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Makijaż na nowy sezon

Make-up for the new season

W 100% PRZEBADANE ALERGOLOGICZNIE
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ODETCHNIJ
PEŁNIĄ
MŁODOŚCI

Retinol

Retinol

Siła aktywnego tlenu
Moc retinolu
Odkryj siłę aktywnego tlenu w kremach
o działaniu przeciwzmarszczkowym.
Cząsteczki tlenu, które aktywują się podczas
kontaktu ze skórą, dotleniają ją i detoksykują.
Kompleks Retinol PRO-A stymuluje
produkcję kolagenu.

EFEKT:
TWOJA SKÓRA, JĘDRNA I WYGŁADZONA,
ODDYCHA PEŁNIĄ ŻYCIA.
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30+ BIOZGODNA WITAMINA C
40+ 5 FORM KWASU HA
50+ KOMPLEKS RETINOL PRO-A
60+ USIECIOWANE JONY WAPNIA

www.kosmetykiAA.pl
Kosmetyki dostępne wyłącznie w drogeriach

EDYTORIAL/EDITORIAL

ODKRYJ
nowy

Prestige
Najpiękniejszy sezon roku budzi potrzebę zmian.
Dlatego oddaję w Państwa ręce nowy numer magazynu
„Pure Prestige” z odświeżonym layoutem.
Przyroda jest w pełnym rozkwicie i takie są też nasze nowości.
Zachwycają makijażowe propozycje przygotowane przez markę
AA Wings of Color. W wiosennym looku Pastel Smoothie dominują
słodkie, pastelowe kolory lawendy i limonki – kwintesencja dziewczęcej
świeżości. Letnia propozycja Summer Festival bawi się biżuteryjnym
blaskiem. Pierwsze skrzypce grają w niej naklejane diamenty Face
Diamonds, które w połączeniu z rozświetloną cerą wyglądają magicznie
i zmysłowo.
Nasze pielęgnacyjne nowości są bogate w wyciągi roślinne, skuteczne,
nowoczesne i skrupulatnie przebadane pod kątem bezpieczeństwa
dla cery wrażliwej i skłonnej do alergii.
Kosmetyki AA Oxygen Infusion aż 50-krotnie zwiększają poziom
dotlenienia w skórze. Linia AA Vegan spodoba się świadomym
konsumentom, dla których działanie jest równie ważne, co troska
o los zwierząt. Siostrzana marka Long4Lashes, Less4Age, w dwie
minuty usuwa ze skóry wszelkie oznaki starzenia. Mamy też
nowości dla najmłodszych: Oillan Junior i AA I Love You Baby.
Ostatnie miesiące były dla nas pasmem sukcesów. Za nasze kosmetyki
otrzymaliśmy wiele prestiżowych nagród, m.in. Elle International
Beauty Award, Doskonałość Roku Twojego Stylu, Superprodukt Świata
Kobiety, Kosmetyk Wszech Czasów portalu Wizaz.pl. To dowód na to,
że Polki kochają nasze produkty, ale mamy też coraz więcej międzynarodowych sukcesów. Marka Long4Lashes obecna jest w sieci
Rossmann w całych Niemczech. I to właśnie o Niemczech, jako
niezwykle interesującym turystycznie kraju, piszemy w tym numerze
naszego magazynu. W tym roku firma Oceanic po raz szósty
uczestniczyła też w targach kosmetycznych Cosmoprof w Bolonii.
Nasze nowości, w tym przede wszystkim marka AA Wings of Color,
ale też Long4Lashes i Oillan, przyciągały tłumy odwiedzających,
co potwierdza naszą coraz mocniejszą pozycję w świecie urody.

Dziękuję, że jesteście z nami!

DISCOVER
a New

Prestige
The year’s most beautiful season all but demands change,
which is why I’m delighted to present a new, refreshed
look for Pure Prestige magazine.
Nature is in full bloom, and so too are our new products. We’ve got
some brilliant make-up suggestions from AA Wings of Color, as well as
a deeper look at the style of the summer: Pastel Smoothie. Dominated
by sweet, pastel colors of lavender and lime, it’s the quintessence of
feminine freshness. Our proposal for this season, Summer Festival, plays
with themes of glinting jewelry with the star role given over to Face
Diamonds line: a look that’s enchanting and sensuous when combined
with naturally glowing skin.
Our skincare novelties are rich in plant extracts, which are efficient,
modern and meticulously tested in terms of safety when it comes to
sensitive and allergy prone skin.
AA Oxygen Infusion cosmetics increase the skin’s oxygenation level by
50 times, while the AA Vegan line was designed for consumers who
view animal welfare on a par with effectiveness. Less4Age, a sister
brand of Long4Lashes, removes all signs of ageing from the skin in just
two minutes and there are also new plenty of new products for the
younger generation courtesy of Oillan Junior and AA I Love You Baby.
The previous months have been underscored by a chain of successes.
We’ve received a number of prestigious awards for our products, among
them Elle International Beauty Award, Twój Styl’s Excellence of the Year
Award, Świat Kobiety’s Super Product Award, and Wizaz.pl’s Top Beauty
Product of All Time Award. While this is concrete proof that Polish women
love our products, we’ve also enjoyed growing international acclaim.
The Long4Lashes brand is now available in Rossmann stores all over
Germany, so fittingly, this issue we’ve placed the spotlight on Germany as
a tourist destination. This year, Oceanic took part for the sixth time in the
Cosmoprof international beauty fair in Bologna. Our products, especially
the AA Wings of Color brand, Long4Lashes and Oillan, attracted large
crowds of visitors, thereby confirming our ever-more visible position in the
world of beauty.

Thank you, for your being with us!

OCEANIC S.A., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, tel. +48 22 548 82 00, www.oceanic.com.pl, www.kosmetykiaa.pl, redakcja@oceanic.pl
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HOLOGRAFICZNY, BROKATOWY LAKIER DO PAZNOKCI HOLOGRAPHIC GLITTER PINK; ROZŚWIETLACZ HOLOGRAFICZNY
PRECIOUS HIGHLIGHTER HOLOGRAPHIC; KREMOWY ROZŚWIETLACZ COLOR SHINY GLITTER SIREN GREEN
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ODKRYJ MAKIJAŻ PEŁEN ZACHWYCAJĄCYCH
BARW I FANTAZYJNYCH ZDOBIEŃ
Daj się ponieść wyobraźni i stwórz z AA WINGS OF COLOR
niepowtarzalny, festiwalowy look.
KOLEKCJA LIMITOWANA
KOSMETYKI DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W DROGERIACH

100% ALLERGY TESTED

NOWOŚCI/NOVELTIES

Otwarcie
Start of the
Spring/Summer 2018
Season

sezonu

wiosna/lato 2018

Wegańskie kosmetyki, kremy z wyciągami z roślin, preparaty
do ciała z botanicznymi ekstraktami. Pielęgnacyjne nowości
pomagają rozkwitnąć na wiosnę.
Vegan cosmetics, creams with plant extracts, body care products with
botanical extracts. These are the latest skincare products that will help
you bloom in spring.

CZYSTA przyjemność
Kosmetyki AA Skin Food oczyszczają i jednocześnie pielęgnują cerę. Ich sekretem są roślinne składniki, które od wieków
służą urodzie. Regenerująca woda micelarna z ryżem dba o skórę normalną i mieszaną, wzmacniając ją, rozjaśniając
i dodając jej blasku. Odżywcze mleczko z ekstraktem z owsa pokocha każda cera. Świetnie wygładza, rewitalizuje
i wyrównuje koloryt. Nawilżająca woda micelarna z aloesem stworzona została dla skóry suchej i wrażliwej. Odświeża,
działa kojąco i łagodzi podrażnienia. Wygładzająca woda micelarna z różą sprawdzi się w przypadku cery normalnej
i wrażliwej, łagodząc ją, kojąc i poprawiając jej komfort.

PURE pleasure

Peelingi i mleczka do mycia ciała
AA Vegan to pielęgnacja cruelty free.

AA Skin Food cosmetics cleanse and nourish the skin at the same time with their secret lying in plant-based ingredients
which have been used for beauty purposes for several centuries. Regenerating micellar water with rice cares for
normal and combination skin, while every type of skin loves the nourishing milk with oat extract – it’s unbeatable for
smoothing, revitalizing and evening out the skin tone. To refresh and sooth irritated skin, moisturizing micellar water
with aloe was created for dry and sensitive skin while micellar water with rose works with normal and sensitive skin,
soothing and relaxing it while improving its comfort.

AA Vegan peeling and body lotion
for cruelty-free skincare.

ETYKA roślin

W pielęgnacji liczy się nie tylko skuteczność działania, ale także szacunek
do siebie i świata. Taka etyka to trzon linii AA Vegan. W sklepach pojawiają
się właśnie jej kolejne produkty – odżywcze mleczka do mycia i peelingi
do ciała. Nie ma w nich składników pochodzenia zwierzęcego ani oleju palmowego, nie były też testowane na zwierzętach. Mleczka zawierają wyciągi
roślinne z aloesu, bambusa, ryżu, nasion chia, zapewniające skórze intensywne
nawilżenie i odżywienie. Z kolei peelingi to połączenie mleczek roślinnych
z drobinkami migdała, które rewelacyjnie zmiękczają i wygładzają skórę.

PLANT ethics
Skincare is not just about efficiency, but also about respect for both yourself
and the natural world. That approach is at the core of AA Vegan’s ethics.
New AA Vegan products have been rolled out in stores, including nourishing
cleaning body lotions and peelings, and these contain no animal origin
products, nor palm oil; neither have they been tested on animals.
AA Vegan’s body lotions contain plant extracts from aloe, bamboo, rice and
Chia seeds, which provide the skin with intensive moisturizing and nourishing
effects, while their peeling formulas are a combination of plant-based milks
with almond shell particles – these are particularly recommended for
softening and smoothing the skin.
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Kosmetyki zawierają ekstrakty z ryżu,
aloesu, owsa czy róży stulistnej.
The cosmetics contain rice, aloe, oat
and Damask rose extracts.

NOWOŚCI/NOVELTIES

Więcej TLENU

Oxygen Infusion to pierwsza linia
kosmetyków tlenowych AA.
Oxygen Infusion is the first line
with oxygen in AA portfolio.

Weź głęboki oddech – w drogeriach szykuje się prawdziwa rewolucja.
Nowa linia kosmetyków AA Oxygen Infusion zapewnia skórze 50-krotny
wzrost dotlenienia! Wszystko dzięki specjalnym uwodnionym otoczkom,
które dostarczają aktywny tlen precyzyjnie w jej głębokie warstwy. Preparaty
AA Oxygen Infusion pobudzają metabolizm skóry, dodają jej witalności
i umożliwiają przenikanie składników aktywnych. Innymi słowy – działają
silnie przeciwzmarszczkowo. W skład linii wchodzą kremy na dzień, na noc
i pod oczy oraz skoncentrowane serum dopasowane do odpowiedniej
kategorii wiekowej (30, 40, 50 i 60 lat).

More OXYGEN
Take a deep breath – a true revolution has hit beauty supply
stores. AA Oxygen Infusion, a new cosmetic product line, give
skin 50 times better oxygenation! That’s thanks to specially
hydrated capsules that precisely deliver active oxygen
into the deepest layers of the skin. AA Oxygen Infusion
formula products stimulate the skins metabolism,
add vitality and allow the active ingredients to
penetrate inside. In layman’s terms, they have
a strong anti-wrinkle effect. The line includes
day cream, night cream and eye cream,
as well as a concentrated serum
designed for different age groups
(30, 40, 50 and 60-years-old).

MŁODY
Nie tylko dla WEGAN
WYGLĄD
w 2 minuty
Nowe kosmetyki Less4Age, siostrzanej marki
kultowej Long4Lashes, w dwie minuty usuwają
ze skóry aż 6 typów niedoskonałości związanych
z wiekiem. Koncentrat błyskawicznie liftingujący
Less4Age, dzięki kompleksowi 5 peptydów
XAL DS5, rozluźnia napięcie mięśni mimicznych
i stymuluje produkcję kolagenu, wypełniając
zmarszczki oraz redukując cienie pod oczami
aż na 8 godzin. Hydrożel wypełniający
zmarszczki Less4Age to krem i skoncentrowane
serum w jednym. Dzięki neuropeptydowi
BIO-GENETIC G3 oraz kompleksowi AQUALYS
stymuluje proces odnowy komórkowej, działa
przeciwzmarszczkowo i sprawia, że skóra staje
się gładsza i lepiej napięta.

Świetna wiadomość dla wszystkich, którym leży na sercu los zwierząt.
W sklepach właśnie pojawiła się linia AA Vegan, która nie zawiera
żadnych składników pochodzenia zwierzęcego! Kosmetyki przeznaczone
są do pielęgnacji młodej cery, również tej z problemami. Skutecznie
działają i są bezpieczne dla alergików. Ich wegańskie receptury
potwierdzone są certyfikatem Fundacji Viva. Nowoczesne
opakowania sprawiają zaś, że po kosmetyki AA Vegan sięga się
z jeszcze większą przyjemnością.

Not Just for VEGANS
Some great news for everyone who cares about the animals: the new
AA Vegan line contains no ingredients of animal origin! The cosmetics
are specifically designed to care for young skin, including problem skin,
and are effective and safe for people suffering from allergies. Their
vegan formulas are certified by the Viva foundation, while the
modern packaging makes the products even
more enticing.

Efekty działania kosmetyków Less4Age
docenia 100 proc. badanych.
The effects of Less4Age products have
been rated positively by all of the users
surveyed.

Shutterstock.com

A YOUNGER LOOK
in Two Minutes
A new range of cosmetic products from Less4Age, a sister brand of the
iconic Long4Lashes, can remove as many as six types of age-related
imperfections in just a couple minutes. Rapid Lifting Concentrate
Less4Age, made using a complex formula of five peptides XAL DS5,
relaxes facial muscles and stimulates collagen production to fill-in
wrinkles and reduce dark circles for as long as eight hours. Wrinkle Filler
Gel Less4Age is a cream and concentrated serum that, by using
neuropeptide BIO-GENETIC G3 and AQUALYS, stimulates cell regeneration,
provides an anti-wrinkle effect and makes skin smoother and firmer.

Kosmetyki mają lekkie i szybko
wchłaniające się konsystencje.
The cosmetics are lightweight
and easily absorbed.
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PIELĘGNACJA
i zabawa

Receptury kosmetyków nie
zawierają SLS, silikonów,
sztucznych konserwantów,
barwników czy oleju
mineralnego.
Cosmetic formulas contain
no SLS, silicones, artificial
preservatives, color additives
or mineral oil.

Emotikony wprost z komunikatorów, zabawne hasła, superskuteczne
działanie – takie są kosmetyki AA Emoji przeznaczone do pielęgnacji młodej
cery. Ich zabawne opakowania wpisują się w modną azjatycką estetykę.
Wśród aktywnych substancji wchodzących w ich skład znalazły się matcha,
węgiel aktywny czy ekstrakt z bambusa. Kosmetyki genialnie dbają o młodą
skórę, niwelując zaskórniki, zapobiegając zmianom trądzikowym i zapewniając
cerze perfekcyjne matowe wykończenie.

SKINCARE & Fun
Cute smileys, funny slogans and super-effective actions – that defines
AA Emoji, a cosmetics brand designed to care for young skin. Their jaunty
packaging is in line with on-trend Asian aesthetics, while active ingredients
include matcha, activated carbon and bamboo extract. They’ve proven
to be excellent in taking care of young skin by eliminating blackheads,
preventing acne lesions and providing the skin with a perfect matte finish.

ZADBANY maluszek
Delikatne ciało dzieci wymaga troski i ochrony, zwłaszcza że nie ma jeszcze w pełni wykształconych mechanizmów
obronnych. Superłagodna pielęgnacja AA I Love You Baby zapewni skórze maluszka ukojenie i zabezpieczenie
przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Receptury kosmetyków bazują na składnikach pochodzenia
naturalnego. Wykluczono z nich również wszelkie substancje drażniące. W skład linii wchodzi żel do mycia 3 w 1,
szampon, mleczko nawilżające oraz krem nawilżający do twarzy i ciała. Produkty chronią skórę przed przesuszeniem,
zmniejszają też tendencję do podrażnień i zaczerwienień. Do stosowania już od pierwszych dni życia.
AA Emoji to kompleksowa
pielęgnacja antybakteryjna,
głęboko oczyszczająca
i nawilżająca.
AA Emoji offer a comprehensive antibacterial
skincare formula with a deep
cleansing and moisturizing
effect.

TAKE CARE of your baby
Delicate baby skin requires care and protection, especially as it has no fully developed natural immune defences.
The super gentle AA I Love You Baby skincare products provide your baby’s skin with a soothing effect and
protection against adverse external factors. Their formulas are based on natural ingredients that feature no
irritating substances. Further, the product line includes a 3-in-1 washing gel, shampoo, moisturizing lotion and face
and body moisturizing cream. The products protect skin against dehydration and reduce reddening and irritation
from a baby’s first days of life.

KREMOWY ogród
Wyciągi z roślin to najlepsze, co możesz dać swojej cerze. W naturze odpowiedzialne za pobudzanie energii komórkowej,
jako składniki kremów są szybko rozpoznawane przez skórę i świetnie z nią współdziałają. Znajdziesz je w nowej linii czterech
kremów AA Botanical Infusion. Krem Konopie Szlachetne zapewnia skórze nawilżenie, Alga Czerwona dba o jej gładkość,
Aloes Meksykański regeneruje ją i odżywia, zaś Róża Japońska wzmacnia ją i działa przeciwstarzeniowo, naśladując efekt liftingu.

Preparaty zmniejszają blizny już
po pierwszym zastosowaniu.
The formula reduces scars even after
just one application.

CREAMY Garden
Plant extracts are the best gift you can give to your skin. In nature, they’re responsible for stimulating cellular
energy production, while as a cream ingredient they are embraced by the skin and excel
in cooperating with it. They can also be found in the new line of AA Botanical Infusion
creams: Hemp Seed Oil provides the skin with maximum moisturizing effects;
Red Algae ensures its smoothness; Mexican Aloe regenerates and
nourishes it; while Japenese Rose strengthens it and offers an
anti-ageing, lifting-like effect.
Dzięki wysokiej biozgodności ze skórą
ekstrakty roślinne są przez nią dobrze
wchłaniane.
Thanks to their bio-consistency with the
skin, plant extracts are easily absorbed.

BEZ skazy
Szpecące blizny potrafią odebrać pewność siebie.
Są jednak na nie skuteczne sposoby! Żel silikonowy
z pigmentami Blizny Duo leczy zarówno świeże,
jak i dojrzałe blizny. Wygładza je i nawilża, dzięki czemu
z dnia na dzień ich kondycja się poprawia. Dodatek barwnych
pigmentów sprawia zaś, że już w momencie aplikacji
kosmetyku blizna staje się mniej widoczna.

FLAWLESS
Disfiguring scars can destroy your confidence. However,
we have effective ways to deal with them! Silicone Gel with
Pigments Scars Duo heals both fresh and old scars by
softening and moisturizing them and thereby improving
their condition day by day. The addition of colored
pigments makes scars less visible the
moment the product is applied.
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PIĘKNA mama
Ciąża, połóg i karmienie piersią to piękny czas w życiu, który dodatkowo może umilić odpowiednia
pielęgnacja. Kosmetyki AA I Love You Mommy to specjalistyczny dermoprogram, który niweluje
wszelkie potencjalne problemy natury estetycznej w tym czasie: rozstępy, obrzęki, obrzmienia
piersi, utratę elastyczności i jędrności skóry. Kosmetyki są łagodne, a przy tym skuteczne.
Ich bogate w emolienty formuły sprawiają, że skóra zachowuje sprężystość, nawilżenie i piękno.

BEAUTIFUL Mommy
Pregnancy, birth and breastfeeding are the most beautiful time in a woman’s life, but this
magical period can be additionally enhanced with proper skincare. AA I Love You Mommy
cosmetics offer a specialized dermoprogram that eliminates all potential beauty deficiencies
such as stretch marks, puffiness, breast swelling, loss of skin flexibility and firmness. The cosmetics
are mild and efficient and their emollient-rich formula allows the skin to retain its flexibility,
hydration and beauty.

KOJĄCE
otulenie

Technologia COLD KRIO Green Power
została zainspirowana zabiegami
kriolipolizy.
COLD KRIO Green Power technology
is inspired by cryolipolysis
treatments.

SOOTHING Balm
Shutterstock.com

Cosmetics that respond to all the
skincare needs of pregnant women.

PLAN DLA
przedszkolaka
Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że dzieci od
3. do 6. roku życia, podobnie jak niemowlęta, mają skórę coraz
bardziej skłonną do podrażnień. Właśnie dlatego stworzyliśmy
dla nich specjalistyczny plan pielęgnacji Oillan Junior: żel do
mycia ciała i włosów, emulsję do ciała oraz krem do twarzy
i ciała. Wszystkie mają pH neutralne dla skóry i zawierają
wyłącznie składniki pochodzenia naturalnego, bez oleju
mineralnego, parabenów, silikonów, pochodnych ropy
naftowej, SLS, sztucznych konserwantów czy barwników.
Pielęgnują, chronią i wzmacniają delikatną i suchą skórę
przedszkolaków.

Sucha skóra z miejsca pokocha preparaty z linii AA Help:
balsam, mleczko i mgiełkę do ciała oraz kremy do rąk i stóp.
Ich innowacyjna Biozgodna Formuła pozwala uzupełniać lipidy
w naskórku, poprawiając jego funkcje barierowe. W składzie
kosmetyków znajdziemy cenione substancje roślinne: oleje
z wiesiołka, baobabu, awokado, maruli czy masło shea, nie ma
w nim za to potencjalnie drażniących silikonów, barwników,
parabenów czy glikolu propylenowego. Dzięki temu już po
pierwszym zastosowaniu przesuszona skóra odzyskuje komfort
i staje się idealnie odżywiona. Bez ryzyka podrażnień i alergii.

Dry skin will just totally fall in love with AA Help’s products, which
include body balm, lotion, and mist, as well as hand and foot
creams. Their innovative Bioconsistent Formula replenishes
lipids in the epidermis, thereby improving its barrier functions.
The cosmetics contain valued plant-based ingredients such as
evening primrose, baobab, avocado, Marula oils or Shea butter
and are free of potentially irritating silicones, color additives,
parabenes or propylene glycol. Even after first use dry skin will
regain comfort and feel perfectly nourished without the risk of
irritations or allergies.

Kosmetyki odpowiadają na wszystkie
pielęgnacyjne potrzeby kobiet w ciąży.

PLAN
for a preschooler

Partia
ZIELONYCH

The World Health Organization has confirmed that, just like
babies skin, the skin of children aged between 3 to 6-years-old
is more prone to irritations. This is why we have created a special
care plan called Oillan Junior: washing gel for body and hair,
body emulsion and face and body cream. All offer skin neutral
pH and contain only natural ingredients without mineral oils,
parabens, silicone, petroleum derivatives, SLS, artificial
preservatives or color additives. Likewise, all care for, protect
and strengthen the sensitive and dry skin of preschoolers.

Piękne ciało może być efektem nie tylko ćwiczeń i diety,
ale również pielęgnacji! Kosmetyki z linii AA Cellblock
Green Power to zaawansowany program naprawczy dla
skóry dotkniętej cellulitem. Zawierają czyste ekstrakty
roślinne, a ich działanie wykorzystuje technologię COLD
KRIO Green Power. Antycellulitowy Balsam Wyszczuplająco-Ujędrniający silnie ujędrnia, nawilża i regeneruje skórę.
Serum Antycellulitowe niweluje pomarańczową skórkę,
zaś Intensywny Koncentrat Wyszczuplający stymuluje
metabolizm tłuszczów, zmniejszając obwód brzucha
nawet o dwa centymetry!

GREEN Party
Preparaty zostały zbadane w testach
klinicznych z udziałem dermatologów
i alergologów.
These formulas were clinically tested
with the participation of dermatologists
and allergologists.

A beautiful body can be achieved not only through exercise
and dieting, but also through proper skincare! The AA Cellblock
Green Power line of cosmetics is an advanced repair program
for skin with cellulite. It contains pure plant extracts and uses
COLD KRIO Green Power technology. Slimming and Firming
Anti-Cellulite Balm moisturizes and regenerates the skin,
while Anti-Cellulite Serum reduces cellulite. Intense Slimming
Concentrate stimulates fat metabolism and can decrease the
circumference of the waist by up to two centimeters!

Produkty nie naruszają
ochronnej bariery skóry.
The products do not compromise the
skins natural protective barrier .
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ROZMOWA/LET’S TALK

Zo Nowak

Uśmiech,

A Smile That Gives You Wings
Jak zmieniło się Twoje życie, od kiedy zostałaś modelką?
Karierę rozpoczęłam w wieku 19 lat. Musiałam zrezygnować
ze studiów – filologii romańskiej. Wcześniej nie zwracałam też
uwagi na to, co jadłam. Jeśli miałam ochotę na tosta z serem,
nie żałowałam go sobie. Nie miałam nadwagi, ale musiałam
zrzucić kilka kilogramów. To była jedna z najlepszych zmian
w moim życiu – nie tylko osiągnęłam piękną sylwetkę, ale też
pokochałam zdrowe jedzenie i sport!
Świat mody bywa bezwzględny wobec modelek. A jak
wygląda to z Twojej perspektywy?
W branży modowej jest mnóstwo zakompleksionych dziewczyn.
Bez przerwy jesteśmy oceniane, porównujemy się z innymi
modelkami. Na początku czułam się trochę zagubiona. Dziś,
po wielu latach w branży, jestem silniejsza. Mam swoje zdanie
i potrafię się sprzeciwić, kiedy trzeba.
Twój profil na Instagramie jest radosny. Jesteś optymistką?
Staram się, aby mój Instagram, oprócz zdjęć z sesji, zawierał również te z życia codziennego. Uwielbiam się uśmiechać i zarażać
tym innych. Uważam, że to lek na wszystko i do tego za darmo!
Które cechy charakteru pomogły Ci odnieść sukces
w branży?
Wytrwałość w dążeniu do celu i profesjonalizm. Nie wiem, czy
kiedykolwiek się gdzieś spóźniłam – to zasługa moich rodziców,
którzy tak mnie wychowali. Do dzisiaj wyznaję zasadę: lepiej
być godzinę za wcześnie niż minutę za późno.
Co najbardziej kochasz w swojej pracy?
Podróże i ludzi, których dzięki nim poznaję. Mogę zobaczyć,
jak żyją, spróbować ich potraw, poznać ich kulturę. Najmilej
wspominam sesje wyjazdowe do pięknych miejsc – na Bali,
Antiguę, Mauritius, Sal Island… Chciałabym powrócić tam
z osobami, które kocham.
Mieszkasz w Nowym Jorku. Jak się tam odnajdujesz?
To miasto albo się kocha, albo nienawidzi. Albo po prostu
trzeba do niego dojrzeć. Osobiście przeszłam przez wszystkie
fazy. Teraz w Nowym Jorku mam przyjaciół, chłopaka. Ulubione
restauracje i kawiarnie. Bardzo mi się podoba wielokulturowość
tego miejsca.
Czy tęsknisz za Polską?
Często myślę o Polsce. Mam tu swoich ukochanych ludzi,
rodzinny dom, psa. Wspominam ogród mojej mamy. Jedzenie
mojej babci. Zapach wiosny. Bieganie po lesie. Jeżdżenie
autem z przyjaciółmi bez celu. Zawsze będę tęsknić.
Kiedy czujesz się najpiękniejsza?
Kiedy dbam o siebie. Mam czas na trening czy ulubiony,
zielony sok. Kiedy mogę się położyć na chwilę z maseczką,
kupię sobie nowy ciuch, zrobię paznokcie... A najseksowniej
czuję się po prostu w ukochanych dżinsach i T-shircie!
Jak dbasz o figurę?
Kiedyś stosowałam radykalne diety i miałam określony plan treningowy. Dzisiaj nie pozwala mi na to tryb życia, podróże, zmiany
czasu, hotele. Trenuję najczęściej, jak to możliwe, np. dzisiaj
mam pracę o 9.00 rano, ale specjalnie wstałam o 6.00, by poćwiczyć. Kocham zdrowe jedzenie. Całkowicie wyeliminowałam mąkę
ze swojego jadłospisu oraz ograniczyłam cukier do minimum.
Czy popełniasz jakieś dietetyczne grzeszki?
Kocham słodycze! Miewam tzw. cheat days i może nawet dziś
sobie zgrzeszę. Jestem w Mediolanie, a tu są pyszne cannoli...
Jak dbasz o urodę na co dzień?
Bardzo dbam o swoją skórę, bo w końcu pracuję wyglądem.
Jestem uzależniona od toników i kremów. Właśnie zaczynam
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który uskrzydla

Supermodelka Zo Nowak, twarz
kosmetyków AA Wings of Color,
zachwyca urodą i optymistycznym
podejściem do życia. Nam opowiada
o kulisach swojej pracy i o tym,
co sprawia, że czuje się piękna.
Supermodel Zo Nowak, the face of AA
Wings of Color cosmetics, captivates
all with her beauty and optimism.

Urodę Zosi doceniają
największe domy mody.
Zosia’s beauty is recognized
by the largest fashion houses.
Zalotka, tusz do rzęs
i korektor to jedyne
akcesoria do
makijażu, których
Zosia używa na
co dzień.
Eyelash curler,
mascara and
concealer are the only
make-up used by
Zosia on a daily basis.

przygodę z produktami AA. Ostatnio po sesji dostałam
mnóstwo kosmetyków – jest co testować!
Jak wspominasz pracę przy sesji makijażowej AA Wings
of Color?
Uwielbiam pracę z AA i jestem szczęśliwa, że to właśnie ja
zostałam twarzą tej marki. Pracuję ze wspaniałym, profesjonalnym teamem. Atmosfera na sesji jest świetna. Kolory
kosmetyków są przepiękne. Jestem wdzięczna za tę
współpracę i mam nadzieję, że potrwa ona jak najdłużej!
How has your life changed since you became a model?
I had to give up studying Romance Languages but at the same
time have learned to love healthy food and sport.
How does the fashion world look from your perspective?
After many years in the industry, I am stronger and I can say
no when I need to.
Your Instagram profile is full of happiness. Are you an
optimist?
I love to smile and make others smile. I believe smiles are
a free cure-all!

Which character traits have helped you succeed
in the industry?
Perseverance and professionalism.
What do you love most about your work?
Travel and the people I meet. I get to see how they live, try their
cuisine, and get to know their culture.
How do you find living in New York?
You either love or hate NYC. You need to grow into it.
Personally, I have gone through all these phases. Nowadays
I have friends, a boyfriend, favorite restaurants and cafes.
I really like its multiculturalism.
When do you feel the most beautiful?
When I care for myself. When I lie down with a mask for
a moment, when I buy a new piece of clothing, or when I do
my nails... But I feel sexiest in my beloved jeans and t-shirt!
How do you take care of your figure?
I train as often as possible, e.g. today, I got up at 6 to work out.
I love healthy food. I’ve completely eliminated flour from my diet
and reduced sugar to an absolute minimum.
What are your daily beauty rituals?
I pay great attention to my skin; ultimately, I work with my looks.
I am addicted to tonics and creams. I’m just beginning my
adventure with AA’s products.
What are your memories of the AA Wings of Color beauty
shoot?
I love working with AA and I’m delighted to be their face. I work
with a wonderful, professional team. The atmosphere at the
shoot was great and the colors of the cosmetics were beautiful.
I really appreciate this cooperation and hope that it will last as
long as possible!

MAKIJAŻ/MAKE-UP

PASTEL Love
Pastelowe kolory na tle pełnej blasku
cery wyglądają słodko i dziewczęco.

Wiosenny

look AA Wings of Color Pastel Smoothie zainspirowany został modnym
i pysznym zielonym koktajlem z nasionami chia. Kolory makijażu są słodkie
i pastelowe: lawenda na ustach, soczysta limonka na powiekach. Na tle pełnej blasku cery wyglądają
świeżo i dziewczęco. Kosmetyki AA Wings of Color nie tylko malują, ale też pielęgnują skórę. Zawierają
bogaty w antyoksydanty i kwasy tłuszczowe Omega-3 wyciąg z nasion chia, zaliczany do tzw. superfoods. Nowością jest płynna matowa pomadka Matt Liquid Lipstick Transfer Proof 8H. Nadaje ustom
piękny nasycony kolor (w gamie odcieni są m.in. lawenda, cukierkowy róż czy lody jagodowe), nie
ściera się i nie rozmazuje, a do tego nawilża delikatny naskórek warg. Na wiosnę powiększa się
także kolekcja lakierów do paznokci AA Oil Therapy Nail Lacquer. Dziesięć nowych odcieni
zainspirowanych zostało wiosenno-letnimi smoothie. Mają żywe kolory i apetyczne nazwy
(np. fresh papaya, vivid vanilla czy tasty strawberry), a dzięki dodatkowi witaminy E oraz olejków
z nasion baobabu, brzoskwini i arganu wzmacniają i nawilżają płytkę paznokci.

Pastel colors set against
a radiant complexion
look sweet and
girlish.

The spring

AA Wings of Color Pastel Smoothie look was inspired by the deliciously
trendy chia green smoothie. Make-up colors are sweet and pastel-colored
in tone: lavender on the lips, lime on the eyelids. Looking fresh and feminine when contrasted against
glowing skin, AA Wings of Color beauty products are not only about color, but also the skin – find
them containing oil from the chia seeds, a classified superfood, rich in antioxidants and Omega-3
fatty acids. One of our new products is Matt Liquid Lipstick Transfer Proof 8H which gives the lips
a beautiful, saturated color (with shades ranging including, among others, lavender, candy
rose, or blueberry ice cream), that doesn’t smudge or rub off, and additionally moisturizes the
delicate skin of the lips. With spring upon us, the AA Oil Therapy Nail Lacquer series has also
been expanded in time for the season. Ten new shades, each inspired by spring-summer
smoothies, tout vivid colors and alluring names (such as fresh papaya, vivid vanilla, or tasty
strawberry), and also strengthen and hydrate nail plates thanks to the addition of
vitamin E as well as baobab, peach and Argan oils.

Make-up

trendy
Make-up trends

Nowy sezon maluje się w pięknych
barwach. Pastelowe albo pełne
połysku kolory sprawią, że twój look
będzie niepowtarzalny.
The new season has announced
itself in a burst of beautiful colors.
Pastels or glossy shades will make
your look unique!

SUMMER Festival

Elementy

do tej pory zarezerwowane dla biżuterii wkraczają w świat makijażu.
Na wakacje AA Wings of Color proponuje festiwalowy look, w którym
główną rolę grają… diamenty. W połączeniu z rozświetloną cerą będą największym trendem tego
lata. Podstawą makijażu Summer Festival AA Wings of Color jest rozświetlacz Face & Body Sun Tan
Glow, dający efekt skóry muśniętej słońcem. Na powieki nakładamy żelowo-kremowy cień Color
Shiny Glitter Eyes w kolorze silver blue. Rzęsy podkreślamy maskarą No Limit Volume, która
nie rozmaże się nawet podczas szalonej zabawy. Mocne brwi, wystylizowane żelem Brow Stylist,
dodają charakteru lekkiemu makijażowi oka, zaś błyszczyk Lip Sparkling Kisses, w kolorze glowing
orange, dodaje dziewczęcości. Teraz czas na diamenty Face Diamonds. Duże naklejamy
na środek czoła, kilka drobnych w zewnętrznych kącikach oczu. Dzięki przezroczystej siateczce
ich aplikacja jest bardzo łatwa i daje możliwość tworzenia niepowtarzalnych wzorów.

Elements

Skóra ozdobiona kryształkami
lub brokatem to sposób na
zachwycający, spektakularny wygląd.
Skin decorated with crystals or glitter
produces a stunningly spectacular
effect.

that used to be restricted to jewellery have boldly entered the world of
make-up, which is why the go-to festival look by AA Wings of Color
largely consists of decorative diamonds that, combined with a beautiful, healthy and glowing
complexion, will be the biggest trend this summer. The make-up’s base is the Face & Body Sun Tan
Glow highlighter which creates the effect of sun-kissed skin. It can be used to highlight the cheeks,
the line of your nose, arms and body. A silver blue Color Shiny Glitter Eyes eyeshadow with the
consistency of gel cream is applied to the eyelids, while eyelashes positively bloom with No Limit
Volume Mascara. With this water-resistant mascara, you can throw caution to the wind with no fear
of smudging. Strong eyebrows styled with Brow Stylist gel add character to this light eye make-up,
while Lip Sparkling Kisses lip gloss from the glowing orange festival collection adds a gentle girliness
to your look. Next, it’s time for Face Diamonds: large ones
for the center of the forehead and several smaller ones that
resemble little tears around the outer corners of the eyes.
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Katarzyna Twardowska pracuje
jako Brand Manager, jest zatrudniona
w firmie Oceanic od sierpnia
2016 roku.
Katarzyna Twardowska
has worked as Brand Manager
at Oceanic since August 2016.

DROGA
na

The way to the top

szczyt

Miłość do dzikiej natury i przestrzeni,
poczucie wolności i szczęścia.
Zdobywanie wysokich góry to pasja,
która daje siłę na co dzień.
Wild nature, open spaces and
the feeling of complete freedom
and happiness: climbing high
mountains is a passion that gives you
enthusiasm for everyday life.
Mieszka Pani w Trójmieście, skąd więc wzięła się Pani
pasja do gór?
Pochodzę z Wrocławia. Często jeździliśmy w góry na wycieczki.
Pamiętam, gdy patrząc na zaśnieżone zbocza lodowca
Zugspitze postanowiłam, że dowiem się, jak tam jest
– że będę się wspinać.
Dlaczego się Pani wspina?
Bo góry są dla mnie wolnością. Żyje się w nich tu i teraz.
Oczyszczają umysł. Przywracają równowagę. Oczywiście
skłamałabym, gdybym nie wspomniała o adrenalinie.
To w końcu sport ekstremalny.
Jak to się stało, że zaczęła Pani zdobywać góry wysokie?
W 2014 roku dwóch moich przyjaciół, którzy nie mieli nic
wspólnego z górami, pojechało do Gruzji zdobyć Kazbek
– pięciotysięcznik! To był dla mnie impuls, jakbym się obudziła
ze snu. Postanowiłam zrealizować marzenie z dzieciństwa.
W 2015 roku pojechaliśmy z chłopakami w Alpy, by zdobyć
Mont Blanc. Udało nam się wspiąć na niższy szczyt Mont
Blanc du Tacul, ale z powodu zagrożenia lawinowego
musieliśmy porzucić misję. Pozostał jednak apetyt na więcej.
Wtedy już wiedziałam, że góry wysokie to moja miłość.
Jakie trzeba mieć cechy, by się wspinać?
Trzeba lubić się męczyć, być odpornym psychicznie, umieć
szybko podejmować decyzje. Przydaje się też umiejętność
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kreatywnego myślenia. Trzeba lubić takie warunki – przez
kilka dni przebywa się w odcięciu od cywilizacji, cały dobytek
dźwiga się na plecach, by mieć wodę, topi się śnieg,
a o tradycyjnej toalecie można zapomnieć. Dla mnie to
oczyszczające i wyzwalające. Człowiek uzmysławia sobie,
jak niewiele potrzebuje do szczęścia.
Którą wyprawę wspomina Pani najlepiej?
W 2016 roku zaczęłam się wspinać w damskim zespole
dwójkowym z moją „siostrą od liny”, czyli przyjaciółką Karoliną.
Udało nam się wtedy zdobyć dwa pięciotysięczniki (Kazbek
i Elbrus) w niecały tydzień.
Jak się poznałyście?
Na obozie zimowym KWT w Tatrach w 2016 roku. Niełatwo
znaleźć osobę, której się na tyle zaufa, by powierzyć jej
swoje życie. Stworzyłyśmy doskonały zespół. Mam dwie

rodzone siostry, ale od kiedy poznałam Karolinę – uważam,
że mam trzy.
Jak radzi sobie Pani z powrotem do rzeczywistości po
kolejnej wyprawie?
Góry ładują baterie. Wracam z nową energią i pomysłami.
Czym zajmuje się Pani w firmie Oceanic?
Jestem Brand Managerem w dziale marketingu. Odpowiadam
za kategorie higiena intymna, a także nowe linie do cery
młodej AA Vegan i AA Emoji.
Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
Wyzwania! Każde nowe wdrożenie to kolejny „szczyt”
do zdobycia – ważne są: strategia, konsekwencja i cel.
Why do you climb?
To me, mountains mean freedom; it’s all about the here and
now. They cleanse your mind. Of course, I would be lying if
I didn’t mention the adrenaline. After all, this is an extreme
sport.
What attributes do you need to climb?
You must like getting tired. You need strong psychological
resistance and the ability to make quick decisions. Creative
thinking is useful as well. You also have to like the conditions –
you spend a few days cut off from civilization having to carry
all your belongings on your back and melting snow for water;
and you can forget about a traditional toilet. For me it’s
a purifying and liberating experience. You realize how little
you need to be happy.
Are there are expeditions you’re particularly fond of?
In 2016 I started climbing in a pair with my ‘line sister’ Karolina.
We managed to reach two 5,000-meter summits (Kazbek and
Elbrus) in under a week.
How do you cope returning to the reality of everyday life?
Mountains recharge my batteries. I return full of new energy
and ideas.
What do you do for Oceanic?
I’m a Brand Manager in the marketing department.
I’m responsible for intimate hygiene, deodorants, and Aquaselin,
as well as new complexion products AA Vegan and AA Emoji.
What do you like most about your job?
Challenges! Every new product implementation represents
another summit to conquer – it’s all about strategy,
persistence and the final goal.

Największy sukces Katarzyny to
zdobycie dwóch szczytów, Kazbeku
i Elbrusa, w niecały tydzień.
Katarzyna’s biggest success has been
reaching the summit of two different
peaks, Kazbek and Elbrus, in under a week.

Foto: archiwum prywatne
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KROK
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Stepping up to happiness
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HOBBY/HOBBY

Piotr Litwin pracuje
jako Kierownik Logistyki,
jest zatrudniony w firmie
Oceanic od dziesięciu lat.
Piotr Litwin has worked
as Logistics Manager
at Oceanic for ten years.

szczęścia

Foto: archiwum prywatne

Bieganie to nie tylko sposób
na tężyznę fizyczną, ale też
świetne samopoczucie
psychiczne. Wystarczy włożyć
buty i ruszyć przed siebie.

A jak wpływa na samopoczucie psychiczne?
To panaceum na stres czy chwile zwątpienia. Długi,
2-3-godzinny trening na niskim tętnie służy mi często
do przemyślenia trudnych zadań w pracy. Trening tempowy
podwyższa moją motywację do dalszych działań, a interwały
w narastającym tempie likwidują nagromadzone napięcie.
Czy Pana bliscy biegają z Panem?
Bywa różnie, ale znalazłem na to patent.
Kiedy wybieram zawody, dopasowuję miejsce startu
do korzyści dla reszty rodziny. Wtedy ja wylewam pot
na trasie, a moi bliscy odpoczywają na przykład w spa.
Czym zajmuje się Pan w firmie Oceanic?
Odpowiadam za sprawną logistykę procesów
magazynowych i transportowych oraz zarządzanie flotą
samochodów służbowych, których jest blisko setka.
Co najbardziej kocha Pan w swojej pracy?
Logistyka często zaskakuje zmiennością. Wymaga to
niejednokrotnie wychodzenia ze strefy komfortu,
co kształtuje charakter i odporność na stres.

Running isn’t just a way to improve
one’s physical condition, but also
a person’s mental well-being.
All you have to do is stick on some
shoes and start running ahead.

Niezależnie od tego, czy świeci słońce,
pada deszcz lub śnieg, Piotr biega
przez 12 miesięcy w roku.
Piotr runs 12 months a year regardless
of whether it’s raining, sunny or
snowing.

Od kiedy Pan biega?
Biegam od 2013 roku. Pokonałem do tej pory jakieś 6,5 tysiąca
kilometrów. Wystartowałem w 98 zawodach: od dystansu
5 kilometrów przez najbardziej popularne dychy, półmaratony,
maratony, aż po pierwszy bieg ULTRA na dystansie 65 km.
Dlaczego zaczął Pan biegać?
Wychowałem się na kultowym serialu „Czterdziestolatek”.
Zapamiętałem scenę, kiedy inżynier Karwowski zasłabł nagle
na budowie, przechodząc zawał serca. Niestety, rzeczywistość
kilkakrotnie dała mi znać, że ta choroba faktycznie potrafi
zabić 40-letniego mężczyznę. Postanowiłem sprawić, żeby
rodzina mogła cieszyć się moim wsparciem jak najdłużej.
Włożyłem adidasy i ruszyłem przed siebie.

Jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby przebiec maraton?
Maratończykiem może zostać każdy z nas, niezależnie
od płci, wieku, wagi, uwarunkowań genetycznych. Liczą się:
cierpliwość w treningach i mocna psychika.
Co najbardziej kocha Pan w bieganiu?
Bieganie to dla mnie podróż w głąb samego siebie
w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, nad którymi nie
ma czasu się zastanowić. Kiedy jest się naprawdę
zmęczonym fizycznie, jest się zawsze sobą, bez maski.
Jak bieganie wpływa na Pana zdrowie?
Dla mnie to wysokoprocentowa, długoterminowa lokata
w banku zdrowia, która niesie z każdym kolejnym rokiem
szansę na dłuższe życie.

How long have you been running?
I have been running since 2013. So far I have run about 6,500 km.
Why did you start running?
I grew up watching the iconic Polish TV series “a forty-year-old”
and remember well the scene in which engineer Karwowski
suddenly collapses at a construction site with a heart attack.
Life has proved to me a few times that this disease can indeed
kill a 40-year-old man. I decided that I wanted my family to
enjoy my support for as long as possible, so I stuck on some
trainers and started running ahead.
What attributes do you need to complete a marathon?
There are two things that count: patience in training and
a strong psyche.
What do you love the most about running?
For me, running is a journey into my inner self in search
of answers to many questions...
How does running affect your health?
It’s a long term capital investment with the bank of health.
The interest rates are high and give you the chance for
a longer life with each passing year.
And how does it affect your mental well-being?
It is a great cure for stress or moments of doubt. A long training
session at a low heart rate allows me to think about difficult
tasks at work. High-pace training increases my motivation for
further action, while faster and faster intervals are great for
combating stress.
What do you do for Oceanic?
I’m responsible for the efficient logistics of the warehouse and
transportation process. I manage the company’s fleet
of vehicles, of which there are nearly a hundred.
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TRENDY W MODZIE/FASHION TRENDS

Colors
of Sorrento

Kolory

Sorrento
Świeżość i lekkość – te dwa słowa
najlepiej opisują kolekcję Tara Jarmon na
sezon wiosna/lato 2018. Naturalne
kolory i pełne wdzięku fasony przywodzą
na myśl zapach poranka, wiosennej bryzy
i majowego ogrodu w pełnym rozkwicie.

Fresh and weightless is how Tara
Jarmon’s spring/summer 2018 collection
can best be described. Natural colors
and graceful styles bring to mind the
fresh smell of the morning, a spring
breeze and a garden in bloom…

Transparentne rękawy dodają
sukienkom lekkości.
Transparent sleeves make
dresses look weightless.

Sklep on-line: www.tarajarmon.com.pl
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Błękitna lub żółta bluzka to idealna
propozycja na pierwsze słoneczne dni.
A light blue or yellow blouse is a great idea
for those first sunny days.

TRENDY W MODZIE/FASHION TRENDS

100%
kobiecości
Najnowsza kolekcja Tara Jarmon zachwyca delikatnością, do której
nawiązania znaleźć możemy w naturze. Pojawiające się w niej
kolory inspirowane są barwami kwiatów: maku, fuksji i róży, a także
szafranu czy brzoskwini. Kobiece wykończenia, takie jak kokardki,
drapowania, falujące rękawy czy falbany, przełamują męskie
kroje trencza lub garnituru. Znajdziemy tu nawiązania do lat 40.,
50. i 90., a podstawowe założenie jest takie, by dodać sylwetce
jak najwięcej lekkości.

100% femininity
Tara Jarmon’s latest collection enthralls with a delicacy that’s reflective
of nature. The colors are inspired by floral shades such as poppy, fuchsia
and rose, as well as saffron and peach. Feminine details like bows,
drapes, wavy sleeves or flounces break the masculine cuts of a trench
coat or suit. There are also numerous references to the 40s, 50s
and 90s that work to add delicacy to the silhouette.

Położone nad Zatoką Neapolitańską
Sorrento słynie z malowniczych
widoków.

Shutterstock.com

Located on the Gulf of Napoli,
Sorrento is famous for its
picturesque views.

KRÓLOWA
nocy
Wieczorny look Tara Jarmon na wczesną wiosnę to
kwintesencja ciepłej, wiosennej nocy, rozgwieżdżonego nieba
i świateł wysokościowców. Dominują w nim głębokie kolory
czerwieni i czerni, które w połączeniu z lejącymi się tkaninami dodają
zmysłowości graficznym krojom. To ubrania w stylu glam, które kojarzą
się z Francuzką spieszącą się na wieczorne wyjście. W połowie sezonu
Tara Jarmon zmienia estetykę, proponując motywy florystyczne,
nawiązujące do kwitnących sadów i łąk, miękkie tkaniny oraz zwiewne
falbany przypominające płatki kwiatów. Lato to według Tary Jarmon
zalany zachodzącym słońcem ogród i jego sensualne barwy: od
szafranu do głębokiej czerwieni. To luksusowa i wyrafinowana
kolekcja w stylu boho, która zauroczy niejedną kobietę.

QUEEN of the Night
Tara Jarmon’s early spring look is the quintessence of
warm, spring evenings and brings to mind starry city
nights and the twinkling glow of skyscrapers.
Dominated by deep shades of red and black that,
when combined with silky fabrics, make every cut
sensual, the collection is a glam ensemble that
wouldn’t be out of place on a Parisienne hurrying
to an evening outing. Mid-season, Tara Jarmon
changes style, switching to flowery motifs
whose soft fabrics and loose petal-like flounces
are reminiscent of blooming orchards and
meadows. Summer by Tara Jarmon is a garden
bathed in sunlight, with its sensual color palette
switching from saffron to deep red. These
luxurious and refined boho collections are
guaranteed to leave all enchanted.

PIĘKNOŚĆ
dnia
Dzienny look Tara Jarmon przywodzi na myśl pierwsze dni wiosny. Kroje tej linii
inspirowane są minimalistycznymi latami 90. Łączą modę męską z kobiecą.
Na nowo interpretują kratkę czy trencz, dodając do nich dziewczęce
marszczenia czy drapowania. To kwintesencja niewymuszonej elegancji,
która idealnie sprawdza się w ciągu dnia. W połowie sezonu kolekcja Tara
Jarmon nabiera lekkości. Sukienki w kwiaty zwiewnie układają się z ruchem
ciała. Latem Tara Jarmon odkrywa artystyczną stronę kobiety. Połączenia
wzorów, kolorów i faktur dodają ubraniom nutę szaleństwa dopuszczalną
tylko w tę najgorętszą porę roku.

BEAUTY of the Day
The daywear look by Tara Jarmon brings to mind the first days of
spring. Pastel colors, shyly emerging following the winter, exude a fresh,
innocent charm. Inspired by the minimalist 90s, the tailoring of this line
combines men’s and women’s fashions and seeks to reinterpret plaids
or classic trends by adding girlish details such as creases and drapes.
Comfortable but stylish, the line is the essence of natural elegance and
works perfectly during the day. In the mid-season, Tara Jarmon’s daywear collection becomes lighter and we see ethereal dresses which
change shape with every move of the body and every gust
of wind, along with subtle flowery motifs. In the summer, Tara
Jarmon unearths the artist in every woman through her
combination of patterns, colors, images and textures,
all of which imbue charm and an eclectic touch of whimsy
that’s acceptable during the hottest season of the year.
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PODRÓŻE/TRAVEL

Nie ma jak

Niemcy
There’s no place like Germany!

Zadbane miasta, monumentalne zabytki,
malownicza przyroda i doskonały system dróg.
Niemcy to kraj, który zwiedza się łatwo
i… przyjemnie!
Pristine towns, historic monuments, picturesque
countryside and an excellent road network:
Germany is a country where sightseeing is easy
and, above all... pleasant!

Germany,

the seventh largest country in
Europe, offers spectacularly varied
landscapes only a few hours’ drive from us. And, thanks to one
of the best road networks in the world, travelling by car is both
comfortable and easy in Germany. But where should you go?

siódmy pod względem wielkości kraj
Europy, od północy odgraniczone
Morzem Bałtyckim i Północnym, od południa pasmem Alp
Bawarskich, pozwalają cieszyć się zróżnicowanym krajobrazem
już w ramach kilkugodzinnej przejażdżki. Dzięki jednemu
z najlepszych systemów dróg na świecie podróżowanie
samochodem po Niemczech jest bardzo komfortowe.
Dokąd wyruszyć?
Odrobina zwiedzania
Na północy oczarowuje Lubeka, główne miasto Ligi
Hanzeatyckiej. Jej urokliwa starówka, z czterema gotyckimi
kościołami, wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Hamburg, największy port kraju i drugi co do wielkości
w Europie, to znaczący ośrodek przemysłowy i finansowy.
Położona na Bałtyku Rugia to największa i najpiękniejsza
niemiecka wyspa. Piaszczyste plaże, wapienne klify i lasy bukowe
będą malowniczym tłem spacerów. W Nadrenii warto ruszyć
szlakiem starych niemieckich zamczysk. W Kolonii
zachwyca najstarsza gotycka katedra w Europie. Nad Mozelą
koniecznie trzeba się zatrzymać w jednej z winnic, by skosztować
tutejszych win. W Bawarii warto wybrać się na piwo, nawet jeśli
nie jest to czas słynnego Oktoberfest. W jej stolicy, Monachium,
czeka na nas wspaniała Pinakoteka z arcydziełami mistrzów
malarstwa. Położone u podnóża Alp Jezioro Bodeńskie
zachwyca widokami. Stolica Niemiec, Berlin, stała się mekką
artystów, którzy świetnie odnajdują się w jego eklektycznej
architekturze, łączącej drapacze chmur, solidną elegancję
części zachodniej i postkomunistyczne budynki części wschodniej.
Czas na shopping
Niemcy to także świetny kierunek dla fanów zakupów. W sklepach
furorę robią także polskie produkty. Serum pobudzające wzrost
rzęs Long4Lashes obecne jest w sieci Rossmann w całych
Niemczech. Jego wprowadzenie poprzedziła akcja marketingowa
na szeroką skalę przez Facebook, YouTube oraz bannery
w wybranych serwisach internetowych. Dzięki doskonałym
wynikom sprzedażowym już wkrótce w niemieckim Rossmannie
pojawią się inne kosmetyki z portfolio Long4Lashes by Oceanic.
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Time for shopping
Germany is a magnificent destination for shopaholics. Polish
products have made a spectacular splash in Germany with
serum enhancing eyelash growth products from Long4Lashes
available in Rossmann stores all over the country. Its rollout
was preceded by a wide-scale marketing action on Facebook
and YouTube as well as banners on selected websites.

Berlin jest najpopularniejszym miastem
wśród artystów graffiti.
Graffiti House in Easten Berlin (Berlin is the
most popular city among graffiti artists.
Brama Brandenburska to jeden z najbardziej
charakterystycznych zabytków Berlina.
The Brandenburg Gate is one of Berlin’s most
characteristic landmarks.

Shutterstock.com

Niemcy,

A bit of sightseeing
In the north, Lübeck, the former capital of the Hanseatic
League, casts an irresisitible spell over tourists with its enchanting
Old Town registered on the UNESCO World Heritage list.
Hamburg is the largest port city in the country, and a major
industrial and financial hub. Rügen Island on the Baltic Sea,
is both the most beautiful and largest German island. Sandy
beaches, limestone cliffs and beech forests create a quaint
backdrop for hiking. In the North Rhine region, it’s worth following
the romantic trail of mediaeval German castles. Cologne
boasts the oldest Gothic cathedral in Europe, while on the
Moselle River one simply has to stop to visit one of the
vineyards. Elsewhere, in Bavaria beer tasting is obligatory,
even if your visit doesn’t coincide with the world famous
Oktoberfest. Located at the foot of the Alps, Lake Constance
attracts tourists with stunning views. Germany’s capital, Berlin,
has become a Mecca for artists from all over the country, many
of whom are attracted by an eclectic architectural backdrop
that sets modern skyscrapers against the solid elegance of the
West Berlin and the post-communist buildings of East Berlin.

WYDARZENIA/EVENTS

Aktorka Anna Dereszowska
odpowiadała na pytania
dziennikarzy.
Actress Anna Dereszowska
answered questions from
journalists.

Makijaże na ten wyjątkowy
wieczór przygotowała
Magda Pieczonka, Beauty
Advisor AA Wings of Color.
Magda Pieczonka, a Beauty
Advisor at AA Wings of Color,
designed the make-up for
this special evening.

Dorota i Wojciech Soszyńscy, właściciele
firmy OCEANIC.
Dorota and Wojciech Soszyński,
owners of OCEANIC.

NOC
Oscarów
Oscars Night

Firma Oceanic była partnerem
Wieczoru Oscarowego organizowanego
przez Canal+, na którym gościły
największe polskie gwiazdy.

Oceanic was a partner of the Oscars
Evening organized by Canal+, a star-studded
event attracting Poland’s biggest names.
Michał Żurawski
odtwórca głównej
roli w produkcji
Canal+ „Kruk –
szepty słychać po
zmroku” i aktorka
Magdalena
Schejbal.
Michał Żurawski.
actor in the Canal +
production, „Crow
- Whispers After
Dark” and the
actress Magdalena
Schejbal.

W

imprezie wzięły też udział laureatki
konkursu instagramowego elle.pl,
który polegał na wykonaniu najpiękniejszego
makijażu wieczorowego za pomocą kosmetyków
AA Wings of Color. Zwyciężczynie zostały
umalowane przez makijażystkę gwiazd
i Beauty Advisor AA Wings of Color
Magdalenę Pieczonkę, która dla każdej
z nich stworzyła niepowtarzalny oscarowy look.

The

event was also attended by winners of the
elle.pl Instagram contest, which involved
making the most beautiful evening make-up using
AA Wings of Color cosmetics. The winners enjoyed
a make-up session with Magdalena Pieczonka,
a celebrity make-up artist and an AA Wings of Color
Beauty Advisor; for each winner, Magda created
a unique Oscar-like look.

Makijaż wykonano kosmetykami
AA Wings of Color.
Make-up: AA Wings of Color
cosmetics.

Katarzyna Żurawska i Monika Mozgała,
laureatki instagramowego konkursu elle.pl.
Katarzyna Żurawska and Monika Mozgała,
winners of the elle.pl Instagram
competition.
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ELLE
INTERNATIONAL
Beauty Awards
Metaliczne cienie do powiek AA Wings of Color zostały docenione
przez redaktorki polskiej edycji magazynu „ELLE”, które wybrały
najlepsze polskie kosmetyki w ramach międzynarodowego konkursu
ELLE International Beauty Awards. Jurorki zachwyciła kremowa
konsystencja cieni, dzięki której wykonanie dziennego makijażu
zajmuje nie więcej niż pół minuty.

ELLE INTERNATIONAL
Beauty Awards
AA Wings of Color metallic eyeshadows have been noticed by the
Polish edition of „Elle”, which chose the best Polish cosmetics as part
of the international Elle International Beauty Awards. The jurors
were impressed by the creamy consistency of the shadows, thanks
to which it takes no more than half a minute to apply your daily
make-up.

Dorota Soszyńska i Michał Helman,
Wydawnictwo Burda.
Dorota Soszyńska and Michał Helman,
Burda Publishing.

Gala KOSMETYK
WSZECH CZASÓW
Podkład Ideal Match + Vitamins E+C AA Wings
of Color zwyciężył w 9. edycji konkursu Kosmetyk
Wszech Czasów w kategorii „debiut roku”.
Konkurs organizowany jest przez portal Wizaz.pl,
a biorą w nim udział produkty, które uzyskały
minimum 100 recenzji od skupionej wokół portalu
społeczności Wizażanek oraz średnią ocenę
powyżej 4, w 5-punktowej skali.

Targi Cosmoprof
Worldwide 2018
W BOLONII
Marcelina Zawadzka i Tomasz Kammel;
po lewej: Aneta Wikariak, naczelna Wizaz.pl
i Dorota Soszyńska.
Marcelina Zawadzka and Tomasz Kammel;
lower-left Aneta Wikariak, editor-in-chief of
Wizaz.pl, and Dorota Soszyńska.

WIZAZ.PL
Beauty Awards
AA Wings of Color Ideal Match + Vitamins E + C founation
scooped the prize for Debut of the Year at the 9th edition
of the Cosmetic of All Time awards. The competition,
organized by the Wizaz.pl portal, included products that
received a minimum of 100 reviews from Wizaz.pl users
and an average score above 4 on a 5-point scale.
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Stoisko Oceanic na międzynarodowych targach kosmetycznych
Cosmoprof w Bolonii cieszyło się olbrzymią popularnością. Odwiedzający
mogli podziwiać oddzielną przestrzeń w stylu glamour wydzieloną dla marki
Long4Lashes, dobrać sobie przy pomocy makijażystki kosmetyki w strefie
makijażowej AA Wings of Color lub zapoznać się z ofertą dermokosmetyków Oillan. Goście byli pod wrażeniem dynamicznego rozwoju i unikalności
każdej z marek. Wyrażali też pozytywne opinie na temat polskiej branży
kosmetycznej, której jednym z liderów jest właśnie Oceanic.

Cosmoprof Worldwide
International Beauty
Fair 2018, BOLOGNA
The Oceanic booth at the Cosmoprof Worldwide International Beauty
Fair in Bologna was extremely popular. Visitors enjoyed a special glamour
set from the Long4Lashes brand, advice and assistance from a make-up
professional in the AA Wings of Color zone, and got acquainted with the
offer of Oillan dermocosmetics. Guests were left impressed by the dynamic
development and uniqueness of each of the brands and expressed positive
opinions about the Polish cosmetics industry, of which Oceanic has become
one of the leading brands.

WYDARZENIA/EVENTS

NAJLEPSZE
dla Urody
2017

DOSKONAŁOŚĆ
ROKU
Twój Styl 2017

Tusz do rzęs No Limit Volume AA Wings of Color
wyróżniony został tytułem Najlepsze dla Urody
2017 przyznawanym przez miesięcznik „Uroda
Życia”. Gala wręczenia nagród odbyła się
w restauracji Amber Room w Warszawie.
Poprowadziły ją Marzena Rogalska oraz
Anna Maruszeczko (redaktor naczelna „Urody
Życia”), zaś po części oficjalnej goście mogli
wysłuchać koncertu Kuby Badacha.

W hotelu Marriott w Warszawie odbyła się
uroczysta gala wręczenia nagród Doskonałość
Roku magazynu „Twój Styl”. W kategorii „kosmetyki
polskie – makijaż” zwyciężyła linia AA Wings
of Color. O wyborze zdecydowali przedstawiciele
wydawnictwa Bauer i redakcji „Twojego Stylu”:
dermatolog dr Elżbieta Kowalska-Olędzka,
aktorki Magdalena Cielecka, Agnieszka
Grochowska, Agnieszka Więdłocha oraz
dziennikarka Monika Olejnik.

Twój Styl 2017
AWARDS
Dorota Soszyńska odebrała nagrodę
za tusz No Limit Volume
AA Wings of Color.
Dorota Soszyńska received the award
for No Limit’s Volume
AA Wings of Color mascara.

The Marriott Hotel in Warsaw hosted the „Twój Styl”
Excellence of the Year gala. AA Wings of Color won
the Polish cosmetics / make-up category. The choice
was made by a panel of representatives from
Bauer publishing and the „Twój Styl” editorial staff,
dermatologist Dr. Elżbieta Kowalska-Olędzka,
actresses Magdalena Cielecka, Agnieszka
Grochowska, Agnieszka Więdłocha and journalist
Monika Olejnik.

Laureatki konkursu z naczelną
„Urody Życia” Anną Maruszeczko.
The winners with Anna Maruszeczko,
the editor-in-chief of „Uroda Życia”.

BEST FOR BEAUTY
Awards 2017
No Limit Volume Mascara AA Wings of Color won
Uroda Życia’s Best for Beauty Award 2017. The awards
gala took place at the Amber Room restaurant
in Warsaw with Marzena
Rogalska and Anna Maruszeczko
(editor-in-chief of Uroda Życia)
hosting the ceremony. Kuba
Badach provided the evening’s
entertainment with a beautiful
concert.

SUPERPRODUKT
Świata Kobiety
Kosmetyki AA Wings of Color otrzymały główną
nagrodę w 11. edycji plebiscytu Superprodukt
Świata Kobiety w kategorii „makijaż i zapach”.
Jurorom, lekarzom, przedstawicielom redakcji
oraz aktorkom Grażynie Wolszczak i Katarzynie
Zielińskiej spodobało się, że dzięki nim perfekcyjny
makijaż mogą wykonać wszystkie kobiety, nawet te
o skórze wrażliwej i skłonnej do alergii. Konkurencja
była spora, bo w tegorocznej edycji plebiscytu wzięło udział ponad 300 produktów.

Świat Kobiety
SUPERPRODUCT
AWARDS

Miesięcznik „Uroda Życia” nagrodził
20 najlepszych kosmetyków roku.
The magazine „Uroda Życia”
awarded 20 best cosmetics of the year.

Atrakcją wieczoru był koncert
Kuby Badacha.
Kuba Badacha provided
the evening’s entertainment.

Dorota Soszyńska, Tomek Kocewiak
z „Urody Życia” i dr Ewa Chlebus,
dermatolog.
Dorota Soszyńska and Tomek Kocewiak
of „Uroda Życia” with dermatologist
Dr. Ewa Chlebus.

AA Wings of Color cosmetics won the top prize
at the 11th edition of „Świat Kobiety” plebiscite in
the make-up and scent category. Jurors, doctors,
journalists, as well as actresses
Grażyna Wolszczak and
Katarzyna Zielińska,
liked the fact that our
products allowed all
women to put on
perfect make-up,
even those with
sensitive and
allergy prone skin.
The competition was
considerable – over 300
products took part in this
year’s poll.
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W 100% PRZEBADANE ALERGOLOGICZNIE

BOTANICZNY
koktajl piękna
IDEALNIE WSPÓŁGRA
ZE SKÓRĄ

kosmetykiAA.pl

POBUDZA PROCESY
REGENERACJI

PRZECIWZMARSZCZKOWE KREMY BOTANICZNE

∙

ALOES MEKSYKAŃSKI: INTENSYWNIE REGENERUJE GŁĘBOKO NAWILŻA
POBUDZA ENERGIĘ KOMÓRKOWĄ WZMACNIA STRUKTURĘ SKÓRY.

∙

∙

EFEKT: SKÓRA ZREGENEROWANA, IDEALNIE GŁADKA I MIĘKKA.

POZNAJ INNE KOSMETYKI BOTANICZNE:
ALGA
CZERWONA

KONOPIE
SZLACHETNE

RÓŻA
JAPOŃSKA

