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Trzecie spotkanie i prawie się znamy J 
Będzie mi miło jeśli również poczytasz.  
Dziś wspomnę o babci, bo wkrótce jej święto, a to także moje. A ja nie jestem tą z siwym koczkiem, 
kotem na kolanach, choć kota mam J I znam mnóstwo niezwykle aktywnych babć, które dzielnie 
prowadzą własne firmy, albo pracują na kierowniczych stanowiskach. I ani im w głowie bujany fotel i 
robótki na drutach. Ale znam też młode babcie, które mają niespełna 50 lat i nic poza tym bujanym 
fotelem nie chcą. I niech tak będzie. Ale młody człowiek, taki przedszkolaczek niech wie, że babcia ma 
wiele oblicz J 

	
BABCIA	NIE	ZNACZY	STARA	BABA	
Na większości obrazków wciąż pokazuje się starszą, troszkę zramolałą staruszkę z siwym koczkiem na 
głowie i solidnie pomarszczoną. 
Najmłodsza babcia jaką znałam miała 38 lat! 
Zupełnie nie przypominała babci z obrazków J 
Młoda kobieta. 
Dziś, gdy trudno dogonić emeryturę  
( ponieważ rządzący potrzebują, żeby na ich urzędnicze pensje pracowało jak najwięcej ludzi ), 
kobieta, nawet będąc babcią musi dbać o to by wyglądać młodo. 
By utrzymać się na stanowisku pracy i wytrwać w „wyścigu szczurów”. 
Często bywa u kosmetyczki i nie tylko na hennę, a u fryzjera skrupulatnie kamufluje swoje 
pojawiające się siwe włosy. 
Babcia chodzi na siłownię, na zumbę lub na inne formy aktywności fizycznej. 
Babcia współczesna doskonale wie kiedy przyjmuje lekarz medycyny estetycznej i coraz chętniej 
korzysta z jego usług. 
Zamiast dziergać na drutach sweterki, kupuje je w centrum handlowym J 



Zamiast cerować skarpetki, ceruje swoją cerę nićmi PDO (notabene genialny wynalazek, który 
pozwala przedłużyć młody wygląd naszej cery). 
I wspaniale! 
Właśnie tak.  
Młodość czy starość to stan umysłu. 
Dzisiejsza babcia ma jeszcze dwadzieścia lat prowadzić swoją firmę,  
albo zajmować  aktywnie jakieś stanowisko. 
Dzisiejsza babcia wie zatem,  gdzie kupić dobry kosmetyk, i jak pomalować usta, 
a na ślub wnuczki biegnie na zabiegi odmładzające i zamawia makijażystkę. 
Regularnie robi manicure i pedicure i nie dlatego, żeby naśladować młodsze nieco pokolenie, ale 
dlatego, że chce i daje sobie do tego prawo! 
Jeśli już udało jej się doścignąć emeryturę, to nadal nie szydełkuje, chyba, że z pasji artystycznej. 
Zapisuje się na uniwersytet trzeciego wieku, buszuje po internecie i świetnie sobie radzi z 
komputerem. 
Obcuje z całym światem i zwiedza świat ciesząc się życiem. 
Współczesna babcia chodzi na siłownię lub uprawia inny sport. 
Doskonale wie co dziś trendy. 
Czasem zakłada nowy związek, czasem flirtuje wirtualnie. 
Żyje! 
Ma nawet więcej apetytu i odwagi na życie. 
Ma poczucie czasu i wie jak go wykorzystać. 
Ta babcia kocha prezenty w postaci masażu, relaksu, chętnie z nich skorzysta. 
Wie co to hybryda i sztuczne rzęsy. 
Taka jest babcia. 
To nadal kobieta, która chce żyć i życiem się cieszyć, i wcale jej to nie przeszkadza rozpieszczać 
również swoje wnuczęta. 
J 
 
 
 



 
 
 
 
 

	
JAK	POWSTAJĄ	ZMARSZCZKI?	
Każdą z nas prędzej czy później dotyka ten problem. Zmarszczki są nieodłącznym elementem 
dojrzewania każdej kobiety. Nie ważne czy na swoim torcie urodzinowym co roku będziesz 
zapalać 18 świeczek – zegara biologicznego nie oszukasz. Możesz jednak o zmarszczkach 
dowiedzieć się więcej i dzięki temu postarać się je zniwelować.  

Po pierwsze te znienawidzone przez nas zmarszczki wyróżniamy ze względu na przyczyny 
ich powstawania oraz miejsce występowania. Są niczym więcej niż zagłębieniami w skórze 
powstającymi wraz z wiekiem.  

Zmarszczki wyróżnione ze względu na przyczyny ich występowania to:  
– zmarszczki 
mimiczne – tak, ich nie unikniemy. Często powtarza się, że śmiech to zdrowie, jednak ten 
rodzaj zmarszczek powstaje przez mimikę naszej twarzy. Zmarszczki te pojawiają się też jako 
pierwsze, bo już między 25 a 30 rokiem życia. Zauważymy je najczęściej w okolicach oczu i 
na czole oraz pomiędzy nosem a ustami. Chyba musimy się z nimi pogodzić… 
– zmarszczki grawitacyjne – związane ze starzeniem się skóry 
– zmarszczki senne – powstające przez nasze ułożenie podczas spania. Niestety jeśli chcemy 
wygodnie spać na brzuchu musimy się liczyć z tym, że naszej skórze się to nie spodoba. 
– zmarszczki posłoneczne – powstałe przez nadużycie słońca. Towarzyszą im często 



przebarwienia i odbarwiania skóry. Właśnie dlatego na plaży warto użyć wysokiego filtra – 
nasza skóra na pewno będzie wdzięczna.  

Zmarszczki ze względu na miejsce ich występowania:  
– na czole – zmarszczki poziome lub pionowe „lwie bruzdy” pojawiające się zazwyczaj 
między brwiami 
– „kurze łapki” – i znowu pojawia się temat szkodliwości uśmiechania się. Zmarszczki te są 
promieniście ułożone w okolicach oczu i łatwo je zauważyć kiedy szczerze się uśmiechniemy. 
Według mnie to ten typ zmarszczek, których nie można się wstydzić, bo czy jest coś 
piękniejszego niż szczery uśmiech? 
– „zmarszczki smutku” lub „zmarszczki marionetki” – pionowe fałdy poniżej kącików ust 
– „usta palacza” – czyli zmarszczki wokół ust. Te dzielimy na te nad górną wargą 
powstające zazwyczaj po 45 roku życia (co ciekawe na ich rozwój ma wpływ nie tylko czas, a 
również braki w uzębieniu) i bruzdy przynosowe (tzw „małpi pyszczek”) widoczne od 
skrzydełek nosa do kącików ust 
– na dekolcie – skóra tutaj jest bardzo cienka i zawiera bardzo mało kolagenu oraz elastyny. 
Na dekolcie nie ma też podściółki tłuszczowej. To wszystko niestety sprzyja powstawaniu 
zmarszczek. 
– na szyi – układający się poziomo „naszyjnik Wenus” lub „skóra indyka” powstała przez 
szybką utratę tkanki tłuszczowej. Co ciekawe zmarszczki powstałe na szyi są efektem nie 
tylko starzenia się, a również czynników takich jak: spanie na wysokiej poduszce, na boku lub 
garbienie się. Pamiętajcie aby tego unikać! 
– na dłoniach i stopach – bruzdy ruchome, powstałe przez zmianę położenia skóry. Są 
efektem zapadania się skóry . Ich tworzenia jest uwarunkowane budową anatomiczną ciała. 

Prędzej czy później zmarszczki pojawią się u każdej z nas. Możemy się pocieszyć faktem, iż 
panowie także borykają się z tym problemem. 
Na szczęście kosmetologia ma coraz więcej sposobów na opóźnianie starzenia a medycyna 
estetyczna potrafi większość z nich trwale usuwać 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PODPATRZONE	

Starszej	kobiecie	długie	włosy	nie	
przystoją?	
 
Starszej kobiecie długie włosy nie przystoją - narzucanie kobietom pewnych norm ma się dziś niemal 
tak dobrze, jak w ubiegłym wieku. Na szczęście coraz częściej niewiele sobie z tego robimy. 
 
Przerzedzanie się włosów i tracenie przez nie pigmentu w miarę upływu czasu jest zupełnie 
naturalne. Siwe i nieco cieńsze włosy, dzięki odpowiedniej pielęgnacji, nie świadczą jednak o 
zaniedbaniu i konieczności ich skracania. Dopóki włosy nie układają się w strąki, przekonanie, że wraz 
z wiekiem włosy powinny być krótsze, można włożyć między bajki. 
 
Utrzymanie nienagannej fryzury wymaga oczywiście wysiłku: nakładania odżywek i masek, unikania 
najwyższej temperatury nawiewu w suszarce. Stosowanie lokówki i prostownicy powinno być zaś 
ograniczone do minimum. Jednak, jak dowodzą te zdjęcia, długie włosy są warte wysiłku. 
 
Dłuższe włosy ożywiają wizerunek. Wiele starszych modelek i aktorek wygląda dzięki nim wprost 
bajecznie. Bohaterkom zdjęć, w tym stylistce Lindzie Rodin i modelce Daphne Selfe, mimo siwizny 
daleko do wizerunku złej wiedźmy. 
 
Wniosek? Po pierwsze, o ile nie ma takiej potrzeby, nie wymuszajmy na matkach i babciach ścinania 



włosów. Po drugie, dbajmy o włosy, bo nienaganna fryzura po 60-tce nie bierze się znikąd.  
 
Na zdjęciu Daphne Selfe  
 
  
 

 
( Wirtualna Polska - mat.preso ) 
 
 
 



 
 
 

A	MOŻE	LIPOSOMY?	
Tak się właśnie dzieje ostatnimi czasy, że zapominamy iż to wszystko co nam się dzieje na skórze jak i 
w odwrotną stronę to nie jest z wczoraj, ani na już. Na to jak wyglądamy "pracowaliśmy" przez całe 
nasz życie. To nasza dieta, to  nasz tryb życia, stan zdrowia ruch lub bezruch itp..  
Zatem oczekiwanie, że jeden krem, jeden zabieg, jeden zastrzyk załatwi wszystko, zatrzyma lub 
odwróci proces starzenia jest nielogiczne. W drugą stronę jest trudniej i dłużej. 
Nawet jeśli skorzystamy z wypełniaczy i botoxu to nie znaczy, że możemy już zaniedbać naszą skórę, 
czy dietę.  
Tak więc warto dbać o siebie cały czas, a potem oczekiwać efektów. Działanie z doskoku to tak jakby 
chcieć się najeść raz na tydzień.  
Systematyka w działaniach, tudzież w pielęgnacji to jedno, a skuteczność stosowanych preparatów to 
drugie.  
Jak się tak głębiej zastanowić, to nasz najlepszy krem, czyli nasze sebum zmywamy codziennie, coraz 
to leszymi i skuteczniejszymi środkami tylko dlatego, że ktoś powiedział, że naturalny zapach skóry 
jest "be". Ale cóż stało się…  
Razem z naszym najlepszym kremem, do ścieków z milionów skór ludzkich trafiają miliony litrów 
chemii…  
Ale nie o tym dziś chcę pisać.  
Niejednokrotnie pisałam, że niewiele jest takich związków, które są w stanie wnikać poprzez 
naskórek do skóry właściwej. To system obronny skóry ma takie właśnie możliwości, że nie 
przepuszcza wszystkiego cokolwiek skóry dotyka. Nie mniej jednak są takie twory jak liposomy, które 
są nośnikami związków, takich jakie zostaną weń wprowadzone. To właśnie liposomy w ostatnim 
czasie coraz mocniej podbijają rynek kosmetyczny, jako jedne z nielicznych mających właściwości 
przenikania poprzez przestrzenie międzykomórkowe naskórka, a jednocześnie przenoszenia w głąb 
innych cząsteczek różnych potrzebnych skórze substancji.  
Na rynku polskim od pewnego czasu zaistniała firma, która myślę w niedługim czasie mocno zawojuje 
rynkiem kosmetycznym. Niezależna organizacja ze Szwajcarii The European Consumer Workgroup for 
Information on Cosmetics (ECWIC) opublikowała wyniki niezależnych badań, z których wynika, że 
niekwestinowanym liderem, jeśli chodzi o czystość chemiczną kosmetyków, o ile to w ogóle możliwe, 
jeśli produkt powstaje w fabryce jest niemiecka firma Dr. Bauman i jej preparaty z liposomami. Wg 
informacji zawartych na opakowaniach zastosowanie liposomów w pielęgnacji juz po pierwszej 
aplikacji wzmaga nawilżenie skóry o 100%. W swojej ofercie firma ma wiele propozycji różnych 
preparatów, w których składzie wykorzystano pobrane z roślin składniki identyczne jak te zawarte w 
naszym sebum. Na liście w/w rankingu Firma Dr Bauman zajmuje pierwszych 100 miejsc. 
Zdeklasowała wiele znanych i renomowanych firm. Zatem może warto zastosować terapię wg tej 
marki. Zatrzymywanie wody w skórze wpłynie z pewnością na jej wygląd, na procesy regeneracji, a 
tym samym odmłodzenie skóry. Zatem seria zabiegów w gabinecie i rozsądna pielegnacja w domu to 
najlepsza droga do zdrowego młodego wyglądu Twojej skóry.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STUDNIÓWKOWE	INSPIRACJE.	
Najpiękniejsza sukienka nie zasłoni zaniedbanej twarzy. 
Mijający rok i kolejne nadchodzące to moda na nieskazitelnie gładka cerę. 
Żeby ja uzyskać potrzeba współpracy i zaangażowania  zainteresowanej osoby. 
Same zabiegi kosmetyczne nie pomogą, jeśli nie zadbasz o swoje zdrowie. 
Skóra twarzy nie jest częścią zamienna, ani osobnym środowiskiem. Jest częścią ciała i płynie w niej ta 
sama krew co w całej reszcie.  
Numer jeden to dieta. Zbilansowana, bogata w składniki mineralne, witaminy, flawonoidy. 
Pielęgnacja. Regularne wizyty  u kosmetyczki nie tylko na tzw. „wyciskanie” od którego odchodzi się 
już na całym świecie.  Dziś oczyszcza się skórę zupełnie inaczej. Złuszcza się i odpowiednio pielęgnuje. 
Kosmetyki dobrane do potrzeb cery po zdiagnozowaniu problemu. Również odpowiednie kosmetyki 
do makijażu, które nie zatykają porów i nie powodują wysuszania skóry i podrażnień. 
Ale jeśli studniówka tuż, tuż, to nie szalej z radykalnymi zabiegami. Lepiej delikatnie nawilżyć skórę, 
zmiękczyć ją i zamówić dobry makijaż, który zatuszuje drobne mankamenty. 
Sukienka – och wybór jest coraz trudniejszy. Od zupełnych maxi po błyszczące mini księżniczki J 
Dominują wciąż koronki w różnych kolorach, choć czarna jest najczęściej wybierana. 
Jeśli szukasz inspiracji na fryzurę, a masz długie włosy, to najpiękniej i kobieco i zmysłowo będzie 
prezentował się słowiański warkocz. Wybierz do tego specjalistę, który potrafi z włosami czynić cuda. 
Podobnie makijaż. Mocne usta, czerwone wciąż najmodniejsze, nie będą dobrze wyglądały z mocno 
umalowanym okiem. Lepiej delikatnie zaznaczyć kreskę i wytuszować dobrze rzęsy. 
Rzęsy sztuczne i pięknie wystylizowane oko wciąż  trendy. Dziś nawet trudno te sztuczne rozpoznać, 
jeśli robi to specjalista. Ktoś kto ma wyobraźnie i doświadczenie. 
Wieczorowa torebkę dobierz do swojej kreacji. Torebka to sposób na urozmaicenie stylizacji, albo 
pominięcie biżuterii. 
Burgund na paznokciach łączony ze złotem i podobnie w makijażu. Burgund zwyczajnie wrócił do łask. 
Bogaty, królewski styl, jednocześnie połączony z akcentami kobiecości i dziewczęcej delikatności w 
postaci słowiańskiego warkocza  to studniówka 2016 
 



 (Bibise Łowicz  - studniówkowo) 

	
	

	

	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
 
 
 
 



 
 
 
 

KALENDARZ	KOSMETYCZNY		
LUCYNA	DAY	SPA	NA	2016	ROK	

STYCZEŃ		
 
W SALONIE KOSMETYCZNYM  
– MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI 
Najbardziej spektakularne doznania kiedy czujesz na swoim ciele dotyk na granicy, który wywołują 
Gorące kamienie, i ciepło rozgrzanych dłoni masażysty. 
Przyjemny, ekstremalnie wyciszający i relaksujący. 
- ZABIEGI ODŻYWCZE NA TWARZ 
Styczeń już daje o sobie znać szczególnie na skórze twarzy. Depresyjna pogoda ciągnąca się od 
listopada, dieta uboga w mikroelementy i witaminy pokazuje natychmiast szarą, ziemistą i na 
dodatek szorstką skórę. 
A tu wyjścia na bale karnawałowe, imprezki. Kiepsko wyglądamy nawet w makijażu. 
Wizyta u kosmetyczki nie tylko nas zrelaksuje, odpręży, ale jeszcze bardziej poprawi samopoczucie, 
gdy po zabiegu dotkniesz swojej cery. 
Odżywiona, gładka, elastyczna, lśniąca świeżością. 
Jeśli temperatury utrzymują się plusowe, ewentualnie kilka stopni poniżej zera, spokojnie możesz 
zdecydować się na złuszczanie lekkimi kwasami, a potem nawilżenie i odżywienie. 
Panuje błędne przekonanie, że zimą nie należy nawilżać skóry. Wręcz przeciwnie. Kosmetyki, które 
wykorzystuje się do nawilżania nie kładą wody na skórze, ale ją w niej zatrzymują. 
Procesy obronne skóry znacznie lepiej funkcjonują we właściwym jej wilgotnym wewnętrznym 
środowisku. 
 
W DOMU  
 - MASAŻ CAŁEGO CIAŁA SZCZOTKĄ Z NATURALNEGO WŁOSIA 
Słabo odżywiona skóra z niedoborami Wit A + E szczególnie zimą będzie szorstka, a nawet 
zaobserwujesz drobniutkie krosteczki na ramionach. Poza dobrą dietą i suplementacją witamin 
niezwykle ważna jest pielęgnacja. Regularne peelingi, a genialny jest taki, który można podgrzać 
ciepłem podczerwonym w kapsule lub saunie. 
Jeśli to niemożliwe, to polecam rewelacyjną szczotkę z naturalnego włosia. Można  kupić świetną 
włoska szczotkę w naszym salonie. Cena 90 zł. Doskonała również na prezent. 
I tą szczotką wykonywać masaż całego ciała zaczynając od palców stop. Również z instruktażem jak ją 
stosować J 
- MASECZKA Z TWAROGU I PIETRUSZKI 
3 łyżki twarogu, 1 pęczek drobno posiekanej natki pietruszki. Utrzeć twaróg, dodać pietruszkę, 
nanieść na twarz i pozostawić na 30 minut. Następnie spłukać letnią wodą.  Nadaje się do cery 
wrażliwej, suchej i normalnej. 
- MASECZKA MIODOWO – BIAŁKOWA DLA CERY TŁUSTEJ 
1 białko, 2 łyżeczki miodu. Ubić białko z miodem i nanieść na twarz. Po 25 minutach spłukać letnią 
wodą. Maseczka działa przeciwzapalnie, gojąco i napinająco. 
 
ULUBIONY SUPLEMENT 



- FLAVON JOY -  z ziaren kakaowca jako główny składnik. Skład suplementu jest tak pomyślany by 
poprawiał w sposób absolutnie naturalny nasz nastrój. Na dodatek jest jeden z najsilniejszych 
preparatów antyrodnikowych, przeciwstarzeniowych i przeciwnowotworowych. 
Tak więc doskonały i dla zdrowia i urody! 
 

LUTY	
 
W GABINECIE 
 
- MEDYCYNA ESTETYCZNA 
Zima  to najlepszy okres na zabiegi usuwania przebarwień, szczególnie, ze teraz jeszcze możesz coś 
ukryć pod ubraniem. Estetycznie to także czas na usuwanie wszelkich zmian na skórze, typu 
brodawki, włókniaki itp. Najlepiej laserem i ręką doświadczonego lekarza. 
  
Wolumetria twarzy. Często używany zwrot. Co znaczy? Możliwość wymodelowania rysów twarzy za 
pomocą np. preparatów na bazie kwasu hialuronowego, którego rodzaj dobierany jest do wieku 
pacjentki, do stanu jej skóry oraz zapotrzebowania, czyli dobierany jest indywidualnie. Zabiegiem 
wolumetrycznym (preparatem) można odtworzyć dawny wygląd pacjenta, zmienić istniejący, tak by 
np. unieść delikatnie policzki, zlikwidować tzw. dolinę łez, ukształtować linię żuchwy lub skorygować 
nos! Możliwości jest wiele, ale pamiętajmy, by dokonywał ich lekarz, który przede wszystkim zna 
anatomię twarzy, potrafi przewidzieć ewentualne powikłania. Preparat podany przez osobę 
nieuprawnioną, która nie posiada medycznego wykształcenia i zgoda na to potencjalnego klienta to 
wielka loteria, której przegraną nosi na sobie osoba z powikłaniami. Zabawa w lekarza zwłaszcza 
teraz w okresie karnawałowym  dla wielu może skończyć się powikłaniami na wiele, wiele miesięcy ze 
skutkiem opłakanym. Zapraszamy na bezpieczne zabiegi!   
 
- ENDOMASAŻ CIAŁA – MODELOWANIE SYLWETKI - W salonie kosmetycznym  można skorzystać z 
modelowania sylwetki specjalnym urządzeniem.  Masaż Primelle jest wyjątkowo skutecznym i 
przyjemnym zabiegiem kosmetologicznym. Łączy ze sobą zalety masażu próżniowego ze specjalna 
metoda masażu mechanicznego, dając niezwykłe rezultaty estetyczne i  terapeutyczne. Zabieg 
Primelle jest dedykowany zarówno kobietom jak i mężczyznom, którzy chcą w nieinwazyjny sposób 
poprawić swój wygląd i zdrowie. 
 
- USUWANIE ODCISKÓW I MODZELI – Zimą nasze stopy zamknięte są na wiele godzin w krytych 
butach. Wiele osób uważa, że zima nie ma potrzeby dbania o nie, bo… ich nikt nie widzi. Nasze stopy 
okrążają kilkakrotnie kulę ziemską na kilka długości równika J Pod stopami mamy wszystkie 
receptory naszych narządów wewnętrznych i dzięki temu są one masowane. Wciśnięte w buty, 
zrogowaciałe, stwardniałe przyczyniają się w pewien sposób do upośledzenia tychże narządów. 
Zatem o stopy należy zadbać nie tylko z tego powodu, że ktoś nas zobaczy, ale dla własnego zdrowia i 
higieny. 
- PIELĘGNACJA  BANKIETOWA - W salonie szybkim zabiegiem przed wyjściem jest niezastąpiony 
Beauty X-press Dr Grandel. Napina skórę, daje efekt wyraźnego odświeżenia i odmłodzenia wyglądu. 
- Luty w naszym salonie to także niezawodna mikrodermabrazja diamentowa lub uwielbiana przez 
klientki mikrodermabrazja malinowa. Złuszczanie  jedno dla skór grubszych, szorstkich, drugie dla 
każdej skóry, nawet najbardziej wrażliwej. Wyrównanie kolorytu, wygładzenie i napięcie skóry, a w 
konsekwencji wyglądasz o kilka lat młodziej. 
 
 
W DOMU 
 



- PEDICURE - Najskuteczniejsza będzie wizyta u wprawnej kosmetyczki, która sobie ze wszelkimi 
przypadłościami poradzi. Jeśli jednak  z jakiegoś powodu nie możesz się wybrać, to dobrze zadziała 
moczenie stóp w wywarze ze słomy owsianej z sola np. Kłodawską i wywarem z 2 łyżek skrzypu 
polnego. Po 2 miesiącach takich kąpieli  i regularnego ścierania naskórka zmniejsza się np. ostroga 
piętowa, poprawia się również kondycja pięt. 
- WYSZCZUPLANIE TALII – domowy sposób to ćwiczenia np.: Stań w rozkroku, załóż ręce na kark i 
wykonaj po 5 skłonów do prawej, a następnie do lewej nogi. Pozostań w rozkroku, oprzyj prawą dłoń 
na biodrze. Wykonaj boczny skłon tułowia w prawo, prowadząc lewą ręke łukiem nad głową. 
Następnie zmień ręce i wykonaj skłon w lewo. Powtórz 10 razy. 
-  BANKIETOWO - Twarz przed ważnym wyjściem lub gdy jesteś zmęczona – na szybko J. 3 łyżki 
twarogu, żółtko, ubite białko, łyżka miodu, sok z połowy cytryny. Wszystkie składniki zmieszać i 
nałożyć na twarz i szyję. Zmyć ciepłą, a następnie spłukać zimną wodą.  
 
 

MARZEC	
 
W GABINECIE 
 
 -BODY WRAPPING. Wiosna coraz bliżej, a nasze kształty odrobinę zaokrąglone. 
W salonie dla osób, które chcą delikatnie poprawić sylwetkę doskonałe będą bandaże Arosha. To 
nasączone składnikami specjalne bandaże, którymi zawijamy ciało na pół godziny. Potrzeba minimum 
8 zabiegów.   
 
- ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE  – odmładzanie skóry. 
Po zimie warto się trochę odświeżyć  i najlepiej zabiegami z kwasami. Oczywiście w serii. Delikatnie, 
wtedy  nie musisz wyłączać się z codziennego życia, a robiąc serię osiągniesz jeszcze lepszy efekt. 
Skóra stopniowo zacznie „pamiętać” o samoobronie, dzięki temu rozpocznie się regeneracja bez 
stresu. 
- ENDOMASAŻ  na twarz lub masaż ręczny.  
20 zabiegów to radykalna zmiana wyglądu jeśli wykonamy go dość często, np. dwa razy w tygodniu. 
Zabieg tani, niezwykle przyjemny i odprężający, usuwający także napięcia w karku. 
 
 - MANICURE - Wiosna się zbliża, więc pamiętaj o stopach bez przypominania. Pedicure należy 
wykonywać regularnie co 4-6 tygodni, w zależności od ich stanu. Nasze stopy będą wdzięczne J 
I będą zawsze pięknie wyglądały.  
 
- MANICURE  to stały element wizyt kosmetycznych, ale wiosną można troszkę poszaleć 
kolorystycznie. 
Nowojorski Tygodnik Mody stawia co prawda przede wszystkim na złamana biel i romantyczne 
wzorki, ale wciąż utrzymają się rockowe granaty wraz z opalizującą czernią i burgundem. 
Nadal podstana w modzie mixy błyszczących z matami. Zupełnie już przestają być modne paznokcie 
prostokątne. Migdałki i naturalne kształty. 
 
-  MEDYCYNA ESTETYCZNA – SZYJA - zimą chowaliśmy ją w szaliki i apaszki. Nic tak nie szpeci, jak 
zaniedbana szyja, która przy wypielęgnowanej twarzy z pięknym makijażem jeszcze bardziej 
uwidacznia swoje mankamenty w postaci zwiotczałej skóry, zmarszczek. Większość kobiet nie zwraca 
uwagi na systematyczną pielęgnację a tym samym, spłycania zmarszczek po ujędrnianie skóry. Twarz 
wystawiona na widok jest zawsze pod kontrolą i pamiętamy o jej pielęgnacji i upiększaniu...a szyja 
jest miejscem z niezwykle wrażliwą skórą, delikatną a wiek najszybciej właśnie w tym newralgicznym 
miejscu odciska swoje piętno. Dbajmy! Twarz, podbródek, szyja oraz dekolt. 
- NA WŁOSY 



Świetnym sposobem przeciw wypadaniu włosów jest zastosowanie peelingu. Oczyszczenie skóry 
głowy powoduje odblokowanie mieszków włosowych zasklepionych resztkami stosowanych środków 
chemicznych (szamponów, lakierów, pianek ) i ułatwia wzrost nowych włosów zmniejszając 
jednocześnie ilość wypadających. Lotion oczyszczający ma w swoim składzie  połączenie olejków: 
rycynowego, z drzewa herbacianego, z mięty pieprzowej, eukaliptusowego oraz wyciągów z aloesu, 
dzikiej róży i innych wspaniałych składników. Opakowanie 60 ml to koszt 64 zł, wystarcza na ok 3 
miesięcy stosowania 1 x w tygodniu.  
 
W DOMU 
 
-ODCHUDZANIE - Możesz wspomóc dobrze zbilansowaną dietą z mnóstwem warzyw J  Pamiętaj, że 
to niedojadanie, złe odżywianie powoduje, że organizm blokuje system hormonalny (tarczycę, jajniki 
itd.), produkujemy mniej hormonów, a to one stymulują metabolizm. 
Niejedzenie nie odchudza J 
 
- UJĘDRNIANIE POŚLADKÓW - Wiosną w domu możesz zadbać  o pośladki. Posiedziały trochę tej zimy 
J Połóż się na plecach, ręce ułóż wzdłuż tułowia. Podnoś i opuszczaj na zmianę wyprostowane nogi. 
Ćwiczenie wykonaj 10 razy i powtarzaj je codziennie rano po obudzeniu J 
 
KĄPIEL KLEOPATRY  
Maślankę ok 2-3 l wlać do wanny i stopniowo dolewać wody podnosząc temperaturę tak, żeby się nie 
zwarzyła. Po kąpieli nie spłukujemy ciała tylko lekko je osuszamy. Taka kąpiel odświeża i regeneruje 
skórę, łagodzi podrażnienia i uelastycznia. 
 
- CIAŁO– zasiedzieliśmy się zima, więc dobrze się uaktywnić trochę sportowo. W salonie możesz 
skorzystać z ujędrniająco działających fal radiowych, oczyszczająco i drenująco oraz modelująco 
masażu próżniowego. 
 
- WŁOSY   domowy sposób przeciw wypadaniu włosów to napar ziołowy z ziela rzepiku, dziurawca, 
krwawnika, owocu dzikiej róży i kwiatu lipy w równych ilościach zalewamy wrzątkiem i zaparzamy 
pod przykryciem 15 minut. Do płukania głowy stosujemy 3 łyżki naparu na litr wody. 
 
 
 
 
 
 

Reklama	Lucyna	Day	Spa	
 

40	LATKA	ZRZUCIŁA	DWA	ROZMIARY	W	
SZEŚĆ	TYGODNI.		BEZ	WYSIŁKU.	

TO ENDOMASAŻ, który kochają kobiety 
 
 
 



 
 
 
Z tym kuponem seria zabiegów 15% taniej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


