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W OFERCIE LINII: 40+, 50+, 60+

EFEKT 
NOWEJ SKÓRY 

W 28 DNI

Bogactwo składników pielęgnacyjnych: 
• KWAS LAKTOBIONOWY 
• KOMÓRKI MACIERZYSTE z liści winogron 
• SYSTEM ACTIREPAIR 

Stymulacja regeneracji skóry
Pobudzenie energii komórkowej
Dogłębna rewitalizacja

Miękka i gładka w dotyku
Idealnie nawilżona

94%*
89%*
76%*
83%*

Dobrze zregenerowana
Efekt nowej skóry

W 100% PRZEBADANE ALERGOLOGICZNIE
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Od 35 lat  
 

wyznaczamy trendy w pielęgnacji.  
Czas na nowe wyzwania!
Dlatego nie mogłam doczekać się sezonu jesiennego. Wszystko za 
sprawą premiery nowej marki do makijażu AA Wings of Color. To po-
nad 200 produktów przyjaznych skórze wrażliwej i skłonnej do alergii, 
które perfekcyjnie łączą właściwości upiększające z pielęgnacyjnymi. 
Wszystkie kosmetyki powstały w zgodzie z najnowszymi trendami, 
a ich unikalne formuły, w 100% przebadane alergologicznie, zawierają 
bogactwo ekstraktów roślinnych i minerałów oraz naturalne składniki 
budulcowe, które wzmacniają i pielęgnują skórę. Do współpracy przy 
kampanii AA Wings of Color zaprosiliśmy najlepszych w swojej dzie-
dzinie. Na zdjęciach wizerunkowych możemy podziwiać zjawiskową 
modelkę Zosię Nowak, koncept kreatywny stworzyła Agnieszka  
Ścibior, a za obiektywem stanął Piotr Stokłosa. Beauty Advisorem 
marki została makijażystka gwiazd Magdalena Pieczonka, która 
zdradzi czytelnikom, które z produktów AA Wings of Color należą 
do jej ulubieńców i jak wykonać makijaż w… 3 minuty.
W jesienno-zimowym wydaniu nie mogło także zabraknąć modowych 
trendów. W poszukiwaniu tych najciekawszych wybraliśmy się aż 
do surowej i bajecznej Skandynawii, która była inspiracją kolekcji 
Tara Jarmon. Zatrzymamy się również na chwilę w zapierającej dech 
w piersiach Kanadzie – nowym punkcie na naszej eksportowej mapie.
Za nami także ważne wydarzenie – obchody 35-lecia firmy Oceanic, 
które świętowaliśmy wspólnie ze wszystkimi pracownikami.  
Zapraszam do lektury!

        Dziękuję, że jesteście z nami!
Thank you for your being with us!

For 35 years   
we have been setting beauty care trends. Time 
for new challenges!
This is why I was looking forward to autumn. All because of the pre-
miere of AA Wings of Color, a new make-up line including over 200 
sensitive-skin and allergy-prone friendly products to perfectly com-
bine beautifying and skin care properties. All the cosmetics have 
been made according to the latest trends and their unique formulas, 
allergologically tested in 100%, contain a wealth of vege extracts, 
minerals and natural building elements that reinforce and care for 
the skin. We invited the best experts to collaborate towards the suc-
cess of the AA Wings of Color campaign with phenomenal model Zo-
sia Nowak wowing on the image photos, Agnieszka Ścibor developing 
the creative concept and Piotr Stokłosa operating the camera. The 
brand’s beauty advisor is Magdalena Pieczonka, a celebrity make-up 
artist who will tell our readers which AA Wings of Color products 
are her fave ones and how to put on make-up in as little as 3 minu-
tes. Fashion trends are also unmissable in the autumn/winter issue. 
In search of the catchiest ones we left for as far as raw and fairy-like 
Scandinavia where the Tara Jarmon collection drew its inspiration 
from. We will also have a short stop-over in breath-taking Canada,  
a new destination on our export map. Also, another important event 
behind us was Oceanic’s 35th anniversary that we were celebrating 
together with all our employees. Enjoy the reading!
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100% ALLERGY TESTED

POZNAJ BEZPIECZNY MAKIJAŻ NASYCONY KOLOREM. 
Bogaty w witaminę C ekstrakt z aceroli rozświetla i nawilża Twoją skórę, dodając jej promiennego blasku.

ROZŚWIETLACZ PRECIOUS HIGHLIGHTER, POMADKA COLOR CREME NR 42, PODKŁAD IDEAL MATCH Z WITAMINAMI E+C

KOSMETYKI DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W DROGERIACH ROSSMANN.

NOWOŚĆ
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NOWOSCI
NOVELTIES

IDEALNA RZEŹBA
Modelowanie twarzy to hit tego sezonu. Na czym polega? Dzięki odpo-
wiedniemu użyciu bronzera na skórze udaje się uzyskać efekt trójwymiaro-
wego makijażu. Tym samym można poprawić proporcje twarzy – uzyskując 
idealny owalny, regularny kształt i sprawić, że rysy wydadzą się bardziej re-
gularne. Doskonale wiedzą o tym Kim Kardashian i jej makijażysta Mario  
Dedivanovic, którzy bardzo często wykorzystują bronzer w codziennym  
makijażu celebrytki. Marka AA Wings of Color w tym sezonie proponuje  
kobietom trzy rodzaje pudrów brązujących, za pomocą których można po-
prawić symetrię i kontury rysów twarzy, wyszczuplić ją lub, wprost przeciw-
nie, sprawić, że wyda się bardziej krągła. Efekty będą spektakularne, a przy 
tym niezwykle naturalne. 

IDEAL SCULPTURE
Face modelling is the hit of this season. How does it work? By applying 
bronzer properly to the skin, a three-dimensional make-up can be achieved. 
The proportions of the face can thus be corrected to reach an ideal, 
oval, regular shape and make facial lines seem more regu-
lar, too. This is what Kim Kardashian and her make-up 
artist Mario Dedivanovic are perfectly aware of as 
he uses bronzer when putting on daily make-
-up for the celebrity. This season the brand 
AA Wings of Color proposes three kinds 
of bronzing powders that can cor-
rect the symmetry and contours 
of facial lines, slim down the 
face or make it even look 
rounder. For spectacular 
and unusually natural 
effects. 

Nowa marka AA Wings of Color śmiało wyznacza trendy w dziedzinie makijażu. 
Oto propozycje na nadchodzący sezon. / The new make-up brand AA Wings of Color 
boldly sets trends in the make-up arena. This is what it proposes for the coming season.

MAKE-UP TRENDS AUTUMN/WINTER 2017/18

Trendy
jesień/zima 2017/18

w MAKIJAŻU

GRA ŚWIATEŁ
Tej jesieni w makijażu jedną z głównych ról będzie grał również rozświetlacz. 
Można użyć go do modelowania twarzy (łącznie z bronzerem) lub samodzielnie 
– podkreślić łuki brwiowe, kości policzkowe, grzbiet nosa czy łuk Kupidyna (efekt ten 
nazywany jest strobingiem). W ofercie AA Wings of Color znajduje się kilka rozświe-
tlaczy, spośród których wybierzesz ten najlepiej pasujący do tonacji twojej skóry. 

A PLAY OF LIGHTS
This autumn will feature highlighter in one of the lead roles. Usable in face mo-
delling with bronzer or solo to arch eyebrows, highlight cheekbones, the nasal 
bridge or the Cupid’s bow for an effect called strobing. The AA Wings of Color 
line includes several highlighters from which you can choose the one suiting best 
your skin tone.

AA Wings of Color to nowa marka kosmetyków do makijażu, 
przy której powstawaniu współpracowali najlepsi profesjona-
liści w swojej dziedzinie. Twarzą marki została znana ze świato-
wych sesji fotograficznych supermodelka Zosia Nowak, zaś Beauty 
Advisorem makijażystka gwiazd Magdalena Pieczonka. Za koncept 
kreatywny odpowiada stylistka Agnieszka Ścibior, a autorem zdjęć 
jest fotograf Piotr Stokłosa. Bogate portfolio ponad 200 kosmetyków 
AA Wings of Color pozwala wykreować makijaż zgodny z najśwież-
szymi trendami. Sprawdź, co będzie na topie tej jesieni.

AA Wings of Color is a new brand of make-up cosmetics developed 
in collaboration with the best professionals in their field. Zosia  
Nowak, a supermodel famous for her worldwide photo shoots has  
become the face of the brand, whereas Magdalena Pieczonka,  
a celebrity make-up artist is the brand’s beauty advisor. Stylist 
Agnieszka Ścibor is responsible for the image campaign while photo-
grapher Piotr Stokłosa has shot pictures. A rich portfolio of over  
200 AA Wings of Color cosmetics helps design a make-up compliant 
with the latest trends. Find out what will be on top this autumn.

Trzy odcienie roz-
świetlacza to spo-
sób na naturalnie 
promienną skórę.

3 shades of 
highlighter are 
a method for 
naturally radiant skin.

Matowy bronzer 
pomoże ci 
modelować 
rysy twarzy.

Matt bronzer helps 
you shape facial 
lines.
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RÓŻ I JUŻ
Tradycyjna funkcja różu, jako kosmetyku podkreślającego piękno  
policzków, w tym sezonie zostaje rozszerzona o modelowanie twarzy. 
Tak zwany draping, czyli konturowanie za pomocą dwóch odcieni różu (lub 
różu i rozświetlacza), pozwala optycznie liftingować, rzeźbić lub wysmuklać 
twarz. Aby uzyskać taki efekt, wystarczy nałożyć na policzki dwa odcienie 
różu. Jaśniejszy – w górnych partiach kości policzkowych, ciemniejszy 
– w ich zagłębieniu. W bogatej ofercie różów AA Wings of Color bez  
problemu znajdziesz takie najlepiej pasujące do twojego typu urody.

BLUSH’N’GO
This season blush originally used for accentuating the beauty of your 
cheeks, extends its function to modelling the face. Contouring with 
2 blush shades or alternatively blush combined with a highlighter so-called 
draping helps to optically lift, sculpt or slenderise the face. For such an effect, 
put 2 shades of blush on your cheeks. A lighter one on the upper parts of 
your cheekbones and a darker one on their hollows. A rich choice of AA 
Wings of Color blushes will make it easy for you to find the ones matching to 
your beauty type.

Jedno muśnięcie 
różem i twarz 
błyskawicznie 
nabiera świeżości.

One dab of blush 
makes your face 
instantly fresh.

KOLORY POCAŁUNKÓW
W soczystym, żywym kolorze – według kreatorów trendów właśnie 
takie usta mamy nosić tej jesieni. Nadal bardzo modny jest mat (zwłaszcza 
gdy wybieramy jaskrawy odcień pomadki), ale na pierwszy plan powoli 
wysuwa się seksowny efekt warg jakby „przegryzionych” kolorem. Uzyskasz 
go za pomocą specjalnego olejku Lip Chic Super Gloss, który znajdziesz 
w ofercie AA Wings of Color. Jego barwnik reaguje z pH skóry, trwale  
barwiąc usta na kilka godzin. Jeśli zaś jesteś zwolenniczką klasyki, sięgnij 
po jedną z pomadek lub błyszczyków z bogatego portfolio AA Wings 
of Color. 

THE COLOURS 
OF KISSES

According to trend creators, juicy and 
vivid is the colour you should wear on 

your lips this autumn. Matt is still very chic, 
perfectly combinable with vivid shades of 
lipstick, but to the foreground slowly comes 
a sexy effect of the lips kind of impregnated 
with colour. For such an effect, use Lip Chic 
Super Gloss, a special oil available among  
AA Wings of Color goodies. Its dye reacts with 
the skin pH, thus permanently colouring the lips 
for a few hours. If you still hold with classics, do 
not hesitate to reach for one of the lipsticks or lip 
glosses from a rich portfolio of AA Wings of Color.

FOCUS NA RZĘSY
Mocno podkreślone rzęsy na co dzień to kolejny silny trend tego sezonu. 
Intensywnie czarne, wydłużone, pogrubione i podkręcone, sprawiają, że  
spojrzenie nabiera głębi, a oczy wydają się większe. Dzięki nowym tuszom 
AA Wings of Color z łatwością uzyskasz taki efekt. W ofercie jest aż sześć  
mascar z różnymi szczoteczkami, tak byś mogła znaleźć tę najlepszą dla siebie. 

FOCUSSED ON EYELASHES
Strongly mascarised eyelashes for daily wear are another powerful trend this 
season. Intensive, lengthened, thickened and curled eyelashes make your 
glance deep and your eyes look bigger. With the new AA Wings of Color ma-
scaras, you will easily achieve the desired effect. The line includes as many as 6 
mascaras with different brushes to make you find the best one for yourself. 

Błyszczyk 
w nasyconym kolorze 
zawsze wygląda 
superseksownie.

A vivid colour lip 
gloss always looks 
supersexy. 
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NOWOSCI
NOVELTIES

LEKKOŚĆ SORBETU
Każda skóra, niezależnie od wieku, pragnie przede wszystkim nawilżenia. Jednak, w zależ-
ności od rodzaju, może mieć inne potrzeby. Sprostają im nawilżające kremy z linii AA Hydro 
Sorbet. Mają lekką konsystencję, która błyskawicznie się wchłania i pozostawia na twarzy ma-
towe wykończenie. Skóra sucha pokocha krem nawilżająco-odżywczy AA Hydro Sorbet z wy-
ciągiem z awokado i passiflory. Cerę normalną zachwyci krem nawilżająco-energetyzujący 
AA Hydro Sorbet z białą herbatą, morskimi algami i witaminą E. Skóra tłusta lub mieszana  
doceni krem nawilżająco-matujący AA Hydro Sorbet z wyciągiem z bambusa oraz kwasem 
azelainowym, które genialnie regulują produkcję sebum.

THE LIGHTNESS OF SORBET
Whatever the age, every skin longs for hydration in the first place. However, depending on 
its type, the skin can also have different needs. They will be fulfilled with AA Hydro Sorbet hy-
drating creams. The cosmetics have light consistencies that are instantly absorbed leaving the 
face with a matt finish. Dry skin will love AA Hydro Sorbet hydrating-nourishing cream with avo-
cado and passionflower extracts. Normal skin will be delighted by AA Hydro Sorbet hydrating-
-energising cream with white tea, marine algae and vitamin E. Oily to combination skin will ap-
preciate AA Hydro Sorbet hydrating-mattifying cream with a bamboo extract and azelaic acid 
that perfectly regulate sebum production.

Krem jak sorbet, kąpiel, która koi skórę, odżywki, które 
sprawią, że paznokcie będą stworzone do malowania. 

Nowe kosmetyki to najmilsza droga do promiennej urody. 
/ A sorbet-like cream, a bath to soothe your skin, 

conditioners to make your nails reborn to be painted. 
New cosmetics are the finest way to beaming beauty.

BEAUTIFUL PREMIERES 

PREMIERY
Piękne

BEZPIECZNA ŚWIEŻOŚĆ
Coraz częściej, wybierając kosmetyk, kierujemy się przede wszystkim jego przyjaznym dla  
skóry składem. Niejedną z nas na pewno ucieszy więc fakt, że nowa linia dezodorantów AA Alu 
Free nie zawiera kontrowersyjnych soli aluminium. Preparaty nie blokują działania gruczołów poto-
wych, pozwalając skórze oddychać, a dzięki antybakteryjnym składnikom ograniczają namnaża-
nie bakterii odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Dezodoranty dostępne 

są w dwóch wariantach, Silk i Mineral, zawierają też substancje nawilżające 
oraz witaminę E, która chroni i regeneruje skórę.

SAFELY FRESH
When choosing a cosmetic, more and more of us are 
guided in the first place by its skin-friendly ingre-
dients. Many of us will be pleased to know that 
the new deodorant line AA Alu Free does not 
contain controversial aluminium salts. The co-
smetics do not block sweat gland activity, the-
reby letting the skin breathe and due to its anti-
bacterial components, they reduce 
multiplication of the bacteria responsible for 
body odour. The deodorants are available in 
two variants: Silk and Mineral, contain vitamin E 
for skin protection and regeneration as well as 
moisturising substances. 

Słodkie pastelowe 
słoiczki kremów 
zwiększają przyjem-
ność stosowania.

Sweet pastel jars with 
creams enhance the 
pleasure of use.

Dzięki tym 
odżywkom twoje 
paznokcie będą 
stworzone do 
malowania.

These serums  
make your nails 
reborn to be 
painted.

DŁONIE W NOWEJ ODSŁONIE
Piękne, zdrowe i mocne paznokcie są ozdobą każdej dłoni. Na rynku pojawiła się wła-
śnie linia preparatów Long4Lashes Nails, które w profesjonalny sposób wzmacniają  
i regenerują paznokcie. Intensywne serum wzmacniające Long4Lashes Nails to kremowo- 
-żelowy preparat, który zapobiega łamliwości, rozdwajaniu się i zbyt wolnemu wzrostowi 
paznokci. Ekstremalne serum utwardzające Long4Lashes Nails pozwala nadbudować 
płytkę paznokcia, wypełnia ubytki i nierówności. Z kolei profesjonalny żel do usuwania  
skórek Long4Lashes Nails zmiękcza suche i przerośnięte skórki już w kilkanaście sekund!

HANDS IN A NEW RELEASE 
Pretty, healthy and strong fingernails adorn any hand. The market has just welcomed the 
line Long4Lashes Nails that professionally strengthens and regenerates nails. In so, intensive 
stimulating nail serum Long4Lashes Nails is a creamy-gel product to effectively fight brittle-
ness, splitting and slow growth of the nails. Extreme strengthening nail serum Long4Lashes 
Nails rebuilds the nail plate, fills gaps and uneven surfaces. Then, professional cuticle remo-
ver gel Long4Lashes Nails softens dry and overgrown cuticles in seconds!

Dezodoranty mają 
hipoalergiczne 
kompozycje 
zapachowe.

The deodorants 
have hypoaller-
genic fragrance 
compositions.
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Preparaty minimalizują 
też swędzenie i łusz-
czenie się skóry.

The products also 
reduce skin itching 
and flakiness.

KRÓLEWSKIE 
WYGŁADZENIE
Lider na rynku preparatów stymulujących wzrost rzęs Long4Lashes doczekał 
się siostrzanej marki. Linia Lift4Skin, przeznaczona do pielęgnacji skóry, gwaran-
tuje równie spektakularne efekty upiększające. To zasługa wyjątkowego składnika 
aktywnego SYN-AKE w najwyższym stężeniu wśród preparatów dostępnych na 
rynku. Ten tripeptyd biomimetyczny, odtworzony na wzór toksyny z jadu żmii 
królewskiej, relaksuje mięśnie twarzy, zapobiegając zmarszczkom mimicznym. 
W linii znajdziemy intensywny krem-żelazko na dzień, krem przeciwzmarszcz-
kowy na noc oraz ujędrniający krem wygładzający pod oczy i na powieki. 

ROYAL 
SMOOTHING
Long4Lashes, the leader on the market of eyelash 
growth stimulating products has finally seen its si-
ster brand. The line Lift4Skin dedicated to skin care, 
guarantees equally spectacular beautifying effects. It is 
due to SYN-AKE, an exclusive active ingredient in the 
royal highest concentration ever available on the mar-
ket. This biomimetic tripeptide developed to imitate 
the royal temple viper toxin, releases tension from the 
facial muscles, thus preventing mimic wrinkles. The line 
also offers intense wrinkle-ironing day cream, restoring 
anti-wrinkle night cream and firming-smoothing eye 
contour cream.

PROSTO Z FRANCJI
Francuska marka Payot tej jesieni zachwyca trzema nowościami. Krem 
Perform Lift Vitality odpowiada na potrzeby dojrzałej cery, rewitalizując ją, 
dotleniając i chroniąc przed wiotkością. Zawiera ekstrakt z nasturcji i kom-
pleks minerałów, które zwiększają produkcję energii komórkowej, zaś dzięki 
złocisto-różowym perełkom dodaje blasku zmęczonej cerze. Niezależnie 
od rodzaju, każda skóra może na którymś etapie życia stać się wrażliwa. 
Dla takiej przeznaczone są dwa nowe kremy z kojącej linii Creme N°2 Payot. 
Zawierają prebiotyki i probiotyki, które przywracają równowagę florze bak-
teryjnej skóry, dzięki czemu podrażnienia, zaczerwienienie czy swędzenie 
znikają. Crème Nuage ma lżejszą konsystencję, zaś Crème Cachemire  
bogatszą formułę olejku w kremie. 

STRAIGHT FROM FRANCE
French brand Payot wows with 3 novelties this autumn. Cream Perform Lift 
Vitality responds to the needs of mature skin by revitalising, oxygenating and 
protecting it against flabbiness. It contains a nasturtium extract and a mineral 
complex to aid in increasing cell energy production whereas its gold-pink 
pearls give radiance to tired skin. Irrespective of the tone, every skin may 
become sensitive at any stage of life. Such a skin is offered 2 new creams 
from the soothing line Crème N°2 Payot. They have prebiotics and probiotics 
that bring the bacterial balance back to the skin, thus making irritations, red-
ness and itching gone. Crème Nuage has a lighter consistency while Crème 
Cachemire reveals a richer oil/cream formula.

BEAUTIFUL PREMIERES 

PREMIERY

PIELĘGNACJA  
Z CERTYFIKATEM
Emolienty Oillan med+: kremowy żel do mycia ciała, emulsja natłuszcza-
jąca do kąpieli dermatologicznej i balsam intensywnie natłuszczający,
otrzymały rekomendację Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. 
Tym samym została potwierdzona ich wysoka skuteczność we wspomaga-
niu leczenia chorób skóry: AZS, łuszczycy, egzemy czy rybiej łuski. Preparaty 

zapewniają kompleksową regenerację, jak również opty-
malną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki 
temu skóra ciała odzyskuje komfort oraz zdrowy wygląd.

CERTIFIED 
SKIN CARE
Oillan med+ emollients: Creamy shower gel, Dermato-
logical bath emulsion and Intensive nourishing body 
balm have received a recommendation of the Polish 
Association of Atopic Diseases. It is thus confirmed that 
they have a high efficacy in supporting treatment of 
skin diseases such as atopic dermatitis, psoriasis, 
eczema or ichthyosis. The products ensure extensive 
regeneration and optimal protection against external 
factors. In consequence the skin regains comfort and a 
healthy look.

Kosmetyki zapew-
niają działanie 
wygładzające.

The cosmetics 
ensure smoothing 
effects.

MOC SKONCENTROWANYCH SKŁADNIKÓW
Wsłuchaj się w potrzeby swojej cery, a stanie się nieskazitelna jak nigdy do tej pory. Pomogą ci w tym  
kosmetyki z linii AA Skin Boost – trzy programy pielęgnacyjne dostosowane do różnych problemów skóry. 
AA Skin Boost C+ jest przeznaczony do cery pozbawionej blasku. Dzięki uderzeniowej dawce aż czterech  
aktywnych form witaminy C przywraca skórze promienność. Kosmetyki AA Skin Boost HA+ pokocha zwłaszcza 
cera odwodniona. Zawierają system Hydro-Lock ze 100 proc. kwasem hialuronowym, zapewniając skórze  
długotrwałe nawilżenie. Z kolei program AA Skin Boost Q10 to najlepsza broń na pierwsze zmarszczki dzięki  
niezawodnemu składnikowi anti-aging, koenzymowi Q10.

THE POWER 
OF CONCENTRATED 
INGREDIENTS
Listen to the needs of your skin and make it as flawless as never before. 
To aid comes AA Skin Boost including 3 skin care programmes matched to diffe-
rent skin problems. AA Skin Boost C+ cosmetics are dedicated for dull skin. Their 
loading dose of as many as 4 active forms of vitamin C restores radiance to the 
skin. AA Skin Boost HA+ cosmetics will appeal to dehydrated skin in particular. 
They contain the Hydro-Lock system with 100% hyaluronic acid to ensure long-
-lasting skin hydration. Then comes AA Skin Boost Q10, the best weapon to co-
unteract the first wrinkles due to its surefire anti-aging element, coenzyme Q10.

W skład każdego pro-
gramu wchodzą krem 
i koncentrat.

Each programme 
includes a cream and 
a concentrate.
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linia pędzli Lovenue, a teraz współ-
praca z marką AA przy tworzeniu linii 
Wings of Color. 

Jak maluje się Pani na co dzień?
Część osób o tym wie, część nie – ja po 
prostu nie lubię się malować! Robię to 
najszybciej, jak się da. Mam na stałe 
doklejone rzęsy. Nakładam więc tylko 
podkład, bronzer, rozświetlacz, cień do 
brwi i jestem gotowa do wyjścia. Ca-
łość zajmuje mi jakieś trzy minuty. 

Bez jakiego kosmetyku do maki-
jażu nie wyobraża sobie Pani 
pracy?
Odpowiednio dobranego podkładu, 
który wyrówna koloryt cery. Od tego 
zaczyna się piękny wygląd. Uwielbiam 
też wszelkiego rodzaju rozświetlacze. 

Jakie kosmetyki do makijażu każda 
Polka powinna mieć w kosmetyczce?
Na pewno odpowiednio dobrany podkład, do tego bronzer, 
którym można wymodelować twarz, rozświetlacz, który do-
daje świeżości i lekkości, tusz do rzęs, cień do brwi oraz fajny 
błyszczyk.

Który kosmetyk z gamy AA Wings of Color lubi Pani 
najbardziej?
Rozświetlacz i olejek do ust. Bardzo lubię też fluidy, które na 
skórze wyglądają lekko i naturalnie, a przy tym dobrze kryją. 

Do you remember your first make-up?
When I was in the 7th grade of my elementary school, I li-
ned my waterline. I saw my older colleague doing the trick 
and I liked that. Then I didn’t know yet how much optically 
it made my eyes look smaller.  

How did your professional make-up adventure start?
I graduated in marketing and worked some years in my 
field. I quit my job to try myself in eyelash lengthening tho-
ugh it looked no dream of mine. One day I confessed to my 
friend that I’d love to work as a make-up artist for big TV 
productions. My friend Gosia contacted some people in the 
business who found me promising enough to let me stay in 
their team.  

How would you define you make-up style?
I love strongly highlighted skin and thick eyelashes but 
still the final effect must be light and natural.

Czy pamięta Pani swój pierwszy makijaż?
W siódmej klasie podstawówki namalowałam sobie kreskę na 
linii wodnej oka. Podpatrzyłam ten trik u starszej o rok kole-
żanki i bardzo mi się spodobał. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, 
jak bardzo optycznie pomniejsza mi oczy. 

Jak zaczęła się Pani przygoda z profesjonalnym 
malowaniem?
Studiowałam marketing i pracowałam nawet kilka lat 
w swoim zawodzie. Odeszłam z pracy, żeby zająć się przedłu-
żaniem rzęs. Może nie był to szczyt moich marzeń, ale szuka-
łam sposobu na siebie. Pewnego dnia wyznałam przyjaciółce, 
że chciałabym pracować jako makijażystka przy dużych pro-
dukcjach telewizyjnych. Gosia skontaktowała mnie z Ewą Gil 
– dziś moją makijażową mamą. Ewa zabrała mnie na plan 
jako asystentkę i najwyraźniej coś we mnie dostrzegła, bo 
po kilku razach powiedziała, że zostaję w jej teamie. 

Jak określiłaby Pani swój styl malowania?
Kocham bardzo rozświetloną skórę i mocno podkreślone rzęsy, 
a jednocześnie lubię, gdy efekt końcowy jest lekki i naturalny.

Co Panią najbardziej inspiruje? Skąd czerpie Pani 
pomysły?
Przeglądam Instagram, Facebooka, patrzę na prace innych 
makijażystów. Inspiruje mnie przyroda. Ale tak naprawdę 
pomysły znajduję wszędzie.

Co uważa Pani za swój największy zawodowy sukces?
Jest ich kilka, a na każdy składa się nie tylko moja praca, ale 
wszystkich związanych z nim osób: kanał na YouTube, moja 

Wystarczy wypowiedzieć na głos życzenie, by… mogło się spełnić. Tak było w przypadku  
Magdaleny Pieczonki, makijażystki gwiazd i nowej Beauty Advisor marki AA Wings of Color. / It is 

enough to say your wish aloud to make it fulfilled. Such was the case of Magdalena Pie-
czonka, a celebrity make-up artist and the new beauty advisor of AA Wings of Color.

DREAMS WITH MAKE-UP ON 

WYMALOWANE
ROZMOWA

LET’S TALK

A make-up artist 
engaged in nume-
rous photo shoots, 
commercial designs 
of fashion shows 
and clips

Makijażystka licznych 
sesji fotograficznych, 
projektów komercyj-
nych, pokazów 
mody i klipów.

marzenia

What inspires you most? Where do you find new ideas?
I view Instagram, Facebook, observe other make-up artists. 
Actually, I find inspiration in nature and anywhere else. 

What is your greatest success?
There are some of them with each being my individual work, but 
also other people’s contributions: YouTube, my Lovenue brushes, 
and collaboration with AA in designing the Wings of Color line. 

What make-up do you put on for daily wear?
I just don’t like putting on make-up! I do that as quickly as 
possible. With permanent fake eyelashes, I only use founda-
tion, bronzer, highlighter and eyebrow shade. It takes me some 
3 minutes to be ready. 

What make-up cosmetic is the most essential one in 
your work?
A properly matched foundation to even out the skin tone.  
I also love any kinds of highlighters. 

What make-up cosmetics should be in every Polish wo-
man’s washbag?
Obviously a suitable foundation, bronzer, highlighter, ma-
scara, eyebrow shade and a nice lip gloss.

Which AA Wings of Color cosmetic is your favourite one?
Highlighter and lip oil. Also fluids looking light and natural 
on the skin and giving good cover. 
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DREAMS WITH MAKE-UP ON 

WYMALOWANE
PIELEGNACJA

CARE

MAKIJAŻ
WINGS-GIVING MAKE-UP
Trwały, zgodny z najświeższymi trendami, a do tego bezpieczny  
i pielęgnujący skórę makijaż? Tak! Dzięki nowej linii kosmetyków do makijażu  
AA Wings of Color marzenie stało się rzeczywistością. / A long-lasting, 
trend-compliant, safe and skin-caring make-up? Yes, there is one! With 
the new make-up cosmetics AA Wings of Color the dream has turned 
into a reality.

Nawet jeśli masz wrażliwą lub skłonną do alergii cerę, nie oznacza 
to, że nie możesz jej malować. Choć faktycznie wiele produktów  
do makijażu może wywoływać podrażnienia, to nowość AA Wings 
of Color gwarantują najwyższe bezpieczeństwo. Dzięki unikal- 
nym formułom na bazie minerałów i ekstraktów roślinnych,  
w 100 proc. przebadanych alergologicznie, są dla niej całkowicie 
bezpieczne. Kosmetyki AA Wings of Color zawierają też naturalne 
składniki budulcowe (m.in. lipidy, kwas hialuronowy czy ceramidy), 

Uskrzydlający

Even if you have a sensitive or allergy-
-prone skin, it does not mean that you can-
not put make-up on it. Though many 
make-up products can actually cause skin 
irritation, AA Wings of Color cosmetics 
guarantee the highest safety. Due to the 
unique formulas based on minerals and 
vege extracts allergologically tested in 
100%, they are totally skin-safe. AA 
Wings of Color cosmetics also contain na-
tural building elements i.a. lipids, hyaluro-
nic acid or ceramides that reinforce and 
care for the skin. Thanks to the innovative technologies, they  
perfectly fuse with the skin, thus making it look flawless with im-
perfections and rednesses concealed, optically smoothed out and 
properly moisturised. AA Wings of Color cosmetics also mean 
a wealth of the most stylish colours and effects. They were made  
in collaboration with Magdalena Pieczonka, a beauty advisor of  
the brand and a celebrity make-up artist. The line includes over  
200 products from several kinds of bases, powders, concealers and 
foundations, blushes, lipsticks and lip glosses, to eyeshadows and 
mascaras. Noteworthy are bronzing powders and highlighters that 
help acquire stylish effects of contouring and strobing on the face. 
Thanks to the modern pigments, AA Wings of Color cosmetics 
softly diffuse light and have wear-resistant properties. Their beau-
tifying effects last long hours, thus giving wings to every woman 
with AA Wings of Color make-up.  

marzenia

które wzmacniają i pielęgnują skórę. Dzięki innowacyjnym technolo-
giom idealnie się z nią stapiają, nadając jej nieskazitelny wygląd. 
Korygują niedoskonałości i zaczerwienienia, optycznie wygładzają 
cerę i zapewniają jej odpowiedni poziom nawilżenia. Kosmetyki 
AA Wings of Color to także bogactwo najmodniejszych kolorów 
i efektów. Powstały we współpracy z Beauty Advisorem marki,  
makijażystką gwiazd Magdaleną Pieczonką. W gamie znajduje się 
ponad 200 produktów: od kilku rodzajów baz, pudrów, korektorów 
i podkładów, przez róże, szminki i błyszczyki, aż po cienie do powiek 
i mascary. Na uwagę zasługują pudry brązujące i rozświetlacze, 
pozwalające uzyskać na twarzy modny efekt konturowania i stro-
bingu. Dzięki nowoczesnym pigmentom kosmetyki AA Wings of 
Color miękko rozpraszają światło i są odporne na ścieranie. Ich 

upiększające efekty utrzymują się długie godziny, 
dodając skrzydeł każdej umalowanej nimi kobiecie. 

 
W gamie AA Wings 
of Color znajdziesz 
wszystko, co każda 

kobieta powinna 
mieć w swojej 
kosmetyczce.

AA Wings of Color 
will give you all 

every woman sho-
uld have in her 

washbag.
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Many people would be scared to try. How can 
you encourage them?
Well, life favours the brave! You need to overcome 
many barriers, fright including. Besides the impres-
sions during the flight are awesome, they make up for 
the fright.  

What is the difference between tandem and solo 
paragliding?
Fundamental. Solo requires achieving a lot of skill 
preceded by many jumps with professional 
instructors. 

How often do you do the jumping? 
I do my best to organise jumping-inclusive holidays. 
What fascinated me most was Tenerife, but there’s 
still one dream I have about the island, that is jump-

ing off Teide volcano.  
My instructor says you 
shouldn’t jump if 
there’s any risk or 
doubt. The equipment 
must be 100% func-
tional and the wind 
speed permitting 
flights.  

How does such an 
extreme passion af-
fect your  
daily life?

It keeps me looking for new challenges and ways for 
spending free time creatively.  

What do you like most about your work?
I’ve been working with the company for many years 
and what I can say for sure is that each day is differ-
ent. This is what I like most about my work!

Which Oceanic cosmetics do you love using 
most?
That’s a tough question [smiling]. I’ve been using 
a lot of our cosmetics for years, I’ve replaced some  
of them for the new ones currently offered. However  
I most like AA CODE Sensible day and night creams. 
Including obviously Long4Lashes eyelash enhancing 
serum and mascara. That’s the hit!

 

HOBBY
HOBBY

Wiatr we włosach, adrenalina, spektakularne widoki. Już jeden lot paralotnią może uzależnić! / With the 
wind in the hair, adrenaline, watching awesome sights. Just one paraglider flight may make you an addict!

Jak taka ekstremalna pasja przekłada się na Pani 
życie codzienne?
Dzięki niej wciąż poszukuję nowych wyzwań i sposobów 
na kreatywne spędzanie wolnego czasu. 

Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
Pracuję w firmie od wielu lat i z pewnością mogę powie-
dzieć jedno: każdy dzień jest inny. I to w swojej pracy 
lubię najbardziej!

Które kosmetyki Oceanic najchętniej Pani 
stosuje?
To trudne pytanie. Wielu naszych kosmetyków używam 
od lat, a niektóre zamieniam na nowe, z aktualnej oferty. 
Jednak zdecydowanie najbardziej lubię kremy na dzień  
i na noc z serii AA CODE Sensible. Oraz oczywiście 
odżywkę do rzęs i tusz z linii Long4Lashes. To jest hit!

LIKE ON WINGS
Jak na skrzydłach

Jaka jest Pani pasja?
Mam dwie pasje. Pierwszą jest jazda na rowerze – po-
święcam na nią każdą wolną chwilę przed pracą i po niej, 
najczęściej z mężem. Od kilku lat moją drugą pasją stało 
się latanie paralotnią. 

Co skłoniło Panią do pierwszego lotu?
Namówił mnie do tego mąż. Byliśmy na wakacjach, 
chcieliśmy spróbować czegoś nowego. Spodobało mi się 
i w ten sposób wszystko się zaczęło. 

Jak zapamiętała Pani swój pierwszy lot?
Byłam potwornie zdenerwowana, nogi miałam jak 
z waty. Jednak towarzysząca temu adrenalina była nie 
do opisania. Sprawiła, że pokonałam barierę strachu 
i już podczas pierwszego lotu wiedziałam, że nie robię 
tego ostatni raz. 

Wiele osób bałoby 
się spróbować. Jak 
by ich Pani do tego 
przekonała?
No cóż, życie należy do 
odważnych! Trzeba 
w nim pokonywać wiele 
barier, w tym barierę 
strachu. Zresztą wra-
żenia podczas lotu są 
niesamowite – zrekom-
pensują strach. 

Jaka jest różnica między lotem 
w tandemie a takim zupełnie  
samodzielnym?
Diametralna. Samodzielny lot wymaga dużych 
umiejętności poprzedzonych wieloma skokami  
z profesjonalnym trenerem.

Jak często Pani skacze? 
Staram się tak organizować wakacje, aby właśnie wtedy 
skakać. Najbardziej zachwyciła mnie Teneryfa, ale 
wciąż mam jedno marzenie z nią związane – skok z tam-
tejszego wulkanu Teide. Nie boję się niebezpiecznych 
miejsc. Mój trener mówi, że jeśli istnieje jakikolwiek pro-
cent ryzyka czy wątpliwości, nie należy skakać w ogóle. 
Sprzęt musi być sprawny w 100 proc., a siła wiatru 
umożliwiająca lot. 

JOANNA SKONIECZNA 
– Kierownik Biura 
Zarządu, z firmą  
Oceanic związana 
od osiemnastu lat. 
 
JOANNA SKONIECZNA 
– Manager of the 
Management Board 
Office, working for 
OCEANIC for 18 years. 

What is your passion?
I have two passions. The first one is biking on which 
I spend every spare moment before and after work, 
with my husband most often. For several years the 
other has been paragliding. 

What made you have the first flight?
I was encouraged by my husband. We were on holi-
day and wanted to try something new. I enjoyed it 
very much and this is how it all started.  

How do you remember your first flight?
I was terribly nervous, weak at the knees. But the 
related adrenaline rush was indescribable. It made 
me overcome my fright and I already knew that the 
first flight wasn’t the last one.  

Joanna shares her 
passion with her 
husband.

Swoją pasję Joanna 
dzieli z mężem.
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profile w mediach społecznościo-
wych, sklep internetowy oraz 
strony internetowe. Współpracuję 
ze wszystkimi Brand Managerami z mojego działu, 
jak również z osobami z innych działów i agencjami 
zewnętrznymi. Pracuję dla kilku marek. I to wła-
śnie lubię w tej pracy najbardziej. 

Jakie kosmetyki Oceanic stosuje Pani na co 
dzień? 
Moje ulubione serie naszych kosmetyków to 
AA Skin Boost i AA Ethnic Beauty.

Do you have a Spanish temperament? 
In daily life I’m rather a calm but engaged per-
son. Instead, on the dance floor, I’m showing the 
more dynamic, hot-blooded side of myself to de-
liver the climate and style of flamenco.  

How did you start your adventure with 
flamenco?  
My friends, knowing how much I wanted to dance 
flamenco, organised a lesson at a dance school 
with having a glass of wine while my bridal 

Ogniste flamenco pozwala okiełznać emocje, dodaje zmysłowości życiu i jest najlep-
szym remedium na codzienny stres. / Fiery flamenco helps tame emotions, adds  

sensuality to life and provides the best remedy against daily stress. 

Czy ma Pani hiszpański temperament? 
W codziennym życiu jestem raczej spokojną, ale za-
angażowaną osobą. Natomiast na parkiecie, aby od-
dać klimat i styl flamenco, pokazuję swoją bardziej 
dynamiczną, porywczą stronę. 

Jak zaczęła się Pani przygoda z flamenco? 
Przyjaciółki, które wiedziały, jak bardzo chciałam 
tańczyć flamenco, zorganizowały w trakcie mojego 
wieczoru panieńskiego lekcję w szkole tańca przy 
kieliszku wina. To była miłość od pierwszego tupnię-
cia, dlatego zdecydowałam się wrócić na parkiet już 
dwa miesiące po narodzinach córki. 

Co najbardziej zachwyca Panią we flamenco? 
To taniec niezwykle różnorodny. Znajdziemy w nim 
wszystkie emocje, które towarzyszą nam w życiu. 
Co roku uczę się innego stylu: tańczyłam już żarto-
bliwego tangosa, męską farrucę, radosną sevillanę 

DANCING WITH TEMPERAMENT

shower. It was love at first stamp, so I decided to 
be back on the dance floor in as little as 2 months 
after I’d given birth to my daughter.  

What fascinates you most about flamenco? 
It’s an unusually diverse dance. Revealing all the 
emotions you have to deal with in life. Every year 
I learn a different style: the humorous Tangos, the 
male Farruca, the joyful Sevillana with using a 
fan and a manton. But I still want more. 

How does the dance affect your body and 
soul? 

Flamenco gives me more self-confidence in 
my daily life. It makes me do away with 
my shyness, helps make new contacts and 
also releases the stress accumulated in the 
body. While dancing, I’m trying to dump 
all bad emotions right on the floor, and I 
find it much easier with over 200 nails in 
my flamenco shoes [smiling]. As we do the 

MONIKA GREGORCZYK 
– specjalista ds. Nowych 
Mediów, pracuje w firmie 
Oceanic od ponad roku.

MONIKA GREGORCZYK 
– New Media specialist, 
working with OCEANIC 
for over a year.

Taniec z temperamentem

z wykorzystaniem wachlarza oraz mantonu i… 
wciąż mam ochotę na więcej.

W jaki sposób ten rodzaj tańca wpływa na 
Pani ciało i duszę? 
Flamenco daje mi większą pewność siebie na co 
dzień. Dzięki niemu łatwiej przełamuję swoją nie-
śmiałość i nawiązuję nowe kontakty. Pozwala mi 
też odreagować stres, który gromadzi się w ciele. 
Tańcząc, staram się, by wszystkie złe emocje pozo-
stały w parkiecie, ponad 200 gwoździ w moich bu-
tach do flamenco bardzo mi to ułatwia. Ponieważ 
trenujemy zawsze na obcasach, chodzenie na szpil-
kach staje się też mniejszym wyzwaniem.

Czy flamenco wpływa też na Pani sposób 
ubierania się?
Zauważyłam, że w szafie mam coraz więcej co-
dziennych bluzek i sukienek, które wykorzystuję na 
treningach i występach flamenco. Wcześniej rzadko 
kupowałam ubrania w hiszpańskim stylu.

Jak wygląda Pani typowy dzień w pracy? Co 
najbardziej w nim Pani lubi?
Każdy mój dzień jest inny! Odpowiadam za wiele 
rozwijających się obszarów: kampanie internetowe, 

classes always on heeled shoes, walking in stilet-
tos poses no such challenge anymore. 

Does flamenco influence what you wear?
I’ve noticed that my wardrobe has more and more 
casual blouses and dresses which I use for fla-
menco classes and performances. I used to buy 
Spanish style clothes rarely. 

What is your typical work day like? What is 
that you like most about it?
Every day of mine is different! I’m responsible for 
many developing fields: net campaigns, social me-
dia profiles, on-line shop and websites. I cooperate 
with all the brand managers from my department, 
other people within my company and external 
agencies. I work for several brands. And this is 
what I like most about that work. 

What Oceanic cosmetics do you use on a da-
ily basis? 
My favourite series of our cosmetics include AA 
Skin Boost and AA Ethnic Beauty.

Monika considers 
each of her 4 perfor-
mances to be her 
personal success.

Każdy z dotychcza-
sowych występów 
Monika uważa za 
osobisty sukces.
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Klasyczny zestaw  
koszula plus spodnie 
idealnie sprawdzi się 
na wiosnę.

Surowe piękno zimowej natury, barwy lasu, 
gór i… grzanego wina wypijanego przy 
kominku. Nowa kolekcja Tara Jarmon za-
chwyca klimatem rodem z baśniowej 
Skandynawii. 
 
The raw beauty of winter nature, the 
colours of forest, mountains and… mulled 
wine sipped at the fireplace. The new Tara 
Jarmon collection wows with the climate 
of fairy-like Scandinavian descent.  

Kolekcja Tara Jarmon jesień/zima 2017/18 nazwana została 
„Northern Lights”. To hołd złożony dalekiej Północy i jej 
surowemu pięknu, perfekcyjnej harmonii ciepłych i lodo-
wato zimnych barw. 
W kolekcji dominują głębokie zielenie, skaliste brązy czy gra-
naty w odcieniach nocnego, zimowego nieba, ale też gorąca 
czerwień i burgund, które przywodzą na myśl chwile spędzone 
ze szklanką grzanego wina przy trzaskającym ogniem ko-
minku. W kolekcji pojawia się także róż, który już drugi  
sezon z rzędu pozostaje kolorem, bez którego nie może się 
obyć żadna modna kobieta. Bezkonkurencyjny w ożywianiu 
stonowanej zimowej garderoby, zarówno gdy jest delikatny 
i pudrowy, jak i mocny, w odcieniu fuksji.    

Płaszcze jak z męskiej 
szafy to sposób na 
niebanalny look.

Men’s wardrobe-like 
coats are a method for 
an unclichéd look.

Klasyczna czerwień 
jest zawsze na czasie.

A classic red is always 
in style.

The colours
of the North

Botki w żywym kolorze 
dodadzą charakteru 
codziennym 
stylizacjom.

Ankle shoes in a vivid 
colour add edge to 
daily stylisations.

ARWYB
PÓŁNOCY

TRENDY
TRENDS
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HARMONIA KONTRASTÓW

Także zastosowane w kolekcji tkaniny pogrywają kontrastami. Ciężki 
tweed łączy się ze zmysłową koronką, a wełna z królewskim aksami-
tem, dając nieoczywisty efekt, pełen jednocześnie dostojeństwa 
i wdzięku. To dowód na to, że odpowiednio przełamana klasyka nigdy 
nie będzie nudna, zaś szlachetna powaga idzie w parze z dziewczęcą 
lekkością. Kolekcja jest szorstka i autentyczna, a przy tym delikatna 
i kobieca. Tak jak odległa Północ, która była dla niej inspiracją. 

PARYSKI SZYK

Choć inspirowana daleką Skandynawią, jesienno-zimowa kolekcja Tara 
Jarmon wciąż zachowuje swój paryski rodowód. Zgrabnie łączy kobiecość 
z odrobiną męskości, zwraca uwagę na wysmakowane detale: supły, koł-
nierzyki, plisy, falbany. W połączeniu z klasycznymi krojami i żywymi, 
głębokimi kolorami, daje elegancki, ponadczasowy efekt idealny dla każ-
dej kobiety niezależnie od wieku.

Koronki i cekiny to 
sposób na baśniową 
kreację wieczorową.

Lace and sequins are 
a solution for a fairy-
tale-like night 
ensemble.

The Tara Jarmon collection autumn-winter 2017/18 has been named 
”Northern Lights”. It is a tribute paid to the remote North and its 
raw beauty and perfect harmony of warm and ice-cold colours. 
The collection is dominated by deep greens, rocky browns or night winter 
sky navies, but also hot red and burgundy reminiscent of the moments 
spent with a glass of mulled wine at the crackling fireplace. Also present 
is pink which has for two seasons in a row been the colour no stylish wo-
man can do without. Both delicate and powder or strong in a fuchsia 
shade, it still goes unbeatable in terms of livening up your winter-toned 
wardrobe.    

THE HARMONY OF CONTRASTS

The fabrics used in the collection also play with contrasts. Heavy 
tweed cloth pairs with sensual lace while wool goes with royal velvet, 
thereby giving an unobvious effect full of dignity and grace at the 
same time. This proves that classic will never be dull if properly bro-
ken while a noble solemnity goes hand in hand with a girly lightness. 
The collection is rough and authentic, and thus delicate and feminine. 
So is the remote North from which it takes inspiration.  

PARISIAN CHIC
 
Though inspired by remote Scandinavia, the Tara Jarmon collection 
autumn-winter still remains of Parisian descent. It neatly combines 
femininity with a touch of masculinity, highlights sophisticated deta-
ils: knots, collars, pleats, frills. When fused with classic cuts and vi-
vid, deep colours, it gives an elegant, timeless effect ideal for every 
woman at any age.

Zieleń nawiązuje 
do koloru skandynaw-
skich mchów.

Green refers to the 
colour of Scandinavian 
mosses.

Bomberka w żywym 
kolorze ogrzewa i do-
daje energii w zimowy 
dzień.

A bomber jacket in 
a lively colour gives 
warmth and energy 
on a winter day.
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PODRÓZE
TRAVEL

Zapierająca dech w piersiach natura, majestatyczne góry, wielkie jeziora, tętniące życiem miasta, liberalni 
mieszkańcy i… syrop klonowy. Kanada to kraj, w którym łatwo się zakochać. / Breath-taking nature, majestic 

mountains, large lakes, vibrant cities, liberal inhabitants and… maple syrup. Canada is a country 
easy to fall in love with.

BOUND FOR CANADA
KANADA

Kierunek

Spektakularne widoki 
i nowoczesne metropo-
lie. Oto krajobraz Kanady.

Spectacular views 
and modern 
metropolises are what 
Canada’s landscape 
offers.

Drugie państwo świata pod względem powierzchni oczarowuje bezkresnymi kra-
jobrazami i przyjazną atmosferą. Porośnięta klonami, z których już Indianie 
przygotowywali pyszny i pożywny syrop klonowy, posiada aż 16 miejsc wpisanych 
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Który kierunek wybrać?

Oto Ontario
Najczęściej szlak podróżujących do Kanady Polaków prowadzi do Ontario. To 
najludniejsza i najbardziej rozwinięta prowincja Kanady, która kryje w sobie 
wiele malowniczych zakątków, i to niezależnie od pory roku. Zachwyca swoimi 
dziewiczymi lasami, poprzecinanymi siecią rzek i jezior, w tym tych należących do 
Krainy Wielkich Jezior (dzielonej z USA). Będąc w okolicy, warto wybrać się nad 
wodospad Niagara. Być może nie jest to największy wodospad świata, za to na 
pewno najsłynniejszy. Jego grzmiące, przelewające się wody robią spektakularne 
wrażenie. Wielka zatoka Georgian Bay położona nad jeziorem Huron oczarowuje 
licznymi wysepkami, najdłuższą na świecie plażą nad słodkowodnym zbiornikiem 
i wapiennymi klifami na Półwyspie Bruce’a. Jej krajobrazy inspirowały najsłyn-
niejszych kanadyjskich malarzy (np. Fredericka Varleya), zaś nad jej brzegami 
ulokowały się tradycyjne kanadyjskie „cottages”, czyli stylowe chaty letniskowe. 
Do niektórych dotrzeć można jedynie łodzią lub samolotem!

Tętniące życiem Toronto
W Ontario znajduje się stolica Kanady Ottawa, ale na uwagę zasługuje zwłaszcza 
Toronto – największe miasto. Położone na północno-zachodnim brzegu jeziora 
Ontario porywa wielkomiejskim klimatem, nowoczesnymi wysokościowcami ze 
słynną CN Tower na czele, wspaniałymi restauracjami i bogatym życiem kultu-
ralnym, które toczy się zwłaszcza w jego artystycznych dzielnicach. Toronto 
i jego okolice – przede wszystkim Missisauga to też ulubione miejsca zamieszka-
nia kanadyjskiej Polonii. Co piąta zamieszkała w Mississaudze osoba jest Pola-
kiem! Nic dziwnego, że w sieci znajdujących się tu sklepów Starsky znajdziemy 
polskie akcenty: kosmetyki AA (linie: Oil Infusion, Hydro Algae, Dermo  

Technology, Sensitive Skin, Collagen Hial, Help, Intimate), odżywki  
Long4Lashes oraz specjalistyczne preparaty Oxedermil i Oncoderma.  
O ich doskonałej jakości świadczy fakt, że są one chętnie kupowane nie  
tylko przez Polaków, ale i pozostałe mniejszości z Europy Wschodniej,  
a także rodowitych Kanadyjczyków. 

The world’s second largest country charms with its endless landscapes and 
friendly climate. Overgrown with maples used already by old Indians for pre-
paring a delicious and nutrient syrup, the land is home to as many as 16 sites 
inscribed on the UNESCO World Heritage List. What direction to choose?

Here comes Ontario
When travelling to Canada, Poles frequently head for Ontario, the most po-
pulated and developed province hiding many picturesque corners irrespective 
of the year’s season. It fascinates with its virgin forests criss-crossed with a 
network of rivers and lakes including the Great Lakes bordered with the US. 
When you are around, Niagara Falls are worth the drop-by. It is not the big-
gest waterfall of the world, but instead, the most famous one for sure. Niaga-
ra’s thundering and plummeting waters make a spectacular impression. Big 
Georgian Bay on Lake Huron charms with numerous islands, the world’s lon-
gest freshwater beach and the limestone cliffs of the Bruce Peninsula. The 
bay’s landscapes were an inspiration for the most famous Canadian painters 
(e.g. Frederick Varley) while its shores are spotted with traditional Canadian 
cottages, i.e. stylish summer houses. Some of them are only accessible by 
boat or plane!

Vibrant Toronto
Ottawa, the capital of Canada is situated in Ontario, but particularly note-
worthy is Toronto, the biggest city of Canada. Located on the north-west 
shore of Lake Ontario, it captures with its metropolitan atmosphere, modern 
skyscrapers with the famous CN Tower in the lead, awesome restaurants and 
rich cultural life rolling around mostly in the artistic districts. Toronto and 
its suburbs include, above all, Mississauga being also home to Polish Cana-
dians. Every 5th Mississaugian is Polish! No wonder that the local Starsky 
chain stores have Polish accents on stock: AA cosmetics (lines: Oil Infusion, 
Hydro Algae, Dermo Technology, Sensitive Skin, Collagen Hial, Help, Inti-
mate), Long4Lashes conditioners/serums and specialist products like Oxi-
dermil and Oncodermil. Their excellent quality is acknowledged by the fact 
that they are eagerly bought not only by Poles, but also the other Eastern 
European minorities and native Canadians themselves.  
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See Bloggers to największa impreza dla blogerów i influencerów internetowych w Polsce, która w tym roku  
zgromadziła ponad 1500 osób. Marka AA uczestniczyła w niej po raz pierwszy, za to od razu z wielkim sukcesem.  

/ See Bloggers is the biggest event in Poland for bloggers and net influencers to have brought together over  
1500 attendees this year. Though it was for the first time that AA participated in the event, but still the brand went at full speed.

AA ATTENDING THE SEE BLOGGERS EVENT
AA na See Bloggers

WYDARZENIA
EVENTS

Konkursy, warsztaty 
i wykłady – na stoisku 
AA wciąż coś się działo!

Competitions, workshops 
and lectures  – the AA 
stand was a hectic spot!

Colourful cosmetics 
AA Wings of Color 
inspired the bloggers 
to take lifestyle photos.

Kolorowe kosmetyki 
AA Wings of Color 
inspirowały blogerów 
do lifestylowych zdjęć.

Podczas dwóch dni trwania festiwalu See Bloggers na wszystkich, którzy 
odwiedzili stoisko AA, czekały liczne niespodzianki, konkursy i warsztaty. 
Można tu było umalować się kosmetykami AA Wings of Color, a potem uwiecznić 
to na zdjęciu Polaroidem. W trakcie imprezy marka AA prowadziła też kreatywne 
warsztaty z budowania planów pielęgnacyjnych dopasowanych do konkretnych 
potrzeb skóry oraz wykład dotyczący pielęgnacji intymnej. Wszystko po to, 
by zachęcić blogerów do częstszego poruszania tej tematyki w sieci. Podczas 
konkursu na odgadywanie składników aktywnych jego uczestnicy z zamkniętymi 
oczami próbowali naturalnych składników znajdujących się w kosmetykach AA. 
W sumie zjedli aż 5 kg owoców i warzyw! Przez cały czas trwania imprezy trwał 
też konkurs na najbardziej kreatywne zdjęcie opatrzone hashtagiem #35latAA. 
Akcja zakończyła się pełnym sukcesem – hashtag pojawił się w mediach społecz-
nościowych wiele razy, zaś informacja o marce AA dotarła za pomocą Facebooka 
i Instagrama do 52 tysięcy osób. Influencerzy docenili zwłaszcza nowości marki: 
kosmetyki do makijażu AA Wings of Color i nawilżającą pielęgnację AA Hydro 
Sorbet. Ich uwadze nie umknęło też samo stoisko marki, uznane przez wielu za 
najpiękniejsze na całej imprezie. Udział marki AA w See Bloggers już przynosi 
wymierne korzyści. Blogerzy coraz chętniej piszą o kosmetykach AA w Internecie, 
doceniając wszechstronność marki, a także jej wieloletnie doświadczenie  
w tworzeniu antyalergicznej pielęgnacji.

Throughout the 2 days of the See Bloggers event, all the AA stand visitors 
enjoyed numerous surprises, competitions and workshops. AA Wings of  
Color cosmetics were available for make-up, and then the outcome could be 
taken a shot with a Polaroid camera. The brand AA also hosted creative work-
shops on the individual skin care schedule designing and a lecture on intimate 
care so that bloggers would be encouraged to more frequently raise the to-
pic in the net. While the competition ”Guess the Active Ingredients”, the en-
trants with their eyes closed tasted natural ingredients used in AA cosmetics. 
They ate as much as 5 kg of fruit and vegs in total! Through the whole event, 
the attendees could enter into a competition for the most creative photo ha-
shtagged with #35latAA. The action was successful as the hashtag appeared 
115 times in the social media and the information on the brand AA reached  
52 thousand people via Facebook and Instagram. The influencers highly va-
lued the band’s novelties in particular: AA Wings of Color make-up cosmetics 
and AA Hydro Sorbet hydrating care. The AA stand itself was also noticed by 
them and recognised as the most beautiful one at the event. It is already now 
that the See Bloggers event has brought measurable benefits to AA. Bloggers 
are more and more eager to write about AA cosmetics in the net, thus appre-
ciating the brand’s versatility and its multiyear experience in developing antial-
lergenic skin care. 

QLTOWY KOSMETYK 2017  
Linia kosmetyków AA Golden Ceramides została wyróżniona prestiżowym tytułem Qltowy 
Kosmetyk 2017 nadawanym przez magazyn Kosmetyki. W tym roku jury w składzie: Magdalena 
Groszewska, Jolanta Fraszyńska, Marieta Żukowska, Tamara Gonzalez Perea, Paweł Woch, Anna 
Orłowska, Rafał Maślak, Marzena Dąbrowska i Monika Bielkiewicz, wybierało najlepsze kosmetyki 
spośród aż 600 produktów w 40 różnych kategoriach. Uroczysta gala wręczenia statuetek  
odbyła się w Villi Foksal.

QLTOWY COSMETIC 2017
The AA Golden Ceramides line was distinguished by the prestigious title Qltowy Kosme-
tyk 2017 awarded by the magazine Kosmetyki. This year the jury composed of Magdalena 
Groszewska, Jolanta Fraszyńska, Marieta Żukowska, Tamara Gonzalez Perea, Paweł Woch, 
Anna Orłowska, Rafał Maślak, Marzena Dąbrowska and Monika Bielkiewicz, chose the best 
cosmetics from among 600 products in 40 different categories. The awards-giving gala was 
held at Villa Foksal.

Nagrodę odebrała 
Justyna Rogalińska-
-Smolak, PR & Adverti-
sing Junior Manager 
Oceanic.

The award was re-
ceived by Justyna 
Rogalińska-Smolak, 
PR & Advertising Junior 
Manager at Oceanic.

Fo
to

: S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

17



Imprezę poprowadził 
Filip Chajzer. 

The event was 
hosted by Filip 
Chajzer. 

WYDARZENIA
EVENTS

W tym roku firma Oceanic obchodzi 35-lecie istnienia. 
Swoje okrągłe urodziny świętowała ze wszystkimi pracownikami. Na hucznej imprezie  
w Starym Maneżu w Gdańsku Wrzeszczu nie brakowało atrakcji. Z lekkością i dystansem po-
prowadził ją Filip Chajzer. Goście mogli wziąć udział w kulinarnej podróży prowadzonej przez 
Roberta Makłowicza oraz loterii z supernagrodami. Grał zespół The Customs, którego energe-
tyczna muzyka w mig porwała wszystkich na parkiet. Uwieńczeniem wieczoru był wyjątkowy 
tort urodzinowy od właścicieli firmy, Krystyny Szawłowskiej oraz Doroty i Wojciecha Soszyńskich.

This year finds Oceanic celebrating its 35th anniversary. 
The round birthday party full of attractions was held by the company for all its employ-
ees at Stary Maneż in Gdańsk Wrzeszcz. The party was hosted with lightness and distance 
by Filip Chajzer. The guests had a chance to join a culinary journey performed by Robert 
Makłowicz and take part in a super-prize lottery. It was The Customs, a band that was rocking 
the venue with its energetic tunes getting all the people on the dance floor in an instant.  
The night was topped off with an exceptional birthday cake from Krystyna Szawłowska  
and Dorota and Wojciech Soszyński, the owners of the company.

JUBILEUSZ

Oceanic
35

Robert Makłowicz 
opowiadał o przy-
smakach z różnych 
zakątków Ziemi.

Robert Makłowicz 
was recounting 
about delicacies from 
different corners of 
the Earth.

Goście wzięli też 
udział w warsztatach 
kulinarnych.

The guests also 
participated in 
culinary workshops.

Właściciele firmy 
Oceanic, od lewej: 
Dorota Soszyńska, 
Wojciech Soszyński, 
Nicole Soszyńska, 
Krystyna Szawłowska.

The owners of 
Oceanic: 
From left: Dorota 
Soszyńska, Wojciech 
Soszyński, Nicole 
Soszyńska, Krystyna 
Szawłowska.

OCEANIC 35TH ANNIVERSARY

-lecia
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Od lewej: dr Daniel 
Maliszewski; dzienni-
karka z Jordanu; Mah-
moud Abu Aboud, 
przedstawiciel Real 
Care, dystrybutora 
Oceanic w Jordanii; 
Delia Bar-Kołelis,  
area export manager 
Oceanic; Janusz Bą-
bel, przedstawiciel 
polskiej ambasady 
w Ammanie; Marek 
Chotkowski, dyrektor 
eksportu Oceanic.

From left: dr Daniel 
Maliszewski, a journalist 
from Jordan, Mahmoud 
Abu Aboud, a repre-
sentative of Real Care 
distributing Oceanic 
products in Jordan, 
Delia Bar-Kołelis Oce-
anic, Janusz Bąbel, Em-
bassy of the Republic 
of Poland in Amman, 
Marek Chotkowski 
Oceanic.

MARKA WSPIERA MARKĘ  
Zamiast rywalizacji – współistnienie, w miejsce konkurencji – wsparcie. Ideą projektu 
Marka wspiera Markę jest łączenie marek, wzajemna wymiana oraz współpraca, które 
w efekcie mają umocnić pozycję każdej z nich. We wrześniu w Muzeum Miasta Gdyni 
odbyła się trzecia edycja akcji. Multibrandowy pokaz mody poprowadził dziennikarz te-
lewizyjny Mateusz Hładki. Wśród prezentowanych kolekcji znalazły się te od znanych pro-
jektantów i marek (m.in. Macieja Zienia, Taranko, Furelle, De La Fotta, La Metamorphose), jak 
i debiutantów: Ewy Chojnackiej, Artura Steca oraz Macieja Soi. Makijaż modelek wykonano 
kosmetykami marki AA Wings of Color. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć 
Doroty Soszyńskiej, współwłaścicielki firmy Oceanic, jednego z partnerów wydarzenia. 

A BRAND SUPPORTS A BRAND  
Coexistence instead of rivalry, support in lieu of competition. The idea of the project 
Marka wspiera Markę is combining brands, mutual exchange and cooperation meant to 
consequently enhance each brand involved. On September, at the Museum of Gdynia City 
was held the 3rd edition of the project featuring a multi-brand fashion show hosted by TV 
journalist Mateusz Hładki. Among the presented collections were the ones from famous de-
signers and brands such as Maciej Zień, Taranko, Furelle, De La Fotta, La Metamorphose, but 
also debutants like Ewa Chojnacka, Artur Stec and Maciej Soja. The new AA Wings of Color 
cosmetics were used for the make-up of the models. The invited guest list could not fail to 
include Dorota Soszyńska, co-owner of Oceanic, one of the event partner company.

TARGI BEAUTYWORLD MIDDLE 
EAST W DUBAJU
Firma Oceanic była jednym z wystawców największych targów beauty na świecie  
– BeautyWorld Middle East w Dubaju. W zeszłym roku uczestniczyło w nich aż 1500  
wystawców z 59 krajów świata oraz 37 tysięcy odwiedzających ze 131 krajów. W tym roku  
impreza odbywała się po raz 22. i była nie mniej imponująca. Na stoisku Oceanic gościli przed-
stawiciele m.in. Indii, Pakistanu, Kuwejtu, Kataru, Palestyny, Nigerii oraz Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. Uwagę odwiedzających przykuwały zwłaszcza hipoalergiczne emolienty Oillan, 
bestsellerowe odżywki Long4Lashes oraz luksusowa marka AA Golden Ceramides. Gościom 
podobała się komplementarna oferta hipoalergiczna, nowoczesna szata graficzna oraz różno-
rodność i wszechstronność prezentowanych kosmetyków. Targi były też pretekstem do prezen-
tacji pierwszych produktów z makijażowej marki AA Wings of Color oraz znakomitą okazją do 
nawiązania nowych, obiecujących kontaktów biznesowych. 

TRADE FAIR – BEAUTYWORLD 
MIDDLE EAST DUBAI 2017
Oceanic was one of the exhibitors at BeautyWorld Middle East Dubai, the world’s biggest 
beauty fair. Last year there were as many as 1500 exhibitors from 59 countries and 37 thousand 
visitors from 131 countries. It was for the 22nd time this year that the event took place, but still 
with no less wow-factor at all. The Oceanic stand was visited by guests from India, Pakistan, 
Kuwait, Qatar, Palestine, Nigeria and the UEA. What attracted their particular attention were the 
Oillan line hypoallergenic cosmetics, best-selling Long4Lashes conditioners and AA Golden 
Ceramides. The guests liked our coherent hypoallergenic assortment, modern graphic design, 
diversity and versatility of the displayed cosmetics. The fair also provided an opportunity to  
disclose the first products of the AA Wings of Color make-up brand and an excellent occasion 
to make new, promising business contacts. 

WIEŚCI Z BLISKIEGO 
WSCHODU
Przełomowa linia kosmetyków Oncoderma, prze-
znaczona do pielęgnacji skóry pacjentów onkolo-
gicznych, miała swoje premiery w Jordanie i Libanie. 
W uroczystych wydarzeniach uczestniczyli przedstawi-
ciele największych firm farmaceutycznych, onkolodzy, 
radiolodzy i chirurdzy. W Jordanie prezentacja była  
połączona dodatkowo z promocją serum do rzęs  
Long4Lashes, które jest numerem jeden wśród tego 

typu kosmetyków w tym kraju. Event poprowadził makijażysta Pierre Lahout, ambasador 
Long4Lashes w Jordanie. 

NEWS FROM THE MIDDLE EAST
The cutting-edge cosmetic line Oncoderma dedicated for oncological skin care had its 
premiere in Jordan and Lebanon. The glamorous events were attended by the represen-
tatives of the biggest pharmaceutical companies, oncologists, radiologists and surgeons. 
In Jordan the presentation was additionally combined with the promotion of Long4Lashes 
eyelash serum being the no. 1 among other equivalent cosmetics in this country. The event 
was hosted by make-up artist Pierre Lahout, a Long4Lashes ambassador in Jordan.

Oceanic

Nowoczesne stoisko 
AA przyciągało tłumy 
odwiedzających.

The modern AA 
stand attracted 
crowds of visitors.

Egzotyczny Dubaj 
uchodzi za światowe 
centrum luksusu.

Exotic Dubai is deemed 
a world’s luxury centre.

Dorota Soszyńska, 
współwłaścicielka 
Oceanic, i dzienni-
karka Anna Puślecka.

Dorota Soszyńska, 
co-owner of Oceanic 
and Anna Puślecka, 
a journalist

Za pomocą kosmety-
ków Wings of Color 
stworzysz makijaż 
prosto z pokazu mody.

With Wings of Color 
cosmetics you will 
design your own 
runway make-up.
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100% ALLERGY TESTED

POZNAJ BEZPIECZNY MAKIJAŻ NASYCONY KOLOREM. 
WOW GROW! z aktywnym kompleksem z biotyną regeneruje rzęsy 
i stymuluje ich wzrost, by były długie, pogrubione i wyraźnie podkreślone.

KOSMETYKI DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W DROGERIACH ROSSMANN.
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MAKIJAŻ PRZYJAZNY SKÓRZE

POZNAJ BEZPIECZNY MAKIJAŻ NASYCONY KOLOREM. 
 z aktywnym kompleksem z biotyną regeneruje rzęsy 

i stymuluje ich wzrost, by były długie, pogrubione i wyraźnie podkreślone.

KOSMETYKI DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W DROGERIACH ROSSMANN.

PEEL
OFF

BIOTIN
COMPLEX

WOW
GROW!

NOWOŚĆ

BIOTIN POWER
FORMULA
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