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Kolejny już raz osiecka szkoła gościła młodych koszykarzy, którzy
przybyli do Osiecznej po to, by walczyć o udział w wielkopolskim finale
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Na parkiecie zmierzyły się drużyny ze
Śremu, Ostrowa Wielkopolskiego i Międzychodu oraz reprezentacja
gospodarzy, która okazała się zwycięska, wygrywając wszystkie roze-
grane mecze. Osiecznianie wystąpili w składzie: Jeremiasz Domagała,
Michał Jędrzejczak, Jakub Koterwa, Antoni Nowicki, Maurycy Lewicki,
Michał Samolak, Andrzej Skiba, Jakub Triller, Damian Urbaniak i Remi-
giusz Wawrzyniak. Do walki na parkiecie zagrzewały chłopców koleżanki
ze szkoły - cheerleaderki. Puchary ufundował i wręczył trzem pierwszym
drużynom turnieju burmistrz Osiecznej, Stanisław Glapiak. Zdobywcy
czwartego miejsca wyjechali z Osiecznej z pamiątkową statuetką, którą
również otrzymali z rąk włodarza gminy. Gospodarz koszykarskich roz-
grywek, dyrektor szkoły, Andrzej Głowacki uhonorował natomiast
wszystkich młodych sportowców pamiątkowymi medalami. 

Osieckie cheerleaderki dopingujące koszykarzy "ISKRY" do walki na
boisku od niedawna występują w nowych strojach. Kostiumy w znaczą-
cej części ufundował burmistrz Osiecznej, Stanisław Glapiak. Swój fi-
nansowy udział w tym przedsięwzięciu mają także lokalni
przedsiębiorcy, panowie Szymon Maćkowiak i Hieronim Wilczkowiak.
Dzięki fundatorom dziewczynki - uczennice naszej szkoły prezentują się
godnie z herbem miasta na piersi. Zespół cheerleaderek stanowią: Lidia
Bartkowiak, Klaudia Mruk, Martyna Homska, Weronika Koterwa, Nikola
Jakubowska, Weronika Chudzińska, Julia Skrzypczak, Julia Bartkowiak,
Kinga Przerańska, Joanna Triller, Gabriela Padurska, Alicja Kaźmier-
czak, Aleksandra Pawłowska i Anna Jaworska.

Najlepsi na igrzyskach
W tym numerze chciałabym przybliżyć nową i skuteczną metodę przedłużania

rzęs BLINK I EXPRESS. Na początku jednak przypomnę, że tradycyjne przedłuża-
nie metodą 1:1 to także nadal cieszący się powodzeniem zabieg, polegający na przy-
klejaniu pojedynczo rzęsa do rzęsy. Są one lekkie, wyglądają i zachowują się jak
prawdziwe. Bezbolesna procedura zajmuje ok. 120 min. Rzęsy te są wodoodporne,
można się w nich kąpać i pływać, pozostają nienaruszone również pod wpływem
ciepła. No i najważniejszy ich atut-nie trzeba ich malować.

Natomiast BLINK I EXPRESS to rewolucyjna metoda,  z której klientka może
skorzystać w każdej chwili, ponieważ trwa o wiele krócej niż tradycyjny zabieg prze-
dłużania rzęs, bo 30 min. W odróżnieniu od tradycyjnej metody nie trzeba leżeć z za-
mkniętymi oczami przez czas trwania zabiegu. Klientka siedzi wygodnie w fotelu i
może mieć otwarte oczy. BLINK I EXPRESS to nie konkurencja dla metody 1:1, lecz
rozwiązanie dla klientek, które nie mają czasu ani pieniędzy na stałe rzęsy. W efek-
cie uzyskują spektakularną grubość i długość rzęs. W tej metodzie mamy większe
możliwości dzięki temu, że nie jesteśmy ograniczeni ilością rzęs klientki- możemy do-
gęszczać do pożądanego efektu. Nawet przy słabych naturalnych rzęsach możemy
uzyskać intensywny efekt bez nadwyrężania swoich naturalnych. BLINK I EXPRESS
możemy nosić ok. 2 tygodni po czym należy profesjonalnie je zdjąć w salonie. 

Jak w każdym zabiegu i w tym także istnieją przeciwwskazania do wykonania za-
biegu a mianowicie: 

- choroby alergiczne oczu, zapalenie spojówek, zespół suchego oka, 
- brak naturalnych rzęs,
- TRICHOTILLOMANIA (natrętne wyrywanie rzęs)
- chemioterapia i nadmierne wypadanie rzęs.
Dbałość o przedłużone rzęsy BLINK I EXPRESS:
- należy obchodzić się z nimi delikatnie, nie trzemy ich
- nie stosujemy do demakijażu kosmetyków oleistych i na bazie glikoli gdyż osła-

biają wiązanie kleju,
- nie używamy zalotki i nie tuszujemy rzęs.
Panie, które chciałyby mieć piękne rzęsy bez osłabienia swoich naturalnych i

przy krótkim czasie trwania zabiegu zapraszam do GABINETU URODY „STYL” 

PORADY KOSMETYCZNE

Witam, po krótkiej przerwie przed-
stawiam Państwu kolejny produkt Fo-
rever Living Products.

Jest to pasta do zębów. Czyli pro-
dukt, który używamy wszyscy każ-
dego dnia, a przy najmniej takie jest
założenie :) co do pasty do zębów.

FOREVER BRIGHT® TOOT-
HGE, Opakowanie - 130 g

Forever Bright to łagodna, bez-
fluorowa receptura, łącząca 100%
stabilizowany miąższ Aloe Vera i pro-
polis pszczeli.

Dzięki unikalnym właściwościom
bakteriostatycznym miąższu Forever
Bright niezwykle skutecznie zapo-
biega osadzaniu się płytki nazębnej,
co zabezpiecza zarówno przed pró-
chnicą, jak i tworzeniem się kamienia.
Gojące działanie miąższu Aloe Vera
powoduje złagodzenie stanów zapal-
nych i zapobiega nawracającym in-
fekcjom bakteryjnym oraz
grzybiczym. Naturalne, bakteriobój-
cze właściwości miąższu aloesowego
zostały w Forever Bright zwielokrot-
nione przez dodatek propolisu (kitu
pszczelego). Forever Bright jest bar-
dzo łagodna dla szkliwa! Miąższ aloe-
sowy, bardzo bogaty w enzymy, ma
naturalne właściwości czyszczące.
Nie ma potrzeby dodawania do tej
pasty jakichkolwiek materiałów o zbyt
szorstkiej konsystencji. Składniki
miąższu Aloe Vera penetrują wszelkie
zakamarki – nawet tam, gdzie nie do-
ciera szczoteczka. 

Dzięki właściwościom grzybobój-
czym i bakteriostatycznym miąższu
aloesowego Forever Bright skutecz-

nie zwalcza przykry zapach z ust.
Uzyskany efekt świeżości utrzymuje
się niezwykle długo. Regularne uży-
wanie Forever Bright wyraźnie
wzmacnia dziąsła, które stają się jęd-
rne, zdrowe i mniej podatne na urazy,
np. spowodowane szczoteczką do
zębów. U osób ze skłonnością do sta-
nów zapalnych kieszonek okołozębo-
wych sytuacja ulega znacznej
poprawie, co może wspomóc lecze-
nie w gabinecie stomatologicznym.

Forever Bright powinno się myć
zęby rano, wieczorem i po każdym
posiłku. W celu jak najlepszego wy-
korzystania dobroczynnych właściwo-
ści miąższu aloesowego najlepiej jest
myć zęby dwukrotnie: raz dla oczysz-
czenia ich powierzchni z osadu oraz
zanieczyszczeń i natychmiast drugi
raz – dla zadbania o dziąsła i prze-
ciwbakteryjną ochronę śluzówek oraz
przestrzeni międzyzębowych.

Wizyty u stomatologa oczywiście
regularne :)

Dziś pytanie, na które nie znaj-
dziecie odpowiedzi w treści. Taka
mała loteria: Jakiego koloru jest
pasta do zębów ? Nagrodą jest
pasta do zębów Forever.

Odpowiedzi jak zawsze proszę
przesłać na adres poczty elektronicz-
nej : han.janicka@gmail. com

Więcej informacji i zakupu pasty
możesz dokonać pod nr tel.: 784 825
823. 

UWAGA - mamy
wolne miejsca pracy !
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