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W 100% PRZEBADANE ALERGOLOGICZNIE

kosmetykiAA.pl

NAWILŻA  
wszystkie warstwy skóry

ODBUDOWUJE 
matrycę lipidiową naskórka

WZMACNIA 
włókna kolagenu i elastyny

STYMULUJE  
naturalne procesy regeneracyjne

CHRONI 
komórki przed czynnikami środowiska

PIĘĆ 
WYMIARÓW 
PIĘKNA
Przełomowa 
technologia 
działa w pięciu 
najważniejszych 
obszarach 
odpowiedzialnych 
za zachowanie 
młodości skóry!

NOWOŚĆ!
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Bardzo cieszy mnie fakt, że coraz więcej osób swoje 
codzienne wybory uzasadnia dbałością o dobro naszej 
planety. Rezygnujemy z plastikowych toreb, kupujemy 
lokalnie i unikamy produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Wśród nowości Oceanic na ten sezon nie mogło więc zabraknąć  
produktów wpisujących się w ten nurt. Kosmetyki botaniczne  
AA Bio Natural Vegan są w 100 proc. wegańskie, a do tego, jako nieliczne  
dokładnie przebadane pod kątem bezpieczeństwa dla skóry wrażliwej  
i skłonnej do alergii. Jesteśmy z tego osiągnięcia niezmiernie dumni.
Niedawno swoje piąte urodziny świętowało serum do rzęs  
Long4Lashes. Ma liczne grono fanek nie tylko w Polsce, ale i za granicą, 
m.in. w krajach Zatoki Perskiej, o której piszemy w tym wydaniu nasze-
go magazynu. Urodziny Long4Lashes obchodziliśmy z pompą podczas 
osiemnastki, niezwykle cenionego w branży urody, portalu Wizaż.pl. 
Naszym klientkom po raz pierwszy proponujemy też spersonalizowane 
kosmetyki AA Reveal Youth, wychodząc tym samym naprzeciw  
najnowszym trendom w pielęgnacji skóry. To jeden bazowy krem  
i cztery różne kuracje, które dobierasz w zależności od potrzeb cery 
danego dnia. Wierzymy, że chociaż każda z nas jest inna,  
to na co dzień może być piękna.
Jednym z trendów na nowy sezon jest także homing. W końcu jesień  
to idealny czas na rytuały pielęgnacyjne przeprowadzane w zaciszu 
własnego domu. Relaks z książką pod kocem będzie jeszcze pełniejszy, 
jeśli na twarz nałożymy maseczkę. Wśród nowości Oceanic znalazły 
się aż dwie maski bąbelkowe – w ramach klasycznej linii AA oraz jej 
młodszej siostry AA Emoji. Pięknego odpoczywania!

It’s incredibly encouraging to see more and more of us 
make lifestyle choices based on the wellbeing of our pla-
net, whether its forsaking plastic bags, buying locally  
or avoiding products of animal origin. 

Oceanic’s seasonal debuts are fully in line with such global trends,  
and these include botanical, 100% vegan Bio Natural Vegan  
AA cosmetics. Making us even prouder, they are the first such product 
 in the world to be carefully tested to ensure they work safely with 
sensitive and allergy-prone skin. Elsewhere, not long back Long4Lashes 
eyelash serum celebrated its fifth birthday, with the landmark celebrated 
with gusto during the 18th anniversary of the acclaimed beauty industry 
portal Wizaż.pl. Long4Laashes don’t just enjoy a sizeable following  
in Poland, but also in the Gulf States – one of many topics we touch  
on over the course of this issue. 
In other news, for the first time we’re offering our clients personalized  
AA Reveal Youth cosmetics, thereby taking a major step towards 
meeting the latest skincare trends. In this case, the line consists of one 
base cream and four different treatments that can be chosen and mixed 
depending on your skin’s needs on any given day – we’re all different,  
but we can all be beautiful!  
Finally, homing – one of the big new trends of the season. After all, 
there’s no better time to enjoy skincare rituals in the warmth of your own 
home than during the autumn. Relaxing with a book under a blanket 
feel even better with a mask on your face! Two bubble masks are among 
Oceanic’s new innovations, and they appear in the AA classic line  
and it’s younger sister line, AA Emoji. As always, have a beautiful rest! 

Drodzy

Dear
Czytelnicy

Readers

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

Dziękuję, że jesteście z nami!
Thanks for supporting us!
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100% ALLERGY TESTED

MAKIJAŻ
PRZYJAZNY SKÓRZE

NIECH CIĘ UWIEDZIE ZŁOTY BLASK.
24 karatowe złoto o właściwościach anti-aging 

rozświetli twarz milionem refleksów.
 

KOSMETYKI DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W DROGERIACH
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Otwarciesezonu
jesień-zima 2018/19

Start of the 
Autumn-Winter 2018/19 
Season

Pielęgnacja, którą sama 
komponujesz, bąbelkowe maseczki, 

otulające kremy do ciała  
i oddychający makijaż. Nie mamy 

wątpliwości – ta zima będzie piękna!

Featuring skincare treatment that 
you can compose yourself, bubble 

masks, body creams that gently wrap 
your skin and makeup that breathes, 
there’s no doubt that this winter will 

be beautiful!

Kosmetyk, który maluje i pielęgnuje? Nie, to nie marzenie, ale  
produkt, który właśnie trafił do drogerii! Podkłady AA Dream Minerals 
zawierają naturalne minerały o dobroczynnym wpływie na cerę.  
Nie tylko idealnie wyrównują koloryt, ale także nie zatykają porów  
i pozwalają skórze oddychać. Są dostępne w dwóch wariantach.  
Dream Minerals–Hydro Comfort zapewnia efekt promiennej, 
nawilżonej skóry, zaś Dream Minerals–Silky Matt pomaga uzyskać 
efekt pudrowego matu. Kosmetyki mają płynne konsystencje, które 
ułatwiają ich aplikację.

DREAM Minerals
A cosmetic that combines both makeup and skin care benefits?
No, it’s not a wish that can be granted by a good fairy,  
but a product that has just hit the shelves in beauty stores!  
AA Dream Minerals foundation formulas contain natural minerals that 
have a beneficial effect on your skin – not only can they perfectly even 
tones, but they also won’t clog pores and will allow the skin to breathe.
Find two varieties available: Dream Minerals – Hydro Comfort leaves 
skin radiant and moist, while Dream Minerals – Silky Matt creates  
a perfect matte effect. Both have a liquid consistency that makes 
them easy to apply.

MAGIA 
minerałów

Przyroda w służbie piękna! Kosmetyki AA Botanical Essence, dostępne w sieci drogerii 
Hebe, opracowane zostały na bazie szlachetnych esencji i olejów roślinnych, wyselekcjono-
wanych przez ekspertów w dziedzinie botaniki i farmacji. Dostarczają skórze wszystkiego, 
co najlepsze z natury, m.in. soku z aloesu, oleju z konopi czy awokado, ekstraktu z nasion 
owsa czy opuncji figowej. Dzięki precyzyjnym badaniom sprawdzają się w przypadku 
skóry wrażliwej i skłonnej do alergii. W szerokiej gamie produktów na pewno znajdziesz 
ten najlepiej dopasowany do potrzeb twojej cery. Może to być np. Odżywczy Krem 
Kojący, Krem Bio-Infuzyjny Ujędrniający, Krem Bio-Infuzyjny Przeciwzmarszczkowy 
czy Krem Bio-Infuzyjny Wygładzający. 

THE ESSENCE of Nature
Nature has joined in the service of beauty! AA Botanical Essence cosmetics, available  
at Hebe beauty stores, have been developed on the basis of refined essences and vegeta-
ble oils, selected by botanical and pharmaceutical experts. They provide the skin with  
the best nature offers, including among others, aloe leaf juice, cannabis or avocado oil, 
and hayseeds or cactus pear extract. Thanks to precise research, they work even with  
sensitive, allergy-prone skin. The wide range of products will match your skin’s needs 
whether you’re after Multi-Nourishing Velvet Cream, Bio-Infusion Firming Cream,  
Bio-Infusion Anti-Wrinkle, or Bio-Infusion Smoothing Cream.

ESENCJA natury

Teraz ROŚLINY

Graj 
W BĄBELKI 

Coraz więcej osób świadomie dbających o zdrowie wybiera wegański styl życia. Na pewno zatem spodobają im się 
kosmetyki botaniczne AA Bio Natural Vegan. Zawierają aż 99 proc. roślinnych składników pochodzenia naturalnego, 
które w przyrodzie odpowiedzialne są za wzrost, odnowę oraz pobudzanie energii komórkowej. Dzięki wysokiej 
biozgodności ze skórą są przez nią świetnie wchłaniane i szybko rozpoznawane. Regenerują, chronią, niwelują oznaki 
stresu i starzenia. W gamie znajdziesz cztery różne kremy do pielęgnacji twarzy, koncentrat w formie olejku, wodę 
micelarną, peeling i żel do mycia twarzy. Czyli wszystko, czego twoja skóra potrzebuje, by pięknie wyglądać.

Time for PLANTS
More and more health-conscious people are choosing the vegan lifestyle. They’ll surely enjoy botanical cosmetics  
such as AA Bio Natural Vegan. Containing as much as 99% plant based, natural ingredients, these help the growth, 
regeneration and stimulation of cell energy. Thanks to their high bio-compatibility with the skin, they are easily recogni-
zed and absorbed. They regenerate, protect and mitigate signs of stress and ageing and the product range includes 
four different face creams, a concentrate in the form of oil, micellar water, peeling, and a face-washing gel. In fact,  
find everything that your skin needs to look beautiful.
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Nareszcie wegańska pięlęgnacja, która 
jest powszechnie dostępna!

Finally, a widely available vegan 
treatment!

Mineralny makijaż nie  
zatyka porów, kochają go więc 
nie tylko fanki naturalności.

Mineral makeup doesn’t clog
the pores, so it’s loved by more 
than just those who appreciate 
natural looks.

Z takimi maseczkami  
pielęgnacja jest najlepszą 
zabawą!

With these masks, skincare  
becomes great fun!

Bąbelkowe maseczki AA ucieszą wszystkie fanki pielęgnacji w 
stylu koreańskim. Już same opakowania – inspirowane azja-
tyckim, animowanym designem – sprawiają, że pielęgnacja 
nabiera weselszych barw. Do tego pozwalają aż na dwie 
aplikacje. Jednak najwięcej radości przyniosą ich innowacyjne 
formuły – lekkie, pieniące się, bąbelkowe. To zasługa dodatku 
aktywnego tlenu, który fantastycznie wpływa na kondycję 
skóry. W maseczkach znajdziesz też bogactwo innych skład-
ników aktywnych: witaminy, glinki, węgiel, ekstrakty roślinne, 
24-karatowe złoto czy kwas hialuronowy. Od teraz możesz się 
świetnie bawić i jednocześnie dbać o swoją skórę!

Play BUBBLES
AA Bubble Masks in sachets will bring joy to all fans  
of  Korean-style skincare. Starting from the packaging – 
inspired by Asian-style, animated design – they make nursing 
your face an experience full of joy and color. Additionally, 
users have two choices when it comes to application. It’s their 
innovative formula that creates the most fun – light, foamy, 
bubbly. Making all that possible is active oxygen which has  
a great effect on the condition of the skin. The masks also 
contain a whole range of other active ingredients: vitamins, 
clays, carbon, plant extracts, 24k gold, or hyaluronic acid. 
Now you really can have fun while caring for your skin!

WIELKI błękit 
Skóra może być piękna niezależnie od wieku, zaś nowoczesna 
pielęgnacja powinna się odbywać w duchu pro-aging – takie 
idee przyświecały marce Payot w stworzeniu nowej linii Blue 
Techni Liss. To pierwsza gama pielęgnacyjna naśladująca 
naturalny biorytm skóry, który zakłócony sztucznym światłem, 
komputerami, coraz krótszym snem, ma dla niej widoczne 
konsekwencje: zmęczony wygląd, odwodnienie, poszarzały 
koloryt, zmarszczki. Podwójnie usieciowany kwas hialuronowy 
zapewnia cerze superwygładzenie oraz promienny wygląd,  
a wyciąg z drzewa niepokalanka pospolitego tworzy ochronną 
tarczę przeciwko szkodliwemu działaniu sztucznego światła.

THE BIG Blue
Your skin can be beautiful whatever your age, and modern 
skincare should take into account modern pro-ageing trends 
– these were the ideas behind Payot’s new line, Blue Techni 
Liss. It is the first product range to imitate the skin’s natural 
bio-rhythm. Modern living impacts the skin due to artificial 
lighting, computers and shorter sleeping habits, and these 
factors can visibly affected the skin by leaving it looking tired, 
dehydrated, gray or increasingly prone to wrinkles. Blue 
Techni Liss cosmetics protect against the negative impact of 
artificial lighting, their key ingredient being chaste tree extract. 
Double-cross-linked hyaluronic acid provides the skin with a 
super-smoothing effect that allows users to enjoy glamorous 
and beautiful skin regardless of their age.

Nie musisz się na siłę  
odmładzać, by pięknie  
wyglądać i dobrze się czuć.

You don't need rejuvenating 
therapy to look and feel 
beautiful.

Jeśli drzemie w tobie prawdziwa pin-up girl, sięgnij po 
jedną z czterech bąbelkowych maseczek AA Bubble Mask. 
Niech cię nie zmylą słodkie opakowania w stylu retro – ich 
działanie jest na wskroś nowoczesne. Zawierają aktywny 
tlen, dzięki któremu w kontakcie ze skórą zamieniają się 
w niezwykłą, kolorową piankę plus innowacyjną formułę 
Antyox & Detox, która pobudza mikrocyrkulację i zwiększa 
wchłanianie składników aktywnych.

Modernity  
IN RETRO STYLE
If there is a true pin-up girl deep inside of you, use one  
of four AA Bubble Masks. Don't be deceived by their cute 
vintage packaging – they are utterly modern in action. 
They contain active oxygen, thanks to which they turn into 
unique, colorful foam in contact with skin, as well as the  
innovative Antyox&Detox formula that stimulates 
microcirculation and maximizes the absorption  
of active ingredients.

Nowoczesność 
W STYLU 
RETRO

Maseczki są dostępne w sieci 
Drogerii Rossmann.

Masks are available at 
Rossmann beauty supply 
stores.

Wyciągi z egzotycznych roślin 
sprawią, że twoja skóra będzie 
wyglądała jak po rajskich 
wakacjach. 

Exotic plant extracts will leave 
your skin looking like you've 
just returned from a holiday 
in paradise!

NOWOŚCI/NOVELTIESNOWOŚCI/NOVELTIES



Dobrze oczyszczona cera to piękna cera. Po prostu. Dlatego 
wybierając kosmetyki do demakijażu, nie warto kierować się 
przypadkiem. Zwłaszcza że bestsellerowa linia AA Hydro Sorbet 
właśnie została rozszerzona o preparaty myjące. Zacznij od 
łagodzącego mleczka do demakijażu, które skutecznie oczyści 
skórę bez użycia wody. Potem przemyj ją którymś z płynów mi-
celarnych: multinawilżającym do suchej skóry, tonizującym do 
normalnej albo seboregulującym do tłustej. Dzięki temu twoja 
skóra będzie promieniować świeżością i blaskiem.

FRESH as Sorbet
Properly cleansed skin is beautiful skin. That’s it. This is why, 
when choosing make-up removing cosmetics, don’t leave any-
thing to chance, especially as the best-selling AA Hydro Sorbet 
line has just been extended to feature washing preparations. 
Start from soothing cleansing milk to efficiently remove make-
-up from the skin without using water then wash it off with one 
of the micellar solutions: multi-moisturizing for dry skin,  
toning for normal skin or sebum-regulating for oily com-
plexion. Once every two days reach for Cleansing Face Peeling 
Paste which will help any remove toxins from the skin.  
With that, you’re guaranteed to look fresh and radiant.

W chłodniejszym sezonie, któremu nieodłącznie towarzyszy 
smog i centralne ogrzewanie, twoja cera może zacząć się 
buntować. Najlepiej ukoi ją wtedy dobra maseczka, taka jak 
Oillan Balance. W gamie znalazły się trzy rodzaje: nawilżają-
co-odżywcza do skóry suchej i odwodnionej, oczyszczająco-
-detoksykująca do trądzikowej i z niedoskonałościami oraz 
łagodząca do skóry naczynkowej i zaczerwienionej. Masecz-
ki są bogate w składniki aktywne, takie jak kwas azelainowy, 
olej z ogórecznika lekarskiego czy ekstrakt z kasztanowca. 
Zostały też przebadane na skórze alergików i charakteryzują 
się dermatologiczną skutecznością. 

Healthy BALANCE
Our skin has a habit of rebelling during cold weather, 
especially when the smog count is high and the central 
heating is cranked up to max. Soothe it with a good mask, 
such as Oillan Balance. There are three types available in 
our product range: a moisturizing and nourishing mask 
for dry and dehydrated skin, a cleansing and detoxicating 
mask for imperfect, acne-prone skin, and a soothing mask 
for reddened skin with dilated blood vessels. The masks are 
rich in active ingredients, such as azelaic acid, Borage oil,  
or chestnut extract, and have also been tested on allergy-
-prone skin to be dermatologically effective. 

Przed tobą wielkie wyjście? Zanim nałożysz makijaż, zadbaj 
o piękno skóry. Pomoże ci w tym dwuetapowy zabieg ban-
kietowy Lift4Skin, który błyskawicznie zredukuje zmarszczki, 
cienie i worki pod oczami. Najpierw nałóż na twarz hydro-
żel-bazę nawilżającą, który wygładzi zmarszczki i zadba  
o nawilżenie skóry. Ma przyjazną makijażowi formułę  
oil-free. Potem sięgnij po koncentrat peptydowy, który już  
po 2 minutach od aplikacji zredukuje głębokie bruzdy  
i worki pod oczami oraz rozjaśni cienie. Twoja skóra może 
wyglądać tak pięknie, że nie będziesz potrzebować  
podkładu. Szampańskiej zabawy!

Before the BALL
A big night ahead? Before slapping the makeup on, take care 
of the beauty of your skin with the help of a two-stage treat-
ment that’s perfect for special occasions: Lift4Skin immediately 
reduces wrinkles, dark circles and 
bags under the eyes. First, put the 
hydrogel-moisturizing base on 
your face - this will ensure your skin 
properly hydrates with its makeup-
-friendly oil-free formula. Next, reach 
for some peptide concentrate which 
will reduce any deep wrinkles and 
under-eye bags and will brighten any 
shadows within two minutes of being 
applied. Your skin will look so beauti-
ful you won't need any primer – now 
go on, have a great time!

Przed BALEM

AA HELP Biozgodna Formuła to specjalistyczny dermopro-
gram do pielęgnacji ciała dla skóry suchej i bardzo suchej. 
Innowacyjna Biozgodna Formuła, dzięki roślinnym składnikom 
biozgodnym ze skórą, pomaga uzupełnić lipidy, poprawia 
funkcje barierowe naskórka i tym samym zapewnia ochronę 
przed czynnikami zewnętrznymi. Naturalne oleje z wiesiołka, 
baobabu, awokado, zawarte w recepturach, zwiększają aktyw-
ność witamin oraz kwasów tłuszczowych, dzięki czemu skóra 
staje się doskonale odżywiona, nawilżona i zregenerowana. 
Hipoalergiczna kompozycja zapachowa delikatnie otula ciało, 
a szybkie wchłanianie zapewnia bardzo przyjemną aplikację.

BODY Dressing
AA HELP Bioconsistent Formula is a specialized bodycare 
dermoprogram aimed at dry and very dry skin. Thanks to  
its plant-based ingredients which are biologically consistent 
with skin, the innovative Bioconsistent Formula helps restore 
lipids, improve the skin barrier function and ensure better  
protection against external factors. The natural evening 
primrose, baobab and avocado oils used in the formula  
increase the activity of vitamins and fatty acids, which  
all help to hydrate and regenerate the skin. The hypoallerge-
nic aroma composition softly encapsulates the body, while 
fast absorption provides for comfortable application.

OPATRUNEK 
dla ciała
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Świeżość 
SORBETU

Zdrowy 
BALANS

By twoja skóra wyglądała młodo, musi zostać spełnione pięć czynników: nawilżenie jej wszystkich warstw, odbu-
dowa matrycy lipidowej naskórka, wzmocnienie włókien kolagenu i elastyny,  stymulacja naturalnych procesów 
regeneracyjnych oraz ochrona przed czynnikami środowiska, takimi jak smog czy stres oksydacyjny. I właśnie to 
wszystko zapewniają kosmetyki z nowej gamy AA Technologia Wieku 5 Repair. To przełomowa seria multifunkcyj-
nych kremów z innowacyjnymi luteosferami zgłoszonymi patentowo. Dostępne w kategoriach 30+, 40+, 50+, 60+  
i 70+ zapewnią młody wygląd każdej kobiecie niezależnie od wieku. 

The Big FIVE
In order to make your skin look young, five elements need to be satisfied: all layers should be moisturized,  
the epidermal lipid matrix needs to be reconstructed, collagen and elastin fibers strengthened, the natural 
regeneration processes stimulated, and external factors, such as smog or oxidation stress, protected against.  
All can be ensured via the new range of AA Age Technology 5 Repair cosmetics. It’s a groundbreaking series  
of active, multifunctional creams with innovative luteospheres (patent pending). Available in 30+, 40+, 50+, 60+ 
and 70+ categories, they ensure a young look for women of all ages.  

Wielka PIĄTKAMądre oczyszczanie to  
sposób na cerę pełną blasku.

Smart cleansing  
for radiant skin.

Zapewnij swojemu ciału 
mleczne lub kremowe 
otulenie.

Provide your body 
with a milky or creamy  
embrace.

Luteosfery stymulują 
procesy naprawczo-
-ochronne na pozio-
mie komórkowym.

Luteospheres 
stimulate repair and 
protection processes 
at a cellular level.

Roślinne składniki aktywne to najlepsze, co możesz dać swojej 
skórze niezależnie od wieku. W nowym kremie intensywnie 
nawilżającym 3 w 1 Oillan Botanic znajdziesz substancje  
o udowodnionym, korzystnym wpływie na cerę. Sok z liści 
aloesu łagodzi, regeneruje, utrzymuje odpowiedni poziom 
wilgoci w naskórku oraz chroni przed promieniami UV. Ekstrakt 
z zielonej herbaty pobudza mikrokrążenie i dodaje witalności.  
Z kolei alga śnieżna stymuluje odnowę komórkową skóry, dzięki 
czemu cera staje się elastyczna i promienna. Do tego Oillan 
Botanic możesz stosować na trzy sposoby: jako krem na dzień, 
na noc albo odżywczą maskę. 

POWER of Plants
Active plant-based ingredients are the best gift you can give 
your skin, regardless of your age. The new intensively hydrative 
3 in 1 Oillan Botanic cream contains substances that have  
a proven positive effect on skin: aloe leaf juice soothes, rege-
nerates and maintains a healthy level of skin hydration and 
protects against UV rays; green tea extract stimulates micro-
-circulation and adds vitality; snow algae, in turn, stimulates 
skin cellular regeneration, which makes it smooth and radiant. 
Additionally, Oillan Botanic has three uses: as a day cream,  
a night cream or as a nourishing mask. 

SIŁA 
roślin

Grubsza warstwa kosmetyku 
nałożona jako maseczka to 
gwarancja turbonawilżenia.

A thicker layer of the cosmetic 
as a mask guarantees a turbo 
moisturizing effect.

Masz ochotę wyrównać koloryt skóry pod-
kładem, ale nie chcesz, by stworzył na niej 
maskę? Sięgnij po nowy podkład AA Oxygen 
Foundation z aktywnym tlenem zapewnia-
jącym cerze witalność i promienność oraz 
kwasem hialuronowym dbającym o jej odpo-
wiedni poziom nawilżenia. Podkład nadaje 
skórze nieskazitelne wykończenie na wiele 
godzin, zmniejszając widoczność porów 
i niedoskonałości. 

MAKEUP That 
Can Breathe
If you want to even the tone of your skin  
with foundation but avoid a mask-like effect 
then look no further than the new AA Oxygen 
Foundation; enriched with active oxygen, 
which makes the skin radiant, and hyaluronic 
acid to provide a deep moisturizing effect, the formula provi-
des natural-looking coverage and leaves skin smooth for many 
hours by reducing the visibility of pores and imperfections.

MAKIJAŻ, 
który 
oddycha

Podkład dopasowuje 
się do koloru cery bez 
efektu maski.

The foundation 
adapts to the shade 
of skin without  
a mask effect.

Potrzeby skóry są różne nie tylko w zależności od wieku, ale też pory roku, miesięcznego cyklu, podróży czy zarwanej 
nocy. Trudno, by miał im sprostać zawsze ten sam kosmetyk. AA Reveal Youth to indywidualny program pielęgnacyjny, 
który spersonalizuje twoją codzienną pielęgnację. W jego skład wchodzi jeden krem antyoksydacyjny plus cztery 
kuracje: wypełniająca zmarszczki, modelująca owal twarzy, przeciw zaczerwienieniom oraz rozświetlająca. Dobieraj 
je w zależności od potrzeb cery danego dnia. Możesz je stosować klasycznie – jako serum pod krem albo wymieszać 
kilka kropli z kremem, by stworzyć swoją ulubioną kombinację. 

Personalized REVOLUTION
The needs of your skin don’t just depend on your age, but also on the time of year, the monthly cycle, and whether 
you’ve been traveling or had a sleepless night. With that in mind, it’s hard for a single product to satisfy all these variab-
les. AA Reveal Youth is the first individual skincare program that will personalize your daily beauty routines. It consists of 
a single anti-oxidant cream and four treatments that fill wrinkles, model the face outline, control redness and brighten 
the skin. Choose them according to your skin needs of the day. Furthermore, use them in a classical way – as a serum 
under the cream, or mix a few drops with the cream to create your favorite combination.  

Spersonalizowana
REWOLUCJA

Kropla koncentratu zmienia 
twój krem w zupełnie nowy 
kosmetyk.

A drop of concentrate will 
change your cream into a 
totally new cosmetic.

Te 2 kosmetyki to sposób  
na promienność w 2 minuty.

These 2 cosmetics will make 
your skin glow in 2 minutes.

Jednorazowe saszetki 
pozwalają dobrać ma-
seczkę w zależności od 
potrzeb skóry w danym 
momencie.

Single use sachets allow 
you to choose the mask 
depending on your 
skin needs at any given 
moment. 

Nawilżanie to pierwsze przykazanie pięlęgnacji. 
Nuda? Nie, gdy w grę wchodzi młodzieżowa linia 
AA Emoji. W niej także pojawiła się bąbelkowa 
maseczka. Po aplikacji zamienia się w piankę, która 
intensywnie nawilża i dotlenia skórę. Zawiera kwas 
hialuronowy i aloes oraz aktywny tlen, który ułatwia 
transport aktywnych składników do głębszych warstw 
skóry. Wystarczy kilka chwil, by cera odzyskała cu-
downe nawilżenie i świeżość.

BEAUTIFUL Foam
Moisturization is the first commandment of skincare.  
Boring? Not when we have the AA Emoji line for  
the young at heart. It too includes a bubble mask  
and after application it transforms into a foam that  
intensively moisturizes and oxygenates the skin. It conta-
ins hyaluronic acid, aloe and active oxygen, which helps 
to transport active ingredients into deeper layers of skin. 
A few moments are enough to rehydrate and freshen.

Młodzi fani pielęgnacji 
pokochają zabawne hasła 
AA Emoji.

Young skincare enthusiasts 
will love AA Emoji’s amusing 
slogans.

PIĘKNA 
pianka
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To nieprawda,  że złoto sprawdza się 
tylko latem albo wieczo-

rową porą. W codziennym makijażu sprawia, że twarz nabiera 
promienności i świeżości, nawet jeśli aura szarości za oknem  
nie sprzyja dobremu wyglądowi. Jego ciepła tonacja  
i blask działają niczym naturalny filtr fotograficzny, wygładzając 
zmarszczki, niedoskonałości czy wymazując zmęczony wygląd. 
Dlatego tej jesieni stawiamy na efekt glow, podkreślając złotem 

nie tylko policzki, ale i powieki, usta, dekolt czy ramiona. 
Złoty total look jest zdecydowanie najgorętszym trendem 

sezonu. Nowością są wypiekane cienie do powiek   
Baked Eyeshadow oraz pudry rozświetlające  
Highlighter Baking Powder, które dodadzą cerze 
blasku. W tym sezonie stawiamy na efekt glow,  
również jeśli chodzi o dekolt i ramiona, dlatego płyn-
ny rozświetlacz Precious Liquid Highlighter sprawi,  

że skóra nabierze szlachetnego, promiennego 
wyglądu. Na sezon jesień-zima powiększa się również 

kolekcja szminek Color Creme Lipstick o cztery kolory 
nude. Usta podkreślone szminką w kolorze nude 

to absolutny must have tego sezonu. W gamie kolorystycz-
nej jest również kolor w odcieniu 18 Wizaż.pl, który został 
stworzony na 18. urodziny portalu.

It’s not true that gold only works in the summer 
or evening. When it comes to 

everyday makeup, it makes the face look radiant and fresh, 
despite the gloom and grey of outdoors. Its warm shades and 

glow work like a natural photographic filter that removes 
wrinkles, imperfections or tired, weary looks. That’s why 
this summer we’re betting on the glow effect, using gold 
to highlight not only cheeks, but also the eyelids, lips, 
neckline or shoulders. A total gold look is definitely the 
hottest trend of the season. Another novelties are Baked 
Eyeshadows and Highlighter Baking Powder, which give 
your skin luminosity thanks to beautiful colors that are 
enriched with 24k gold. This season we also look towards 
the glow effect for the neckline and shoulders with the 
Precious Liquid Highlighter: there’s no better way to lend it 
a refined, radiant look. The Color Creme Lipstick collection 
is expanding with four new nude colors for the fall-winter 
season. Lips underlined with nude colors lipstick are the 
absolute must-have of the season. The range of colors 
includes 18 Wizaż.pl, created especially to celebrate  
the portal’s 18th anniversary. 

Które jesienne trendy najbardziej do Ciebie przemawiają?
Modne są rzeczy wygodne, oversize’owe i inspirowane sportem: 
pikowane kurtki, angielskie kraty i trencze, ciepłe i przytulne dzia-
niny, formy zaczerpnięte z męskiej szafy: marynarki, garniturowe 
spodnie i koszulowe bluzki. Ale jednocześnie moda wcale nie 
zapomniała o zabawie, kolorach i przepychu. Wróciły lata 80., 
szerokie wypchane poduszkami ramiona i minisukienki  
ozdabiane falbanami. Bardzo podoba mi się też nowy trend 
promujący sztuczne futra zamiast prawdziwych. 
W jakie trzy elementy garderoby warto zainwestować  
w tym sezonie, żeby uaktualnić swój look?
Szeroki i długi płaszcz – może być nawet do kostek. Ja wybrała-
bym taki z dobrej szarej wełny o męskim i luźnym kroju. Sportowe 
buty, ale takie, które będziemy nosić do wełnianych spodni, na co 
dzień. Wreszcie golf, przylegający jak druga skóra, bo włożymy 
go pod marynarkę, obszerny sweter lub sukienkę.
W jakim stylu ubierania czujesz się najlepiej? Jakie rzeczy 
nosisz na co dzień, a co wybierzesz na wielką galę?
Na co dzień lubię prostotę, często noszę koszule, garniturowe 
spodnie i marynarki. Na wieczór wybieram proste sukienki  
lub coś szalonego, kolorowego, wyjątkowego, w mocnym 
kolorze. Wtedy lubię też być na szpilkach. Ale czasami wkładam 
frak, spodnie, płaskie lakierki i… cylinder, jak w zeszłym roku  
na przyjęciu w stylu lat 20. na Lazurowym Wybrzeżu. 
Czy zdarzają Ci się dni, gdy budzisz się i nie wiesz, w co się 
ubrać?
Niestety prawie codziennie. Nie udało mi się wyrobić w sobie 
nawyku planowania outfitu dzień wcześniej. Mam nawet taki 
sposób na bezsenność – jedni liczą barany, a ja planuję, co  
włożyć następnego dnia… i zawsze zasypiam, zanim coś wymyślę.
Co doradzisz kobietom, które nigdy nie wiedzą, w co się 
ubrać? 
Najlepsze wyjście to posiadanie małej ilości ubrań! Wystarczy 
10 zestawów na sezon, czyli 3-4 „doły” i pasujących do nich 6-8 
„gór”. Oprócz tego coś na weekend i wyjście. Myślę, że potrze-
bujemy dużo mniej rzeczy, niż nam się wydaje. I ograniczanie 
ilości jest najlepszą strategią na to, żeby dobrze wyglądać, nie 
marnować czasu ani pieniędzy.

Mniej
lepiej
znaczy

Less means better
Rozświetlona cera, połyskujące cienie  

w ciepłych, piaskowo-brązowych 
odcieniach, lśniąca pomadka w tonacji 

nude – złoto to najważniejszy trend  
w jesienno-zimowym makijażu.  

Radiant skin, glowing shadows in warm, 
sandy brown shades, shining lipstick  

in nude colors – gold is the most important 
trend when it comes to fall-winter. 

złota
Obsesja

Golden
obsession

Którą z sesji, przy których pracowałaś, wspominasz  
najlepiej?
Sesję z Karlem Lagerfeldem dla „VIVA! MODA”. Odwiedziliśmy 
jego studio i apartament. Wszystkie pomieszczenia od góry  
do dołu były  wypełnione książkami. To było superspotkanie. 
Których projektantów najbardziej cenisz i dlaczego?
Moją ulubienicą jest  Phoebe Philo, która niestety w tym roku 
skończyła kontrakt z marką Céline. Jestem wielbicielką jej  
talentu od czasów, kiedy pracowała dla marki Chloé.
Co ma w sobie takiego Zosia Nowak, że została twarzą 
całej linii AA Wings of Color?
Kiedy pani Dorota Soszyńska zaprosiła mnie do wymyślenia 
kampanii dla AA  i zaproponowała do niej Zośkę, ucieszyłam 
się. Jakiś czas wcześniej robiłam sesję z Zosią Nowak  
dla „VIVA! MODA” i byłam nią zachwycona. Jest piękna. 
Ma najpiękniejszy uśmiech w branży!
Jak wyglądała praca nad sesją zdjęciową AA Wings  
of Color? Co było dla niej inspiracją? 
Kiedy planuję sesję, rzadko zdaję się na przypadek. Mam 
wymyślone kadry, czasami je nawet rysuję. Gdy wszystko prze-
biega zgodnie z planem, zdjęcia wyglądają dokładnie tak, jak 
je sobie wymyśliłam. Inspiracją dla kampanii AA Wings of Color 
były same produkty. Podoba mi się, że są łatwe w obsłudze, 
przyjazne zwykłym kobietom, mają naturalne składniki  
i eleganckie opakowania.
Jakie jesienne trendy w makijażu poleciłabyś Polkom?
Myślę, że w naszej szerokości geograficznej o tej porze roku 
świetnie wyglądać będzie rozświetlona skóra i złoto.
Który kosmetyk AA Wings of Color lubisz najbardziej?
Prywatnie używam olejku do ust, który nadaje im lekki kolor  
i dodatkowo je pielęgnuje, dzięki olejkowi z czarnuszki,  
awokado i słodkich migdałów.

Which fall trends appeal to you the most?
Things that are comfortable, oversized and sport-inspired are 
fashionable: quilted jackets, British check patterns and trench 
coats, warm and cozy knitted fabrics, and forms borrowed from 
the male wardrobe - blazers, suit trousers and shirt blouses.  
At the same time, fashion hasn’t forgotten about fun, colors 
and overall splendor. The 80s are back – broad shoulder pads 
and flouncey miniskirts. I also like the new trend that promotes 
fake fur as opposed to the real.
What three clothing items should we buy this season  
to update our look?
A long, wide coat – it can even reach your ankles. I would 
choose one made from good wool and with a loose cut. Sports 
shoes, but ones that we can wear with casual woolen trousers. 
Last but not least, a roll neck sweater, tight as your second skin, 
since we are going to wear it under a jacket, a loose sweater  
or a dress.
Which of the photoshoots you have worked on are you 
particularly fond of?
The one with Karl Lagerfeld for „VIVA! MODA”. We visited his  
studio and apartment. All the rooms were filled with books 
from top to bottom. It was an amazing meeting. 
Which designers do you appreciate the most and why?
My favorite is Phoebe Philo, who unfortunately terminated her 
contract with the brand Céline this year. I have been in love  
with her talent since she was working for Chloé.
What is so special about Zosia Nowak that she has beco-
me the face of the entire AA Wings of Color line?
When Mrs Dorota Soszyńska invited me to create a campa-
ign for AA and suggested Zośka, I was super happy. Some 
time before I’d had a photoshoot with Zosia Nowak for  
„VIVA! MODA” and I was simply delighted with her. She is beau-
tiful and absolutely has the prettiest smile in the industry!
How did the work on the AA Wings of Color photoshoot 
look like? What inspired it? 
When planning a photoshoot, I rarely rely on luck. I have  
some ready shots in my mind, sometimes I even draw them. 
When everything goes according to the plan, pictures  
look exactly the way I envisioned them. What inspired  
the AA Wings of Color campaign was the products themselves.  
I like that they are easy to use, friendly to regular women,  
have natural ingredients and elegant packaging.
What fall makeup trends would you recommend to Polish 
women?
I think that in our latitude at that time of year, glowing skin  
and gold look great.
Which AA Wings of Color cosmetic do you like best?
Privately I use caring lip oil, which gives them a light touch  
of color and additionally cares for them thanks to the addition 
of nigella sativa seed, avocado and sweet almond oil.

Szlachetna prostota z nutą szaleństwa to sekret jej stylu. 
Agnieszka Ścibior, stylistka i dyrektor ds. mody Edipresse, 
odpowiedzialna za sesje zdjęciowe AA Wings of Color, 
zdradza sekrety swojej pracy i szafy. 

Refined simplicity with a touch of the crazy: that’s the secret  
of Agnieszka Ścibior style. Filling the role of stylist and creative 
fashion director at Edipresse, and responsible for the  
AA Wings of Color photoshoot, she reveals the secrets  
of both her work and wardrobe.
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Kosmetyki z kolekcji  
Gold Obsession AA Wings of Color 
pasują do każdego typu urody.

Gold Obsession AA Wings of Color 
cosmetics match any complexion.
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Kto zaszczepił u Pana pasję do motocykli?
Motocykle były w mojej rodzinie od zawsze, jeździli na nich 
mój dziadek i tata. W dodatku pochodzę z Wrocławia,  
a w tym mieście żywe są tradycje zawodów żużlowych.
Czy pamięta Pan swój pierwszy motocykl?
Kupiłem go w tajemnicy, w wieku piętnastu lat. Była to 
Panonnia 250 cm3, węgierskiej produkcji. Po kilku dniach, 
zmuszony przez rodziców, musiałem go niestety sprzedać.
A teraz czym Pan jeździ?
Szukałem motocykla nietuzinkowego, oryginalnego i z cha-
rakterem. Koniecznie z limitowanej, europejskiej produkcji. 
Tak trafiłem do salonu Moto Guzzi. Te motocykle produko-
wane są od 1921 w małej fabryce w górach, nad jeziorem 
Como we Włoszech. Jest to najdłużej działająca fabryka 
motocykli na świecie. Tamtejsze kręte drogi są naturalnym 
poligonem doświadczalnym dla konstruktorów.
Jaki styl jazdy Pan preferuje?
Jeżdżę raczej spokojnie, czerpię z tego przyjemność i lubię 
ją sobie dawkować bez zbędnego pośpiechu.
Gdzie Pan jeździ? Z którą trasą wiążą się dla Pana najmil-
sze wspomnienia?
Używam motocykla na co dzień, a to oznacza stałe trasy 

Konie poszerzają horyzonty i tworzą mosty pomiędzy 
ludźmi. Obcowanie z nimi to metafizyczna przygoda, 

która może odmienić życie. 
 

Horses can broaden personal horizons and build bridges 
between people. Spending time with them  

is a metaphysical adventure that can change your life. 

i harmonii z koniem. Jeździec i koń stają się jednością. Do wza-
jemnej komunikacji wystarczają im najsubtelniejsze sygnały. 
I właśnie ta więź między człowiekiem a zwierzęciem jest dla 
mnie fascynująca, piękna i stanowi kwintesencję tego sportu. 
Kocham też wolność, którą czuję za każdym razem, gdy wsia-
dam na konia i galopuję. 
A za co kocha Pani konie?
Przyciągnęło mnie do nich to, że łączą w sobie siłę,  
piękno, dumę, wolność i odwagę, a jednocześnie wrażliwość, 
ostrożność i gotowość do ucieczki. Obcowanie z końmi  
jest dla mnie metafizyczną  przygodą. To szansa na  
spojrzenie na siebie przez lustro strachów, emocji, masek  
i dziwnych, niezrozumiałych postaw. Konie są niezwykle czujne 
na najdrobniejsze niewerbalne i emocjonalne sygnały,  
które wysyłamy. To sprawia, że w sytuacji intensywnej relacji  
z nami stają się zwierciadłem naszych emocji, intencji i postaw.
Jaki był dla Pani najpiękniejszy moment związany  
z jazdą konną?
Galop o zachodzie słońca nad brzegiem morza. Do tej pory 
pamiętam to magiczne uczucie.

Marcin jeździ motocyklem szosowym, który idealnie nadaje się zarówno do 
omijania korków w drodze do pracy, jak i na spontaniczne wycieczki za miasto.

Marcin rides a sports bike: perfect for both bypassing traffic jams on the way to 
work and spontaneous out-of-town trips.

Riding  
    in Style

Monika  Stanisław
ska
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do pracy i domu. Kilka lat temu wziąłem udział w wyprawie 
motocyklowej po Sycylii. Przejechaliśmy 2000 km po górskich, 
bardzo krętych trasach. Pokonywanie zakrętów o promieniu 
180 stopni tuż obok przepaści górskiej jest niezapomnianym 
doświadczeniem.
Jakie są Pana motocyklowe marzenia?
Chciałbym za kilka lat zabierać na motocykl córki i zaintereso-
wać je tym zacnym hobby.
Czy Pana pasja wpływa na Pana podejście do życia i pracy?
W jazdę motocyklem jest wpisany pewien stopień ryzyka,  
a w życiu jego ponoszenie jest zawsze powiązane z osiąganiem 
celów. W moich żyłach płynie też odrobina benzyny :-),  
co motywuje mnie do działania zarówno w biznesie,  
jak i w życiu prywatnym.
Czym zajmuje się Pan w firmie Oceanic?
Mam przyjemność zarządzać działem zajmującym się Marka-
mi Własnymi detalistów i dystrybutorów.
Jakie produkty Oceanic lubi Pan najbardziej? Które zabie-
ra na motocyklowe wyprawy?
Najbardziej lubię balsam po goleniu AA i serum do rzęs L4L. 
Balsam stosuję na co dzień i zabieram na każdy wyjazd. 
Natomiast odżywka do rzęs to wspaniały produkt do rozwoju 
sprzedaży i zdobywania nowych klientów. 

Who instilled a passion for motorbikes in you?
Bikes have always been in my family; both my granddad  
and dad used to ride them. Plus, I’m from Wrocław,  
which is a city renowned for its speedway tradition.
And what bike do you ride nowadays?
I was looking for a unique, original bike with character.  
A limited edition of European manufacture was a must.  
That’s how I found the Moto Guzzi dealership. These bikes 
have been produced since 1921 in a small factory  
in the mountains by Lake Como in Italy. It’s the longest-opera-
ting motorbike factory in the world. The curving roads there  
provide a natural testing ground for manufacturers.
What style of riding do you prefer?
I prefer to ride casually; I enjoy it and tend to apply this pleasu-
re in small doses, without hitting unnecessary speeds.

What are your motorbiking dreams?
I would like to be able to take  
my daughters for a ride in a few  
years and get them interested  
in this noble hobby.
Has your passion affected your 
approach to life and work?
Riding a motorbike is inherently 
related to risk, and in life, taking risks 
has always been associated with 
achieving goals. I like to think there’s  
a drop of gasoline coursing through 
my veins, and that motivates me both 
in business and private life.
What do you do for Oceanic?
I have the pleasure of running the  
department responsible for  the priva-
te labels of retailers and distributors.
Which Oceanic’s products do you 
like the most? Which of them do 
you take on your bike trips?

My favorite is AA aftershave balm and L4L eyelash serum.  
I use the balm on an everyday basis and take it on every trip, 
while the eyelash conditioner is the perfect product with  
which to expand sales and gain new customers. 

JAZDA
charakterem

Czym zajmuje się Pani w firmie Oceanic?
Jestem trenerem biznesu – zajmuję się analizą 
potrzeb biznesowych firmy oraz budowaniem 
i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań dla 
różnych działów w firmie. Tworzę rozwiązania 
podnoszące efektywność działania konkretne-
go działu.

How did your adventure with horses start?
Ever since I can remember, my parents would 
take me along to equine competitions. While 
watching the riders and their horses, it became 
my dream to give horse riding a try one day too. 

What do you love the most about horse riding?
It’s a discipline where you strive to achieve a mutual under-
standing and harmony with the horse. The rider and the horse 
become one. Horses need only the slightest signals for com-
munication. It’s that bond between human and animal that  
I find so fascinating and beautiful. That’s the very quintessen-
ce of this sport. I also love the freedom that I experience every 
time I get on a horse and begin to gallop. 
What do you love about the animal itself?
What attracted me to them is the fact that their character 
combines strength, pride, freedom and courage; at the same, 
these animals are sensitive, cautious and always ready to flee. 
Spending time with horses is a metaphysical adventure.  
It’s a chance to look at oneself in the mirror of our fears, 
emotions, masks, and strange, incomprehensible attitudes. 
Horses are extremely sensitive to even the tiniest non-verbal 
and emotional signals that we send. Because of that, if we are 
in an intense relationship with them, they can become  
a reflection of our emotions, intentions and attitudes.
What do you do for Oceanic?
I am a business trainer – I am involved in the analysis of  
the company's business needs as well as building and imple-
menting modern solutions for various departments. 
 I create solutions aimed at improving the efficiency  
of a particular department.

Marcin Dradrach,
Dyrektor Sprzedaży  
- Marki Własne,
4 lata w Oceanic.

Marcin Dradrach, Sales Director  
of Private Label, has been with Oceanic 
for four years.

Monika Stanisławska
Trener Biznesu/ 

Trener Sprzedaży,
w Oceanic od 3 lat.

Monika Stanisławska, 
a business and sales 

coach, has been with 
Oceanic for three years.
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LEKCJE
harmonii

A Lesson in Harmony

Jak zaczęła się Pani przygoda z końmi?
Odkąd pamiętam, rodzice zabierali mnie na zawody konne. 
Gdy obserwowałam jeźdźców i konie, zrodziło się w mojej 
głowie marzenie, by też spróbować jazdy. 
Czego nauczyła się Pani od koni?
Gdy podjęłam pierwsze lekcje, usłyszałam, że największą 
chwałą nie jest to, by nigdy nie spadać, ale wsiadać  
na konia po każdym upadku. Dało mi to wiarę w wytrwałość 
w dążeniu do celu i umiejętność traktowania wyzwań jako 
życiowych lekcji. Z kolei kilka lat temu wzięłam udział  
w innowacyjnych warsztatach rozwojowych Akademii Przy-
wództwa, w której trenerami były… konie. Istotą tej metody 
jest stworzenie przestrzeni, w której możemy doświadczyć 
siebie w relacji z koniem. Staje się ona metaforą, dzięki której 
możemy odkryć swoje miejsce w kulturze organizacyjnej 
firmy (np. obserwując, czy chcemy, żeby koń za nami podążył 
dobrowolnie, czy raczej go ciągnąc) i która staje się punktem 
wyjścia do zmian.
Co najbardziej kocha Pani w jeździe konnej?
To dyscyplina, w której dąży się do osiągnięcia porozumienia 

Monika swoją pasję 
łączy z pracą. Wyko-
rzystuje innowacyjną 
koncepcję edukacji, 
w której konie wspo-
magają rozwój kompe-
tencji osobistych  
i zawodowych.

Monika combines her 
work with her passion. 
She uses an innovative 
educational approach, 
where horses support  
a development  
of personal and 
professional skills.

Włoski luz, umiłowanie stylu 
i odrobina adrenaliny na krętych, 
górskich ścieżkach. Gdy motocykle 
stają się twoją pasją, w żyłach 
zaczyna płynąć nie krew, a benzyna. 

The casual Italian attitude to life, a love 
of style and that burst of adrenaline 
that hits on curving mountain paths. 
When motorbikes become your 
passion, you’ve veins run with petrol… 
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Położone nad nią kraje 
łączą pustynne krajobrazy 
ze splendorem nowoczesnej 
architektury. Wszystko w ramach 
umiłowania piękna, które jest 
jedną z najważniejszych wartości 
tego regionu. 

The Gulf States offer a unique 
juxtaposition between desert 
landscapes and splendid, 
modern architecture. It’s  
an aesthetic that embodies  
the values of the region. 

Ciepłe, cieliste kolory karmelu, orzecha czy 
terakoty wyznaczają tonację kolekcji Tara 

Jarmon na jesień-zimę 2018/19. Nie daj się jednak zwieść ich 
pozornej słodyczy. W nieoczywisty sposób połączone  
z fiołkowym różem, fioletem czy granatem, dają intrygujący 
efekt – jednocześnie szykowny i casualowy. Ubrania utrzymane 
są w klimacie lat 70. To glamour z niepokorną, artystyczną 
nutą, połączenie luzu i elegancji rodem z elitarnego amerykań-
skiego college’u, kobiecość z męskim twistem. Uwagę fashio-
nistek przyciągną zwłaszcza dopasowane marynarki, krótkie 
bomberki z futerka, długie, zwiewne sukienki, topy  
z oversize’owymi rękawami czy spodnie z wysokim stanem  
i szerokimi nogawkami. Jak zwykle u Tary Jarmon liczą się 
detale: falbanki, obszyte tkaniną guziki, marszczenia. Równie 
interesująco wypada sam dobór tkanin. Teksturowane, długo-
włose wełny, aksamit, sztruks czy jedwabna krepa dodają ubra-
niom szlachetności i szyku, a przy tym miękko otulają ciało. Nie 
mamy wątpliwości, że ten sezon będzie fascynujący i piękny. 

Pomiędzy        Półwyspem Arabskim a Iranem 
w ląd wcina się zatoka, która 

ze względu na powierzchnię (233 tys. km2) śmiało mogłaby 
zostać uznana za morze śródlądowe. Jest jednak zatoką.  
To Zatoka Perska. Jej dno kryje największe na świecie złoża ropy 
naftowej. Nic więc dziwnego, że wzdłuż jej wybrzeży rozwinęły 
się najbogatsze kraje świata, m.in. Kuwejt i Zjednoczone Emi-
raty Arabskie z Dubajem na czele. Krajobraz Kuwejtu malują 
głównie pustynie i półpustynie. Klimat tu jest suchy, zwrotniko-
wy. Zimą temperatura wynosi średnio 12 stopni, latem potrafi 
przekroczyć 50. Po inwazji Iraku w 1990 roku siły ONZ ze Stana-
mi Zjednoczonymi na czele odbiły Kuwejt z rąk irackich. W lutym 
1991 roku odzyskał on niepodległość. Mimo że wojska irackie 
z rozmysłem zniszczyły znajdujące się tam szyby naftowe, dziś 
państwo dynamicznie się rozwija, zaś jego stolica oszałamia 
nowoczesnością. Uwagę odwiedzających przykuwają zwłasz-
cza Wieże Kuwejckie, z których najwyższa ma aż 187 metrów 
wysokości. Swoją misterną architekturą zachwycają  Wielki 
Meczet i pałac Emira. Warto wybrać się też na jeden z licznych 
pchlich targów czyli souk. Można tu kupić przyprawy, słodycze, 
ryby, warzywa i owoce, a z mięs tylko baraninę – obowiązkowo 
pozyskiwaną w obecności mułły. 
Największym miastem Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
jest Dubaj. By je w pełni podziwiać, warto odwiedzić oddaną 
do zwiedzania w 2018 roku Dubai Frame, czyli największą 
ramę świata. Stanowią ją dwie 150-metrowe wieże połączone 
93-metrowym mostem z przezroczystego materiału. Odwie-
dzający mają wrażenie, jakby stąpali w powietrzu. Trudno nie 
wspomnieć o najwyższym budynku świata – Burj Khalifa.  
Ma 829 metrów wysokości! Jego wygląd, choć nowoczesny, 
nawiązuje do architektury islamu. Niedługo zostanie jednak 
zdetronizowany. Wieżowiec Dubai Creek Tower, który będzie 
oddany w 2020 roku, ma być o 100 metrów wyższy. Miasto 
przeżywa bowiem obecnie budowlany boom, bardzo promo-
wana jest też turystyka. Ogromne centra handlowe, sztuczne 
wyspy czy parki rozrywki przyciągają ludzi z całego świata.  
Już dziś przeważającą część mieszkańców stanowią obywatele 
Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Lotnisko w Dubaju 
jest zaś częstym portem przesiadkowym ludzi podróżujących 
z Europy w dalsze zakątki świata. Obydwa kraje Zatoki Perskiej 
stanowią niesamowity miks kulturowy, w którym ważne są 
uniwersalne wartości urody. Kobiety w tym regionie uwielbiają 
podkreślać spojrzenie, zaś najbardziej liczy się dla nich piękno 
oprawy oczu. Nic więc dziwnego, że marka Long4Lashes ze 

karmel

Perskiej

Słony

Tajemnice
Zatoki

Salty caramel

Secrets of the Persian Gulf 

Płaszcz w kolorze 
fiołkowego różu 
będzie wyrazistym 
dopełnieniem spodni 
w kratę oraz kaszmi-
rowego swetra.

A violet pink coat will 
vividly complement 
checked trousers and 
a cashmere sweater.

Dubajski Kanał 
Wodny to najnowsza 
atrakcja miasta.

The Dubai Water 
Canal is the city’s 
latest attraction.

Wielki Meczet w Kuwejcie może  
pomieścić nawet dziesięć tysięcy osób.

The Grand Mosque in Kuwait can accom-
modate up to ten thousand people.

Sklep on-line: www.tarajarmon.com.pl
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swoim bestsellerowym serum do rzęs, a także produktami do 
brwi czy okolic oczu, szturmem weszła na tamten rynek, błyska-
wicznie stając się obiektem pożądania tamtejszych kobiet.

Between       the Arabian Peninsula and Iran, a gulf 
cuts into the land, which – because  

of its size (233,000 km2) – can easily be mistaken for an inland 
sea. This mass of water is the Persian Gulf and its bottom covers 
the biggest oil deposits in the world. Therefore, it is no surprise 
that the richest countries in the world, such as Kuwait, United 
Arab Emirates and Dubai, are located along its shores.The 
landscape of Kuwait is characterized mostly by deserts and 
semideserts and the climate is dry and temperate. The average 
temperature is 12 degrees in winter, while in summer it can exce-
ed 50 degrees. After the invasion of Iraq in 1990, the ONZ forces 
led by the USA retook Kuwait from Iraqi hands and in February 
1991 the country regained its independence. Even though  
the Iraqi army purposefully destroyed the oil wells located there, 
the country has developed dynamically, while its capital has 
grown into a stunning modern city. Kuwait Towers, the highest  
of which is 187 meters tall, catch the eye of all who visit while  
the Grand Mosque and the Palace of the Emir enthrall with their 
intricate architecture. It’s also worth visiting one of numerous 
souqs, which are small marketplaces where one can buy spices, 
sweets, fish, vegetables and fruit. As far as meat is concerned, 
only mutton is available, and it must be sourced in the presence 
of a mullah. As for the United Arab Emirates, the largest city there 
is Dubai. In order to admire it fully, visit the Dubai Frame: comple-

Warm, flesh-toned caramel, 
nut and terracotta 

colors dominate the palette of Tara 
Jarmon’s fall-winter collection 2018/19. 
Don’t be tricked by their seeming sweet-

ness, though. Combined in a non-obvious way with violet rose, 
purple or dark blue, they give over an intriguing effect – stylish 
and casual all at once. Clothing cuts are redolent of the 70s. 
Think glamour with brash, artistic notes; combinations of casual 
and elegant, straight from an Ivy League college; and feminine 
with a masculine touch. The fashionistas’ attention will particu-
larly fall on the fitted jackets, short bomber jackets,  
long ethereal dresses, tops with oversized sleeves and high 
-waisted, flared trousers. With Tara Jarmon, it’s always about 
the details: flounces, fabric covered buttons, creases...  
The selection of fabrics look equally interesting with textured 
wool, velvet, corduroy, and silk crepe providing clothing with  
a refined, stylish touch that softly envelopes the body.  
Expect a beautiful and fascinating season! 

ted in 2018, it’s the largest frame in the world and consists of two 
150-meter towers connected by a 93-meter long bridge made 
of transparent material. Those who opt for a stroll across feel as if 
they are walking on air. It’s also impossible not to mention the tal-
lest building on the planet – the 829-meter Burj Khalifa. Although 
it looks modern, its design is inspired by classic Islamic architec-
ture. However, it stands to lose its record soon: The Dubai Creek 
Tower skyscraper, which is to be delivered in 2020, will measure 
100-meters higher. The city is enjoying a construction boom and 
tourism is also being heavily promoted. Huge shopping centers, 
artificial islands and entertainment parks attract people from all 
over the world. Even today, the majority of its inhabitants come 
from South and Southeast Asia. The airport in Dubai is a popular 
transfer hub for those travelling from Europe to the far corners 
of the world. Both Persian Gulf states offer an incredible mix 
of cultures where universal values of beauty are important. 
The women of the region love to emphasize their eyes – their 
look is the most important. It’s not surprising, therefore, that the 
Long4Lashes brand with its best-selling eyelash serum as well as 
products for the eyebrows and the eye area has taken the market 
by storm: it’s become a intrinsic object of desire for women there.

 

Nowa paleta barw, nieoczywiste połączenia, szlachetne 
tkaniny – sezon jesień-zima 2018/19 według Tary Jarmon 

zapowiada się zmysłowo i intrygująco.

Featuring a new color palette, non-obvio-
us combinations, and refined fabrics, 

 the fall-winter season 2018/19 promises  
to be sensuous and intriguing  

for fans of Tara Jarmon.
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Bestsellerowa 
 

linia Long4Lashes na Instagramie 
ma aż dwa profile: polski  
(long4lashes) i międzynarodowy 
(long4lashesglobal).  Na tym 
drugim pochodzące z całego świata 
fanki hitowej odżywki wydłużającej 
rzęsy mogą obserwować wysma-
kowane sesje produktów, czerpać 
wiedzę dotyczącą wzrostu rzęs 
oraz dzielić się zdjęciami, na których 
dokumentują oszałamiające efekty działania prepratu. Na In-
stagramie oraz Facebooku dużą popularnością cieszy się także 
profil kosmetyków sygnowanych marką AA (kosmetyki_aa). 
Można tu znaleźć piękne zdjęcia, nowości, porady Magdaleny 
Pieczonki, makijażystki gwiazd i Beauty Advisor  
AA Wings of Color, informacje o konkursach i promocjach,  
a także zdjęcia influencerek polecających produkty AA. Z każ-
dym kolejnym kosmetykiem pojawiającym się na rynku jest ich 
coraz więcej! Konto marki John Frieda w Polsce (johnfriedapl) 
uwielbiają wszystkie dziewczyny dbające o piękno swoich wło-
sów. Znajdują tu zarówno informacje o samych kosmetykach, 
jak też inspiracje do nowych fryzur. 
Obecność firmy Oceanic w Internecie nie kończy się jednak na 
Instagramie czy Facebooku. W sieci działa też serwis Skin Mate 
(www.skinmate.pl), który proponuje interesujące treści  

Marki Oceanic podbijają świat wirtualny 
i prężnie rozwijają się w mediach 

społecznościowych – Facebooku oraz 
Instagramie. To dla nich świetna okazja  

do zaprezentowania znanych z półek 
drogerii kosmetyków w nowym świetle,  

a także kontaktu z klientami.   

The Oceanic brand has stormed the virtual 
world and expanded rapidly in social media 

circles – both on Facebook and Instagram. 
For them, it’s been a great opportunity  

to present cosmetics that are already  
well-known in beauty stores and show them 

in a new light whilst also maintaining close 
contact with customers. Największy portal kosmetyczny w Polsce 

skończył 18 lat. Podczas urodzinowej gali 
w praskiej Drukarni jubileusz portalu 

świętowały gwiazdy, influencerki oraz 
zaprzyjaźnione z Wizażem firmy.

The largest portal devoted to cosmetics 
in Poland is celebrating its 18th 

birthday. During the anniversary gala in 
Drukarnia in Warsaw's district of Praga, 

the jubilee was celebrated by celebrities, 
influencers and Wizaz's friendly 

companies.

Z okazji  swoich urodzin portal wręczył wyjątkowe 
nagrody osobowościom oraz markom, 

które przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kosmetycz-
nego. Serum przyśpieszające wzrost rzęs Long4Lashes zosta-
ło uznane za Kosmetyczną Rewolucję 18-lecia, a statuetka 
dla Makijażystki Wszech Czasów trafiła do Magdy Pieczonki 
– makijażystki gwiazd i Beauty Advisor AA Wings of Color.
Atrakcją wieczoru był pokaz najpopularniejszych trendów 
makjażowych minionych 18 lat. Autorem looków do pokazu 
była marka AA Wings of Color.

The largest cosmetic portal in Poland celebrated  
its 18th birthday with an anniversary gala held 

in Drukarnia in Warsaw's Praga district. The jubilee was at-
tended by celebrities, influencers and fiends of Wizaz, with 
the occasion of its utilized to present a series of special pri-
zes to brands that have had an impact on the development 
of the Polish cosmetics market.  Long4Lashes Serum was 
recognized as being the Revolutionary Cosmetics Product 
of the last 18 years, while Magda Pieczonka (a celebrity 
make-up artist and Beauty Advisor for AA Wings of Color) 
was singled out as being the All-Time Make-up Artist.

i porady dotyczące trendów, zdrowego stylu życia, pielęgnacji 
czy makijażu. Strona Oceanic Pharmaceutic to nie tylko rzetelne 
źródło wiedzy o produktach Oceanic dostępnych w aptekach, 
ale też o skórze, jej zdrowiu, substancjach, które jej służą. Z kolei 
strona www.oceanic.com.pl przedstawia misję i zakres działania 
firmy Oceanic. Chętnie odwiedzają ją zarówno kontrahenci, jak  
i osoby, którym marzy się kariera w firmie. 

Profile Oceanic na Instagramie 
prezentują nie tylko kosmetyki,  
ale i rekomendacje influencerek.

Oceanic Instagram profiles pre-
sent not only cosmetics, but also 
influencers' recommendations.

ODWIEDŹ NASZE STRONY WWW:
VISIT OUR WEBSITES:

www.kosmetykiAA.pl  
www.skinmate.pl 
www.oceanicpharmaceutic.pl 
www.oceanic.com.pl 
www. long4lashes.pl
www.oillan.pl

urodziny

Laureatki nagród 18-lecia wraz 
z naczelną portalu Wizaż.pl 
Anetą Wikariak.

Winners of the 18th Anni-
versary with Aneta Wikariak, 
editor-in-chief of Wizaż.pl

Magdalena Pieczonka otrzy-
mała tytuł Makijażystki Wszech 
Czasów portalu Wizaż.pl.

Magdalena Pieczonka 
was awarded the title of 
Makijażystka Wszech Czasów 
[All-Time Make-Up Artist] 
by Wizaż.pl.

Makijaż do pokazu wykonano 
kosmetykami AA Wings of Color.

Makeup for the evening  
was created using  

AA Wings of Color.

Dorota Soszyńska, współ-
właścicielka firmy Oceanic, 
na tle wyjątkowej huśtawki 

Long4Lashes w kształcie oka.

Dorota Soszyńska, 
co-founder of Oceanic, next 

to the unique eye-shaped 
Long4Lashes swing.

W siecipiękna
A Beautiful Net 

The  best-selling Long4Lashes line has  
not one, but two 

profiles on Instagram: Polish (long4lashes) and international 
(long4lashesglobal). The latter allows global fans of the eyelash 
extension conditioner to follow sophisticated product sessions, 
learn more about eyelash growth, and share their photos to  
document the stunning effects of the product. The AA brand 
(kosmetyki_aa) has also proved incredibly popular on Facebook 
and Instagram, and there you’ll find beautiful photos, news, tips 
& tricks by Magdalena Pieczonka (a makeup artist and Beauty 
Advisor at AA Wings of Color), competitions and promotions, as 
well as photos of the influencers that recommend AA products. 
With so many new cosmetics on the market, there’s more and 
more of these than ever before! Elsewhere on social media, John 
Frieda’s Polish account (johnfriedapl) is loved by all girls who care 
about the beauty of their hair. There, they can find information 
about cosmetics and inspirations for new hairstyles or colorings. 
Oceanic’s presence online does not end with Instagram or 
Facebook: there’s also the Skin Mate blog (www.skinmate.
pl), which presents a range of interesting content and advice 

concerning trends, healthy living, skincare, and makeup. 
The Oceanic Pharmaceutic website is not only  
a trustworthy source for information about Oceanic’s 
available products, but also a wonderful resource for 
information about the skin, its wellbeing and the various 
ingredients that have a beneficial effect on it. In turn, 
www.oceanic.com.pl presents Oceanic’s goals and the 
full scope of its activities. Visitors include both customers 
and people seeking to work for the company. 

 @my_oillan

 @kosmetyki_aa

 @long4lashes

 @johnfriedapl

-te18
Wizaż.pl 18th Anniversary  

of Wizaz.pl 
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Dwa tysiące blogerów i influencerów z całej Polski 
uczestniczyło w czerwcu w VI edycji festiwalu See 
Bloggers w Łodzi. Jego partnerem były marki 
Oillan, Less4Age oraz Blizny, które przygotowały dla 
zwiedzających całe mnóstwo atrakcji, m.in. warsztaty 
dotyczące składników aktywnych i bezpiecznych 
emolientów oraz wykład dr. Bartosza Pawlikowskiego 
o najnowszych metodach usuwania zmarszczek 
(jedną ze skuteczniejszych metod jest stosowanie 
koncentratu w ampułkach Less4Age). Oprócz tego na 
stoisku Oceanic Pharmaceutic odbywały się darmowe 
dermokonsultacje, zaś w strefie parentingowej marka 
Oillan wraz z postaciami Żyrafy i Małpki zabawiała 
dzieci odwiedzających.

See BLOGERS

Firma Oceanic była partnerem jednego z największych 
wydarzeń w świecie mody w Polsce – Flesz Fashion 
Night. Na jednym wybiegu swoje projekty pokazali topo-
wi kreatorzy, m.in. MMC, Łukasz Jemioł, Paprocki  
& Brzozowski, Agnieszka Maciejak czy Maciej Zień. 
Stylistką pokazu była Agnieszka Ścibior, zaś makijaż mo-
delek wykonano kosmetykami AA Wings of Color. Z kolei  
w strefie partnera marka Long4Lashes zaskoczyła gości 
niezwykłą huśtawką w kształcie oka. Nie da się ukryć, 
że tej nocy najlepsza moda i szampańska zabawa szły 
ramię w ramię. 

Flesz FASHION  
Night
Oceanic played the role of partner for one of the biggest 
fashion events in Poland – the Flesz Fashion Night that 
featured top creatives such as MMC, Łukasz Jemioł, 
Paprocki & Brzozowski, Agnieszka Maciejak and Maciej 
Zień all showing their designs on the runway. Agnieszka 
Ścibior was the stylist of the show whilst AA Wings  
of Color cosmetics were used to create the models' 
makeup. In the partner's zone, the Long4Lashes brand 
surprised guests with a remarkable swing in the shape  
of an eye. Undeniably so, this was a night in which  
fashion and fun formed a memorable connection. 

PRODUKT 
ROKU 2018 
magazynu 
„Women’s 
Health˝
Puder AA Wings of Color Dust Matt Loose Powder otrzy-
mał nagrodę Produkt Roku magazynu  „Women’s Health˝  
w kategorii „Najlepszy puder˝. O jego wygranej zadecy-
dowały czytelniczki magazynu, co jest kolejnym dowodem 
zaufania dla naszej marki. 

"Women’s Health" 
Magazine Product 
of the year 2018
AA Wings of Color Dust Matt Loose Powder received  
the Product Of The Year 2018 prize from WOMEN’S  
HEALTH MAGAZINE in the category of "Best Powder".  
The winner of this sought-after prize was voted  
for by the readers of the magazine.

Linia AA Wings of Color Pastel Smoothie została doceniona przez jurorów kon-
kursu Qltowy Kosmetyk Magazynu Kosmetyki. W tegorocznej edycji wzięła udział 
rekordowa liczba 600 kosmetyków!  Nagrodzone zostały zaś jedynie 42. Uroczystą 
galę wręczenia statuetek poprowadziła aktorka Barbara Kurdej-Szatan. 

QLTOWY KOSMETYK 
dla AA Wings of Color

Qltowy Kosmetyk Award for 
AA Wings of Color
The AA Wings of Color Pastel Smoothie line found itself noticed  
by the jurors of the Qltowy Kosmetyk contest run by Magazyn Kosmetyki.  
This year's edition featured a record-breaking 600 cosmetics,  
with only 42 of them singled out. The ceremonial gala was hosted  
by actress Barbara Kurdej-Szatan.

Uroda nie zna granic, a potrzeba piękna odczuwana  
jest na całym świecie. Już po raz 23. odbyły się targi  
Beautyworld Middle East w Dubaju. 1700 wystawców  
z 62 krajów w 25 międzynarodowych pawilonach dzieliło 
się swoimi innowacjami w zakresie kosmetyki i piękna. 
Dla wszystkich była to świetna okazja do zapoznania się 
z najświeższymi trendami i produktami, które już  
za chwilę zrewolucjonizują świat urody. 
I tym razem stoisko Oceanic cieszyło się wśród odwie-
dzających niesłabnącą popularnością. Odwiedzili je 
m.in. przedstawiciele z Kuwejtu, Indii, Kataru, Palestyny, 
Nigerii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Dzięki temu była to okazja do nawiązania nowych, 
obiecujących kontaktów biznesowych. Gości zachwyciła 
komplementarna oferta hipoalergiczna, nowoczesna 
szata graficzna oraz różnorodność prezentowanych 
kosmetyków. Szczególną uwagę przykuwała oddzielna 
przestrzeń w stylu glamour stworzona dla bestsellerowej 
marki Long4Lashes. 

Flesz FASHION 
Night

EKSPORTKoncentrat ma działanie natychmiastowe, a za dłu-
gotrwałą poprawę stanu skóry odpowiada hydrożel. 

The hydrogel is responsible for the long-term 
improvement of the skin’s condition with the 
concentrate working immediately.

O przyznaniu nagrody dla linii Pastel Smoothie zdecydowało 
grono jurorów.

The triumph was a jury-led decision, further proof  
of the confidence in our brand.  

Magdalena Pieczonka, Beauty Advisor  
AA Wings of Color, oraz Dorota Soszyńska,  
współwłaścicielka firmy Oceanic. 

Magdalena Pieczonka,  
the Beauty Advisor at AA Wings of Color  
with Dorota Soszyńska, co-owner of Oceanic.

Ekipa firmy Oceanic 
wraz z redaktor naczelną 
magazynu „Flesz Gwiazdy 
& Styl” Anetą Wikariak.

The Oceanic team 
together with  
Aneta Wikariak,  
the editor-in-chief  
of Flesz Gwiazdy & Styl 
magazine.

Makijaż modelek 
podczas Flesz 
Fashion Night 
wykonano kosme-
tykami AA Wings 
of Color.

Makeup for  
the models during  
the Flesz Fashion 
Night was  
provided by  
AA Wings of Color 
cosmetics.

Podczas dermokonsultacji uczestnicy festiwalu 
mogli poznać potrzeby swojej skóry.

Dermoconsultations allowed participants
to learn more about the needs of their skin.

See BLOGGERS
On 23-24 June Centrum EC1 in Łódź hosted 2,000  
influencers and bloggers from across Poland. The Oillan 
and Less4Age brands were partners of the trade fair 
with the two day event including workshops focused on 
active ingredients and safe emollients.  
At the Planetarium, meanwhile, Bartosz Pawlikowski, 
Ph.D., spoke about the latest anti-wrinkle methods 
(which, of course, include Less4Age concentrate capsu-
les). Over the two days, our stand (beautiful as always!) 
offered dermo consultations, while children had the 
pleasure of getting to know Oillan in the parenting 
zone… as well as our giraffe and monkey! Targi BEAUTYWORLD 

w Dubaju
Beautyworld Fair
IN DUBAI
Beauty knows no bounds and matters all over the world.  
The 23rd edition of the Beautyworld Middle East trade fair 
took place in Dubai with 1,700 exhibitors from 62 countries 
sharing their innovations across 25 international pavilions 
involved in the field of beauty and cosmetics. It was  
an excellent opportunity for everyone to become familiar  
with the latest trends and products about to revolutionize  
the world of beauty. Once more, Oceanic’s stand enjoyed 
particular popularity and was visited, among others,  
by representatives from Kuwait, India, Qatar, Palestine,  
Nigeria and the United Arab Emirates. Aside from being  
an excellent opportunity to establish new and promising  
business contacts, our guests were delighted with the  
complimentary range of hypoallergenic products, the modern 
graphic design and the sheer variety of the offered cosmetics. 
The separate glamour space, created for the best-selling 
brand Long4Lashes, drew considerable attention. 
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