


Z KAŻDYM DNIEM 
MOJE CIAŁO STAJE SIĘ  
JESZCZE PIĘKNIEJSZE,  
A JA CZUJĘ RADOŚĆ  
Z BYCIA TAK PIĘKNĄ  

I CUDOWNĄ OSOBĄ.
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Marka Ovium oferuje wielorazowe akcesoria do 
demakijażu i pielęgnacji uszyte w Polsce z certyfikowanej 
bawełny organicznej – śnieżnobiałe płatki kosmetyczne. 
To miękkość i przyjemność, którą doceni nawet najbar-
dziej wymagająca skóra. To trend w duchu zero waste. 
Bądź eco razem z Ovium.

www.ovium.pl

DOSKONAŁOŚĆ  
W EKOLOGICZNYM WYDANIU

Less is More to marka rodzinna oparta na pasji do 
zdrowego stylu życia, miłości do zwierząt i planety. 
Ideą marki jest pokazanie, że mniej znaczy więcej. Dla-
tego kremy mają mniej sztucznych składników, a więcej 
natury! Ważne, by czerpać wszystko, co najlepsze od 
Matki Ziemi, ale przy tym dbać o nią i ją szanować. 
Z tego powodu Less is More 
dba o los zwierząt i wspiera 
inicjatywy na rzecz planety. 
Kochaj swoje życie i bądź 
#lessismoregirl.
www.lessismoregirl.com

BĄDŹ #lessismoregirl

Marka Di-eS to ekskluzywne produkty rzemieśl-
nicze do pielęgnacji skóry twarzy. Wyróżniają się 
wyjątkowymi ekstraktami roślinnymi, wspaniałymi 
nierafinowanymi olejami oraz oryginalnymi formułami. 
Dostarczają skórze ogromnej dawki witamin i mine-
rałów. Pozostawiają ją w doskonałej kondycji, promienną, 
nawilżoną i odżywioną. Kremy wspomaga seria zawie-
rająca różne rodzaje wodnego serum. W Di-eS nauka 
łączy się z pasją, kosmetyki produkowane są w zgodzie  
z naturą, bez emisji szkodliwych substancji, bez tworzenia 
niepotrzebnych śmieci 
oraz bez użycia chemi-
cznych dodatków.
www.di-es.sklep.pl

PIĘKNO Z NATURY
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Bartos Cosmetics to marka kosmetyków natural-
nych i ekologicznych z receptur opracowanych przez 
mgr chemii Renatę Bartos, która wybiera surowce 
o wyjątkowych właściwościach, a skuteczność ich 
poparta jest badaniami naukowymi. W efekcie pows-
tają innowacyjne kosmetyki o synergicznym działaniu  
i odpowiadające na wiele potrzeb naszej skóry. Marka 
działa zgodnie z trzema filarami: Natura, Zdrowie  
i Uroda. Higieniczne opakowania wykorzystują 
innowacyjny system air-less, dlatego można korzystać 
z produktu do samego końca, a każda aplikacja daje 
gwarancję świeżości i skuteczności.

www.bartoscosmetics.com

NATURA, ZDROWIE I URODA 

Makutu to manufaktura kosmetyczna, w której powstają naturalne kosmetyki 
personalne w duchu fair trade, unikalne produkty dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb. Każdy kosmetyk jest inny – tak jak każdy człowiek jest inny. 
Surowce wybieramy z dużą uważnością, a proces ich przetwarzania jest 
przemyślany i kontrolowany. Z roślin wydobywamy czynniki aktywne  
o odpowiednich stężeniach, by kosmetyki były skuteczne. Mamy pod kon-
trolą również bakterie – kosmetyki są czyste i bezpieczne, tworzone zgodnie 
z regulacjami UE. Dzięki tym wszystkim staraniom preparaty Makutu są 
skuteczne, całkowicie naturalne, wegetariańskie, organiczne i produkowane  
w duchu zero waste.

Makutu powstała z pasji… mamy nadzieję, że się nią zarazisz.
Katarzyna i Piotr

www.makutu.pl

PASJA ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ

JADWIGA to polska firma z 50-letnim doświadcze-
niem w produkcji i sprzedaży kosmetyków naturalnych, 
profesjonalnych oraz do pielęgnacji domowej. 
Kosmetyki służą zarówno zwalczaniu problemów 
skóry (np. trądziku), jak i podkreśleniu ukrytego 
piękna. Ten najbardziej znany to Polski Peeling Ziołowy. 
Zaufaliśmy naturze, Ty zaufaj nam! 
www.sklep.jadwiga.eu

TO, CO DOBRE Z NATURY

Nature, Health & Beauty
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Trening EMS (Electrical Muscle Stimulation) to ćwiczenia fizyczne 
wykonywane z użyciem nowoczesnej technologii elektrostymu-
lacji mięśniowej w systemie miha bodytec®. Pobudza średnio 

150 razy więcej skurczów mięśni niż inny trening i pozwala spalić 
nawet 1200 kcal. Jedna sesja to zaledwie 20 minut, a uczestniczysz  
w niej wyłącznie Ty i trener. Zapewnia to sto procent skupienia tylko 
na Tobie i Twoich efektach. Podczas pierwszego treningu przeprowad-
zamy dokładną analizę składu ciała, co pozwoli na określenie celu, 
dobranie indywidualnego treningu i monitorowanie postępów. 

20 minut elektrostymulacja mięśni 
=

3 godziny treningu na siłowni

www.emshealthyfit.pl
facebook.com/EMShealthyFIT

20 MINUT 
KTÓRE ODMIENI TWOJE ŻYCIE

TRENING EMS TO:

• poprawa wydolności fizycznej

• redukcja wagi i tkanki tłuszczowej

• redukcja cellulitu

• ujędrnienie skóry

• zmniejszenie bólu stawów

• oszczędność czasu
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Nasza skóra zaczyna się starzeć już po 25. roku życia. Niestety, to nieu-
nikniony proces, ale obecna wiedza i dorobek naukowy pozwalają nam 
ten proces opóźnić. Substancją, która ma niezwykłe właściwości i pomaga 
spowolnić procesy starzenia skóry, jest resweratrol.

Resweratrol to związek organiczny należący do grupy polifenoli. Wielolet-
nie badania potwierdzają, że jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. 
Najlepszym naturalnym źródłem resweratrolu są czerwone winogrona  
i czerwone wina. To resweratrol jest sekretem długowieczności winorośli  
i źródłem młodości. Pozwala przetrwać winorośli nawet do 120 lat. 

Resweratrol odpowiada również za kardioprotekcyjne działanie czerwo-
nego wina. Jako składnik diety obniża ryzyko chorób nowotworowych, 
chorów sercowo-naczyniowych oraz przedłuża żywotność komórek orga-
nizmu.

Poza prozdrowotnym działaniem resweratrol ma niezwykły wpływ na 
procesy zachodzące w naszej skórze. To prawdziwy król w walce ze zmar-
szczkami i starzeniem się skóry. Stosując kosmetyki z resweratrolem, 
wspomagamy naturalne procesy naprawcze skóry, zwiększamy odporność 
komórek na działanie czynników środowiskowych i przedłużamy ich życie. 
Resweratrol chroni włókna kolagenu i elastyny przed destrukcją i dezor-
ganizacją, powodującą utratę elastyczności i wewnętrznej podpory skóry. 
Wspomniane wcześniej właściwości antyoksydacyjne wspomagają walkę  
z wolnymi rodnikami.

Resweratrol aktywuje podział komórek skóry i sprawia, że jest ona grubsza 
i silniejsza. Badania wykazały, że jego działanie poprawia stopień nawilżenia 
i strukturę skóry oraz elastyczność i jędrność. Posiada działanie przeciw-
zapalne i łagodzące, wspomaga procesy gojenia i regeneracji. Oprócz tego 
wzmacnia naturalne zdolności ochronne skóry przed promieniowaniem 
UVB oraz wspomaga jej procesy naprawcze, gdy już uległa uszkodzeniu 
od nadmiernej dawki promieniowania słonecznego. Co więcej, wykazuje 
działanie rozjaśniające istniejących już przebarwień i poprawia koloryt 
skóry, ponieważ hamuje aktywację enzymu tyrozynanzy, która odpowiada 
za produkcję brązowego barwnika.

Resweratrol z winogron z naszych polskich upraw znajdziecie w kosme-
tykach ResVera by VITIS COSMETICS. Linia ResVera została stworzona  
z myślą o świadomych, wymagających kobietach, którym zależy na zdrowej, 
naturalnej i jednocześnie luksusowej pielęgnacji oraz zapewnieniu skórze 
wszystkiego, czego naprawdę potrzebuje. Nazwa ResVera – z łac. „rzecz 
prawdziwa”  – oddaje koncepcję produktów, które powstają wyłącznie  
z naturalnych, prawdziwych, specjalnie wybranych aktywnych składników.

Resweratrol – niezastąpiony  
w walce ze zmarszczkami

Magdalena Różniak
– założycielka marki VITIS 
COSMETICS, która wprowa-
dza na rynek naturalne 

kosmetyki na bazie reswera-
trolu oraz oleju z pestek winogron 

pozyskiwanych z winogron z włas-
nych upraw. Od lat zgłębia wiedzę z zakresu 
winorośli i jej fenomenu. 
Postanowiła wykorzystać jej dobrodziejs-
twa we własnej linii kosmetyków. Jej celem 
było stworzenie kosmetyków na bazie 
naturalnych, wysoce skoncentrowanych 
surowców,  które będą dawać natychmias-
towe efekty. Aby to osiągnąć, we własnych 
laboratoriach pozyskała ekstrakty z wino-
gron, a z odległych zakątków świata 
sprowadziła wyselekcjonowane surowce.
Od 2013 roku prowadzi winnicę i pro-
dukuje wino z własnych winogron, które 
niejednokrotnie zostało wyróżnione na 
międzynarodowych konkursach, m.in.  
w Hongkongu i Nowym Jorku. 

BUSINESSWOMAN My Beauty

www.vitis-cosmetics.com
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Serum do twarzy i dekoltu  
o działaniu antyoksydacyjnym

Superaktywne serum pod oczy

Intensywnie odżywczy krem  
pod oczy

Wysoce skoncentrowane serum olejowe do twarzy 
i dekoltu, o działaniu wygładzającym oraz rozświetla-
jącym. Odpowiednie do pielęgnacji każdego 
rodzaju cery, daje jej idealne ukojenie po trudach 
dnia codziennego. Zapewnia wielowymiarową  
i błyskawiczną poprawę kondycji skóry. Regularne 
stosowanie, wyraźnie ją uelastyczni, sprawiając, że 
staje się bardziej promienna i nawilżona, zachwycając 
zdrowym, słonecznym blaskiem. 

Superaktywne serum pod oczy błyskawicznie wygła-
dza i napina skórę wokół oczu, zwiększając jej 
elastyczność. Głęboko nawilża i odżywia skórę wokół 
oczu, natychmiastowo likwiduje cienie i obrzęki oraz 
zapobiega ich powstawaniu. Pobudza naturalny system 
ochronny skóry, poprawiając napięcie skóry i reduku-
jąc zmarszczki. Pobudza mikrokrążenie, niweluje 
objawy zmęczenia, przywracając spojrzeniu świeżość  
i blask. Nadaje efekt „wypoczętego oka”. Idealnie 
sprawdzi się podczas porannej oraz wieczornej 
pielęgnacji skóry. Natychmiastowe działanie serum 
daje efekt liftingu.

Bogaty w składniki aktywne krem pod oczy  
o jedwabistej konsystencji, zawierający resweratrol, 
naturalne olejki roślinne i substancje nawilżające. 
Odżywia okolice oczu, silnie nawilża, chroni delikatną 
skórę, przeciwdziała powstawaniu zmarszczek oraz 
redukuje cienie i „worki” pod oczami. Ujędrnia skórę 
powiek i redukuje oznaki zmęczenia.
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PO TWOJEJ STRONIE PIĘKNA

Innowacyjne, multifunkcyjne serum o działaniu intensywnie 
nawilżającym, rozświetlającym oraz przeciw niedoskonałościom  
(Trikenol™ Plus). Ekstrakt z mikroalg w połączeniu z trzema for-
mami kwasu hialuronowego o różnych wielkościach cząstek działa 
na wielu poziomach skóry, stanowiąc ratunek przed jej odwodnie-
niem i przesuszeniem. Delikatne AHA z jabłek oraz Lime Pearl 
AF (kawior limonkowy) zapewniają efekt glow! Kosmetyk 
jest wegański.
• ULTRANAWILŻENIE
• REDUKCJA NIEDOSKONAŁOŚCI
• ODNOWA KOMÓRKOWA
• EFEKT GLOW

www.zielonelaboratorium.pl

1 SERUM: WIELE EFEKTÓW

Le Onarda Medica zajmuje się promocją oraz dys-
trybucją kosmetyków niszowych marek premium oraz 
suplementów diety najwyższej jakości o medycznym 
składzie. 
To pomysł dwóch przyjaciółek, które poznały się dzięki 
zakupom w sieci. Jedna to ścisły umysł księgowy, druga 
to logistyk z zacięciem marketingowym, wywodząca się 
z farmaceutycznych korporacji.
Le Onarda Medica współpracuje z najlepszymi markami 
branży beauty. Stawia na wysoką jakość i najlepszą obsłu-
gę. Dokłada starań, aby klienci kupowali sprawdzone 
kosmetyki oraz suplementy diety w najlepszych cenach. 
Le Onarda Medica to miejsce w sieci, do którego chętnie 
się wraca, bo otwieranie pachnących paczek za każdym 
razem sprawia radość.

facebook.com/leonardamedicasklep
instagram.com/leonarda_medica
www.leonardamedica.com
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YOSKINE FACE-IN-SHAPE to krem na noc 
do twarzy, szyi i dekoltu, bogaty w wysoko 
aktywne składniki, wspierające odbudowę 
skóry i odpowiadające za jej naprężenie i właś-
ciwe napięcie. Wspomagają produkcję kolagenu, 
wypełniają nawet najgłębsze i mocno utrwalone 

zmarszczki, linie, a także bruzdy. 

Aksamitne MASŁO DO CIAŁA z linii Perfecta 
SPA ma właściwości ujędrniające i redukujące 
widoczność cellulitu. Proteiny jarmużu zapewniają 
nawilżenie i odżywienie, wspomagając funkcje 
barierowe. Młody zielony jęcznień jest bogaty  
w substancje odżywcze, nawilża i regeneruje, 

opóźniając procesy starzenia. 

Eyelinery PINA @fagataaa x Ingrid Cosmetics 
o nietypowych kolorach, wybranych przez 
influencerkę @fagataaa, idealnie współgrają  
z paletą cieni z kolekcji. Ich precyzyjny pędzelek 
pozwala na uzyskanie delikatnego efektu lub 

efektu „wow” w ekspresowym tempie. 

Pielęgnujący balsam do ust EMBRYOLISSE  
w soczystym odcieniu intensywnie i dłu-
gotrwale nawilża – nadając naturalny kolor. 
Wygładzający balsam nadaje subtelny blask  
o satynowym wykończeniu. Uniwersalny kora-
lowy kolor pasuje do wszystkich odcieni skóry. 
Balsam do ust dostępny są w dwóch wersjach 
kolorystycznych, dziewczęcym Coral Nude 

oraz ponadczasowym Rose Nude.

BALNEA MED BARWY 
to specjalistyczny krem 
do rąk o właściwoś-
ciach antybakteryjnych. 
Wzbogacony o glicerynę 
i alantoinę, silnie odżywia 
skórę, nie pozostawiając 
na niej tłustej warstwy 
oraz nieprzyjemnego che-
micznego zapachu. Dzięki 
formule antybakteryjnej 
SymClariol® zapewnia 
bezpieczną ochronę dla 
dłoni na wielu poziomach. 

Podkład ochronny w kompakcie SPF 50 EAU 
THERMALE Avène został opracowany z myślą 
o skórze  uczulonej na filtry chemiczne lub subs-
tancje zapachowe. Zawiera Pre-tokoferyl, który 
zapewnia pośrednią ochronę przeciwsłonecz- 
ną, sprzyja regeneracji komórek i zachowaniu 
dobrego stanu skóry. Woda Avène działa kojąco, 

a pigmenty wyrównują koloryt. 

KREM SILNIE NAPRAWCZY SIŁA JARMUŻU

PODKREŚLONE OKO

ZMYSŁOWE USTA

SPECJALISTYCZNY KREM 
DO RĄK

OCHRONA  
PRZED SŁOŃCEM

Prawdziwa czekolada to czysta doskonałość od natury. 
W ten sposób dała nam szansę poczuć w jednej chwili 
słodycz, radość i miłość. A my odkryliśmy jak zaklinać 
szczęście w delikatnych, słodkich kostkach niezwykłego 
nektaru. MARTIN’S to jedna sposobność spróbowania 
najprawdziwszej czekolady połączonej z naturalnym 
smakiem owoców. Receptury i kompozycje Marcina 
Paździora, wybitnego polskiego checolatiera, zabiorą 
smakoszy w podróż po nieznanych i niezwykłych krai-
nach smaku i przyjemności. Czarny bez z truskawką czy 
Malina z marakują - który smak wybierasz?
www.martinsczekolady.pl

CZYSTA DOSKONAŁOŚĆ
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PROFESJONALNY CATERING
DIETETYCZNY 

Czy musisz jechać do SPA, aby korzystać z właściwości 
odmładzających i relaksujących wody siarczkowej? NIE! 
Wystarczy, że sięgniesz po Pierwsze w Polsce Kos-
metyki Uzdrowiskowe o wysokiej zawartości wody 
siarczkowej z Buska-Zdroju. Ich regularne stosowanie 
pozwala na uzyskanie:

•  poprawy napięcia, jędrności i elastyczności skóry,

• zmniejszenia już istniejących zmarszczek  
i zapobiegania powstawania nowych,

• wyraźnej poprawy kondycji skóry, jej pogrubienia i 
zmniejszenia porów,

• rozjaśnienia cery, zmniejszenia przebarwień (glu-
tation jest inhibitorem melaniny wpływającym na 
zmiany pigmentacyjne skóry).

Kosmetyki Dr Duda to cała gama produktów do 
każdego rodzaju skóry, a także specjalistyczne linie 
na trądzik, do skóry łuszczycowej czy produkty na 
bazie borowiny.

www.sklep-drduda.pl

GoNature to polska marka kosmetyków:

•  w 100% wegańskich (nietestowanych na 
kudłatych przyjaciołach)

•  w 100% naturalnych (opartych tylko na natu-
ralnych wysokojakościowych składnikach)

•  w 100% polskich (ich produkcja wspiera 
rodaków)

• o prostych składach

•  opartych na  bezpiecznych i skutecznych 
recepturach 

•  w ergonomicznych opakowaniach

•  stworzonych z myślą o całej rodzinie. 
www.gonature.pl

UWIERZ W POTĘGĘ NATURY 

MOC WODY SIARCZKOWEJ  
na twojej skórze z marką Dr Duda

Maczfit to catering dietetyczny z wyborem posiłków, w którym 
każdy może samodzielnie komponować swoją dietę i dostosowywać ją 
do własnych potrzeb. Oferujemy wygodę, oszczędność czasu, zdrowe 
dania i najwyższą jakość. Wyróżniają nas:
–  elastyczny wybór menu – codziennie aż 25 dań,
–  możliwość zamawiania dodatkowych posiłków dla bliskich w ofercie 

Box2Box,
–  intuicyjna aplikacja do zarządzania dietą i śledzenia postępów  

– w telefonie, 
–  wygodne płatności dzięki subskrypcji diety,
–  najwyższa restauracyjna jakość i wygląd dań.
Wybierz Maczfit i zobacz, jak życie po 
prostu smakuje.
www.maczfit.pl
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Własny biznes wymaga od nas poświęceń. Aktywność od rana do nocy, 
6-7 dni w tygodniu. Większość z nas to przerabiała. Praca często kosztem 
relacji z rodziną i przyjaciółmi oraz bardzo często kosztem samej siebie.  
W swojej pracy niejednokrotnie trafiam na kobiety spełnione biznesowo, 
ale totalnie niezadowolone z tego, jak aktualnie wyglądają oraz jak się czują. 
Jedzenie w biegu, mała ilość snu i litry wypijanej kawy. W wolnej chwili 
zamiast skupić się na poprawie zdrowia czy samopoczucia biegniemy do 
fryzjera lub kosmetyczki. Zanim się zatrzymamy i uświadomimy sobie, 
że to nie jest odpowiednia droga, musi minąć trochę czasu. Czy zadbanie  
o siebie, swoją sylwetkę i własne zdrowie to zadanie tak trudne, że prze-
rasta dzisiejszą bizneswoman? 

Dbanie o siebie dzisiaj jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Aktyw-
ność fizyczna w postaci spaceru daje możliwość równoczesnego dbania  
o zdrowie i edukowania się, np. słuchając podcastów. W przypadku gorszej 
pogody zostaje trening w domu, do którego kiedyś były potrzebne ciężarki 
czy bieżnie, a teraz wystarczą gumy oporowe, które zajmują w torbie 
mniej miejsca niż kosmetyczka. Dodanie do śniadania dawki odpowiednio 
dobranych probiotyków już po kilku dniach odmieni Twoje samopoczu-
cie, a w dłuższej perspektywie znacząco poprawi zdrowie oraz urodę. Do 
dyspozycji jest także cała gama suplementów diety – przebadanych, bezpie-
cznych i znakomicie poprawiających wiele funkcji w naszym organizmie. 

Ty w lepszej wersji to lepsza Ty w biznesie.

NIE ZAPOMNIJ O SOBIE  
W BIZNESIE

Alicja Janowicz
– propagatorka zdrowego 
trybu życia. Od wielu lat 
motywuje kobiety do dba-
nia o swój wygląd, zdrowie 

oraz wiary w siebie. Autorka 
e-booka dietetycznego „Mój 

Plan – Twój efekt” sprzedanego  
w tysiącach egzemplarzy. Właścicielka 

sklepu ze zdrową żywnością, sprzętem treningowym oraz 
suplementami diety dedykowanego kobietom. Pomysłodaw-
czyni i właścicielka marki Królowa Własnej Bajki, KWB FOOD  
by Alicja Janowicz oraz KWB NUTRITION by Alicja Janowicz. 
Charakteryzują ją: innowacyjne podejście oraz olbrzymi opty-
mizm. Darmowe treści merytoryczne udostępnia na stronie 
www.alicjajanowicz.com.
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BWL: Konopie to narkotyk czy panaceum na wszystkie 
choroby tego świata?
MŁ: Konopie z substancją THC to środek psychotropowy, czyli 
używka, jak każda inna dla dorosłego człowieka, nie powoduje 
drastycznych skutków ubocznych takich jak pozostałe narkotyki. 
Dlatego jest klasyfikowana w NL jako narkotyk miękki. Konopie 
nie są jednak też panaceum na wszystkie choroby tego świata, 
ponieważ te są bardzo często złożonym i bardzo indywidualnym 
problemem, więc czasami nawet konopie nie są wystarczające, 
ale na pewno są wielką pomocą dla 
chorych, jeżeli chodzi o bardzo szeroki 
zakres działania związków z konopi 
w naszym organizmie.
BWL: Jakie korzyści przynoszą nam 
produkty z CBD Medican Campus?
MŁ: Nasze olejki konopne CBD to 
suplementy diety wzbogacone o fitokan-
nabinoidy. Bardzo często gdy zaczynamy 
chorować, to nasz organizm wytwarza 
zdecydowanie  zbyt mało naturalnych 
endokannabinoidów. Badania naukowe 
wskazują na możliwość zastosowania 
terapeutycznego CBD między innymi 
w padaczce, nowotworach, chorobie 
Leśniewskiego-Crohna, chorobach 
płuc, cukrzycy… CBD „wpasowuje się” 
z receptorami, które są obecne między 
innymi w komórkach układu immu-
nologicznego, co może wyjaśniać silne 
działanie przeciwzapalne lub prze-
ciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, 
antystresowe, przeciwlękowe.
Naturalne kannabinoidy są doskonale 
przez nas tolerowane. Ich możliwości 
są nieograniczone! Większość chorób jest spowodowana ich nie-
doborem – niestety nie występują one w codziennym pożywieniu 
– naturalnie występują tylko w ludzkim organizmie oraz roślinie 
konopi. Dlatego tak ważna jest suplementacja.  
BWL: Rynek konopi przemysłowych oraz medycznych to 
przyszłość czy chwilowa moda?
MŁ: Konopie to przyszłość, ponieważ są wielobranżowe, oczysz-
czają nam powietrze i glebę, dają tekstylia, papier, trwały środek 
budowlany, biopaliwa, znakomite pożywienie dla zwierząt rol-
nych, środki spożywcze. To świetna alternatywa medyczna, gdy 

w wielu jednostkach chorobowych możliwości leczenia pacjenta 
zostały wyczerpane. Konopie mają bardzo szerokie zastosowa-
nie, wpływ na lepszą jakość środowiska i naszego życia – nawet 
w chorobie. Konopie mają bardzo duży potencjał ekonomiczny, 
więc zdecydowanie jest to przyszłość, nie moda.
BWL: Czy lekarze i farmaceuci są przygotowani na konopną 
rewolucję?
MŁ: Zdecydowanie nie. W Polsce nadal myśli się o konopiach jako 
narkotykach. Lekarze podchodzą bardzo sceptycznie do produk-

tów z konopi i nie wierzą w ich potencjał, 
ale to wynika wyłącznie z wieloletniego 
braku edukacji środowiska lekarskiego 
i farmaceutycznego na poziomie wie-
dzy akademickiej. System zdrowia 
powinien sam poczuć się w obowiązku 
i chcieć nadążyć za innowacją.
BWL: Co oprócz produktów z CBD 
oferuje Medican Campus?
MŁ: Medican Campus nie jest tylko 
producentem. Prowadzimy również 
działalność instytucjonalną o chara- 
kterze społecznym w wymiarze mię-
dzynarodowym. Tworzymy projekt, 
który ma być brakującym ogniwem 
edukacji o konopiach. To firma zaan-
gażowana społecznie, dbająca o rozwój 
całego sektora, która powstała po to, 
aby konopie stały się bezpieczne, łatwo 
dostępne dla pacjentów, a wiedza aka-
demicka szeroka i dostępna dla lekarzy, 
farmaceutów i chorych. 
Osobiście aktywnie angażuję się 
w bezpieczeństwo zdrowia publicznego. 
Zajmuję się edukacją. Uczestniczy-

liśmy w projekcie szkoleniowym realizowanym pod nadzorem 
merytorycznym i przy zaangażowaniu Studium Kształcenia Pody-
plomowego Wydziału Farmacji WUM, Zakładu Farmacji 
Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, w którym brało udział około 
trzech tysięcy farmaceutów. Pomagamy i konsultujemy pacjen-
tów. Edukujemy ich, w jaki sposób konsultować się z lekarzem 
w sprawie przepisania produktów na receptę, gdy zachodzi taka 
potrzeba. Pomagamy firmom budować stabilny, rzetelny i wiary-
godny biznes z CBD. n

MEDYCZNE ZASTOSOWANIE

KONOPI
O DOBRODZIEJSTWACH ZWIĄZANYCH Z MEDYCZNYM STOSOWANIEM KONOPI ORAZ PRACY NA RZECZ 

EDUKACJI LEKARZY I PACJENTÓW OPOWIADA MARZENA ŁASIŃSKA, ZAŁOŻYCIELKA MEDICAN CAMPUS.

www.medicancampus.org
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• Pobudzają i regulują układ odpornościowy; 

• wspomagają poprawę snu; 

• zmniejszają ból; 

• redukują stany zapalne; 

• zmniejszają lęk, nerwicę i depresję; 

• działają uspokajająco i relaksująco; 

• zmniejszają ilość ataków epileptycznych; 

• hamują skurcze mięśni; 

• zmniejszają nadpobudliwość; 

• działają nerwoochronnie i neuroprotekcyjnie; 

• wspomagają powrót do zdrowia po silnych 
infekcjach; 

• zmniejszają trądzik, egzemę, łuszczycę.

Medican Campus jest najbardziej rozpoz-
nawalną organizacją cieszącą się zaufaniem 
świata medycznego w Polsce i Holandii oraz 
niekwestionowanym liderem edukacji i produk-
cji w jednej z najdynamiczniej rozwijających się 
branż w Europie.
Konopie są wolne od zanieczyszczeń i pesty-
cydów, a cały proces jest standaryzowany. Co 
najważniejsze, w naszych produktach nie znaj- 
dziecie żadnych szkodliwych substancji. 

www.medicancampus.org

JAK DZIAŁAJĄ  
KANNABINOIDY?

TERAPIA 
ROZŚWIETLAJĄCA 

ETERNAL GLOW

więcej na www.organique.pl

Wydobywa piękno zdrowej, zadbanej 
skóry, bez względu na wiek. Starannie 
dobrane składniki aktywne, w tym ekstrakt 
z drogocennego kwiatu porcelanowego, 
zapewniają efekt naturalnie promiennej, 
pełnej blasku cery, bez użycia podkładu 
czy rozświetlacza. Kosmetyki posiadają 
proste, krótkie składy i delikatne, pachnące 
oraz niezwykle przyjemne w użyciu formuły.

Emulsja do demakijażu
oczyszczenie • ochrona

Tonik do twarzy
odświeżenie • łagodzenie

Eliksir do twarzy
wzmocnienie • stymulacja

Krem do twarzy
nawilżenie • rozświetlenie

Maska do twarzy
wygładzenie • nawilżenie

Marka Gold Killer oferuje odzież damską, męską  
i dziecięcą wykonaną z materiałów najwyższej jakości. 
Wszystko szyte jest z największą starannością  
w Polsce.
– Chcemy, aby każda wyjątkowa chwila w życiu na- 
szego klienta była jeszcze bardziej cudowna. Robimy 
wszystko, aby nasza marka spełniała jego oczekiwania 
i pozwalała, aby każdy czuł się jeszcze lepiej w swoim 
ciele – mówi Ewelina Oleszkiewicz, właścicielka marki 
Gold Killer.

www.goldkiller.pl

KAŻDA CHWILA JEST 
WYJĄTKOWA

REKLAMA
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Wegański krem zawierający 100 procent natural-
nych składników o właściwościach intensywnie 
nawilżających i pielęgnujących. Oliwa z oliwek 
wpływa pozytywnie na nawodnienie oraz 
nawilżenie warstw skóry – poprawia jej elas-
tyczność i uzupełnia niedobory składników 
tłuszczowych. Masło kakaowe, wykazujące bio- 
zgodność ze skórą człowieka, odżywia i poprawia 
mikrocyrkulację. Olej z pestek winogron nawilża 
i regeneruje, a masło shea polecane jest szcze-
gólnie do skóry suchej – wzmacnia ją i nawilża. 
Ekstrakt z dziewanny wygładza skórę, nadając jej 
świeży i promienny wygląd.

www.niedalekodoeko.com

NIEDALEKO DO EKO

Zniszczone włosy mogą wykazywać tendencję 
do puszenia i wyglądają mniej atrakcyjnie, przez 
co ciężko ujarzmić fryzurę. Zacznij regenerację 
od oczyszczania szamponem ageLOC® Nutriol 
Scalp & Hair Shampoo. Seria odżywek Nu Skin® 
Hair Care System dostarczy składników odżyw-
czych, jednocześnie nie obciążając włosów. 
Odpowiednie nawilżenie i odżywienie zagwaran-
tuje Nu Skin® ReNu Hair Mask. Jeśli zaś włosy są 
mocno zniszczone, warto sięgnąć po ageLOC® 
Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum. 
www.nuskin.com

WŁOSY WYPIELĘGNOWANE

Ozon działa silniej niż antybiotyk. Niszczy bakterie, wirusy i grzyby. 
Działa przeciwzapalnie. Pobudza do działania nasz system odpor-
nościowy. Aby ozon dotarł do naszego organizmu, zanim ulegnie 
rozpadowi, najlepiej podać go bezpośrednio do żyły w postaci zas- 
trzyku. Taka aplikacja to zaledwie kilka minut i rozpoczyna się od 
razu po przygotowaniu zabiegu. Klinika Doktor Siwik Medyczne 
Centrum wypracowała autorskie metody i skutecznie stosuje tera-
pię ozonową w leczeniu wielu chorób. 
Jakich? Zapraszamy na www.terapia-ozonem.pl
www.doktorsiwik.pl

ZBAWIENNA OZONOTERAPIA
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BWL: Analizator skóry w klinice Le Derm Clinic robi furorę! 
Można wiele zobaczyć i dobrać odpowiedni zabieg. Ułatwia 
Państwu pracę?
OLT: Tak, i to bardzo. Dzięki temu urządzeniu i wywiadowi 
z naszym pacjentem mamy pełny materiał, który pozwala 
szczegółowo określić faktyczny stan skóry, zmiany i problemy 
skórne, przebarwienia czy znamiona. Wiemy też, jakie jest 
jej nawilżenie. Możemy więc postawić precyzyjną diagnozę 
i łatwiej jest nam dobrać zarówno zabiegi pielęgnacyjne, jak  
i te z zakresu medycyny estetycznej, które rzeczywiście dadzą 
efekt. Planując pracę, podchodzę do problemu holistycznie 
i skupiam się na całym organizmie, a nie tylko na twarzy. Bazu-
jąc na wynikach analizatora, mogę, co dla nas bardzo istotne, 
ułożyć odpowiednią suplementację. Dopiero cały zestaw 
zaplanowanych zabiegów i dobranych suplementów gwaran-
tuje efekt.
BWL: Czy po takiej analizie klientkę łatwiej przekonać 
do swoich racji? Czasem przecież spotykacie się Państwo 
z sytuacją, gdy upiera się ona na zabieg, choć wiadomo, 
że nie będzie skuteczny w tym konkretnym przypadku?
OLT: Mówiąc całkiem szczerze, to rzadko kiedy klientki upierają 
się przy swoim. Budując markę kliniki, udało nam się osiągnąć 
jakość, którą nasi goście doceniają. Decydując się na wizytę, 
zazwyczaj ufają nam w stu procentach. Słuchają diagnozy i chęt-
nie się dostosowują. A my, widząc efekty pracy i zadowolenie 
pacjentki, wiemy, że idziemy w dobrym kierunku.

BWL: Aby branża beauty stała na wysokim pozio-
mie, Le Derm Clinic przeprowadza szkolenia. Jak 
wiele osób podnosi u Państwa swoje kwalifikacje?
OLT: Rynek medycyny estetycznej w Polsce w ciągu 
kilku lat bardzo się rozwinął i rzeczywiście wiele osób 
chce doskonalić umiejętności. Jednakże planując grupę 
szkoleniową w klinice, nie dopuszczamy do udziału w niej 
każdego, kto się zgłosił. Stawiam na rozwój w branży, ale 
nie za wszelką cenę. Szkolenia kosmetyczne prowadzone 
są w niedużych grupach, dzięki temu instruktorzy mają 
indywidualny kontakt z każdym kursantem. Podczas 
zajęć korzystamy wyłącznie z atestowanych produktów, 
a na koniec każdego szkolenia kursanci otrzymują cer-
tyfikaty w języku polskim i angielskim oraz świadectwo 
MEN. Chcemy, aby taki dyplom otrzymali najlepsi.
BWL: Dbacie Państwo również o rozwój samej 
kliniki i wprowadzacie nowe propozycje zabiegów. 
Jakie aktualnie?

OLT: Rzeczywiście dbam o ciągły rozwój oferty w Le Derm Clinic 
i staram się wprowadzać nowości przynajmniej raz w miesiącu. 
Na tę chwilę skupiamy się na zabiegu niwelującym blizny i roz-
stępy Bloomea®. Modeling skóry za pomocą tego urządzenia to 
zabieg bazujący na trzech podstawowych działaniach, ukrytych 
pod skrótem TRIO M.M.L., czyli: makroeksfoliacji, mikroprą-
dach i luminoterapii. W Polsce zabieg ten jest zupełną nowością, 
pierwszy przeprowadzono w 2017 roku.
BWL: Obserwując rynek, uważa Pani, że zabieg ten będzie 
miał powodzenie? Komu szczególnie byłby on przydatny?
OLT: Zdecydowanie już ma! Z zabiegu Bloomea® mogą korzy-
stać pacjenci już od dwunastego roku życia borykający się 
z problemem rozstępów, a ten, jak wiemy, jest powszechny 
i wynika choćby z nadwagi czy gwałtownego wzrostu nastolatka. 
Pamiętamy też o bliznach potrądzikowych. U osób starszych 
Bloomea® z powodzeniem poradzi sobie ze zmarszczkami i prze-
barwieniami słonecznymi, dotleni skórę i poprawi napięcie, 
nawilży ją. Zabieg może być wykonany u kobiet w ciąży i kar-
miących – za zgodą lekarza. Jest to możliwe dzięki temu, iż praca 
urządzenia opiera się na pobu-
dzaniu naturalnych procesów 
zachodzących w tkankach. Ani 
światło LED, ani mikroprądy 
nie penetrują poza obszar skóry 
poddawany zabiegowi. Zatem 
zapraszam na zabieg. n

STAWIAM NA 
ROZWÓJ W BRANŻY

CHOCIAŻ W OFERCIE LE DERM CLINIC NOWE ZABIEGI POJAWIAJĄ SIĘ NIEMAL CO MIESIĄC, JEJ WŁAŚCICIELKA 
OKTAWIA LEWANDOWSKA-TURKIEWICZ ZNAJDUJE ROWNIEŻ CZAS, BY PROWADZIĆ SZKOLENIA. JEDNAK 

BARDZO PRECYZYJNIE DOBIERA TU UCZESTNIKÓW, BO NAJWAŻNIEJSZA JEST JAKOŚĆ W BRANŻY.

www.ledermclinic.com
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To będzie niesamowite spotkanie w warszawskim Atelier na 
Mokotowskiej. Planujesz zmianę w swoim wyglądzie – zacznij od 
włosów. Porozmawiaj o charakterze pracy, o tym, jakie ubrania 

masz w szafie i które z nich kochasz najbardziej, opowiedz o własnych 
cechach charakteru, bo to wszystko musi współgrać. Tu warto być. 
Precyzyjne cięcie Andrzeja Frani zmieni twoje włosy w zwiewną, lekką 
i pasującą do stylizacji fryzurę. Stylista gwiazd nie lubi zachowawczych 
rozwiązań, a woli działania na granicy ekstrawagancji i elegancji.

– Jeśli lubimy skórzane kurtki i kolczyki, dodajmy tę nutkę ekstrawa-
gancji, jednak gdy na co dzień wkładamy garsonki, takie rozwiązanie 
nie ma sensu – mówi Andrzej.

Po zimie włosy potrzebują odżywienia. Zadbaj o ich kondycję i skorzy-
staj z najnowszych rozwiązań. Pielęgnując swoje włosy, wybierz 
zabiegi keratynowe, odżywki, saunę, prostowanie, nawilżanie, zakwa- 
szanie. Konieczne jest podcinanie zniszczonych końcówek!

– Zauważyłem, że wraz z modą na kolor w odzieży odważniej pod-
chodzimy do kolorowych fryzur. I taki trend utrzymajmy! – mówi stylista.

To, co równie ważne, to relaks. W Atelier z filiżanką kawy w ręku czy 
kubkiem doskonałej herbaty i szczyptą słodkości spędzisz miło czas  
i nabierzesz sił na kolejne wyzwania.

/andrzej_frania_fryzjer

ANDRZEJ FRANIA 
Atelier fryzjerskie
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Fabiola to polska manufaktura skórzanych 
torebek, która od lat zaspokaja damskie 
gusta. Mniejsze, eleganckie modele są idealne 
na wieczorne wyjście. Dla dynamicznych pań 
Fabiola proponuje średnie modele, a dla tych 
które chcą mieć pod ręką absolutnie wszys-
tko – skórzane szoperki. Fabiola robi również 
torebki na specjalne zamówienia. Można 
wybierać w kolorach i fakturach skór, dobierać 
dodatki, okucia i podszewki. 

www.torebki-fabiola.pl

PERSONALIZOWANA 
TOREBKA

REKLAMA
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ELEGANCJA PLUS SIZE

VisciolaFashion to butik internetowy oferujący odzież 
światowych marek premium. Znakami rozpoznawczymi 
są tu: wysoka jakość oferowanej odzieży, niebanalne 
kroje i wzornictwo, a przede wszystkim rozsądna cena. 
Zespół butiku stara się być jak najbardziej rzetelny  
w tym, co robi, a zamówienia klientów szybko realizuje. 

ViscolaFashion zapewnia klientom 
bezpieczeństwo i poufność, tak 
cenione przy dokonywaniu tran-
sakcji w internecie. Serdecznie 
zapraszamy do butiku.

www.vf.com.pl

TU SĄ MARKI PREMIUM

Karko to polska marka odzieżowa, która swoje 
stroje dedykuje stylowym kobietom biznesu plus 
size. Dostępna w sklepie internetowym marki odzież 
damska dla puszystych to modne sukienki wizytowe, 
wieczorowe, koronkowe, kryjące krągłości, ale 
także fasony, które doskonale sprawdzą się w pracy.  
Klientki Karko mogą również wybierać wśród dużych 
rozmiarów spodni, kurtek, koszulek i innych niezbę-
dnych elementów 
garderoby.
www.karko.pl
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PONADCZASOWA 
ELEGANCJA

Poznaj najnowszą kolekcję California Dreamin' 
SS 2021. Przenieś się w wakacyjny klimat, do 
słońca, wystrzelających w niebo palm i natury, 
do żyznych winnic oraz na czerwone dywany 
Hollywood, do światowej stolicy kina, do 
gwiazd, bajecznych możliwości i szampańskich 
premier. Jesteś gotowa, by wyruszyć w podróż?

www.fiore.pl

CALIFORNIA DREAMIN' 
FiORE!

Cholewiński to polska, luksusowa marka galanterii skó- 
rzanej z sukcesem prowadzona od 1982 roku. Ta 
rodzinna firma w swej pracy kieruje się tradycją i doświad- 
czeniem. Marka specjalizuje się w ręcznej produkcji 
portfeli, torebek, teczek, plecaków, bagażu i akcesoriów  
z naturalnej skóry najwyższej jakości. Wszystkie pro-
dukty marki Cholewiński charakteryzuje elegancja, 
funkcjonalność i precyzja wykonania. W ofercie firmy 
znajdują się również produkty premium, które łączy eli-
tarny charakter i luksus.
www.cholewinski.com
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Kolory  ODŻYWIAJĄ 
JAK WITAMINY 

Aziralili Agnieszka Dirks

Ekspertka Sztuki Pozytywnej i Pozytywnych Przestrzeni,  
kultywująca kształty, kolory, teksturę – gotowe obrazy wywołujące 
pozytywne emocje. Oprócz malowania zajmuje 
się zdrowym budownictwem – bo ważne 
jest, by mieszkać pozytywnie.

www.aziraliliart.com

Kolory nas odżywiają, budują nasz wizerunek i przekaz zewnętrzny. 
To, jakimi się otaczamy kolorami, maluje obraz naszej aktualnej kon-
dycji psychicznej i fizycznego stanu zdrowia. Za pomocą kolorów 
świadomie lub nieświadomie wysyłamy również sygnały do otocze-
nia. Korzystają z tego szczególnie wybitni politycy i biznesmeni za 
radą profesjonalnych twórców wizerunku i wystąpień publicznych. 
Tacy ludzie, chcąc uzyskać aprobatę i zaufanie, przemawiają najczęś-
ciej w niebieskich koszulach, czasem z czerwonymi elementami, np. 
w krawatach – to świadomie wybrane kolory.

Kolory wybierane nieświadomie to po prostu te, które czujemy, że 
chcemy mieć na sobie – to wybór intuicyjny, pokazujący rzeczywisty 
obraz osoby. Intuicja często przychodzi nam z pomocą, „upomina-
jąc się” o jakiś kolor, którego mamy deficyt w organizmie. Dlatego 
ni stąd, ni zowąd ktoś może mieć ogromną ochotę na coś żółtego, 
pomarańczowego czy różowego. Idąc za tym głosem, możemy (jeśli 
posiadamy) założyć coś w tym kolorze lub dodać ten kolor do wypo-
sażenia miejsca, gdzie przebywamy, dla uzyskania jeszcze silniejszego 
efektu nasycenia się kolorem. Gdy po jakimś czasie osoba ta poczuje, 
że już jej się wybrany kolor „opatrzył”, to oznacza najprawdopodo-
bniej, że poziom tego koloru został podniesiony. Wtedy wsłuchać 
się można w kolejny głos intuicji i dodać kolejny kolor do naszego 
wystroju wnętrza. Działając w ten sposób, uzupełniamy deficyty kolo-
rystyczne, co pomaga naszemu organizmowi wejść w stan równowagi. 
Stosując koloroterapię,  uzupełniamy i utrwalamy właściwe propor-
cje pomiędzy wszystkimi kolorami (częstotliwościami), jakie powinien 
mieć zdrowy człowiek.

Zapobiegamy w ten sposób chorobie, która jest między innymi sku-
tkiem niedoboru pewnych częstotliwości w komórkach. Poprzez 
koloroterapię uzupełniamy te niedobory, przywracając im naturalną 
równowagę i zdrowie. Korzystajmy więc z dobrodziejstw kolorów  
i dbajmy o siebie!
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V.L.E. „Corona'20”

L.E. „Good Luck” L.E. „Balans”

92


