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EDYTORIAL/EDITORIAL

W poszukiwaniu recepty na idealne piękno, w tym sezonie 
ruszamy na Wschód. Sztuki dbania o siebie uczymy się od 
Japonek i Koreanek. Wśród nowości Oceanic na wiosnę 
znalazła się linia AA Japan Rituals inspirowana japońskimi 
sekretami urody, która łączy tradycję z nowoczesną 
kosmetologią. Wyróżnia ją fakt, że jest pierwszą gamą 
kosmetyków na polskim rynku, w której japońskie składniki 
i azjatyckie formuły są przebadane i bezpieczne dla skóry 
alergicznej. 

Z Japonii przenosimy się do Korei, fascynującego kraju, o którym piszemy 
w tym numerze magazynu. Nieskazitelna skóra Koreanek stała się też  
dla nas inspiracją do stworzenia makijażowego looku Korean Beauty  
AA Wings of Colors. Jest dokładnie taki, jak panująca właśnie pora roku  
– lekki i świeży. Zgodnie z duchem filozofii marki AA promujemy 
delikatność i naturalność. 
AA Wings of Color Hydro Fixer oraz AA Wings of Color Matt Fixer 
zawierają 90 proc. aloesu, dzięki czemu doskonale koją, nawilżają  
i utrwalają makijaż. 
Coraz więcej osób przechodzi na weganizm, mając na uwadze swoje 
zdrowie i dobro planety Ziemi. Z dumą mogę więc ogłosić, że Oceanic 
jako pierwszy na rynku wprowadza do aptek wegańskie dermokosmetyki 
Oillan Naturals. Ich formulacje mają aż 99% składników pochodzenia 
naturalnego, a ich bezpieczeństwo potwierdza certyfikat Fundacji VIVA!.
O jakości naszych kosmetyków świadczą też kolejne, zdobyte przez nas 
nagrody. Jesteśmy doceniani przez ekspertki i konsumentki, co jest dla  
nas nieustającym powodem do radości. Aż dwa nasze produkty zdobyły 
w tym roku prestiżowy tytuł Kosmetyk Wszech Czasów, przyznawany  
przez portal Wizaż. Zostaliśmy wyróżnieni Doskonałością Roku 
magazynu „Twój Styl”, nagrodą Elle International Beauty Awards oraz 
Superproduktem „Świata Kobiety”. 
Wciąż mamy ochotę na więcej, dlatego nieustannie pracujemy nad 
nowościami, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających 
klientek. 
W tym wydaniu „Pure Prestige” zapraszam Was także do naszego 
Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego i fabryki, abyście lepiej  
poznali nasze DNA i przekonali się, dlaczego jesteśmy wyjątkowi.

Dear
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!

kosmetykiAA.pl

In our continuing search for the perfect beauty treatments, 
this season finds us heading East where we’ve learned the art 
of Japanese and Korean beauty care. This spring’s latest 
Oceanic products include the AA Japan Rituals line inspired 
by Japanese beauty secrets; combining traditional elements 
with modern cosmetology. They represent the first product line 
in Poland to have been thoroughly tested to ensure the ultimate 
in skin safety whilst featuring Japanese ingredients, Asian 
formulas and anti-allergenic properties. 

From Japan we flip to Korea, a fascinating country that we fully explore in this 
issue of Pure Prestige magazine. The flawless skin of the Korean woman inspired 
us to create the Korean Beauty AA Wings of Colors make-up look and is entirely 
reflective of the season we find ourselves in: light and fresh. In line with Oceanic’s 
philosophy, we promote natural products which is why the latest AA Wings of 
Color products for Spring contain 90% aloe, assuring they provide beautiful 
colors while soothing and  fix makeup.
Additionally, more and more people are showing their respect for the planet 
by turning to veganism. I’m therefore proud to announce that Oceanic  is the first 
to introduce vegan Oillan Naturals dermo-cosmetics that will widely available at 
pharmacies. 
The formulas contain 99% natural ingredients and their safety is confirmed 
by certificates from the VIVA! Foundation.
The awards we have won attest to the quality of our cosmetics. Experts 
as well as consumers appreciate our quality and for us that’s a source of 
great satisfaction. Two of our products won this year’s Cosmetic Lifetime 
Achievement Award courtesy of the Wizaż website and, in addition, we’ve also 
recently won recognition for Excellence of the Year from Twój Styl magazine, 
the Elle International Beauty Awards and the Superproduct Award from 
Świat Kobiety magazine. But it goes without saying, we still aim to achieve 
even greater things, which is why we are constantly working on new products 
to satisfy the most demanding consumers. 
In this issue of Pure Prestige you can take a tour of our R&D Lab and Plant 
to better get to know our DNA and find out why we’re special.
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100% ALLERGY TESTED

UTRWALANIE PRZEZ NAWILŻANIE
Nieskazitelna, perfekcyjnie nawilżona cera i subtelnie zaróżowione 

policzki to najbardziej pożądany makijaż tej wiosny.

      KOSMETYKI DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W DROGERIACH   

90%
ALOES

KOREAN
beauty

MAKIJAŻ PRZYJAZNY SKÓRZE
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Otwarciesezonu
wiosna/lato 2019

New Products  
Seasonal Launch

Składniki rodem z Japonii, wegańskie ekstrakty w aptece i koreańskie formuły 
– wiosna w Oceanic jest nie tylko piękna, ale i zgodna ze światowymi trendami.

Ingredients from Japan, pharmaceutical vegan extracts and Korean formulas  
- spring at Oceanic isn’t just beautiful, it’s also firmly in line with global trends.

Japonki słyną z młodego wyglądu i gładkiej skóry nawet w dojrzałym wieku, a ich rytuały 
pielęgnacyjne inspirują kobiety z całego świata. Właśnie dlatego marka AA wprowadza 
na rynek kosmetyki Japan Rituals, łączące tradycję z nowoczesną kosmetologią 
i dyskretnym luksusem. Składniki prosto z Japonii (ekstrakt z shiso, algi wakame,  
ferment cukrowy) oraz azjatyckie formuły preparatów sprawiają, że są one nie tylko 
skuteczne, ale też bezpieczne, co gwarantuje marka AA. W skład linii wchodzą 
pielęgnacja przeciwzmarszczkowa 40+/50+/60+/70+ oraz produkty specjalne. 
Niekwestionowaną gwiazdą jest Bio-esencja z płatkami kwiatów Japońskie Źródło 
Młodości, pierwszy tego typu luksusowy produkt w pielęgnacji massmarketowej.  
Stosuj ją pod krem, a twoja skóra będzie dopieszczona jak nigdy dotąd. 
 

Like Cherry 
BLOSSOM
Whatever their age, Japanese women are known for their youthful 
appearance and smooth skin. Their beauty rituals inspire women 
all over the world, which is why AA is introducing the Japan 
Rituals cosmetics line. Combining tradition with modern cosme-
tology and discreet luxury, Japanese materials (shiso extract, 
wakame algae, sugar ferment) and Asian formula ingredients 
make them highly effective and safe, as guaranteed by AA. 
The line includes anti-aging creams 40+/50+/60+/70+ 
and a range of special products. Bio-Essence with Japanese 
Source of Youth Flower Petals 
is the undisputed star, 
the first luxury product 
of its kind available on 
the mass retail market. 
Use it before cream, 
and your skin will feel 
more pampered 
than ever before.

JAK kwiat wiśni

Pielęgnacja inspirowana 
azjatycką nie ma sobie 

równych, gdy chodzi 
o skuteczność. 

Asian-inspired care  
is second-to-none when  

it comes to effectiveness. 

Rozpieszczaj swoją skórę 
prawdziwymi 

płatkami kwiatów.

Pamper your skin  
with real flower petals.

W buteleczkach wód micelarnych Flower Essence AA znajdują 
się prawdziwe płatki kwiatów oraz ich ekstrakty, które cudow-
nie pielęgnują skórę. Dzięki temu można je stosować nie tylko 
do oczyszczania cery, ale również jej tonizowania. Wybierz tę 
najlepiej dopasowaną do potrzeb twojej skóry. Woda z różą 
ma silne właściwości antyrodnikowe, tym samym chroni przed 
starzeniem. Ta z jaśminem poprawia strukturę skóry, nadając 
jej miękkość i gładkość. Z kolei woda z ekstraktem z białych 
kwiatów intensywnie nawilża.

PURE As A Petal
Flower Essence AA micellar bottles contain real flower petals 
and extracts that provide wonderful care for the skin, allowing 
the tonic to cleanse and tone the skin. Choose the version 
that best suits your skin needs. Rose water has powerful 
strong anti-oxidant properties that protect against aging. 
Jasmine water improves the skin structure, giving it softness 
and smoothness, while extract water from white flower 
intensively moisturizes.

CZYSTA 
jak płatek

NOWOŚCI/NOVELTIES
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Dzięki bąbelkowym peelingom rutyna 
pielęgnacyjna przestaje być nudna.

Thanks to the bubble scrubs, your  
routine care will cease to be boring.

BĄBELKI 
i spółka
Bestsellerowa linia bąbelkowych maseczek Bubble Mask AA 
powiększyła się o dwa nowe produkty – bąbelkowe peelingi. 
Bazą ich receptury jest aktywny tlen, tworzący na skórze musu-
jącą piankę, oraz krzemionka, która ma działanie złuszczające. 
Oprócz tego znalazły się w nich składniki o uznanym działaniu 
pielęgnacyjnym: węgiel drzewny, witaminy C i E, ekstrakt 
z różowych alg, kwas hialuronowy oraz olej arganowy. Peelin-
gi, poprzez bąbelkowanie i delikatny masaż, rozpieszczają 
skórę, a do tego głęboko ją oczyszczają. Peeling z aktywnym 
węglem intensywnie nawilża, przywracając skórze świeżość 
i blask. Z kolei ten z algami różowymi nadaje jej elastyczność 
i genialnie wygładza. 

BUBBLES and Co.
The best-selling Bubble Mask AA line now includes two new 
bubble peeling products. Based on active oxygen that creates 
an effervescent foam on the skin, and silica, which has an exfo-
liating effect, it also includes medically-proven soothing ingre-
dients such as charcoal, vitamin C and E, pink algae extract, 
hyaluronic acid and argan oil. The peeling's foaming effect 
and gentle massage pamper the skin whilst deeply cleansing 
it. The active carbon peeling intensively moisturizes, restoring 
freshness and radiance to the skin. Meanwhile, pink algae lends 
the skin elasticity and a wonderfully smooth feel.

Krem do rąk to dla wielu z nas kosmetyk pierwszej potrzeby. Ale czy to znaczy, że nie może być wyjątkowy? Wprost przeciwnie!  
Powinien cieszyć nas za każdym razem, gdy po niego sięgamy, bo to detale składają się na radość życia. Właśnie takie są kremy  
AA Natural Spa z bambusem, zieloną herbatą, olejem z róży japońskiej czy ekstraktem z baobabu. Wspaniale odżywiają skórę,  
dobrze się wchłaniają bez pozostawiania tłustego filmu, chronią dłonie i paznokcie. Do tego mają stylowe opakowania, które  
sprawiają, że chce ci się po nie sięgać jak najczęściej. 

TINY Pleasures
For many of us hand cream is a must-have cosmetic. But does that mean it doesn't have to be special? Just the opposite, actually. 
It should give you joy every time you use it, because it's the little things that make you happy. That's your reason to choose AA Natural 
Spa creams with bamboo, green tea, Japanese rose oil or baobab extract. They nourish the skin, absorbing easily without leaving 
a greasy film, and protect the hands and nails. They’re also stylishly packaged, ensuring that you want to reach for them as often as 
possible. 

MAŁE przyjemności

Jaki jest jeden z najlepszych sposobów na odświeżenie i odmłodzenie cery? Oczywiście zabieg kwasa-
mi. W codziennym zabieganiu nie każda z nas ma jednak czas, by wybrać się na niego do kosmetyczki. 
Tu z pomocą przychodzi marka Lift4Skin i jej 28-dniowa kuracja Active Glycol. Bezpieczna i łatwa do 
stosowania w domu, daje efekty porównywalne z gabinetowymi. Podstawę kuracji stanowi dwufazowy 
zabieg złuszczający na noc, bogaty w substancje złuszczające i stymulujące skórę, takie jak kwasy owo-
cowe i kwiatowe, kwas laktobionowy, kwas glikolowy oraz salicylowy. Noc po nocy wygładza drobne 
zmarszczki, niweluje przebarwienia, stymuluje produkcję włókien kolagenu i elastyny. Uzupełnieniem 
linii jest krem pod oczy, regenerujący krem na noc i krem na dzień z SPF 20, bo w przypadku złuszczania 
skóry ochrona słoneczna to mus. Efekt? Promienna, nieskazitelna cera w mniej niż miesiąc!

28 DAYS to Youth
What’s one of the best ways to refresh and rejuvenate your complexion? Acid treatments, of course. 
However, not everyone has time to go to the beautician every day. Fortunately for you, let the Lift4Skin 
brand and its 28-day Active Glycol treatment come to the rescue. It's safe and easy to use at home with 
effects that are comparable to visiting the spa. The secret is a two-phase exfoliation night treatment, 
rich in exfoliating and stimulating substances such as fruit and flower acids, as well as lactobionic, 
glycolic and salicylic acids. Night after night, it smooths fine wrinkles, eliminates discoloration, stimulates 
the production of collagen and elastin fibers. The cosmetics line is supplemented by eye cream, 
regenerating night cream and day cream with SPF 20, because in the case of skin exfoliation, solar 
protection is a must. And the result? Radiant, flawless skin in under a month!

28 DNI młodości Złuszczanie kwasami to niezawodny sposób 
na widoczne odmłodzenie cery.

Exfoliating with acids is a reliable way  
to visibly rejuvenate the skin.

Tubkę kremu z łatwością 
wsuniesz do torebki, by 
cieszyć się gładkimi dłońmi 
w każdej sytuacji.

Ensure smooth hands 
round-the-clock by keeping 
the tube in your purse!
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Dokładnie oczyszczona 
skóra lepiej przyjmuje kolejne 

etapy pielęgnacji.

Thoroughly cleansed skin better 
absorbs beauty care products.

Alergiom kontaktowym 
można teraz skutecznie 

przeciwdziałać.

You can now effectively  
prevent contact allergies.

Na rozpoczęcie sezonu warto zadbać nie tylko o kondycję dłoni, ale też skórek 
i paznokci – dzięki temu wiosenny manikiur będzie się na nich prezentował 
jeszcze piękniej. Najlepiej o ich wygląd zadba olejek AA Rose Elixir Oil Therapy. 
Świetnie sprawdza się na co dzień, ale też jako kuracja regenerująca, np. 
po manikiurze hybrydowym. Pokochają go zwłaszcza cienkie i rozdwajające 
się paznokcie oraz przesuszone skórki, bo zawiera mieszankę najbardziej ce-
nionych w świecie pielęgnacji olejów: ze słodkich migdałów, róży i słonecznika. 
Różany zapach, który pozostaje na dłoniach, sprawia zaś, że jego stosowanie 
jest zmysłową, wiosenną przyjemnością.

ESSENTIAL OIL 
and Ms. Rose
At the start of the season do take care of your hands, but don't forget the cu-
ticles and nails - thanks to this, your spring manicure will look even more 
beautiful. AA Rose Elixir Oil Therapy is the best way to care for their appe-

arance. It’s ideal for daily care and as a regenerating treatment, 
for example, after a hybrid manicure. It is especially perfect for thin 
and split nails and dried cuticles as it contains a blend of sweet 
almonds, rose and sunflower oils - the most prized oils in the beauty 

care world. The rose scent that stays on your hands makes using 
the oil a sensual spring pleasure. 

OLEJEK 
i Pani Róża

Regularne olejowanie 
paznokci to naturalny
sposób na mocniejszą płytkę.

Regular moisturizing  
is a natural way  
to strengthen nails.

Piękna skóra zaczyna się od dokładnego jej oczysz-
czenia, dlatego rytuał demakijażu to jeden z naj-
ważniejszych punktów pielęgnacji. Dzięki nowym 
wodom micelarnym z gamy AA Skin Food ta 
pozornie nudna czynność ma szansę stać 
się jedną z najprzyjemniejszych. Preparaty 
wspaniale odświeżają skórę, pozostawiając 
ją nieskazitelną. Matująca woda micelarna 
AA Skin Food zawiera sodę oczyszczoną, 
która głęboko oczyszcza i usuwa obumarły 
naskórek, łagodzi zaczerwienienia, odbloko-
wuje pory i nadaje cerze matowe wykończe-
nie. Z kolei Oczyszczająca woda micelarna 
AA Skin Food zawiera węgiel japoński, który 
doskonale oczyszcza skórę z toksyn i nadmiaru 
sebum. Dodatkowo ma delikatne właściwości 
peelingujące, które odblokowują pory, pozostawiają 
twarz wygładzoną i miękką w dotyku. 

FRESH Purity
Beautiful skin begins with a thorough cleansing which 
is why the makeup removal ritual is one of the most 
important parts of skincare. Thanks to the new 
micellar waters used in the AA Skin Food range this 
seemingly tedious activity can also become one 
of the most pleasant. The cosmetics refresh the skin 
in a way that leaves it impeccably clean. Matte micel-
lar water AA Skin Food contains refined soda which 
deeply cleanses and removes dead skin cells, reduces 
redness, unclogs pores and gives the skin a matte 
finish. On top of that, AA Skin Cleanser micellar water 
contains Japanese carbon which perfectly cleanses 
the skin of toxins and excess sebum. Additionally, 
it has delicate peeling properties that unclog pores 
thus leaving the face smooth and soft to the touch.

PIELĘGNACJA 
w punkt
Alergie kontaktowe i pyłkowe to problem, z którym boryka 
się coraz więcej osób. Są one na tyle uciążliwe, że ogra-
niczają normalne funkcjonowanie. Dlatego z pomocą 
przychodzi nowa linia Oillan Med+ przeznaczona do co-
dziennej profilaktyki i niwelowania zmian skórnych powsta-
łych w ich wyniku. W skład gamy wchodzą Intensywnie 
regenerujący krem punktowy do stosowania na zmienione 
alergicznie miejsce, Balsam regenerująco-ochronny 
i Kojąca emulsja do mycia. Czyli wszystko, czego skóra 
narażona na alergię kontaktową potrzebuje najbardziej. 
Preparaty Oillan Med+ skutecznie niwelują skórne objawy 
alergii kontaktowych oraz chronią przed uwrażliwieniem 
na najpopularniejsze alergeny, takie jak np. nikiel, chrom, 
perfumy, formaldehyd, kurz czy sierść. Ich skuteczność zo-
stała potwierdzona podczas badań w Klinice Pawlikowski 
w Łodzi u osób z wywiadem alergicznym kontaktowym.

CARE in Point
A growing number of people have to contend with 
contact and pollen allergies. For some, allergies are so 
burdensome that they prevent normal functioning. That 
is why the new Oillan Med+ line dedicated to the daily 
prevention and smoothing of allergenic skin lesions. 
The range includes Intensively Regenerating Spot 
Cream for use on allergy-affected areas, Regenerating 
and Protective Balsam, and Soothing Cleaning Emulsion - 
everything that allergy-prone skin needs the most. Oillan 
Med+ cosmetics effectively eliminate symptoms of skin 
contact allergies and protect against its over sensitization 
to the most common allergens such as nickel, chromium, 
perfume, formaldehyde, dust and fur. Furthermore, 
it has been proven to be effective in research conducted 
by the Pawlikowski Clinic in Łódź which involved people 
with histories of allergic reactions.

RZEŚKA czystość
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Oillan Naturals to pierwsze 
całkowicie wegańskie 

dermokosmetyki w Polsce.

Oillan Naturals are  
the first completely  

vegan dermo-cosmetics  
in Poland.

Sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

, m
at

er
ia

ły 
pr

as
ow

e

Rysunki zwierząt na 
opakowaniach kosmetyków 
sprawiają, że pielęgnacja 
staje się najlepszą zabawą!

Animals on the packaging 
make skin care fun!

Karm swoją skórę 
prebiotykami, a będzie 

piękna i zdrowa.

Nourish your skin with 
prebiotics to keep it beautiful 

and healthy.

KOSMETYKI i prebiotyki
Zależy ci na pięknym wyglądzie skóry? Zadbaj o jej mikroflorę! 
By była w równowadze, warto dostarczyć jej… prebiotyków. 
Jak? Sięgając po kosmetyki z gamy Pure&Prebiotics AA. 
Są w 100 proc. wegańskie, co potwierdzono certyfikatem 
VIVA!, a ich składniki są w 95 proc. pochodzenia naturalnego. 
Najważniejszy to oczywiście prebiotyk alfa, który sprawia, 
że skóra jest chroniona i wraca do równowagi, ale na nim 
nie koniec. Dodatek złota koloidalnego pobudza procesy 
odmładzające i regeneracyjne w skórze. Oleje z czarnuszki, 
awokado, konopi i arganowy oraz masło shea gwarantują  
jej zaś odżywienie i blask. Kosmetyki Pure & Prebiotics AA  
są dostępne dla grup wiekowych 30+ i 40+.

COSMETICS 
and Prebiotics
If you want to have beautiful-looking skin, take care of its 
microflora. To help keep it healthily balanced, nourish it with 
prebiotics. How? By using cosmetics from the Pure&Prebiotics 
AA collection. They are 100% vegan as confirmed by their 
VIVA! certificate and use ingredients that are 95% of natural 
origin. The most important of these is the alpha prebiotic, 
which helps protect the skin and keep it naturally balanced. 
But that’s not all: the addition of colloidal gold stimulates 
the skin's rejuvenating and regenerative processes. Black 
cumin, avocado, hemp and argan oils, as well as shea 
butter, guarantee both a glow and a nutritional boost. Pure 
Prebiotics AA cosmetics are available for the 30+ and 40+ 
age groups.

Pielęgnacja powinna być nie tylko obowiązkiem, ale i przy-
jemnością, i to od najmłodszych lat życia. Właśnie dlatego 
marka Oillan Baby zmodyfikowała szatę graficzną swoich pre-
paratów. Zdobią je teraz rysunki zwierzaczków – na każdym 
typie produktu jest inny, by łatwiej go było znaleźć na półce. 
Na opakowaniach jest też komplet informacji, które ułatwią 
rodzicom pielęgnację maluszków: przejrzyste wskazania, skład 
oraz sposób użycia. Receptury kosmetyków pozostają bez 
zmian. Są skuteczne i bezpieczne, co zostało potwierdzone 
w testach klinicznych u alergików.

NEW Clothes
Skincare shouldn’t just be treated as an obligation, but 
also as a pleasure from the earliest stages of life. That’s 
why Oillan Baby now comes in newly-designed packaging. 
Animal drawings, unique on each product type, make 
them easy to spot on shelves. The packaging also provides 
information to help parents properly care for babies: 
clear instructions, composition and use. The cosmetics' 
recipes remain unchanged. They are effective and safe, 
as confirmed by clinical trials involving allergy sufferers. 

Coraz więcej z nas przejmuje się losem 
planety, przechodząc na weganizm. 
Wszystkim tym osobom wychodzi 
naprzeciw apteczna marka Oillan, pro-
ponując pierwsze na rynku w 100 proc. 
wegańskie dermokosmetyki, certyfiko-
wane przez Fundację Viva!. Receptury 
Oillan Naturals zawierają hipoaler-
giczne substancje pochodzenia natu-
ralnego, m.in. olej z nasion czarnuszki, 
ekstrakt z lukrecji oraz olej z passiflory. 
Preparaty perfekcyjnie sprawdzają się 
w przypadku skóry suchej, odwodnionej 
i skłonnej do alergii. Bogate w antyok-
sydanty i drogocenne oleje, wzorowo 
chronią i nawilżają skórę. W skład gamy 
wchodzą krem na dzień, krem-maska 
na noc, krem pod oczy oraz płyn mice-
larny do demakijażu – czyli wszystko, 
czego potrzebujesz, by doskonale 
wyglądać. 

PHARMACY 
for Nature
An increasing number of us are taking 
care of our planet by going vegan. 
Oillan, available only at leading 
pharmacies, offers 100% vegan 
dermo-cosmetics, certified by the Viva! Foundation. Oillan Naturals contain hypoallergenic substances of natural origin 
including black cumin oil, licorice extract and passion flower. The products are perfect for dry, dehydrated and allergy-
prone skin. Rich in antioxidants and precious oils, they perfectly protect and moisturize the skin. The range includes day 
cream, night cream-mask, eye cream and micellar make-up remover - all you need to look great. 

APTEKA 
dla natury
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KRYJ się!
W dobie perfekcyjnych, instagramowych makijaży warto 
znaleźć swój idealny podkład, który zapewni nieskazitelną 
cerę na co dzień. Wciąż poszukujesz? Twoim ulubionym ma 
szansę stać się fluid AA Oxygen Cover Foundation. Zapewnia 
pełne krycie, a przy tym naturalny wygląd – bez efektu maski. 
To zasługa innowacyjnej formuły, która dotlenia skórę, dodaje 
jej energii i witalności. Z kolei dodatek pigmentów mineralnych 
sprawia, że podkład wzorowo stapia się z naturalnym odcie-
niem skóry. Wspaniale kryje i ujednolica koloryt cery, 
a jednocześnie nikt się nie domyśla, że go masz na sobie.

HIDE!
In the era of perfect Instagram-like make-up, it's worth 
finding the perfect foundation that will give you a flawless 
complexion every day. Are you still looking? If so, then there’s 
a good chance AA Oxygen Cover Foundation fluid will beco-
me your favorite. It provides complete coverage with a natural 
look, but without the "mask" effect. This is due to an innovative 
formula that oxygenates the skin whilst giving it energy 
and unmistakable vitality. The addition of mineral pigments 
makes the foundation blend perfectly with your natural skin 
tone. It perfectly conceals and smooths skin tone; no one will 
even suspect you're wearing it. 

Oto podkład, który mocno 
kryje, a jednocześnie jest 
niewidoczny na skórze.

This foundation covers 
blemishes whilst remaining 
invisible.

Marka Long4Lashes ma swoje fanki na całym świecie za 
sprawą bezkonkurencyjnej odżywki pobudzającej wzrost rzęs. 
Teraz ma szansę zyskać jeszcze więcej zwolenniczek, a to dzię-
ki nowemu serum wzmacniającemu brwi i rzęsy o działaniu 
anti-aging. Jego formuła powstała w oparciu o osiągnięcia 
medycyny estetycznej. Dzięki kompleksowi prowitaminy B5 
i kwasu hialuronowego preparat wnika we włókna brwi 
i rzęs, sprawiając, że stają się grubsze i mocniejsze, a naturalny 
wachlarz rzęs ukrywa opadającą powiekę czy zmarszczki. 
Dzięki temu, niezależnie od wieku, możesz uwodzić intensyw-
nym spojrzeniem.

W MOCNEJ 
oprawie

BOSKI mat
Sypki puder to kropka nad „i” każdego makijażu. Powinien 
subtelnie matowić cerę i utrwalać efekt końcowy. Jak zna-
leźć produkt idealny? Teraz to łatwe, bo w ofercie  
AA Wings of Color pojawił się właśnie sypki puder o ultra-
lekkiej formule. Dzięki zmikronizowaniu składników nie ma 
sobie równych we wchłanianiu nadmiaru sebum, pozwala 
wręcz na stosowanie w okolicach oczu, bez ryzyka, że puder 
osadzi się w zmarszczkach. Ma krótki, bezpieczny dla skóry 
skład, a w nim substancje roślinne i mineralne: wyciąg z owo-
ców acai, aloesu, proszek z tapioki czy zeolity. Tym samym 
pielęgnuje skórę, zapewniając jej promienny wygląd. Stylo-
we pudełeczko z sitkiem ułatwia zaś aplikację i zapobiega 
pyleniu się produktu.

DIVINE Matte
Loose powder is the final touch of every make-up. It subtly 
takes the shine off the complexion and fixes the final look. 
How do you find the perfect product? That’s now easy thanks 
AA Wings of Color who have just released an ultra-light loose 
facial powder. Thanks to the micronization of ingredients, 
it is unmatched in absorbing excess sebum, even making appli-
cation possible in the eye area without the risk that the powder 
will visually deepen wrinkles by settling deep inside. It’s brief 
list of ingredients involve a skin-safe composition that includes 
plant and mineral substances: acai fruit extract, Aloe vera, 
tapioca powder and zeolites. It cares for the skin, ensuring its 
radiant appearance. A stylish box with a sifter simplifies appli-
cation and prevents the product from dusting.

POWRÓT do bazy
Każda malująca się kobieta doskonale wie, że kosmetyki do makijażu to nie wszystko. Aby efekt był piękny i długotrwały, ważne 
jest odpowiednie przygotowanie skóry. Innymi słowy – baza. Niestety klasyczne bazy pod makijaż są gęste i pełne silikonów, 
mogą czasem zapychać cerę. Ale nie Hydro Bazy AA, inspirowane najmodniejszą ostatnio pielęgnacją koreańską. Mają wodne 
formuły z ograniczoną zawartością silikonów, dzięki czemu w lekkim stylu nawilżają skórę i przygotowują ją do makijażu. Stoso-
wanie baz to prawdziwa frajda, dzięki zatopionym płatkom piękna czy drobinom 24-karatowego złota. W ofercie są aż trzy hydro 
bazy, więc możesz dobrać odpowiednią w zależności od potrzeb swojej skóry. Znajdziesz bazę dodającą energii, rozświetlającą 
i matującą. Jeśli zaś borykasz się z wiecznie świecącą się skórą i baza to dla ciebie za mało, na pewno spodoba ci się pierwsza 
na rynku matująca mgiełka Fixing Mist Matt AA bez alkoholu. Śmiało możesz odświeżać nią twarz, kiedy tylko zacznie się  
nieestetycznie błyszczeć, bez obawy o podrażnienie skóry.

BACK to Basics
Every woman who uses make-up knows perfectly well that make-up cosmetics are not all you need. For the effect to be beautiful 
and long-lasting, it is important to properly prepare the skin. In other words - the base layer. Unfortunately, classic make-up foundations 
are dense and full of silicones which means that they can sometimes clog your complexion. But not Hydro AA Base which is inspired 
by the popular Korean skincare philosophy. The water-based foundations have limited silicone content, allowing them to gently mo-
isturize the skin and prepare it for make-up. Ground beauty petals or 24-carat gold particles make using these foundations an absolute 
treat. Three hydro-foundations are available, allowing you to choose the perfect product for your skin's needs. You'll find energizing, 
luminescent and matting foundations. If you’re struggling with shiny or oily skin and foundation is not doing the job, you will love Fixing 
Mist Matt AA - the first ever alcohol-free matting mist. You can conveniently refresh your face concealing shiny or oily patches as soon 
as they appear without worrying about skin irritation.

Fioletowy kolor pudru dodaje 
świeżości, a przy tym jest 

niedostrzegalny na skórze.

The violet color of the powder  
adds freshness but remains  

invisible on the skin.

Hydro bazy i mgiełka inspirowane 
są pielęgnacją koreańską.

Hydrobases and mist are inspired 
by Korean beauty care.

Zadbane brwi
 i rzęsy odmładzają 

lepiej niż botoks.

Well-groomed 
eyebrows and  

eyelashes 
rejuvenate better 

than botox.

STRONG Support
The Long4Lashes brand has fans all over the world thanks 
to a one-of-a-kind conditioner that stimulates eyelash growth. 
Now it’s set to attract even more fans thanks to a new serum 
that strengthens eyebrows and eyelashes with anti-aging 
effects. The serum formula is based on the achievements 
of aesthetic medicine. Thanks to its formula of provitamin 
B5 and hyaluronic acid, the preparation penetrates into 
the fibers of the eyebrows and eyelashes, making them 
thicker and stronger while the natural shape of your eyelashes 
conceals drooping eyelids and any wrinkles. Now, regardless 
of age, you can instantly seduce with your intense gaze.

NOWOŚCI/NOVELTIES
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Wiosenny look makijażowy to oda do natural-
ności – w wydaniu koreańskim. Wła-

śnie taki, niemal niewidoczny na skórze, sprawdza się w coraz 
mocniejszych promieniach słońca. Ma jeszcze jedną zaletę  
– nie ma sobie równych, jeśli chodzi o efekt odmładzający! 
Jego podstawą jest świetlista, jakby wilgotna cera, nawiązująca 
do koreańskiego trendu „glass skin”. Pomoże ją zapewnić mgieł-
ka nawilżająca Hydro Fixer, którą można stosować w trakcie 
makijażu, po jego wykonaniu i dla odświeżenia cery w ciągu 
dnia, w myśl zasady „utrwalenie przez nawilżenie”. Dla podkre-
ślenia efektu świeżości połącz 
ją z bazą Natural Glow Fresh 
Rose. Jej bladoróżowe pig-
menty subtelnie rozpraszają 
światło, optycznie wymazując 
wszelkie niedoskonałości. 

Policzki w tym sezonie koniecznie powinny być muśnięte różem, 
jakby po długim spacerze na kwitnącej łące. Nowość  
AA Wings of Color, Rouge BB, formułą nawiązuje do wywo-
dzących się z Korei kosmetycznych wynalazków. To żel, który 
reaguje z pH skóry, nadając jej niepowtarzalny kolor, typowy 
wyłącznie dla osoby, która go nosi. Jego kroplę wetrzyj też 
w usta, by nadać im wygląd jak po pocałunkach. Cera nabierze 
jeszcze więcej świeżości dzięki pudrowi Skin Freshener o nie-
spotykanym, lawendowym odcieniu, nakładanym, wzorem 
Koreanek, wyłącznie na strefę T. Dopełnieniem całości będą 
lekko podkreślone oczy i brwi. Oto makijaż minimalistyczny, 
a jednocześnie dziewczęcy, zupełnie jak budząca się do rozkwi-
tu wiosna.  

Spring make-up is an ode to the naturalness of the 
Korean way. While being nearly invisible 

on the skin, it works in the warming rays of the sun. It also has 
the advantage of an unmatched rejuvenating effect based 
on a luminous, damp complexion that draws on the Korean 
"glass skin" trend. Furthermore, it’s assured by a Hydro Fixer 
moisturizing mist which can be used when putting on make-up 
and after, as well as for refreshing the skin during the day in ac-
cordance with the principle of "fixing through moisturizing."
The Hydro Fixer moisturizing mist combined with the Natural 
Glow Fresh Rose makes this possible because its pale pink pig-
ments subtly disperse light to enhance fresh skin tones and opti-
cally erase any blemishes. Cheeks this season must be brushed 
with pink, as if after a long walk in a blooming meadow. 
The new Rouge BB from AA Wings of Color is a formula that ce-
lebrates Korean cosmetic innovations. It is a gel that reacts with 
the skin pH, giving it a color that is entirely unique to the person 
who wears it. Add a drop of water on your lips to give them 
a kiss-like look. The skin gains even more freshness thanks 

to Skin Freshener powder that has an unpre-
cedented, lavender shade, applied 
the Korean way, i.e. only on the T-zone. 

Complement the look with slightly highlighted 
eyes and eyebrows. Minimalist and girly, it’s a fitting style 
for a spring in bloom. The make-up’s main role is to give you 
a complexion that’s as fresh as a flowering petal.

Róż w żywym kolorze sprawia, 
że cera wygląda świeżo,  

a makijaż jest pełen wdzięku.

Vivid blush-like colors lend  
your complexion a fresh look  

and add a certain charm 
 to makeup.

Dodatek 90 proc. aloesu  
sprawia, że makijaż AA Wings 
of Color genialnie nawilża skórę.

90% aloe ensures that  
AA Wings of Color  
make-up moisturizes the  
skin with brilliant results.

Świetlista i nieskazitelna cera, 
dziewczęcy rumieniec, soczyste  
usta nonszalancko muśnięte kolorem. 
Najmodniejszy trend w makijażu 
inspiruje się pełnym świeżości 
wyglądem Koreanek. 

Delicate and flawless skin, a feminine 
blush and juicy lips nonchalantly 
brushed with color: the fresh looks 
of Korean women have inspired 
the most popular make-up trends.
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Mamy wszelkie podstawy, by mówić, że nasze kosmetyki są nie tylko 
skuteczne, ale i w 100 proc. bezpieczne. Nic dziwnego, że od 37 lat 
utrzymujemy pozycję lidera w produkcji kosmetyków dla osób  
ze skórą wrażliwą i alergiczną.  
 
We have all the reasons to prove our cosmetics aren’t just effective, 
but also 100% safe. No wonder then that for 37-years we’ve been 
the leading choice of allergy sufferers and those with sensitive skin. 

Jesteśmy
wyjątkowi!

We Are Special!

Nasza fabryka 
w Trąbkach Małych 

spełnia  
farmaceutyczne 

normy Dobrej Praktyki 
Wytwarzania.

Our factory meets 
pharmaceutical 

Good Manufacturing 
Practice standards.

Mimo że na polskim rynku kosmetycznym nieustannie 
pojawiają się nowe marki, nasze produkty 

już od 37 lat zdobywają uznanie kolejnych pokoleń Polek 
i Polaków. Mamy unikatowe na skalę światową doświad-
czenie w produkcji kosmetyków do skóry wrażliwej i skłonnej 
do alergii, za którym stoją lata badań i pracy ekspertów 
w jednym z najnowocześniejszych w Europie Laboratorium 
Badawczo-Wdrożeniowym Oceanic. Nie składamy pustych 
obietnic o naturalnym składzie czy antyalergicznym działa-
niu. Nasze kosmetyki są bezpieczne i w 100 proc. przebada-
ne alergologicznie. Nic dziwnego, że renoma Oceanic wy-

kracza daleko poza granice Polski, a wytwarzane przez nas 
produkty cieszą się uznaniem na 48 rynkach eksportowych, 
m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Japonii, 
Wietnamie, Krajach Bliskiego Wschodu, USA czy Kanadzie. 
Nasze serum do rzęs Long4Lashes jest liderem w swojej 
kategorii na świecie. 
Klienci Oceanic doceniają naszą rzetelność i transparentność. 
W nowoczesnej fabryce, znajdującej się w czystej 
ekologicznej strefie pod Gdańskiem, produkujemy ponad 
40 mln produktów rocznie. To nie tylko kosmetyki, ale także 
dermokosmetyki, wyroby medyczne i leki. Nasze produkty 
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Jesteśmy jedyną firmą na świecie, która przebadała kilkanaście 
tysięcy receptur dla skóry alergicznej.

We are the only company in the world that has tested nearly 
twenty-thousand formulas for allergy-prone skin.

Nasze Laboratorium Naukowo-Badawcze jest jednym 
z najnowocześniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Our Science and Research Laboratory is one of the most  
modern in Central and Eastern Europe.

Produkcja naszych kosmetyków odbywa się  
z wykorzystaniem światowej jakości aparatury.

Our cosmetics are produced using  
world-class equipment.

The testing and research of AA cosmetics show they contain 
no irritants or allergens. They are conducted in the Allergology 
Lab of the Gdańsk Medical University involving allergy 
sufferers using patch tests pursuant to guidelines 
of the Allergy Section of the Polish Dermatological Society.
Our laboratory is one of the most modern in Europe. 
We are proud to be one of the few manufacturers with 
an ISO 9001:2000 certificate, which testifies to our excellent 
work organization, quality and reliability. Our laboratory 
is equipped with extremely modern equipment, allowing us 
to follow the progress of research at every stage with great 
precision. We have a microscope, a spectrophotometer 
for color testing, climate chambers, homogenizers and a fully 
equipped microbiological laboratory. We are currently getting 
ready to completely computerize our laboratory.
Of course, all this would not be possible without the Oceanic 
Research and Implementation team of engineers, 
pharmacists, cosmetologists, biotechnologists, and chemists, 
three of whom hold PhDs in chemical sciences. A single 
interdisciplinary team combines knowledge in the fields 
of cosmetics and medicines. Everyone is passionately 
involved in the implementation of a shared vision: creating 
products for allergy sufferers and medicinal preparations. 
It is the commitment, passion and thoroughness of our 
laboratory team that ensures the high quality of Oceanic 
products that consumers love. 

pracy, jej jakości oraz rzetelności. W naszym Laboratorium 
mamy do dyspozycji niezwykle nowoczesny sprzęt, tak aby 
można było na każdym etapie śledzić postęp prac badaw-
czych z ogromną precyzją. Posiadamy w nim mikroskop, 
spektrofotometr do badania koloru, komory klimatyczne, 
homogenizatory oraz w pełni wyposażoną pracownię mi-
krobiologiczną. Obecnie przygotowujemy się zaś do pełnej 
informatyzacji naszego Laboratorium.
Oczywiście to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie zespół 
Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego Oceanic, złożony 
z kilkunastu inżynierów, farmaceutów, kosmetologów, bio-
technologów i chemików, z których aż trzy osoby mają tytuł 
doktora nauk chemicznych. W jednym interdyscyplinarnym 
zespole łączymy wiedzę z zakresu produkcji kosmetyków 
i leków. Wszyscy z pasją angażują się w realizację wspólnej 
wizji: tworzenia produktów dla alergików oraz preparatów 
leczniczych. To właśnie zaangażowanie, pasja i konsekwen-
cja zatrudnionych w Laboratorium osób decyduje o wysokiej 
jakości produktów Oceanic, które kochają konsumenci 
w Polsce i na świecie. 

Despite new brands constantly appearing 
on the market, our products have been 

recognized by successive generations for 37-years. We have 
unique experience in making cosmetics for allergy suffers 
and those with sensitive skin, backed by years of research 
and expert work in the Oceanic Research and Development 
Laboratory - one of the most our state-of-the-art labs 
in Europe. We don’t make empty promises about our natural 
composition or anti-allergic effectiveness. Our cosmetics are 
100% tested and safe for allergy sufferers. It’s no wonder 
Oceanic is so popular internationally and that our products 
are available in 48 countries, including Germany, England, 
Italy, Japan, Vietnam, the Middle East, USA and Canada. Our 
Long4Lashes serum is the world-wide category leader. 
Oceanic clients appreciate our reliability and transparency. 
In the state-of-the-art factory, located in an environmentally 
clean zone near Gdańsk, we manufacture over 40 million 
products annually. This includes not just cosmetics, but also 
dermo-cosmetics, medical products, and pharmaceuticals. 
Our products are made according to GMP pharmaceutical 
standards, which means we meet extremely rigorous criteria.

wytwarzane są według standardów farmaceutycznych GMP, 
co oznacza, że spełniamy naprawdę wyśrubowane kryteria. 
Badania, którymi są objęte kosmetyki AA, mają na celu 
wykazanie, że nie posiadają one właściwości drażniących 
i alergizujących. Przeprowadzane są w Pracowni Alergologii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na osobach z choro-
bami alergicznymi skóry, metodą prób płatkowych – według 
wytycznych Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa 
Dermatologicznego.
Nasze Laboratorium jest jednym z najnowocześniejszych 
w Europie. Jako nieliczni posiadamy certyfikat ISO 
9001:2000, który jest świadectwem dobrej organizacji 
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Why did you start a blog? 
I often read English-language beauty blogs. 

I wanted to create a blog in Polish, so I started 
to write it, mainly for myself and my friends. That was 10 years 
ago. Today, I get sentimental when reading those early entries 
and see how much has changed over the years. Back then 
I came up with a competition to find the best cosmetics. Beauty 
of the Year is the only such competition in the Polish blogosphere 
and I’m delighted that brands have been participating in it for so 
many years, submitting their products and proudly announcing 
their victories and triumphs.  
Why did you choose to write about beauty?
I love cosmetics; I am a cosmetics maniac through-and-through 
and I can never get enough of new products. I first became 
interested in cosmetics as a teenager watching my mother 
and how she cared for herself. 
What has changed in the blogosphere over the years? 
What difficulties did you encounter?
Today, it might sound strange, but as a blogger 10 years back 
I had to explain to PR departments what a blog about cosmetics 
is and why it was I needed information about new products. Now 
these brands have entire departments responsible for dealing 

PIĘKNA
Blog Piękność Dnia to najstarszy blog kosmetyczny w Polsce.  
Jego twórczyni, Joanna Głowala, mówi o kulisach jego powstania  
i o tym, co najbardziej lubi w pisaniu o urodzie. 

Beauty of the Day is the oldest beauty blog in Poland. Blogger  
Joanna Głowala, reveals the backstory of its creation and what  
she likes best about beauty blogging. 

Dlaczego założyłaś bloga?
Często czytałam anglojęzyczne blogi o tematyce beauty. 
Chciałam, by powstał taki blog po polsku, więc zaczęłam go 
prowadzić, głównie dla siebie samej i swoich koleżanek. To było 
10 lat temu. Nie miałam pojęcia o blogowaniu, dzisiaj patrzę na 
te pierwsze wpisy z sentymentem i widzę, jak wiele się zmieniło 
przez te lata. Wtedy też powstał mój konkurs na najlepsze  
nowości kosmetyczne. Piękność Roku to jedyny taki konkurs  
w polskiej blogosferze. Cieszy mnie to, że od tylu lat marki biorą 
w nim udział, zgłaszają swoje kosmetyki i z dumą informują  
o przyznanej nagrodzie. 
Dlaczego wybrałaś akurat tematykę beauty?
Uwielbiam kosmetyki, jestem do szpiku kości kosmetyko-
maniaczką i nigdy nie mam dosyć nowości. Zaczę-
łam się nimi interesować, gdy byłam nastolatką, 
podpatrując mamę i to, jak o siebie dbała. 
Co się zmieniło w blogosferze  
na przestrzeni lat? Jakie trudności  
napotykałaś? 
Może dzisiaj zabrzmi to dziwnie, ale to 
ja, blogerka, 10 lat temu tłumaczyłam 
osobom z działów PR, co to jest blog 
o kosmetykach i dlaczego potrzebuję 
informacji o nowych produktach. Teraz 
te marki mają działy zajmujące się kon-
taktami z blogerami. A same blogi stały 
się pięknymi, profesjonalnie prowadzonymi 
miejscami w internecie.  
Jak wygląda typowy dzień blogerki urodowej? 
Lubię pisać posty rano, przed pracą. Zdjęcia robię 
w weekendy. Staram się planować wpisy z wyprzedzeniem, 
notuję pomysły. Ale zdarza się, że zachwyci mnie jakiś kosmetyk 
i natychmiast mam ochotę opowiedzieć o nim moim  
czytelniczkom.
Które aspekty swojej pracy lubisz najbardziej?
Lubię poznawać nowe formuły kosmetyków i pisać o tym. Lubię 
też robić zdjęcia. Fantastyczny jest kontakt z czytelniczkami, 
odzew, jaki od nich dostaję. 
Co wolisz: pielęgnację czy makijaż?
Przyznaję się: kręcą mnie kosmetyki do makijażu. Dają nieskoń-
czone możliwości kreowania makijaży, a gdy coś nie wyjdzie, 
wystarczy zetrzeć i można zaczynać od nowa. Oczywiście 
interesują mnie kosmetyki do pielęgnacji, ale to poważniejszy 
temat.
Jakie pięć rzeczy zawsze musisz mieć w kosmetyczce?
Pomadki, puder, balsam do ust, chusteczki higieniczne, a latem 
krem z filtrem przeciwsłonecznym.
Które kosmetyki Oceanic lubisz najbardziej?
Mam słabość do róży AA Wings of Color  Blush & Rouge, często 
ich używam.

W sieci
In Beauty’s Net

with bloggers. As for the blogs themselves, they have become 
among the most beautiful, professionally run websites on the net. 
What does a typical blogger’s day look like?
I like writing posts in the morning, before work. I usually take 
photos on the weekends and I try to plan posts in advance, 
collecting ideas for future. Of course, there are occasions when 
I’m so thrilled with a cosmetic that I want to tell my readers about 
it straight away.
Which aspects of your work do you enjoy the most?
I like to learn about new cosmetics formulas and write about 
them. I also like taking pictures. The contact with readers is also 
fantastic, as is the feedback I get from them. 
What do you prefer, beauty care or makeup?
I’ll happily admit it, I get most excited about make-up cosmetics. 
They’re colorful fun and give you endless possibilities when 
creating a look; and if something goes wrong, you can just wipe 
it off and start again. Of course, I’m interested in nourishing 
cosmetics, but that’s a more serious topic.
What are your five vanity bag essentials?
Lipsticks, powder, lip balm, handkerchiefs and sunblock 
in the summer.  
Which Oceanic cosmetics do you like the most?
I have a weakness for the rose AA Wings of Color Blush & Rouge, 
I use them often. 

Gdy Joannę zachwyci jakiś kosmetyk, natychmiast  
ma ochotę opowiedzieć o nim czytelniczkom.

When Joanna finds a cosmetic she loves,  
she often wants to shares the news  
with her readers straight away.

http://instagram.com/pieknoscdnia

www.pieknoscdnia.pl
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W mieście Busan można również  
podziwiać zjawiskowo kwitnące wiśnie.

The beautiful sight of Busan’s blooming cherries.

Pięć tysięcy lat tradycji, miasta, które nigdy nie śpią,  
i bajkowe krajobrazy. Oto Korea Południowa, kraj, który warto 
odwiedzić nie tylko z powodu rozsławionej na cały świat pielęgnacji.  

Five-thousand years of tradition, cities that never sleep  
and fairytale landscapes. That’s South Korea, a country worth  
visiting for more than just its world-famous beauty care. 

Położonapomiędzy Chi-
nami a Japonią 

Korea Południowa nie jest oczywistym 
kierunkiem turystycznych destynacji. 
Ale właśnie m.in. dlatego warto ją 
odwiedzić – niezadeptane szlaki po-
zwalają w pełni delektować się malow-
niczymi widokami, piękną przyrodą, 
poukrywanymi wśród gór wioskami  
i świątyniami oraz atmosferą Wscho-
du. Od czego zacząć? Samoloty z Polski 
latają do stolicy, Seulu, który łączy 
tradycję z nowoczesnością. Główna 
ulica handlowa, Myeongdong, tętni 
życiem. Prestiżowa dzielnica Gangnam 
rozsławiona została w hicie „Gangnam 
Style”. Zachwyca pałac królewski 
Gyeongbok wybudowany w XIV wieku. W Yongsan, czyli na 
smoczym wzgórzu, umiejscowione są najważniejsze galerie. 
W Muzeum Narodowym warto zobaczyć koreańskie zabytki, 
zaś w Samsung Museum of Art bogatą kolekcję sztuki współ-
czesnej z dziełami Andy’ego Warhola na czele. 
Niedaleko Seulu znajduje się też strefa zdemilitaryzowana, 
będąca granicą między Koreą Południową a Północną, jedna 
z głównych atrakcji turystycznych kraju, złowrogo przypomina-
jąca o trwającym od niemal siedemdziesięciu lat konflikcie. 
Drugie co do wielkości miasto – Busan – to port z nienaruszony-
mi przez wojnę koreańską fragmentami starej zabudowy,  
w tym klasztorem Beomeosa z VII wieku. Furorę wśród wielbi-
cieli malowniczych miejsc oraz instagramowych zdjęć robi też 
dzielnica Gamcheon-dong, zwana Santorini Wschodu albo 
wioską Lego – ze względu na bezlik 
kolorowych domków. Dawna stolica 
Gyeongju kusi dzielnicami wpisanymi na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Są tu: starożytne obserwatorium astro-
nomiczne, VII-wieczna pagoda, grobow-
ce i pałac na wodzie Donggung. Fani 
sportów zimowych na pewno z chęcią 
odwiedzą też miasto olimpijskie Pjong-
czang, położone w północno-wschodniej 
części kraju, w regionie gór Taebaek.

KoreaKierunek

Korea to także zapierająca dech w piersiach przyroda. W Par-
ku Narodowym Bukhansan odnajdą się wielbiciele trekkingu. 
Warto tu także odwiedzić XVIII-wieczną fortecę Bukhansanse-
ong, w której władcy Korei chronili się w czasach zagrożenia. 
W Parku Narodowym Seoraksan zachwycają gorące źródła, 
lasy i skaliste krajobrazy. Z kolei w okolicach miasteczka  
Gangneung położonego na wybrzeżu, wędrować można 
wśród mokradeł i wodospadów. Fani rajskich plaż i wulka-
nicznych krajobrazów pokochają zaś wyspę Jeju, zasłużenie 
zwaną koreańskimi Hawajami, a przez niektórych uważaną  
za najpiękniejsze miejsce w kraju.
Korea to również świetne jedzenie, z kimchi i bibimbapem 
na czele, w którym rozsmakował się świat Zachodu. Z kolei 
nieskazitelna cera Koreanek i ich wielostopniowy system 

pielęgnacji inspirują kobiety na 
całym świecie do nowego sposobu 
dbania o siebie. 

Locatedbetween China 
and Japan, 

for most travelers South Korea 
is far from an obvious destination. 
Here, in this mysterious country, 
empty trails present striking 
views, nature at the height of its 
magnificence, and small villages 
and temples nestled half-hidden 
in the mountains. But where should 
you begin? Flights from Poland 
fly to the capital, Seoul, a city 

that acts as bridge between tradition and modernity. The 
main shopping street, Myengdong, is a vibrant, thriving hub, 
while the prestigious Gangnam district will be familiar to all 
thanks to the hit song „Gangnam Style”. Elsewhere, the Royal 
Palace of Gyengbok, dating from the 14th century, is a sight 
that’s both compelling and essential. 
The demilitarized zone, marking the border between South 
and North Korea, is also close to Seoul and has become one 
of the country’s principal tourist attractions. 
Busan, Korea’s second largest city, is a port city with  
pre-Korean War architecture, including the 7th century 
Beomeos monastery. Aesthetically, Gamcheon-dong 
could have been built with Instagram in mind: stunning 
in their beauty, the multitude of colored houses has led 
it to being christened both Lego Village and the Santorini 
of the East. Further, the former capital of Gyenogyu 
teases and tantalizes with districts that are included 
on the UNESCO World Heritage list. 
Away from the urban areas, visit the 18th-century 
Bukhansanseong fortress, traditionally a safehaven 
for Korea’s rulers in times of danger. The Seoraksan National 
Park contains enthralling hot springs, forests and rocky 
landscapes while fans of blissful beaches and volcanic 
landscapes will just love the island of Jeju – it fully warrants 
its’ reputation as the Korean Hawaii.
Korean cuisine is delicious, with specialties that include 
kimchi and bibimbapem, both now increasingly popular 
in the West. In turn, the flawless complexion of Koreans 
and their multi-level beauty care system has inspired women 
the world over to try new ways of caring for themselves. 

Korean
Direction
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Odświeżona strona korporacyjna, nowy sklep  
internetowy. Oceanic świętuje wprowadzenie nowości 

także w świecie wirtualnym.
 

With its refreshed corporate website and new  
online store Oceanic is celebrating the introduction  

of new products to the virtual world. 

onlineOceanic

ODWIEDŹ NASZE 
STRONY WWW:
VISIT OUR WEBSITES:

www.oceanic.com.pl 
https://estore.oceanic.com.pl

Wszystko  
o firmie
Oceanic to nie tylko doskonałe kosme-
tyki, ale też prężnie działająca firma 
z tradycjami i przyjazne miejsce pracy. 
Nowa strona korporacyjna Oceanic 
powstała więc po to, by w nowoczesny 
i przystępny sposób zaprezentować 
działalność firmy w Polsce i na świecie 
(produkty Oceanic dystrybuowane 
są do 48 krajów). Zaprojektowano ją 
zgodnie z najnowszymi trendami, by 
była jak najbardziej czytelna i przyjazna 
odbiorcy. Z łatwością można ją otworzyć 
nie tylko w komputerze, ale też smartfo-
nie czy tablecie. Znaleźć na niej można 
wszystkie najpotrzebniejsze informacje 
dotyczące marek Oceanic: kosmetycznych, farmaceutycznych 
oraz dystrybuowanych. Podkreślone zostało ponad 35-letnie 
doświadczenie firmy Oceanic jako lidera w dziedzinie 
kosmetyków do skóry wrażliwej i skłonnej do alergii. Każda 
zaś osoba, która marzy o pracy w firmie, w zakładce „Kariera” 
znajdzie nie tylko aktualne ogłoszenia o pracę, lecz także 
przyjazny opis procesu rekrutacji, ciekawostki i statystyki, 
korzyści związane z zatrudnieniem w Oceanic, film korpora-
cyjny oraz notki o niezwykłych pasjach pracowników – w myśl 
zasady, że w życiu liczy się nie tylko praca! Jeszcze WWWięcej

Flagowy sklep online Oceanic zmienił nazwę, adres  
i logotyp. Zamiast sklep.kosmetykiAA.pl teraz funkcjonuje 
https://estore.oceanic.com.pl/. Nowa witryna jest nowocze-
śniejsza i bardziej przyjazna w nawigacji, a także w obsłudze 
na urządzeniach mobilnych – tabletach czy smartfonach.  
W ofercie znajduje się niemal tysiąc produktów z całego  
portfolio Oceanic, w tym multibrandowy box z maseczkami 
AA, AA Men i Oillan. Dodatkowo w stopce strony prezento-
wane są zdjęcia z profili marek na Instagramie, dzięki czemu 
klienci mogą być z nimi na bieżąco.

All about the firm
Oceanic is not just about excellent cosmetics, it’s also 
a thriving firm with traditions and a friendly workplace. 
The new Oceanic corporate website was created to present 
the company’s operations in Poland and worldwide 
in a format that’s modern and accessible (Oceanic products 
are distributed in 48 countries). It was designed in accordance 
with the latest trends to make it as legible and friendly 
as possible. It’s easy to use on computers, smartphones 
or tablets and you can find all the most important information 
about Oceanic’s brands including cosmetics, pharmaceuticals 
and other distributed products. It highlights the 35-years 
of Oceanic’s experience as the leader in the field of cosmetics 
for sensitive and allergy-prone skin. The Career tab, 
meanwhile, is aimed at those that dream about working at 
Oceanic; you can find current job listings, but also a friendly 
description of the recruitment process, interesting facts, 
statistics and benefits related to employment at Oceanic, 
a corporate film and notes about our employees’ interesting 
passions – keeping in mind work is not the only thing 
that counts in life!

Even More WWW
Oceanic’s flagship online store has changed its name, address 
and logo. Instead of sklep.kosmetykiAA.pl, now go to estore.
oceanic.com.pl. The new website is more modern and easier 
to navigate on mobile devices such as tablets or smartphones. 
The offer includes close on a thousand products from the entire 
Oceanic portfolio, including multibrand boxes with AA,  
AA Men and Oillan face masks. In addition, at the bottom 
of the site you’ll find photos from the Instagram brand page 
ensuring that you can keep up with us all the time.
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Zdrowie, radość, spokój ducha 
i satysfakcja z coraz lepszych 
wyników – z każdym kilometrem 
bieganie daje coraz więcej. 
 
Health, joy, peace of mind and the 
satisfaction associated with  
self-improvement: every kilometer 
you run gives you something extra…

dla przyjemności i zdrowia. Oczywiście czasem trzeba się  
przemóc – wtedy podchodzę do treningu zadaniowo.
Jak bieganie wpływa na Pana pracę i życie?
Odkąd zacząłem biegać, znacznie zredukowałem poziom 
stresu. Mam też dużo więcej energii i chęci do działania.  
Zrzuciłem kilka kilogramów. Unormowały mi się poziom  
cholesterolu i ciśnienie.
Niektórzy twierdzą, że bieganie może zastąpić  
psychoterapię…
Też tak uważam. Bieganie bardzo mnie odpręża  
i dodaje mi energii.

Krzysztof  Skolim
ow

ski

Co o Pana pasji sądzą najbliżsi?
Odbierają moją zmianę jako coś pozytywnego i bardzo mnie 
motywują do osiągania kolejnych celów. Dostrzegają zmiany 
na każdym polu. Doceniają, że poprzez bieganie rozładowuję 
stres i nie przynoszę problemów do domu.
Czym zajmuje się Pan w firmie Oceanic i co najbardziej 
ceni Pan w swojej pracy?
Jestem przedstawicielem handlowym w dziale rynku nowocze-
snego. Odpowiadamy za dystrybucję kosmetyków na terenie 
kraju w największych w Polsce sieciach handlowych. 
W mojej pracy cenię najbardziej różnorodność i dobrą energię. 
Konieczność przemieszczania się z miejsca na miejsce, częste 
spotkania z ludźmi i reagowanie adekwatnie do niestandardo-
wych sytuacji sprawia, że czuję się w swojej roli bardzo dobrze. 
Ważnym aspektem jest też dla mnie fakt, że firma Oceanic
ma polski kapitał.

When did you start running?
Quite recently - in June of last year. I treated running as a way 
to supplement my current physical activity and I also wanted 
to see if I could stick to doing something that I didn’t really 
enjoy (at least, I didn’t at the time!). Back pain from driving was 
also a factor when taking up running.  
What has been your most beautiful running experience?
It’s given me the opportunity to celebrate important events in our 
city and our country’s timeline: for example, by participating 
in the Warsaw Uprising and Independence Day runs.
What do you consider to be your greatest running 
success? 
My biggest achievement is running 21 km, a half marathon, 
in less than 2 hours; or to be exact, in 1 hour and 52 minutes.
How does running affect your work and life?
Ever since I started running, I have significantly reduced my 
stress levels. I have so much more energy and desire to do 
stuff. I’ve also lost a few kilos while my cholesterol and blood 
pressure levels have gone back to normal.   
Some say running can replace psychotherapy...
I agree. Running relaxes me and fills me with good energy.
What do your friends and family think about this passion?
They see my change as something positive and are always 
willing me on to achieve new goals. They’ve notice changes 
in every aspect of my life and appreciate that by running 
I relieve stress and don’t bring problems back home. 
What do you do at Oceanic and what do you value 
the most in your work?
I am a sales representative in the modern market department. 
We are responsible for the distribution of cosmetics throughout 
the country in Poland’s largest retail chains. I love the diversity 
and good energy the most in my job. The need to travel, lots 
of meetings with people and having to handle non-standard 
situations is an added plus to my role. Also, I think it’s great 
that Oceanic is Polish-owned.

Krzysztof Skolimowski, 
przedstawiciel  

handlowy w dziale rynku 
nowoczesnego.  

W firmie Oceanic  
od czterech lat.

Krzysztof Skolimowski, 
a sales representative in 

Oceanic’s modern market 
department, has been with 

the firm for four years.

Fo
to

: a
rc

hi
wu

m
 p

ry
wa

tn
e

KROK
po kroku

Step-by-Step

Kiedy zaczął Pan biegać?
Stosunkowo niedawno – w czerwcu ubiegłego roku. Bieganie 
potraktowałem jako uzupełnienie dotychczasowej aktywności 
fizycznej, czyli basenu i gry w piłkę. Chciałem też sprawdzić, na 
ile jestem w stanie walczyć z czymś, czego nie lubię, a właści-
wie nie lubiłem (śmiech). Znaczenie miały też bóle kręgosłupa, 
związane z częstym użytkowaniem samochodu.
Jakie było Pana najpiękniejsze doświadczenie biegowe?
Możliwość celebrowania ważnych wydarzeń dla naszego 
miasta i państwa, czyli uczestnictwo w Biegu Powstania 
Warszawskiego i Biegu Niepodległości.
Co uważa Pan za swój największy biegowy sukces?
Moja przygoda z bieganiem trwa dopiero kilka miesięcy, więc 
nie ma ich zbyt wielu, ale satysfakcja jest ogromna, kiedy moje 
„czasy” z biegu na bieg są coraz lepsze. Największym osiągnię-
ciem jest pokonanie 21 km, czyli półmaratonu, z czasem poniżej 
2 godzin, a dokładnie 1 godzina 52 minuty. 
Czy miewa Pan chwile zwątpienia, gdy wyjątkowo nie 
chce się Panu trenować? Jak sobie Pan z nimi radzi?
Pewnie, jak każdy :-). Nie robię nic na siłę. Gdy nie jestem 
w formie fizycznej czy psychicznej, odpuszczam. Biegam  

Relaks, odprężenie i dobra 
energia – stan, który pojawia się 
po treningu, jest tym, co Krzysztof 
najbardziej kocha w bieganiu. 

Krzysztof loves the good  
energy that running gives him… 
and that it relaxes him.
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Marka AA Wings of Color była odpowiedzialna za makijaże modelek podczas pokazu 
Łukasza Jemioła. Wydarzenie odbyło się w minimalistycznych wnętrzach domu 
aukcyjnego DESA Unicum i przyciągnęło wiele osobistości ze świata mediów 
i rozrywki, m.in. Anetę Kręglicką, Katarzynę Warnke, Marietę Żukowską czy 
Katarzynę Zielińską. Kolekcja, inspirowana stylem wielu epok, zachwyciła 
swoją eklektyczną, niedopowiedzianą nonszalancją.

Twój Styl 
Magazine’s 
Fashion Perfection

Doskonałość Mody
Twojego

Stylu
Już po raz 20. magazyn „Twój Styl” wręczył 

statuetki Doskonałości Mody. 
Jubileuszową galę, która odbyła się 12 lutego w Centrum Praskim 
Koneser, poprowadzili Jacek Szmidt – redaktor naczelny – i jego 
z-ca Joanna Nojszewska. Laureatów wybrało jury w składzie: 
Joanna Bojańczyk, Zuza Krajewska, Katarzyna Sokołowska, Vasina, 
Wojciech Rostowski, Joanna Nojszewska, Katarzyna Pluta-Białek, 
Karolina Tomaszewicz i Maciej Brzozowski, którzy oceniali popularne, 
ekskluzywne i superekskluzywne ubrania, biżuterię oraz akcesoria 
polskich i zagranicznych marek. Na czerwonym dywanie pojawiło się 
wiele znanych osób, a wśród nich m.in. Katarzyna Stankiewicz, Olga 
Bołądź, Monika Olejnik. Uroczystość uświetnił pokaz mody kolekcji 
Solar na sezon wiosna/lato 2019. Marka AA Wings of Color była 
kreatorem makijażu do pokazu. 20 modelek zaprezentowało na 
wybiegu piękny, nowoczesny i zgodny z najnowszymi trendami look.

For the 20th  year-in-a-row, Twój Styl magazine pre-
sented its Fashion Excellence Awards. 

A jury chose the winners in categories ranging from popular, 
exclusive and haute couture clothing, jewelry and accessories from 
domestic and international brands. Many celebrities showed up on 
the red carpet. The Solar s/s 2019 collection graced the show’s run-
ways while AA Wings of Color brand was the gala’s official beauty 
sponsor. Twenty models presented the latest fashionable looks on 
the catwalk.

Z okazji 91. ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej 
redakcja magazynu „Elle” przeniosła się do apartamentu w hotelu 
Belotto, gdzie wspólnie z zaproszonymi gośćmi śledziła stylizacje gwiazd 
z czerwonego dywanu. Kreacje oceniał szef działu mody „Elle”, a makijaże 
Magda Pieczonka – makijażystka gwiazd i Beauty Advisor AA Wings of Color. 
— Makijaże na czerwonym dywanie były w tym roku bardzo klasyczne, 
ale moim zdaniem tak właśnie powinny wyglądać. Makijaż wieczorowy 
powinien być lekki, elegancki, z akcentem położonym na usta lub oko 
– komentowała Magda Pieczonka.

POKAZ Łukasza Jemioła

Elle x OSCARY

Łukasz Jemioł SHOW
AA Wings of Color was the makeup provider during the Łukasz Jemioł 
show. Held inside the minimalistic interiors of the DESA Unicum auction 
house, the event attracted many media and entertainment personalities, 
including Aneta Kręglicka, Katarzyna Warnke, Marieta Żukowska 
and Katarzyna Zielińska. The collection, inspired by styles from various eras, 
delighted all with its eclectic, understated nonchalance.

Elle x Oscars
At the 91st American Film Academy Awards, a.k.a. the Oscars, the editorial 
staff of Polish Elle magazine stayed at the Hotel Belotto, from where 
they and invited guests paid heed to the fashion choices of the red 
carpet stars. The fashions on display were reviewed by the head of Elle’s 
fashion department, while Magda Pieczonka, a makeup artist to the stars 
and a beauty advisor for AA Wings of Color, commented on the make-up. 
“This year’s red-carpet make-up choices were very classic, which is exactly 
as they should be, in my opinion. Evening make-up should be light 
and elegant with an accent on the lips or eyes,” she said.

Marka AA Wings of Color 
stworzyła makijażowy  
look do pokazu Solar.

The AA Wings of Color 
brand was responsible 
for the make-up look 
of the Solar show.

Magda Pieczonka  
– makijażystka gwiazd  
i Beauty Advisor AA Wings of Color.

Magda Pieczonka, makeup 
 artist to the stars and beauty 
advisor for AA Wings of Color.

Nowoczesny makijaż AA Wings 
of Color idealnie dopełniał 
niedosłowną, nonszalancką  
kolekcję Łukasza Jemioła. 

AA Wings of Color makeup 
perfectly complemented Łukasz 
Jemioł’s understated, nonchalant-
looking fashion collection.
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Superprodukt 
2018
Linie AA Vegan oraz AA I Love You Baby otrzymały 
zaszczytny tytuł Superprodukt 2018 magazynu „Świat 
Kobiety”. To była 12. edycja konkursu, w której padła 
rekordowa liczba zgłoszeń… 440 produktów walczyło 
o nagrodę! Tym bardziej cieszymy się, że aż dwie nasze linie 
pielęgnacyjne otrzymały to wyróżnienie. Linia AA Vegan 
została doceniona w kategorii Ciało – Kosmetyki polskie 
za naturalność, wspaniałe właściwości i opakowanie.   
Linia AA I Love You Baby była bezkonkurencyjna w kategorii 
Kosmetyki dla dzieci. Skradła serca Jury swoją delikatnością, 
kojącym działaniem oraz piękną szatą graficzną.

NAJLEPSZE  
DLA URODY  
dla  
AA Vegan
 
Mleczko do ciała z owsem AA Vegan zachwyciło jurorki 
konkursu Najlepsze dla Urody, organizowanego przez 
miesięcznik „Uroda Życia”. Nagrodę wręczyła redaktor 
naczelna Anna Maruszeczko podczas uroczystej kolacji 
w restauracji Amber Room.

Największy i najbardziej opiniotwórczy portal kosmetyczny 
w Polsce Wizaż.pl w tym roku nagrodził Oceanic aż w dwóch 
kategoriach! Tytułem Kosmetyk Wszech Czasów wyróżniono 
płyn do higieny intymnej AA Intymna Biozgodna Nawilżenie 
oraz puder AA WOC Dust Matt Skin Freshener. O wygranych 
zadecydowały użytkowniczki portalu na specjalnie stworzonym 
forum, co sprawia, że nagrody stają się dla nas jeszcze bardziej 
wiarygodne i prestiżowe.

Kosmetyk  
Wszech Czasów  
RAZY DWA!

DOUBLE DOSE of the 
Best Cosmetic All Time!
Poland’s largest opinion-leading cosmetics portal, Wizaz.pl, 
gave Oceanic awards in two categories. A lifetime achieve-
ment award for the Best Cosmetic of All Time was bestowed 
upon AA Intymna Biozgodna Nawilżenie, an intimate hygiene 
fluid, and AA WOC Dust Matt Skin Freshener powder. Portal 
readers picked the winners through a specially created forum, 
a point that made the awards even more credible and presti-
gious for our team. 

Elle  
International  
BEAUTY 
AWARDS dla 
AA Vegan
Aloesowe mleczko do ciała 
AA Vegan zostało wyróżnione 
prestiżową nagrodą Elle 
International Beauty Awards.  
Do tego okazało się 
bezkonkurencyjne w zupełnie 
nowej kategorii Zielony Kosmetyk, 
przeznaczonej dla wszystkich 
naturalnych, ekologicznych 
i wegańskich produktów. 

Elle International BEAUTY 
AWARDS for AA Vegan
AA Vegan Aloe Body milk has been awarded Elle 
International’s prestigious Beauty Award. In addition, 
it triumphed in the completely new Green Cosmetics category 
for natural, organic and vegan products.  

Twój Styl’s Award  
For EXCELLENCE of the YEAR 
Goes To AA Wings of Color
AA Wings of Color nail polishes with care properties claimed  
Twój Styl’s Excellence of the Year award. The prize was presented  
at Warsaw’s Marriott Hotel.

DOSKONAŁOŚĆ  
ROKU „Twojego Stylu” 
dla AA Wings of Color
Lakiery do paznokci AA Wings of Color o właściwościach 
pielęgnacyjnych zostały nagrodzone Doskonałością Roku magazynu 
„Twój Styl”. Nagrodę wręczono w warszawskim hotelu Marriott.

Laureaci Doskonałości  
Roku „Twojego Stylu”

Twój Styl’s Excellence  
of the Year winners

Super Product 2018
The AA Vegan and AA I Love You Baby lines were recognized 
at the Super Product 2018 Awards by Świat Kobiety 
magazine. The competition’s 12th edition saw a record 
number of entries, with 440 products vying for prizes. We are 
delighted that two of our lines scooped top awards.

AA Vegan  
BEST FOR BEAUTY
AA Vegan oat body milk delighted jurors of the Best for 
Beauty competition organized by the Uroda Życia monthly 
magazine. The award was announced by the editor-in-chief, 
Anna Maruszeczko, during a gala dinner held at the Amber 
Room restaurant.




