Tylko kobieta
Zrozumiekobietę!
Magda pomagakobietomzna|eŹcsty|i nabraópewnoŚcisiebie'
IrenaWzmacniatwórcząenergięi przryraca równowagęhormona|ną
a Mańa dzie|niewa|czyo sprawied|iwość
i dobreimiępań.Wspierają
swoje,,podopieczne''
i pzekonująje dasz radę!
l\,4aqdaSancewicz, stvltstka
Wiem iak odkrvć oiekńo
I UbĘ l pod,''wiarnkobien' Je\Iemesl€ l .
| Ę. cieĘię' ked! Nidfę. jal pomfią się
L oszPccić mó$iMagda' Moim j€nl'
kom uś\radamjam.żc {iel€ 2a|c4' od te.
go.ja}ti\'\8lądam\'
Kobjcta'klóruc7uje!ię
amłct]na. ma bI}sk iv olu i zdec1dosan\
krol. nabiera p€\ności s|€bie' Kompleks)'
zniłają jak fa dotkięciem c7arfij7iejskiej
rcżdzli:AleM3sda € obl€ c ule nlton]ufr

pm/na.- ( /] roq,rd. zekobEuchle
- .l-,|q'i
.|eVagdJ'R.u
o sleb)e
/ad|.uć]

s\da.
Drcnudi/cn" coś(\ltodla Jebte:'
't
M;gdllcJnJ. knrlgoilznnJ wi'1rr
lioszfuJeó00 zl' to nie ma|o. a]e''-- Każda
kobiela po$jnna raf s źlciu śkoźtślać
z pomd profes]ona]negosolisry nlieldzi
Magda' Dobnć lnd\\idualna pa|etęlG
loró$ do t}pu urodl' przemYśleć
fnzurę.
ko ubrań. m.tkUaż'srylista pomożeJejle7
ukĄć wad\ i podkeślićzalet\ '

Na Szczęście
cordf mniejPolek uw'a
wiz'vlę u s!'lrstkl za lanabeńQ' Ma8da
ma jużstaleklientki'Najm|odszaiest
d\'ńr.
dziestola*ą najslarsza emc']dą' Bo na
Po^t$ne znian\ ni8d\ nicjest z:tŃźno.
dodaj€ Magda sance\\icf .

joginka
lrenaKertyczak,
Dzie|ęsię energią

har.
n /ięłijuLe o\i+nę|amwesmętźną
po4!$nej
monię
i
u}'
duzą
dalvkę
l l
J;;"d;rr;,:?;;;;illi; :.ii ,; wielkiezakupyi zmiany
|J ener8xj'żeposlano$ilampodfielićsię
ń irnienlći pomagamlrn regodolonać|
N|ekóre klrcntkipmchodząspięte'Rof.
ną z inn]mi s1]aśnla
lrcna.insm]korta
Na panerzedomu s Podko$ie L-€śn€j
luzniają5|ę'gd\\idfą. żenitogo{ięcćJnie jo€l hormonalnej'T\,ierdzi.źclied! śfa
oloczone8o b|uvczem. uruądfila su'oje ma.Ma8dazacz)naspo*,ani€(xl zap.zc$sfe \jdmla sftilanlę do polos1 pusĘ.
kólesn{o, R4d] $'€szakó$ z sukientami. niaka\r1, za o}inern
|a9.shchaćB |tośpic$ dfisiaj sidfi ją pe|ną,Ą s s.'slto lo dzięh
perub.biżuteria.
$iel].je|u(rJ. ttlbtlez ko.
ptź*ó\L'- spokojni€ roanaujam\: c7ego
lz\sk'n€j rósnot| adfe'.'
loramj'Topdobasiękobicbm.
jako
klentkaocfelu]c.co chcialabvznlenIć.]
Dł'anaście
lal |emuPmco\ł'a]a
D7wonetdo d^i. wchod2jnęzcłzna. co'iej pŹeszkJd7,r$ ł1€ląd7l€? Klicnlki
mcnedze*aw duzejkorpomcji.- StrEs.pc
rozg]ąda5ięniep€łnie. czv dobŹe tmfrl' jej ufają \!jęclaliie spońafuaczęSlozmie.
pracado nocy * wspomina'- By.
śpiech.
za nim żona:blondrnkaw $,orkotla(\m niająsię\\,',
ps\cholerap€ u ocznc'
se9je
lamblisł-a\Wpa]eriąszukalamodskoczni.
sweuze'- TrudnotMier^ć.alepob$'apań
Za chęciąfm|itn\\\1€]ąduk4ją sięnie.
spńbo$rłam jogi i' '' q?adlam rrc usz]|
trafiado mnjeza namo\q pannem- zdrd
mf dramrl\: pcs]rapani pr^sfa za]ama.
Pos'oL zaczęlaodczuuaćdobrocąune
dfa sqlis*a' KobietaptzesnjesięC:zuć na po śmiercimęża-inną \laśnieifuci|
s|ru*i€q'czenia' Mia]a $ięceJeneĘ . ale
atra}€tFa. bo''' np. u!la. Mar^' o zmja
partner(\\\brdnla]estd$a ń4 m|odsza b\laspokojnigs,ż.
shpiona. zdolnadopo'
nic' alc to mąf znajdujew inlemeclemoją i nosizabóJc7eobcas})'Bia lcf szczęś|i\
a
d€jmolvaniadeqzji. Przesztana Ńl elaru.
stronęi umauianaśna spo*nnie.
męza*a^
hóm av'ansotvala
nieqxrd7ie\ła. zaczęla@lplornowe studia.PEwdziu,}łn
większość
pŹechwalasię. ru€ na $'\sokicstanowisko
i f dniana dlień
przelomemokafalo się j€dnak odkrycie
Friazd \łTęcz
ze pracujclc stllistarni'Jednakmieszkan. z wgodnt'chslł,cle*ówmusiala$skocztć cfterylala t€mu jogi hormonalnej'
k maIvch
mia51albopanie
naekśPonowa. welegancke
kostium!iczólenlia.
optymizmw nagrodę
n\ch slano*isliach !vsN,d7ą5ię do tego
KoleJnespo*aru€ ze st\lśIłąlo\\ieike
fakup\' TrzebapźŁ-nac^ćna
T\órc4I|Ę lel \1 sp.lalco\anej szkol\
nic tiltr !od,7m.
ale \ rchrrJlicr jo8lj€st S2Jetna dziśDmah Rodngues'
aa
^ ,
lrnrrJ'ro's p7\mrzdrn'
rra opmś}r"]azesn$\ olicfeń' kórE poma'
Dobro stylizocio doie
))
po,iomkobiec\lhhormc
rB]ąurcgrrl$łać
nóŃ: - Mogą je sbsowaćparueprzecho'
dfące menopaufę.a|ei le. kóre zmagają
sjęz depreqącierpiąz powoduchviejno.
-lÓpa
l L-^l- l-^*^l^l,.x..,
Qo

ćo!więceiniżty|kopiękneJ,Jil.i}ii.,.?).:':,il::ffi'tri
opokowonie: dobryI qmor xlllxillł*);l#;:H;:lii.

nasz światireoortaŻ
s lecreniu kobier. lt(te maja problem\
z za]śc'em
\ ci47ęna 1lehomonaln)ml
Sluż\ tticc tobielom \ kazd\m wiel'u'
f najróżnlc]5z\
mi prob1emanrr'
trcna iell pieNsfa pollka ins{rukrorką.
którapl7.szla szkolenieU samćit\.lrcf\
nijo.grhonnona||cjDziśproqlrdzi\\1,t\n,]
fifrnę.ć$icląl niądziesląIli]
kobiel' - \ic
n|epż\ chod7jlat\ o - zasirfega' Nafa
Jednakc|cklt
rc'ach |Peba 5lęr!rmec^.ć'
sq bhska$jczn€ . Juz po ngodniu ćMc7cń
dosl.rjenl\N nagrodedobre Śmo]x!.7ucic:
ol)nmiznr.energre.
o fdo\iu nic ssponn
n!],lc.Pod\\óch miesiaclch filicz€ l i pa
n(nr popm$]:rsiepoziomhonnonar\Ze
nim Iednakuczeslnrczkausiad2ie l nrł
cie. Iren.rzapraszają na rofmo$ę P\1!
o$1l'kl badań' ucz\ lechniki oddechu
\Y,rznelen dobrepr ,solo\Jnr

WięcejniżÓwiczenia
Na zajeciach.
Lrórcpro$ada irena.em€ '
n1ta ćs.icz\obok matuż\slk Tulaj rue
ma ografuczeń.]ogahomonalna pomaga
kobrcIom\ kźd\m $iel(u dumac^'Ul.
strukońa' Na lah spoBkaląslevjęc cze.
no az Ę\ poko]cn'!lobiel.

k€ n a odcfu\\a\atsfa(cle gdvjel pod.
opleche c,uj.l 5]ęcoraz |ep]e]opos ladr.
]ą.lc doNchc7asbrakołalolmnh' po pra
.\ mllz\h nllio o t\m' żeb\'slępolo7\Ća
fil kicd\ zaczę! ć$jcz\ć'cfuJasięlJlbdifc
sfrusfeń prz\sp.t
o l0 1al.Ąe naJ\rlęcel
za]ą lei nrlodema ] ] ednaf ucfesrniclek
mial.i L7\dzi€ ś clparęIal' nle nxala df]eci
7 Po\łoduzabuŹeń homonaln\ch' B\h
cieżkopft€rafona ]'o kilt1l miesiącachrc
togrra\zld $ criyc
Eulameeoupra\\ranra
Tlunracfepaniom'Ż€ |osal() ti.gnnra
sNklr' nie t\'lkoćsiczenil itcchniki odde
chu.alei zmana cilego r\ cir dodarelre,
na' TŹeba sobiepo"iedfiećl Śop Tak
.iakm e udalo sięto kl}ia |.t1temu'

prawnik
Magdalr4arska-Blahy.
pomocy
Po|kipotrzebują
^ $o]a pi.N'Va spn$ ęNlagda. dzalacf.
\ kr Panii Kohrei.dostalalevcre jako
pmł.
v ap|ikJnltasfcf.clństEi kancelaru
nej.Napdnd$ie akl sprzed l0lar mlala
snłierdfić.cl\ s7no\łrcn|eposlępo$anr!
i\ spraNe o nrorderst$
o ma s€ n s' Do dfiś
p]niqta7lpnchslęchllzn\unosząc\sienad

!
l
Irena odkryła
ną mocjogi
hormonalnej. Zostala

7 7 YOtKtnre porroTtq
worczyco swole prowo.
Nie wiedzs,iok bronic
się pzed pi.^o,ą.))
.

--h

".

dokunrenlaml'
sfokujac€ ldięciai zcznanid
śsiadkó$:kóŹ\ mó$ili' żcmordcrcażon\
sk,rczacpo tei cieletrz\ cl!l: . ToFll nroJa
\lasność'nrosef nia frobi. co chcę.' od'
choro\ta|aLęsp ${, alc dzlękin|qJfrofu'
nl]a]acochcerobiĆ\ f\ciu. Zobac^lanr
skaIępźemoc\$obec kobEr \spomina
Mana' - Pon\ślalam.żechcęcośd|a nas
\11ralcz\'ć Poslano\ilam bronić tobiet
ifachęcaćjedo \ła|kjo$|ojcPrJ$a Po1k]
||e $teŹą lł si.biu.n'! polralląb\c aser.
l]}Tle ! czlno Dlusz.łza Io placlć'\\nlk]
10Dr€ bllio z nie\ledz\' ale leż Z tcgo.
fe pżc7 calc ^cie.]esleśm]\f\ko*anc
doro|i lei 8orszei.podledej mefcl\źnic.
befradnc].sama na srudiachspo*a]asię
r p-sardltr\-"mrr.rkro$aniems$oiej plci
Shszala.ze..babap.aqnlŁ to aniprannr\.
]nIbaba ' Koled^ żano\tall,żep|cniadfc
$ldane na ksftalceniekoblcl idą \ blolo'
bo..f cfasen jch $iedza I lak zamF slć
$ mlelo . To \rereot\pose lrakio$anie
kobi€ I dopro\ ldf r ].i do pasji

Nieszczęś|iwe,
nie fe

Jako,td$okll z ndościapodięlaslęNa]
b o odszkodołani€ d1a dsmh $d.N
po pncoBnikach Cuko$ri Cnfce. ich
meżo\rezelne|i\ sh|lĆk7nrnedbańs$ olch
pŻe|ożon\chosfroc j malcdfieci'zosm.
\ lr s$ ojeżo $ trudne]s\tuacumalenal.
nej' cukownla chciJla im \]piaclć po
l 5 Ą'sięc\ zion ch odsfku]os2n'a. snxesz. .a
Da h\ora dla kobiel ktarreshcif" \s^sc
ko r tue nDal! iran\ na znaleze e prac\ .
Jeik|ien J. plzerażonez czasemokrzc
pl\. n,lbm| pes'ności
,fbie, Naucł'i\ 5tę
s alcz] ć o srvojei dziękije] !| sparciu udalo € P
nn sie \\]NaIc4 ć po okoh ]C|0|.s' zlonch
od\7l'odo\łana' - Slanel\ do $ aIlii7 €]gan'
tem w\.srai\ bo usjer^'\ . fc to one malą
nc.ję uśnxecha
sie Mana
ł.
N lesl€$ . nie s5^ sdiic kobien są golo.
iĘ
$ e podiąćr 4 $ alkę Nieda\no'ł ramach
pond\ pratne] rozma$ialam z menedżcr
1
la duej finny S\uetnrezarabiala.miala =
i9
niefle slnikr' B!l' ch$ alona doŃLi rueza
ts
sfla \ cl.yęi nieposzlana ^t'o|nlcnlcPra
coda$cadlljei ..delkrtme do rrozumie
n|a.,renJ j!:Jm'e]s.eczeka,]Uf
kośi r\ i za
propono$al roz\razanre umo\r1 za
E-i
porc/umicn|cn slron' Goąco n.rmawia.

ii

!9

