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SEKRETEM KREMÓW
AA HYDRO ALGI

są algi morskie: algi różowe 
wpływające na poprawę nawilżenia, 
detoksykujące komórki skóry oraz 

algi błękitne stymulujące naturalne 
mechanizmy fotoochrony. 

Nowoczesny system 
Hydro Derm 24h zapewnia 

długotrwałe działanie 
nawilżające.

SEKRETEM KREMÓWSEKRETEM KREMÓWSEKRETEM KREMÓW

Twoja skóra się zak� ha 
AA HYDRO ALGI

AA_hydroalgi_Pure Prestige 295x380.indd   1 04.04.2016   13:08
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  Spring is in the air. 
It’s the season that I like most. 
With the first sunbeams coming through and nature waking up, the world seems prettier to us. We feel more cheerful and invigorated.  
The 49th edition of Cosmoprof Worldwide Bologna with Poland for the first time as an official partner is behind us. Over 100 Polish 
companies showcased their products and proved to be on the rise. Spring finds our company launching numerous cosmetic premieres  
with the first one being the innovative cosmetics based on biomatrix technology for mature and sensitive skin - AA Clinical Lift 50+, 60+ 
and 70+. Our advertising campaign featured Ewa Wajnert, a former Polish model who exemplifies that a mature woman can  
be attractive and happy. Bravissimo +50s! Another event ahead of us is the long-prepared premiere of AA CODE Sensible, a new 
selective brand with very technologically-advanced cosmetics of high active substance concentrations that guarantee excellent 
effects and confirmed efficiency in sensitive skin. We are hoping that you will love these products and enjoy using them. Yet it 
doesn’t stop there. We have planned more than 200 new market introductions this year. Spring is also a busy time for our clothing 
brands. Tara Jarmon Spring/Summer 2016 collection is undoubtedly one of the best in recent years. Enthusiastically received by female clients 
worldwide, it promises to be a great success. While Gerard Darel has delighted us with his throwback to the style of the brand icon Jackie Kennedy. 
So we have big challenges ahead, but also immense resources of positive energy and zeal for work, which we wish you in this spring, too! 

Życzę Wam zdrowia, uśmiechu,  
i doskonałego samopoczucia!
Let me wish you health, smile  
and an excellent frame of mind!

W powietrzu pachnie wiosną. 
To właśnie tę porę roku lubię najbardziej. 
Kiedy docierają pierwsze promienie słoneczne i przyroda budzi się do życia, świat 
wydaje nam się piękniejszy. Czujemy się bardziej radośni i rozpiera nas energia.
Za nami ważne wydarzenie dla całej branży kosmetycznej, 49. Międzynarodowe 
Targi Kosmetyczne Cosmoprof w Bolonii. Po raz pierwszy w historii oficjalnym 
partnerem targów była Polska. Ponad 100 polskich firm zaprezentowało swoje 
produkty i udowodniło, że rośniemy w siłę. Wiosna to także czas licznych premier 
kosmetycznych w naszej firmie. Pierwszą było wprowadzenie na rynek  
innowacyjnej gamy kosmetyków do pielęgnacji dojrzałej skóry wrażliwej  
– AA Clinical Lift, która wykorzystuje technologie połączonych w siateczkę 
podporową nici kosmetycznych.  
Trzy linie anty-aging przeznaczone są dla kobiet 50+, 60+ i 70+. Zgodnie  
ze światowymi trendami do kampanii reklamowej zaprosiliśmy byłą polską 
modelkę Ewę Wajnert, która jest najlepszym przykładem na to, że kobieta 
dojrzała może być piękna, atrakcyjna i szczęśliwa. Brawo pięćdziesiątki! 
Przed nami kolejne wydarzenie, do którego przygotowywaliśmy się od dłuższego 
czasu – premiera nowej, selektywnej marki AA CODE Sensible.  
To kosmetyki bardzo zaawansowane technologicznie, o wysokich stężeniach 
substancji aktywnych, które nawet skórze wrażliwej gwarantują doskonałe 
efekty i potwierdzoną skuteczność. Mamy nadzieję, że pokochacie te produkty,  
a ich stosowanie będzie dla Was prawdziwą przyjemnością. Na tym jednak nie 
koniec. Na ten rok zaplanowaliśmy jeszcze ponad 200 nowych wdrożeń. Wiosna 
to także gorący czas dla naszych marek odzieżowych. Tegoroczna wiosenno- 
-letnia kolekcja Tara Jarmon jest niewątpliwie jedną z najlepszych w ostatnich 
latach. Doskonale przyjęta przez klientki na całym świecie, zapowiada wielki 
sukces. A Gerard Darel zachwycił nas koncepcją powrotu do stylu ikony marki, 
Jackie Kennedy. Przed nami zatem duże wyzwania, ale też ogromne pokłady 
pozytywnej energii i chęci do pracy, czego Wam również życzymy na wiosnę! 
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BEAUTY EXPRESS

URODA EXPRESS
W iście ekspresowym tempie Oceanic 
wprowadza nowości na półki drogeryjne, 
perfumeryjne, a także apteczne. W tym 
roku planujemy ponad 200 wdrożeń!!! 

  In a truly rapid pace, Oceanic launches  
its novelties to be available at drugstores,  
perfumeries and pharmacies. We are  
planning more than 200 new market  
introductions this year!!!

UGASIĆ POŻAR
Masz podrażnioną, swędzącą, chronicznie suchą skórę głowy? 
Objawy towarzyszące atopowemu zapaleniu skóry, łuszczycy 
czy łupieżowi ukoją preparaty z linii Oillan med+. Świąd  
i sypiące się z głowy płatki 
naskórka nie tylko doskwierają, 
ale także krępują. Ratunek dla 
rozognionej, nadreaktywnej 
skóry przynoszą najnowsze 
szampony kojąco-nawilżające 
do codziennego mycia, z olejem 
arganowym i ze słodkich 
migdałów. Łojotokową skórę 
ukoi szampon i żel z 10% 
mocznikiem, kwasem salicylo-
wym oraz ekstraktami  
z cytryny i ananasa. 

UWAGA: UV! 
Masz problem ze skórą? Chroń ją przed słońcem przez 
cały rok, zabezpieczając najdelikatniejszymi krema-
mi. Fotoprotekcja jest koniecznością w przypadku 
zarówno osób dorosłych, jak i niemowląt od 6. miesią-
ca życia oraz dzieci. Wymaga jej zwłaszcza skóra 

chora, z przebarwieniami, ale  
także po zabiegach kosmetycznych 
czy estetycznych. Preparaty Oillan 
Protect to nowoczesne emolienty  
z hipoalergicznymi składnikami 
aktywnymi do całorocznej ochrony 
przed promieniowaniem UVA/UVB 
oraz fotostarzeniem. 

KOD PIĘKNA 
Jak ukoić wrażliwą skórę i jednocześnie ją odmłodzić? 
Odpowiedź tkwi w innowacyjnej technologii kosmetyków 
marki AA CODE Sensible. Nieszczelna warstwa ochron-
na łatwo poddaje się działaniu bakterii, substancji 
chemicznych, alergenów. Z pomocą spieszą zaawansowa-
ne technologicznie kosmetyki XXII wieku AA CODE 
Sensible, których substancje aktywne uszczelniają 
ubytki naskórka, ułatwiając tym samym „odkodowanej” 
skórze wchłonięcie wysoko stężonych składników 
aktywnych (bez efektu podrażnienia). Cztery linie 

kosmetyków (anti-aging, 
nawilżająca, oczyszczająca 
oraz gwiazdy marki  
– koncentraty na różne 
problemy skóry) zmniejsza-
ją oznaki starzenia  
i głęboko nawilżają. 

PUT OUT THE FIRE
Irritated, itchy and dry scalp? 
Use Oillan med+ against atopic 
skin, psoriasis or dandruff. 
Itching and epidermal flakes 
snowing on your shoulders are 
annoying but also embarrass-
ing. To aid comes the newest 
soothing & moisturising 
shampoo for daily use. Soothe 
seborrheic skin with shampoo 
and gel that cleanse, normalise 
and prevent bacteria, yeast  
and fungi.

THE BEAUTY CODE
How to soothe and rejuvenate sensitive 
skin? The answer is AA CODE 
Sensible. A leaky protective layer 
easily succumbs to bacteria, chemical 
substances, allergens. To aid comes 
AA CODE Sensible for leak-tight 
epidermis and absorption of concen-
trated active ingredients. 4 lines 
decrease aging symptoms and deeply 
moisturise the skin.

ATTENTION: UV!
Protect your skin against 
the sun all year round 
with delicate creams.  
Photoprotection is 
necessary at any age. 
Diseased, post-treatment 
or discoloured skin needs 
special care. Oillan 
Protect products contain 
hypoallergic ingredients 
for UVA/UVB protection 
and anti-photoaging 
effects. Pleasant in use, 
easily spreadable, 
non-greasy.
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PRZERWIJ BŁĘDNE KOŁO
Im mniej masz magnezu, tym 
jesteś bardziej podatna na 
stres. A im jest on silniejszy, 
tym większa potrzeba magne-
zu. Błędne koło. Moveogel 
wycisza nadmierne impulsy 
płynące do mięśni, rozluźnia je 
i zapobiega skurczom. Mięśnie 
mają czas na odpoczynek  
i regenerację. Wypróbuj! 

INTYMNA SPRAWA 
Marka AA już od ponad 20 lat dba o higienę 
intymną kobiet. Pierwsze na polskim rynku 
preparaty AA Intymna pojawiły się w sklepach  
w 1994 roku. Nowe, udoskonalone formuły 
opracowano przy współpracy lekarzy specjalistów 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  
w Gdańsku. O ich jakości 
zapewnia aż 97% stosują-
cych je Polek! Preparaty 
bazują na delikatnych 
składnikach myjących, 
łagodzących podrażnie-
nia, przeciwbakteryjnych 
i grzybobójczych.  
Nie zawierają mydła,  
a ich pH nie narusza  
naturalnej mikroflory  
bakteryjnej. 

AN INTIMATE ISSUE
For over 20 years AA brand has 
been caring for women’s 
intimate hygiene. The first 
products AA Intymna were 
marketed in 1994. The present 
improved formulas have been 
developed in cooperation with 
the University Clinical Centre in 
Gdańsk. 97% of women acknowl-
edge that the improved emul-
sions give them more protection 
and care over intimate areas. 
The products are based on 
delicate washing ingredients 
with soothing, antibacterial and 
antifungal properties for 
refreshment and protection of 
your intimate areas. Also 
available for sensitive and 
allergic skin.

BREAK THE  
VICIOUS CIRCLE
Familiar with painful calf cramps? 
The cause may be magnesium (Mg) 
deficiency. The less Mg your body 
has, the more stress-prone you are. 
The stronger the pain, the more Mg 
you need. A vicious circle, indeed. Mg 
improves nervous system function-
ing, thus relaxing the muscles and 
preventing cramps. Have a try!

THE SECRET  
OF AFRICA
Baobab oil has for 
years been used by 
African women to 
protect skin against 
severe dessert 
conditions.
The oil is rich in 
unsaturated fatty 
acids, has antioxidant 
properties, protects 
skin against water 
loss, smooths and 
softens. Use AA Oil 
Essence hand balm 
and cream for dry and 
irritation-prone skin.

WIĘCEJ
WITAMINY D! 
Ściągniętą, szorstką, zmęczoną skórę 
twarzy ma 90% Polek. Przyczyną może być 
niedobór witaminy D. Jej deficyt zwiększa 
ryzyko powstania wielu poważnych scho-
rzeń, wpływa też na przesuszenie skóry. 
Witaminę D3 przyswajamy głównie przez 
skórę pod wpływem słońca, a tego w Polsce 
jest jak na lekarstwo. Dlatego wspomóż 
pielęgnację skóry twarzy wyrobem medycz-
nym D-vit Boost, który usprawnia odnowę 
komórek, zmniejsza 
suchość, hamuje rozwój 
reakcji alergicznych oraz 
zwiększa odporność  
na czynniki zewnętrzne. 

MORE VITAMIN D!
90% of Polish women have tense, coarse and tired 
face skin. The cause may be the deficiency of Vitamin 
D3 mainly absorbed through skin when exposed to 
the sunlight. Improve your face skin care with D-vit 
boost for cell renewal, better moisture, allergy-free 
look and external factor resistance.

SEKRET AFRYKI 
Olejku z baobabu, drzewa długowieczności, 
od lat używają afrykańskie kobiety do 
ochrony skóry przed surowymi, pustynnymi 
warunkami. Olejek ten, nazywany „sekre-
tem Afryki”, jest bogaty w nienasycone 
kwasy tłuszczowe, ma silne właściwości 
antyoksydacyjne, chroni skórę przed utratą 
wilgoci, wygładza i uelastycznia. Teraz 
znajdziemy go w nowym balsamie do ciała  
i w kremie do rąk z serii AA Oil Essence  
do skóry suchej i skłonnej do podrażnień. 
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AGENT 007 
AA Skin Boost to kosmetyki do zadań specjalnych, inspiro-
wane medycyną estetyczną i kosmetologią. Linię tworzą 
skoncentrowane preparaty o wysokich stężeniach witamin 
i składników aktywnych. Szklane opako-
wanie z pipetą zapewnia higienę i precyzję 
dozowania zbliżoną do profesjonalnych 
kosmetyków i leków. Koncentraty doceni 
skóra, której potrzeba rewitalizacji  
i czasowej kuracji. Wysokie stężenia 
witaminy C i kompleksu kwasu hialurono-
wego uzupełniają wyciągi roślinne z aceroli 
i alg Jania rubens. 

MASKARADA 
Trwa moda na MultiMasking, 
precyzyjną pielęgnację, która 
dostarcza skórze dokładnie tego, 
czego potrzebuje. To świetna 
zabawa w komponowanie koloro-
wych mas na twarzy.
Niebieskie policzki, czarny nos, 
czoło i broda? Jeśli lubisz łączyć 
przyjemne z pożytecznym, 
MultiMasking zagości na dobre 
w twoich pielęgnacyjnych 
rytuałach. Skóra twarzy  
nie jest jednolita, a każdy jej 
obszar ma inne potrzeby. 
Dlatego w opakowaniach linii   
AA MultiMaska znajdziesz 
dwie różne masy dla wybranych 
obszarów twarzy. 

„MARKA CÓRKA” 
Po Long4Lashes, liderze w kategorii odżywek pobudzających wzrost rzęs, 
czas na kolejny hit – Lift4Skin, markę specjalizującą się w produktach 
wygładzających zmarszczki. Błyskawiczne działanie napinające i poprawa 
konturu twarzy to efekt spektakularnego działania substancji SYN®-AKE. 
Ten tripepetyd biomimetyczny 
odtwarza mechanizm działania 
jadu żmii królewskiej temple viper. 
Toksyna w odpowiednim stężeniu 
relaksuje i odpręża mięśnie twarzy, 
których mikroskurcze odpowiadają 
za powstawanie zmarszczek 
mimicznych, działając w podobny 
sposób jak toksyna botulinowa. 
Sukces gwarantowany! 

AGENT 007
AA Skin Boost includes 
cosmetics inspired by aesthetic 
medicine and cosmetology. 
Preparations with high vitamin 
content and active ingredients 
are an alternative to creams. 
Glass packaging with a dropper 
ensures hygiene and dosing 
precision. Your skin will love 
their revitalising effects. 
Extracts of acerola and Jania 
Rubens algae complement 
vitamin C and hyaluronic acid. 

S.O.S. 
DLA SKÓRY 
Jeśli uczula cię dosłownie wszystko i potrze-
bujesz łagodnych kosmetyków opartych na 
naturalnych składnikach, linia Oillan Active 
spełni potrzeby twojej skóry. Siła szybkiego  
i efektywnego działania tkwi w kompleksie 
Bio-Active Dermasystem (zgłoszenie  
patentowe), który przynosi ulgę i ukojenie  

od pierwszej  
sekundy aż do  
12 godzin. W skład 
jego wchodzą m.in. 
masło shea, oleje  
z wiesiołka, baobabu 
i pachnotki, które 
tworzą na skórze 
nietłustą warstwę 
ochronną. 

S.O.S. FOR SKIN
Dry, sensitive, irritation-
prone and allergic to 
cosmetics? To aid comes 
Oillan Active with 
bio-active dermasystem 
(patent application) 
providing a relief and 
protection to your skin 
by its comfortable and 
non-greasy film. 

MASQUERADE
MultiMasking provides the 
skin with exactly what it 
needs.  
Blue cheeks, black nose, 
forehead and hips? Multi-
Masking is here to stay in 
your beauty care rituals. Face 
skin is not homogenous and 
its separate areas have 
different needs. AA Multi-
Maska line contains 2 
different masses for relevant 
face areas. Goal? Lifting, 
scrub cleansing, wrinkle 
smoothing.

“DAUGHTER BRAND”
After Long4Lashes, the leading player  
in lash growth conditioners, it is time for 
the next hit – Lift4Skin for wrinkle 
smoothing. Immediate tensioning effects 
and face contour improvement come from 
SYN®-AKE, a biomimetic tripeptide 
mimicking the mechanism of the Temple 
Viper venom. The toxin relaxes face 
muscles, thus reducing their microcramps 
responsible for laughter lines, as  
similarly does botulinum toxin. Success 
guaranteed!
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WŁOSY UJARZMIONE 
Jeśli pomyślisz o tym, iloma zabiegami męczysz na co dzień włosy, 
przestajesz się dziwić, że raz na jakiś czas potrzebna im jest inten-
sywna regeneracja. Farbujesz, stylizujesz na ciepło, niecierpliwe 
szarpiesz szczotką… Które włosy zniosą to bez szwanku? Stają się 
sztywne, łamliwe, puszą się. Zamiast patrzeć na niepokorną fryzurę, 
sięgnij po Frizz Ease Miraculous Recovery John Frieda, program 
pielęgnacji, który naprawia aż 75% uszkodzeń powierzchni włosów, 
wygładza je i dodaje im blasku. Puch ujarzmiony! 

NA ŚCIEŻCE
ŻYCIA 
Kosmetyki towarzyszą skórze  
od młodego wieku poprzez całą podróż 
życia, na wszystkich jej etapach. Czy 
można znaleźć lepszego przyjaciela?
Połączenie składników aktywnych 
pochodzenia naturalnego i badań 
biotechnologicznych zaowocowało 
stworzeniem innowacyjnych kosmety-
ków Linea+, odpowiadających na 
wszystkie potrzeby skóry. Dobierając 
właściwą gamę (Aqua, Pura, Dolce, Vita), 
szybko dostrzeżesz efekty. Nowe zabiegi 
Linea+ marki Bioline Jatò oraz towarzy-
szące im kosmetyki do pielęgnacji  
w domu, przedłużające efekty po zabie-
gach, zapewniają wszechstronne działa-
nie. Dolce vita! 

HAIR TAMED
Tormenting your hair on 
a daily basis? No surprise  
it sometimes needs 
intensive regeneration.  
Dying, heat-styling, 
impatiently brushing… 
What hair will come 
through it intact? It 
becomes stiff, brittle, 
frizzy. See your problems 
gone with Frizz Ease 
Miraculous Recovery 
John Frieda for repaired 
and smooth hair.

ON THE PATH  
OF LIFE
Line+ cosmetics keep pace 
with the skin from young 
years through the whole life 
journey. Active ingredients 
and biotech R&D helped 
develop innovative Line+ 
cosmetics. For quick effects, 
choose Aqua, Pura,  
Dolce or Vita. New Line+ 
Bioline Jatò for longer 
post-treatment effects, 
moisture, purity, soothing 
effects and comfort. 
Dolce vita!

NOWY WYMIAR
NAWILŻENIA 
Jak zapobiegać utracie  
wody z naskórka?  
Tylko w parze z działaniem 
przeciwstarzeniowym i ochroną. 
Oto nowe podejście Payot  
do nawilżania skóry. Figa i arbuz 
to baza linii kosmetyków nawilża-
jących nowej generacji Hydra 24+. 
Laboratorium Payot stworzyło 
pięć preparatów zapobiegających 
starzeniu się skóry, wzbogacając 
je w ekstrakty z czerwonej algi  
i kombinację biopolimerów. 
Niezwykła świeżość, zmysłowe tekstury oraz 
kobiece kompozycje zapachowe przywracają 
skórze gładkość, jędrność i zapewniają  
24-godzinne nawilżenie. 

A NEW DIMENSION  
OF MOISTURE
How to prevent epidermal water 
loss? Hydra 24+ is a new generation 
of moisturising cosmetics. Payot 
Laboratory has developed 5 
anti-aging cosmetics with extracts 
of red alga, fig, watermelon and 
biopolymers. Unique freshness, 
sensual texture and fragrance will 
leave your skin smooth, firm and 
24h moisturised.TON W TON 

Nie zawsze skóra potrzebuje wielu kosmetyków, żeby wyglądała 
naprawdę dobrze. Czasem mniej znaczy więcej. Tak jest w przypad-
ku tonujących kremów z serii Oillan Balance, które są czymś 
pomiędzy pielęgnacją a makija-
żem: korygują, ujednolicają 
koloryt, nadając skórze  
naturalny odcień, a jednocześnie 
pielęgnują jak krem. Masz  
do wyboru Tonujący krem 
seboregulujący, Tonujący  
krem niwelujący zaczerwienie-
nia i Tonujący krem ultranawil-
żający. Diabeł tkwi 
w szczegółach. 

TONE THE TONE
Oillan Balance toning creams 
prove that our skin does not need 
many cosmetics. Less is more, 
right? So are the creams for correct 
skin tone and care. Make a choice 
among Toning & Sebum Balancing 
cream, Toning & Redness 
Reducing cream and Toning  
& Ultra Moisturising cream.  
The devil is in the details.
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AKCEPTUJĘ SWÓJ PESEL
ŁATWIEJ SPEŁNIAĆ PLANY, GDY MA SIĘ  
NA KONCIE TYLE OSIĄGNIĘĆ? 
Myślę o sobie jak o młodej kobiecie i żyję tak, jak-
bym miała przed sobą jeszcze 200 lat. Dojrzałość 
to piękny prezent od życia, niebywały komfort. 
Pozwala cieszyć się życiem, rozwiązywać problemy 
szybko i skutecznie. Wiedza o ludziach daje możli-
wość sprawnej analizy i omijania osób, dla któ-
rych szkoda czasu. Jestem mega szczęściarą:  
jestem zdrowa, mam cudownych przyjaciół  
i wspaniałych znajomych, cieszącą mnie codzien-
nie pracę oraz wiele marzeń i planów. 

ILE W DOJRZAŁYCH KOBIETACH  
MŁODOŚCI I SEKSU? 
Młodość, seks, energia, atrakcyjność zaczynają  
się w głowie. Pozytywne nakręcenie to lepsza 
jakość życia. Dlatego nie analizujmy wszystkie-
go zbyt często, kochajmy jak najmocniej i dajmy 
się kochać. Szukajmy miłości do skutku  
i nie unikajmy seksu. Z tej magicznej energii  
można czerpać tak wiele, bez zbędnego wstydu  
i skrępowania. 

PANI BOGNO, CZYM SIĘ RÓŻNIŁ  
ŚWIAT MODELINGU Z LAT 80., 90.  
OD TEGO OBECNEGO? 
Kiedyś wszyscy uczyliśmy się zawodu razem, mu-
sieliśmy być bardzo kreatywni. W tamtych cza-
sach bezpośrednie kontakty między ludźmi były 
czymś niezmiernie ważnym, o relacje dbało się 
szczególnie. Przez lata zmieniły się metody pracy, 
style w modzie, wygląd modelek. Kiedyś inaczej się 
chodziło na pokazach mody, inaczej też pozowało. 
Współczesny modeling jest ogromną i świetnie pro-
sperującą maszyną bez barier, dającą możliwości 
młodziutkim, utalentowanym modelkom i skutecz-
nym agencjom. Cyfrowe rozwiązania, duże bu-
dżety, fantastyczne ekipy produkcyjne, wybitni 
styliści, profesjonalny retusz pozwalają na wyko-
nanie wspaniałych zdjęć czy filmów.

CZY MNIEJSZA KONKURENCJA  
PRZED LATY DAWAŁA WIĘKSZE SZANSE 
WYBICIA SIĘ PONAD PRZECIĘTNOŚĆ? 
Konkurencja istnieje od zawsze, działa pobudzająco 
i motywująco. Po wyjeździe z Polski spotkałam wie-
le modelek. Były piękniejsze, zgrabniejsze, a ich 
przewagą było to, że pochodziły z krajów bogat-
szych, otwartych, gdzie władało się językami obcy-
mi. Bardzo się od nich różniłam. Potrzebowałam 
wielu lat, aby poczuć się pewnie i swobodnie. To 
była najlepsza lekcja życia pod każdym względem, 
co doceniłam dopiero po latach. Praca nad sobą po-
winna trwać nieustannie. Aby się wybić, trzeba być 
zdolnym, inteligentnym, pracowitym, przebojo-
wym, mieć talent, potencjał i osobowość. I szczęście, 
aby znaleźć się we właściwym miejscu i czasie.

CZYM SIĘ PANI DZIŚ ZAJMUJE? 
Od 1998 roku mieszkam w Polsce. Zajmuję się 
marketingiem i PR-em. Od 1999 roku współpro-
wadzę firmę BIS! PR. Życie pisze różne scenariu-
sze, ale jeśli jesteśmy otwarci i odważni, mamy 
szansę podjąć dobre decyzje. Obecnie wykonuję 
już trzeci zawód i nadal myślę nad kolejnymi. 

CO DAŁA PANI PRACA MODELKI? 
Wspomnienia, spełnienie, doświadczenie, satys-
fakcję… Umiem się dobrze ubrać, umalować, ład-
nie poruszać. Zdobyta wiedza zawsze się przydaje. 

ŻAŁUJE PANI CZEGOŚ? 
Nie ma w moim słowniku słowa „żałować”. Brnę 
dalej, ciągle do przodu. Myślę, że złapałam to,  
czego pragnęłam. 

Modeling, przy 
zachowaniu mądrości 
i rozsądku, może być 

najwspanialszą 
pracą, przygodą, 

sposobem na ciekawe 
życie. Potem trzeba iść 
dalej, chwytać szanse 
i żyć, jakby się miało 

przed sobą 200 lat!

I ACCEPT MY AGE DIGITS
  If you are wise and sensible, you can find modelling  

as the greatest job, adventure and way to live an awesome  
life. Afterwards, you need to keep going, seize chances  
and live as if you had 200 years to go!

  BOGNA, WHAT IS THE DIFFERENCE BE-
TWEEN THE 80’S/90’S MODELLING WORLD 
AND THAT OF THE PRESENT TIME? 
We used to learn our profession together, we had to 
be very creative. In those days face-to-face social 
contacts were something important, the relation-
ships were particulary nurtured. Over the years 
methods of work, fashion styles and the appearance 
of models have changed. There used to be a differ-
ent way of walking the catwalk at fashion shows, 
posing for photos, too. Contemporary fashion model-
ling is a huge and thriving engine without barriers 
giving opportunities to very young, talented models 
and effective agencies. Digital solutions, big 
budgets, fantastic production teams, outstanding 

stylists, a professional retouch all contribute  
to making marvellous photos or movies. 

  WHAT DO YOU DO FOR A LIVING NOW? 
Since 1998 Poland has been my home. I deal in 
marketing and PR. Since 1999 I’ve been co-running 
BIS! PR agency. Life writes various scenarios, but if 
you are outgoing and brave, you have the chance to 
make right decisions. Now, it’s been my third profes-
sion already and I’m still thinking about the next one. 

  DO YOU REGRET ANYTHING…? 
There’s no such word in my dictionary. I strut my 
stuff, always moving forward. I guess I got what  
I wished for. 

BOI SIĘ PANI UPŁYWAJĄCEGO  
CZASU I WSZYSTKIEGO,  
CO SIĘ Z TYM WIĄŻE? 
Boję się choroby i niedołężności, ale nie starze-
nia. Wygląd odzwierciedla styl życia. Co prawda 
nie zawsze zachowuję zdrowe reguły, ale w mia-
rę możliwości dbam o siebie. Ciągle walczę  
o wolny czas, aby ćwiczyć i zdrowiej jeść. Abso-
lutnie nie mam problemu z moim peselem. Po to 
mamy nowoczesną dermatologię estetyczną, by 
z niej z umiarem korzystać, co czynię i otwarcie 
o tym mówię.

CZY DOJRZAŁOŚĆ  
SKŁANIA DO REFLEKSJI? 
Każdy przedział wiekowy akceptuję z godnością 
i uśmiechem, nie miewam z tego powodu depre-
sji i rzadko o tym rozmyślam. Uwielbiam swoje 
urodziny i zawsze je celebruję. Poza tym jestem 
tak zajęta codziennymi obowiązkami, że nie my-
ślę o przemijaniu. Jestem młodą mamą, więc 
muszę mieć energię do zabawy, biegania, nauki, 
wakacji bez wakacji (śmieje się). 

BOGNA SWOROWSKA 
– polska modelka, II 
Wicemiss Polonia 1987, 
współpracowała z domem 
mody Moda Polska.  
W wieku 16 lat zaczęła 
pozować do zdjęć 
Lidii Popiel i Marka 
Czudowskiego. Jej 
międzynarodowa kariera 
trwała blisko 15 lat,  
do 1998 roku. Jako 
pierwsza i jedyna Polka 
znalazła się na okładce 
amerykańskiej edycji 
„Playboya”. 

 BOGNA SWOROWSKA,  
 – a Polish model, 2nd 
Vice-Miss Polonia 1987, 
cooperated with the 
fashion house Moda 
Polska. At the age of 
16, she started posing 
for photographers Lidia 
Popiel and Marek Czu-
dowski. Her international 
career lasted nearly 15 
years until 1998. She was 
the first and only Polish 
woman ever featured on 
the cover of Playboy’s 
American edition. 
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MŁODOŚĆ
W TRÓJWYMIARZE 

Starzejąca się, tracąca jędrność skóra oraz  
pojawiające się zmarszczki to sygnały alarmowe 
– spowalnia się regeneracja komórek i odnowa 
naskórka. Włókna kolagenowe, które w skórze 
stanowią trzon rusztowania, stają się coraz słab-
sze. Jak wspomóc skórę?

NICI KONTRA MATRYCA 3D
Najszybszy efekt rewitalizacji skóry daje zabieg 
założenia nici kosmetycznych za pomocą igły  
w głębokich warstwach skóry. Naruszenie struk-
tury pobudza komórki do intensywnej produkcji 
włókien kolagenu i elastyny w miejscu uszkodzeń. 
Po pewnym czasie nici rozpuszczają się. Nie trze-
ba jednak decydować się na tak inwazyjny zabieg, 
skoro dobrą alternatywę stanowią innowacyjne 
kremy naśladujące działanie nici PDO. 

Przełomowa linia kosmetyków AA Clinical Lift 
opiera się na biowchłanialnej siateczce podporo-
wej, którą tworzą połączone trójwymiarowo nici 

kosmetyczne zawierające kolagen, tetrapeptyd  
i kwas hialuronowy. Substancje te działają  
w różnych warstwach skóry: pobudzają odbudo-
wę włókien kolagenowych, długotrwale nawilża-
ją skórę i wygładzają zmarszczki.

UNOSIMY – ODMŁADZAMY
Linia spełnia najważniejsze potrzeby dojrzałej 
skóry: poprawia jej grubość, jędrność, wygła-
dza, spłyca zmarszczki i podnosi owal twarzy.  
Silne działanie odmładzające uzupełniają  
regenerujące i odżywcze oleje: jojoba, arganowy 
i awokado. W pielęgnacji liftingującej przezna-
czonej dla trzech kategorii wiekowych  
(50+, 60+, 70+) znajduje się krem na dzień, na 
noc i pod oczy. Aby kremy były nie tylko bez-
pieczne, ale i przyjemne w użyciu, recepturę 
wzbogacono o delikatny zapach. Jak widać na-
wet grawitacja i starzenie skóry nie przychodzą 
szybko, gdy korzystamy z najnowszych zdoby-
czy technologicznych. Vivat nauka! 

Nie musisz decydować się  
na inwazyjny zabieg medycyny 
estetycznej, żeby w widoczny 
sposób odmłodzić skórę. 
Najnowsze kremy oparte  
o innowacyjną technologię  
i skuteczne składniki 
przypominają swoim  
działaniem nici  
kosmetyczne. 

YOUTH IN 3D 
  Invasive treatments are not a must 

to rejuvenate skin. The newest creams 
offer an alternative to thread lifts.

  Aging skin and wrinkles indicate that your skin  
fails to properly handle cell and epidermal renewal.  
Weakening of collagen fibres contributes to aging.

THREADS VS. 3D MATRIX 
For quick effects, PDO threads serve the purpose by 
inducing collagen and elastin production.  If still hesitant, 
look no further than our alternative – innovative AA 
Clinical Lift creams based on the 3D matrix technology for 
collagen fibre restoration, long-lasting moisture, wrinkle 
smoothing and skin elasticity.

BY LIFTING WE REJUVENATE 
AA Clinical Lift day, night and eye creams for +50s, +60s and 
+70s will leave your skin firm and wrinkle-free. Apparently, 
tech innovations slow down the clock of skin aging.  

Do najnowszej kampanii prasowej i telewizyjnej AA Clinical Lift zaprosiliśmy 
popularną w latach 90. modelkę Ewę Wajnert. Nad całością projektu czuwali: 
agencja kreatywna Change, produkcja – Easy Hell, stylizacja – Jola Czaja,  
foto – Mateusz Stankiewicz / AFPHOTO, make-up – Beata Milczarek,  
fryzura – Michał Bielecki.

  The newest press and TV campaign of AA Clinical Lift featured Ewa Wajnert,  
an ex-model, popular in the 90’s. In charge of the whole project were:  
creative agency Change, Easy Hell – production, Jola Czaja – stylisation,  
Mateusz Stankiewicz/AFPHOTO – photographs, Beata Milczarek  
– make-up, Michał Bielecki – hair styling.”

AA CLINICAL LIFT 50+ krem na dzień

AA CLINICAL LIFT 50+ krem pod oczy

 AA CLINICAL LIFT 50+ day cream

AA CLINICAL LIFT 50+ eye cream
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ŻE JORDANIA 
I JEJ ANTYCZNE TAJEMNICE 

Położone pomiędzy Izraelem, Irakiem i Arabią Saudyjską Królestwo 
Jordanii jest jednym z najbardziej „europejskich” państw arabskich.
To stosunkowo mały kraj o bardzo różnorodnym krajobrazie. Zajmujący 
zachodnią część Królestwa żyzny Rów Jordanu graniczy z ogromną 
pustynią, która rozpościera się aż do Wyżyny Wschodniego Brzegu, 
najgęściej zaludnionej części kraju. W tym rejonie leżą największe miasta: 
Amman, Irbid, Zarqa i Kerak. Znajdujące się na granicy z Izraelem Morze 
Martwe to najniżej położony punkt na ziemi oraz słynny ze względu na 
swoje zasolenie i zawartość minerałów kurort-uzdrowisko.

KRAJ KONTRASTÓW  
Jordania, położona na wschód od biblijnej rzeki  
Jordan (której zawdzięcza nazwę), jest starodawna  
i nowoczesna, bogata i biedna, potężna i słaba.  
O jej nowoczesności świadczy największa spośród 
wszystkich krajów arabskich liczba mieszkańców  
z wyższym wykształceniem. W kulturowym  
i etnicznym tyglu żyją wyznawcy wielu odłamów 
chrześcijaństwa i islamu, chociaż większość ludno-
ści stanowią sunnici (ponad 90 procent). Jordania 
to kraj nie tylko biblijnych miast, pustynnych 
pałaców i bizantyjskich mozaik, to nowoczesne 
państwo z rozwiniętą gospodarką i bogatym życiem 
kulturalnym. Nie brakuje tu ekskluzywnych hoteli, 
restauracji i centrów handlowych. Od październi-
ka 2015 roku w Jordanii są dostępne także nasze 
kosmetyki – w aptekach i klinikach onkologicznych 
można kupić linię Long4Lashes (rzęsy, brwi, włosy) 
oraz linię Oncoderma. Jordania to kraj kontrastów. 
Znajdują się tu: pustynia i Morze Martwe, mokra-
dła Azraq, gorące źródła Ma’in z termalnymi wodo-
spadami, wspaniałe góry, kaniony rezerwatu Dana, 
bogata rafa koralowa i piękne plaże nad Morzem 
Czerwonym (zatoka Akaba). Podróżników zachwy-
ca sceneria Wadi Rum – jednej z najpiękniejszych 
na świecie pustyń. 

MORZE PEŁNE BOGACTW 
Tylko 40 minut zajmuje podróż z Ammanu  
– od 1946 roku stolicy Jordanii – nad Morze Mar-
twe. Jezioro leży w najniższym punkcie ziemi,  
400 metrów poniżej poziomu morza. Jest także 
najbardziej zasolonym zbiornikiem wodnym, ma 
około 65 kilometrów długości i do 18 kilometrów 
szerokości. Poziom wód co roku obniża się o bli-
sko metr. Tutejsza woda zawiera 20 razy więcej 
bromu, 15 razy więcej magnezu i 10 razy więcej 
jodu niż przeciętna woda morska. Dlatego kąpiele 
w tym ciepłym morzu mają właściwości lecznicze 
(szczególnie w przypadku problemów skórnych 
oraz bólów stawów), podobnie jak błoto zalegające 
na jego brzegu. Poleca się więc nie tylko kąpiel,  
ale również okłady z czarnego błota. Legenda  
głosi, że znajdują się tu zatopione w Morzu Mar-
twym pozostałości Sodomy i Gomory, biblijnych 
miast zniszczonych przez ogień Bożego gniewu. 

PETRA – DZIEŁO CZŁOWIEKA I NATURY
Jordania jak żaden inny kraj pozwala poczuć 
znaczenie historii. To tu znajduje się Dżarasz,  
najlepiej zachowane rzymskie miasto poza Rzy-
mem (starożytna Gerasa), mozaiki w Madabie, 
zamki krzyżowców i miejsca pielgrzymkowe nad 

rzeką Jordan, Macheront – miejsce ścięcia Jana 
Chrzciciela – czy Góra Nebo, na której miał zostać 
pochowany Mojżesz. Jednak tym, co pozosta-
wia największe wrażenie, jest wykute w skale 
z piaskowca antyczne miasto Petra (z greckiego 
„skała”). Olbrzymi kompleks budynków, grobow-
ców i targowisk, wpleciony w krajobraz pustyni, 
powstał około VI wieku p.n.e. Budowle te łączą 
hellenistyczne i egipskie wpływy architektoniczne 
z arabskimi i semickimi, tworząc architekturę  
nabatejską. Petra była bowiem religijną stolicą 
Nabatejczyków, starożytnej cywilizacji panującej 
na większości obszaru dzisiejszej Jordanii.  
W czasach swojej świetności miasto pełniło rolę 
międzynarodowego węzła na skrzyżowaniu  
ważnych szlaków handlowych. W połowie lat 80.  
XX wieku Petra trafiła na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO, a w 2007 roku skalne miasto, 
znane wielbicielom „Indiany Jonesa”, znalazło 
się na liście siedmiu nowych cudów świata. Petra 
powoli ginie, bowiem miękki piaskowiec niszczą 
wiatry, deszcze, trzęsienia ziemi i powodzie. Warto 
jechać do urokliwej Jordanii – to istny rarytas dla 
miłośników historii i archeologii, przyrody i pu-
stynnych krajobrazów. Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. Czego chcieć więcej? 

Wspaniała przyroda, światowej klasy 
zabytki, przyjazny klimat, dobra kuchnia  
i gościnni mieszkańcy to główne atuty 
Królestwa Jordanii. To jedno z bardziej 
spokojnych, bezpiecznych i przyjaznych 
turystom państw arabskich. 
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ŻEZakupy w atmosferze  
luksusu i relaksu,  

produkty na wyłączność,  
profesjonalna obsługa.

Aelia Duty Free
ekscytujący początek podróży...

Sklepy wolnocłowe                                     oraz perfumerie ogólnodostępne      
                              znajdziecie Państwo na lotniskach w:

Warszawie (lotnisko Chopina), Krakowie, Szczecinie, Lublinie,  
Katowicach, Poznaniu (tylko perfumeria)  

oraz Łodzi (tylko sklep wolnocłowy).

Aelia Duty Free
Aelia Beauty

JORDAN AND ITS 

ANCIENT MYSTERIES
  A wonderful nature, world class monuments, 

favourable climate, good cuisine and hospitable 
inhabitants are the main advantages of the 
Kingdom of Jordan – one of the most tourist-
friendly Arabic countries.

  Enclosed by Israel, Syria, Iraq and 
Saudi Arabia, the Kingdom of Jordan 
is one of the most European-like 
Arabic countries with a very diverse 
landscape. In the west, the fertile 
Jordan Rift Valley borders a huge 
desert stretching out into the East 
Bank Plateau - the most densely 
populated region with the biggest 
cities: Amman, Irbid, Zarqa and 
Kerak. Situated on the border with 
Israel, the Dead Sea is the Earth’s 
lowest elevation on land prospering as 
a health resort famous for its salinity 
and mineral content.

A COUNTRY OF CONTRASTS
Jordan is both old-fashioned and 
modern, rich and poor, powerful and 
weak. It boasts of the biggest popula-
tion with a higher education degree of 
all Arabic countries. This melting pot 
is home for believers of many factions 
of Christianity and Islam although 
Sunnis comprise a majority (over 90%).  
Jordan has not only biblical towns, 
desert palaces and Byzantine mosaics, 
but also developed economy and a rich 
cultural life. Here come first class 
hotels, upscale restaurants and 
shopping centres. Jordan is a country 
of contrasts: Wadi Rum – one of the 
most beautiful desert in the world, the 
Dead Sea, the wetlands of Azraq, the 
hot springs of Ma’in with thermal 
waterfalls, awesome mountains, the 
canyons at the Dana Nature Reserve, 
a lush coral reef and beautiful beaches 
at the Red Sea (the Gulf of Aqaba).
 

THE SEA FULL OF RESOURCES 
It takes only 40 minutes to travel from 
Amman, the capital of Jordan to the 
Dead Sea. The lake lies 400 m below sea 
level and is the saltiest water reservoir, 
ca. 65 km long and up to 18 km wide 
with its level dropping approx. 1 metre 
per year. It contains 20 times more 
bromine than seawater, 15 times more 
magnesium and 10 times more iodine 
making sea bathing and mud compress 
therapies a cure for many diseases. 
Legend has it that the Dead Sea bottom 
hides the relics of Sodom and Gomorrah, 
the two biblical cities destroyed by the 
fire of God’s wrath. 

PETRA – THE WORK 
OF MAN AND NATURE
Jordan gives the feel of history with Jerash 
– the best-preserved Roman city outside of 
Italy, mosaics in Madaba, crusader castles 
and pilgrimage sites, Mukawir where 
John the Baptist was beheaded or Mount 
Nebo – the assumed burial place of Moses. 
But the most impressive is Petra, a 6th 
century B.C. city carved in sandstone 
rocks, with huge buildings, tombs and 
marketplaces. The facilities combine 
Hellenic and Egyptian influences with 
those of Arabic and Semitic descent to 
ultimately make up Nabataean architec-
ture. Petra was the capital city of the 
ancient Nabataeans and at its peak, 
turned into a junction of trade routes. In 
the mid 80’s, Petra was inscribed on the 
UNESCO World Heritage List and in 
2007, listed among the New 7 Wonders of 
the World. Experience charming Jordan 
for its history, ancient treasures, nature 
and desert landscapes. There is something 
for everyone - satisfaction guaranteed! 

Petra – ruiny miasta Nabatejczyków.

 Petra - the ruins of the Nabataean city.
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KOLOR

Nic tak nie dodaje świeżości i charakteru  
jak wyrazisty kolor. A ten rządzi w tym  
sezonie niepodzielnie, skupiając na sobie  
całą uwagę. Podkreślają go pełne prostoty,  
minimalistyczne fasony ubrań. 

W FEERII BARW
Tara Jarmon w swojej najnowszej kolekcji 
zainspirowała się barwami miejskiego  
ogrodu, który rozkwita w promieniach  
wiosennego słońca. Dominujące kolory są 
czyste, nasycone, wręcz jaskrawe. Niczym 
migające neony pobudzają do działania  
i dodają energii, nikogo wokół nie pozosta-
wiając obojętnym. Czy w modzie nie  
o to właśnie chodzi? W kolekcji królują:  
cytrynowa żółć, ostra zieleń, mocny róż, 
oranż, czerwień i szafir. Niektóre kolory 
przybierają czasem dla odmiany subtelniejsze 
odcienie pasteli. Kolor rządzi nie tylko  

Zmysłowa, subtelna i kolorowa  
– taka jest kobieta Tary Jarmon  
w wiosenno-letniej kolekcji 2016.

w ubraniach, jest mocnym akcentem butów  
i torebek. Nawet najbardziej jaskrawe kolory 
doskonale ze sobą współgrają. Kontrastowe 
zestawienia najlepiej oddają charakter trendu, 
na przykład żółta sukienka połączona  
z różową kopertówką. W kolekcji znalazły się 
też stroje w modnym odcieniu rozbielonego 
pudrowego różu, bieli i pustynnego tonu  
szarości. Mocnym kolorem sezonu jest niebieski: 
od głębokiego indygo przez ciemny turkus  
aż po morskie i pastelowe oblicza błękitu. 

KORONKOWA ROBOTA 
Moda idzie w kierunku wygody i prostoty  
stylu. Trend jest widoczny od kilku sezonów,  
a w tym roku minimalistyczne konstrukcje  
dodatkowo uwydatniają szykowny kolor.  
Miękkie, opływające sylwetkę linie podkreślają  
czystość i nowoczesność stylu oraz naturalną 
świeżość i zmysłowość. Nic dodać, nic ująć!
Mocnym akcentem kolekcji są koronki, które  
w połączeniu z prostym fasonem dodają letnim 
ubraniom wyrafinowanego szyku. Wśród  
licznych propozycji znalazły się minimalistyczne 
sukienki z głębokim dekoltem w serek, szorty, 
kombinezony i szerokie spodnie z wysokim  
stanem, podobne do tych noszonych przez  
Marlenę Dietrich. Ponadto spódnice w różnych 
długościach oraz długie sukienki ze zwiewnych 
materiałów, wprost idealne na lato. W nieco 
chłodniejsze dni wiosny idealnym okryciem 
będą krótkie płaszczyki bez zapięcia. Kolekcja 
Tary Jarmon w smakowitych odcieniach lata  
to kwintesencja prostoty, bezpretensjonalnego 
szyku i zmysłowej świeżości. 

NICOLE 
SOSZYŃSKA
Absolwentka architektury,
miłośniczka Paryża, 
wielka pasjonatka mody. 

 An architecture graduate. 
A Paris lover, a great fashion 
enthusiast. 
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Peleryna w marynarskim 
stylu to hit nadchodzące-
go lata. Najlepiej łączy się 
z wyrazistymi, mocnymi 
kolorami.

 A nautical-chic style 
poncho is the hit of the 
coming summer. Best 
when paired with vivid, 
strong colours.

Kombinezon już kilka se-
zonów temu skradł serca 
kobiet – lekki, wygodny, 
bardzo kobiecy.

 Jumpsuits won the 
hearts of women a few 
seasons ago – light, 
comfy, ultrafeminine.



13NO 19 // WIOSNA-LATO // SPRING-SUMMER 2016

TE
K

S
T 

X
O

X
O

X
O

O
X

O
O

X
O

X
O

O
X

 /
/ 

FO
TO

 M
A

TE
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E,

 S
H

U
T

TE
R

S
TO

C
K

.C
O

M
  P

O
D

R
Ó

ŻE

SKLEP ONLINE
www.desirparis.comNON STOP 

KOLOR

  To add freshness and an edge to your 
outfit, rock vivid colours that rule in the 
limelight this season. Simple and mini- 
malistic cuts accentuate them even more. 

IN THE FÉERIE OF COLOURS 
In her newest collection, Tara Jarmon is 
inspired by the colours of the “urban 
garden” flourishing in the rays of spring 
sunshine. Dominant colours are pure, 
saturated, downright fiery. As if flashing 
neons, they give a boost and energy 
without leaving anyone indifferent. 

Lemon yellow, bold green, vivid pink, 
orange, red and sapphire prevail in the 
collection. Some colours sometimes shift 
into subtler shades of pastels. Colour 
rules not only in clothing, but also in 
footwear and bags. Even the most vivid 
colours pair perfectly with one another. 
Contrasting combos best show off the 
character of the trend e.g. a yellow dress 
topped off with a pink clutch. The 
collection includes garments in a trendy 
shade of white-tinged powder pink, white 
and a desert shade of grey. Blue plays a 
powerful role, starting with deep indigo, 
dark turquoise and extending to marine 
and pastel shades of sky-blue. 

LACY FINE WORK 
Fashion is headed to be comfy and 
simple. The trend has been visible for 
several seasons and this year, minimalis-
tic constructions additionally make sassy 
colours stand out. Soft, silhouette-fitting 
lines accentuate the style’s purity, 
modernity, natural freshness and 
sensuality. Nothing more, nothing less!  
A strong feature of the collection is lace, 
when paired with simple cuts, injecting a 
refined chic into summer clothes. Among 
plenty of numbers are minimalistic 
V-neck décolleté dresses, shorts, jump-
suits and wide-leg, high-waisted pants 
like those Marlene Dietrich wore. 
Moreover, also here come different length 
skirts and long, flowy fabric dresses ideal 
for summer days. Short, closureless coats 
will make a perfect outerwear on chilly 
spring days. Tara Jarmon’s collection in 
delicious shades of summer is what 
simplicity, unpretentious chic and 
sensual freshness are all about. 
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NON-STOP COLOUR
  Sensual, subtle and colourful is what the 

Tara Jarmon woman is like for Spring/
Summer 2016.

Torebka: kultowy model 
torebki Le 24 Heures Ra-
phia ponownie pojawił się 
w kolekcji Gerard Darel 
na sezon  
wiosna-lato 2016.

 Handbag: The cult 
handbag Le 24 Heures 
Raphia has again turned 
up in Gerard Darel Spring/
Summer 2016 collection.

Jedwabna sukienka z kolorowym 
printem, odpowiednia do pracy 
oraz na weekendowy spacer. 

 A silky dress with a colourful 
print, suitable for office wear and 
weekend walks.

Bladoróżowa  
koszula wyróżnia 
się wyjątkowo 
modnym w tym 
sezonie wiązaniem.

 The pale pink 
shirt stands out 
with its laces, very 
chic in this season.



Jeśli marzyłaś, by podobnie jak 
na filmach zjeść śniadanie lub  
romantyczną kolację na tarasie 
ponad wydmami, słuchać szumu 
fal i wpatrywać się w mieniące się 
morze, Vienna House Amber  
Baltic spełni to Twoje marzenie.  
Z Beach Baru rozpościera się 
piękny widok na plażę i morze, 
szczególnie uroczy o zachodzie 
słońca. Wieczornego drinka mo-
żesz wypić w Amber Barze, w któ-
rym chętnie spotykają się dziennikarze, sportowcy i aktorzy.  
W Knajpce Piwnej możesz zaś zrelaksować się wraz z całą rodziną podczas 
gry w kręgle, popijając jeden z wielu rodzajów piwa. Jeśli natomiast wyma-
rzyłaś sobie wesele na plaży, nie znajdziesz lepszego miejsca niż Vienna  
House Amber Baltic. Pokoje z widokiem na morze i bliskość plaży stworzą 
niepowtarzalny nastrój. Aby zadowolić ciało i ducha, odwiedź centrum SPA 
i wellness, które w swoim portfolio ma m.in. doskonałe kosmetyki marki 
Bioline. Poza basenem w budynku i na zewnątrz możesz skorzystać z sauny 
oraz z kompleksowej oferty masaży i specjalistycznych zabiegów na twarz  
i ciało. „Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew” – brzmią  
w uszach słowa piosenki Czerwonych Gitar „Historia jednej znajomości”.  
Ta znajomość to przyjaźń na lata. 
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  An unforgettable view over the sea, 
a lovely beach, the lap of the waves. 
Find yourself carefree and relaxed  
in Hotel Vienna House Amber Baltic 
in Międzyzdroje.

Usytuowany na piaszczystym brzegu polskiego  
Bursztynowego Wybrzeża, na skraju Wolińskiego Parku 
Narodowego hotel Vienna House Amber Baltic przyciąga 
miłośników zachwycających krajobrazów i wypoczynku 
w otoczeniu przyrody. Z hotelowych balkonów rozciąga 
się wspaniały widok na Bałtyk, molo oraz okoliczne lasy.
Nadmorski kurort szczyci się długą, 
30-kilometrową plażą i łagodnym 
wejściem do wody, dlatego jest  
idealnym miejscem do rodzinnego 
spędzenia czasu. Nieopodal hotelu 
znajduje się znana Aleja Gwiazd,  
na której można odnaleźć odciski  
dłoni znanych osobistości polskiego 
świata kultury. Idąc wschodnią stro-
ną promenady, trafimy do małego 
portu rybackiego. 

 Located on the sandy shores of 
the Polish Amber coast, on the 
edge of Wolin National Park, hotel 
Vienna House Amber Baltic 
attracts enthusiasts of breath-
taking landscapes and relaxation 
in nature. Hotel balconies 
command a wonderful view of the 
Baltic Sea, the pier and adjacent 
forests. The seaside resort boasts 
of a 30 km long beach and a mild 
descent to the sea thus making it 
an ideal place for family leisure 
stays. From the hotel, head for the 
nearby Walk of Fame to give high 
five to the known Polish cultural 
personalities. Then stroll down the 
eastern side of the promenade to 
discover a small fishing port. 

 LIKE IN PARADISE 
Ever dreamt of having breakfast  
or a romantic dinner on the terrace 
over the sand dunes, listening to the 
lap of the waves and gazing out at 
the glittering sea? Vienna House 
Amber Baltic is ready to make your 
dreams come true. From the beach 
bar spreads a beautiful view over the 
beach and sea, lovely in the sunset. 
Night drinks are served in Amber Bar, 
a favourite spot frequented by 
journalists, sportsmen and actors. In 
turn, Knajpka Piwna offers you and 
your family relaxation combined with 
bowling and a wide choice of beers. 
But if you are dreaming of a wedding 
party on the beach, there is no better 
place than Vienna House Amber 
Baltic. Sea view rooms and the very 
vicinity of the beach provide a unique 
ambience. To satisfy your body and 
soul, visit the SPA & wellness centre 
offering treatments with the 
excellent Bioline cosmetics. Indulge 
yourself at the indoor or outdoor pool, 
sauna and then, with massage and 
specialist face & body treatments. 
“The roar of the sea, the singing of 
birds, A golden beach among the 
trees”, sings Czerwone Gitary in its 
song “The story of an acquaintance”. 
The acquaintance is friendship 
forever. 

NA BURSZTYNOWYM 
WYBRZEŻU Niezapomniany widok na 

morze, przepiękna plaża, 
szum fal. W Hotelu 
Vienna House Amber 
Baltic w Międzyzdrojach 
zapomnisz o troskach  
i poznasz smak pełnego 
relaksu.

SPA  
& WELLNESS
VIENNA
HOUSE
AMBER
BALTIC 

ON THE AMBER COAST

JAK W RAJU

www.viennahouse.com
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A MOUNTAIN SETTLEMENT
  A picturesque holiday complex in Łomnica 

near Karpacz is a spot for relaxation, 
extensive regeneration of body & soul and 
health improvement.

Pełny wypoczynek to również odbudowa zdrowia i poprawa kondycji ciała. W nowoczesnym 
centrum zabiegowym Medi-Care profesjonalni terapeuci pomagają uporać się z różnymi  
dolegliwościami: schorzeniami kręgosłupa, reumatycznymi, neurologicznymi, stanami  
pourazowymi nabytymi w wyniku kontuzji, złamań, uszkodzeń więzadeł, ścięgien i mięśni.  
W leczeniu wykorzystuje się zabiegi z zakresu balneoterapii, kinezyterapii oraz fizykoterapii, 
w tym hydroterapii, elektrolecznictwa, laseroterapii, ultrasonoterapii, krioterapii, ciepłolecz-
nictwa i terapii manualnej, a także masaże lecznicze. Aktywny powrót do zdrowia wspomaga 
gimnastyka w basenie czy w plenerze. Spragnionym atrakcji spodoba się Rodzinne Centrum 
Rozrywki, a wieczory umili Zakątek Lapoński w środku lasu, z widokiem na Śnieżkę. 
Aż się chce na dłużej osiedlić w tej Osadzie! 

SZLACHETNE  
ZDROWIE

W Osadzie Śnieżka, luksusowym obiekcie 
u podnóża Karkonoszy, każdy znajdzie 
coś dla siebie. Osoby ceniące niezależność 
i spokój zadowolą samodzielne aparta-
menty usytuowane poza częścią hotelową. 
Strefa Beauty, pełna pastelowych barw, 
blasku świec, zapachu aromatycznych 
olejków i relaksacyjnej muzyki, oferuje 
zabiegi łączące pielęgnację z najwyższej 
jakości kosmetykami i profesjonalną  
obsługą. Osada oferuje zabiegi m.in.  
marki Bioline, łącząc pielęgnację najwyż-
szej jakości z profesjonalną obsługą. 
Nowoczesne SPA to także kompleks wod-
ny: dwa baseny (jeden dla dzieci), jacuzzi,  
leżanki do masażu powietrznego pleców. 
Woda z aktywnym tlenem jest pozbawiona 
drażniącego chloru. Strefę wodną uzupeł-
niają sauny fińska i infrared oraz łaźnia 
mokra z aromaterapią. Atrakcję stanowi 
także tepidarium z tężnią solną. 

 Osada Śnieżka, a luxury facility 
at the foot of the Karkonosze 
Mountains, offers something for 
everyone. The guests fond of 
independence and peace find 
satisfaction with self-contained 
apartments located away from 
the hotel facility. Full of pastel 
colours, candlelight, the scent of 
aromatic oils and relaxing music, 
Beauty Zone invites for superb 
treatments combining body  
care with the highest quality  
cosmetics incl. Bioline served by 
professional staff. The modern 
SPA also houses a water complex: 
two swimming pools (one 
kid-friendly), Jacuzzi, couches for 
back air massage. For allergy-
prone swimmers, water is made 
chlorine-free by use of active 
oxygen treatment. Finnish and 
infrared saunas as well as wet 
baths with aromatherapy top off 
the water zone. While climatic 
tepidarium with salt graduation 
tower turns into a great  
attraction. 

 NOBLE HEALTH
Complete rest should also 
include health improvement 
and vitality strengthening.  
In the modern Medi-Care 
centre, professional thera-
pists help treat different 
afflictions: spinal conditions, 
rheumatic and neurological 
post-traumatic conditions 
acquired through injuries, 
fractures, damages of 
ligaments, tendons and 
muscles. Treatments make 
use of balneotherapy, 
kinesitherapy and physical 
therapy, including hydro-
therapy, electrotherapy, laser 
therapy, ultrasound therapy, 
cryotherapy, thermotherapy 
and manual therapy as well 
as therapeutic massages. For 
total health, pool workout 
and outdoor physical exercise 
are recommended. Eager for 
amusement? Family Fun 
Centre is a must-visit, no 
matter the age, or else enjoy 
your evening in the middle of 
the woods at Lapland Corner 
overlooking Śnieżka. Enough 
to feel like a longer stay in 
Osada! 

GÓRSKA OSADA
Malowniczy kompleks wypoczynkowy  
w Łomnicy koło Karpacza to miejsce relaksu, 
wszechstronnej regeneracji ciała i ducha  
oraz poprawy kondycji zdrowotnej.

SPA  
& WELLNESS
GÓRSKA
OSADA 

www.osada-sniezka.pl
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Skóra wrażliwa reaguje na czynniki zewnętrzne 
całkowicie inaczej niż normalna. Swędzi, piecze, 
jest napięta i zaczerwieniona. To efekt zaburzenia 
jej naturalnych mechanizmów obronnych. Naj- 
częściej problem tkwi w niedostatecznej wilgotno-
ści naskórka oraz uszkodzeniach ochronnej  
warstwy hydro-lipidowej wywołanych przez  
kosmetyki z silnymi składnikami aktywnymi.  
W strachu przed ryzykiem sięgamy po łagodne 
preparaty, które działają kojąco na naszą skórę, 
ale nie pomagają jej w walce z upływającym  
czasem. Jak wyjść z błędnego koła? 

KOD PIĘKNA XXII WIEKU 
Ratunkiem dla wyczulonej skóry jest najnowsza 
marka pielęgnacyjna AA CODE Sensible, oparta  
na przełomowej technologii sekwencyjnego uwalnia-
nia substancji aktywnych CODESn2: najpierw  
substancje aktywne docierają do ubytków naskórka  
i uszczelniają go, a następnie „odkodowana” skóra 
wchłania wysokie stężenia składników aktyw-
nych, bez efektu podrażnienia. Te zaawansowane 
kosmetyki na miarę XXII wieku to kod do piękna 
wrażliwej skóry. Cztery linie produktów (anti-aging, 
nawilżająca, oczyszczająca i gwiazdy marki – skon-
centrowane preparaty na różne problemy skóry) 
przeciwdziałają starzeniu, głęboko nawilżają, a jed-
nocześnie koją skórę, normalizując jej funkcje. 
Na szczególną uwagę zasługuje gama Anti-Aging 
uwzględniająca potrzeby skóry w każdym wieku: 
Reneval Power ACE 40+ zawiera 5% antyoksydacyj-
nych witamin A i E, które opóźniają oznaki przed-
wczesnego starzenia się skóry; linia Mesodynamic 
Recovery 50+ z 10% kwasem hialuronowym jest ide-
alnym rozwiązaniem dla kobiet, które chcą zreduko-
wać głębokie zmarszczki i zapobiec utracie  

elastyczności, natomiast składniki aktywne zawarte 
w Extreme Volumetric Lift 60+ pozwolą wyraźnie 
poprawić owal twarzy. 
Dzienno-nocny krem, maska na noc i krem hydro-oil 
z linii Hydro Profuse głęboko nawilżą najbardziej 
odwodnioną cerę, a produkty Pure Skin, wraz  
z innowacyjną formułą oil in milk, zadbają o jej 
oczyszczanie. Trzy rodzaje serum (rozświetlające  
z 10% witaminą C, przeciw przebarwieniom z 3% 
kwasem traneksamowym i wzmacniające naczynka) 
rozprawią się z różnymi problemami cery. 
Odkoduj już dziś swoją skórę!   

AA CODE 
TO YOUTH
  Having permanent discomfort 

with daily care and fear of high 
concentrated active ingredients? 
More and more women are 
exposed to such nuisances. 
Discover the crème de la crème  
of sensitive skin care!

  Sensitive skin reacts to external factors. Itchy, 
burning, tense and red? The cause is insufficient 
epidermal hydration and damages of the hydro-lipid 
film. Mild products do not help fight the passing of time. 
To aid comes AA CODE Sensible based on CODESn2 
technology. Active substances repair epidermal cavities 
and diffuse into skin. The cosmetics are the right code 
to sensitive skin beauty, in 4 lines: anti-aging, deep 
hydration, cleansing and skin problems. The Anti-Aging 
range offers Reneval Power ACE 40+ for untimely 
aging, Mesodynamic Recovery 50+ for deep wrinkles 
and Extreme Volumetric Lift 60+ for face contour 
correction. HYDRO PROFUSE creams and mask will 
leave your skin deeply moisturised and Pure Skin 
products will cleanse its surface. 3 serums will put an 
end to any skin problems. Decode your skin right now!  

AA CODE
DO MŁODOŚCI

KWASU HIALURONOWEGO  
w Kremie Mesodynamic Recovery 50+

 Hyaluronic acid in Mesodynamic 
Recovery 50+ Cream

WITAMINY C  
w Serum rozświetlającym 

 Vitamin C in Illuminating Serum10%

Ciągły dyskomfort  
w codziennej pielęgnacji  
i obawa przed użyciem 
wysokich stężeń składników 
aktywnych. Na takie troski 
narażonych jest coraz więcej 
kobiet. Poznaj crème de la 
crème pielęgnacji skóry 
wrażliwej!

AA CODE SENSIBLE 
WYGŁADZAJĄCY KREM  
NA DZIEŃ 50+/SPF30  

 AA CODE SENSIBLE 
MESODYNAMIC  
RECOVERY 50+/SPF30

AA CODE SENSIBLE 
ANTYOKSYDACYJNY  
KREM-ŻEL NA DZIEŃ 40+  

 AA CODE SENSIBLE 
ANTIOXYDISING DAY 
CREAM-GEL 40+

AA CODE SENSIBLE 
POWER C+ SERUM 
ROZŚWIETLAJĄCE  

 AA CODE SENSIBLE 
ILLUMINATING  
POWER C+ SERUM,  
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NA ZDJĘCIU, OD LEWEJ: IZABELA TROJANOWSKA,  
DOROTA SOSZYŃSKA, MARIOLA BOJARSKA-FERENC,  
MAJKA JEŻOWSKA, MAŁGORZATA POTOCKA,  
JOLANTA KWAŚNIEWSKA 

Mariola Bojarska-Ferenc, producentka telewizyjna, 
dziennikarka i autorka programów promujących zdro-
wy styl życia zaprezentowała swoją nową książkę 
„Klub 50+”. Jest to lektura dla kobiet, które mają 
apetyt na życie, chcą być zdrowe, nowoczesne,  
modne i seksowne. Autorka przekonuje czytelniczki, 
że życie nie kończy się po pięćdziesiątce. Uważa,  
że jest to idealny czas, który możemy przeznaczyć 
dla siebie na realizację naszych marzeń i pragnień. 

VIVAT PIĘĆDZIESIĄTKI!!! 
BRAVO +50s!!!

FOTO: EPOKA

  Mariola Bojarska-Ferenc, a TV pro-
ducer, journalist and author of healthy 
lifestyle programmes presented her new 
book entitled ”Klub 50+”, a must-read for 
women with an appetite for life, aiming 
to be healthy, modern, chic and sexy. She 
convinces readers that life doesn’t end 
after 50. She proves that it is an ideal 
time to devote to realising our dreams 
and desires. 

NA ZDJĘCIU: 
WOLONTARIUSZKI 
I BENEFICJENTKI 
DRESS FOR  
SUCCESS

NA ZDJĘCIU: 
MAGDA BURGIEL, 
MICHAŁ HELMAN  

– BURDA,  
ALEKSANDRA 

ZAWORSKA

NA ZDJĘCIU: 
LAUREACI  

DOSKONAŁOŚCI 
ROKU „TWOJEGO 

STYLU” 2015

2 września 2015 roku odbyła się w Katowicach 
szósta gala fundacji Dress for Success. Misją sto-
warzyszenia jest działanie na rzecz niezależności 
finansowej kobiet pokrzywdzonych przez los po-
przez stworzenie im możliwości rozwoju zawodo-
wego i prywatnego. W Polsce, w ciągu ostatnich 
sześciu lat z warsztatów skorzystało 750 kobiet. 
Rokrocznie stowarzyszenie przyznaje tytuł Damy 
Roku. Damą 2015 roku została Marszałek Sejmu 
RP, Małgorzata Kidawa-Błońska. 

SIŁA DRESS FOR SUCCESS 
THE POWER OF DRESS  
FOR SUCCESS

FOTO: KRZYSZTOF SKÓRKA

  On 2 Sept. 2015, Kato-
wice hosted the 6th Gala 
of the Dress for Success 
foundation. Its mission is to 
support financial independ-
ence of disadvantaged 
women through provid-
ing them with career and 
private life development 
opportunities. 750 women 
have taken part in the 
workshops for the last  
6 years in Poland. Every 
year the association awards 
the Lady of the Year title. 
In 2015 the title was given 
to Sejm Marshal Małgorzata 
Kidawa-Błońska. 

Redakcja magazynu „InStyle” już po raz ósmy 
przyznała nagrody Best Beauty Buys. W tym roku 
jury wzięło pod lupę rekordową liczbę ponad dwóch 
tysięcy kosmetyków. Tym większa jest nasza radość, 
że wśród najbardziej udanych kosmetycznych premier 
znalazły się aż cztery produkty z naszego portfo-
lio! Wedle redakcji „InStyle” absolutnym must have 
okazały się: olejek do twarzy AA Oil Infusion2 40+, 
Intensywny krem kojąco-regenerujący Oillan Balan-
ce, Intensywna maska rozjaśniająca Go Blonder John 
Frieda oraz woda perfumowana Liu Jo. 

BEST BEAUTY BUYS RAZY 4!!!
BEST BEAUTY BUYS TIMES 4!!!

FOTO: SERWIS PRASOWY BURDA

  The editorial board of InStyle maga-
zine awarded the BEST BEAUTY BUYS 
prizes for the 8th time already. The 
jury combed through a record number 
of over 2 thousand cosmetics this 
year. We are satisfied with our  
4 products being among the most suc-
cessful cosmetic premieres! Accord-
ing to InStyle, absolute must-haves 
are: AA Oil Infusion2 40+ Face Oil, 
Oillan Balance Intensive Soothing and 
Regenerative Cream, Go Blonder John 
Frieda Lightening Intensive Mask and 
Eau de Parfum Liu Jo. 

Uroczysta gala Doskonałości Roku „Twojego  
Stylu” 2015, odbyła się 2 listopada 2015 roku 
w warszawskim Hotelu Sheraton. Wśród  
zwycięzców nie zabrakło miejsca dla nowej  
gamy kosmetyków przeciw wypadaniu włosów 
Long4Lashes, które okazały się bezkonkurencyjne 
w kategorii „pielęgnacja włosów – kosmetyki  
polskie”. Doskonałość Roku „Twojego Stylu”  
to wyróżnienie, o które zabiegają wszystkie marki 
obecne na polskim rynku kosmetycznym. 

WŁOSY DOSKONAŁE 
PERFECT HAIR

FOTO: AKPA

  On Nov. 2, 2015 Warsaw 
Hotel Sheraton hosted a glamor-
ous gala. Among the winners 
were also the new anti-hair loss 
cosmetics Long4Lashes unri-
valled in the category Hair Care 
- Polish cosmetics. Excellence 
of the Year granted by Twój Styl 
magazine is a distinction strived 
for by all the brands present on 
the Polish cosmetic market. 

NA ZDJĘCIU: 
DOROTA SOSZYŃSKA  
I EKIPA EURO FRAGRANCE

3 listopada 2015 roku w Hotelu Uniejów Eco Active  
& SPA odbyło się spotkanie prasowe z okazji premiery 
ekskluzywnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy 
Suprême Jeunesse marki Payot, dystrybuowanej  
przez Euro Fragrance Sp. z o.o. Suprême Jeunesse  
to zaawansowany technologicznie program globalnej 
pielęgnacji anti-aging, który łączy niezwykłe właściwo-
ści białych kwiatów – orchidei i magnolii – z najnow-
szymi odkryciami naukowymi Laboratorium Payot. 

NOWOŚCI ANTI-AGING  
OD PAYOT
ANTI-AGING NOVELTIES  
FROM PAYOT

FOTO: AKPA

  On Nov. 3, 2015 Hotel Uniejów Eco Active & SPA 
hosted a press meeting on the premiere of exclu-
sive face care cosmetics Suprême Jeunesse from 
Payot distributed by Euro Fragrance Ltd.  Suprême 
Jeunesse is a high-tech global anti-aging care pro-
gramme combining unique properties of white flow-
ers orchid and magnolia with the newest scientific 
developments from the Payot Laboratories. 



 

18 19PURE PRESTIGE

JORDANIA 
JORDAN

FOTO: SERWIS PRASOWY OCEANIC

W Jordanii jesteśmy obecni od października 2015 roku. Linią, która na 
tym rynku cieszy się szczególnym zainteresowaniem, jest Oncoderma, 
przeznaczona do pielęgnacji ciała po radio- i chemioterapii. Coraz większą 
przychylnością klientów w Jordanii cieszy się także serum do rzęs i brwi 
Long4Lashes. Podczas listopadowej konferencji o zaletach preparatów 
mogli przekonać się czołowi jordańscy onkolodzy oraz przedstawiciele naj-
większych sieci aptecznych. Forma spotkania wywarła bardzo pozytywne 
wrażenie na uczestnikach. 

  We have been present in Jordan since Oct. 2015. The line enjoying special 
popularity on the Jordanian market is Oncoderma for body care after radio- 
and chemotherapy. Long4Lashes, our lash & brow serum is also gaining more 
and more favour of the local customers. At the Nov. conference, leading 
Jordanian oncologists and representatives of the biggest chain pharmacies 
had the opportunity to see for themselves the benefits of the products. The 
meeting made a very positive impression on the participants. 

OCEANIC ZA GRANICĄ // EXPORT

W marcu, już po raz czwarty, byliśmy obecni na największych  
na świecie targach Beauty Cosmoprof w Bolonii. W 49. edycji  
wydarzenia wzięło udział ponad 2400 wystawców z całego  
świata, w tym przeszło 100 z Polski. Tym razem naszym  
partnerom biznesowym i potencjalnym kontrahentom zaprezento-
waliśmy m.in. nową markę selektywnych kosmetyków AA CODE 
Sensible oraz produkty z linii Long4Lashes. Jak co roku stoisko 
Oceanic cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. 

  March found us attending for the 4th time the biggest beauty fair 
Cosmoprof in Bologna. Its 49th edition brought together over 2400 
exhibitors from around the world, incl. more than 100 from Poland. 
That time we showed our commercial partners and prospective con-
tractors the new line of selective cosmetics AA CODE Sensible and 
Long4Lashes products among others. As every year, Oceanic booth 
enjoyed huge interest. 

BOLONIA  
BOLOGNA

FOTO: SERWIS PRASOWY OCEANIC

Rok 2015 obfitował w udane debiuty w świecie 
zapachów. Jednak tylko jeden zasłużył na miano 
Wydarzenia Roku według magazynu „Pani”. Jeste-
śmy dumni, że jurorzy plebiscytu Złoty Nos oddali 
swoje głosy na wodę perfumowaną Liu Jo – pierwszy 
zapach włoskiej marki na polskim rynku. 

ZŁOTY NOS 2015  
DLA LIU JO 
ZŁOTY NOS 2015  
FOR LIU JO

Początek roku zaskoczył nas miłą niespodzianką.  
8 stycznia w warszawskim Teatrze Kamienica miesięcznik 
dla rodziców „Mam Dziecko” po raz trzynasty  
wyróżnił produkty najbardziej przyjazne maluchom  
i mamom. W kategorii „kosmetyki higieniczne dla 
dzieci” zwyciężył Szampon pielęgnacyjny do włosów 
LauPro przeznaczony do stosowania  
w profilaktyce wszawicy głowowej. 

SUPERPRODUKT „MAM DZIECKO” 
2015 DLA LAUPRO 
SUPERPRODUCT ”MAM DZIECKO”  
2015 FOR LAUPRO

  The beginning of the 
year caught us pleasantly 
off-guard. On Jan. 8 in 
Warsaw Theatre Kami-
enica, ”Mam Dziecko”,  
a monthly for parents 
awarded the most kiddie 
and mom friendly products. 
In the category hygienic 
cosmetics for kids the  
winner was head-lice  
shampoo LauPro. 

  2015 was brimming with 
successful debuts in the fra-
grance world. However, only 
one deserved the title Event 
of the Year according to Pani 
magazine. We are proud that 
the jurors of the plebiscite 
Złoty Nos (Golden Nose) 
voted for eau de parfum Liu 
Jo – the first fragrance of 
the Italian brand ever on the 
Polish market. 

2015
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ZŁOTY NOS 2015  
DLA LIU JO 
ZŁOTY NOS 2015  
FOR LIU JO

NA ZDJĘCIU: 
DOROTA I WOJCIECH SOSZYŃSCY  
Z DZIAŁEM PR FIRMY OCEANIC

Dwanaście pięknych historii. Każda inna, lecz 
wszystkie o miłości. Czytelniczki magazynu „Pani”  
po raz kolejny zdecydowały, do kogo powędrują 
Srebrne Jabłka. Opowieści sławnych par prezentowa-
ne w ubiegłym roku na łamach magazynu wywołały 
wiele wzruszeń i pozytywnych emocji. Dlatego  
z wielką dumą marka AA po raz kolejny została  
partnerem uroczystej gali wręczenia statuetek,  
która odbyła się 29 lutego w warszawskim Hotelu 
InterContinental. 

SREBRNE JABŁKA  
„PANI” 2015 
PANI SREBRNE JABŁKA  
AWARDS 2015

FOTO: AKPA

  12 lovely stories. Each is 
different but all are about 
love. Readers of Pani magazine 
decided again to whom Srebrne 
Jabłka (Silver Apples) would go. 
The stories of famous couples 
presented on the pages of the 
magazine last year had triggered 
off many positive emotions. 
Therefore AA brand is very proud 
to have become again a partner 
of the gala awards hosted by 
Hotel InterContinental in War-
saw on Feb. 29. 

Tytuł Najlepsze dla Urody miesięcznika 
„Uroda Życia” od lat jest synonimem 
tego, co w kosmetykach najcenniej-
sze: wysokiej jakości, skuteczności, 
innowacyjności i przyjemności stosowa-
nia. W kategorii „pielęgnacja i makijaż” 
na podium znalazł się krem CC Expert 
SPF 50 marki PAYOT, nagrodzony za 
wielofunkcyjność i widoczne efekty, 
które nie każą na siebie długo czekać. 

NAJLEPSZY  
Z NAJLEPSZYCH 
THE BEST OF THE BEST

  The title “Najlepsze dla Uro-
dy” (Best for Beauty) awarded 
by Uroda Życia magazine has for 
years been a synonym of what 
is most valued about cosmetics 
– high quality, effectiveness, 
innovativeness and pleasure 
of use. In the category Care/
Make-up, CC Expert SPF 50 
cream from PAYOT was granted 
an award for its multifunction-
ality and visible effects without 
making you have to wait long. 

Wielkie święto urody i nagroda, o której marzy  
każdy producent kosmetyków. 3 marca magazyn  
„Elle” po raz czwarty ogłosił zwycięzców prestiżowego  
konkursu Elle International Beauty Awards 2016.  
Jedna ze statuetek powędrowała do Peelingu żelowego 
AA Oil Essence. 

PEELING AA OIL ESSENCE  
KOSMETYKIEM ROKU „ELLE” 
PEELING AA OIL ESSENCE  
– ELLE POLAND COSMETIC OF THE YEAR

4 marca dom mody Gerard Darel za-
prosił nas do Ferrero Gallery w Nicei 
na wystawę poświęconą ikonie marki 
– Jackie Kennedy. Zaprezentowano 
na niej kilkaset zdjęć ilustrujących 
różne momenty z życia tej wyjątko-
wej kobiety. Największe wrażenie 
zrobił słynny naszyjnik z czarnych 
pereł, który Jackie miała na sobie 
podczas zaprzysiężenia Johna Kenne-
dy’ego na prezydenta. Naszą uwagę 
zwróciła jej piękna suknia ślubna. 
Wydarzeniu towarzyszyła fanta-
styczna atmosfera, a honorowymi 
gośćmi były dziennikarki z Polski  
i wielu krajów świata. 

„HER NAME  
WAS JACKIE” 

  On March 4, the fashion house 
Gerard Darel invited us to Ferrero Gal-
lery in Nice to attend the exhibition 
dedicated to its brand icon Jackie Ken-
nedy. Presented were several hundred 
photos illustrating various moments 
of that exceptional woman’s life. Most 
impressive was the famous black pearl 
necklace Jackie was wearing during 
the inauguration of John F. Kennedy as 
US president. Our attention went to 
Jackie’s beautiful wedding dress. The 
event proceeded in a fantastic atmos-
phere with Polish and other foreign 
journalists as honorary guests. 

  The great event of beauty and the award every cos-
metic manufacturer dreams about. On March 3, for  
the 4th time Elle magazine announced the winners 
of Elle International Beauty Awards 2016. One of the 
statuettes went to AA Oil Essence Gel Body Scrub. 

NA ZDJĘCIU:  
KRYSTYNA KASZUBA  
- DORADCA ZARZĄDU  
DS. EDYTORSKICH 
WYDAWNICTWA BURDA 
MEDIA POLSKA, DOROTA 
SOSZYŃSKA OCEANIC, 
MARGARET ANN 
DOWLING, REGIONAL 
DIRECTOR BURDA  
INTERNATIONAL POLAND 
AND CZECH REPUBLICFO

TO
: A

K
P

A



5% 
KOMPLEKS

WITAMINY C + E

10% 
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ODKRYJ KOD DO PIĘKNA SKÓRY WRAŻLIWEJ

NOWOŚĆ

Zaawansowane  badania w Laboratorium naukowo-badawczym Oceanic przekroczyły granice dotychczasowego podejścia do pielęgnacji skóry wrażliwej.
Kodem do piękna skóry  jest  sekwencyjny system CodeSn2*. Jego odkrycie sprawiło, że marka AA CODE SENSIBLE, mimo wysokich stężeń składników 
aktywnych, pozostała całkowicie bezpieczna dla naszej skóry.

Dobierz idealny produkt dla siebie i przygotuj się na jego efekty:

  OPÓŹNIENIE OZNAK STARZENIA SIĘ SKÓRY: RENEWAL POWER ACE, antyoksydacyjny krem-żel z 5% kompleksem witamin C+E
  REDUKCJA ZMARSZCZEK I MODELOWANIE KONTURU TWARZY: MESODYNAMIC RECOVERY, krem z 10% kompleksem kwasu hialuronowego.

Zaawansowane  badania w Laboratorium naukowo-badawczym Oceanic przekroczyły granice dotychczasowego podejścia do pielęgnacji skóry wrażliwej.
*. Jego odkrycie sprawiło, że marka AA CODE SENSIBLE, mimo wysokich stężeń składników 

KOMPLEKS
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