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NOWA MAGDALENKA
FORMA W OBJĘCIACH NATURY 
Odpoczynek jest tak samo ważny, jak praca. W tym numerze „Magazynu HMC” zabieramy 
Was do Nowej Magdalenki. To miejsce, gdzie poczujecie dotyk natury, ale i wygodę dojazdu 
do centrum Warszawy. „Jeżeli długo będziesz wpatrywać się w las i on spojrzy na 
Ciebie…” Przekonajcie się, co kryje się za tym zdaniem i dajcie się nam zabrać w niezwykłą 
podróż. O magicznym miejscu rozmawiamy z architektem Marcinem Czowickim. 

Czym jest Nowa Magdalenka?

Nowa Magdalenka to nowy pomysł na życie. Pośpiech, hałas, 
wszechogarniający zgiełk sprawiają, że coraz cenniejsze są chwile, 
kiedy możemy się wyciszyć, uspokoić i zatrzymać. Odpoczynek 
staje się towarem deficytowym. Dlatego tak ważne jest wykorzy-
stywanie dosłownie każdej wolnej chwili. Wracając z pracy po 
długim ciężkim dniu do Magdalenki, przenosimy się momentalnie 
w całkiem odmienne środowisko. Z wielkomiejskiego zgiełku trafia-
my w sam środek lasu. Jesteśmy otoczeni sosnowym borem, pozo-
stajemy w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. To właśnie zmiana 
otoczenia jest jednym z podstawowych warunków skutecznego 
odpoczynku, a przenosząc się na stałe do Nowej Magdalenki 
będziemy mieć to na co dzień…   

Na czym polega wyjątkowość tego miejsca?

Są trzy najważniejsze rzeczy wyróżniające tę inwestycję: 
po pierwsze lokalizacja, po drugie lokalizacja, i po trzecie 

lokalizacja…

Czy można mówić o określonym profilu mieszkańca?

Przede wszystkim to ludzie świadomi życia, jego tempa 
i konsekwencji z tego wynikających. Spacer po lesie, 
przejażdżka rowerem lub nawet samo patrzenie na las może 
wiele zdziałać dla naszego zdrowia i samopoczucia. Równo-
cześnie mam na myśli szeroko pojętą świadomość ekologicz-
ną. Lasy sosnowe mają ogromną siłę w pokonywaniu smogu, 
obecnie jednego z największych problemów, z którym 
borykamy się na co dzień. Warto też wspomnieć o miłośni-
kach grzybów. Naturalnych bogactw jest tutaj pod dostat-
kiem.  Przypominam sobie taki niesamowity obrazek, jak 
podczas betonowania stropów dookoła placu budowy 
chodził grzybiarz z koszem pełnym prawdziwków. Z jednej 
strony ogromny hałas i zamieszanie, tuż obok skupienie, 
cisza… Zupełnie abstrakcyjna sytuacja z kompletnie różnych 
bajek... „Jeżeli długo będziesz wpatrywać się w las i on 
spojrzy na Ciebie…”

Podkreślacie Państwo niepowtarzalność architektury.
Co ją wyróżnia?

Elementy wyróżniające ten projekt, o które Pani pyta wynikają 
nie z samej chęci wyróżnienia się, a z przyjętych założeń 
projektowych, wynikających z umiejscowienia inwestycji. 
Otoczenie definiuje to miejsce i stanowi o jego potencjale. 
Zależało nam na jak najlepszym wkomponowaniu formy archi-
tektonicznej w otaczający las. To zdeterminowało zarówno 
kształt budynków i ich bryłę, jak i rodzaj użytych materiałów do 
zbudowania elewacji. Drugim założeniem projektowym było 
znalezienie takich rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, 
które dodatkowo pomogą wkomponować budynek 
w otoczenie i jednocześnie pozwolą na maksymalne wykorzy-
stanie potencjału wynikającego z tego otoczenia. Stąd pomysł 
m. in. na „schowanie” wjazdu i samochodów „pod budynkiem”, 
czyli w kondygnacji przyziemia. Samochody, które przyjeżdża-
ją do osiedla w momencie wjazdu na działkę „znikają” - nie 
widać ich, ale również nie słychać. To jest właśnie szacunek do 
otoczenia. Kolejnym elementem wyróżniającym architekturę są 
bardzo duże okna, które gwarantują odpowiednie doświetle-
nie pomieszczeń oraz eksponują otaczający las. Jest też kilka 
elementów innowacyjnych - zastosowanie w garażu obrotnicy 
samochodowej – auto, które parkuje na wprost wjazdu nie musi 
manewrować, żeby wyjechać, wystarczy nacisnąć na pilot 
i samochód obraca się o 180 stopni przodem do wyjazdu. To 
oszczędza nie tylko czas, ale również przyrodę…

Co w Nowej Magdalence znajdą Ci, 
dla których ważna jest ekologia i kontakt z naturą?

Zalesione tereny Magdalenki to przede wszystkim kompleks 
borów sosnowych i borów mieszanych z domieszką dębów 
i brzóz. To tutaj można spotkać pojedyncze okazy pochodzą-
cej z Ameryki Północnej Sosny Banka. To bardzo ciekawy 
przyrodniczo i historycznie teren. Miłośnicy czynnego wypo-
czynku mają do dyspozycji ścieżki rowerowe, stadniny koni 
oraz nowoczesne obiekty sportowe. 

NOWA MAGDALENKA
Inwestycja zlokalizowana jest w nowej części Magdalenki przy ulicy Jodło-
wej. Na działkach leśnych powstało kameralne osiedle dziesięciu domów.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym i przestrzennym 
budynki zostały wkomponowane w leśny krajobraz. Nowoczesna architek-
tura w naturalnym otoczeniu 70-letnich drzew tworzy wyjątkowy charak-
ter i klimat tego niepowtarzalnego miejsca.

nowamagdalenka.pl

Zeskanuj kod QR,
aby obejrzeć film



FARMAGAN
i MACIEJ MANIEWSKI NA YOUTUBE

Dwa miliony wyświetleń
na dobry początek! 

Maciej Maniewski podbija serwis
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maniewski.pl/youtube

W kolejnych odcinkach cotygo-
dniowego programu poświęco-
nego metamorfozom pojawiają 
się influencerki i gwiazdy. Spek-
takularne zmiany to również 
zasługa produktów FARMA-
GAN. Przyjrzyjmy się, które       
z nich stały się drugoplanowymi 
bohaterami show Macieja.

WYZWANIE:

Włosy zniszczone przez lokówkę i prostownicę.
Ciarki, adrenalina i fryzura na wysokie C! Najpopularniejsza Youtuberka wśród 
polskich piosenkarek - Magdalena Bereda - była gościem „Metamorfoz Macieja 
Maniewskiego”. Jej włosy są niesforne i robią bardzo duże wrażenie. Jednocześnie 
są bardzo delikatne. Jak właściwie o nie zadbać, nie tracąc dużej objętości? Co 
robić, aby ograniczyć działanie prostownicy i lokówki? Objętość, połysk i neutrali-
zacja puszenia się włosów będą możliwe dzięki niezwykłemu działaniu kaszmiro-
wej keratyny.

• Szampon BIOACTIVE HS3
• Serum BIOACTIVE HS3
• Fluid BIOACTIVE HS3 (dostępny wyłącznie
w profesjonalnych salonach wykonujących
usługę kuracji kaszmirową keratyną HS3)

Z pomocą przychodzą następujące produkty:

WYZWANIE:

Objętość i pielęgnacja włosów cienkich.
Problemem z jakim Macieja odwiedziła Pola były cienkie włosy i marzenie 
o objętości. Mistrz metamorfoz pomógł je spełnić. Cięcie takich włosów bywa 
skomplikowane. Dlatego Maciej przygotował porady co zrobić, by fryzura 
wyglądała perfekcyjnie. W odcinku umieścił również szereg rad dotyczących 
tego, jaka pielęgnacja zapewni cienkim włosom większą objętość. 

• Szampon BIOACTIVE HYDRA 
• Nabłyszczacz do włosów BIOACTIVE
• Spray do włosów BIOACTIVE VOLUME-UP
• Pianka do włosów BIOACTIVE STYLING
• Lakier do włosów BIOACTIVE STYLING

Z pomocą przychodzą następujące produkty:

Zeskanuj kod QR,
aby obejrzeć odcinek

Zeskanuj kod QR,
aby obejrzeć odcinek

LEKTURA ETYKIETY ZAJMIE WAM KILKA SEKUND. 
TO CZAS, KTÓRY WARTO POŚWIĘCIĆ ZDROWIU, 
KTÓRE PRZEKŁADA SIĘ NA PIĘKNO NASZYCH WŁOSÓW.

TAJEMNICE ETYKIET
JAK WYBIERAĆ ŚWIADOMIE
Szampon, odżywka, maska, serum, booster, w końcu spray i olejek. Głowa 
już boli! Gdzie to wszystko zmieścić? Co wybrać? Często klientki czują się 
po prostu zagubione. Dlatego podpowiadamy, na co zwracać uwagę, 
kiedy i jakie produkty stosować? 

Nie ocenia się książki po okładce. Ale ocena produktu po 
lekturze etykiety, to już co innego. Warto zwracać uwagę nie 
tylko na slogany na opakowaniach – najpiękniejsze, najbardziej 
puszyste, najgładsze, ale również czytać skład. Część składni-
ków działa bezpośrednio na cebulki włosów, skórę lub strukturę 
włosa. Pamiętajmy, że szampon dobieramy pod kątem proble-
mów skóry głowy, z kolei odżywka przeznaczona jest to 
włosów. Co z tego wynika? Przykładowo kiedy problemem jest 
tłusta skóra głowy i przesuszone końcówki, sprawdzi się szam-
pon do włosów przetłuszczających się, z kolei odżywka do 
suchych.

W składzie kosmetyków często spotkacie SLS (Sodium 
Lauryl Sulfate) i SLES (Sodium Laureth Sulfate). To 
detergenty, tzw. środki powierzchniowo czynne. 
Usuwają ze skóry cząsteczki brudu i zanieczyszczeń. 
Często razem z nimi znikają też lipidy. W wyniku tego 
zmienia się pH skóry z kwaśnego na zasadowe. Skóra 
staje się sucha, szorstka i podatna na podrażnienia. 
Równolegle to właśnie SLS i SLES są odpowiedzialne 
za obfite pienienie się szamponów. Z Waszej perspek-
tywy to często zaleta kosmetyku.  Ale czy naprawdę 
warto? 

Pamiętajcie, aby sprawdzać, czy kosmetyki 
były testowane na obecność niklu, kobaltu, 
chromu, palladu oraz rtęci, czyli głównych 
metali odpowiedzialnych za reakcje uczu-
leniowe skóry. Wtedy można czuć się 
bezpieczniej. Takie testy to standardowe 
procedury w labolatoriach FARMAGAN.

Włosy farbowane wymagają szczególnej opieki. U klientek, które lubią ekspery-
mentować z kolorem, sprawdzą się kosmetyki z zawartością olejku z nasion "perły 
prerii” Limnanthes alba, które chronią kolor przed blaknięciem ( np. seria KEEP 
COLOR). Niesforne loki ujarzmi zhydrolizowany kolagen. Dodatkowo zapobiega 
puszeniu i utrzymuje skręt loków (np. seria X-CURLY). Dobroczynne właściwości mają 
również ekstrakt z białej pokrzywy, krwawnik pospolity, mięta, rozmaryn, a także 
cynk, które wzmacniają, odżywiają i zapewniają zdrowe i piękne włosy. W 
przypadku włosów, które potrzebują regeneracji, sprawdzą się produkty odbudo-
wująco-mineralizujące. Warto zwracać uwagę na te zawierające pantenol, który 
odpowiada za dogłębne nawilżenie, a także odbudowę włosów.

Twórca sylwetek okładkowych: Maciej Maniewski
Zdjęcia: Hubert Zieliński

Oprawa graficzna: Patryk Poprawa
Redakcja: Alicja Myśliwiec, Monika Wrońska, Aleksandra Kulesza

Wsparcie merytoryczne: Akademia Maniewski, Piotr Bargiel, Dominika Bryś, Sonia Żogała
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Jakie produkty pielęgnacyjne FARMAGAN wybrały gwiazdy i najpopularniejsi influencerzy?
Dowiedzcie się więcej i subskrybujcie kanał Macieja na YT. 

Dajcie znać, z jakimi problemami walczycie codziennie.
Może zainspirujecie Maniewski Team do kolejnych odcinków. 

Piszcie do nas na adres: press@maniewski.pl

WYZWANIE:

Włosy grube i wymagające regeneracji to kolejne z wyzwań, z jakimi przyszło 
się zmierzyć Maciejowi Maniewskiemu. Klaudia, która odwiedziła mistrza miała 
rozjaśnione i wysuszone włosy. W rozwiązaniu jej problemów pomogło klasycz-
ne strzyżenie - cięcie w kształcie koła zmiękczyło rysy twarzy - i odpowiednie 
kosmetyki pielęgnacyjne. 

• Serum BIOACTIVE HS3
• Spray BIOACTIVE REPAIR

Z pomocą przychodzą następujące produkty:

WYZWANIE:

Włosy farbowane.
Youtuberka i specjalistka od makijażu Ada bardzo lubi bawić się swoim 
wizerunkiem. Farbowanie włosów to jeden z ważnych elementów jej image. 
Konkretne cięcie i nietypowa, odważna koloryzacja to propozycja mistrza. Tym 
razem działanie odżywki zostanie wzmocnione konkretnym boosterem.

• Szampon BIOACTIVE KEEP COLOR
• Maska do włosów BIOACTIVE KEEP COLOR
• Booster do włosów BIOACTIVE KEEP COLOR

Z pomocą przychodzą następujące produkty:

Zeskanuj kod QR,
aby obejrzeć odcinek

WYZWANIE:

Fryzura idealna na scenę i na koncert? Maciej od lat zajmuje się włosami gwiazd. 
Jego salon odwiedziła Novika – piosenkarka, dj-ka i prezenterka radiowa. 
Wyzwanie to zwiększenie objętości i odpowiednie nawilżenie włosów. 

• Szampon BIOACTIVE HYDRA
• Spray do włosów BIOACTIVE VOLUME-UP
• Pianka do włosów BIOACTIVE STYLING 
• Suchy spray teksturyzujący BIOACTIVE STYLING 

Z pomocą przychodzą następujące produkty:

maniewski.pl/youtube

Zeskanuj kod QR,
aby obejrzeć odcinek

Zeskanuj kod QR,
aby obejrzeć odcinek













































































NOWA MAGDALENKA
FORMA W OBJĘCIACH NATURY 
Odpoczynek jest tak samo ważny, jak praca. W tym numerze „Magazynu HMC” zabieramy 
Was do Nowej Magdalenki. To miejsce, gdzie poczujecie dotyk natury, ale i wygodę dojazdu 
do centrum Warszawy. „Jeżeli długo będziesz wpatrywać się w las i on spojrzy na 
Ciebie…” Przekonajcie się, co kryje się za tym zdaniem i dajcie się nam zabrać w niezwykłą 
podróż. O magicznym miejscu rozmawiamy z architektem Marcinem Czowickim. 

Czym jest Nowa Magdalenka?

Nowa Magdalenka to nowy pomysł na życie. Pośpiech, hałas, 
wszechogarniający zgiełk sprawiają, że coraz cenniejsze są chwile, 
kiedy możemy się wyciszyć, uspokoić i zatrzymać. Odpoczynek 
staje się towarem deficytowym. Dlatego tak ważne jest wykorzy-
stywanie dosłownie każdej wolnej chwili. Wracając z pracy po 
długim ciężkim dniu do Magdalenki, przenosimy się momentalnie 
w całkiem odmienne środowisko. Z wielkomiejskiego zgiełku trafia-
my w sam środek lasu. Jesteśmy otoczeni sosnowym borem, pozo-
stajemy w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. To właśnie zmiana 
otoczenia jest jednym z podstawowych warunków skutecznego 
odpoczynku, a przenosząc się na stałe do Nowej Magdalenki 
będziemy mieć to na co dzień…   

Na czym polega wyjątkowość tego miejsca?

Są trzy najważniejsze rzeczy wyróżniające tę inwestycję: 
po pierwsze lokalizacja, po drugie lokalizacja, i po trzecie 

lokalizacja…

Czy można mówić o określonym profilu mieszkańca?

Przede wszystkim to ludzie świadomi życia, jego tempa 
i konsekwencji z tego wynikających. Spacer po lesie, 
przejażdżka rowerem lub nawet samo patrzenie na las może 
wiele zdziałać dla naszego zdrowia i samopoczucia. Równo
cześnie mam na myśli szeroko pojętą świadomość ekologicz
ną. Lasy sosnowe mają ogromną siłę w pokonywaniu smogu, 
obecnie jednego z największych problemów, z którym 
borykamy się na co dzień. Warto też wspomnieć o miłośni
kach grzybów. Naturalnych bogactw jest tutaj pod dostat
kiem.  Przypominam sobie taki niesamowity obrazek, jak 
podczas betonowania stropów dookoła placu budowy 
chodził grzybiarz z koszem pełnym prawdziwków. Z jednej 
strony ogromny hałas i zamieszanie, tuż obok skupienie, 
cisza… Zupełnie abstrakcyjna sytuacja z kompletnie różnych 
bajek... „Jeżeli długo będziesz wpatrywać się w las i on 
spojrzy na Ciebie…”

Podkreślacie Państwo niepowtarzalność architektury.
Co ją wyróżnia?

Elementy wyróżniające ten projekt, o które Pani pyta wynikają 
nie z samej chęci wyróżnienia się, a z przyjętych założeń 
projektowych, wynikających z umiejscowienia inwestycji. 
Otoczenie definiuje to miejsce i stanowi o jego potencjale. 
Zależało nam na jak najlepszym wkomponowaniu formy archi-
tektonicznej w otaczający las. To zdeterminowało zarówno 
kształt budynków i ich bryłę, jak i rodzaj użytych materiałów do 
zbudowania elewacji. Drugim założeniem projektowym było 
znalezienie takich rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, 
które dodatkowo pomogą wkomponować budynek 
w otoczenie i jednocześnie pozwolą na maksymalne wykorzy-
stanie potencjału wynikającego z tego otoczenia. Stąd pomysł 
m. in. na „schowanie” wjazdu i samochodów „pod budynkiem”, 
czyli w kondygnacji przyziemia. Samochody, które przyjeżdża-
ją do osiedla w momencie wjazdu na działkę „znikają” - nie 
widać ich, ale również nie słychać. To jest właśnie szacunek do 
otoczenia. Kolejnym elementem wyróżniającym architekturę są 
bardzo duże okna, które gwarantują odpowiednie doświetle-
nie pomieszczeń oraz eksponują otaczający las. Jest też kilka 
elementów innowacyjnych - zastosowanie w garażu obrotnicy 
samochodowej – auto, które parkuje na wprost wjazdu nie musi 
manewrować, żeby wyjechać, wystarczy nacisnąć na pilot 
i samochód obraca się o 180 stopni przodem do wyjazdu. To 
oszczędza nie tylko czas, ale również przyrodę…

Co w Nowej Magdalence znajdą Ci, 
dla których ważna jest ekologia i kontakt z naturą?

Zalesione tereny Magdalenki to przede wszystkim kompleks 
borów sosnowych i borów mieszanych z domieszką dębów 
i brzóz. To tutaj można spotkać pojedyncze okazy pochodzą
cej z Ameryki Północnej Sosny Banka. To bardzo ciekawy 
przyrodniczo i historycznie teren. Miłośnicy czynnego wypo
czynku mają do dyspozycji ścieżki rowerowe, stadniny koni 
oraz nowoczesne obiekty sportowe. 

NOWA MAGDALENKA
Inwestycja zlokalizowana jest w nowej części Magdalenki przy ulicy Jodło
wej. Na działkach leśnych powstało kameralne osiedle dziesięciu domów.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym i przestrzennym 
budynki zostały wkomponowane w leśny krajobraz. Nowoczesna architek
tura w naturalnym otoczeniu 70-letnich drzew tworzy wyjątkowy charak
ter i klimat tego niepowtarzalnego miejsca.

nowamagdalenka.pl
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LEKTURA ETYKIETY ZAJMIE WAM KILKA SEKUND. 
TO CZAS, KTÓRY WARTO POŚWIĘCIĆ ZDROWIU, 
KTÓRE PRZEKŁADA SIĘ NA PIĘKNO NASZYCH WŁOSÓW.

TAJEMNICE ETYKIET
JAK WYBIERAĆ ŚWIADOMIE
Szampon, odżywka, maska, serum, booster, w końcu spray i olejek. Głowa 
już boli! Gdzie to wszystko zmieścić? Co wybrać? Często klientki czują się 
po prostu zagubione. Dlatego podpowiadamy, na co zwracać uwagę, 
kiedy i jakie produkty stosować? 

Nie ocenia się książki po okładce. Ale ocena produktu po 
lekturze etykiety, to już co innego. Warto zwracać uwagę nie 
tylko na slogany na opakowaniach – najpiękniejsze, najbardziej 
puszyste, najgładsze, ale również czytać skład. Część składni-
ków działa bezpośrednio na cebulki włosów, skórę lub strukturę 
włosa. Pamiętajmy, że szampon dobieramy pod kątem proble-
mów skóry głowy, z kolei odżywka przeznaczona jest to 
włosów. Co z tego wynika? Przykładowo kiedy problemem jest 
tłusta skóra głowy i przesuszone końcówki, sprawdzi się szam-
pon do włosów przetłuszczających się, z kolei odżywka do 
suchych.

W składzie kosmetyków często spotkacie SLS (Sodium 
Lauryl Sulfate) i SLES (Sodium Laureth Sulfate). To 
detergenty, tzw. środki powierzchniowo czynne. 
Usuwają ze skóry cząsteczki brudu i zanieczyszczeń. 
Często razem z nimi znikają też lipidy. W wyniku tego 
zmienia się pH skóry z kwaśnego na zasadowe. Skóra 
staje się sucha, szorstka i podatna na podrażnienia. 
Równolegle to właśnie SLS i SLES są odpowiedzialne 
za obfite pienienie się szamponów. Z Waszej perspek-
tywy to często zaleta kosmetyku.  Ale czy naprawdę 
warto? 

Pamiętajcie, aby sprawdzać, czy kosmetyki 
były testowane na obecność niklu, kobaltu, 
chromu, palladu oraz rtęci, czyli głównych 
metali odpowiedzialnych za reakcje uczu-
leniowe skóry. Wtedy można czuć się 
bezpieczniej. Takie testy to standardowe 
procedury w labolatoriach FARMAGAN.

Włosy farbowane wymagają szczególnej opieki. U klientek, które lubią ekspery-
mentować z kolorem, sprawdzą się kosmetyki z zawartością olejku z nasion "perły 
prerii” Limnanthes alba, które chronią kolor przed blaknięciem ( np. seria KEEP 
COLOR). Niesforne loki ujarzmi zhydrolizowany kolagen. Dodatkowo zapobiega 
puszeniu i utrzymuje skręt loków (np. seria X-CURLY). Dobroczynne właściwości mają 
również ekstrakt z białej pokrzywy, krwawnik pospolity, mięta, rozmaryn, a także 
cynk, które wzmacniają, odżywiają i zapewniają zdrowe i piękne włosy. W 
przypadku włosów, które potrzebują regeneracji, sprawdzą się produkty odbudo-
wująco-mineralizujące. Warto zwracać uwagę na te zawierające pantenol, który 
odpowiada za dogłębne nawilżenie, a także odbudowę włosów.

Twórca sylwetek okładkowych: Maciej Maniewski
Zdjęcia: Hubert Zieliński

Oprawa graficzna: Patryk Poprawa
Redakcja: Alicja Myśliwiec, Monika Wrońska, Aleksandra Kulesza

Wsparcie merytoryczne: Akademia Maniewski, Piotr Bargiel, Dominika Bryś, Sonia Żogała




