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www.claudia.pl

cena  4,49 zł 
(w  tym  8 %  VAT)piękno i radość życia
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Nowa!

Dziś cieszą mnie 
proste rzeczy 

Smaki lata
Uczta  

w plenerze 
pachnąca 
ziołami

poczuj się 
dobrze  

w swoim ciele

     Więcej energii 
i przyjemności

Sztuka życia

pochwała słońca
modne dodatki na plażę  najlepsze bronzery  

nowe zasady opalania

moda
Etniczne 
inspiracje

Zwierzęce 
wzory i kolory 

pustyni 

anna 
czartoryska- 
-niemczycka

Tylko dla nas
Wellman  

o prawach kobiet
chmielarz  

o urlopie z rodziną
górscy  

o detoksie  
od telewizji 
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Jest sylwester 1982 roku, 
o północy Oona Lockhart 
skończy dziewiętnaście 
lat. Ma przed sobą życie 
pełne wrażeń! Jednak 
los przygotował dla niej 
niespodziankę: jeszcze 
tej nocy obudzi się 
jako… kobieta po 
pięćdziesiątce. I będzie 
to dopiero początek jej 
podróży w czasie.

PATRONI MEDIALNI

kontra czas
Miłość i szczęście

Premiera 2 czerwca

210x275_Ona_kontra_zycie_0521.indd   1 2021-05-28   13:20:57



lipiec 2021

tematy z okładki
26  etniczne inspiracje Wakacyjne  

stylizacje rodem z tropików  
36  najmodniejsze dodatki na plażę  

Kostiumy, kapelusze i biżuteria na lato 
12  największą wartość ma zwykła 

codzienność z dala od blasku fleszy  
O życiu po lockdownie opowiada aktorka  
Anna czartoryska-Niemczycka 

42  sztuka życia Jak się czujesz w swoim ciele?  
O akceptacji ciała rozmawiamy z Agnieszką 
Iwaszkiewicz, psychoterapeutką   

16  felietony:   
dorota wellman o równouprawnieniu  
wojciech chmielarz o wakacjach z rodziną 

           monika i robert Górscy o życiu bez telewizji
60  skóra muśnięta słońcem Najlepsze  

bronzery i samoopalacze
82  bezpieczne opalanie Dermatolog wyjaśnia 

nowe zasady rozważnego korzystania ze słońca
102  wyjątkowe smaki lata Uczta w plenerze 

pachnąca ziołami    

Na okładce
Zdjęcie: Marta Wojtal
Asystent fotografa: Zbigniew Szych
Stylizacja: Marta Siniło
Asystentka stylistki: Julia Pytkowska
Makijaż: Edyta Chomka
Fryzury: Sebastian Kobielski
Modelka: Sasha Obodianska/  
AS Management

12

26

 AnnA 
czartoryska- 
-niemczycka 

Ostatni rok aktorka 
spędziła w domu, 
ale nie zajmowała 
się tylko dziećmi. 

Pracowała, nagrała 
płytę. I odkryła, 
że bardziej, niż 

myślała, potrzebuje 
przyjaciół

moda na dzikość   
 Zwierzęce wzory  
i pustynne kolory

64
najpiękniejsze 

zapachy na lato 
Kompozycje, w których 

tętni beztroskie, 
wakacyjne życie 
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Rozmowa Claudii
12  Cieszą mnie proste rzeczy  

Szczery wywiad z aktorką 
Anną Czartoryską-Niemczycką

ŻyCie jest piękne
22  Z miłości do zwierząt 

Pomaganie zwierzakom to  
dla nich prawdziwe szczęście

moda
26  Gorące kierunki Stylizacje  

z etnicznym rodowodem
36   tak to się nosi: noś na 

kostium Plażowe zestawy 
38  patrząc w słońce Modne 

okulary z historią
40  Bestsellery miesiąca  

Dodatki na wakacje

sZtuka ŻyCia
42  jak się czujesz w swoim ciele? 

Czy warto na siłę walczyć  
ze swoimi kompleksami 

46  Lekcje z zagranicy  
Jak traktują swoje ciało 
kobiety z innych krajów

48  Złe nawyki pod kontrolą 
Spróbuj przechytrzyć mózg 

50  O czym marzą kobiety  
Joanna Keszka i Magda Mołek 
o fantazjach erotycznych

52  Daj się ponieść  
Realizuj marzenia

54  Wachlarz twoich emocji  
Joanna Chmura: dlaczego nie 
warto tłumić swoich uczuć

kuLtura
56  rozmowa: Grzegorz kapla  

Pisarz i podróżnik o swojej   
wyprawie do Chin

58  premiery miesiąca Polecamy 
nowe książki, seriale i filmy

uRoda
60  Gorączka złota Bronzery  

i samoopalacze znowu na topie 
64  Wakacje we flakonie 

Najpiękniejsze perfumy na lato
66  nowe porządki Jak zmieniła 

się pielęgnacja przez pandemię
70  na pięknej stopie Niezbędnik 

domowego pedikiuru

72  premiery miesiąca Kosmetyki 
w wersji mini i lekkie kremy

74  Metamorfozy Odmładzamy 
Ilonę Kwiatkowską  
     

ZDrOWie
82  skóra w pełnym słońcu  

Nowe zasady opalania  
86  Halo, czy mnie słyszysz?  

Jak się chronić przed 
nadmiarem decybeli

88  Żegnajcie, zaparcia  
Osteopata pomaga pozbyć się 
uciążliwego problemu 

90  Wegetarianizm dla 
początkujących Dlaczego 
warto przejść na zieloną dietę 

92  Fizjoterapia intymna 
Wzmacnia kobiece mięśnie

94  nowości Trendy i doniesienia  

MÓj DOM
96    Botaniczny trend Dodatki 

inspirowane naturą 
102   Obiad pod chmurką 

Oryginalne i szybkie dania
106  Chłodnik Sprawdzony przepis 

Anety i Jana Kuroniów
108  Delikatne desery i ciasta  

Idealne na letni podwieczorek 
112  nowości miesiąca To warto 

mieć w domu

FeLietOny
16 Gość Claudii Dorota Wellman  
 o równouprawnieniu 
18  na trzy głosy Monika i Robert 

Górscy z humorem o życiu
20  potyczki z codziennością 

Świat widziany oczami pisarza       
Wojciecha Chmielarza

122  kobiety, które mnie 
ukształtowały Wspomina 
Krzysztof Ibisz

CZas prZyjeMnOśCi
8  inspiracje Lipcowe newsy ze 

świata mody i designu
10  planeta kobiet One zmieniają 

nasz świat! Anna Orska, Carey 
Mulligan, Pat McGrath

114  podróże Kaszuby, kraina jezior
120  Horoskop 
121 krzyżówka

lipieC 2021

Dobry 
kierunek  
na lato
Wybierzcie się  
na kaszuby, do 
krainy wielu jezior114

22
42

 ŻyCie jest piękne
Miłość do 
zwierząt jest dla 
nich drogą do 
człowieczeństwa

 sZtuka ŻyCia
Czy na pewno 
musimy 
zaakceptować  
i pokochać  
swoje ciało?
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od redakcji

Najlepszy urlop  
pod słońcem

Znaleźliśmy malownicze miejsce nad Wisłą: szerokie połacie piasku, 
zbielałe konary drzew leżące przy brzegu, dzika roślinność, cisza 
i spokój. To był jeden z tych nielicznych majowych dni, gdy zrobiło 

się upalnie. Idealna pogoda na letnią sesję mody. Wybrzeże Wisły na krańcu 
Warszawy w mocnym słońcu wyglądało jak tropikalna wyspa. Cała ekipa, 
fotografka, stylistka, modelka poczuli klimat egzotycznych wakacji  
(str. 26). Okazało się, że to nie slogan, iż nie trzeba wyjeżdżać daleko,  
by zobaczyć inny świat. Wszędzie są fascynujące miejsca. Wystarczy tylko 
zabłąkać się po okolicy, bo nieznane i urokliwe zakątki są ukryte poza 
utartymi szlakami. Ten, kto wędruje, odnajduje nowe ścieżki, mówi 
norweskie przysłowie. A pisarz i podróżnik Grzegorz Kapla dodaje,  
że podczas każdej wyprawy w nieznane odkrywa coś, czego o sobie nie 
wiedział (str. 56). Polecamy Wam jego nową książkę oraz kilka innych 
świetnych lektur, które warto zapakować do walizki (str. 58).  
A ponieważ lato to też leniwe plażowanie, przeczytajcie koniecznie 
rozmowę z lekarzem o opalaniu (str. 82). To dawka najnowszej wiedzy  
o słońcu, ochronie i najlepszych filtrach. Trzymam kciuki, by te wakacje 
były dla Was przyjemne, bezpieczne i mijały bardzo powoli.   

redaktor naczelna 
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KliKnij i ZobacZ więcej

www.claudia.pl www.instagramburda.pl Facebook.com/magazynclaudia/

Pogodne poranki,  
długie wieczory.  
Zwiewne 
ubrania  
i Kolorowe 
dodatki.  
jak dobrze, że  
już są wakacje!
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