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opuchliznę oraz modeluje rysy
twarzy. W efekcie twarz wygląda młodziej i zdrowiej.

Skandynawski sposób
na skórę pełną blasku

Korzystanie z łaźni parowych
i saun jest w krajach skandynawskich równie naturalne jak
oddychanie. Według mieszkańców Skandynawii sauna
nie tylko relaksuje ciało i umysł,
ale również znakomicie rewitalizuje skórę. Pory rozszerzają się, a organizm pozbywa
się toksyn. Krążenie krwi jest
szybsze, zaś ciśnienie spada.
Serce bije wtedy intensywniej
i bardziej efektywnie, więc wysoka temperatura działa tutaj
podobnie jak ćwiczenia – skóra
lepiej wchłania składniki odżywcze. Skóra po takiej sesji
jest idealnie gładka, promienna, a policzki zdrowo zarumienione. Chcesz uzyskać efekt
sauny we własnym domu?
Weź garść soli morskiej, dodaj
odrobinę oliwy z oliwek i około
10 kropli czystego olejku z eukaliptusa. Rozmasuj miksturą
całe ciało i spłucz strumieniem
chłodnej wody. Efekt silnej regeneracji i detoksykacji murowany!
Z kolei Szwedki zdradzają, że
sekretem ich świetlistej cery
jest dieta. Nic dziwnego skoro
w Skandynawii powszechnie
dostępne są wody mineralne
pozyskane z lodowca oraz
świeże jagody i ryby, które zawierają dobroczynne antyutleniacze.
– Ryby są szczególnie bogate
w zdrowe kwasy tłuszczowe
omega-3, które mają wiele korzyści nie tylko dla zdrowia, ale
także dla skóry. Pozwalają zatrzymać promienny i młody wygląd na dłużej dzięki skutecznej
walce ze szkodliwymi wolnymi
rodnikami. Działają antyzapalnie, redukują obrzęki, zaczerwienienia czy nadwrażliwość
skóry, dlatego są szczególnie
korzystne u osób z problema-

mi skórnymi typu egzema lub
łuszczyca. Omega-3 to również
naturalne środki nawilżające,
które rewitalizują suchą skórę.
Najlepszym źródłem kwasów
omega-3 są tłuste ryby, takie
jak makrela, łosoś czy pstrąg –
mówi kosmetolog.

Patent Koreanek na
alabastrową cerę

Koreańskie seniorki często stawiają na proste, sprawdzone
sposoby pielęgnacji. Jedną
z nich jest oczyszczanie twarzy
za pomocą naturalnych płukanek. Przykład? Jeśli na obiad
szykujesz ryż (dobry będzie
np. jaśminowy), nie wylewaj
wody, w której się gotował, tylko przemywaj nią twarz. Ryż
jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy, m.in. witaminy
E, więc niektóre z nich traﬁają
do wody podczas gotowania.
Tak powstała „woda ryżowa”
ma rozjaśniać skórę, usuwać
przebarwienia oraz nadawać
jej miękkość. Podobne efekty
zapewni masaż przy pomocy
plastrów świeżego ogórka,
a także mycie twarzy mlekiem
lub naparem z zielonej herbaty.

Z kuchni włoskiej na
Twoje włosy

Jak uzyskać lśniące i gęste
włosy niczym u Moniki Bellucci? Unikaj szamponów
zawierających siarczany SLS
i SLES, Cocamide DEA oraz
konserwanty, które negatywnie
działają na skórę głowy oraz
kondycję włosów. Podobno
Włoszki chętnie stosują odżywki i maseczki oparte na naturalnych składnikach, które każda
z nas ma w kuchni np. taką z jogurtu naturalnego i dodatkiem
oliwy z oliwek. Białko zawarte
w jogurcie delikatnie odżywia
i kondycjonuje suche, szorstkie
oraz matowe włosy. Wystarczy
zmieszać 1 szklankę jogurtu
z 1 łyżeczką oliwy z oliwek, nanieść na umyte włosy, zostawić
na 5 minut i spłukać.

DODATEK TURYSTYCZNY
Zdrowa i młodsza skóra
na dłużej? Posłuchaj rad
Australijek

Choć słońce to najlepsze naturalne źródło witaminy D, zwanej
„eliksirem życia”, to w nadmiarze nie jest zdrowe. – Ma ono
niekorzystnie działanie dla naszej skóry, m.in. doprowadza
do powstania negatywnych
zmian w jej strukturze. Skóra
staje się sucha, szorstka, bardziej zwiotczała, a co za tym
idzie przedwcześnie narażona
na rozwój zmarszczek i bruzd.
Słońce wpływa również na
zmiany w pigmentacji skóry,
powstawanie przebarwień i jest
czynnikiem ryzyka nowotworów skóry z czerniakiem na
czele. Najlepszą ochroną przed
promieniowaniem UV jest unikanie długotrwałej ekspozycji
na słońcu czy solarium oraz
stosowanie kremów o wysokim
współczynniku ochrony – radzi
ekspert Body Care Clinic.
Wiedzą o tym choćby australijskie seniorki, gdzie słońce jest
szczególnie mocne, a promieniowanie wyjątkowo szkodliwe.
Nie dziwi więc, że Australia to
kraj o największej na świecie
zachorowalności na raka skóry. Dlatego mieszkanki ciepłych
miast codziennie używają kremu przeciwsłonecznego SPF
z ﬁltrem 50, bez względu na to,
czy jest zima, czy lato.

Alaska stawia na proste
rozwiązania

Jak pomóc skórze przetrwać
wiatr i mrozy? Wiedzą to mieszkańcy Alaski, gdzie suche,
chłodne powietrze jest codziennością. Przede wszystkim
stawiają na odżywcze preparaty w sprayu z olejkami eterycznymi, serum oraz krem, również ten pod oczy, gdzie skóra
jest szczególnie cienka i wrażliwa. Z drugiej strony sezon
grzewczy również nie sprzyja
utrzymaniu wilgotności skóry,
dlatego wiele kobiet używa

w domu nawilżaczy powietrza.
Dzięki temu unikają spierzchniętych warg i przesuszonej
skóry. Każda mieszkanka Alaski wie, że skórę powinniśmy
nawilżać również od wewnątrz
i dlatego zawsze ma w przy
sobie butelkę wody mineralnej.
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JESIENNE WCZASY WYPOCZYNKOWE
w Hotelu *** Gromada w Busku-Zdroju

Afrykańskie skarby na
wyciągnięcie dłoni

Z wiosek północnej Ghany
do europejskich drogerii? Tak
daleką drogę przebyło masło
shea (czyt. szi), jeden z najpopularniejszych, naturalnych
i najbardziej uniwersalnych
kosmetyków. Masło shea, zwane również masłem karite (czyt.
karitej), tłoczone jest z nasion
masłosza, drzewa uważanego
w Afryce Zachodniej i Środkowej za święte i czczone od wieków. Nic dziwnego, że masło
shea jest powszechnie stosowane przez lokalne kobiety ze
względu na swoje właściwości zmiękczające, nawilżające
i redukujące szkodliwe czynniki zewnętrzne. W zimie chroni
przed wiatrem i wysuszeniem,
zaś w lecie przed silnym słońcem, ponieważ posiada naturalny ﬁltr UV.
Sprawdza się w pielęgnacji
twarzy, ciała i włosów w dojrzałym wieku, dlatego jest składnikiem m.in. mydeł, szamponów,
odżywek do włosów, balsamów do ciała i ust, produktów
do opalania, kremów do rąk.
Zawiera nienasycone kwasy
tłuszczowe, alantoinę, prowitaminę A, witaminę F oraz
witaminę E o działaniu odmładzającym, stąd jego obecność
w wielu produktach przeciwzmarszczkowych, na rozstępy
oraz antycellulitowych. W codziennych zabiegach pielęgnacyjnych najlepiej używać nieraﬁnowanego, organicznego
masła shea o bogatej, gęstej
konsystencji.

JESIEŃ-ZIMA 2019
Pobyty
Pokój 1 os.
Pokój 2 os.

7-dniowy
(6 nocy)
600 zł
1200 zł

10-dniowy
(9 nocy)
900 zł
1800 zł

14-dniowy
(13 nocy)
1300 zł
2600 zł

Cena zawiera nocleg i całodzienne wyżywienie
odpowiednio dla 1 lub 2 os. (3 posiłki dzienne serwowane).

Oferta ważna od 1 października
do 20 grudnia 2019 r.
• Hotel*** Gromada
usytuowany jest przy
zabytkowym Parku
Zdrojowym
• Pokoje 1 i 2 os.
oraz apartamenty
• Na wyposażeniu: Łazienka
z prysznicem/wanna tylko
w apartamentach/, TV,
telefon, czajnik

• Winda w hotelu, podjazd dla
osób niepełnosprawnych
przed hotelem
• Wypożyczalnia rowerów
i kijków do Nordic Walking
• Internet (bezpłatny)
• Restauracja
i sala konferencyjna
• Część pokoi posiada balkony
• Ogrodzony bezpłatny parking
• Ogródek piwny

Zabiegi lecznicze
Możliwość wykupienia zabiegów w Sanatorium Zbyszko
300 m od hotelu. 2 zabiegi dziennie: turnus 7 - dniowy: pakiet
6 – dni zabiegowych - 315 zł
Proﬁl leczniczy Buska-Zdroju: choroby zapalne stawów, choroby zwyrodnieniowe stawów, osteopenia i osteoporoza, zmiany pourazowe i kontuzje stawów, ścięgien, wiązadeł i mięśni,
schorzenia laryngologiczne, zaburzenia krążenia obwodowego, choroby przemiany materii.

Hotel *** Gromada w Busku Zdroju

ul. Waryńskiego 10 28-100 Busko Zdrój
tel. 41/ 378 30 01
e-mail: buskohotel@gromada.pl
www.gromada.pl/hotel-busko-zdroj

REKLAMA

Jesień
nad morzem

Letnie wczasy
odchudzająco-oczyszczające
od

1 349
zł /os.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
DOZAMEL w Kołobrzegu
Oferuje pobyty z odnową biologiczną w promocyjnej cenie:

850 zł/za osobę/7 dni
Oferta obejmuje następujące terminy
19.10-26.10.2019
26.10-02.11.2019
02.11-09.11.2019
16.11-23.11.2019
23.11-30.11.2019

Świadczenia w pakiecie:

• noclegi w komfortowych pokojach 2-osobowych
• 3 posiłki dziennie
• (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane)
• 10 zabiegów w trakcie trwania pobytu

Informacja i Rezerwacja

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy DOZAMEL
ul. Kościuszki 20, 78-100 Kołobrzeg
telefon: 94 35 33 700
email: orw@ow.kolobrzeg.pl

JESIEŃ W ZDROWIU
1.X - 31.XII

• 7x Nocleg w komfortowym
pokoju z balkonem, w pokoju:
lodówka, TV LCD z kanałami
cyfrowymi, radio, telefon, WI-FI,
akcesoria plażowe
• WYŻYWIENIE: Dieta owocowowarzywna lub lekkostrawna
(3 posiłki dziennie)
• Konsultacja z lekarzem/
ﬁzjoterapeutą
• 7x herbatki poprawiające
przemianę materii
• Masaż wirowy x 1 na tydzień
• Elektrostymulacja
na brzuch x 1 na tydzień
• Masaż bańką chińską
x 1 na tydzień
• 7x Talasoterapia: spacery

•
•
•
•
•
•

brzegiem morza z kijkami nordic
walking, od pn do pt zajęcia
prowadzi ﬁzjoterapeuta.
Wycieczki rowerowe
(codziennie bezpłatne
wypożyczenie rowerów)
7x wieczorny relaks w Saunie
i Łaźni parowej
7x gimnastyka rehabilitacyjna na
sali ﬁtness (od poniedziałku do
piątku zajęcia z ﬁzjoterapeutą)
7x kąpiel w basenie solankowym
(nielimitowany dostęp)
7x Aqua aerobik
(od poniedziałku do piątku
zajęcia z ﬁzjoterapeutą)
7x Relaks w Jacuzzi solankowym
(nielimitowany dostęp)

Hotel La Siesta Droga Rybacka 58, 84-104 Jastrzębia Góra

58 674 91 97

recepcja@lasiesta.pl

już od 1190 zł / 7 dni
• Pełne wyżywienie w nowej restauracji
• (śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany)
• 3 zabiegi dziennie
• Badania lekarskie
• Całodobowa opieka medyczna
• Codziennie ciasto w kawiarni
• Bezpłatny dostęp do internetu
• Nielimitowany wstęp na basen
solankowy i strefę saun

SANATORIUM
UZDROWISKOWE ZDROWIE
tel. 54 283 42 51
ul. Piłsudskiego 3, 87-720 Ciechocinek
www.sanatoriumzdrowie.pl

