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Porady kosmetyczne

W tym numerze opiszę cerę dojrzałą, mieszaną i normalną.
Cera dojrzała charakteryzuje się tym, że proces starzenia obejmuje

nie tylko naskórek, ale także skórę właściwą. Proces ten polega na za-
niku tkanki tłuszczowej i warstwy podstawowej oraz degradacji włókien
kolagenowych i sprężystych. Skóra ta jest mało elastyczna, chropowata,
sucha, pokryta zmarszczkami, pojawiają się przebarwienia i naczyniaki,
zmiany zastoinowe. Zatraca się owal twarzy a rysy nabierają ostrości.

Pielęgnacja tej cery wymaga stosowania kosmetyków i zabiegów z wit.
H (biotyna), wit. C jak również ekstraktów z soi o właściwościach dotle-
niających.

Głównym przeciwwskazaniem jest korzystanie z solarium i kąpieli sło-
necznych.

W pielęgnacji domowej najlepsze zastosowanie ma płyn micelarny
oraz żele do demakijażu twarzy oraz kremy odżywcze i dotleniające za-
równo na dzień jak i na noc oraz krem pod oczy.

Charakterystyczną cechą cery mieszanej jest to, że ma cechy dwóch
rodzajów skóry. Wykazuje nieprawidłową reakcję na wodę i mydło, co ob-
jawia się zaczerwienieniem, pieczeniem oraz uczuciem napięcia skóry.

Pielęgnacja tej cery jest trudna ponieważ przeważnie źle reaguje na
preparaty kosmetyczne, dlatego używa się je ze szczególną ostrożnością.

Na koniec cera normalna, która jest dobrze odżywiona, napięta, zaró-
żowiona, jędrna, dobrze reaguje na czynniki atmosferyczne, nie łuszczy
się, nie są widoczne przebarwienia.

Występuje najczęściej u dzieci.
MAGDALENA KUROWIAK - GABINET URODY „STYL”

Urodzili się:13. 07. - Zuzanna Czapla, Kąty15. 07. - Adam Gołembski, Grodzisko25. 07. - Filip Szady, Kąkolewo31. 07. - Artur Poprawski, Łoniewo04. 08. - Julia Franek, Kąkolewo04. 08. - Jadwiga Wojciech, Świerczyna09. 08. - Maja Maślankiewicz, Świerczyna10. 08. - Julia Biała, Kąkolewo17. 08. - Maja Klupczyńska, Osieczna

Zmarli:30. 07. - Oleńka Sitek (1938), Wolkowo31. 07. - Teresa Bukiewicz (1923) Kąkolewo05. 08. - Kazimiera Zmysłowska (1922), Witosław09. 08. - Stanisława Konopka (1926), Grodzisko16. 08. - Bernard Glapiak (1956), Kąkolewo20. 08. - Kazmiera Bartkowiak (1943), Kąkolewo20. 08. - Bonifacy Kazimierz Umiński (1954), Osieczna

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie
oraz Gmina Osieczna

zapraszają naFESTYN EKOLOGICZNY
18.9.2010 - godz.14.00 - plaŜa w Osiecznej

w programie m.in.:
prezentacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani
rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu na zbiórkę baterii
produkcja papieru czerpanego z kartoników po napojach do-

mową metodą za pomocą pralki „Frania”
zbiórka „elektro-śmieci”(za każdy elektro-śmieć zostanie wy-

dany talon, który bierze udział w losowaniu nagród)
konkursy ekologiczne
mecz piłki plażowej

konkursy sportowe i muzyczne
pokazy sprzętu Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o.

pokazy strażackie
przejazdy bryczką

oraz
wiele innych atrakcji

W PRZYPADKU DESZCZOWEJ AURY FESTYN ZOSTANIE ODWOŁANY

O P U C H A R B U R M I S T R Z A
Z okazji XXIII Dni Osiecznej nad Jeziorem Łoniewskim rozegrane zostały za-

wody wędkarskie „O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna”. Zawody zor-
ganizowane przez zarząd Koła PZW Osieczna przebiegały w miłej i koleżeńskiej
atmosferze.

Ryby brały znakomicie o czym świadczą wyniki uzyskane przez uczestników.
Sześciu z nich uzyskało wynik powyżej 10 kg złowionych ryb. Łowiono średnie
leszcze krąpie, duże płocie oraz ukleje.

Po czterech godzinach ustaliły się następujące wyniki: I miejsce Marcel Za-
chwyc Koło Osieczna- 14280 gram ryb, II miejsce Wojciech Szczepaniak - Klub
Dan-Pol Osieczna 12860 gram ryb, III miejsce Tomasz Flak – Koło Osieczna-
12640 gram ryb, IV miejsce Jerzy Heinze - Koło Miejska Górka-11940 gram ryb, V
miejsce Dariusz Kostka – Koło Osieczna-1165 gram ryb, VI miejsce Andrzej Wil-
czyński – Koło Osieczna 11350 gram ryb. Na zakończenie zwycięzcy z rąk Bur-
mistrza Miasta i Gminy Osieczna Stanisława Glapiaka otrzymali pamiątkowe
puchary, oraz nagrody rzeczowe. Zawody zakończył wspólny posiłek. Zarząd
Koła PZW Osieczna składa serdeczne podziękowanie panu burmistrzowi za przy-
bycie, oraz osobiste wręczenie ufundowanych pucharów.


