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PORADY KOSMETYCZNE
   Peeling to zabieg powszechnie

stosowany w kosmetyce, polega na
usunięciu martwych komórek, co
skutkuje poprawieniem wyglądu
skóry, jej regeneracją i rozjaśnieniem.
Jest stałym elementem pielęgnacji
skóry - zarówno twarzy jak i ciała. Re-
gularnie wykonywany odmładza
skórę, czyni ją gładką i świeżą,
miękką, pełną blasku i zdrowego wy-
glądu. 

Peelingi dzielą się na:
- powierzchniowe; mają na celu

złuszczenie warstwy wierzchniej na-
skórka - to te peelingi wykonujemy w
codziennej pielęgnacji

- średniogłębokie; docierają na

głębokość połączenia naskórka ze
skórą właściwą. Zabieg ten pobudza
wzrost kolagenu. Może on być prze-
prowadzany tylko przez lekarza der-
matologa

- głębokie; wykonywane na głębo-
kości skóry właściwej, ze względu na
dużą inwazyjność przeprowadzany
jest rzadko. Przeprowadzany jest
przez chirurgów plastycznych. 

W warunkach gabinetowych jak i
domowych peelingi można wykony-
wać samemu. Zaraz po zabiegu
skóra może być znacznie zaczerwie-
niona, ale za to wyraźnie wygładzona,
po kilku dniach złuszcza się, zmniej-
szają się bruzdy, polepsza się barwa

skóry. Dzięki peelingowi skóra będzie
wchłaniała substancje odżywcze za-
warte w kosmetykach do pielęgnacji. 

Peelingi (do ciała w szczególno-
ści) można wykonywać samemu w
domu, wykorzystując produkty natu-
ralne takie jak : 

-mak
-ziarna ryżu
-sól
-kawa zmielona
-cukier 
Przykładowy przepis do wykona-

nia peelingu w domu jest bardzo pro-
sty, wystarczy zmielone ziarna kawy
wymieszać z oliwą z oliwek lub innym
olejem, dodać odrobinę miodu i kilka
kropel cytryny. Jest to doskonały pa-
tent na szybki i dobry kosmetyk bez
parabenów, konserwantów i pochod-

nych ropy naftowej. 
W peelingach dostępnych w skle-

pach należy szukać substancji zawie-
rających wit.: A, E, C, F które to :

-powstrzymują starzenie się skóry
-łagodzą podrażnienia
-chronią przed niekorzystnym

działaniem czynników zewnętrznych
-rozjaśniają przebarwienia
-wzmacniają naczynia krwionośne
-poprawiają nawilżenie skóry
-uodparniają skórę na alergeny 
I na koniec bardzo ważna wska-

zówka: otóż peelingi należy wykony-
wać cyklicznie, bo naskórek
odbudowuje sie co 28 dni. 
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Cotygodniowe wieczory kinowe, dancingi, spotkania tema-
tyczne – wszystko to dzieje się w Kąkolewie, mimo że nie ma
tam ani kina, ani nawet ośrodka kultury. Propozycje spędze-
nia wolnego czasu w przyjemnej atmosferze daje Hotel ** -
Restauracja „Wędzone Słone Kwaśne” usytuowana przy
ulicy Rydzyńskiej przy trasie na Gostyń.

Lokal ten funkcjonuje od listo-
pada ubiegłego roku, ale już zdo-
był uznanie i zyskał stałych
klientów. Sprawiła to na pewno
ciepła, domowa atmosfera panu-
jąca we wnętrzu, smaczna kuch-
nia, przyjemna obsługa a nade
wszystko atrakcje proponowane
przybywającym gościom.

Restauracja w Kąkolewie nie
jest nowością mieszkańcy gminy
pamiętają „Jubilatkę” i „u Macieja”.
Nawyk posilenia się czy zarezer-
wowania sali lub noclegu w Kąko-
lewie został już dawno
wypracowany. Teraz kuszą jednak
przyjemne, wrzosowo-białe wnęt-
rza, ciepłe światło, muzyka. Res-
tauracja oferuje śniadania, obiady,
podwieczorki, kawy, kolacje w go-
dzinach od 8.00 do 22.00 choć
obiekt jest czynny do ostatniego
gościa.

- Na niedziele przyjmujemy re-
zerwacje stolików, bowiem  w tym
dniu trudno o miejsce w porze
obiadowej. Odwiedza nas bowiem
sporo smakoszy domowej kuchni,
mamy też gości hotelowych –
mówi Agnieszka Rostek – mena-
ger. - Zapraszamy też w dni po-
wszednie, można przyjść
posiedzieć przy pysznej kawie
Latte, popracować, jest bowiem u
nas internetowe łącze bezprzewo-
dowe.

Na parterze budynku do dyspo-
zycji gości jest sala restauracyjna
oraz sala taneczna. Ta druga w
piątkowe wieczory wypełnia się mi-
łośnikami dobrego kina. 

- Wyświetlane filmy dostosowu-
jemy do wieku i upodobań publicz-
ności, mamy zawsze kilka
propozycji i przybyli goście mogą
wybrać co chcieliby obejrzeć. W

piątki od godziny 21.00 wyświet-
lamy filmy dla dorosłych, w soboty
w godzinach od 12.00 do 14.00
filmy dla dzieci. 

W sobotnie wieczory zaś orga-
nizowane są dancingi tematyczne.
Ostatnio królowała muzyka z lat
sześćdziesiątych, siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych. 

- Wstęp jest bezpłatny, przyjść
może każdy. Nie narzucamy
kuchni, każdy zamawia z karty co
chce zjeść. Jest tylko jeden waru-
nek – nie wolno przynosić swoich
napojów. Wszystko mamy na miej-
scu.

Właściciel restauracji – Marcin
Orzechowski – obiecuje, że wie-
czorki taneczne nie skończą się z
końcem karnawału, ale na okres
wiosenny i letni przewidziane są
kolejne atrakcje.

- Jak tylko zrobi się ciepło, to
wyjdziemy na zewnątrz urządzając
wieczory grillowe, na pewno za-
proponujemy też wspólne kibico-
wanie meczów piłki nożnej i
żużlowych, chcemy też zrobić wie-

czory z degustacją win, pokazy
makijażu a dla stałych klientów
liczne promocje.

Restauracja oferuje również
wynajęcie sali.

- Organizujemy uroczystości do
stu  osób, ale nawet wtedy cały
czas czynna będzie restauracja.

Hotel ** - Restauracja „Wę-
dzone Słone Kwaśne” usytuowany
jest przy drodze krajowej, dzięki
temu oraz dzięki przestrzennemu
parkingowi cieszy się zaintereso-
waniem kierowców. 

- Mamy dwadzieścia miejsc
noclegowych, dziesięć pokoi, kon-
kurencyjne ceny – zachwala Ag-
nieszka Rostek. - Poza tym
istnieje możliwość zorganizowania
u nas szkoleń i konferencji. 

„Wędzone Słone Kwaśne” na
razie rozpoczyna swą działalność
na rynku, jeśli się przyjmie i zaist-
nieje taka potrzeba, to hotel i res-
tauracja będą rozbudowane.
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