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LUKSUSOWA PIELĘGNACJA

lat kończą w tym roku firma
OCEANIC i marka AA.

Wszystko zaczęło się od „pomarańczowego” kremu półtłustego
do cery wrażliwej, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Krem
w mgnieniu oka znikał z drogeryjnych półek i nauczył nas, że zawsze
należy wsłuchiwać się w potrzeby konsumentów. Przez te wszystkie
lata reagowaliśmy na zmieniające się trendy i potrzeby rynku.
Dorastaliśmy wraz z naszymi klientami. Jesteśmy dumni z tego
dziedzictwa, ale z niecierpliwością wyczekujemy także przyszłości!
A przed nami sezon pielęgnacyjnych premier i… nowych wyzwań.
Wiosną w zupełnie nowej dla siebie roli zadebiutowała Kinga Preis.
Aktorka została ambasadorką kosmetyków AA Novaskin, które
zapewniają aktywną odnowę cery dojrzałej. Innowacyjna formuła
została wyposażona w kwas laktobionowy, który stymuluje naskórek
do intensywnej regeneracji. Po 28 dniach cera będzie gładka i pełna
blasku, gotowa na rolę główną! To jednak nie koniec wiosennych
nowości. Prawdziwym skarbem w walce z pozbawioną blasku cerą
jest także linia AA Golden Ceramides z dobroczynnymi ceramidami
i 24-karatowym złotem. Jej bogatą formułę docenili między innymi
goście 50. edycji największych na świecie targów kosmetycznych
Cosmoprof w Bolonii, w których braliśmy udział po raz piąty.
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anniversary is what OCEANIC and
the AA brand celebrate this year.

It all started with an ”orange” semi-rich cream for sensitive skin
that came to hit the jackpot. The cream flew off the shelves at
drugstores, which taught us that we should always listen to our
consumers’ needs. Through all these years we reacted to changing
trends and the demands of the market. We grew up together with
our clients. We are proud of this heritage, but we also look forward
to the future! Coming up soon is the season of care premieres and…
new challenges. In spring Kinga Preis, an actress has debuted in
a role completely new to her. She is an ambassadress of AA Novaskin
cosmetics that ensure active renovation of mature skin. The innovative
formula has been enhanced with lactobionic acid to stimulate intensive
epidermal regeneration. After 28 days the skin is smooth and full
of glow, ready to play the main role! There are still more
spring novelties available. A real treasure against dull skin is
the AA Golden Ceramides line with beneficial ceramides and
24-carat gold. Its rich formula was appreciated by, among others,
the attendees of the 50th edition of Cosmoprof Worldwide Bologna,
the biggest beauty trade show in the world in which we participated
for the 5th time.

Dziękuję, że jesteście z nami!
WYJĄTKOWY KOKTAJL SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH: ZŁOTA KOSMETYCZNEGO 24K I CERAMIDÓW
PRZYWRACA SKÓRZE DOSKONAŁĄ JĘDRNOŚĆ I GŁADKOŚĆ.

Thank you for your being with us!

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA LOKALIZUJE USZKODZENIA WE WŁÓKNACH KOLAGENOWYCH,
UMOŻLIWIAJĄC PRECYZYJNE WNIKANIE SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH.
ŚWIADOMA PIELĘGNACJA PRZECIWZMARSZCZKOWA DLA RÓŻNEGO RODZAJU CERY.

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

*Test samooceny w grupie 18 kobiet po 28 dniach stosowania, wykonany w niezależnym laboratorium badawczym.

SKUTECZNA PIELĘGNACJA SKÓRY WRAŻLIWEJ I SKŁONNEJ DO ALERGII

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

PIELĘGNACJA PRZECIWZMARSZCZKOWA NOVEJ GENERACJI
Czy Twoja skóra jest gotowa na rolę główną? Poznaj AA NOVASKIN, dzięki której w 28 dni odkryjesz nową, gładszą, pełną
energii skórę. AA NOVASKIN stymuluje regenerację naskórka, pobudza energię komórkową i dogłębnie rewitalizuje skórę.

Bogactwo składników pielęgnacyjnych: KWAS LAKTOBIONOWY intensywnie odnawia i regeneruje skórę, zapobiegając powstawaniu
zmarszczek. SYSTEM ACTIREPAIR usprawnia przenikanie składników aktywnych w głąb skóry, pobudza syntezę kolagenu i wzmacnia
mechanizmy naprawcze. KOMÓRKI MACIERZYSTE Z LIŚCI WINOGRON dogłębnie nawilżają, rewitalizują i wygładzają skórę.
Miękka i gładka w dotyku
Idealnie nawilżona

94%*
89%*

Efekt nowej skóry
Dobrze zregenerowana

83%*
76%*

NOWOSCI
NOVELTIES

2017
Oceanic

WIOSNA
by

AKTYWNA ODNOWA

LATO

Możesz mieć idealną skórę niezależnie od wieku. Wystarczy,
że odpowiednio zmotywujesz ją do przebudowy i regeneracji.
Wraz z upływem lat moce skóry słabną, co skutkuje jej szarym, zmęczonym
wyglądem. Jeśli jednak na nowo pobudzisz ją do pracy, odzyska młody
wygląd. To możliwe dzięki kosmetykom z linii AA Novaskin. Zawierają kwas
laktobionowy, składnik nowej generacji, pozbawiony właściwości drażniących, który stymuluje naskórek do produkcji kolagenu, opóźniając proces
pojawienia się zmarszczek. Dzięki temu cera regeneruje się i przebudowuje,
staje się gładsza i odzyskuje nieskazitelny wygląd. Już po miesiącu stosowania!

ACTIVE RENOVATION

SPRING/SUMMER 2017 BY OCEANIC

Ideal skin is affordable for you at any age. Just motivate it to start
rebuilding and regenerating.
The older the skin, the weaker it gets, becoming dull and tired. Spurred to
action anew, it recovers a younger look. AA Novaskin cosmetics do the trick
by providing lactobionic acid, a new-generation non-irritant ingredient
stimulating collagen production in epidermis, thereby delaying wrinkles.
The skin becomes regenerated, rebuilt, smoother and flawless. All after
one month of use only!

W kolejny sezon wkraczamy z nowymi kosmetykami i pomysłami na coraz skuteczniejszą
pielęgnację skóry twarzy i ciała. / We are entering the new season with the latest cosmetics
and ideas for a more and more effective skin care of the face and body.
Usta w żywym
kolorze to jeden
z ważniejszych
trendów tej wiosny.
Lips in a vivid colour is
one of the top trends
this spring.

WIĘCEJ ŚWIEŻOŚCI

Młody wygląd cery
zależy od jej mocy
naprawczych.

Problem nadmiernej potliwości potrafi skutecznie odebrać pewność
siebie, ale jest już na niego sposób!
Med.control to pierwszy w Polsce antyperspirant, który jest jednocześnie
wyrobem medycznym. Superskutecznie ochroni cię przed nadmiernym
poceniem, zapewniając suchość i świeżość nawet w najbardziej stresującej
sytuacji. Jest bezzapachowy i nie powoduje podrażnień, więc można go
śmiało stosować każdego dnia.

Keeping your skin
young depends on its
repairing powers.

Wygodne saszetki
pozwolą ci dobrać
maskę do aktualnych
potrzeb skóry.

MORE FRESHNESS

Handy sachets help
choose a face mask
proper for your skin
needs.

Excessive sweating can ruin self-confidence, but there is already
a method for solving the condition!
Med.control is the first antiperspirant in Poland to be a medical product at
the same time. Ultra-effective against hyper perspiration and keeping you
dry and fresh in any stressful moment. No odour, no irritation, suitable for
everyday use.

MASKUJ SIĘ!

KOLORY POCAŁUNKÓW

Jeśli chcesz błyskawicznie odświeżyć wygląd skóry, sięgnij po maskę
lub peeling w saszetce, prawdziwych agentów do zadań specjalnych.
Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych!
Linia AA Beauty Bar to maseczki i peelingi zamknięte w jednorazowych
saszetkach. To wygodne – możesz je ze sobą zabrać dokądkolwiek się
wybierasz, a do tego dopasować do aktualnych potrzeb skóry. Maseczki
– nawilżająca, przeciwzmarszczkowa, oczyszczająca czy odżywcza
– w tempie błyskawicy poprawiają wygląd odwodnionej, dojrzałej czy
zanieczyszczonej cery. Peeling enzymatyczny lub z drobinkami głęboko
oczyszcza skórę, wydobywając jej blask.

Nasycone soczystą barwą, pełne blasku usta wodzą na pokuszenie…
Jak sprawić, by były stworzone do całowania?
Taki zmysłowy efekt zapewnią im nowe olejki AA Caring Lip Oil. To odżywcze
balsamy i upiększające błyszczyki w jednym. Zawierają wyciągi z owoców malin
i moreli oraz drogocenne olejki: m.in. arganowy, awokado, achiote i ze słodkich
migdałów. Jednym muśnięciem intensywnie regenerują usta, a do tego nadają
im soczysty kolor maliny, moreli lub owoców leśnych.

THE COLOURS OF KISSES
Lips saturated with a juicy colour, full of gloss lead into temptation… How to
make them made for kissing?
Such an effect comes from new oils of the AA Caring Lip Oil line with nourishing lip
balms and sensual lip glosses in one. Containing fruit extracts: raspberry and apricot,
plus precious oils such as argan, avocado, achiote and sweet almond. One touch will
leave your lips intensely regenerated and coloured with juicy raspberry, apricot or
forest berries.

Zadbaj o to, by czuć
się świeżo w każdej
sytuacji.
Do your best
to stay fresh in
any situation.
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MASK YOURSELF!
For instant skin refreshment, use masks or peels in sachets and make
the impossible possible!
The AA Beauty Bar line includes masks and peelings in one-use sachets.
Convenient enough to carry anywhere you go and matchable to your skin
needs. Hydrating, anti-wrinkle, purifying or nourishing masks will instantly improve
dehydrated, mature or impure skin. Enzyme or micro-granule peelings deeply
cleanse the skin to leave it radiant.
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REMOWA
INTELIGENCJA

SPRAWY INTYMNE

Poznaj nowe balsamy do ciała, które przeniosą cię na chwilę w deszczowe
lasy Ameryki Południowej. Wszystko dzięki egzotycznym składnikom,
po raz pierwszy zastosowanym w polskich kosmetykach.
Balsamy AA Creamy Butters zawierają naturalne masła tłoczone z owoców palm
rosnących w amazońskiej dżungli o niezwykłych właściwościach pielęgnacyjnych.
Masło MuruMuru tak świetnie nawilża i zmiękcza skórę, że często jest nazywane
roślinną lanoliną. Masło Tucuma łagodzi podrażnienia i dba o elastyczność skóry,
a do tego ma słodki, kawowo-karmelowy zapach. Na tym nie koniec. Balsamy
mają aksamitne konsystencje i nie lepią się na skórze, więc idealnie sprawdzają
się w codziennej pielęgnacji ciała, nawet w najbardziej zabiegane dni.

Egzotyczne składniki
zmysłowo dbają
o twoją skórę.

Każda kobieta jest inna i potrzebuje czegoś innego.
Ale łączy nas jedno – bezpieczna pielęgnacja intymna,
która zatroszczy się o specyficzne problemy fizjologiczne na różnych etapach życia.
Właśnie dlatego marka AA stworzyła nową linię specjalistycznych kosmetyków do higieny intymnej Intymna Med.
Specjalistyczna emulsja Harmony Med przeznaczona jest dla
kobiet, u których zmiany hormonalne, takie jak: ciąża, połóg
czy menopauza, powodują suchość i podrażnienia. Z kolei
emulsja Advance Med sprawdzi się w przypadku nawracających
infekcji intymnych czy infekcji dróg moczowych. Preparaty mają
odpowiednio niskie pH, zawierają kwas mlekowy oraz najskuteczniejsze składniki aktywne: prebiotyki, ekstrakt z żurawiny, betainę, alantoinę i D-panthenol. Produkty AA Intymna otrzymały pozytywną ocenę
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Kosmetyk, który rozumie skórę, by w danym momencie dać jej to,
czego aktualnie potrzebuje? To nie wizja rodem z filmów science fiction,
ale rzeczywistość!
W nowej gamie luksusowych kosmetyków przeciwzmarszczkowych
AA Golden Ceramides zastosowano inteligentny system lokalizacji uszkodzeń
we włóknach kolagenowych (INTGC3), który w zależności od potrzeb skóry
uwalnia do niej odpowiednie substancje aktywne. Są to ceramidy, oligopeptydy,
kwas hialuronowy i 24K złoto, znany od tysięcy lat składnik o cudownych
właściwościach ochronnych i przeciwzmarszczkowych.
W linii AA Golden Ceramides znajdziesz produkty, które idealnie odpowiadają
na specyficzne potrzeby różnych typów cery: suchej/normalnej oraz mieszanej/normalnej. Dzięki dobranym do rodzaju skóry konsystencjom i subtelnym
zapachom, kosmetyki zapewniają też prawdziwą przyjemność stosowania.

INTIMATE ISSUES

Exotic ingredients
give a sensual care
to your skin.

CREAMY INTELLIGENCE
A cosmetic understanding what the skin actually needs to be given?
It is no science fiction vision, but reality!
AA Golden Ceramides, a new luxurious anti-wrinkle care has been enhanced
with an intelligent collagen fibre damage tracking system (INTGC3), which
releases sequences of active components into the skin according to its
individual needs. Here are ceramides, oligopeptides, hyaluronic acid and
24 carat gold for thousands of years known as having miraculous protective
and anti-wrinkle properties. AA Golden Ceramides includes products ideally
fulfilling specific needs of different skin types: dry/normal and combination/
normal. Skin-matched consistencies and subtle fragrances additionally make
the cosmetics really pleasant to use.

Every woman is different and needs something different. But they
have one in common – they expect safe intimate care to treat their
specific physiological problems at different stages of life. Therefore
the AA brand has developed Intymna Med, a new line of specialist
cosmetics for intimate hygiene. Harmony Med, a specialist emulsion
intended for women in whom hormonal changes resulting from
pregnancy, puerperium or menopause produce dryness and
irritations. And Advance Med will work out perfectly in case
of recurrent intimate or urinary tract infections. The products are at an appropriately low pH, contain lactic acid
and the most effective active ingredients:
prebiotics, cranberry extract, betaine, allantoin
and D-panthenol. AA Intymna products are
the only ones in Poland to receive a positive recommendation from the Polish
Gynecological Society.

Zapewnij swojemu
ciału odrobinę
przyjemności.

Złoto i ceramidy dają
prawdziwe poczucie
luksusu.
Gold and ceramides
offer a real sense of
luxury.

Bezpieczeństwo
to słowo klucz
w przypadku okolic
intymnych.
Safety is a key word
when it comes to
intimate areas.

Treat your body
to a bit
of pleasure.

ZIELONA SIŁA
Większość z nas go ma i większość chciałaby się
go pozbyć. Mamy dobrą wiadomość – tej wiosny
walka z cellulitem będzie jednak wygrana! W drogeriach pojawiła się nowa, superskuteczna broń.
Aktywne serum antycellulitowe AA Cell Block Green
Power łączy aż 9 najskuteczniejszych składników,
które dzień po dniu niwelują pomarańczową skórkę
m.in. kwas laktobionowy, papainę, komórki macierzyste,
wyciąg z zielonych alg, kofeinę i L-karnitynę.
A ponieważ dodatkowo zastosowano w nim chłodzącą
technologię Cold Krio Green Power, zainspirowaną
zabiegami kriolipolizy, szybko zapewnia gładkie
i jędrne ciało.

GREEN POWER

FROM AMAZONIA
TO POLAND

Most of us have it and want to lose it. The good
news is that the battle with cellulite will be won
this spring! Drugstores offer a new, ultra-effective
weapon.
AA Cell Block Green Power, an active anti-cellulite
serum blends the 9 most effective ingredients such
as lactobionic acid, papain, stem cells, green algae
extract, caffeine and L-carnitine to day by day reduce
orange-peel skin. With Cold Krio Green Power,
a cool-tech inspired by cryolipolysis treatments,
the serum quickly makes your body smooth and firm.

Find out new body balms to enjoy a moment in the rainforests of South
America. The journey is possible through the exotic ingredients used for
the first time in Polish cosmetics.
Balms of the AA Creamy Butters line contain natural butters pressed from palm
fruits growing in the Amazon Jungle and having incredible conditioning properties. MuruMuru butter moisturises and softens the skin so perfectly that it is often
called vegetal lanolin. Tucuma butter soothes irritations, keeps the skin elastic and
has a sweet, coffee-caramel fragrance. Moreover, all the balms have silky consistencies and leave no sticky effect on the skin, ideal for everyday body care, even
on the busiest days.
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Zielone algi nie
mają sobie równych
w niwelowaniu
cellulitu.
Green algae have no
equal in cellulite
reduction.
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ROZMOWA
LET’S TALK

PIELEGNACJA
CARE

Kinga Preis

Nie uzależniam się od mody na młodość
I’M NOT GOING ADDICTED TO THE CRAZE FOR LOOKING YOUNG
Aktorka Kinga Preis została ambasadorką linii AA Novaskin.
Z tej okazji pytamy ją, czym jest dla niej piękno i gdzie je znajduje.
/ Actress Kinga Preis has become the ambassadress of AA Novaskin.
Let us therefore ask her what beauty means to her and where she finds it.

Jak zmieniał się Pani stosunek do
swojego wyglądu wraz z upływem lat?
Zawsze czułam się ze sobą dobrze i nie
wiązałabym tego z wiekiem. Moja rodzina
dała mi bezwarunkową miłość, co spowodowało u mnie brak lęku wobec tego, jaka
jestem. Dziś wiem, co lubi moja skóra,
i nie eksperymentuję w pielęgnacji.
Nie uzależniam się od mody na wieczną
młodość, na bycie coraz młodszym
i młodszym. Dla aktora najważniejsze
jest to, co przeżył i z czego potem może
czerpać. Moja twarz jest narzędziem
w kinie, tak jak światło czy kamera.
Nie mogę i nie chcę usuwać z niej zmarszczek.
Muszę dbać o kondycję skóry i robię to,
ale to zupełnie co innego niż obsesyjne
wymazywanie z niej oznak starzenia.

All this glow

Jeśli chcesz, by twoja skóra promieniała młodością, sięgnij
po kosmetyki z dodatkiem złota i ceramidów. / Want your
skin to radiate youth? Reach for cosmetics with gold and
ceramides.

What is your method for feeling beautiful?
Beauty arises from self-acceptance. For me, it depends more
on what I have inside myself. I believe that when you are good
to yourself and others, you emanate beauty irrespective
of the cream you use.
How did your attitude to your look change with years?
I’ve always felt good about myself and it doesn’t have anything to do
with my age. My family has given me unconditional love, thus making me unafraid of what I am like. Today I know what my skin likes
and I don’t do experiments. I’m not going addicted to the craze for
eternal youth, for looking younger and younger. For an actor, of
priority are past experiences to source from. My face is a tool on the
screen, like the lights and camera. I can’t and I don’t want to reduce
wrinkles from its surface. I must keep care of my skin’s condition,
but I’m far from being obsessed with erasing the signs of aging.

Jaki jest Pani sposób na to, by poczuć
się piękną?
Piękno wynika z samoakceptacji. Dla
mnie bardziej zależy od tego, co mam
w środku. Wierzę, że kiedy człowiek jest
dobry dla siebie i innych, to emanuje
pięknem bez względu na to, jakiego
kremu używa.

i kwas hialuronowy. Została też wyposażona
w inteligentny system lokalizacji uszkodzeń
we włóknach kolagenowych (INTGC3). Rozpoznaje on aktualne potrzeby skóry i w zależności od nich uwalnia odpowiednie składniki
aktywne. Kosmetyki A A Golden Ceramides
mają konsystencję dostosowaną do rodzaju
cery (bogatszą w wersji dla skóry suchej
i normalnej, a lżejszą dla skóry mieszanej
i normalnej) oraz delikatny zapach dający
poczucie luksusu.

What features do you consider the most beautiful in
people?
Courage in the struggle for another person who can’t take care
of herself – it’s beautiful for me. I’ve been for many years the
ambassadress of a Wrocław children’s hospice and I’m honoured
to watch people passionately fighting for others’ dignity and life.
Kinga Preis łączy
aktorski talent
z mnóstwem
naturalnego wdzięku.
Kinga Preis combines her acting talent
with lots of natural
charm.

Jakie cechy uważa Pani za najpiękniejsze w ludziach?
Odwaga w walce o drugiego człowieka, który sam nie umie
zadbać o siebie – to jest dla mnie piękne. Jestem od wielu
lat ambasadorką wrocławskiego hospicjum dla dzieci i mam
zaszczyt patrzeć na ludzi, którzy z pasją walczą o godność
i życie innych.
Jakie było Pani największe artystyczne wyzwanie?
Miałam szczęście pracować z najwybitniejszymi twórcami
w Polsce, zarówno w kinie, jak i w teatrze. Myślę tu
o Agnieszce Holland, Wojtku Smarzowskim, Jerzym
Skolimowskim, Jerzym Jarockim. Gdy powiem, że można się
w tych ludziach zatracić, nie będzie w tym żadnej przesady.
Co Panią ostatnio poruszyło i zachwyciło?
Obejrzałam dwa wspaniałe filmy: „Manchester by the Sea”
i „Toni Erdmann”. Opowiadają o tym, jak bardzo jesteśmy
krusi i delikatni, jak nie radzimy sobie z życiem, jak ulegamy
jego pędowi i nie umiemy się w nim odnaleźć. Oba są niewiarygodnie zagrane. Ich język jest przejmujący do szpiku.
Jak wygląda Pani typowy dzień?
Na szczęście nie mam tzw. typowych dni. Lubię to,
że w moim życiu każdy kolejny dzień jest zaskoczeniem,

a nie przypomnieniem poprzedniego.
To piękne! Wyjątek to regularny sen
– do niego jestem obsesyjnie nastawiona.
Nie mam zapędów typowych dla artystów
– kładę się spać wcześnie.
Jak dba Pani o siebie na co dzień?
Lubię naturalność i naturę. Nie wierzę
w cudotwórstwo kosmetyczne. Nie przemawiają do mnie reklamy w stylu „po jednym
dniu będziesz młodsza o 10 lat”. Moje
kosmetyki nie muszą być zrobione z ręcznie
zrywanych płatków róż, kwitnących na
wysokości trzech tysięcy metrów. Chcę,
żeby były zdrowe, nie alergizowały mnie,
dawały przyjemność po nałożeniu na
twarz. I nie muszą osiągać bajońskich
sum. Używam żelu do mycia twarzy,
serum i oczywiście kremu na dzień i na noc
z linii AA Novaskin. Dwa razy w miesiącu
chodzę na maskę nawilżającą do kosmetyczki. Regularnie korzystam z masaży
ciała, ćwiczę i nie jem mięsa. Z tym czuję
się dobrze.

blask

Cały ten

What is your typical day like?
Fortunately, I don’t have so-called typical days. I like that
every day of my life is a surprise, not a reminiscence of the
previous day. This is great!
An exemption is a regular sleep
schedule – I’m obsessed with
this. I don’t have inclinations
typical of artists – I go to
bed early.
What do you do for your
everyday beauty care?
I like naturalness and nature.
I don’t believe in miracle-making cosmetics. Adverts like
”you will be 10 years younger
after one day” don’t speak to
me. My cosmetics don’t need
to be made of hand-picked rose
petals, blooming at the height
of 3 thousand metres. I want
them to be healthy, non-allergic, pleasant after use on my
face. They don’t need to cost
huge sums. I use facial gel,
serum, day and night creams
from the AA Novaskin line.
Twice a month I go to the
beautician to have a moisturising
mask. I have regular body
massages, work out and eat no
meat. It all makes me feel
good.
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Złoto to nie tylko cenny kruszec, ale i składnik kosmetyczny
o udowodnionym działaniu. Jego właściwości znano już
w starożytnych Chinach i do dziś chętnie wykorzystuje się
je w medycynie naturalnej. Złoto występuje też w ludzkim
organizmie, np. w kościach, a każdy z nas ma go w sobie
do 10 mg! Jako składnik kremów nie ma sobie równych
w przenikaniu do głębokich warstw skóry, gdzie stymuluje
produkcję kolagenu. Co to oznacza? Mniej zmarszczek
i bardziej jędrną cerę! Dzięki właściwościom rozświetlającym
złoto doda jej także blasku. Jest też silnym
antyoksydantem i ma właściwości przeciwzapalne.
Jest naturalne, bezpieczne i nie powoduje alergii,
świetnie nadaje się więc do cery wrażliwej.
Moc ceramidów
Odmładzający efekt pielęgnacji na bazie złota możesz
wzmocnić dzięki ceramidom. Są naturalnym budulcem
warstwy hydrolipidowej, chroniącej skórę przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych i zapewniającej jej
nawilżenie. Niestety po 40. roku życia skóra stopniowo
przestaje je produkować. Ale od czego są kosmetyki
z ceramidami? Pomogą odbudować osłabiony płaszcz lipidowy
i sprawią, że cenne składniki pielęgnacji (np. złoto) dłużej
utrzymają się w skórze. Ponieważ są substancjami naturalnie
występującymi w naszym organizmie, sprawdzą się
w przypadku cery wrażliwej i skłonnej do alergii.
24 karaty przez 24 godziny
Ceramidy i złoto zapewnią skórze ochronę, nawilżenie,
jędrność i młodzieńczy blask. Znajdziemy je w nowej linii
A A Golden Ceramides, która zawiera również oligopeptydy

Gold is not only
a precious ore, but also
a cosmetic ingredient
with proven activity.
Its properties were already known
in ancient China and have ever since
been used in natural medicine. Gold
is also found in the human body, e.g.
bones, and each of us has approx.
10 mg inside the body! As a component
of creams, it has no equal when it
comes to penetrating the deep layers
of the skin to stimulate collagen
production. It means fewer wrinkles
and a firmer complexion! Due to
illuminating properties, gold also
adds glow to the skin. It is a strong
antioxidant and has anti-inflammatory
qualities, too. Gold is natural, safe and
non-allergic. Ideal for sensitive skin.

longer in the skin. As natural body substances, they work
out perfectly in sensitive and allergy-prone skin.
24 carats 24 hrs a day
Ceramides and gold will ensure protection, moisture,
firmness and a youthful glow to the skin. Available in the
new AA Golden Ceramides line, additionally with oligopeptides
and hyaluronic acid. Also enhanced with an intelligent
collagen fibre damage tracking system (INTGC3) to
recognise the skin’s individual needs and release active
components. A A Golden Ceramides cosmetics have
consistencies matched to different skin types (rich
for dry to normal, light for combination to normal)
and a delicate fragrance giving a sense of luxury.

Kosmetyki AA
Golden Ceramides
odpowiadają na
potrzeby każdego
rodzaju cery.
AA Golden Ceramides
cosmetics fulfil the
needs of every
skin type.

The power of ceramides
A rejuvenating gold-based care effect
can be enhanced by ceramides. They
are a natural building material
of the hydrolipid layer protecting
the skin against harmful external
factors and keeping it moisturised. Unfortunately, after age
40, the skin gradually stops
producing them. Here come the
cosmetics with ceramides to
help rebuild the weakened lipid
film and make the precious care
ingredients (e.g. gold) linger
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HOBBY
HOBBY

Jazda z adrenaliną

AGNIESZKA OLEJNICZAK
Kierownik Działu
Naukowo-Szkoleniowego. W firmie OCEANIC
pracuje od ponad 5 lat.
Zarządza pracą trenerów,
koordynuje działania
szkoleniowe oraz wspiera
prace działu marketingu.

RIDE FOR AN ADRENALINE RUSH

Emocje, prędkość i skoki, a wszystko to doprawione szczyptą ryzyka. Motocross to sport,
którym nie można się znudzić! / Emotions, speed and jumps flavoured with a pinch of
risk. Motocross is a sport you can’t get bored with!

Orientu

Odrobina

Jak zaczął Pan jeździć na motocrossie?
Pasja motoryzacyjna towarzyszy mi od urodzenia.
Nawet jeżdżąc na dziecięcym rowerku warczałem,
imitując dźwięk silnika. Jako nastolatek kupiłem
niesprawny, wysłużony motocykl. Naprawiłem go
i zacząłem na nim jeździć w terenie. Dziś jestem wiernym
kibicem sportu żużlowego i sam uprawiam motocross.

A BIT OF THE
ORIENT

Dlaczego akurat taki taniec?
Marzyłam o nim od najmłodszych lat. Czułam,
że pasuje do mojego temperamentu i osobowości.
Z jakiego tanecznego osiągnięcia jest
Pani najbardziej dumna?
Tańczę dopiero cztery lata, a mam już na swoim
koncie ważne osiągnięcia w kategorii półprofesjonalnej. W 2016 roku zajęłam 1. miejsce w kategorii
klasycznej i drum solo
wtrakcie festiwalu „Odcienie
Orientu” w Stalowej Woli
oraz 1. miejsce w konkursie
„Aisa Crown” w Katowicach. Na kanale YouTube
pod pseudonimem
Agnieszka Amira publikuję
relacje ze swoich występów.

Które aspekty pracy w firmie OCEANIC
lubi Pani najbardziej?
Najbardziej cenię sobie możliwość rozwoju. Praca
w dziale szkoleń pozwala na ogromną kreatywność
i możliwość tworzenia własnych projektów. A dzięki
częstym podróżom odkrywam ciekawe miejsca
w Polsce i na świecie.
Jakie są Pani ulubione kosmetyki
do pielęgnacji ciała?
Kocham preparaty Oillan Active, idealne dla mojej
delikatnej i skłonnej do alergii skóry. Dzięki nim jest
zawsze nawilżona, miękka i gładka.
O tańcu orientalnym
Agnieszka marzyła
od najmłodszych lat
– zawsze wydawał
jej się wyjątkowo
delikatny i kobiecy.
Oriental dance was
her dream since she
was young – it’s
always been exceptionally gentle and
feminine to her.

Co daje Pani pasja?
Radość, spełnienie,
ogromną satysfakcję
i dawkę adrenaliny.
W tańcu czuję się piękna
i pewna siebie. Taniec
daje mi też zdrowie
– mam świetną kondycję
i rozciągnięte ciało.
Jak to wpływa na Pani
postrzeganie siebie?
To właśnie taniec sprawił, że lubię swoje ciało
ze wszystkimi jego wadami. Niektóre z nich są
atutem! Niewielka ilość tkanki tłuszczowej na brzuchu,
pośladkach i biodrach cudownie uwydatnia ruchy
tancerki. Taniec całkowicie wyeliminował też lęk
przed wystąpieniami publicznymi. Bo czy może być
większe wyzwanie niż solowy występ na teatralnej
scenie przed dwustoma osobami?

Do you participate in racing events?
Races are an extra adrenaline fix and risk I can’t
afford to take. I’m responsible for my family and
business. Indeed, I occasionally do some racing
on the track, for fun only.

Często Pan jeździ?
Niestety, niezbyt często. Wszystkiemu winien jest
brak czasu. Staram się jednak raz na kilka tygodni
wybrać na tor.

Zmysłowy taniec orientalny pomaga pokochać własne ciało, daje radość i dawkę
adrenaliny oraz oswaja z wystąpieniami publicznymi. / Sensuous oriental dance helps love your own
body, gives you joy and an adrenaline fix, and tames stage fright.
Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
Uwielbiam tańczyć! Cały swój wolny czas
poświęcam na taniec orientalny, nazywany
tańcem brzucha.

How often do you ride?
Unfortunately, not too often. Lack of time is
to blame. However I do my best to be on the
track once every few weeks.

What dancing achievement are you most
proud of?
I’ve been pursuing dance for only 4 years and have
already scored some important achievements in the
half-professional category. In 2016 I took the 1st place
in the classic category and in drum solo at the ”Shades
of the Orient” festival in Stalowa Wola, and the 1st place
in the ”Aisa Crown” competition in Katowice. I publish
reports on my performances on YouTube under the
nickname of Agnieszka Amira.

What motorbike do you ride?
Now I ride a Suzuki RMZ 450 which is awesome,
modern, with incredible performance capabilities.
But I started with an oldie WSK. She taught
me a good lesson of patience coz I had to spend
definitely more time on repairs than riding.

Motocykl motocrossowy nie posiada
licznika i prędkościomierza – w tym sporcie liczy się nie prędkość, ale czas
osiągnięty na każdym
okrążeniu toru.
A motocross bike has
no speedometer –
what counts in this
sport is not the speed,
but your splits on
each lap.

What does the passion give you?
Joy, fulfilment, huge satisfaction and an adrenaline fix.
Dancing makes me pretty and
self-confident, gives me health
– I’m very fit and flexible.
How does it affect your
self-perception?
It is dance that made me like my
body with all its imperfections.
Some of them are my strengths!
A small deposit of fatty tissue on
the belly, thighs and hips perfectly
emphasises the movements of the
dancer’s body. Dancing has
completely eliminated stage fright
in me, too. No doubt there can be
no bigger challenge than to have
a solo performance on the theatre
stage in front of 200 people.

What do you like doing in free time?
I love dancing! I dedicate all of my free time
to the oriental dance known as belly dance.

What aspect of work in
OCEANIC do you like most?
I most value the huge possibility
of personal development. Working
in the Training Department
allows room for enormous creativity and designing your
own projects. And frequent business trips let me discover
interesting places in Poland and in the world.

Why this dance and not another?
It is in my youngest years when I started
dreaming of it. I feel it’s been in line with
my temperament and personality.

What are your favourite cosmetics for body care?
I love Oillan Active products, ideal for my delicate
and allergy-prone skin. They keep my skin constantly
moisturised, soft and smooth.
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Czy startuje Pan w wyścigach?
Zawody to dodatkowa adrenalina i ryzyko, na które
nie mogę sobie pozwolić. Jestem odpowiedzialny za
rodzinę i biznes. Oczywiście czasami na torze trochę
się ścigam, ale ma to formę zabawy.
Na jakim motocyklu Pan jeździ?
Obecnie jeżdżę Suzuki RMZ 450 i jest to świetny,
nowoczesny motocykl o niesamowitych możliwościach.
Zaczynałem jednak od wiekowej maszyny WSK.
Dała mi wspaniałą szkołę cierpliwości, ponieważ
zdecydowanie więcej czasu trzeba było poświęcić
na naprawy niż jazdę.
Co jest najfajniejszego w jeździe na
motocrossie?
Wszystko. Adrenalina, wysiłek, prędkość…
Uwielbiam skoki, które są najbardziej spektakularną
częścią tego sportu. Lubię też pracować przy motocyklu.
Czy podczas jazdy zdarzyły się Panu jakieś
ryzykowne sytuacje?
Cała masa. Każdy pobyt na torze to duże ryzyko.
Kiedyś np. w trakcie skoku popełniłem błąd, który
skończył się dla mnie zerwaniem mięśnia w udzie.
Według osób, które widziały upadek, był on
„widowiskowy”.

Czy takie hobby pomaga zniwelować stres
związany z pracą?
To wentyl bezpieczeństwa. W trakcie jazdy nie da się
myśleć o niczym innym niż to, co w danym momencie
robimy. A to pozwala niesamowicie oczyścić umysł.
Z jakiego zawodowego osiągnięcia jest Pan
najbardziej dumny?
Rozwój naszego biznesu, rekordowe wyniki,
wprowadzenie z sukcesem nowych kategorii
produktowych czy otwieranie kolejnych rynków poza
Polską – to wszystko razem daje powody do radości.

How did you start motocross?
The motorcycling passion has been with me since
birth. Even while riding a child’s bike, I was growling
to imitate engine revving noises. In my teen years,
I bought a faulty and trusty motorbike for my savings.
I did the repairs myself and started motorcycling
off-road. Today, I’m a faithful speedway fan and
practice motocross myself.

LESZEK KŁOSIŃSKI
Prezes Zarządu
OCEANIC S.A.
W firmie OCEANIC pracuje
od 1999 roku. Ukończył
Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
oraz RSM Erasmus University w Rotterdamie.
LESZEK KŁOSIŃSKI
President of the Board,
OCEANIC S.A.
Working for OCEANIC
since 1999. Graduated
from the Faculty of Management at the University
of Gdańsk and RSM,
Erasmus University in
Rotterdam.

autor zdjęć: Borys Synak

AGNIESZKA OLEJNICZAK
Head of the Science and
Training Department.
Working for OCEANIC for
over 5 years. Managing
coaches, coordinating
trainings and supporting
the Marketing
Department.

What is coolest about motocross?
Everything. Adrenaline, effort, speed… I love jumps
as the most spectacular element. I also like tinkering
around with my motorbike.
Have any risky moments ever happened to you?
Plenty of them. Every ride on the track is a big risk.
For example, while launching off a jump, I made
a mistake leaving me with a tight muscle strain.
The witnesses found the fall ”showy”.
Does such a hobby help reduce work-related
stress?
It’s a safety valve. While you’re riding, it’s impossible
to think of anything else but riding itself. This brings
amazing purification of the mind.
What professional achievement are you most
proud of?
Development of our business, record-breaking figures,
successful marketing of new product categories,
or further foreign market expansion are altogether
what makes me enthusiastic.
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TRENDY
TRENDS

KOLORY TARY

2
1

Jasne barwy i intrygujące fasony to klasyka
w nowoczesnym
wydaniu.

Tara Jarmon

DZIĘK

In the spring/summer collection Gerard Darel has again
started cooperation with Charlotte Gainsbourg, an icon
of fashion, cinema and music.
The photo shoot shows the star in classic ensembles resembling
what she wears in private. A striped women’s suit, a men’s shirt
or a floral dress are, according to Gerard Darel, the essentials
each of us must have in the wardrobe this spring. The brand
interprets them into a light and modern style, thus making the
final look gain simplicity, refinement and character.

Dresses fuse a sports
style with joyful
femininity.

A classic shirt & pants
combo will perfectly
work out in spring.

Tara Jarmon interprets
a classic trench into
a modern style.

TARA’S COLOURS

A féerie of colours and navy motifs best define
the Tara Jarmon collection for spring-summer
2017. Inspired by water, its dynamics, colour,
crystallinity, waves and drops.
The newest collection by Tara Jarmon will fascinate
all fashionistas. Throwbacks to the captain’s style,
sports costumes worn by Cindy Crawford or Grace
Jones, Havana of the 40’s and 50’s or the beach
boho style from a paradise island ideally fit into
the newest trends. The brand’s advertising
campaign was realised in the very mid-summer
on a picturesque island. The advertising film
wows with colours, joy and spontaneity, thus
perfectly capturing the mood of the new season.

Cuts and floral
patterns play with
retro concepts.

8
9

10

Tara Jarmon interpretuje
klasyczny trencz
w nowoczesnym stylu.

On a wave of colours
The hallmarks of the Tara Jarmon collection
spring-summer 2017 are floral prints, navy details, tulle
skirts in vivid colours and midi skirts. In Tara Jarmon
the chic military style plays with the jungle aesthetics
– prints of eucalyptus leaves or juicy green of mosses.
There is still room for more girlish motifs. Sweet colours
of emerald, pink, orange, sky-blue or pastel yellow will
appeal to the „pin-up style”. Classic navy reflects its
presence in distinctive details: strings, binding, golden
buttons or immortal dark blue-white stripes.

Tara Jarmon

Stylish, urban bags will
hold any treasures you
wish to have at hand.

6

Sukienki łączą styl
sportowy z radosną
kobiecością.

Fasony i kwiatowe
desenie bawią się
estetyką retro.

Klasyczny zestaw
koszula plus spodnie
idealnie sprawdzi się
na wiosnę.

Gerard Darel

Gerard Darel
Gerard Darel

Stylowe, miejskie torby
ukryją wszystkie
skarby, które zawsze
chcesz mieć przy
sobie.

Paryskie detale
Nie ma dobrze skomponowanej garderoby bez odpowiedniej torebki.
W tym sezonie Gerard Darel chce zwrócić naszą uwagę na trzy
modele. Torba „New.D” o opływowych kształtach, wykonana
z groszkowanej skóry jest kontynuacją bestsellerowego modelu
„24 godziny”. Model „Saxo” zgrabnie pogrywa ze stylem vintage
i boho. Ma kształt sakiewki, wykonany jest z miękkiej skóry w kolorach miodu lub malinowej czerwieni i ozdobiony zadziornym frędzlem. Torba „Le Perso” zachwyca szykownym kształtem i detalami:
czarnym, lakierowanym wnętrzem, dużym, praktycznym paskiem
i wykonaną z mosiądzu klamrą. To połączenie elegancji z nutką
zabawy, w myśl zasady, że klasyka wcale nie musi być nudna!

5

7

Parisian details
Each of us knows the following truth: there is no well-combined
outfit without a bag properly matched to it.In so, this season
Gerard Darel wants to draw our attention to three models.
The “New.D” bag with a streamlined shape and made of full
grain leather is a continuation of the “24 Heures” bestseller in
a modernised, refreshed release. Pouch-shaped, made of soft
leather in joyful colours of honey or raspberry red and decorated
with an edgy fringe, the “Saxo” model gracefully plays with
vintage and boho styles. The “Le Perso” bag wows with its sassy
shape and refined details: black, lacquered interior, a big yet
practical belt and a buckle made of brass. Elegance combined
with a tone of play coz classic does not need to be dull.

Radosne, lekkie, pełne świeżości i elegancji
– takie są propozycje francuskich marek Gerard Darel i Tara Jarmon na wiosnę/lato 2017.
/ Joyful, light, full of freshness, elegance and
refinement are what Gerard Darel’s and Tara
Jarmon’s proposals are like for spring/summer 2017.

W wiosenno-letniej kampanii marka Gerard Darel po raz
kolejny nawiązała współpracę z ikoną stylu, kina i muzyki,
Charlotte Gainsbourg. Sesja zdjęciowa, zrealizowana w dzielnicy
Montparnasse, prezentuje gwiazdę w klasycznych stylizacjach.
Garnitur w paski, męska koszula czy sukienka w kwiaty to według
Gerard Darel ubrania niezbędne w szafie każdej z nas tej wiosny.
Marka proponuje je w nowoczesnym stylu, sprawiając, że cały look
jest pełen prostoty, a jednocześnie wyrafinowania.

Juicy colours refer
to the „pin up style”.

GERARD’S MINIMALISM

All that GRACE

MINIMALIZM GERARDA

Na fali barw
Znakami rozpoznawczymi kolekcji Tara Jarmon na
wiosnę-lato 2017 są kwiatowe nadruki, marynarskie
detale, tiulowe spódnice w żywych kolorach, a także
spódnice midi. Modny styl militarny u Tary Jarmon
pogrywa z estetyką dżungli – nadrukami liści eukaliptusa
czy soczyście zieloną kolorystką mchów. Są też bardziej
dziewczęce motywy. Słodkie kolory szmaragdu, różu,
oranżu, błękitu czy żółci nawiązują do stylu pin-up.
Klasyczny styl marynarski znajduje zaś odzwierciedlenie
w charakterystycznych detalach: sznureczkach, wiązaniach, złotych guzikach czy granatowo-białych paskach.

Soczyste kolory
nawiązują
do stylu pin-up.

Tara Jarmon

A floral dress is the
essence of romantic
chic.

Cały ten

W
Gerard Darel

Sukienka w kwiaty
to kwintesencja romantycznego szyku.

Light colours and intriguing cuts are the
classic in a modern
release.

4

Tara Jarmon

3

Tara Jarmon

A men’s suit gets more
feminine thru flirty
pinstripes.

Tara Jarmon

Męski garnitur zyskuje
na kobiecości dzięki
zalotnemu deseniowi
w prążki.

Feeria barw i marynarskie motywy najlepiej
definiują kolekcję marki Tara Jarmon na sezon
wiosna/lato 2017.
Najnowsza kolekcja Tary Jarmon zachwyci wszystkie
fashionistki, bo choć nadal klasyczna i wierna trzydziestoletniej tradycji marki, jest jednocześnie romantyczna
i nowoczesna. Nawiązania do stylu kapitańskiego, sportowych kostiumów Cindy Crawford czy Grace Jones,
Hawany z lat 40. i 50. czy plażowego stylu boho rodem
z rajskiej wyspy idealnie wpisują się w najnowsze trendy.
Kampanię reklamową marki zrealizowano w środku lata
na malowniczej plaży.

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 – Tara Jarmon / 3, 7, 10 – Gerard Darel

14

15
WIOSNA/LATO 2017

PODRÓZE
TRAVEL

WYDARZENIA
EVENTS
PREMIERA
AA NOVASKIN

UKRAINA

kraj o wielu
obliczach

UKRAINE, A COUNTRY WITH MANY FACES

Zachwyca przyrodą, historią i zabytkami, które łączą słowiańskość z bizantyjską egzotyką. Zróżnicowana i dla wielu
wciąż nieodkryta, jest fascynującym państwem, które warto odwiedzić. / It charms with its nature, history
and monuments combining Slavicness with Byzantine exoticism. Diversified and as yet undiscovered for many,
it is a fascinating country worth visiting.

W restauracji Warszawa Wschodnia firma OCEANIC zaprezentowała nową linię
do twarzy AA Novaskin. W roli ambasadorki marki zadebiutowała aktorka Kinga
Preis, która była głównym gościem premiery. Oprócz niej na spotkaniu pojawili
się redaktorzy naczelni magazynów kobiecych, dziennikarze oraz blogerki. O sekretach skóry dojrzałej ze współwłaścicielką firmy Dorotą Soszyńską rozmawiała Dorota
Wellmann. AA Novaskin to najnowszy owoc pracy Laboratorium Naukowo-Badawczego OCEANIC. Kosmetyki z tej linii już po 28 dniach stosowania dają efekt „nowej
skóry”, bardziej sprężystej i o zdrowszym kolorycie, z wygładzonymi zmarszczkami.

THE PREMIERE
OF AA NOVASKIN
At the Warszawa Wschodnia restaurant, OCEANIC introduced AA Novaskin,
a new face care line. Kinga Preis, an actress and the main guest of the premiere
made her debut as the ambassadress of the brand. The event was also attended
by editors-in-chief of women’s magazines, journalists and bloggresses. An interview
with Dorota Soszyńska, co-owner of OCEANIC about the secrets of mature skin was
conducted by Dorota Wellmann. AA Novaskin is the newest fruit of the OCEANIC
Science-Research Laboratory’s labour. It takes only 28 days for the cosmetics to give
a “new skin” effect, with more elasticity, a healthier tone and wrinkles smoothed out.

Everybody will find something for themselves. The virgin meadows of Hutsulshchyna
will captivate nature lovers, Kiev and Lvov will do good to metropolitan life enthusiasts, while adventurers will enjoy the unrestored castles of the Tarnopol district.
Situated at the Black Sea coast, Odessa is the biggest port of Ukraine and a beautiful
health resort with secessionist monuments. Finally comes Bukovina, between
the Carpathians and Dniester, with wooded hills and the architecture fusing the
influences of Ukrainian, Polish, Armenian, Jewish, Romanian and German culture.

Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dziewicze połoniny Huculszczyzny urzekną
miłośników natury, w Kijowie i we Lwowie odnajdą się wielbiciele wielkomiejskiego
życia, poszukiwaczy przygód skuszą nieodrestaurowane zamki na terenie
województwa tarnopolskiego. Położona nad Morzem Czarnym Odessa to największy
port Ukrainy i piękna miejscowość uzdrowiskowa z secesyjnymi zabytkami.
Jest wreszcie Bukowina, pomiędzy Karpatami a Dniestrem, z pokrytymi
lasem wzniesieniami i architekturą łączącą wpływy kultur ukraińskiej,
polskiej, ormiańskiej, żydowskiej, rumuńskiej i niemieckiej.
Kierunek Kijów
Kijów, położona nad Dnieprem stolica, intryguje eklektyczną architekturą.
Barokowe cerkwie sąsiadują z socrealistycznymi budynkami, drapacze chmur
z pałacami w stylu secesyjnym. Warto odwiedzić Sobór Mądrości Bożej oraz
Ławrę Peczerską, kompleks klasztorny, którego złote kopuły są wizytówką
miasta. Główna ulica Kijowa, Chreszczatyk, tętni życiem. Wrażenie robi kijowskie
metro ze stacją Arsenalna, najgłębiej położoną na świecie. Wybierzmy się także
na shopping. W sklepach czekają na nas polskie akcenty – w sieci drogerii Eva
dostaniemy kosmetyki marki AA (linie Hydro Algi, Oil Infusion2, Clinical
Lift, Mezzolaser, Collagen Hial+, Dermotechnologia), zaś w eksluzywnych
perfumeriach Brocard odżywki do rzęs i włosów Long4Lashes.
Nie tylko we Lwowie
Położony w zachodniej części Ukrainy Lwów zachwyca malowniczym starym
miastem. Przed wojną był ważnym ośrodkiem polskiej kultury, dzisiaj jest
kulturalnym centrum Ukrainy. Pomiędzy uliczkami miasta znajdują się kawiarnie,
galerie i restauracje tematyczne – knajpki o nietypowym wystroju, do których
trafiają tylko wtajemniczeni. Główna promenada Prospekt Wolności biegnie od
placu Mickiewicza do neorenesansowej Opery Lwowskiej. Lwów to także słynny
Cmentarz Łyczakowski, miejsce pochówku zasłużonych. Podróż na Ukrainę
dostarczy tak wielu wspomnień, że zechcemy tu wrócić.
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Bound for Kiev
Kiev, the capital situated on Dnieper, intrigues with eclectic architecture. Baroque
orthodox churches adjoin socrealistic buildings, while skyscrapers are adjacent to
secessionist palaces. Worth visiting are St. Sophia Cathedral and the Pachersk
Lavra, a monastery complex with its gilded domes being the hallmark of the city.
Khreshchatyk, the Kiev main street resonates with life. The Kiev metro impresses
with Arsenalna, the deepest station in the world. Let’s go shopping, too. The local
stores offer Polish accents – AA cosmetics (Hydro Algae, Oil Infusion, Clinical Lift,
Mezzolaser, Collagen Hial+, Dermo Technology) are available in the Eva drugstores,
and the Long4Lashes eyelash and hair conditioners to shop at the exclusive Brocard
perfumeries.
Not only in Lviv
Situated in the western part of Ukraine, Lviv wows with its picturesque old town.
Before WW 2, it was an important centre of Polish culture, turned nowadays into
a cultural hub of Ukraine. Along the city’s streets are located cafés, galleries and
theme restaurants, brasseries with quirky interiors for insiders only. Freedom
Prospect, the main promenade goes from Mickiewicz Square to the neo-Renaissance
Lviv Opera. Lviv is also the location of the famous Lychakiv Cemetery, a burial place
of the meritorious. Travelling to Ukraine will bring many memories, which makes
it worth a visit again.

Kinga Preis has become a new ambassadress of the AA brand.

Zespół OCEANIC
z ambasadorką
marki AA, Kingą Preis.

Rozmowę z Kingą
Preis poprowadziła
Dorota Wellmann.

OCEANIC team with
Kinga Preis, AA
ambassadress.

Kinga Preis
interviewed by
Dorota Wellmann.

NAGRODY DLA BAZ AA BEAUTY PRIMER 360 O
PRIZES FOR AA BEAUTY PRIMER 360° BASES

NAJLEPSZE DLA URODY 2016
BEST FOR BEAUTY 2016

Od lewej: Justyna
Rogalińska-Smolak,
OCEANIC, Marta
Drożdż, zastępczyni
redaktor naczelnej
„ELLE”, Dorota Soszyńska,
OCEANIC, Monika
Stukonis, redaktor
naczelna „ELLE”, Magda
Burgiel, OCEANIC.

Linia baz pielęgnacyjnych AA
Beauty Primer 360° znalazła się
w gronie 20 najlepszych kosmetyków 2016 roku, wybranych
przez 10 jurorek pod przewodnictwem Anny Maruszeczko, redaktor naczelnej „Urody Życia”. To już
kolejna nagroda dla kosmetyków
z tej linii. Jesteśmy zaszczyceni!
AA Beauty Primer 360° skin care
make-up bases ranked among
the 20 best cosmetics 2016,
selected by the panel of 10 jurors
chaired by Anna Maruszeczko,
editor-in-chief of “Uroda Życia”.
This is the next prize for the line’s
cosmetics. It is an honour for us!

Malownicza starówka
Lwowa zachwyci
każdego.

Nową ambasadorką
marki AA została
Kinga Preis.

„ELLE” INTERNATIONAL BEAUTY
AWARDS 2017

From left: Justyna
Rogalińska-Smolak,
OCEANIC, Marta
Drożdż, deputy
editor-in-chief of “ELLE”,
Dorota Soszyńska,
OCEANIC, Monika
Stukonis, editor-in-chief
of “ELLE”, Magda
Burgiel, OCEANIC.

Już po raz piąty magazyn „ELLE” ogłosił listę najlepszych kosmetyków roku, wybieranych przez
46 redaktorek „ELLE” z całego świata. Nie mogło wśród nich zabraknąć baz pielęgnacyjnych AA Beauty
Primer 360°, które zostały nagrodzone jako jedna z pięciu polskich premier w kategorii „makijaż”.
It is for the 5th time already that ELLE magazine has announced a list of the best cosmetics of the year,
chosen by 46 ELLE editors from all over the world. It could not fail to include AA Beauty Primer 360° skin
care make-up bases that were given an award as one of the 5 Polish premieres in the category ”make-up”.

Lviv’s picturesque
Old Town fascinates
everybody.
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WYDARZENIA
EVENTS
DOSKONAŁOŚĆ ROKU 2016
Luksusowy magazyn „Twój Styl” po raz 22. wręczył nagrody najlepszym
kosmetykom roku. Marka AA CODE Sensible zwyciężyła w kategorii Pielęgnacja
twarzy – Ekskluzywne kosmetyki polskie. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła
się 14 listopada w warszawskim hotelu Marriott.

EXCELLENCE OF THE YEAR 2016

Maja Włoszczowska,
Kobieta Roku 2016
magazynu „Twój Styl”
i Kinga Preis, aktorka
i ambasadorka
marki AA.
Maja Włoszczowska,
Woman of the Year
2016 “Twój Styl”
magazine and Kinga
Preis, an actress and
ambassadress of the
AA brand.

For the 22nd time the luxury magazine “Twój Styl” awarded the best cosmetics
of the year. AA CODE Sensible was the winner in the category Face care – Exclusive
Polish cosmetics. The awards gala was held in Nov. 14 at the Warsaw Marriott Hotel.

TARGI COSMOPROF W BOLONII
Firma OCEANIC po raz piąty znalazła się w gronie wystawców targów Cosmoprof
w Bolonii, najważniejszego wydarzenia w branży kosmetycznej w Europie, które w
tym roku obchodziło swoje 50-lecie. Była to okazja do zaprezentowania luksusowej linii
AA Golden Ceramides, ale także pozostałych kosmetyków AA, dermokosmetyków i marki
L4L. W ciągu pięciu dni targi odwiedziło 250 tysięcy gości ze 150 krajów, zaś pozyskane
przez firmę OCEANIC kontakty biznesowe na pewno wpłyną na jej dalszy rozwój.

Od lewej Joanna Lorynowicz, zastępczyni
redaktora naczelnego
„TS”, Jacek Szmidt,
redaktor naczelny „TS”,
Dorota Soszyńska,
współwłaścicielka
firmy OCEANIC.

COSMOPROF FAIR IN BOLOGNA

From left: Joanna
Lorynowicz, deputy
editor-in-chief of “TS”,
Jacek Szmidt, editor-in-chief of “TS”,
Dorota Soszyńska,
co-owner of
OCEANIC.

For the 5th time OCEANIC ranked among the exhibitors of Cosmoprof Worldwide Bologna,
the most important event in the beauty care industry in Europe, celebrating its 50th
anniversary this year. It was an opportunity to present the luxury line AA Golden Ceramides
in particular, but also the rest of AA cosmetics, dermocosmetics and the L4L brand. Within
5 days the trade fair was attended by 250 thousand visitors from 150 countries,
and the business relationships established by OCEANIC will certainly contribute
a lot to the company’s further development.

KOBIETA ROKU
MAGAZYNU „TWÓJ STYL”

SREBRNE JABŁKA
MAGAZYNU „PANI”
Marka AA była jednym z głównych partnerów gali Srebrne Jabłka „PANI” 2016.
Magazyn co miesiąc przedstawia historie o miłości znanych par, spośród których
czytelniczki wybierają tę najbardziej poruszającą. Zwycięzcami tegorocznej edycji
zostali Katarzyna Kubacka-Seweryn i Andrzej Seweryn. Na drugim miejscu znaleźli się
Anna Dziewit-Meller i Marcin Meller, zaś na trzecim Helena Norowicz i Marian Pysznik.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w hotelu Intercontinental w Warszawie.

Już po raz 26. wręczono tytuł Kobieta Roku miesięcznika „Twój Styl”. Tegoroczną laureatką
tej prestiżowej nagrody została Maja Włoszczowska. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła
się w hotelu Bristol w Warszawie, zaś marka AA CODE Sensible była jednym z jej partnerów.

WOMAN OF THE YEAR 2016
It is already for the 26th time that the title of Woman of the Year “Twój Styl” magazine
has been awarded. This year’s laureate of the oldest and most prestigious prize in Poland is Maja
Włoszczowska. Hotel Bristol in Warsaw hosted the awards gala in which the AA CODE Sensible
line was one of its partners.

Pharmacrew team:
Hussein Hammoud,
Nour Ghaddar,
Ranine Baki,
Fadia Hammoud.

LANSOWANIE LONG4LASHES
W BEJRUCIE

SILVER APPLES
“PANI” 2016
The AA brand was one of the main
partners of the Silver Apples “PANI” 2016
gala. Every month the magazine presents
love stories shared by famous couples and
its readers choose the most touching one.
The winning couple in this year’s
edition was Katarzyna Kubacka-Seweryn
and Andrzej Seweryn. 2nd place went to
Anna Dziewit-Meller and Marcin Meller,
and 3rd to Helena Norowicz and Marian
Pysznik. The awards gala took place at the
InterContinental hotel in Warsaw.

Zespół Pharmacrew:
Hussein Hammoud,
Nour Ghaddar,
Ranine Baki,
Fadia Hammoud.

16 marca w hotelu Lancaster Raouche w Bejrucie odbyła się wyjątkowa premiera serum do rzęs
Long4Lashes. 120 gości, celebrytów i przedstawicieli mediów, wysłuchało prezentacji Husseina
Hammouda, dyrektora generalnego Pharmacrew, firmy dystrybuującej L4L w Libanie. Serum
Long4Lashes to wyjątkowy preparat stworzony przez firmę OCEANIC, który odżywia rzęsy
i pozytywnie wpływa na ich wzrost, sprawiając, że oprawa oka zyskuje spektakularną intensywność.

Laureaci Srebrnych
Jabłek „PANI” 2016.
Laureates of Silver
Apples 2016 “PANI”
magazine.

PROMOTING LONG4LASHES
IN BEIRUT

Ola Zaworska, OCEANIC, Dorota Soszyńska,
OCEANIC, Katarzyna Zatyka, Bauer, Magda
Burgiel, OCEANIC, Justyna Rogalińska-Smolak,
OCEANIC, Magda Wysocka, Desir Paris.

On 16 March Lancaster Raouche hotel in Beirut hosted an exceptional premiere of the
eyelash Long4Lashes conditioner. 120 guests, celebrities and media representatives listened to
the presentation of Hussein Hammoud, general director of Pharmacrew, a distributor of L4L in
Lebanon. The Long4Lashes conditioner is a unique product developed by OCEANIC to nourish
eyelashes and stimulate their growth, thus making the eye frame gain spectacular intensity.

Ola Zaworska, OCEANIC, Dorota Soszyńska,
OCEANIC, Katarzyna Zatyka, Bauer,
Magda Burgiel, OCEANIC, Justyna
Rogalińska-Smolak, OCEANIC, Magda
Wysocka, Desir Paris.
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* Zgłoszenie patentowe Oceanic

PIELĘGNACJA ZAAWANSOWANA TECHNOLOGICZNIE
Kodem do piękna skóry jest sekwencyjny system CodeSn*. Jego odkrycie sprawiło, że gama
pielęgnacyjna AA CODE SENSIBLE, mimo wysokich stężeń składników aktywnych pozostała
całkowicie bezpieczna dla naszej skóry.

