
KRAKÓW
HUCZNE URODZINY

Charlotte Cho, autorka książki  
„Sekrety urody Koreanek. Elemen-
tarz pielęgnacji”, była gościem per- 
fumerii Douglas. Spotkanie było  
połączone z promocją koreańskich 
kosmetyków Neogen. Zaproszeni go-
ście mogli na własnej skórze poczuć, 
jak działają azjatyckie produkty.

Z okazji pierwszych urodzin hotelu 
Mercure Kraków Stare Miasto  
odbyła się uroczysta gala. W usytu-
owanym w sercu Krakowa hotelu zja-
wiło się mnóstwo gwiazd, a wieczór 
uświetnił koncert Agaty Nizińskiej  
i Filipa Małka, utalentowanego pra-
cownika hotelu. Odbył się także pokaz 
mody Barbary Piekut (na zdj. poniżej). 

WARSZAWA
ZADBAJMY O SIEBIE

WARSZAWA
MODA Z AZJI

Ambasadorki i ekspertki 
wspierające akcję 
„Zdrowie na szpilkach”. 

Monika 
Zamachowska 

Magda  
Steczkowska 

W Oricea Gabinety 
Dermatologii Estetycz-
nej i Medycyny Anti-
-Aging odbyła się kon-
ferencja poświęcona 
Aquashine BTX, pro-
duktowi do peptydowej 
terapii skóry. To pro-
dukt nowej generacji, 
który stymuluje rege-
nerację i odnowę ko-
mórkową, poprawiając 
w spektakularny  
sposób wygląd i stan 
naszej skóry.

Na Sycylii, pięknej włoskiej wyspie, odbyła się prezentacja 
nowego kompaktowego SUV-a Škoda Karoq. Zaproszeni 
dziennikarze mogli sami sprawdzić, jaką przyjemnością  
jest prowadzenie tego auta z modułem off-road. Gościem 
specjalnym prezentacji była Magdalena Różczka, która  
jest ambasadorką marki od 2014 r.

WARSZAWA
W SŁUŻBIE 

KOBIET

SYCYLIA
WIELKA WYPRAWA

Już po raz 17. w ramach programu L’Oréal-UNESCO dla  
Kobiet i Nauki przyznano nagrody kobietom, które prowadzą  
badania z zakresu tzw. nauk o życiu – psychologii, medycyny,  
biologii czy chemii. Wyróżnione badaczki otrzymały stypendia  
i możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych konferencjach.

WARSZAWA
KOBIETY GÓRĄ

Aleksandra Ciejek, Kamila  
Padlewska (Oricea), Beata Łapińska 
(EBC), Katarzyna Ptasznik  
(AntiAging Institute). 

Zwyciężczynie: dr Agnieszka Gajewicz,  
dr n. med. Marta Mańczuk, dr Anna Michalska, 
mgr Monika Riegel i mgr Wioletta Rut. 

 
Agata Młynarska  
i Marta Pelc

Na co dzień kobiety muszą łączyć wiele ról  
i nie mają czasu, by dbać o zdrowie. Akcja 
„Zdrowie na szpilkach”, której pomysłodawcą 
jest G-Pharma Consulting, ma budować świado-
mość w zakresie profilaktyki zdrowia i zachęcić 
kobiety do tego, by znalazły czas dla siebie. Am-
basadorkami akcji są m.in. Agata Młynarska, 
Patrycja Markowska i Beata Sadowska.

Charlotte Cho i Agnieszka 
Adamczewska (Douglas Polska)
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