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Jak zmienić 
zawód po 

czterdziestce
Tylko u nas

energetyczne 
kolory 

 
wzory, które 

pokochasz

Ekstra
Bilety na 

koncerty gwiazd 
w całej polsce

Górscy
uczą się mieszkać  

na wsi
chmielarz

wspomina   
dzieciństwo

 Uczta w plenerze 
pachnąca owocami

Smaki lata

ztuka życia
rozmawiamy  
o miłości, zazdrości,  
i relacjach z dziećmis
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Pogotujmy, 
pogadajmy
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Bliżej siebie 
M am zamiar wykorzystać do maksimum wakacje – powiedziała  

mi ostatnio znajoma. – Nadrobię wszystkie towarzyskie 
zaległości. No i postanowiłam, że nie zmarnuję ani jednego 

weekendu na bezczynne siedzenie w domu! – dodała.
Chyba wszyscy pragniemy tego teraz najbardziej. Korzystać z życia, 
spotykać się, wyjeżdżać, bywać, nadrobić stracony przez pandemię czas.  
I przede wszystkim być bliżej ludzi. Bo faktycznie tak jest, że kontakt  
z innymi nas uszczęśliwia, ale… okazuje się, że tylko wtedy, gdy nie jest go 
zbyt wiele. Są na to badania naukowe! (str. 52) Każdy nadmiar, także 
międzyludzkich kontaktów, powoduje zmęczenie. Dlatego warto mądrze 
zarządzać swoim czasem i wybierać takie spotkania lub imprezy, które 
zostaną w naszej pamięci na długo. A w te wakacje będzie co robić. 
Zapowiada się mnóstwo ciekawych wydarzeń. Szefowa działu kultury 
Anna Dmowska mówi, że to będzie festiwalowe lato! Świetni wykonawcy 
wystąpią w każdym zakątku Polski. Uwaga: na wiele koncertów mamy dla 
Was darmowe bilety (str. 58). Warto skorzystać. A po takich wrażeniach 
zostanie już tylko znaleźć czas na ciche, leniwe i długie wieczory, podczas 
których nie dzieje się nic. Taka równowaga jest nam potrzebna. 
Spokojnego, ciepłego lata!     

redaktor naczelna 
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KliKnij i ZobacZ więcej
www.claudia.pl @claudia_magazyn @MagazynClaudia

Aby uniknąć 
tłumów, nad Bałtyk 
warto wybrać się 
przed sezonem. 
Polecamy nawet 
krótki wypad do 
nieznaych miejsc  
w Sopocie (str. 130).
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Na okładce
Zdjęcie: Borys Synak
Stylizacja: Karolina Limbach
Makijaż: Eliza Przewoźna
Fryzury: Mateusz Mysłek/Hairmate
Modelka: Justyna Michalska/
Selective Management

30
Kolory i wzory
Klasyczne i awangardowe. 
Idealne na letnie miesiące  

tematy z okładki

20  UCzymy SiĘ ŻyCia Na WSi 
Monika i Robert Górscy próbują 
zaaklimatyzować się poza miastem 

22  NaJLePSzy dzieŃ dzieCka  
O tym, jak 1 czerwca obchodziło się  
kiedyś, a jak to jest dziś, opowiada  
pisarz Wojciech Chmielarz 

24  móJ NoWy zaWód 
Można zmienić pracę po czterdziestce!  
Trzy kobiety, trzy historie o tym, że nigdy  
nie jest za późno na nowy start

42  SztUka ŻyCia  
Rozmiawiamy o miłości, zazdrości  
i relacjach z dziećmi

114  SMAKi lATA  
Wyjątkowe desery z truskawkami

58
 koNCeRtoWe 

lATo   
Mamy dla was 

bilety na najlepsze 
koncerty w całej 

Polsce! 

ZłaP 
BILET
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Poprawa jędrności i elastyczności skóry*

Poprawa napięcia skóry *

Spłycenie zmarszczek**

Stymuluje syntezę kolagenu I ***

95%

                     95%

                 75%

+127%

Już po 4 tygodniach stosowania krem zapewnia:

*     Ocena satysfakcji po 4 tygodniach stosowania, grupa 20 kobiet 50-59 lat.
**   Odsetek probantów, u których potwierdzono efekt w badaniach aparaturowych po 4 tyg. stosowania. 
***  Testy in vitro.

Dermika Luxury Neocollagen to przełomowe kosmetyki oparte o składniki odbudowujące          
aż 5 rodzajów kolagenu, aby poprawić gęstość  Twojej skóry. W bogatych formułach kremów 
połączyliśmy mocne składniki aktywne stymulujące syntezę kolagenów strukturalnych:                                       
REKONSTRUKTOR KOLAGENOWY oraz zawansowane 3 MULTIAKTYWNE PEPTYDY ODMŁADZAJĄCE, 
aby przywrócić Twojej skórze jędrność, gładkość,  zredukować zmarszczki i skorygować mikrorzeźbę 
naskórka. Zrobiliśmy to po to, abyś wyglądała i czuła się pięknie niezależnie od wieku.
 

KOLAGENOWY REKONSTRUKTOR SKÓRY DOJRZAŁEJ

TWOJA ULUBIONA
LINIA

W NOWEJ ODSŁONIE.


