podkreślają pewność siebie poprzez zawartą 
głębie nut jaśminowych i nut szafranu. W sa-
mym sercu zapachu skryta jest magia płynąca 
z połączenia nut drzewa bursztynowego i am-
bry, podczas gdy dolne nuty zawierają świeżą 
esencję żywicy i drzewa cedrowego. Ten luk-
susowy zapach sprawdzi się na każdą okazję. 

Męskie zapachy Sorvella urzekają wyjątko-
wością kompozycji. Stonowane zapachy na 
co dzień, jak i te, które pomogą Ci zabłysnąć 
i wspiąć się na sam szczyt swoich możliwości. 
Dzięki zapachom niszowym, takim jak CRD, 
ERA, BAF poczujesz się władcą świata.

Różnorodność, którą oferuje Perfumeria 
Sorvella pomoże Ci odnaleźć siebie! Ponad 
60 zapachów damskich, ponad 40 męskich...
 •  Lekkie, energetyzujące i świeże jak Alpej-
ski wiatr.

 •  Soczyste niczym tropikalne owoce.
 •  Pikantne i seksowne, wypełnione ostrzej-
szymi nutami.

 •  Ekscytujące, jak pierwsza randka i ostre, 
jak brzytwa.

Sorvella zapewni znakomity zapach rów-
nież przestrzeni wokół Ciebie! Świetnym 
sposobem do stworzenia romantycznego 
nastroju są dyfuzory zapachowe Sorvella – 
źródło przyjemnego zapachu w dowolnym 
pomieszczeniu. Stworzą dla Ciebie wyjątkową 
atmosferę i przytulność. 

Wszyscy żyjemy w świecie zapachów: przyjem-
nych i neutralnych, przyciągających i odpycha-
jących. Otaczają nas wszędzie, co doskonale 
obrazuje kultowy film Toma Tykwera „Pachni-
dło: Historia mordercy”. Perfumy bezsprzecz-
nie mają ogromą siłę oddziaływania i przekazu. 
Podkreślają i uzupełniają nasz wizerunek.

Wiesz, jak wiele znaczysz?
Doceń siebie z Sorvella Perfume!

...by każdego dnia być lepszą 

wersją siebie. 

TEKST SPONSOROWANY
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Zdecydowanie tak, piękny zapach 
zamknięty w szklanej, eleganckiej 
butelce można podarować zarówno 

kobiecie jak i mężczyźnie. Jest podarunkiem 
luksusowym i pożądanym. Sprawdza się 
w każdej sytuacji i na każdą okazję.
Ten doskonały, spersonalizowany prezent 
sprawi, że obdarowana osoba poczuje się 
szczególnie, ofiarujemy jej bowiem luksus.

Wybór właściwego zapachu jest niełatwy. 
Najlepiej sugerować się gustem osoby, która 
ma je otrzymać, wówczas prezent będzie 
trafiony. Spróbujmy dowiedzieć się jakich 
zapachów używa, jakie widnieją na toaletce 
lub nawiązać do tematu podczas luźnej roz-
mowy. Co jednak jeśli nie znamy jej gustów?

Chyba nie ma osoby, która nie lubi ładnie pachnieć. Osoba, 

której kupujesz prezent, nie używała perfum? Z pewnością 

zacznie, a nawet je pokocha.

Czym się kierować by  
upominek uszczęśliwił ?
Odczytywanie indywidualnych preferen-
cji to spore wyzwanie szczególnie kiedy  
upodobania obdarowywanej osoby są nam 
mało znane. Pomóc może wiedza na temat 
preferencji zapachowych do pielęgnacji cia-
ła: mydełek, żeli, balsamów lub woni świec, 
których zapach roztacza się w jej domu.
Pomysł na coś uniwersalnego niestety tutaj 
się nie sprawdzi, nie ma bowiem perfum uni-
wersalnych. Każdy z nas ma inne receptory 
węchu, inne preferencje, temperament, 
postrzeganie świata, to wszystko wpływa 
na nasz gust, estetykę, na dobór perfum,
Ulubione perfumy to druga skóra, wisienka 
na torcie, szyk i klasa, a nie przypadek.

Przy wyborze perfum na prezent jednym 
z najważniejszych elementów jest kompozy-
cja zapachów, która dostosowana powinna 
być do osobowości, stylu życia i bycia.
Jeśli nie ma się pewności, jakie zapachy 
podobają się osobie obdarowanej zawsze 
sięgajmy po te świeże kwiatowo-cytrusowe 
lub lekkie drzewne. Dla większości osób są 
one przyjemne, pożądane. Perfumy z grupy 
orientalnej, paprociowej, szyprowej czy 
aromaty tytoniowo -skórzane kupujmy 
wówczas, gdy mamy pewność, że osoba, 
której je dedykujemy gustuje w niszowych 
aromatach. Sięganie po ekstrawaganckie 
kompozycje, kiedy nie znamy dobrze pre-
ferencji, może okazać się ryzykowne. Staraj-
my się dopasowywać perfumy do sytuacji, 
w której osoba będzie ich używać. Możemy 
sięgnąć po perfumy na dzień, wieczorowe, 
biznesowe czy sportowe to zdecydowanie 
zawęzi zakres poszukiwań.
Perfumy to elegancki i szalenie stylowy 
prezent, który zawsze ucieszy bliską osobę. 
Cudownych zapachów nigdy nie za wiele, 
Sięgajmy i ubierajmy w zapach bliskie nam 
osoby, sięgajmy bez obaw i ograniczeń po 
kolejne pachnące flakoniki. Nikt nigdy nie 
ma ich w nadmiarze i nigdy się nie nudzą.

Pachnący  
   prezent

to dobry
    pomysł?

TEKST SPONSOROWANY
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Zmiękczamy 
naskórek
– mocznik w kosmetykach

Naturalnie występująca w skórze, jedna z najskuteczniejszych substancji 

nawilżających używanych w kosmetykach. Doskonale radzi sobie ze 

zmiękczeniem stwardniałego naskórka, jest również wyjątkowo skuteczna 

w walce z łuszczycą i AZS. Poznajmy właściwości mocznika.
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Mocznik, to inaczej rozpuszczalny 
w wodzie i alkoholu bezzapachowy 
proszek. W celach kosmetycznych 

otrzymujemy go z amoniaku i dwutlenku 
węgla. Jest humektantem, co oznacza, że ma 

dużą zdolność pochłaniania wody. W ludz-
kim organizmie jest jednym z kluczowych 
składników odpowiedzialnych za prawi-
dłowe nawilżenie skóry. Wchodzi w skład 
mieszaniny NMF, która znajduje się w war-

stwie rogowej skóry i jest odpowiedzialna 
za utrzymywanie odpowiedniego poziomu 
nawilżenia. Jego ilość naturalnie wynosi 
około 7 proc., niestety wraz z upływem lat 
obniża się. W efekcie, w naskórku kobiety 
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po 70-tce mocznika jest niemal osiem razy 
mniej niż u trzydziestolatki.

Pielęgnujemy skórę
Mocznik jest od lat popularnym składnikiem 
preparatów do pielęgnacji twarzy, ciała 
i włosów. Pierwszy krem z jego dodatkiem 
powstał w 1943 roku. Dziś na półkach skle-
powych znajdziemy cały wachlarz kosmety-
ków z jego zawartością. Ich działanie jest 
zależne od konkretnego stężenia tej sub-
stancji aktywnej.
 •  2–4% najczęściej spotkamy w produktach 

do pielęgnacji twarzy. W takim stężeniu 
mocznik ma przede wszystkim działanie 
nawilżające, zatem kosmetyki będą po-
lecane do pielęgnacji skóry odwodnionej 
i przesuszonej.

 •  5–10% to stężenie, które spotkamy w pre-
paratach do pielęgnacji ciała oraz dłoni 
i stóp. W tym przypadku mocznik rów-
nież działa nawilżająco, znacznie ułatwia 
wiązanie wody przez keratynę i dosko-
nale zmiękcza naskórek. Takie kosmetyki 
pomagają pozbyć się zrogowaceń oraz 
suchych placków na skórze. Są również 
wykorzystywane w pielęgnacji łuszczy-
cy i innych chorób skóry powodujących 
jej przesuszenie.

 •  Powyżej 10% mocznika w masie produk-
tu działa keratolitycznie, czyli ułatwia 
złuszczanie zrogowaciałego naskórka 
i zwiększa przepuszczalność warstwy 
rogowej. Do tego wykazuje działanie 
przeciwbakteryjnie. Takie produkty będą 
dedykowane do pielęgnacji skóry tłustej 
i trądzikowej.

Włosing z mocznikiem
Ta wyjątkowa substancja jest również z po-
wodzeniem wykorzystywana w trychologii. 

Nie każdy wie, że wyizolowanie 

mocznika stanowiło przełom, 

który uważa się za początek 

nowożytnej chemii organicznej. 

Reakcja została nazwana 

Syntezą Wöhlera, od nazwiska 

jej odkrywcy Friedricha Wöhlera, 

który w 1828 r. przez przypadek 

dokonał takiego odkrycia.

W tym przypadku preparaty o niższych 
stężeniach mocznika pomagają w łagodze-
niu objawów atopowego zapalenia skóry, 
któremu często towarzyszy suchość skóry 
na głowie. Natomiast właściwości złuszcza-
jące mocznika (przy wyższych stężeniach) 
ułatwiają oczyszczanie z przylegających 
łusek, które zarówno występują przy AZS, 
jak i przy łuszczycy, czy zwykłym łupieżu.

Mocznik może być doskonałym booste-
rem wzmacniającym działanie gotowych 
kosmetyków. Można go stosować na 
trzy sposoby.
 •  Wzmacniacz szamponu – wylewamy na 
dłoń niewielką ilość szamponu i dodajemy 
trochę mocznika.

 •  Do masek/odżywek – wystarczy dodać 
niewielką ilość mocznika do kosmetyku 
i nałożyć na wilgotne włosy. Jeśli bory-
kamy się z przesuszoną skórą na głowie, 
to maskę również możemy wykorzystać 
jako doskonały nawilżacz.

 •  Płukanka do włosów – należy wymieszać 
mocznik z chłodną wodą i gotową mieszan-
kę użyć do ostatniego płukania.

Małgorzata Zdziebko-Zięba
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PIĘKNE WŁOSY

Zawalcz 
    o idealny 
          blond

Platynowe, szare, czasem 

siwe – to odcienie tyleż modne 

i pożądane, co problematyczne 

i trudne w utrzymaniu. Istnieją 

jednak możliwości - począwszy 

od stosowania odpowiednich 

produktów, na zabiegach 

pielęgnacyjnych skończywszy.

 •  Szampony – mają intensywny kolor ba-
kłażanu, co ma swoje uzasadnienie. Na 
kole barw żółty znajduje się na przeciw 
fioletowego, więc dzięki zastosowaniu 
fioletowych pigmentów można neutralizo-
wać niepożądane żółte podtony. Kluczem 
jest regularne stosowanie i pozostawienie 
produktu na włosach przez 3–5 min, tak, 
aby miał szansę zadziałać.

 •  Płukanki – to rozwiązanie na szybkie i sku-
teczne odświeżenie koloru i przywrócenie 
chłodnych tonów. Dostępne są w formie 
preparatu, który trzeba rozcieńczyć z wodą, 
zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Najle-
piej przygotować mieszankę w misce bądź 
umywalce, gdyż dzięki temu w wygodny 
sposób zanurzysz włosy od samej nasady. Za-
zwyczaj taki zabieg trwa około trzech minut 
i w tym czasie można wykonać masaż głowy, 
by działanie było skuteczne. Taką płukankę 
przygotujesz także samodzielnie, kupując 
w aptece roztwór gencjany – wystarczą 1–2 
krople tego specyfiku na 1l wody. 

 •  Odżywki, maski – są konieczne, gdyż 
szampony i płukanki, mimo zapewniania 
pięknego efektu, mogą przesuszyć włosy. 
Dlatego po myciu zawsze sięgaj po produkt 
pielęgnacyjny, który „dokończy” proces, 

dostarczając kosmykom odpowiednich 
składników. Te ze specjalnych, fioleto-
wych serii, dodatkowo wzmocnią działanie 
neutralizujące. Warto zwrócić szczególną 
uwagę na emolienty, które wygładzają 
powierzchnię włosa. Pomocne będą oleje 
do średnio i wysokoporowatych włosów. 
Poza tym w pielęgnacji powinny znaleźć się 
także dostarczające nawilżenia humektanty 
oraz uzupełniające ubytki proteiny. Cały 
zabieg dobrze jest zakończyć płukaniem 
w chłodnej wodzie, która domknie łuski.

Eliminacja przeciwników
Warto wiedzieć, że niektóre substancje 
bądź zabiegi mogą znacznie utrudnić 
nam zadanie. Kontroluj skład produktów, 
które stosujesz. Nie powinny się w nich 
znajdować komponenty takie jak miód, 
cynamon, kurkuma czy rumianek, a także 
oleje: orzechowy i sezamowy. Te substancje 
bowiem są odpowiedzialne za dodanie 
włosom ciepłych tonów, zatem działają 
wbrew Twoim zamierzeniom. Zwróć także 
uwagę na codzienne traktowanie czupryny 
– częste stosowanie prostownicy, lokówek 
i gorącego powietrza suszarki oddala Cię 
od wymarzonych efektów.

Joanna Burbo

Chłodny odcień blondu to jedno z naj-
częstszych życzeń słyszanych przez 
fryzjerów. Zaraz po wyjściu z salo-

nu zaczyna się walka o utrzymanie koloru 
i dobrej kondycji włosów. Nie jest to prosta 
sprawa, gdyż odpowiedzialny za wymarzoną 
platynę niebieski pigment jest najdrobniej-
szy, przez co wypłukuje się w pierwszej ko-
lejności.
Poza tym, włosy blond, zarówno naturalne, 
jak i farbowane są o wiele delikatniejsze 
– bardziej podatne na uszkodzenia mecha-
niczne, łatwiej się łamią, zdecydowanie szyb-
ciej przesuszają. Te rozjaśniane dodatkowo 
osłabiają inwazyjne zabiegi. Co za tym idzie, 
są wysokoporowate, więc barwnik „ucieka” 
z nich szybciej. Aby jak najdłużej cieszyć się 
upragnionym odcieniem powinnyśmy więc 
dążyć do domykania łusek włosów, a to 
możemy im zapewnić poświęcając więcej 
uwagi odpowiedniej pielęgnacji.

Fioletowi sprzymierzeńcy 
Mając na celu neutralizację żółtych pigmen-
tów warto zainteresować się specjalnie 
w tym celu stworzonymi produktami. Moda 
na chłodne odcienie sprawiła, że producenci 
próbują sprostać konsumenckim wymaga-
niom w tym zakresie. Sprawdźmy zatem, 
co mają do zaoferowania drogeryjne półki.
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Najważniejsza zasada 

manicure – kształt paznokci 

powinien być dostosowany 

do wyglądu dłoni, nie 

do aktualnej mody. Cała 

reszta to już tylko staranne 

wykonanie i dobór koloru 

lakieru. Jaki będzie idealny 

kształt płytki? O tym 

przeczytasz poniżej.

Zanim dobierzesz odpowiedni kształt 
paznokci, warto abyś zapoznała się 
z podstawowymi zasadami, które za-

pobiegną ich rozdwajaniu się. Piłując płytkę 
pamiętaj, żeby ruchy pilniczka wykonywać 
wyłącznie w jedną stronę. Piłowanie na-
przemiennie w obu kierunkach spowoduje 
rozwarstwianie się wolnego brzegu paznok-
cia, co z kolei prowadzi do rozdwajania. Dla 
swojej wygody oprzyj dłoń, by nie robić tego 
w powietrzu. Dopasuj stopień gradacji pil-
niczka do swojej płytki. Gradacja określana 
jest za pomocą numeracji, którą można 
znaleźć na jednej ze stron pilnika. Wskazuje 
ile ziarenek mieści się na 1 cm2 pilnika. Im 
wyższa, tym pilniczek jest delikatniejszy. 
Do opracowania naturalnej płytki wybieraj 
zawsze tę powyżej 100. Pamiętaj, żeby na 
koniec lekko wypolerować wolny brzeg 
płytki. W ten sposób zminimalizujesz ryzy-
ko złamania.

Standardowo wyróżniamy następujące typy 
kształtów paznokci:
 • migdał,
 • kwadrat,
 • zaokrąglony,
 • szpic.

Zaokrąglony
Najprostszy kształt płytki idealnie spraw-
dzający się u kobiet, które nie mogą sobie 
pozwolić na długie paznokcie. Są ponad-
czasowe, wyglądają bardzo naturalnie, jak 
również wysmuklają płytkę. Tak wypiłowane 
paznokcie są mniej podatne na złamania, 
dzięki zaokrąglonym brzegom. To doskonałe 
rozwiązanie przy drobnych dłoniach. Żeby 
osiągnąć taki kształt, wystarczy delikatnie 
zaokrąglić boki pilnikiem.

Migdał
To jeden ze zdecydowanie najpopularniej-
szych kształtów paznokci, który pięknie wy-
smukla szeroką płytkę i krótkie palce. Paznok-
cie w kształcie migdałów mają boki subtelnie 
zwężające się ku końcowi i zaokrągloną koń-
cówkę. Są bardzo eleganckie i zdecydowanie 
lepiej wyglądają na płytce wystającej poza 
opuszek palca. Aby poprawnie wykonać taką 
stylizację, należy delikatnie zaokrąglić pilni-
kiem boki, aż do momentu uzyskania kształtu 
litery U ze zwężoną końcówką.

Kwadrat
Kwadratowe płytki doskonale wyglądają przy 
krótszych paznokciach. Takie paznokcie będą 

się dobrze prezentować u posiadaczek szczu-
płych dłoni oraz długich i wąskich palców, 
ponieważ optycznie wyrównują proporcje. 
Ten klasyczny kształt nie jest szczególnie 
wymagający w utrzymaniu, ponadto jest 
najprostszy do uzyskania. Wolny brzeg płytki 
piłujemy prostopadle do palców, a boki pa-
znokcia równolegle do nich, tak, by uzyskać 
kształt kwadratu. Boki możemy delikatnie 
zaokrąglić. Wtedy uzyskamy efekt squoval.

Szpic
To kształt paznokci, który należy do naj-
ostrzej zakończonych. Jest tym samym 
bardziej podatny na złamania i inne uszko-
dzenia. Aby uzyskać szpice, trzeba zapu-
ścić naprawdę długie paznokcie. Co więcej, 
wykonanie takiej stylizacji wymaga sporej 
precyzji i czasu. Najlepiej na początek wy-
znaczyć punkt na środku, do którego będzie 
piłowany paznokieć. Następnie należy usta-
wić pilnik pod kątem 45 stopni i piłować do 
wyznaczonego punktu. Warto pamiętać, że 
takie paznokcie bardzo przykuwają uwagę, 
zatem aby można było sobie na nie pozwolić, 
trzeba starannie wypielęgnować dłonie.

Małgorzata Zdziebko-Zięba

Kwadraty 
czy migdały? 
Perfekcyjna płytka



Bielizna medyczna PATION® firmy RAJ-POL 
to idealny wybór dla tych, którzy chcą być 
zawsze w dobrej formie i cieszyć się pełnią 
życia na co dzień. Produkty lecznicze 
PATION® przeznaczone są zarówno dla 
mężczyzn jak i dla kobiet. Spośród szerokiej 
gamy produktów warto wyróżnić skarpety 
przeciwżylakowe - PATION®, skarpety 
CHITOSAN - z włóknami  zawierającymi 
pancerze skorupiaków, oraz PATION® 
SPORT z technologią Pation Fiber™.

Wyrób medyczny PATION® to idealne 
rozwiązanie dla wszystkich osób borykają-
cych się z problemami takimi jak: uczucie 
zmęczonych i ciężkich nóg, potliwość, 
pajączki, żylaki, obrzęk kończyn dolnych. 
Sprawdzą się również podczas długich 
podróży a także dla osób prowadzących 
siedzący lub stojący tryb życia. 

PATION® SPORT to skarpety, dla każdego 
kto lubi aktywnie spędzać czas. Innowacyjna 
technologia Pation Fiber™ wykorzystująca 
cząsteczki miedzi zapobiega łuszczeniu się 
skóry i jej przesuszeniu. Skarpety dzięki 
swojej funkcjonalności pozytywnie wpływa-
ją na kondycję skóry a dzięki medycznym 
właściwościom miedzi poprawiają jej 
elastyczność, chroniąc jednocześnie przed 
potem, dysfunkcjami i chorobami grzybiczy-
mi.

Te oraz inne produkty znajdą Państwo 
w  ofercie na b2b.raj-pol.com.pl
oraz stacjonarnie w sklepach 
w całej Polsce.

ULGA W BÓLU

24H OCHRONA 
PRZED POTEM 

 
& RAJ-POL

Bohaterowie 

Zaprojektowaliśmy i rozwinęliśmy, we współpracy z 
marką Canal+, sygnowaną linię artykułów dziecię-
cych MiniMini+. Oferta licencyjna charakteryzująca 
się niebanalnym designem, wygodą w użytkowaniu i 
jakością. Każdy projekt starannie przygotowany 
przez grafików naszej firmy przechodzi kontrolę 
przez dział kreatywny Canal+. Mięciutka bawełna 
jest idealna dla naszych milusińskich! Dlatego 
docenili nas także celebryci tacy jak Ania Sowińska 
(Mała Ania), która ubiera swojego synka w produkty 
marki RAJ-POL. Jesteśmy pewni, że naszą 
najnowszą ofertę polubią wszystkie mamy. To hit,
z którego jesteśmy naprawdę dumni!

W ofercie RAJ-POL znajdziecie bogatą 
kolekcję skarpet, które są prawdziwą 
wizytówką firmy, a także kolorową bieliznę, 
legginsy, podkoszulki i akcesoria tekstylne 
do domu. Nasz zespół angażuje się w każdy 
projekt. Słuchamy, szukamy, tworzymy. 
Efektem jest produkt końcowy, czyli funkcjo-
nalna bielizna dobrej jakości, w dobrej cenie 
dla całej rodziny. Sprawdź naszą szeroką 
ofertę produktów, w której każdy znajdzie 
coś odpowiedniego dla siebie. Prowadzimy 
sprzedaż detaliczną i hurtową. Sprawdź nas 
na b2b.raj-pol.com.pl – wybierz produkt 
dla siebie – żyj wygodniej. 

MiniMini+

C
E
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FIED ISO 13485

SKARPETY MEDYCZNE

Skarpety
do zadań

specjalnych

Technologia 
Pation Fiber™

Włókno miedziowe 
wytwarzane wg 

najnowszych
technologii

STWORZONE Z MYŚLĄ 
O SPORTOWCACH

b2b.raj-pol.com.pl
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SEKRETY NATURY

Długie wieczory najchętniej spędza-
my w domowym zaciszu, z ciepłym 
napojem pod ręką. To szczególnie 

sprzyjające okoliczności do odkrywania 
smaków i właściwości dobroczynnych ziół. 
Spożywanie herbat z ich dodatkiem przynie-

Wszechobecna zimowa 

szarość i niewielka ilość 

słonecznych chwil nie nastraja 

optymistycznie. Znacznie 

łatwiej jest przetrwać 

ten sezon z kubkiem 

rozgrzewającego naparu 

w dłoni. Zioła mają moc 

poprawy samopoczucia, ale 

i zadbają o zdrowie i urodę.

Napary
   dla zdrowia  
      i urody

sie Ci wiele korzyści zdrowotnych, a także 
pozytywnie wpłynie na urodę. Dodatkowo 
nie zawierają kofeiny, więc bez przeszkód 
można delektować się z nimi nawet przed 
snem. Warto przyjrzeć się zwłaszcza kilku 
ich rodzajom.



25

SEKRETY NATURY

wiśniowym kolorze posiada też mnóstwo 
innych zalet! Dzięki właściwościom łago-
dzącym jest panaceum dla cer szczegól-
nie wrażliwych i naczynkowych. Pomaga 
również zachować młodość – stymuluje 
produkcję kolagenu, ujędrnia i wyrównuje 
koloryt skóry. Posiada zdolność hamowania 
enzymu elastazy, która jest odpowiedzialna 
za rozkład elastyny. Zawartość aminokwa-
sów z kolei pozytywnie wpływa na jakość 
włosów. Jest bogaty w witaminę C, a więc 
chroni przed szkodliwym działaniem wol-
nych rodników.

Mięta
Jej walory smakowe i kulinarne możliwo-
ści wykorzystania są nieocenione. Chętnie 
sięgamy też po napary na jej bazie – zawar-
tość mentolu działa kojąco na dolegliwości 
układu pokarmowego, zmniejszając bóle 
i niwelując wzdęcia. Mięta pieprzowa zawie-
ra witaminę A, witaminę B3, a także fosfor, 
żelazo, wapń i magnez. Herbata z tego zioła 
jest także polecana przed snem – pomaga się 
wyciszyć i zrelaksować. Ale to nie koniec jej 

zalet. Jak się okazuje, może być także sprzy-
mierzeńcem w walce z niedoskonałościami. 
Badania wykazały, że picie dwóch filiżanek 
naparu dziennie przez okres trzech miesięcy 
aż u 51% uczestników znacznie poprawiło 
stan skóry z trądzikiem. Ten wynik zdecydo-
wanie zachęca do regularnego picia mięty!

Pokrzywa 
Z pewnością wiesz, że płukanka czy szam-
pon na bazie pokrzywy doskonale wpływa 
na włosy. Warto też się przekonać do picia 
naparu. Zawartość witamin B i K oraz mine-
rałów (takich jak magnez, żelazo czy potas), 
stosowana wewnętrznie jeszcze bardziej 
przyspieszy i wzmocni efekty. Już w niedłu-
gim czasie możesz cieszyć się wyraźnymi re-
zultatami: zmniejszenie wypadania włosów, 
ich widoczny porost i poprawa ogólnego 
wyglądu. Świetne wyniki zauważysz także 
w przypadku paznokci. Regularne picie napa-
ru pomoże również oczyścić skórę z toksyn 
i znacznie poprawić stan cery trądzikowej.

Joanna Burbo

Żel wybielający BIAŁA PERŁA Jutro Impreza 

przeznaczony jest do intensywnego 

usuwania przebarwień.

Ekspresowe wybielanie 
– Jutro Impreza! TEKST SPONSOROWANY

Jedno fazowa, nowoczesna formuła żelu wybielającego 
likwiduje zanieczyszczenia organiczne zawarte w szkliwie 
przywracając zębom naturalną biel. Kuracja wybielająca 

żelem BIAŁA PERŁA Jutro Impreza trwa od 2 do 4 dni.

Elegancki, podręczny pędzelek żelu wybielającego BIAŁA PER-
ŁA Jutro Impreza stanowi idealne uzupełnienie codziennych 
kosmetyków, który zawsze możesz mieć przy sobie, podobnie 
jak maskarę, szminkę, korektor czy błyszczyk. Szybki i skuteczny 
w działaniu żel wybielający BIAŁA PERŁA Jutro Impreza zapew-
nia widocznie bielszy uśmiech już po pierwszym zastosowaniu.

Dostępne w wybranych drogeriach Jasmin.

Rooibos
Pod nazwą Rooibos i Aspalat kryją się liście 
czerwonokrzewu, które są pozyskiwane 
z górskich obszarów południowej Afryki. 
Rooibos jest znany ze swojego bogactwa 
w przeciwutleniacze. Zawiera flawonoidy, 
w tym unikalne dihydrochalkony – aspa-
latynę i notofaginę. Antyoksydanty dzia-
łają ochronnie na DNA i białka komórek, 
zapobiegając niekorzystnym mutacjom. 
Rooibos w postaci okładów jest pomocny 
w łagodzeniu zmian skórnych, takich jak 
różnego rodzaju egzemy, podrażnienia, trą-
dzik czy oparzenia słoneczne. Chroni także 
skórę przed przedwczesnym starzeniem 
i zmarszczkami. Zaparzany samodzielnie ma 
delikatny posmak miodu. Często możemy 
znaleźć go w różnych mieszankach, np. 
z suszem owocowym bądź z miętą.

Hibiskus
Najczęściej kojarzymy go z obniżaniem ci-
śnienia i cholesterolu. Sprawdza się także 
przy zwalczaniu objawów przeziębienia. 
Jednak ten kwaskowaty napar o głębokim, 

REKLAMA
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Litery z pól oznaczonych numerami i kolorem utworzą rozwiązanie. 

Krzyżówka
kosmetyczna

18

15

12

19

14

8

11

9

5

10

7

13

17

16

4

3

1 2

1

4

3

8

6

7

5

2

Pionowo:
2. Aktywna postać witaminy B3.
3. Obecny w kuracjach na nadprodukcję sebum.
4. Liście czerwonokrzewu.
5. Enzym powodujący odbarwianie skóry.
7. Inaczej makijaż permanentny.
9. Substancja barwiąca.
12. Chłodny odcień blondu.
13. Wybielająca substancja występująca w liściach bergenii.
14. Przyprawa, dodaje włosom ciepłych odcieni.
18. Nie zawierają jej napary ziołowe.
19. Błyszczą na sukience.

Poziomo:
1. Roztwór na płukankę do włosów.
6. Zmiękcza i nawilża skórę.
8. Wykonuje makijaż permanentny.
10.  Napar – panaceum dla cer szczególnie 

wrażliwych i naczynkowych.
11. Orzech lub kształt paznokcia.
15. Zioło na włosy, cerę i paznokcie.
16. Błyszczące drobinki.
17. Stopień ziarnistości pilnika.
19. Rozjaśniający składnik aktywny.
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  Koziorożec 
(22 grudnia – 19 stycznia)

Dla Koziorożców nadchodzi dobry 
czas. Wykorzystaj ten moment. Zadbaj 
o kondycję i dobre samopoczucie. Nie 
unikaj spacerów na świeżym powietrzu 
i koniecznie zaopatrz się w ziołowe her-
baty. Wieczory spędzone pod kocem, 
z kubkiem gorącego, zdrowego naparu 
dodadzą Ci sił i poprawią wygląd skóry.

  Baran 
(21 marca – 19 kwietnia)

Barany mają za sobą intensywny rok. Dużo 
stresu, ale również wiele aktywności. Two-
ja skóra wymaga gruntownej odnowy. 
Pozbądź się przebarwień, zadbaj o jej 
dobre nawilżenie i ujędrnienie. Głowa do 
góry, najbliższy czas dla Baranów to okres 
regeneracji, możesz pomóc swojej cerze 
odzyskać dobrą kondycję.

  Rak 
(21 czerwca – 22 lipca)

Ach, te kapryśne Raki, trudno was zado-
wolić. Jednak nie jest to niemożliwe. Nie 
wszystko od razu musi przynosić spek-
takularny efekt. Małymi kroczkami do 
celu. Aromaterapia poprawi Ci nastrój, 
do tego dołącz szczotkowanie ciała, a bę-
dziesz zaskoczona, jakie efekty uzyskasz 
po paru tygodniach.

  Waga 
(23 września – 22 października)

Uwaga Wagi, ten rok należy do Was. 
W nadchodzącym sezonie możesz trochę 
odpuścić, nie rozpamiętuj minionych po-
rażek, teraz będzie tylko lepiej. Skup się 
na przyjemnych rzeczach i samorozwoju. 
Jeśli lubisz prace manualne to postaw na 
DIY, to bardzo relaksujące zajęcie.

  Wodnik 
(20 stycznia – 18 lutego)

Karnawałowe szaleństwo sprawi, że 
towarzyskie Wodniki będą miały znacz-
ny wzrost życiowej energii. To czas na 
eksperymenty, również te związane 
z poprawą urody. Jeśli zastanawiałaś 
się nad możliwością inwestycji w makijaż 
permanentny, to dobry moment na taką 
decyzję. Nie odkładaj tego dłużej.

  Byk 
(20 kwietnia – 20 maja)

Najbliższy rok będzie bardzo przychylny 
dla Byków. Uda Ci się zrealizować wiele 
noworocznych postanowień, zatem do-
brze przemyśl, co chcesz osiągnąć. De-
pilacja laserowa, zabiegi medycyny este-
tycznej, wyrzeźbienie ciała – to wszystko 
jest w zasięgu ręki, musisz tylko podjąć 
dobrą decyzję.

  Lew 
(23 lipca – 22 sierpnia)

Lwy tej zimy będą miały zdecydowanie 
z górki. Pojawi się sporo nowych wyzwań 
i okazji do realizacji celów. Pamiętaj jed-
nak, żeby zadbać o drobne przyjemno-
ści. Zaszalej z nowym kolorem paznokci, 
poeksperymentuj z makijażem w czasie 
karnawałowego szaleństwa, nie bój się 
brokatów i diamencików.

  Skorpion 
(23 października – 21 listopada)

Dla Skorpionów to rok zmian. To już tylko 
od Ciebie zależy, czy będą one zmianami 
na lepsze. Pamiętaj, żeby dobrze przemy-
śleć wszystkie kroki, zanim podejmiesz 
decyzję. To dobry czas na wszelkie meta-
morfozy. Możesz pomyśleć o nowym kolo-
rze włosów, spektakularnym manicure itp.

  Ryby 
(19 lutego – 20 marca)

Prawdziwe romantyczki kochające piękno 
i luksus - takie są właśnie Ryby. To dla 
Ciebie powstały kosmetyki ze złotem, dia-
mentowym pyłem, czy masą perłową. Nie 
bój się sięgać po takie produkty, jednak 
pamiętaj, że tylko jeśli dobrze dobierzesz 
specyfiki dopasowane do potrzeb swojej 
cery, odwdzięczy się ona blaskiem.

  Bliźnięta 
(21 maja – 20 czerwca)

Bliźniętom uda się w nadchodzącym roku 
zrobić generalne porządki. I bynajmniej 
nie chodzi tu o posprzątanie mieszka-
nia! Stwórz szczegółowy plan odnowy 
biologicznej. Warto włączyć do niego 
regularne wizyty w saunie i na siłowni. 
Twoja skóra odwdzięczy Ci się, gdy za-
dbasz o jej regularne nawilżanie.

  Panna 
(23 sierpnia – 22 września)

Rozsądne i pragmatyczne Panny potrze-
bują w nadchodzącym okresie odrobiny 
szaleństwa. Myślałaś ostatnio o zmianie 
koloru włosów? Blond będzie strzałem 
w dziesiątkę! Dobierz tylko odpowiedni 
odcień, który będzie pasował do twojej 
cery, a zobaczysz, że odejmiesz sobie 
kilka lat.

  Strzelec 
(22 listopada – 21 grudnia)

Strzelce będą usatysfakcjonowane aktyw-
nościami, które czekają na nie w nadcho-
dzącym okresie. Pamiętaj jednak, żeby nie 
zapominać o codziennej pielęgnacji. Po-
staw na solidne nawilżenie i regenerację 
skóry. Resztą nie musisz się przejmować, 
czeka Cię wiele przygód w tym kwartale.

Horoskop
kosmetyczny
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