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AA COLLAGEN INTENSIVE – przełom w pielęgnacji ciała. 
Nareszcie aktywny kolagen – ceniony w pielęgnacji twarzy za intensywnie regenerujące właściwości, 

został zamknięty w luksusowych balsamach do ciała marki AA. Już po pierwszej aplikacji skóra staje się 
intensywnie nawilżona, elastyczna i jedwabiście gładka. Dzięki aksamitnej formule balsam 

błyskawicznie się wchłania, dając uczucie natychmiastowego komfortu.

Dowiedz się więcej www.skinmate.pl lub www.kosmetykiaa.pl

WYGŁADZANIA CIAŁA
Skoncentrowana moc
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Nowoczesne, piękne 
stoisko firmy Oceanic 
zachwyciło odwiedza-
jących targi w Dubaju.

Oceanic’s modern and 
pretty stand wowed 
the Dubai fair visitors.

Kosmetyki z portfolio 
Oceanic cieszą się 
coraz większym zain-
teresowaniem  
w Wietnamie. 

Oceanic’s cosmetics 
enjoy more and more 
popularity in Vietnam.  

TARGI – BEAUTYWORLD  
MIDDLE EAST DUBAJ 2016

W dniach 15-17 maja uczestniczyliśmy w Targach Beautyworld Middle East 
Dubaj 2016. Była to pierwsza okazja do zaprezentowania nowej selektywnej 
marki, AA CODE Sensible. Odwiedzający targi mieli także okazję poznać serię 
LONG4LASHES. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się przede wszystkim 

serum do rzęs, które trafiło na półki w Dubaju we wrześniu.  

TRADE FAIR – BEAUTYWORLD 
MIDDLE EAST DUBAI 2016 

In May 15-17 Oceanic participated in the trade fair Beautyworld Middle East 
Dubai 2016. It was the first chance to showcase and promote the new selective 

brand AA CODE Sensible. The second group of the products we proudly 
displayed in Dubai was LONG4LASHES. Since Sept. 2016 the L4L eyelash condi-

tioner has been available in Dubai. Our awesome stand enjoyed great popularity 
of the fair visitors.  

Z WIZYTĄ W WIETNAMIE
W dniach  29.06–08.07 2016 roku firma Oceanic gościła w Hanoi.   

Celem wizyty były specjalistyczne szkolenia dla farmaceutów oraz prezen-
tacja portfolio produktów Oceanic. Szczególne uznanie zyskały marki Oillan  
i LONG4LASHES. Lansowanie odbyło się w pięciogwiazdkowym hotelu sieci  
Pullman, w samym sercu miasta. W konferencji wzięło udział 80 uczestników:  

właścicieli aptek oraz przedstawicieli mediów.

A VISIT TO VIETNAM
From June 29 to July 8, 2016 Oceanic was visiting Hanoi.   

The visit was aimed at having specialist courses and presenting Oceanic prod-
ucts. Oillan and LONG4LASHES enjoyed particular interest. The promotional event 

was hosted by the 5-star chain hotel Pullman, in the heart of the city. The conference 
was attended by 80 participants – drugstore owners and media representatives. 
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WITAMY
WELCOME

Jesień – czas, który najbardziej 
cieszy oczy feerią barw. Czerpiemy z niej 
pełnymi garściami. 
W świecie kosmetyków to czas eksplozji nowości i wytężonej pracy.  
Możecie się o tym przekonać podczas lektury wywiadu z Katarzyną 
Grużewską – kierownikiem Laboratorium Naukowo-Badawczego  
OCEANIC, które opracowuje receptury blisko dwustu kosmetyków 
rocznie. Pielęgnacja jesienno-zimowa oznacza często zwalczanie posło-
necznych niespodzianek. Z pomocą przychodzi nowa linia do pielęgnacji 
twarzy AA Laser White wspierająca redukcję przebarwień. Z dumą 
prezentujemy również gamę baz pod makijaż AA Beauty Primer 360 ,̊  
które wyprzedzają o krok tradycyjne bazy, łącząc działanie przedłuża-
jące trwałość makijażu z silnymi właściwościami pielęgnacyjnymi.  
Dla miłośników sensorycznej pielęgnacji ciała miłą niespodzianką będą 
balsamy AA Ethnic Beauty zainspirowane etnicznymi rytuałami 
piękna. W ich składzie znajdziecie naturalne ekstrakty roślinne: z bam-
busa, zielonej herbaty czy ryżu himalajskiego. Jesień to eksplozja soczy-
stych barw, które szturmem podbiły świat mody. Najnowsze kolekcje 
naszych marek odzieżowych są tego żywym dowodem. Gerard Darel 
otwiera sezon z nową ambasadorką. Charlotte Gainsbourg – utalento-
wana artystka i ikona francuskiego stylu – od lat inspiruje miliony  
kobiet na całym świecie. Jej naturalna osobowość splata się z nonsza-
lancką elegancją paryskiego domu mody, dając wyraz ponadczasowej, 
wysmakowanej prostocie. Tara Jarmon z kolei zaskakuje szerokim wy-
borem kolorów i krojów, zapraszając do królestwa wyszukanych form, 
bogatych zdobień i finezyjnych wykończeń. Kto powiedział, że jesień 
musi być szara i nudna? 

OCEANIC S.A. | UL. KŁOBUCKA 25 | 02-699 WARSZAWA | TEL. + 48 22 5488200
WWW.OCEANIC.COM.PL | WWW.KOSMETYKIAA.PL | REDAKCJA@OCEANIC.COM.PL

Autumn – the time we feast our eyes upon 
a féerie of colours. We are drawing to the 
fullest extent from it. 
The world of cosmetics is now exploding with novelties and strenuous 
work. Find it out by reading an interview with Katarzyna Grużewska, 
the manager of the OCEANIC Science and Research Labora-
tory which develops recipes of nearly 2 hundred cosmetics per year. 
Autumn-winter beauty care often means combating post sun exposure 
surprises. To aid comes AA Laser White, a new face care line helping 
reduce skin discolouration. We also take pride in presenting a range
of AA Beauty Primer 360˚ make-up foundations which go a step fur-
ther than the traditional ones by combining the effects of extended 
make-up durability and strong care properties. Sensory body care en-
thusiasts will be pleasantly surprised by AA Ethnic Beauty balms in-
spired by ethnic beauty rituals. Their composition includes natural 
ingredients of plant origin as bamboo extract, green tea or Himalayan 
rice. Autumn explodes with juicy colours which have taken the world 
of fashion by storm. The newest collections of our apparel brands are 
living proof of it. Gerard Darel opens the season with a new ambassa-
dress. Charlotte Gainsbourg – the talented artist and French style 
icon has for years been an inspiration for millions of women all over 
the world. Her natural personality interlaces with a nonchalant ele-
gance of the Parisian fashion house, thus giving expression to time-
less, sophisticated simplicity. Then comes Tara Jarmon surprising 
with a wide choice of colours and cuts, and inviting to the kingdom  
of subtle forms, rich adornments and delicate finishes. Who said that 
autumn must be dull and boring? 

        Życzę przyjemnej lektury.
Have a pleasant reading.
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GRUNT TO BAZA 
Jeśli chcesz się stać mistrzynią makijażu, używaj bazy. Ukryje, co trzeba,  
i podkreśli, co piękne. 
Właściwa baza tworzy nieskazitelny makijaż i… perfekcyjne selfie. To rodzaj woalki, 
która matuje, tuszuje niedoskonałości, dodaje blasku. AA Beauty Primer 360˚ to bazy  
w czterech odsłonach: matującej i zmniejszającej widoczność porów, redukującej 
zaczerwienienia, wygładzająco-nawilżającej oraz łagodząco-nawilżającej. 

BASE MATTERS 
If you want to become a make-up champion, use a base 
to cover up your weak points and highlight the strong ones  
in yourself.  
A relevant base makes a flawless make-up and…a perfect selfie.  
It is a kind of a veil mattifying, covering up imperfections, adding 
radiance. AA Beauty Primer 360˚ includes bases in 4 releases: 
mattifying and pore minimising, redness reducing, smoothing 
and extending make-up durability, and calming. 

CO DZIEŃ PIĘKNIEJSZA
Linia My Payot wzbogaciła się o rewitalizującą maskę na noc, ochronną 
mgiełkę do twarzy oraz kremy BB.
My Payot Sleeping Pack ułatwia skórze nocny wypoczynek, uwalniając siłę 
działania, jaką posiadają energizujące owoce, kwas hialuronowy i odświeża-
jący ekstrakt z drzewa jedwabnego. My Payot Brume Éclat, mgiełka z ekstrak-
tem z superowoców rozświetla skórę i utrwala makijaż, a kremy My Payot BB 
Cream Blur 5 w 1 z SPF 20 nadają skórze efekt naturalnej opalenizny.

PRETTIER EACH DAY
My Payot has been enriched with a revitalising night mask, a protective face 
mist and BB creams.  
My Payot Sleeping Pack allows the skin to recover better during the night  
by releasing energising fruits, hyaluronic acid and invigorating silk tree extract.  
My Payot Brume Éclat, a mist with superfruit extract illuminates the skin and fixes 
the make-up, while My Payot BB Creams Blur 5-in-1 with SPF 20 give the skin 
a peach effect or a natural suntan. 

 Dobry kosmetyk  
powinien być  

skuteczny,  
bezpieczny  
i przyjemny  

w użytkowaniu. 
Przedstawiamy 
nasze nowości.

 A good cosmetic 
should be effective, 
safe and pleasant 

in use. Here are our 
novelties.

Nowości linii 
My Payot.

My Payot 
novelties.

Bazy AA Beauty Primer 
360° łączą w sobie 
makijaż i zaawanso-
waną pielęgnację.

AA Beauty Primer 360° 
bases blend 
make-up with 
advanced care.

W kolejny sezon wkraczamy z nowymi kosmetykami i pomysłami na coraz skuteczniejszą 
pielęgnację skóry twarzy, ciała i włosów. / We are entering the new season with the latest 
cosmetics and ideas for a more and more effective skin care of the face, body and hair.

Oceanic
JESIEŃ-ZIMA 2016/2017

by

AUTUMN/WINTER 2016/2017 BY OCEANIC

NOWOSCI
NOVELTY
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CIEMNA STRONA BRĄZU
Kochamy czekoladę! Włosy w odcieniu głębokiego, czekoladowego brązu 
będą jednym z bardziej pożądanych odcieni nadchodzącego sezonu. 
Jeśli jesteś brunetką i marzysz o włosach w głębokim odcieniu, pełnych  
blasku, sięgnij po nową rewolucyjną serię Brilliant Brunette Visibly Deeper 
marki John Frieda: szampon z barwnikiem złożonym z fioletowych, 
pomarańczowych i żółtych tonów, odżywkę z nawilżającą gliceryną 
i preparat pod prysznic pogłębiający odcień. 

THE DARK SIDE OF BROWN
We love chocolate, but deep brown will be soon one of more desired tones 
for hair in the upcoming season. 
If you are a brunette and dream of hair in a deep tone, full of lustre, reach for the 
new revolutionary series Brilliant Brunette Visibly Deeper by John Frieda: a sham-
poo with a dye composed of violet, orange and yellow tones, a conditioner 
with moisturising glycerine and a shower treatment for colour deepening.

Zdrowa i pełna blasku cera? Możesz ją mieć, dobierając naturalny podkład 
do skóry wrażliwej.
Gama podkładów AA NUDE SENSITIVE stawia na lekkość, nie zapominając 
o trwałości i walorach pielęgnacyjnych. Podkład nawilżająco-kojący z D-pante-
nolem, alantoiną i witaminą E ujednolica koloryt skóry, a satynowe wykończenie 
zapewnia naturalny efekt gładkiej i zdrowej cery. 

MINIMALISM IN MAKE-UP 
Healthy skin full of radiance? By choosing a natural foundation for sensitive skin, 
you can have it.  
A wide range of AA NUDE SENSITIVE foundations bets on lightness without leaving 
aside durability and care qualities. A moisturising and soothing foundation with 
D-panthenol, allantoin and vitamin E evens skin tone while the satin finish ensures 
a natural effect of smooth and healthy skin. 

MINIMALIZM 
W MAKIJAŻU

John Frieda Brilliant 
Brunette to komplek-
sowa pielęgnacja 
włosów przeznaczona 
dla brunetek.

John Frieda Brilliant 
Brunette is a complex 
hair care dedicated  
for brunettes.

AA NUDE SENSITIVE 
– naturalny makijaż.

AA NUDE SENSITIVE  
– a natural make-up.

WIĄZKĄ LASERA
Przebarwienia są częstym problemem skóry 
po lecie. Jak je usunąć, wiedzą kosmetyki 
naśladujące działanie lasera IPL.  
Innowacyjne kosmetyki AA Laser White zostały 
zainspirowane światłem laserowym, wykorzy-
stywanym w profesjonalnych zabiegach roz- 
jaśniania skóry laserem IPL. Zastosowana w nich 
przełomowa technologia CHROMOLUX, z kwa-
sem traneksamowym, witaminą C i kwasem 
migdałowym, lokalizuje i neutralizuje skupiska 
melaniny odpowiedzialne za powstawanie 
plam na skórze.

THE LASER BEAM
Nothing spoils the skin more than discolour-
ations. The cosmetics mimicking an IPL laser 
treatment know how to remove them.  
Innovative cosmetics AA Laser White inspired 
by professional skin brightening treatments with  
an IPL laser are based on the ground-breaking 
CHROMOLUX technology with tranexamic acid, 
vitamin C and mandelic acid. It localises and neu-
tralises melanin concentrations responsible  
for discolouration.

AA Laser White
– sposób 
na przebarwienia.

AA Laser White 
– a solution for skin 
discolouration.
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NIE BĄDŹ 
NAPUSZONA!
Walczysz z puszącymi się, niesfornymi kosmykami? Zaled-
wie jedna aplikacja sprawi, że włosy będą gładkie, miękkie 
i podatne na stylizację. 
Dyscyplinowanie włosów to zadanie dla nowego Frizz Ease 
10 Day Tamer marki John Frieda. Innowacyjny produkt stoso-
wany na suche włosy poprawia ich strukturę na 10 dni, chroni 
przed wilgocią i uszkodzeniami, a wnikając w głąb włosów, 
zmiękcza i uelastycznia włókna. 

LET YOUR 
HAIR DOWN!
Combating frizzy, unruly strands? Only one use will make 
your hair smooth, soft and easy to style. 
Disciplining your hair is a task for the new John Frieda Frizz 
Ease 10 day Tamer. The innovative product improves dry hair 
for 10 days, protects against humidity and damage, and by 
going deeply into hair, it softens and elasticises its fibres. 

ETNICZNE RYTUAŁY 
Jeśli marzysz o dalekiej podróży, wybierz się w nią już dzisiaj z balsamem do ciała 

z najnowszej linii AA Ethnic Beauty.
Japonię, Himalaje, Maroko znajdziesz teraz w niezwykle sensorycznych rytuałach pielęgna-
cyjnych, które przeniosą Twoje ciało i umysł w najdalsze zakątki świata. Aksamitne balsamy 

do ciała i aromatyczne kremy do rąk zawierają cudowne ekstrakty roślinne z bambusa,  
zielonej herbaty, ryżu himalajskiego, które zbawiennie działają na naszą skórę, przynosząc 

jej prawdziwe ukojenie.

ETHNIC RITUALS 
If you are dreaming of a distant travel, set off right now with the newest line 

AA Ethnic Beauty body balm.
Japan, the Himalayas, Morocco? Find them all in extremely sensory care rituals to make your 
body and mind travel to the remotest corners of the world. The velvet body balms and aro-

matic hand creams contain miraculous herbal extracts of bamboo, green tea, and Hima-
layan rice to have beneficial and truly soothing effects on the skin.

WŁOS CI Z GŁOWY NIE SPADNIE
Tracisz włosy na potęgę? Męskie łysienie często warunkują geny,  
ale nie trać nadziei i zadbaj o to, co jeszcze zostało. 
Z nadmiernym wypadaniem włosów zmaga się aż 80 procent mężczyzn rasy  
białej. Zamiast więc marzyć o bujnej czuprynie, stosuj kompleksową linię  
LONG4LASHES MEN (serum i szampon), która wzmocni osłabione cebulki,  
nawilży i odżywi skórę głowy. Problem łupieżu rozwiąże szampon z tej linii. 

NOT A SINGLE HAIR ON YOUR 
HEAD WILL BE LOST 
Shedding your hair? Male baldness is often conditioned by gens, but do not 
lose hope and take care about what still grows. As much as 80% of white 
men suffer from excessive hair loss. Instead of dreaming about a lush mop  
of hair, use the complex line LONG4LASHES MEN (serum and shampoo)  
to strengthen weak hair bulbs, moisturise 
and nourish the sculp. Solve dandruff 
problems by using the line’s shampoo. 

LONG4LASHES MEN 
– teraz kultowa marka 
także dla panów.

LONG4LASHES MEN 
– now comes the cult 
brand for men, too.

Z nowym hitem  
10 Day Tamer marki 
John Frieda ujarzmisz  
niesforne włosy aż  
na 10 dni. 

Tame your frizzy hair 
in 10 days with 10 Day 
Tamer, a new hit  
by John Frieda. 

Balsamy do ciała 
AA Ethnic Beauty –  
etniczne rytuały 
piękna. 

AA Ethnic Beauty 
body balms – ethnic 
beauty rituals. 

NOWOSCI
NOVELTY
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PEŁNĄ PIERSIĄ 
Gdy katar utrudnia oddychanie, a przeziębienie rozłożyło Cię na dobre,  
wspomóż się maścią z aromatycznymi olejkami.  
Pięknie pachną i leczą. Olejki eteryczne z sosny i eukaliptusa rozrzedzają wydzielinę,  
udrażniają nos i ułatwiają oddychanie, a olejek jałowcowy działa dodatkowo antyseptycznie 
i odkażająco. Maść Resiterm łagodzi objawy przeziębienia, nie rozgrzewając i nie podrażnia-
jąc delikatnej skóry klatki piersiowej. 

WITH A FULL BREATH
When your runny nose makes it difficult to breathe freely and cold traps you in bed, 
reach for an ointment with aromatic oils.  
They smell great and cure. Pine and eucalyptus essential oils thin out mucus and open up 
the nose airway for better breathing while juniper essential oil has an antiseptic and disin-
fecting activity. The ointment Resiterm eases symptoms of cold without warming up and 
irritating the delicate skin of the chest area.

CELUJ W WITAMINĘ C 
Witamina C to udowodniony naukowo sposób na rewitalizację  
i rozświetlenie skóry. Wypróbuj!
Laboratorium Bioline Jatò sięgnęło po tę witaminę, łącząc jej zaawansowaną 
formę ze składnikami aktywnymi najnowszej generacji. Owocem tego mariażu 
jest najnowsza linia DE-OX C EVOLUTION, która zwalcza stres oksydacyjny i glika-
cję, główne przyczyny starzenia się skóry. Efekt? Młodsza, pełna blasku cera.

C-TARGETED  
Vitamin C is a scientifically proven way to revitalise and illuminate the skin. 
Have a try! 
The Bioline Jatò laboratories reached for the vitamin to combine its advanced 
form with the state-of-the-art active ingredients. The outcome of the merger  
is the newest line DE-OX C EVOLUTION that combats oxidative stress and glyca-
tion being the major causes of skin aging. Effects? Younger, radiant skin.

Substancje zapa-
chowe to niezwykle 

ważne elementy 
perfum, kosme-

tyków i wyrobów 
medycznych.

Scent substances are 
extremely important 
elements of perfu-
mes, cosmetics and 
medical products. 

Resiterm to wyrób 
medyczny, który przy-
nosi szybką ulgę 
w przeziębieniu.

Resiterm is a medical 
product that brings 
quick relief from cold.

DYSKRETNA SPRAWA 
Agresywne kosmetyki, proszki do prania,
zapachowe podpaski to sprawcy podraż-
nień okolic intymnych.
Wrażliwa skóra okolic intymnych łatwo
ulega podrażnieniom. Do grup szczegól-
nego ryzyka należą kobiety w ciąży,  
dziewczynki, ale także osoby wrażliwe  
na drażniące składniki, stosowane  
np. w konwencjonalnych kosmetykach czy 
płynach do prania. Specjalistyczne preparaty 
Oillan Intima zapewniają optymalną ochronę 
przed infekcjami i stanami zapalnymi. Bezpie-
czeństwo alergologiczne i skuteczność dzia-
łania gwarantowane przez markę Oillan.

A DISCREET ISSUE 
Aggressive cosmetics, washing powders, 
aromatic sanitary napkins are the cause of 
intimate area irritations. 
Sensitive skin in the intimate area is easily 
prone to irritation. The risk group includes 
particularly pregnant women, young girls, 
but also individuals sensitive to irritants used 
e.g. in conventional cosmetics or washing 
liquids. Specialist Oillan Intima products en-
sure an optimal protection against infections 
and inflammatory conditions. Allergological 
safety and efficacy are guaranteed by Oillan.

Oillan Intima 
– bezpieczeństwo 
i skuteczność.

Oillan Intima 
– safety and efficacy. 

Nowy zapach 
LIU•JO Gold, inspiro- 
wany Orientem.

LIU•JO’s new fragrance 
inspired by the Orient.

ARABSKIE NOCE
Magiczny, zmysłowy zapach wody perfumowanej LIU•JO Gold przenosi nas 

w świat baśni z tysiąca i jednej nocy. 
Złoty flakon skrywa piżmowo-drzewne i orientalne nuty. Uwodzący eliksir otwiera 
słodka róża damasceńska, zatopiona w gruszkowym sorbecie. W nucie serca dołą-

czają odurzające akordy olejku z drewna agarowego, zwierzęcy aromat skóry  
i słodkich pralinek. Całość wieńczą zmysłowe nuty paczuli, piżma i wanilii. 

ARABIAN NIGHTS 
The magical, sensuous fragrance of LIU•JO Gold Eau de Parfum takes us  

to the world of the fables from the thousand and one nights. 
Its golden bottle hides musk-wood and oriental notes. The intoxicating elixir 

opens up with the sweet Damascus rose sunk in pear sorbet. In the heart note 
come intoxicating accords of agar wood oil, the animal scent of leather and 
sweet pralines. The whole is topped off with sensuous notes of patchouli, 

musk and vanilla.  
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ROZMOWA
LET’S TALK

Tworzenie kosmetyków to zajęcie wymagające współpracy z wieloma specjalistami.  
/ Cream making is a task entailing cooperation with many specialists. 

Krem od kuchni 
How long have you been working in the OCEANIC 
laboratory?
I started my adventure with OCEANIC 19 years ago, and since 2005 
I’ve been the manager of the Science and Research Laboratory.

What was your former path? 
I am a biotechnology graduate from the Gdańsk University  
of Technology, Faculty of Chemistry. When I was a final-year stu-
dent there, I also graduated from the Post Diploma Studies in Cos-
metology at the Medical University of Łódź, seeing it as an op-
portunity to find an interesting job. It was in those times when  
the cosmetic industry kicked off in Poland – it’s been fascinating 
to me all the time. 

Who do you cooperate with on a daily basis? 
Making cosmetics and medicines is an interdisciplinary task entail-
ing cooperation with many specialists. The recipes of the prod-
ucts for allergy sufferers must be insightfully viewed in terms  
of dermatology, toxicology, analytical and physical chemistry. 
A fair load of work is also needed within documentation. I highly 
value contacts with the Medical University of Gdańsk and an ex-
change of experience with the legislative group at the Polish As-
sociation of Private Employers in Cosmetic Industry the member 
of which I’ve been for 10 years. 

How big is your team?
The Science and Research Laboratory team consists of 11 people 
including technologists and specialists in pharmaceutical imple-
mentations, engineers and pharmacists with significant academic 
achievements. 

The present laboratory stands for top-class technology, 
doesn’t it? 
Yes, it does. We have a state-of-the-art equipment making it pos-
sible to precisely monitor the progress of research tasks on each 
stage of product making. We have microscopes, the Turbiscan  
for emulsion testing, climatic chambers, homogenisers and a ful-
ly-equipped microbiological lab. The next step will be to fully 
computerise our laboratory. 

How many patents does the OCEANIC laboratory have 
to its credit?
I am a co-author of 7 patent applications, 2 of which have already 
been granted, and the remaining 5 are pending processing at the 
Patent Office. I presume that they will go through it successfully. 
While working on new solutions, we put the biggest emphasis  
on perfecting our cosmetics. The greatest appreciation is our 
customers’ satisfaction and the trust they put in our products. 

What is it that gives you the biggest satisfaction?
The dynamic growth of the sector makes me have to face up  
to new challenges in terms of lab organisation, computerisation 
and legal changes, too. The job also gives me the opportunity  
to stay in touch with very interesting, creative people who don’t 
know barriers and do adore challenges, like me. It’s them who 
I share with the feeling of passion and success determined  
by building visions of the cosmetics for allergy sufferers and med-
ical products, the reliability developed while making them  
and consistence. 

Does your work inspire you to search for new solutions?
Creativity and constant improvement is a must for achieving suc-
cess. New ideas within IT, management systems, or modern ana-
lytical methods give a huge professional satisfaction. I seek inspi-
ration everywhere, but above all, from contacts with people. 
Moreover, regardless of where I am or what I am doing, I keep 
track of novelties in cosmetology and pharmacy. 

Thank you for the talk. 

Od jak dawna pracuje Pani w laboratorium OCEANIC?
Przygodę z firmą OCEANIC zaczęłam 19 lat temu,  
a od 2005 roku jestem kierownikiem Laboratorium 
Naukowo-Badawczego.

Jaka była Pani wcześniejsza droga? 
Jestem absolwentką biotechnologii na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Gdańskiej. Gdy byłam na ostatnim roku studiów, 
skończyłam Podyplomowe Studia Kosmetologii na Uniwersyte-
cie Medycznym w Łodzi, widząc w tym szansę na ciekawą 
pracę. Były to początki przemysłu kosmetycznego w Polsce, 
który od zawsze mnie pasjonował.

Z kim Pani współpracuje na co dzień? 
Tworzenie kosmetyków i leków to interdyscyplinarne zajęcie,  
wymagające współpracy z wieloma specjalistami. 
Trzeba wnikliwie spojrzeć na receptury preparatów dla 
alergików, zarówno od strony dermatologii, toksykologii, 
jak i chemii analitycznej oraz fizycznej. Potrzebna jest 
także rzetelna praca nad dokumentacją. Cenię sobie 
kontakty z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, 
a także wymianę doświadczeń z grupą legislacyjną 
w Polskim Związku Pracodawców Prywatnych Branży 
Kosmetycznej, której jestem członkiem od dziesięciu lat.

Jak duży jest Pani zespół?
Zespół Laboratorium Naukowo-Badawczego liczy  
11 osób. W jego skład wchodzą technolodzy i specja-
liści ds. wdrożeń farmaceutycznych, inżynierowie 
i farmaceuci ze znacznym dorobkiem naukowym.

Dzisiejsze laboratorium to technologia na najwyższym 
poziomie? 
Tak, dysponujemy bardzo nowoczesnym sprzętem, który po-
maga precyzyjnie śledzić postęp prac badawczych na każdym 
etapie powstawania produktu. Mamy mikroskop, urządzenie do 
badania emulsji Turbiscan, komory klimatyczne, homogeniza-
tory oraz w pełni wyposażoną pracownię mikrobiologiczną. Ko-
lejnym krokiem będzie pełna informatyzacja naszej jednostki.

Ile patentów ma na swoim koncie laboratorium OCEANIC?
Jestem współautorką siedmiu wniosków patentowych, dwa 
z nich zostały już przyznane, a w przypadku pozostałych pięciu 
trwa postępowanie w Urzędzie Patentowym. Zakładam,  
że zakończy się sukcesem. Pracując nad nowymi preparatami, 
największy nacisk kładziemy na innowacyjne rozwiązania  
i udoskonalanie receptur, czego naturalnym efektem są autor-
skie projekty badawcze. Zadowolenie konsumentów i zaufanie, 
jakim obdarzają nasze kosmetyki, to w końcu największe uzna-
nie dla naszej pracy. 

Co daje Pani największą satysfakcję?
Dynamiczny rozwój tej branży powoduje, że trzeba sprostać nowym 
wyzwaniom, zarówno od strony organizacji laboratorium, informa-
tyzacji, jak też zmian prawnych. Praca daje mi także możliwość 
kontaktu z bardzo interesującymi, kreatywnymi ludźmi, którzy  
nie znają barier i uwielbiają wyzwania, podobnie jak ja. Dzielę 

KATARZYNA GRUŻEWSKA
Kierownik Laboratorium 
Naukowo-Badawczego 
OCEANIC od 19 lat wraz ze 
swoim zespołem tworzy 
receptury kosmetyków, 
dermokosmetykow, leków 
i wyrobów medycznych, 
produkowanych w firmie 
OCEANIC.

KATARZYNA GRUŻEWSKA
The manager of the  
OCEANIC Science and 
Research Laboratory, for 
19 years, she and her team 
have been making recipes 
of cosmetics, dermocos-
metics, medicines and 
medical products manu-
factured by OCEANIC. 

z nimi pasje i sukcesy, które przekładają się na budowanie wizji 
kosmetyków dla alergików i preparatów leczniczych. Łączy nas 
również rzetelność i konsekwencja przy ich tworzeniu. 

Czy praca inspiruje Panią do szukania nowych rozwiązań?
Kreatywność i ciągłe doskonalenie są konieczne do osiągnię-
cia sukcesu. Nowe pomysły z dziedziny informatyki, systemów 
zarządzania czy nowoczesne metody analityczne dają 
ogromną satysfakcję zawodową. Inspiracji szukam wszędzie, 
ale przede wszystkim w kontaktach z ludźmi. Poza tym bez 
względu na to, gdzie jestem i co robię, śledzę nowości z dzie-
dziny kosmetologii i farmacji.

Dziękuję za rozmowę. 

Laboratorium  
Naukowo-Badawcze 
OCEANIC to jedna  
z najnowocześniej-
szych tego typu  
placówek w Europie.

OCEANIC Science and 
Research Laboratory  
is one of the state-of-
-the-art facilities of this 
type in Europe. 

FROM THE BACKSTAGE OF CREAM MAKING 
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Halo, tu baza! 
Hallo, base here! 

MAKIJAZ
MAKE-UP

Perfekcyjny makijaż to gwarancja idealnego selfie! Oprócz dobrze dobranego pod-
kładu i pudru liczy się również baza: „magiczny” kosmetyk, który przedłuża trwa-
łość makijażu, koryguje niedoskonałości i dodaje cerze blasku. Dzięki niej będziesz 
królową Instagrama! 

Zawoalowana 
Krem, podkład i puder to standard w aplikacji makijażu. Ale dziś to za mało! Bez 
bazy ani rusz. Dlaczego? Po pierwsze, nawet najlepiej dobrany podkład po kilku 
godzinach zaczyna znikać: częściowo absorbuje go skóra, trochę ściera się podczas 
bezwiednego dotykania dłonią twarzy. Z czasem uwidaczniają się wszelkie niedo-
skonałości, np. wypryski, zaczerwienienia, przebarwienia, drobne zmarszczki.  
Zapobiega temu baza, która obleka twarz niczym cienka woalka, tworząc  
warstwę ochronną między skórą a podkładem. Po drugie, ten czarodziejski kosme-
tyk wypełnia pory i drobne zmarszczki, ujednolica koloryt, napina skórę, dzięki 
czemu wydaje się ona dużo gładsza. Po trzecie, baza matuje lub rozświetla, w zależ-
ności od potrzeb skóry i pożądanego efektu. Dzięki niej makijaż rozprowadza się 
równomiernie i utrzymuje na skórze do kilkunastu godzin. 

Na dobrym gruncie 
Baza bazie nierówna. Wybierając produkt, miej na względzie potrzeby swojej cery. 
Każdą z nich spełni jedna z baz najnowszej linii AA BEAUTY PRIMER 360º: 
matująca i zwężająca widoczność porów, z ekstraktem z zielonej herbaty, wygładza-
jąco-matująca o działaniu przeciwzmarszczkowym (z kolagenem i kwasem hialuro-
nowym), łagodząco-nawilżająca oraz redukująca zaczerwienienia z zielonymi  
pigmentami i ekstraktem z wąkrotki azjatyckiej, która uelastycznia ścianki  
naczyń krwionośnych i łagodzi podrażnienia. Nakładając bazę, zachowaj umiar  
– wystarczy cienka, równomierna warstwa, by nie obciążać makijażu, nie podkre-
ślać ewentualnych niedociągnięć i przedłużyć trwałość podkładu. 

An ideal selfie needs a perfect make-up! Apart from a well-suited foundation 
and powder, what counts is a base being a magical cosmetic extending make-up 
durability, correcting imperfections and adding radiance to the skin. It will 
make you an Instagram queen! 

Veiled 
Cream, foundation and powder are make-up essentials. But nowadays they are 
too few! No-go without a make-up base. Why? First of all, even the best-suited 
foundation wears off after several hours; it is partially absorbed by the skin, 
some is wiped off while touching hands to the face unintentionally. Over time 
various imperfections as pimples, red marks, discolouration, and fine lines 
emerge. To aid comes the base veiling the face and building a protective layer 
between the skin and foundation. Second, this magical cosmetic fills in pores 
and tiny wrinkles, evens skin tone and firms the skin making it look much 
smoother. Third, the base mattifies or illuminates depending on skin’s needs 
and desired effects. It makes the make-up spread evenly and last on the skin 
a dozen or so hours. 

On a good ground 
No base equals another. While choosing the product, always consider the needs 
of your skin. Each of them will be fulfilled by one of the AA BEAUTY 
PRIMER 360º bases: mattifying and pore minimising with green tea extract, 
smoothing and mattifying to reduce wrinkles (with collagen and hyaluronic 
acid), calming and moisturising, and reducing redness with green pigments  
and Centella asiatica extract elasticising capillary walls and soothing irrita-
tions. Be moderate with make-up base – a thin, even layer will be enough  
to avoid overburdening your make-up, underlining potential imperfections 
and to make your foundation last longer. 

Grunt to baza. Gdy nakładasz ją pod podkład, twarz zmienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki – staje się gładsza, świeższa i młodsza. / A make-up base matters. When put under 

foundation, it makes the face smoother, fresher and younger as if touched by a magic wand.

Bazy pielęgnacyjne AA 
zapewniają bezpie-
czeństwo skóry  
i doskonały makijaż.

AA care bases ensure 
skin safety and a per-
fect make-up.
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HOBBY
HOBBY

Najpierw były wrotki, teraz rower szosowy. Zamiast ośmiu kółek są dwa duże. To kręci!  
/ The first was a pair of roller skates, now it is a race bike. Instead of eight wheels, there 

are two big ones. It turns me on! 

Zakręcona sprawa

Co jest Pani pasją? 
Sport. Na początku pasjonowałam się wrotkarstwem 
szybkim. Przez 8 lat ścigałam się na 8 kółkach 
w różnych miastach Polski. Wszystko zaczęło się  
od Maratonu Solidarności w 2005 roku, kiedy  
to pierwszy raz wystartowałam na zwykłych plasti-
kowych rolkach. Zdobyłam 5. miejsce… od końca. 
Nie poddałam się i z każdym kolejnym rokiem  
było coraz lepiej. Szybsze i większe koła w rolkach 
sprawiły, że uzyskiwałam coraz lepsze rezultaty.  
Po 8 latach przyszedł czas na zmiany – wystartowa-
łam w triathlonie. Treningi na rowerze szosowym 
tak mnie wciągnęły, że od 3 lat pochłania mnie to 
bez reszty: 8 małych kółek zamieniłam na 2 duże. 

Czy znajomi z pracy są wsparciem? 
Oczywiście, kibicują mi podczas startów w zawo-
dach. Udziela im się też ta pasja. Dzięki mnie wielu 
z nich zaczęło się ruszać i uprawiać sport, zamiast 
siedzieć w domu przed telewizorem. Od czasu  
do czasu organizujemy wspólne wypady na rowery 
lub rolki.

What is your passion? 
Sport. At the beginning, it was speed roller skating 
that thrilled me. For 8 years I had been participat-
ing in races in different towns in Poland. All started 
from the Solidarity Marathon 2015 when it was  
the first time for me to race in regular plastic roller 
skates. I was 5th from the end. I didn’t give in and 
with every year I was better and better. Faster and 
bigger wheels at my rollerblades made me achieve 
constantly better results. After 8 years it was time 
for a change – I started in triathlon. Training with 
a race bike engaged me so much that for the last  
3 years it’s been absorbing me without reserve. 
I changed 8 small wheels for two big ones.  

Sport całkowicie wypełnia Pani czas? 
Prawie. Uwielbiam też czytać i gotować. Zawsze 
znajdę jednak czas dla mojego prawie dorosłego syna.

Jak mocno identyfikuje się Pani z firmą 
Oceanic?
Praca przynosi mi wielką satysfakcję, rozwija mnie 
i umożliwia styczność z ciekawymi, kreatywnymi 
osobami. Ponadto reprezentuję firmę w swojej dru-
żynie – Oceanic jest jednym ze sponsorów teamu 
Girls on Wheels. 

Czy realizuje się Pani zawodowo w firmie? 
Zawsze jestem gotowa na nowe wyzwania i podej-
muję się ich z dużym zapałem, nawet jeśli wybiegają 
poza moje obowiązki. Moja droga zawodowa to lata 
wspaniałej pracy w koleżeńskiej atmosferze. 

Dziękuję za rozmowę. 

Do your colleagues support you? 
Of course, they do. They cheer on me when I start  
in races. The passion is also contagious to them.  
Because of me, many of them started exercising  
and practising sport instead of sitting at home  
before the TV set. Sometimes we organise collective 
jaunts by biking or rollerblading. 

Sport takes up all of your time, doesn’t it? 
Nearly. I love reading and cooking, too. However, 
I always find time for my almost adult son. 

How much do you identify yourself with Oceanic?
My work brings me great satisfaction, develops me and 
makes me meet interesting, creative people. Moreover, 
I represent the company in my team – Oceanic is one  
of the sponsors of the team Girls on Wheels. 

Do you fulfil yourself in your work? 
I am always ready for new challenges and realise 
them with enthusiasm even if they go beyond my 
regular duties. My career path means years  
of wonderful work in a friendly atmosphere. 

Thank you for the talk. 

SYLWIA ROGIEWICZ
Od 11 lat pracuje w firmie 
Oceanic na stanowisku 
zastępcy kierownika 
biura. Miłośniczka jazdy  
na rolkach i na rowerze. 
Mama dorastającego 
syna.

SYLWIA ROGIEWICZ
Sylwia Rogiewicz, for 11 
years working in Oceanic. 
A biking and rollerblading 
lover. Mom to an adoles-
cent son.

Sylwia poświęca tre-
ningom kilkanaście 
godzin w tygodniu. 

Sylwia spends a dozen 
or so hours a week on 
working out. 

RIDING  MATTERS  
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Jak żyć, to na całego. Oddając się w pełni pasjom, można poczuć ich prawdziwy smak. / 
Live life to the full. By complete dedication to your passions, you may feel their true taste.

Apetyt na życie

Jak spędzasz wolny czas? 
Czytam, biegam, trenuję crossfit, chodzę do kina, po-
dróżuję. Kocham naturę, zwłaszcza góry. Gdy tylko 
mogę, udzielam się jako wolontariusz, np. w Akcji Bał-
tyckiej, która bada migrację ptaków. 

Czym się interesujesz i od jak dawna? 
Mając 8 lat, zobaczyłem pomarańczowe koszulki repre-
zentacji Holandii i po uszy zakochałem się w piłce noż-
nej. Ta miłość trwa do dziś. Namiętnie oglądam mecze 
Premier League, byłem kapitanem amatorskiego ze-
społu, a w przeszłości jeździłem za Lechią Gdańsk  
po Polsce. Kolejna moja miłość to literatura. Niestety  
po „Wojnie i pokoju” Tołstoja uważam, że już nigdy nie 
przeczytam nic równie dobrego. To mój literacki absolut.
Wreszcie, w dużej części, moje serce należy do kinema-
tografii. Od 5. roku życia chodziłem z babcią co week-
end do kina, często na filmy od 12 lat. W newralgicz-
nych momentach babcia zamykała oczy, a ja jej 
opowiadałem, co się dzieje.

A miłość do gór? 
Zakochałem się w górach od pierwszego wejrzenia  
podczas obozu ZHP w Nasicznem w Bieszczadach. 
Uwielbiam całe pasmo Karpat, od Ukrainy do Serbii.  
Im mniej ludzi na szlakach i bardziej dziko, tym lepiej. 
Kiedyś, będąc w Chorwacji na prawie „typowych” wa-
kacjach w jednym z nadmorskich kurortów, też udało 
mi się znaleźć ciekawy szczyt. Co prawda musiałem 
wziąć ze sobą 5 litrów wody, bo taki był skwar, ale da-
łem radę. Z górami związana jest także moja druga 
pasja – bieganie. Dawno temu przeczytałem o Biegu 
Rzeźnika (80 km po Bieszczadach) i zapragnąłem 
wziąć w nim udział. Ale żeby to zrobić, musiałem za-
cząć biegać. Najpierw były starty na 10 km, półmara-
ton, maraton, pierwszy bieg ultra i wreszcie Rzeźnik. 
13 godzin, 51 minut i 13 sekund – tyle zajęło nam  
(biegnie się parami) ukończenie tego kultowego biegu. 
Bardzo lubię też miasta. Zarówno te wielkie, majesta-
tyczne, jak i mniejsze. Zawsze sprawdzam przed  

wyjazdem, czy w danym mieście działał mój ulubiony 
streetartowiec – Space Invader. Jeśli tak, szukam jego 
prac. Znalazłem je w Amsterdamie, Lublanie, Wiedniu, 
Londynie. Za każdym razem, gdy trafię na Space Inva-
dera, wariuję z radości.  

Czy Twoi najbliżsi akceptują Twoje zaintereso-
wania lub sami je podzielają?
Nie mam teraz ukochanej (dzieci też nie). Tylko moja 
88-letnia babunia czasami się martwi i pomstuje do 
nieba, że znów biegam po lesie czy górach.

How do you spend your free time?
I read, run, practise CrossFit, go to the cinema, 
travel. I love nature, mountains in particular. Time 
permitting, I do some voluntary service e.g. for The 
Baltic Action (studies of bird migration). 

What are you interested in and for how long?
When I was 8 y/o, I saw the orange T-shirts of the Dutch 
team and I fell in love with football – this love goes on 
until today. I love watching Premier League matches, 
I used to be an amateurish team captain, and a long time 
ago I followed Lechia Gdańsk for their matches across 
Poland. My second love is literature. Unfortunately, after 
reading Tolstoy’s War and Peace I find it impossible to 
ever read something equally good. The book is the liter-
ary absolute. Finally, the majority of my heart belongs  
to cinematography. At the age of 5 I started to go to the 
cinema with my grandma to often watch films restricted 
for +12 y/o, she’d close her eyes in critical moments, and 
then I was telling her what was on the screen.  

How about your love of the mountains? 
I fell in love with the mountains at first sight when 
I was on a camp with the Polish Scouting Association 
in Nasiczne at Bieszczady Mountains. I adore Car-
pathians from Ukraine to Serbia. When once being  
in Croatia for almost ”typical” holidays, I also managed 
to find an interesting peak to climb up. I had to take 
5-litre water with me coz it was baking hot, but I made 
it. A long time ago I read about Butcher’s Run (80 kms 
across Bieszczady) and to complete it, I had to start 
running. First came 10 km distances, half-marathons, 
marathons, the first ultramarathon and then followed 
Butcher’s. 13 hrs 51 mins 13 secs took us (as you run 
in pairs) to run the whole cult race. I like big and small 
towns very much, too. Before departure, I always check 
whether my fave streetarter - Space Invader has been 
active in a given town so that I can look for his works. 
I found them across Europe. Every time I spot a Space 
Invader, I’m going crazy with joy.  

Does your nearest ones accept your interests or 
share them by themselves?
Right now, I am single and kidless, only my 88 
y/o grandma sometimes worries and reviles that  
I go running in the wood or mountains again. 

APPETITE FOR LIFE 

Każdą wolną chwilę 
Kuba poświęca na 
odkrywanie nowych, 
nieznanych miejsc.

Kuba dedicates every 
free moment to dis-
covering new, un-
known places.

JAKUB BIELAŃSKI
Kierownik Produktu AA 
MEN, w firmie od ponad  
3 lat. Prywatnie miłośnik 
gór, maratończyk, globtro-
ter, podróżnik.  

JAKUB BIELAŃSKI
AA MEN Product Manager, 
working for the company 
for over 3 years. In private, 
mountain enthusiast, mara-
thon runner, globetrotter, 
traveller.  
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Tara Jarmon
– feeria barw 
i wzorów.

Tara Jarmon  
– a féerie of colours 
and patterns.

S
Prostota stylu, sprawdzone kroje, klasyczne mo-
tywy. Kolekcja Gerard Darel w sezonie jesień-zima 
2016/17 powraca do swoich korzeni.
W nieustannie zmieniających się trendach tylko styl po-
zwala być zawsze na czasie. On nigdy nie wychodzi 
z mody. Na przekór przemijającej kolorystyce, tkaninom, 
fasonom, wzorom – styl stanowi o naszej tożsamości 
i zwiększa pewność siebie. 
W nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym w kolekcji 
Gerard Darel znajdziemy dużo klasycznych motywów, 
które są powrotem do korzeni marki. Przepiękne za-
mszowe i futrzane płaszcze i kurtki, doskonale skrojone 
spodnie, duży wybór miękkich kaszmirowych swetrów. 
Szlachetne kolory, takie jak granat, beż czy czerń, są  
domeną kolekcji będącej kwintesencją klasycznego  
paryskiego szyku.

Uwaga na zwierzęta 
Znakiem rozpoznawczym ubrań są też nadruki roślinne 
i zwierzęce, np. lamparta czy zebry. Półgładkie tkaniny 
i zmysłowy welur towarzyszą jedwabnym koszulom zdo-
bionym żabotami lub swetrom. Proste, męskie stylizacje 
przełamują – widoczne tu i ówdzie – kobiece koronki. 
Kurtkom i marynarkom szyku dodaje tweed. Kolekcja 
przypadnie do gustu wszystkim kobietom zmęczonym 
szaloną karuzelą mody, chcącym w końcu odnaleźć 
przyjemność ubierania się. 
„Prostota jest ostatecznym wyrafinowaniem”,  
mawiał Leonardo da Vinci. To hasło nigdy nie 
było tak prawdziwe jak dziś.

TRENDY
TRENDS

ZYK
aryskiP

Charlotte Gainsbourg, 
ikona mody, znakomita 
aktorka,  po raz kolejny 
została twarzą marki 
Gerard Darel.

Charlotte Gainsbourg, 
a fashion icon, 
brilliant actress, 
for the next time 
becoming the face 
of Gerard Darel.

Paryski szyk doskonale 
łączy elegancję  
z nonszalancją.

The Parisian chic 
perfectly combines 
elegance with 
nonchalance.

„Bez osobowości kobiety moda byłaby niczym” – Charlotte Gainsbourg.  
/ “Without the personality of a woman, fashion would be nothing” – Charlotte 
Gainsbourg.

KLASYK GERARD DAREL

Paryskie kawiarenki 
– idealny dodatek  
do francuskiego stylu.

Parisian cafés – an 
ideal add-on to the 
French style.

SParisian CHIC
1

2

3
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Pastele nadal 
w modzie.

Pastels still 
in fashion.

Simplicity of style, proven cuts, classic themes. Gerard Darel 
autumn/winter 2016/17 collection returns to its roots.  
Among continuously changing trends, style is the only to keep you always  
up-to-date. It never goes out of fashion. Despite fleeting colours, fabrics, cuts, 
patterns, the style determines your identity and increases self-confidence.  
The upcoming autumn/winter season finds the Gerard Darel collection offer-
ing many classic themes that are a throwback to the roots of the brand.  
Gorgeous suede and fur coats and jackets, perfectly cut pants, a wide choice 
of soft cashmere sweaters. Noble colours as dark blue, beige or black are  
the collection’s domain evoking the essence of the Parisian chic. 

Beware of animals 
Floral and animal prints e.g. leopard or zebra are 
a hallmark of clothes. Half-smooth fabrics and sultry 
velour pair well with silk ruffle shirts or sweaters. 
Simple, men’s outfits are broken up with women’s 
frills visible here and there. Tweed adds chic to any 
jackets. The collection will appeal to all the women 
tired of the crazy fashion carrousel and eager to fi-
nally find pleasure in dressing up. ”Simplicity is the 
ultimate sophistication” – said Leonardo da Vinci. 
The motto has never been so true as today. 

Wyraziste kolory, bogato zdobione szlachetne tkaniny 
i długie spódnice to wizytówka jesienno-zimowej kolekcji 
Tara Jarmon.  
Jak co sezon marka Tara Jarmon oczarowuje nas swoimi pro-
jektami. Najnowsza kolekcja na jesień i zimę 2016/17 zachwyca 
przede wszystkim spódnicami maxi, przepięknymi zdobieniami 
oraz soczystymi barwami. Tara Jarmon stawia na odważne  
łączenia, ale w kolekcji nie brakuje także klasycznych krojów, 
a przede wszystkim najwyższej jakości materiałów. Styl kre-
owany przez projektantkę kierowany jest do kobiet, które są 
pewne siebie i uwielbiają czuć się kobieco od rana do wieczora. 

Midi i maxi
Tara Jarmon stawia na długość midi i maxi. Plisowane  
spódnice, szykowne sukienki oraz płaszcze prezentują się  
w takim wydaniu bardzo efektownie i nadają się idealnie dla 
kobiet w każdym wieku. Można je założyć na eleganckie wyjścia, 
do wysokich szpilek oraz gustownego topu, ale równie dobrze 
sprawdzą się w zestawieniu ze sportowym obuwiem i kurtką 
typu bomber. Metaliczne akcenty to kolejny trend w tym sezonie, 
który każda fashionistka powinna mieć w swojej szafie. Hitem 
są zwłaszcza metalizowane długie spódnice. Tara Jarmon pro-
ponuje je w złocie i srebrze.

GERARD DAREL THE CLASSIC 

MAKSYMALISTKA TARA

Kobieta Tary Jarmon: 
odważna, pewna sie-
bie i... uwodzicielska.

The Tara Jarmon 
woman: brave, 
self-confident  
and feminine.

Intense colours, lavishly adorned noble fab-
rics and long skirts are the hallmarks of Tara 
Jarmon autumn-winter collection.   
Each season Tara Jarmon charms us with its de-
signs. The newest autumn-winter collection pri-
marily wows with maxi skirts, gorgeous adorn-
ments and juicy colours. Tara Jarmon bets on 
bold combinations, but the collection also includes 
classic cuts and high quality materials. The de-
signer’s style is dedicated to self-confident women 
who adore feeling feminine from morning  
to night.  

Midi and maxi
Tara Jarmon bets on midi and maxi lengths. 
Pleated skirts, elegant dresses and coats look 
very attractive in such a release and ideally suit 
women at any age. Wearable for chic nights out 
with high stilettos and a stylish top, but also 
passable when combined with sport footwear  
and a bomber jacket. Metallic accents are another 
trend this season and every fashionist should have 
such numbers in her wardrobe. Metallised, long 
skirts are a hit in particular. Tara Jarmon pro-
poses them in gold and silver tones. 

TARA THE MAXIMALIST 

Spódnice maxi,  
odważne łączenia 
– oto najnowsza  
Tara Jarmon.

In maxi skirts and 
brave combinations 
comes the newest 
Tara Jarmon.
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1,2,4,7,9 – Tara Jarmon 
3,5,6,8,10,11 – Gerard Darel
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Mało które miasto europejskie ma w ręku taki atut. Tuż pod Warszawą znajduje się uzdrowisko  
Konstancin i jedne z nielicznych w Polsce tężni. Perłą kompleksu jest nowo otwarty Hotel EVA Park 
Life & Spa. / Only few European towns have such an asset. Close to Warsaw, there is Konstancin 

Health Resort and one of few graduation towers in Poland. The pearl of the complex  
is the newly-opened Hotel EVA Park Life & Spa.

SPA
SPA

Nie trzeba daleko jeździć do wód ze stolicy, by znaleźć się w unikalnym Uzdrowisku 
Konstancin, zlokalizowanym nieopodal Tężni Solankowej i urokliwego Parku  
Zdrojowego. To idealne miejsce na wypoczynek oraz leczenie i rehabilitację narządu 
ruchu. Tuż obok Parku Zdrojowego i miejscowego naturalnego inhalatorium usytu-
ował się hotel EVA Park Life & Spa. Na jego terenie znajduje się jedyny na Mazow-
szu basen mineralno-solankowy, zasilany bezpośrednio z naturalnego źródła  
solanki wydobywanej z głębokości 1750 metrów.

W morskim klimacie 
Wysokiej klasy usługi SPA i Wellness to specjalność EVA Park Life & Spa. Nad 
dobrym samopoczuciem, zdrowiem i świetnym wyglądem gości pracują tu fizjotera-
peuci, specjaliści odnowy biologicznej, kosmetolodzy i dietetycy. Podczas zabiegów 
upiększających sylwetkę oraz odmładzających i ujędrniających skórę nad każdym 
z gości czuwają specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy holistycznie pod-
chodzą do indywidualnych potrzeb. 
W ofercie znajdują się też inne usługi, np. fala uderzeniowa, drenaż, masaż pod-
wodny, kąpiele na bazie solanki. Dla osób aktywnie spędzających czas atrakcją jest 
m.in. platforma Gravity, umożliwiająca wykonywanie ponad 300 ćwiczeń wzmac-
niających mięśnie i kształtujących sylwetkę. W kameralnym EVA Park Life & Spa 
można głęboko odetchnąć. Tak jak nad morzem. 

It takes not long from the capital to reach the spa centre in the unique Kon-
stancin Health Resort located close to the Saline Graduation Tower and 
charming Health Resort Park. It is an ideal place to have relaxation, treat-
ments and motor organ rehabilitation. In the immediate vicinity of the 
Health Resort Park and local natural inhalatorium is situated EVA Park 
Life & Spa hotel. Within its facility, there is the only Masovian mineral-salt-
water pool directly filled from a natural salt spring water pumped up from 
the depth of 1750 metres.

In the seaside climate 
High-class SPA and Wellness services are the specialty of EVA Park Life 
& Spa. Well-being, health and awesome looks of our guests are the responsi-
bilities of physiotherapists, biological regeneration specialists, cosmetologists 
and dieticians. While having silhouette beautifying or rejuvenating and skin 
firming treatments, every guest is taken care of by experienced specialists 
holistically approaching individual needs. The offer also includes some  
other services e.g. shock wave therapy, drainage, underwater massage,  
saltwater-based baths. Persons fond of working out will find the Gravity 
platform suitable for over 300 different muscle-strengthening and 
body-building exercises. The cosy EVA Park Life & Spa can give you a truly 
relaxing break. The way you have it at the seaside.  
 PERŁA

UZDROWISKAKONSTANCIN THE PEARL OF KONSTANCIN 
HEALTH RESORT

KOMFORT 
WYPOCZYNKU   

THE COMFORT 
OF RELAXATION

Doskonałą propozycję  
na wspaniały relaks 

i poprawę samopoczucia  
stanowi kompleks pokoi  

i apartamentów z pięknym wido-
kiem na las i kojącym powie-
trzem tężni solankowej. Hotel 

jest kameralny, otoczenie ciche,  
a bliskość tężni solankowej spra-

wia, że możemy poczuć się 
jak nad morzem.

   A perfect proposal for having 
wonderful relaxation and im-
proving well-being includes a 
complex of rooms and apart-
ments with a beautiful view of 

the woods and calming air of the 
saline graduation tower. The ho-

tel is cosy and in a quiet sur-
rounding, while immediate prox-

imity of the graduation tower 
makes our guests feel the sea-

side climate here.

Szefem kuchni w Re-
stauracji Przedwiośnie 
jest Łukasz Konik nale-
żący do elitarnego 
grona Fundacji Klubu 
Szefów Kuchni, której 
członkami są m.in.  
Kurt Scheller czy Karol 
Okrasa.

The head chef  
of Przedwiośnie Res-
taurant is Łukasz Konik 
belonging to an elite 
circle of the Chefs’ 
Club Foundation  
with i.a. Kurt Scheller  
or Karol Okrasa  
as its members.

Hotel EVA Park Life  
& Spa to nie tylko do-
skonałe warunki poby-
towe, nowoczesny 
hotel z kompleksem 
SPA & Wellness, kuch-
nia, ale także dosko-
nała lokalizacja. 

EVA Park Life & Spa 
offers not only perfect 
staying conditions, a 
modern hotel facility 
with its SPA & Wellness 
complex, cuisine but a 
convenient location, 
too. 

EVA Park Life & Spa  
to miejsce stworzone 
do wypoczynku. 

EVA PARK Life & SPA 
is a place made for 
relaxation.
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„Kiedy zapadała noc, kobiety patrzyły w gwieździste niebo i szukały wśród nich 
błysku oczu bogini Azzun… Jej mrugnięcie oka zaklinało w kobietach piękno 
i urodę na całe życie… Aby to piękno trwało, był tylko jeden warunek. W każdą 
zmianę konstelacji gwiazd udać się do świątyni Azzun i tam obmyć swe ciało 
źródlaną wodą i natrzeć je gwiezdnym pyłem”. 
Na kanwie tej legendy powstał Hotel Azzun Orient SPA & Wellness. Zatopiony 
w mazurskim krajobrazie, łączy dwa światy: starożytny i współczesny. 

Orientalne SPA  
SPA Azzun to wyjątkowe miejsce o niepowtarzalnym klimacie. Każdy zabieg 
jest unikalnym rytuałem dla ciała i ducha. Warto wypróbować zabiegi wywo-
dzące się z kultury Wchodu, np. rasul, który polega na samodzielnym złuszcza-
niu skóry glinkami w łaźni parowej, albo tradycyjny hammam – masaż na pod-
grzanym kamieniu z peelingiem ciała w pianie. Filozofia Orient SPA Azzun 
oraz kompozycja starannie dobranych zabiegów, w tym autorski, holistyczny 
ceremoniał bogini Azzun, gwarantują głęboki relaks, uwolnienie stresu 
i oczyszczenie umysłu.
Osoby chcące zaznać spokoju i wyciszenia, mogą się udać do Term Azzun. Jest to 
luksusowy kompleks wypoczynkowy stworzony na wzór starożytnych łaźni rzym-
skich. Obejmuje także dwa baseny (zewnętrzny i wewnętrzny), amfiteatr, grotę 
z muzyką słyszalną pod wodą, jacuzzi, sauny i łaźnie oraz tarasy wypoczynkowe. 
Pobyt w Hotelu Azzun przenosi nas w luksusowy świat Orientu.  

“When the night was falling, women were looking into the starry sky to find 
the twinkle of the Goddess Azzun’s eyes. A blink of her eyes made a woman 
stay beautiful and young for the rest of her life. But it was possible on condi-
tion that the woman went to the temple of the godhead Azzun, rinsed her 
body with spring water and rubbed it with stardust every time the constella-
tion of stars changed.” Based on the legend, Hotel Azzun Orient SPA 
& Wellness was established. Sunk in the Masurian landscape, it combines 
two worlds: ancient and contemporary. 

Oriental SPA  
SPA Azzun is an exceptional place with a specific climate. Every treatment 
is a unique ritual for body and soul. Worth trying are treatments of East 
Asian descent, e.g. Rasul having the skin self-exfoliated with clays in the 
steam bath, or a traditional Hammam – a massage on the heated stone with 
foaming body scrub. The philosophy of Orient SPA Azzun and the composi-
tion of carefully selected treatments incl. an authorial, holistic ceremonial  
of the Goddess Azzun ensures deep relaxation, stress release and mind puri-
fication. Peace and tranquillity oriented guests can visit Azzun Thermal 
Springs. It is a luxury relaxation complex patterned on the ancient Roman 
baths. The facility also includes 2 swimming-pools (outdoor and indoor),  
amphitheatre, a cave with music heard underwater, Jacuzzi, saunas, baths 
and terraces for relaxation. A stay in Hotel Azzun transfers its guests into 
the luxury world of the Orient.   

THE PEARL OF KONSTANCIN 
HEALTH RESORT

WSWIATYNI
AZZUNBÓSTWA

AT THE TEMPLE 
OF THE GODHEAD AZZUN

CEREMONIAŁ 
HAMMAM

HAMMAM 
CEREMONIAL

Rytuał Tradycyjny Hammam 
to peeling i masaż całego 

ciała, zakończony naoliwie-
niem aromatyczną, ciepłą 

oliwką – zabieg o działaniu 
oczyszczającym, nawilżają-

cym oraz relaksacyjnym. 

The traditional ritual Ham-
mam includes body scrub 
and massage rounded out 
with applying an aromatic, 

warm olive oil over the body 
– the ritual showing purify-

ing, moisturising and relaxing 
properties.

Legenda o bogini kobiecego piękna była inspiracją do stworzenia  
na Mazurach koło Olsztyna magicznego miejsca o unikalnym wystroju. 
/ The legend of the “feminine beauty goddess” was an inspiration  
to establish a magical place with unique décor, close to Olsztyn in Masuria.

Luksusowy kompleks 
term, łaźni i saun 
– totalna regeneracja. 

A luxury complex  
of hot springs, baths 
and saunas – the ulti-
mate regeneration.  

Pobyt w Termach  
Azzun to niezapo-
mniana podróż w cza-
sie. Łaźnie rzymskie 
oraz basen zewnętrzny 
z amfiteatrem przywo-
łują scenerię sprzed  
2 tysięcy lat i pozwa-
lają zażyć relaksują-
cych kąpieli. 

A stay at the Azzun Hot 
Springs is an unforget-
table journey in time. 
Roman baths and  
an exterior pool with 
the amphitheatre are 
reminiscent of the 
scenery from 2 thou-
sand years ago and 
make it possible  
to have relaxing baths.
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PODRÓZE
TRAVEL

This country arouses extreme feelings. A melting pot fusing all races, all nations, 
all religions, all views. Texanians differ from New York or North Dakota inhabit-
ants. The traditional American South is something else than New England. Even 
one single state, town or district represents societies separate in terms of race,  
ethnicity, culture or class. 

Big is pretty 
Apart from the flag, what is it that unites New York and Texas, Idaho and Florida, 
states located thousands of miles away from each other? Plain, wide, safe roads. 
Nearly 48 thousand miles of highways – the 1st place in the world. The US citizens 
like boasting that everything is biggest in their country. Always smiling, talking with 
strangers as if they have known them for years. Wall Street, Hollywood, the Grand 
Canyon, big houses and big cars. Hamburgers and steaks, the blues, country and hip-
hop, Hawaii and Alaska – this country offers all you know or what you would like  
to know and see. AA Oceanic cosmetics are available on the American market, too. 

Big metropolises 
Awesome cities as Boston, Washington, New York or San Francisco are the centres 
of culture and art. NYC provides a full choice of entertainment. None of big, 
world-famous, cultural events avoids this place. Concerts, vernissages, exhibitions, 
fashion shows, film festivals, theatre performances are within reach. The Empire 
State Building, the Statue of Liberty, Wall Street, Saint Patrick’s Cathedral, the 
UN Headquarters, and Central Park are must-sees. Though lacking in skyscrap-
ers, Washington DC, the capital of the USA is the seat of the Library of Congress, 
the Johns Hopkins University, the World Bank, the National Museum. Sensa-
tion-seekers will find satisfaction by visiting the City of Angels, Hollywood or Disn-
eyland, and an extreme entertainment is available while enjoying the nightlife  
of Las Vegas. The USA is a country of fascinating contrasts. 

różnorodność pod 
sztandarem wolności 

Kosmopolityczne metropolie, wspaniałe krajobrazy, ciągnące się po horyzont autostrady. Stany Zjednoczone  
Ameryki kuszą wszystkim tym, co zapiera dech w piersiach. Jak w książce czy w filmie. / Cosmopolitan metropo-
lises, awesome landscapes stretching along highways towards the horizon. The United States of America tempts 

with all that will take your breath away. As does a book or a movie. 

USA – A COUNTRY OF FREEDOM 

Ten kraj budzi ekstremalne odczucia. Jak w wielkim tyglu mieszają się w nim 
wszystkie rasy, wszystkie nacje, wszystkie religie, wszystkie poglądy. Teksań-
czycy różnią się od mieszkańców Nowego Jorku czy Północnej Dakoty. Czym in-
nym jest tradycyjne amerykańskie Południe, a czym innym Nowa Anglia. Nawet 
w ramach jednego stanu, miasta czy dzielnicy żyją społeczności odrębne rasowo, 
etnicznie, kulturowo czy klasowo. 

Duże jest piękne 
Co oprócz flagi łączy Nowy Jork i Teksas, Idaho i Florydę, stany położone tysiące 
kilometrów od siebie? Gładkie, szerokie, bezpieczne drogi. 77 tysięcy kilometrów 
autostrad – pierwsze miejsce w świecie. 
Mieszkańcy Stanów lubią się chwalić, że u nich wszystko jest największe. Zawsze 
uśmiechnięci, nawet z nieznajomymi rozmawiają, jakby się znali z nimi od lat. 
Wall Street, Hollywood, Wielki Kanion, wielkie domy i wielkie samochody. Ham-
burgery i steki, blues, country i hip-hop, Hawaje i Alaska – w tym kraju znajduje 
się wszystko, co znamy, lub to, co chcielibyśmy poznać i zobaczyć. Na amerykań-
skim rynku są też dostępne kosmetyki AA, Oillan i Long4Lashes firmy Oceanic.

Wielkie metropolie 
Wspaniałe miasta, takie jak Boston, Waszyngton, Nowy Jork czy San Francisco, 
to centra kultury i sztuki. Nowy Jork oferuje pełen wybór wszelkich rozrywek. 
Żadne z wielkich, światowych, kulturalnych wydarzeń nie ominie tego miejsca. 
Koncerty, wernisaże, wystawy, pokazy mody, festiwale filmowe i teatralne są  
na wyciągnięcie ręki. Koniecznie trzeba zobaczyć Empire State Building, Statuę 
Wolności, Wall Street, katedrę św. Patryka, siedzibę ONZ, Central Park. W Wa-
szyngtonie, stolicy USA, nie ma drapaczy chmur, ale jest Biblioteka Kongresu, 
Uniwersytet Johna Hopkinsa, Bank Światowy, Muzeum Narodowe. Osoby żądne 
większych emocji zadowoli zwiedzanie Miasta Aniołów, Hollywood czy Disney-
landu, a ekstremalną rozrywkę oferuje nocne życie Las Vegas. Stany Zjednoczone 
to kraj fascynujących kontrastów.

USA

The USA is a country 
of big dreams and 
opportunities.

USA to kraj 
wielkich marzeń 
i możliwości.
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WYDARZENIA
EVENTS

CODE DO PIĘKNA 
SKÓRY WRAŻLIWEJ
W nowoczesnych wnętrzach apartamentowca Złota 44, który zmienił archi-
tekturę Warszawy, firma Oceanic zaprezentowała nowatorskie odkrycie, 
które zrewolucjonizuje podejście do pielęgnacji skóry wrażliwej i skłonnej 
do alergii. 31 maja 2016 roku odbyła się premiera nowej selektywnej marki  
do pielęgnacji twarzy, AA CODE Sensible. Jest ona owocem prawie 35-letniej 
pracy Laboratorium Naukowo-Badawczego OCEANIC, jednej z najnowocze-
śniejszych tego typu placówek w Europie Środkowej. 

THE CODE TO THE BEAUTY 
OF SENSITIVE SKIN
Modern interiors of the Złota 44 apartment building which has changed the 
architecture of Warsaw witnessed Oceanic presenting an innovative solution 
able to revolutionise the approach to sensitive and allergy-prone skin care. 
May 31 marked the premiere of AA CODE Sensible, a new selective face care 
brand. It is the fruit of nearly 35 year work of the OCEANIC Science  
– Research Laboratory, one of the most modern centres in Central 
Europe.

Aby sprostać ocze-
kiwaniom klientek, 

firma Oceanic 
prezentuje rocznie 
około 200 nowych 

produktów.

To fulfil our female 
customers’ expecta-
tions, Oceanic intro-
duces ca. 200 new 
products per year.

Olejek do twarzy AA 
Oil Infusion2 został 
doceniony przez blo-
gerkę Piękność Dnia.

AA Oil Infusion2, a face 
oil earned recognition 
from the bloggress 
Beauty of the Day.

PIĘKNOŚĆ ROKU 
Z ogromną radością przyjęliśmy informację o nagrodzie Piękność Roku 2015, 
przyznanej olejkowi do twarzy AA Oil Infusion2 40+. Piękność Roku to wyjąt-
kowa nagroda przyznawana już od 6 lat przez blogerkę Piękność Dnia.  
Czujemy się wyjątkowo!

THE BEAUTY OF THE YEAR 
It was a great joy for us to hear that AA Oil Infusion2 40+, a face oil had been 
awarded the Beauty of the Year 2015. The Beauty of the Year is an exceptional award 
granted for 6 years already by the bloggress Beauty of the Day. We feel special!

PRIX DE BEAUTÉ DLA 
MARKI JOHN FRIEDA 
Produkt 7 Day Volume In-Shower Treatment marki John Frida 
został uhonorowany nagrodą Prix de Beauté 2016 magazynu 
Cosmopolitan w kategorii „Popularne kosmetyki do pielęgnacji 
włosów”. Serdecznie dziękujemy!

PRIX DE BEAUTÉ 
FOR JOHN FRIEDA
John Frieda 7 Day Volume In-Shower Treatment was 
awarded Prix de Beauté 2016 by Cosmopolitan in the cate-
gory “Popular hair care cosmetics”. Please accept our heart-
felt thanks!  

Nowa, luksusowa 
marka AA CODE  
Sensible to kosmetyki  
z wysokimi stężeniami 
składników aktywnych.

The new, luxury 
brand AA CODE Sensi-
ble includes cosmetics 
with high concentra-
tions of active 
ingredients. 

Premierę najnowszej 
linii Oillan Active po-
prowadziła Ada Fijał. 
Na zdjęciu: Ada Fijał 
i Dorota Soszyńska 
z zespołem Oceanic.

The premiere of the 
newest line Oillan  
Active was hosted 
by Ada Fijał. Photo:  
Ada Fijał and Dorota 
Soszyńska with 
the Oceanic team.

PREMIERE OF OILLAN ACTIVE 
DERMOCOSMETICS 
In April 12 the Warsaw restaurant ArtBistro Stalowa 52 witnessed us presenting 
Oillan Active, a new emollient line. Dermocosmetics have been included in a wide 
offer of Oillan products for infants, children and adults which have for nearly 10 years 
been trusted by the patients with sensitive, ultra-demanding and allergy-prone skin.

PREMIERA DERMOKOSMETYKÓW 
OILLAN ACTIVE 
12 kwietnia 2016 roku w warszawskiej restauracji ArtBistro Stalowa 52 zaprezentowa-
liśmy nową linię emolientów Oillan Active. Dermokosmetyki dołączyły do oferty  
preparatów dla niemowląt, dzieci i dorosłych marki Oillan, które od blisko dziesięciu lat 
cieszą się zaufaniem pacjentów o skórze wrażliwej, szczególnie wymagającej i skłonnej 
do alergii.

Nagroda Prix de Beauté 
została przyznana 
innowacyjnemu pro-
duktowi 7 Day Volume 
In-Shower Treatment 
marki John Frieda.  

Prix de Beauté was 
awarded to the innova-
tive product John 
Frieda 7 Day Volume 
In-Shower Treatment. 15



WYDARZENIA
EVENTS

HIT „MAMO, TO JA” 2015 
DLA LINII OILLAN MED+
12 kwietnia 2016 roku miesięcznik “Mamo, to Ja” jak co roku wyłonił najbardziej 
udane premiery w branży dziecięcej. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o na-
grodzie Hit „Mamo, to Ja” 2015 dla linii emolientów Oillan Med+, która została wyróżniona 
w kategorii „Najlepsze kosmetyki dla dziecka”. 

THE “MAMO, TO JA” HIT 2015 
FOR OILLAN MED+ LINE 
The monthly “Mamo, to Ja” chose – as it does every year – the most successful  
premieres in the child’s industry. It was a great joy for us to hear 
that the Mamo, to Ja Hit 2015 had been awarded to Oillan Med+ 
emollients distinguished in the category “Best Cosmetics  
for a Child”. 

10-LECIE FUNDACJI 
„PIĘKNIEJSZE ŻYCIE” 
10 czerwca 2016 roku odbył się piknik z okazji jubileuszu 10-lecia Fundacji 
„Piękniejsze Życie”. Dzień ten był wspólnym świętem pacjentek, wolontariuszy, 
sponsorów i przedstawicieli szpitali. Bilans dekady jest imponujący: 700 warsz-
tatów z pielęgnacji i makijażu zorganizowanych w 18 szpitalach w 12 miastach 
Polski. Wzięło w nich udział 7 000 Polek chorych na nowotwory. Dzięki sponso-
rom z branży kosmetycznej w ręce pacjentek trafiło 80 000 kosmetyków.

10TH ANNIVERSARY  
OF THE PIĘKNIEJSZE ŻYCIE 
FOUNDATION  
10 June 2016 marked a picnic on the 10 anniversary of the Piękniejsze Życie 
Foundation. The day gathered female patients, volunteers, sponsors and hospital 
representatives to celebrate the occasion altogether. The balance of the decade  
is impressive: 700 care and make-up workshops organised in 18 hospitals in 12 Polish 
towns. The participants were 7,000 Polish female cancer patients. Thanks to the 
cosmetic industry sponsors, as many as 80,000 cosmetics went to the patients.

Kultowa linia emolien-
tów Oillan Med+ to 
kompleksowa pielę-
gnacja twarzy, ciała  
i skóry głowy.

The cult line of emol-
lients Oillan Med+ is  
a complex care of the 
face, body and scalp.

AA Clinical Lift to kom-
pleksowa pielęgnacja 
antyaging.

AA Clinical Lift is  
a complex antiaging 
care.

Beneficjentki i wolon-
tariuszki Fundacji „Pięk-
niejsze Życie”.

Female beneficiaries 
and volunteers of the 
“More Beautiful Life” 
Foundation.

QLTOWY KOSMETYK 2016
23 czerwca 2016 roku w restauracji Villa Foksal wręczone zostały zwycięskie 
statuetki 20. edycji ogólnopolskiego konkursu Qltowy Kosmetyk, organizo-
wanego przez „Magazyn Kosmetyki”. Bardzo nam miło, że mogliśmy  
znaleźć się w gronie laureatów, odbierając nagrodę dla linii AA Clinical Lift 50+ 
w kategorii „Odmładzające kosmetyki do twarzy”.

QLTOWY 
COSMETIC 2016
In June 23, 2016 the restaurant Villa Foksal hosted the 
awards of the winning statuettes in the 20th edition of the 
nationwide Qltowy Cosmetic 2016 competition organised 
by the magazine “Kosmetyki”. We are pleased to have 
been included among the laureates and awarded for AA 
Clinical Lift 50+ line in the category “Face Rejuvenating 
Cosmetics”.

PRIX DE BEAUTÉ 
DLA LONG4LASHES
Magazyn „Cosmopolitan” już po raz 18. wyłonił najlepsze nowości  
na drogeryjnych półkach. Wśród najbardziej udanych kosmetycznych 
premier zeszłego roku znalazła się Kuracja wzmacniająca przeciw wypa-
daniu włosów LONG4LASHES, która zdobyła tytuł Prix de Beauté Cosmo-
politan 2016 w kategorii „Polski kosmetyk roku”.

PRIX DE BEAUTÉ 
FOR LONG4LASHES
It is already for the 18th time that Cosmopolitan magazine has selected 
the best novelties available on the drugstore shelves. Among the most 
successful cosmetic premieres of the previous year is LONG4LASHES 
Anti-Hair Loss Strengthening Treatment, the winner of Prix de Beauté 
Cosmopolitan 2016 in the category “Polish cosmetic of the Year”.

Prix de Beauté 2016 dla 
kuracji LONG4LASHES 
zapobiegającej wypa-
daniu włosów.

Prix de Beauté 2016  
for the LONG4LASHES 
anti-hair loss 
treatment.
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