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Tak pachnie relaks

Jak sprawić, by Twój gabinet kosmetyczny czy ośrodek SPA stał się prawdziwą
oazą spokoju i przyciągał jak magnes? Naturalne piękno tkwi w harmonii duszy
i ciała, do której najkrótsza droga prowadzi poprzez… zapach. To właśnie on,
w połączeniu z blaskiem świec i odmładzającą siłą zabiegów kosmetycznych,
przyniesie ukojenie i zadowolenie z pobytu w Twoim centrum zdrowia i urody.
Zmysł powonienia jest najbardziej czułym zmysłem, który najszybciej przekazuje
do mózgu bodźce wewnętrzne. Spraw, by wybrany przez Ciebie zapach kojarzył
się właśnie z Twoim gabinetem.

Szczecin, Galeria Kaskada, poziom 0

/ Yankee Candle Galeria Kaskada

Przebudzenie
wiosny

Zmierzamy w kierunki wiosny, przyroda budzi się do życia,
pojawiają się kolory. W wiosennym makijażu dominować
będzie świeżość i soczystość barw. Geograficznie znajdziemy
się na południu Europy, podróżując między francuską
Prowansją a hiszpańską Andaluzją, trafimy też do Meksyku.
W roli naszej modelki wystąpiła Marta Waldorf, długoletnia
asystentka Dody.
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N

a ustach na pewno pozostanie klasyczna
czerwień, za to matowe pomadki odejdą razem z ostatnim oznakami zimy – wymienia
Agata Naniewicz, wizażystka i pomysłodawczyni sesji. – Na ich miejscu pojawi się satyna, nasycone
barwy i błyszczenia. Rezygnujemy z doskonałej kreski
nad górną powieką na rzecz lekko rozmazanego oka.
Marta Waldorf, która jest twarzą sesji ma regularne rysy
twarzy, pełne usta i przez to bardzo charakterystyczną
urodę. Brunetka o ognistej urodzie w interpretacji Agaty
Naniewicz pokazała się również w subtelniejszej odsłonie. – Marta ma bardzo plastyczną twarz, dzięki czemu
mogłam trochę poszaleć – mówi Agata. – W jednej odsłonie poszłam w klimat „dark beauty”, w kolejnej Marta
wygląda zwiewnie, subtelnie. Zielenie, fiolety, delikatne
barwy oraz wpięte we włosy kwiaty symbolizują pierwsze oznaki wiosny. Przyroda dyktuje to, jak mamy wyglądać w tym sezonie.
Agacie udało się zebrać świetną ekipę. Niekwestionowaną gwiazda sesji i całego projektu jest Marta Waldorf. Nie jest profesjonalną modelką ale bardzo dobrze
sobie radzi przed obiektywem aparatu. Jest zresztą
w pewnym sensie do niego przyzwyczajona – przez lata
była asystentką Dody, towarzysząc słynnej wokalistce
także w trakcie sesji fotograficznych. – To intensywna
ale satysfakcjonująca praca, która wymaga specjalnych umięjętności – wspomina Marta. – Jesteś nie tylko w pewnym sensie opiekunem gwiazdy ale także jej
przyjacielem. W przypadku Doroty nie miałam żadnego
z tym problemu, przyjaźnimy się cały czas.
Marta musiała dwa razy więcej pracować, aby udowodnić niektórym, że kobieta i do tego atrakcyjna, posiada
także intelekt. – Teraz pracuję nad własnym projektem,
o którym na razie nie chce za wiele mówić – uśmiecha
się bohaterka sesji. – Modeling to miła odskocznia, długo się nie zastanawiałam nad propozycją Agaty. To była
praca z fajnymi ludźmi, przyjemna. Może tylko bardziej
lato jest moją porą roku niż wiosna ale być częścią takiego projektu to wspaniała sprawa.

Autor: Aneta Dolega
Produkcja sesji & make up:
Agata Naniewicz Million Bells
Hairdresser: Marek Marosz
Stylizacja kwiatowa: Małgorzata Makarewicz
Zdjęcia: Sławomir Pińczuk
Modelka: Marta Waldorf
Podziękowania dla restauracji Cztery Pory Roku za
udostępnienie miejsca do sesji
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Zakodowana
biżuteria

Kod Morse’a zainspirował Magdalenę Czarnecką do stworzenia nowej kolekcji biżuterii. Tym razem jej marka
Twoje ph wypuściła minimalistyczne bransoletki w wersji unisex, na których projektantka umieściła 7 znaków
zaszyfrowanych alfabetem Morse’a (nazwa marki ma 7 liter i jest to szczęśliwa liczba).
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M

ateriał z którego wykonana jest kolekcja
to stal szlachetna oraz kamienie naturalne – hematyt. Sznureczki wykorzystane
do bransoletek są wykonane z wytrzymałego nylonu. Wykończeniem biżuterii jest charakterystyczna blaszka z logo tph – mówi projektantka.
– Wizualizacja graficzna kolekcji odnosi się do tematyki
morskiej. /kody/ jest kolekcją nawiązującą do regionu,
z którego pochodzi marka – alfabet Morse’a jest często

wykorzystywany w komunikacji morskiej. Na bransoletkach przedstawionych widnieją zaszyfrowane napisy z nazwą marki kod: /twojeph/ oraz skrót jej nazwy
kod: /tph/.
W komplecie do indywidualnych bransoletek można dobrać naszyjnik i kolczyki z tej samej serii. Wszystkie modele występują w dwóch wariantach kolorystycznych
grafitowym i srebrnym.

Zdrowie i uroda
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Foto: Łukasz Haruń
modele: Anna Treder & Adam Zacharek
mua: Kamila Ankutowicz
nails: Justyna Bojko
skład graficzny. Anna Treder
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Metamorfozy
Ernesta Kawy
Fot. Grzegorz Skorny

Klaudia

Joanna

F

Krystyna

ilmowa Scarlett O’Hara i grająca ją w „Przeminęło z wiatrem” – aktorka Vivien Leigh powiedziała kiedyś, że „nie ma brzydkich kobiet,
są tylko kobiety, które nie wiedzą, że są ładne”.

Idąc tym tokiem myślenia wspólnie ze szczecińskim fryzjerem Ernestem
Kawą, szkoleniowcem marki Montibello poddaliśmy metamorfozie trzy panie: Klaudię, Joannę i Krystynę, w wieku 20, 40 i 60 lat. Fantastyczne efekty
tej przemiany mogliśmy zobaczyć w trzech wydaniach dużego „Prestiżu”.
Nad nowym wizerunkiem pań, oprócz pomysłodawcy projektu pracowali: Agata Naniewicz, szczecińska wizażystka, autorka albumu „Dosięgnąć
gwiazd”, dr Stoyan Dobrev z kliniki Aesthetische Medizin Berlin, wizażystka
Anna Treder, współpracownicy Ernesta Kawy – Lesya Chayka i Paweł Sikora
oraz fotograf Grzegorz Skorny.
ad
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Klaudia, 20 lat, uczennica
Studium Kosmetycznego
U Klaudii, zastosowane zostało
bardzo popularne wśród gwiazd
zagęszczenie i przedłużenie włosów. To w połączeniu z koloryzacją włosów w stylu „sombre”
i srebrno-czerwonym makijażem dało olśniewające rezultaty.
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Joanna, 40 lat, dietetyczka
Pani Joanna chciała pozostać naturalna. Tutaj diametralna zmiana koloru
włosów i ich silnie odżywienie oraz
wyprostowanie zrobiło tzw. „robotę”.
Młodzieńczy urok i świeżość zostały
jeszcze bardziej wyeksponowane.
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Krystyna, 61 lat, pracownik
biurowo-administracyjny
U pani Krystyny, nowoczesne
cięcie i trójwymiarowa koloryzacja oraz zmiana stylu ubioru
odjęły kilka dobrych lat. Wygląda świeżo i bardzo kobieco.

Zdrowie i uroda
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Nie wahaj się dbać o siebie
Coraz większa część naszego społeczeństwa zaczyna uświadamiać sobie, jak ważna, obok zdrowia fizycznego jest
nasza sfera psychiczna.

J

ej wartość wzrasta tym mocniej, gdy zaczynamy
rozumieć, że zdrowie psychiczne to nie tylko brak
zaburzeń, jak potocznie przyjęło się uznawać.
To także wewnętrzna równowaga, pozytywne
nastawienie do siebie i świata, możliwość realizacji
swojego potencjału, nawiązywanie trwałych i bliskich
relacji oraz poczucie szczęścia i spełnienia. Czy nie do
tego właśnie dążymy w swoim życiu? Patrząc na taką
definicję zdrowia psychicznego możemy być już pewni,
że dotyczy ona każdego z nas.
Po równowagę do specjalisty
Jak ważny jest dobrostan psychiczny każdego człowieka, wie doskonale kadra Centrum Zdrowia i Rozwoju
Psychicznego Stowarzyszenia STRICTE w Szczecinie. To
specjaliści z zakresu psychologii, psychoterapii, pedagogiki czy mediacji, których pasją jest człowiek i jego funkcjonowanie. To ludzie, którzy swój profesjonalizm opierają na wieloletnim doświadczeniu, a także nieustannie
pogłębianej wiedzy. Stricte to miejsce, w którym każdy
może liczyć na fachową pomoc, adekwatną do jego trudności. Wymagający klient znajdzie tu dla siebie ofertę
pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz mediacyjnej, terapii indywidualnej oraz grupowej, terapii par oraz
wachlarz różnorodnych szkoleń i warsztatów. Co ważne,
są to pasjonaci otwarci na rozwój i nowe pomysły, słuchający uważnie potrzeb kontaktujących się z nimi ludzi.
Relaks dzięki warsztatom
Odpowiadając na zapotrzebowanie ludzi żyjących w nieustannym napięciu, stresie i doskwierającym pośpiechu
STRICTE przygotowało wyjątkową ofertę Warsztatów
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Relaksacyjnych. Podczas odbywających się co dwa tygodnie spotkań uczestnicy mają możliwość poznawania
różnorodnych metod radzenia sobie ze stresem. I bynajmniej, nie są to nudne wykłady, a profesjonalne techniki takie jak: Trening Progresywny Jacobsona, Trening
Autogenny Schultza, wizualizacje, techniki oddechowe
i wiele innych, których uczestnicy doświadczają na własnej skórze. Obok możliwości zrelaksowania i rozluźnienia swojego umysłu i ciała, uczestnik zyskuje coraz
większy wgląd i kontrolę nad swoim funkcjonowaniem
w sytuacjach trudnych. Wszystko to subtelnie doprawione muzyką relaksacyjną, aromaterapią oraz kameralną
i bezpieczną atmosferą.

Warsztaty Relaksacyjne
Prowadzący: psycholog Elżbieta Brodnicka
Czas trwania: 2 godz. (17.30-19.30)
Koszt pojedynczego warsztatu: 50 zł
Miejsce: Stowarzyszenie STRICTE,
al. Wojska Polskiego 54/3, 70-477 Szczecin
Zapisy i informacje: znaczeniacienia@wp.pl
lub 501 746 870

Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego
Stowarzyszenia STRICTE
Koordynator Centrum Agnieszka
Śmiechowska 604 406 936
al. Wojska Polskiego 54/3, 70-477 Szczecin
www.stricte.org, stricte.szn@gmail.com

Piękna skóra
po ciąży

Co zrobić, żeby cieszyć się piękną skórą po ciąży? Czy jest złoty środek? Podpowiadamy jakie są sposoby, żeby
uchronić się przed niechcianymi pamiątkami na ciele. Ostrzegamy też na wstępie, że niestety nawet stosowanie
wszystkich z nich naraz może nie być wystarczająco skuteczne w nierównej walce pomiędzy naszymi działaniami,
a naturą.

K

obiety w ciąży borykają się z wieloma bolączkami. Natura problemów jest różna i często zależ od poziomu hormonów. W efekcie
większości przyszłych mam chodzi o dwie
rzeczy: o urodzenie zdrowego dziecka oraz wyjście
z trudnego okresu 9 miesięcy w jak najlepszej formie.
Jednym z głównych problemów w czasie ciąży jest skóra i jej rozciąganie się na brzuchu, piersiach, pośladkach
i udach. Proces jest nieunikniony i wielu przyszłym ma-
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mom spędza sen z powiek. Na rozstępy po ciąży narzeka
około 60% przyszłych mam. Zastanawiają się, czym i jak
smarować ciało, by nie dopuścić do ich powstania. Na
rynku dostępnych jest wiele preparatów bezpiecznych
dla kobiet w ciąży do nawilżania ciała. Mogą używać ich
osoby także ze skórą wrażliwą ze skłonnościami do alergii. Zaleca się, aby stosowanie produktów nawilżających
rozpocząć już na początkowym etapie ciąży, a najpóźniej około 4 miesiąca, ponieważ to wtedy kształty robią

się coraz bardziej rubensowskie. Kremy to koszt od kilu
do kilkuset nawet złotych, a smarowanie zaleca się nawet 2 razy dziennie. Firma Lirene proponuje produkty od
8 złotych, Ziaja i Perfecta to 18zł, za olejek marki Tołpa
musimy zapłacić nawet 50 zł. Dobrym sposobem, aby zapobiegać rozstępom jest także kontrola wagi, (chociaż
to nie zawsze się udaje, bo kobieta w ciąży zatrzymuje
wodę w organizmie) stosowanie specjalnych diet, peelingów i masaży. Są także domowe, sprawdzone sposoby.
– Najważniejsze jest natłuszczanie. Może to być olejami i olejkami pochodzenia naturalnego, oliwką z oliwek
oraz, olejem lnianym, dobre jest też naturalne masło kakaowe. Nasze babcie używały nawet zwykłego masła –
proponuje kosmetolog Dorota Dwojakowska.
Niestety może okazać się, że te wszystkie zabiegi nie
uchronią przyszłej mamy przed nieprzyjemnymi skutkami szybkiego rozciągania się skóry.
Wszystkiemu winne hormony?
Niektóre procesy trudno pojąć, a ich zrozumienie wcale
nie uchroni przed pojawianiem się rozstępów. Wygląda
to jednak tak. Kora nadnerczy produkuje w ciąży zbyt
dużo kortyzolu. On zakłóca pracę fibroblastów, sprawiając że produkowane przez nie włókna kolagenowe są
bardziej kruche i mniej odporne na rozciąganie. O kolagenie słyszała chyba każda z nas, więc jasne jest, że to te
białka muszą tworzyć uporządkowaną sieć, żeby skóra
była jędrna, sprężysta i odpowiednio napięta. Dlatego
smarujemy się, smarujemy i jeszcze raz smarujemy i nie
zapominamy o złuszczaniu naskórka. Pamiętamy o odpowiednim nawodnieniu organizmu, dostarczamy witamin A, C i E - czyli jemy dużo warzyw i owoców. Regularnie ćwiczymy i wykonujemy masaże (można do tego
wykorzystać ręce własne, partnera lub jeśli ktoś woli,
profesjonalisty).

stępy właśnie. No i drogie panie, nie przejmujmy się na
zapas, bo nie na wszystko mamy wpływ.
Taśmy dobre na wszystko
Kinesiotaping to nazwa, która ciągle niewielu kobietom
coś mówi. Jest to metoda, która polega na stosowaniu
na wybrane części ciała specjalnych taśm, elastycznych
plastrów. Ich działanie jest zależne od sposobu i miejsca
naklejenia, a stosuje się je zazwyczaj w fizjoterapii sportowej, a także leczeniu neurologicznym, otropedycznym i pediatrycznym. Plastry nie przesuwają się wraz
z rozciąganiem się skóry, przepuszczają powietrze i nie
ograniczają ruchu. Odpowiednie i profesjonalne oklejenie ciała może zmniejszyć ból, usprawnić proces gojenia,
poprawić mikrokrążenie i chronić przed mechanicznym
drażnieniem i urazami. U kobiet w ciąży natomiast może
między innymi przeciwdziałać powstawaniu rozstępów.
Dodatkowo zadaniem tapingu u ciężarnych jest zmniejszenie obrzęków, złagodzenie bóli kręgosłupa i stawów
oraz wspomaganie mięśni powiększającego się w ciąży
brzucha.
– Każda kobieta będąca w ciąży może skorzystać z kinesiotapingu, w każdym trymestrze, od dnia poczęcia do
porodu, jak również po porodzie – tłumaczy mgr Anna
Gołębiowska, fizjoterapeutka – Ten rodzaj terapii jest
jednym z niewielu, który można wykorzystywać przez
cały okres trwania ciąży. Plaster jest dobrze tolerowany przez organizm i rzadko wywołuje reakcje alergiczne.
Istnieje kilka technik w zależności od celu działania plastra. Aplikacja na skórę brzucha zmniejsza jej rozciąganie, co może przeciwdziałać powstawaniu rozstępów.
Plastry nakleja się na suchą skórę, bez owłosienia (przed
zabiegiem włosy z danego miejsca należy usunąć). Odpowiednio naklejone plastry powinny trzymać się na
skórze około 7 dni, nie odklejają się podczas kąpieli ani
aktywności fizycznej. – dodaje.

– Masując wykonujemy ruchy okrężne przez kilka do kilkunastu minut, dwa razy dziennie. Chodzi o pobudzenie
skóry, wmasowanie preparatów. Ruch okrężny pobudza
krążenie, dzięki temu dostarczamy komórkom więcej
tlenu – tłumaczy kosmetolog Dorota Dwojakowska

Należy jednak pamiętać, że nie można taśm naklejać
samodzielnie i zawsze należy poradzić się specjalisty!
Tylko profesjonalni fizjoterapeuci dostosują miejsca
i sposób naklejenia tak, aby pomóc, a nie zaszkodzić. Kinesiotaping w gabinetach fizjoterapii waha się w granicy
od 20zł do 40zł. Cena obejmuje aplikację na jedną część
Niestety może się okazać, że nawet po tych wszystkich ciała i jest uwarunkowana od ilości i umiejscowienia wyzabiegach na naszej skórze i tak pojawią się niechciane korzystywanego plastra.
ślady. Wtedy warto działać od razu. Są specjalne preparaty na bazie oleju kokosowego oraz dedykowane na rozAutor: Hanna Pieczyńska
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REWOLUCJA

w oddchudzaniu

Wiecej informacji na www.icoone.pl

Pierwsza nagroda dla MROTEX
na Targach Beauty Forum & Spa
w kategorii Zabiegi Kosmetyka aparaturowa - ciało

Zapraszamy na bezpłatną konsultację.
Pytaj o aktualne promocje.
Verabella Szczecin, ul. Jagiellońska 23/10 od Bol. Śmiałego, tel. 91 4840 240, 504 045 256, www.verabella.pl

Spraw radość bliskiej osobie. Podaruj voucher na dowolną kwotę

,

Rewitalizacja
skóry po zimie

Wiosna to okres, kiedy gorączkowo poszukujemy sposobów na zniwelowanie spustoszeń, które pozostawiła po
sobie zima. O metodach na uzyskanie promiennej cery mówi Dr Violetta Grącka-Chrzanowska, certyﬁkowany
lekarz medycyny estetycznej.

D

obry wygląd skóry to przede wszystkim dobry stan naskórka. Pierwszym etapem jest
odpowiednie przygotowanie skóry przed
planowanymi zabiegami. Należy usunąć warstwę rogową, czyli warstwę martwych komórek, która
fizjologicznie złuszcza się co 28 dni. Po złuszczeniu skóra
staje się gładka, koloryt się ujednolica, lepiej wchłania
kremy. Warto zaznaczyć, że zabiegi wykonywane profesjonalnie przez lekarzy medycyny estetycznej, są bezpieczniejsze, mocniejsze i skuteczniejsze.
Po takim przygotowaniu świetnie sprawdza się zabieg
mezoterapii igłowej, który działa głębiej na poziomie
skóry właściwej. Skóra staje się grubsza, bardziej sprężysta i napięta, jest promienna i świeża. Dla osób, które
nie chcą się kłuć, można zaproponować zabiegi mniej inwazyjne typu mezoterapia bezigłowa czy świetnie działające silne medyczne fale radiowe.
Od niedawna lekarze estetycy mają do dyspozycji nowy
zabieg Teosyal Beauty Booster. Jest to zabieg polecany
szczególnie na wiosnę, wspaniale odżywia i nawilża skórę. Łączy w sobie zalety silnej mezoterapii oraz lekkiego
wypełniacza. W trakcie jednego zabiegu lekarz stosuje

preparat do mezoterapii Teosyal Redensity I oraz lekki
wypełniacz z kwasem hialuronowym Teosyal RHA 1.
Lekarz wypełnia płytkie zmarszczki oraz podaje preparat, szczególnie z uwzględnieniem miejsc, gdzie skóra
wymaga największych poprawek. Efektem jest bardzo
wygładzona, nawilżona i mocno napięta skóra. Uzupełnieniem zabiegu jest zaaplikowanie preparatu do mezoterapii – Teosyal Redensity I. Dostarczamy skórze silnie
nawilżającego kwasu hialuronowego, aminokwasów,
antyoksydantów, minerałów i witamin. Może być również stosowany na szyję i dekolt. Skóra staje się mocno
nawilżona, rozjaśniona, odżywiona oraz zagęszczona.
Rezultat jest widoczny już po jednym zabiegu, ale w celu
wzmocnienia oraz utrwalenia efektów można zastosować serię 2-3 zabiegów w odstępie co 4 tygodnie.

Medestetic
ul. Okulickiego 46, Szczecin
tel. 604 544 566, 606 383 800
www.medestetic.pl
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Nowe
ciało

Czas pomyśleć o tym, aby rozleniwione zimą ciało nabrało sprężystości i pozbyło się kilku zbędnych kilogramów.
Jest wiele zabiegów, które poprawiają wygląd ud, brzucha, pośladków i ramion.

D

zielimy je na takie, których głównym zadaniem jest ujędrnienie, a efekt uboczny to
utrata paru centymetrów, oraz na te, które
przede wszystkim mają wyszczuplić, a skóra jest ujędrniona jakby przy okazji. Klinika Beauty Mazowiecka 13 oferuje zabiegi, dzięki którym nasze ciało
wróci znowu do formy. – Zanim zdecydujemy się na któryś z zabiegów warto najpierw skorzystać z konsultacji
u naszego kosmetologa, który po rozmowie wybierze
dla nas odpowiednią opcję – zaleca Małgorzata Figurska,
właścicielka kliniki. – Podczas wizyty można poddać się
analizie składu ciała, która daje możliwość zobaczenia
tego problemu głębiej. Sprawdzenia, czy to tkanka tłuszczowa zalega w naszym organizmie czy jednak woda.
Ustalimy czy jest cellulit czy tylko potrzebujemy zwykłego ujędrnienia. Konsultacja pokaże nam również jak się
odżywiać, jaki mamy próg kaloryczny a w związku z tym,
że mamy dietetyka na miejscu to możemy od razu udać
się do niego po poradę.
Wśród wielu zabiegów na ciało w Klinice Beauty Mazowiecka13 szczególną uwagą cieszy się Lipomassage by
Endomorologie. To technologia pozwalająca modelować
sylwetkę, usuwać tłuszcz, likwidować cellulit oraz blizny
w sposób całkowicie bezpieczny i bezinwazyjny. Krio-
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lipoliza to świetna technika służąca do nieinwazyjnej
i przede wszystkim trwałej redukcji tkanki tłuszczowej
poprzez działanie niskich temperatur. Natomiast Cosmosoft ReduStim to urządzenie likwidujące zarówno
podskórną tkankę tłuszczową, jak i tłuszcz trzewny otaczający nasze organy wewnętrzne – osadzony np. na żołądku czy wątrobie.
– Żeby efekty były widoczne należy przyjąć całą serię
zabiegów i najlepiej je ze sobą łączyć – przekonuje Małgorzata Figurska. – Regularność sprawi, że jeśli zaczniemy teraz w marcu, to w czerwcu uzyskamy upragniony
wygląd. W związku z tym, że są to dość mocne ale bezpieczne zabiegi, wykonujemy je maksymalnie dwa razy
w tygodniu. Dla osób szczególnie wymagających polecamy dodatkowo zajęcia w naszym klubie fitness, najlepiej
z osobistym instruktorem
Klinika Beauty Mazowiecka 13
ul. Mazowiecka 13, Szczecin
fitmaz@inet.pl
info@mazowiecka13.com
tel./fax: (091) 434 73 99
www.mazowiecka13.com

ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin,
tel/fax: (+48) 91 434-73-99
sms: (+48) 606 424 294

www.beauty.mazowiecka13.com

Egzotyczne
uzdrowienie

Medycyna z Dalekiego Wschodu już dawno zagościła w Szczecinie. Wielowiekowa tradycja i jej skuteczność
spowodowały, że świat zachodni czerpie z niej garściami w oryginale, jak i mieszając ją ze współczesną nauką.
Yoga i masaż tajski, to najpopularniejsze formy relaksacyjne ale też uzdrawiające. W Szczecinie ten rodzaj masażu
odnajdziemy na Podzamczu w Royal Thai Massage.

T

radycyjny masaż tajski (nuad phaen boran) oznacza naturalną metodę leczenia
dłońmi. Przywraca równowagę energetyczną
organizmu, zaburzoną wskutek choroby lub
stresu. – Nie bez powodu nazywany jest jogą dla leniwych – tłumaczy Mariusz Łuszczewski, właściciel Royal
Thai Massage. – W masażu europejskim rozmasowywane są mięśnie, a w tajskim dotykane są poszczegól-
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ne punkty na ciele. Pod odpowiednim naciskiem dłoni,
palców czy stóp ciało się relaksuje, masażystki skupiają
się na strefie zen w organiźmie. Istnieje teoria, że cała
zła energia skupia się w dolnej części ciała, dlatego też,
masaż zawsze zaczyna się od stóp, a kończy na głowie.
Tylko Tajka potrafi wykonać prawdziwy tajski masaż.
Musi pochodzić z odpowiedniej rodziny, mieć predyspo-

zycje i ukończyć szkolenie w świątyni. Z wiedzy Tajek korzysta cały świat, także szczecinianie. – Żeby skończyć
taki kurs trzeba urodzić się w danej rodzinie. Ta wiedza
przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, a nauka zaczyna się już w wieku siedmiu lat – mówi szef Royal Thai
Massage. – Nie każda dziewczynka może zostać masażystką. To rodzaj wyróżnienia, gdyż masaż w Tajlandii to
nie jest zwykłe zajęcie, tylko sztuka. W przypadku idealnej masażystki ważne jest jakie ma dłonie, jaką posturę
ciała. Musi być drobna, ale silna.
Oryginalny tajski masaż nie zmienił się od ponad 2 tysięcy lat. Tylko w Europie nieco go zmodyfikowano, dodając
do niego peeling i inne zabiegi upiększające. Jednakże
prawdziwy masaż tajski skupia się na przyniesieniu nam
ulgi i dostarczeniu niezwykle głębokiego relaksu.
Exotic Spa
Medytacja, joga, manicure, czy wspomniane masaże –
wszystko w dalekowschodnim wydaniu odnajdziemy
również w miejscu, które swoje podwoje (pod restauracją
Bombay) otworzy w maju. W ofercie Exotic Spa & Kripa
Yoga Center znajdą się zabiegi pielęgnacyjne, dzięki którym poczujemy się lepiej, młodziej i piękniej, najważniejsze, że będą oparte na medycynie Dalekiego Wschodu.
To szczególnie istotna wiadomość dla klientów, którzy są
zwolennikami naturalnego i ekologicznego trybu życia.

chownym, jest również znakomitym nauczycielem jogi
i propagatorem medytacji – zdrada szczegóły Mariusz
Łuszczewski. – Nie jest moim celem konkurować ze
świetnymi szkołami jogi, jakie mamy w Szczecinie. To
trochę inny rodzaj tej formy relaksu, mniej sportowy.
Zresztą będziemy chcieli zapraszać do nas instruktorów
jogi by wymieniać się doświadczeniami.
W Spa nie zbraknie również opisanego wcześniej tajskiego masażu. Pojawi się za to coś nowego – hinduski masaż
ajurwedyjski. To starożytny hinduski system medycyny
naturalnej, którego celem jest utrzymanie zdrowego
ciała i ducha. Między innymi oczyszcza organizm z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii, zwiększa odporność organizmu i pozwala zachować zdrowie.
Wszystkie zabiegi rodem z Azji wykonywane będą oczywiście przez wykwalifikowane osoby, pochodzące z tej
egzotycznej części świata – zapewnia szef Exotic Spa &
Kripa Yoga Center. – Tak jak dbamy o jakość w naszych
restauracjach, tak i tu chcemy utrzymać równie wysoki
standard usług. Wybór Azji jest oczywisty. Pochodzę po
części z hinduskiej rodziny, urodziłem się w Szczecinie,
kontynuuję więc to, co jest mi najbardziej znane i bliskie.

Autor: Aneta Dolega

– Główną twarzą tego miejsca będzie ojciec Joseph
Pereira, który oprócz tego, że jest chrześcijańskim du-
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TECHNOLOGIA
W WALCE Z OZNAK A MI STAR ZENIA
Wraz z upływem lat struktury skóry ulegają znacznemu osłabieniu. Skóra traci
swoją elastyczność i jędrność, pojawiają się zmarszczki, zmienia się owal twarzy.
Dr Irena Eris
PROSYSTEM HOME CARE
ULTRA LIFTING
– pielęgnacja domowa

instytuty.drirenaeris.com

Odmłodzenie skóry, efekt liftingu. Unikatowa formuła pielęgnacyjna o innowacyjnym systemie wielowymiarowego spłycania zmarszczek i liftingu skóry twarzy.

ULTR A LIFTING kuracja liftingująca
z 3-aktywnym retinolem rozpoczyna się
diagnozą i wywiadem kosmetycznym, który
pozwala na ustalenie odpowiedniego programu pielęgnacyjnego.
Kluczowym etapem zabiegu jest Masaż
Modelująco-Liftingujący, podczas którego
aplikowany jest innowacyjny koncentrat
3-ACTIVE RETINOL, oparty na trzech aktywnych formach witaminy A: retinolu, estrze witaminy A oraz ekstrakcie z błękitnej
algi. 3-ACTIVE RETINOL poprawia struktury skóry przyczyniając się do zwiększenia
produkcji kolagenu i elastyny, odpowiadających za jej elastyczność. Gwarantuje
natychmiastowe i silne działanie przeciwstarzeniowe. Masaż łączy w sobie techniki
masażu klasycznego, elementy drenażu
limfatycznego oraz stymulację punktów
energetycznych. Poprawia ukrwienie, ujędrnia skórę oraz powoduje uczucie głębokiego relaksu i odprężenia.

KOSMETYCZNY INSTYTYTUT
DR IRENA ERIS
ul. Felczaka 20, Szczecin
rezerwacje:

91 421 00 04
+ 48 573 958 589
szczecin@instytut.eris.pl

Ratunek dla
kręgosłupa
- Ćwiczenia
rozluźniające

Na różnego rodzaju schorzenia związane z kręgosłupem cierpi aż 80 procent dorosłych Polaków. O tym,
że z naszym kręgosłupem dzieje się coś złego, myślimy zwykle dopiero wtedy, gdy pojawia się uporczywy ból.

T

ymczasem możemy wcześniej zapobiec takim na niewielkim jaśku umieszczonym pod karkiem lub spesytuacjom, stosując poniższe rady, a w pracy cjalnej poduszce ortopedycznej.
– proste ćwiczenia rozluźniające pokazane na
fotografiach:
2. Zanim wstaniesz rano z łóżka, przeciągnij się, a potem
powoli podnieś. Nie prostuj się gwałtownie, nie pochy1. Śpij na średnio twardym równym materacu, najlepiej laj, nie odwracaj – unikniesz w ten sposób urazów.
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3. Nigdy nie obciążaj jednej strony kręgosłupa, rozkładaj 5. Myjąc się, nie pochylaj się na wyprostowanych nociężar równomiernie na obie ręce. Idąc na większe zaku- gach, lepiej uklęknij nad wanną. Kiedy pierzesz, postaw
py, zabierz torbę na kółkach.
miskę wyżej.
4. Trzymaj się prosto. Kiedy stoisz, siedzisz, chodzisz,
pamiętaj, by mieć głowę na jednym poziomie z kręgosłupem. Nigdy nie powinna być pochylona do przodu czy na
bok. Siedząc, nie przechylaj się zbytnio, stopy powinny
opierać się na podłodze, a kolana sięgać powyżej krawędzi krzesła. Wygodne oparcie sięgające dolnej części
odcinka piersiowego kręgosłupa ułatwia utrzymanie
prawidłowej postawy.

6. Ruszaj się! Nawet przy bardzo poważnych schorzeniach stosuje się ćwiczenia wzmacniające mięśnie, które tworzą naturalny gorset i utrzymają kręgosłup we
w właściwym położeniu. Zalecane rodzaje sportu to pływanie i gimnastyka w wodzie. Zanim jednak zaczniesz
ćwiczyć, skontaktuj się z lekarzem, który zdecyduję, jaki
rodzaj treningu będzie dla ciebie najodpowiedniejszy.

Autor: Adam Różański
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GINEKOLOGIA OPERACYJNA
- uroginekologia
- laparoskopia

ESTHGY.COM
GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
- operacje plastyczne
i rekonstrukcyjne
- laser frakcyjny CO2
- nietrzymanie moczu

Wiosenna promocja
na zabiegi laserowe

Szczecin ul. Mazurska 7 (wejście od ul. Rayskiego)
Rejestracja : tel. 91 488 22 01, w godzinach 9.00 – 14.30
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Zapraszamy Państwa w swoje gościnne progi,
na pełen ciszy i spokoju wypoczynek na łonie natury
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ORGANIZUJEMY:
WEEKENDY, WCZASY, WESELA, KONFERENCJE, IMPREZY

I. miejsce w plebiscycie Smaki Pomorza na najpopularniejszą restaurację w 2015 r.
II. miejsce w roku 2016 r.
IŃSKO, al. Spacerowa 5, 73-140 Ińsko, tel. +48 91 56 23 092, +48 604 912 006, rs10@wp.pl, www.owpromyk.pl

Masaż dla ciała
i umysłu

Plany żywieniowe i treningowe, treningi personalne, konsultacje i masaże. Janina Kamińska masuje i trenuje ludzi
od ponad 30 lat. Dodatkowo zaraża pozytywną energią i dobrym samopoczuciem. Po wizycie u niej lepiej się nie
tylko czuje nasze ciało ale i umysł.

S

pecjalizuję się w masażu kręgosłupa – mówi
Janina Kamińska. – Wykonuję też drenaż limfatyczny, który dotyczy problemu ciężkich nóg
i dobry jest w zwalczaniu cellullitu i nadwagi.
Dodatkowo połączyłam z odpowiednimi ćwiczeniami
i dietą. Na co dzień pracuję w Fitness Point jako trener
personalny i trener osób starszych oraz jako masażystka w Studio Wizerunku & Jacek Karolczyk.

bie „Kusy”. Pracuje również jako trener personalny. Jej
głównymi klientami są seniorzy. – Ćwiczę z osobami powyżej 60 roku życia – mówi Janina Kamińska. Kiedy trenujemy 3, 4 razy w tygodniu pod okiem trenera, to osoba
60-70-letnia zapomina o dolegliwościach związanych
z bólami kręgosłupa.
Pomimo, że w dzisiejszych czasach panuje „kult ciała”
nie zawsze jest łatwo nakłonić kogoś do ćwiczeń, a co
dopiero do regularnego masażu. Pani Janina w swoim
długoletnim stażu może pochwalić się klientką z którą
współpracuje od 25 lat. Pełna energii, z ogromną wiedzą
i doświadczeniem pomaga swoim podopiecznym stanąć
na nogi. I to skutecznie.

Oczywiście, żeby dany zabieg skutecznie działał trzeba
go regularnie powtarzać. – Dziesięć masaży niczego
nie załatwi. Jeśli klientka da mi szansę na dłuższą znajomość wówczas efekty będą lepsze – przekonuje pani
Janina. – Po pół roku mamy pierwsze fantastyczne rezultaty. Oczywiście, żeby to uzyskać trzeba wyjść z domu,
przyjść tutaj i najważniejsze to utrzymanie dyscypliny. Jeśli chcesz zadbać o swoje ciało i umysł skontaktuj
Tylko dzięki niej osiągniemy wymarzony cel.
się z Panią Janiną - 606 608 681
Janina Kamińska zanim zaczęła „naprawiać” ludzi była
ad
czynnym sportowcem – sprinterką w szczecińskim klu-
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Klinika
XXI
wieku
Klinika została stworzona z myślą o indywidualnym
podejściu do pacjenta.

O

d 17 lat w tym wyjątkowym miejscu łączymy
wiedzę oraz innowacyjne technologie oferując najwyższą jakość usług. W naszych
gabinetach zespół tworzy wykwalifikowana
kadra lekarzy, pielęgniarek i kosmetologów. Holistyczne podejście do pacjenta jako jednostki indywidualnej pozwoliło nam na stworzenie wielu nowatorskich
procedur. Jako pierwsi w Szczecinie wprowadziliśmy
przełomowe technologie: Ultraformer, Accent Prime,
Cutera Excel V, terapię pomostową lasera frakcyjnego
Encore Active FX, Deep Fx, Alma laser, Accusculpt, MonaLisa Touch oraz depilację laserową Vectus. Jesteśmy
zwolennikami renomowanych marek, współpracujemy
z producentami najwyższej jakości sprzętu medycznego
i kosmetologicznego posiadające niezbędne certyfikaty
bezpieczeństwa. Podążając za światowymi trendami
wprowadziliśmy do naszej Kliniki technologie:
Laser PicoSure - najnowocześniejsze urządzenie, które
śmiało może zyskać miano lasera nowej ery do usuwania
tatuaży we wszystkich kolorach oraz leczenia trudnych
do usunięcia przebarwień. Po raz pierwszy zastosowano
w nim nowatorską i całkowicie unikalną technologię najkrótszej wiązki laserowej liczonej w pikosekundach. Tak
krótka wiązka światła laserowego umożliwia przeprowadzanie zabiegów szybko, niemal bezboleśnie. Zabieg ten
cechuje się ogromną skutecznością, a czas rekonwalescencji skraca do absolutnego minimum.

oraz bezcenne komórki macierzyste. Otrzymany materiał pozwala na wypełnianie ubytków tkanki w obszarze
twarzy i ciała (wypełnienie fałdów, zmarszczek, rewitalizację i stymulację komórek skóry).
Body Jet - urządzenie zaprojektowane do precyzyjnego
i delikatnego usuwania tkanki tłuszczowej, która może
być wykorzystywana do autologicznego przeszczepu
tłuszczu.
Vaser Lipo - innowacyjna metoda, alternatywna w stosunku do klasycznych technik liposukcji. Jej wyjątkowość polega na tym, że pozwala ona usunąć tłuszcz,
pozostawiając pozostałe tkanki w stanie nienaruszonym
oraz precyzyjnie wyrzeźbić zarys poszczególnych grup
mięśniowych.

Zapraszamy do naszych gabinetów osoby, które cenią
sobie jakość, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Nasz
zespół dołoży wszelkich starań aby w miłej i dyskretnej
atmosferze sprostać Państwa oczekiwaniom. Najlepszą
S.A.F.E.R - opatentowana technologia niekwestiono- dla nas rekomendacją jest zaufanie pacjentów, którzy
wanego światowego lidera w obszarze automatyzacji polecają nasze terapie, a sami zostają pod naszą opieką
przeszczepu włosów. Urządzenie umożliwia przeszczep przez wiele lat.
pojedynczych zespołów mieszkowych. Zaletą technologii jest maksymalne zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia cebulki włosa oraz mieszków sąsiadujących.
Adivive - nowatorskie rozwiązanie, które pozwala na
wykorzystywanie własnych komórek tłuszczowych. Rezultatem uzyskanego materiału jest prawdziwy „eliksir”
bogaty w w najmłodsze, żywotne komórki tłuszczowe
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Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin
tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460

Badania profilaktyczne
Antykoncepcja
Choroby kobiece
Diagnostyka piersi
Niepłodność

Planowanie ciąży
Ciąża fizjologiczna
Ciąża bliźniacza
Opieka poporodowa
Ultrasonografia położnicza 3D i 4D
KTG płodu

Położnicze
Ginekologiczne
Jamy brzusznej
Tarczycy
Piersi

MonaLisa Touch
Rehabilitacja po porodzie
Menopauza
Leczenie nietrzymiania moczu
Estetyczna korekcja intymnych narządów zewnętrznych

promocja 30%
na zabiegi
Mona Lisa Touch

Pij świeże soki
Są zdrowe, pięknie pachną i wyglądają. Są źródłem wielu witamin i niezbędnych do zachowania zdrowia mikrolementów. Lekarze zalecają picie szklanki a jeszcze lepiej dwóch szklanek świeżo wyciskanego soku dziennie. Jakie
dokładnie korzyści zdrowotne wynikają z picia soków?

W

yciskarka do soków to jest jakiś wydatek,
ale naprawdę warto się w nią zaopatrzyć.
Pożytki z systematycznego picia soków
są liczne. To dobry sposób na dostarczenie organizmowi ładunku witam i mikroelementów.
Sok z pomarańczy
Sok z pomarańczy jest witaminową bombą, którą
możemy cieszyć się przez cały rok. Zawiera przede
wszystkim witaminy C i D oraz wapń. Nie tylko podnosi
odporność, lecz również wzmacnia kości, co sprawia,
że jest idealnym sokiem dla kobiet po menopauzie,
szczególnie zagrożonych osteoporozą. Powinny się
nim zainteresować także osoby przechodzące na dietę
odchudzającą – świeżo wyciśnięty, lekko mętny sok pomarańczowy jest źródłem błonnika, przyspieszającego
przemianę materii. Do tego ma mniej kalorii niż inne
soki bez cukru.
Udowodniono, że sok pomarańczowy zawiera spore ilości przeciwutleniaczy. Są to związki wychwytujące wolne rodniki w naszym organizmie. Te reaktywne formy
tlenu są odpowiedzialne za większość procesów starzenia się, powstawanie zmarszczek, toksyn w organizmie
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oraz przyspieszają powstawanie nowotworów. Świeży
nektar z pomarańczy jest szczególnie polecany panom,
u których w znaczący sposób redukuje tzw. stres oksydacyjny, związany z powstawaniem w organizmie dużych ilości wolnych rodników.
Zawarte w soku z pomarańczy flawony takie, jak hesperydyna i tangeretyna, chronią organizm ludzki przed
powstawaniem stanów zapalnych, zwiększających
prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory.
Hesperydyna poprawia także funkcjonowanie naczyń
krwionośnych oraz zapobiega powstawaniu kamicy nerkowej.
Naukowcy przekonują również, że picie napoju z pomarańczy potrafi obniżyć zły cholesterol (LDL). Codzienne
picie szklanki soku pomarańczowego obniża poziom złego cholesterolu o 8 proc., jednocześnie zwiększając o 14
proc. poziom dobrych trójglicerydów (HDL).
Sok z jabłek
Ten złocisty napój jest naszym dobrem narodowym.
I nie jest tu mowa o piwie, lecz o soku z jabłek. Jest on
podstawowym składnikiem dostępnych w sklepach
napojów wieloowocowych. I bardzo dobrze, ponieważ

szczególnie korzystnie wpływa na nasze samopoczucie Do tej grupy leków należą substancje używane w terapii
i dobre zdrowie.
nadciśnienia tętniczego, chorobie niedokrwiennej serca,
zaburzeń rytmu serca oraz migren. Unikać soku grejpfruSok jabłkowy działa przeciwwirusowo i przeciwbak- towego powinny zażywające cyklosporyny, lekarstwa
teryjnie (jeśli jest otrzymywany z nieobranych jabłek). stosowane po przeszczepach oraz do leczenia łuszczyZawarte w skórce jabłek antycyjaniany są naturalnymi cy czy atopowego zapalenia skóry. Łączenie soku z tymi
antybiotykami. Ponadto, zawarte w soku z jabłek kwa- wszystkimi lekami może skutkować przede wszystkim
sy przeciwdziałają powstawaniu kamieni nerkowych, zaburzeniami rytmu serca.
obniżając pH moczu i nie pozwalając na odkładanie się
w układzie moczowym bryłek szczawianu wapnia.
Sok z czerwonych owoców
Świeżo wyciskany sok z jabłek, mętny i aromatyczny,
jest źródłem błonnika, wymiatającego zbędne resztki
z naszych jelit i przyspieszającego przemianę materii.
Zmniejsza też apetyt. Sok jabłkowy zawiera również
flawonoidy – fitoskładniki, nadające barwę płatkom,
liściom i owocom. Związki te przywracają naczyniom
krwionośnym szczelność. Regulują również ilość dobrego cholesterolu (HDL) we krwi. Sprawia to, że picie soku
z jabłek może obniżyć ciśnienie krwi i zapobiegać zmianom miażdżycowym.
Udowodniono, że sok
jabłkowy pomaga obniżyć poziom acetylocholiny, zwiększając zdolności umysłowe ludzi
starszych. Picie nektaru
z jabłek, najlepiej bez dodatku cukru, zapobiega
demencji starczej.
Sok z grejpfruta
Sok z grejpfruta jest
zdrowym napojem, polecanym szczególnie osobom na diecie, ponieważ
przyspiesza przemianę
materii i reguluje trawienie. Szczególnie dobrze
komponuje się z daniami z czerwonego mięsa. Pozwala
na lepsze przyswajanie żelaza, nawet tego niehemowego. Zawarta w tym gorzkim soku witamina C powoduje
redukcję żelaza z trzeciego na drugi stopień utleniania,
sprawiając, że staje się ono bardziej biodostępne.

Czerwone owoce, takie jak truskawki, porzeczki czy
wiśnie, są źródłem wielu witamin oraz antycyjanianów,
będących naturalnymi antybiotykami. Sok z wiśni ma
działanie przeciwzapalne oraz przeciwutleniające. Co
ciekawe, picie soku wiśniowego przed i po ćwiczeniach
fizycznych sprawi, że zmniejszą się bóle wynikające
z mikrouszkodzeń w mięśniach szkieletowych, czyli tzw.
zakwasy. Sok z wiśni charakteryzuje się dużą zdolnością
do wymiatania z organizmu wolnych rodników, powodujących tworzenie się
zmarszczek i przyspieszających procesy starzenia się w komórkach. Wolne rodniki są czynnikiem
uszkadzającym materiał
genetyczny człowieka, co
może prowadzić do powstawania nowotworów.
Lekarze polecają nie tylko jedzenie surowych truskawek, lecz także picie
napojów, zawierających
sok truskawkowy. Jest
on szczególnie pomocny
przy przeziębieniach i nawracających infekcjach
układu
oddechowego.
Sok z truskawek ma więcej żelaza niż mięso oraz
więcej witaminy C niż cytryny. Picie soku truskawkowego obniży poziom złego cholesterolu. Sok ten polecany
jest również osobom starszym, ponieważ zapobiega
problemom neurologicznym, przychodzącym wraz
z wiekiem.

Ponadto, sok grejpfrutowy jest źródłem flawonoidów,
w tym naringeniny, limonoidów oraz terpenów. Stosowany jest w profilaktyce żylaków. Usprawnia pamięć
i zmniejsza skutki sklerozy.

Nie tylko marchewki są dobre dla naszych oczu. Okazuje
się, że picie soku z porzeczek usprawnia mikrokrążenie
wewnątrz oka, poprawiając ostrość widzenia po zmroku.
Zawarta w nim witamina C zwiększa wchłanianie żelaza
z diety, co jest ważną informacją dla osób zmagających
Należy jednak pamiętać, że sok z grejpfruta nie powinien się z anemią.
być łączony z niektórymi lekarstwami. Wynika to z faktu, że jego składniki są trawione przez ten sam system Sok z czerwonych winogron ma za to podobne właścienzymatyczny, co wiele medykamentów. Należy uni- wości do otrzymywanego z niego czerwonego wina.
kać picia soku z grejpfruta cztery godziny przed i czte- Dobrze wpływa na pracę serca, obniża poziom cholestery godziny po zażyciu leków przeciwhistaminowych, rolu oraz przeciwdziała miażdżycy. Zawiera flawonoidy
zmniejszających uciążliwość alergii. Nie powinno się go i inne przeciwutleniacze, między innymi resweratrol,
spożywać również z blokerami kanałów wapniowych. środek działający odmładzająco i zmniejszający apetyt.
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Nie tylko złość piękności szkodzi, ale także niektóre kosmetyki, a dokładniej składniki w nich zawarte. Moda na
kosmetyki organiczne ma więc swoje uzasadnienie, bo przecież nikt nie lubi budzić się z opuchniętą twarzą.Nie
tylko złość piękności szkodzi, ale także niektóre kosmetyki, a dokładniej składniki w nich zawarte. Moda na
kosmetyki organiczne ma więc swoje uzasadnienie, bo przecież nikt nie lubi budzić się z opuchniętą twarzą.

K

upujesz ulubione perfumy od słynnego projektanta, super tusz do rzęs, albo krem pod oczy,
który reklamowany jest jako niezawodny.
I zamiast cieszyć się odrobiną luksusu, masz
przekrwione, spuchnięte oczy, wysypkę i nie wyglądasz
wcale jak dziewczyna z reklamy. Przyczyną mogą być parabeny. Te syntetyczne konserwanty używane są m.in.
w produkcji perfum czy balsamów do ciała. Mają działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, ale mogą uczulać. Do
tego podejrzewa się, że fatalnie wpływają na gospodarkę hormonalną i mają działanie rakotwórcze. Występują
pod różnymi nazwami: methylobaraben, ethyloparaben,
propylparaben, bythylparaben, izobuthylparaben, benzylparaben.
Maseczka z ropy naftowej
Kolejne na czarnej liście są oleje mineralne. Trudno zrozumieć ich fenomen, ponieważ oprócz tego, że szkodzą, nie mają żadnych właściwości upiększających.
Dodawane np. do kremów do twarzy działają tylko na
powierzchni skóry. Ich ciężka konsystencja powoduje
zatykanie porów, a co za tym idzie powstanie trądziku.
Dodatkowo organizm nie potrafi ich rozłożyć na czynniki pierwsze i wydalić. Tak zmagazynowane odkładają się
w wątrobie, węzłach chłonnych i nerkach. Popularnym
olejem mineralnym jest parafina, czyli pochodna ropy
naftowej. Sama geneza tego składnika powinna skłonić
do refleksji. Takie samo pochodzenie ma wazelina, która
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sprawdza się jako środek silnie natłuszczający i chroniący. Jednakże również może nie tyle chronić, co szkodzić.
Ładne, ale z wierzchu
Bardzo popularnym składnikiem wielu kosmetyków są
karbomery. To substancje zagęszczające dzięki którym
np. mleczko czy żel do twarzy są tak „wydajne”. Nie można jednak z nimi przesadzać, gdyż grozi to swędzeniem
i zaczerwienieniem skóry. Dobrze też używać kosmetyków bezzapachowych, gdyż te syntetycznie perfumowane mogą narobić bałaganu w naszych wątrobach
i uszkodzić ich komórki. Podobnie jak oleje silikonowe
dodawane np. do podkładów. Pięknie wygładzą twarz,
ale nie są przyswajalne przez organizm.
Miękko i nieprzyjemnie
Z opakowania patrzy na nas słodka owieczka, która zapewnia, że nasze pranie będzie miękkie jak jej wełna. Lanolina, składnik m.in. płynów do prania, to wosk otrzymywany z owczej wełny. Może uczulać. W proszkach do
prania, mydłach czy szamponach używane są detergenty, SLS (Sodium Lauryl Sulfate) oraz SLES (Sodium Laureth Sulfate). Może i pomogą usunąć skutecznie brud,
ale przy okazji uczulą, wysuszą skórę i spowodują łupież.
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