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6 od redakcji

redaktor naczelny

RENTOWNOŚĆ to główny powód 
jakiegokolwiek biznesowego działa-
nia. Nie wchodząc w różnice definicji 
rentowności i zyskowności przyjmijmy 
na nasze potrzeby, że chodzi po prostu 
o efekty mierzone w postaci zysku 
netto. Jak obliczania rentowności 
wyglądają w polskich salonach beauty 
i klinkach medycyny estetycznej? 
Mówiąc językiem psychologów – „to 
zależy”. Głównie od skali biznesu. 
Większe salony i kliniki radzą sobie 
z tym bardzo dobrze. Gorzej jest 
w przypadku mniejszych salonów, 
gdzie często obliczanie rentowności 
sprowadza się do spojrzenia na to, ile 
zostało w kasie na koniec miesiąca. 
W tych gabinetach nie prowadzi się 
zazwyczaj analizy poszczególnych 
składników rentowności. Stąd też ich 
właściciele nie mają wiedzy w jakich 
obszarach warto wprowadzić odpo-
wiednie zmiany. Statystyki w tej ma-
terii są bezwzględne – blisko połowa 
salonów beauty zamyka się w pierw-
szym roku działalności. 

Jednak niezależnie od tego, jak kto 
sobie radzi z pracą nad obszarami 
zyskowności, obserwując działalność 
usług beauty i medycyny estetycznej 
można wyróżnić trzy główne powody 
nierentowności. 

Powód Pierwszy  
– brak marketingu 

Niestety wciąż, i to wcale nierzadko, 
słyszę o przypadkach nowych inwesty-
cji, gdzie w budżecie nie uwzględnio-
no środków na marketing. W rezulta-
cie powstaje piękny obiekt z wysokiej 
klasy sprzętem, o którym nikt nie wie. 
Ogromny błąd, który w rezultacie 
najczęściej prowadzi do kolejnego 
kredytu zaciąganego by uratować in-
westycję. Przyczyną takiego działania 
jest często niewiedza, ale też błędne 
założenie, że „jesteśmy tacy super, że 
klienci sami będą do nas stać w kolejce”. 
W rozmowie pt. „O rentowność trzeba 
zawalczyć”, Pani Marlena – właści-
cielka salonu beauty mówi, że takie 
działanie było też jej udziałem. Ciężka 
walka o zyskowność w jej przypadku 
zajęła kilka lat. Dziś Pani Marlena 
cieszy się już dobrze prosperującym 
biznesem, a jak sama mówi, najważ-

niejszą nauką jaką wyniosła z tych lat 
dokładania do biznesu jest to, że „na 
marketingu nie można oszczędzać”. 

Powód drugi  
– brak wiedzy o Prowadzeniu 

budżetu 
Zdaję sobie sprawę z tego, jak w rze-
czywistości wygląda praca managera 
czy właściciela salonu. Często jest tyle 
bieżących spraw do załatwienia, że na 
sprawdzenie tabelek z parametrami 
głównych obszarów biznesu po prostu 
nie starcza czasu. Jeżeli jednak chcesz, 
aby Twój biznes przynosił większe 
zyski po prostu musisz zarezerwować 
czas w kalendarzu na tzw. budżetowy 
check out. Jeżeli odpowiednio i regu-
larnie będziesz badał poszczególne pa-
rametry budżetu może się na przykład 
okazać, że Twoje pracownice wycierają 
podłogę papierowymi ręcznikami, 
przez co Ty tracisz kilkaset złotych 
miesięcznie. Tak, to zdarzenie z życia 
wzięte! Po więcej takich przykładów 
i informacje: co i jak analizować, odsy-
łam do obowiązkowej lektury artykułu 
Adama Grzesika „6 wskaźników 
rentowności salonu”. 

Powód trzeci  
– źle skomPonowana 
i Prowadzona oferta 

W zasadzie ten aspekt jest w dużej 
mierze zbieżny z powodem numer 
dwa. Bo źle skomponowana oferta, 
to nie tylko nieprzystosowanie jej do 
profilu klienta, czy też powielenie 
oferty najbliższej konkurencji, ale też 
złe wyliczenie marży poszczególnych 
zabiegów. Czyli znów nie obejdzie się 
bez budżetu, liczenia, liczenia i jeszcze 
raz liczenia. Wszystko po to, abyśmy 
mogli się ustrzec rozpaczliwych, 
i w ujęciu długofalowym – niekorzyst-
nych działań, takich jak: obniżanie 
ceny zabiegów, czy dopłacanie do 
niektórych procedur w wyniku błędnie 
policzonej marży.

To chyba wystarczające przykłady 
żeby zachęcić do lektury tego wyda-
nia, zwłaszcza jego części biznesowej, 
którą poświęciliśmy najważniejszemu 
aspektowi biznesu – rentowności. 

Pożytecznej lektury. 

Trzy schody w dół 
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HANDY FUSION
Pierwsza mikro infuzja tlenowa. Urządzenie dzięki swoim małym rozmiarom 
doskonale sprawdzi się w usługach mobilnych i nie tylko. Infuzja tlenowa 
polega na wtłaczaniu substancji aktywnych w głąb skóry. Ciśnienie dwu-
fazowego strumienia powietrza oraz dedykowanego kosmetyku powoduje 
„wpychanie” odpowiednich składników w głębokie warstwy skóry. Stosowa-
na jest również przez trychologów w terapii scalpu i łodygi włosa. 

marka: Handy Fusion
producent: Venus Beauty
dystrybutor w Polsce: Venus Beauty 
www.venus-beauty.com.pl

DIBI MILANO THE GOLD 
 – ZŁOTY ZABIEG MŁODOŚCI 
Doskonały zabieg dla każdego rodzaju skóry i w każdym wieku. Szczególnie 
polecany dla skóry, która jest zmęczona, zestresowana, pozbawiona blasku, 
przesuszona i wymagająca reaktywacji.  
Po zabiegu skóra jest gładka, miękka i zrewitalizowana. Odzyskuje jędr-
ność, zmarszczki są mniej widoczne, a skóra promienieje nowym blaskiem. 
Zawarte w produktach cenne formuły o ogromnej sile działania budzą mło-
dość, dodają blasku i piękna. Opakowanie zawiera 3 profesjonalne zabiegi.

marka: DIBI MILANO 
producent: ALFAPARF GROUP 
dystrybutor w Polsce: POL-COSM sp. z o. o.
www.dibimilano.pl

DIASCULPT FACE & BODY
Połączenie ciepła i czerwonego światła o długości fali (IR/A) 
pomiędzy 600 a 900 nm. Działa w głębokich warstwach tkanki 
bez agresywnego działania na jej powierzchni. Dociera do 
tkanki podskórnej, gdzie w naturalny sposób aktywuje proce-
sy naprawcze. Głębokie warstwy nagrzewane są do tempera-
tury 58 stopni C, podczas gdy powierzchnia skóry zaledwie do 
37 stopni, co jest również wynikiem działania pulsacyjnego 
powietrza. To innowacyjne połączenie technologii sprawia, że 
zabieg jest maksymalnie bezpieczny, bezbolesny i komfortowy 
dla klienta.

marka: Diasculpt
producent: Corpoderm
dystrybutor w Polsce:  
Mrotex sp. z o.o.
www.mrotex.com

MASKI DO 
ZADAŃ 
SPECJALNYCH 
Limitowana edycja 
masek zaskakuje 
bogatym składem 
i skutecznym dzia-
łaniem. Trzy wyjąt-
kowe konsystencje 
i odzwierciedlające 
je, efektowne opako-
wania uatrakcyjnią 
codzienną pielę-
gnację i dodadzą 
skórze blasku. Linia 
obejmuje: 

• CLARIFYING 
BLACK PEARL 
CLARIFYING 
PEEL-OFF MASK – czarna, skrząca się błyszczącymi 
drobinkami maska typu peel-off z wyciągiem z czarnych 
pereł Tahiti do cery mieszanej i tłustej.

• REJUVENATING FRENCH ROSE YOUTH ACTIVATING 
CREAM MASK – połyskująca metalicznie, kremowa 
maska z wyciągiem z róży i nasion drzewa arganowego 
do skóry wymagającej regeneracji. 

• ENERGIZING COFFEE VITALIZING GEL MASK – opalizująca, 
żelowa maska z kofeiną, witaminą C i wyciągiem z papai, do 
skóry zmęczonej, nadwyrężonej działaniem stresu. 

marka: BABOR
dystrybutor w Polsce: Bio-Kosmetyka
www.babor.pl
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DUALSHOCK
Pierwsze urządzenie do terapii falą uderzenio-
wą PAIN FREE połączone z diatermią TECAR. 
Praca z oporną tkanką tłuszczową, cellulitem 
czy obszernym wałem brzusznym po ciąży 
lub szybkiej utracie wagi jeszcze nigdy nie 
była tak…bezbolesna! DualShock to inży-
nieryjny majstersztyk od listopada 2019 roku 
oddany w ręce kosmetologów. W zaledwie 
20 minutowych procedurach doprowadzamy 
do redukcji nawet 7 cm 
w obwodzie. A niespotykane 
dotąd połączenie fali uderze-
niowej z technologią TECAR 
pozwala na jednoczesną 
redukcję tkanki tłuszczowej 
i ujędrnienie skóry poprzez 
wytworzenie nowych włókien 
kolagenowych w procesie 
neokolagenezy. 

marka: Winform
dystrybutor w Polsce: 
BiNatural Grzegorz 
Krystosiak 
www.binatural.pl

BIELENDA PROFESSIONAL X-FOLIATE 
Nowa linia specjalistycznych peelingów chemicznych opra-
cowanych z myślą o skutecznej terapii czterech problemów 
skórnych. Kompleksy obecne w czterech preparatach łączą 
działanie m.in. takich kwasów jak pirogronowy, azelainowy, 
kojowy, laktobionowy czy glikolowy. X-Foliate Clear Skin ma 
działanie głęboko oczyszczające i detoksykujące, X-Foliate 
Dark Spot Remover zmniejsza przebarwienia i wyrównuje 
koloryt skóry, X-Foliate Anti-Couperose redukuje zmiany 
naczyniowe, a X-Foliate Anti-Wrinkle redukuje zmarszczki.

Producent: Bielenda
www.bielendaprofessional.pl

JAK BEZBOLEŚNIE PODNIEŚĆ CENY 
W GABINECIE?
Gdy salon się rozwija, a poziom jego usług rośnie, w końcu 
nadchodzi moment, by pomyśleć o podwyżce cen. Każdy 
właściciel chciałby przecież dobrze zarabiać na swoim bizne-
sie. Ale jak wprowadzić zmiany w cenniku, by nie zrazić tym 
klientów? Zacznij od strategicznego podejścia! Dzięki niemu 
zdołasz osiągnąć swój cel – czyli zwiększyć dochody salonu, 
a jednocześnie uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji – jak 
utrata klientów. Podstawy dobrej strategii podniesienia cen 
znajdziesz w najnowszym wpisie na blogu Versum. 

www.versum.pl

PURISMA
Natychmiastowa poprawa wyglądu skóry i lifting rysów twa-
rzy bez specjalnych przygotowań i żadnej rekonwalescencji. 
Bankietowy zabieg, który możesz wykonywać nawet codzien-
nie. Taki jest właśnie lifting plazmowy PURISMA. Zabieg od-
mładza i napina skórę, a do tego wyrównuje koloryt, obkurcza 
rozszerzone pory, redukuje łojotok i wspiera leczenie trądziku. 
Dzięki dwóm rodzajom aplikatorów PURISMA może być też 
stosowany do usuwania różnego rodzaju niedoskonałości 
– zmarszczek, przebarwień, blizn, rozstępów.

producent: DAE YANG MEDICAL
dystrybutor w Polsce: BTL POLSKA
www.btlestetyka.pl
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SERUM NAWILŻAJĄCE I REWITALIZUJĄCE AMNIOTIQUE SERUM 
AUTHENTIQUE 
Serum Amniotique jest niezwykle intensywnie nawilżającym produktem. Jego formuła 
oparta jest na botanicznym płynie owodniowym z komórek macierzystych złotej fasoli 
oraz wyciągu z opuncji, znanego z wysokiej zawartości składników zatrzymujących 
wodę. Pomaga utrzymać wysoki poziom nawodnienia skóry, co poprawia jej kondycję 
i wygląd. Wspólne działanie składników aktywnych niweluje wysuszenie, zapewniając 
długotrwałe działanie nawilżające.

marka: Biologique Recherche 
dystrybutor w Polsce: BEAUTY EXPERTS
www.biologiquerecherche.com.pl

MAGNIFICO II PREMIUM
Jedyne urządzenie wykorzystujące pięć technologii z inno-
wacyjnym połączeniem liposukcji ultradźwiękowej i radio-
frekwencji w jednej głowicy. Zastosowanie jednocześnie 
radiofrekwencji o częstotliwości 500kHz i liposukcji ultradź-
więkowej 60kHz umożliwia nieosiągalną do tej pory redukcję 
tkanki tłuszczowej. Dodatkowo nowoczesny system potrójnej 
filtracji oraz samoczyszczące głowice pozwalają utrzymać 
urządzenie w czystości i sterylności. Redukcja szumów do 
55Db gwarantują cichą pracę urządzenia i komfort klientów.

producent: AnchorFree
dystrybutor: Mimari Michał Mirocha
www.mimari.com.pl

PLASONIC 
Unikatowa technologia bezinwazyjnej plazmy. Dzięki zastoso-
waniu jonów zimnej plazmy, emitowanych na skórę poprzez 
energię o ultra wysokiej częstotliwości, zabieg prowadzi do 
całkowitej przebudowy architektury skóry. Ponieważ plazma 
działa na wszystkich poziomach skóry, jest nie tylko doskona-
łym zabiegiem anti-aging zagęszczającym struktury skóry, ale 
także prawdziwą alternatywą dla mezoterapii igłowej. Ponadto 
zabieg Plasonic doskonale sprawdza się w terapiach skór 
problematycznych, trądzikowych i tych z przebarwieniami.

dystrybutor: IFA PRO Medical & aesthetic
www.plasonic.pl

ELITE SHAPE EXCLUSIVE
Nowy wymiar modelowania sylwetki. Najnowsza generacja systemu Elite 
Shape czyli Elite Shape Exclusive to synergistyczne działanie 5 technologii 
w skutecznym ujędrnieniu i wysmukleniu ciała. INFRARED, RF, ultradźwięki, 
masaż terapeutyczny rolkami, podciśnienie – gwarancja skuteczności. 4 
głowice z dotykowymi panelami sterowania. Totalna nowość – bezinwazyjny 
lifting piersi! Tylko z Elite Shape Exclusive.

marka: TopTechnology
dystrybutor w Polsce: Image Group
www.profesja.imagecentrum.pl
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rentowność salonu beauty

14 biznes

J edna z moich klientek, 
Pani Ania pewnego dnia 
nie wytrzymała. „Klienci 
oczekują rabatów, dostawcy 
podnoszą ceny, a pracownicy 

są roszczeniowi. Wszyscy wokół zarabiają, 
a ja pracuję dla idei. Mam dość!” – wy-
krzyczała. 
Po długiej rozmowie, opanowaniu emo-
cji i policzeniu firmy (Budżet Firmowy) 
usiedliśmy do analizowania sensu pro-
wadzenia salonu. Ta rozmowa dopro-
wadziła do kilku wniosków, z których 
może skorzystać każdy właściciel salonu 

kosmetycznego, kliniki medycyny este-
tycznej oraz innych firm usługowych. 
Sprecyzowaliśmy wskaźniki, które 
pozwolą zweryfikować realne koszty 
i zyski z prowadzonej działalności.
Oto kilka parametrów, które warto 
kontrolować, aby uniknąć rozczarowań 
i podejmować lepsze decyzje biznesowe.

marża i koszty sPrzedaży.  
nie mylić marży z narzutem!

Każdy produkt, który sprzedajemy 
kosztuje. Jego cenę zakupu nazywamy 
kosztem sprzedaży. Warto wiedzieć jaki 

jest koszt sprzedaży naszych produktów, 
ponieważ to pozwoli nam policzyć mar-
żę. To najważniejszy parametr biznesu, 
który powinniśmy kontrolować.
Jeśli sprzedajemy krem za 100 zł, 
a kupiliśmy go za 60 zł to cena zakupu 
jest kosztem sprzedaży. Marżę możemy 
policzyć z wzoru:

Marża =  Cs − Cz
Cs x 100%

gdzie:
Cs – cena sprzedaży
Cz – cena zakupu

Prawidłowa weryfikacja realnego stanu rentowności gabinetu beauty to 
podstawa planowania dalszych działań, a także korekty dotychczasowych, 
niekorzystnych praktyk. Jak to zrobić? Popatrz na swój salon jak inwestor. 
Zobacz jakie parametry wziąć pod uwagę, aby zwiększyć zyski i atrakcyjność 
swojego biznesu beauty.

6 wskaźników 
rentowności salonu

Fot. Fotolia.com



W powyższym przykładzie to (100 zł 
– 60 zł)/100 zł = 40% marży.

Marża =  100 zł − 60 zł
100 zł x 100% =

= 40%

Znając marżę na poszczególnych 
producentach możemy ją porównywać 
i wybierać produkty, które generują 
wyższe marże. 

Producent Marża

Producent 1 40%

Producent 2 20%

Producent 3 30%

Dodatkowo możemy sprawdzić wartość 
np. rocznej sprzedaży i zakupów danej 
firmy. To pozwoli nam sprawdzić jak 
naprawdę na niej wyszliśmy, czy ktoś 
z pracowników nie rozdawał rabatów, 
a może dostawca zaoferował nam gra-
tisy, które zwiększyły marżę. Możemy 
również dzięki temu kontrolować, czy 
wszystko w naszym salonie jest w po-
rządku.

Przykład:
Jeśli mamy tak ustawione ceny, że 
danego producenta sprzedajemy z 40% 
marżą, a z rocznych (lub kilkumiesięcz-
nych) wyliczeń wychodzi nam, że nasza 
marża jest niższa, np. 30% to mamy 
powód, aby poszukać powodów takiego 
stanu rzeczy. Powodów może być wiele: 
kradzieże, wykorzystanie towarów dla 
własnych potrzeb, udzielanie rabatów 
lub złe ceny zakupu.
Częstym błędem jest mylenie marży 
z narzutem. Narzut to 

narzut =  Cs − Cz
Cz x 100%

gdzie:
Cs – cena sprzedaży
Cz – cena zakupu

W powyższym przykładzie będzie to:

narzut =  100 zł − 60 zł
60 zł x 100% =

= 66,67%

Narzut mówi nam, ile mamy na-
rzucić na cenę zakupu, aby uzyskać 
cenę sprzedaży. Marża informuje nas 
o tym, ile zarabiamy w odniesieniu 
do sprzedaży. Błąd polega na tym, że 
wielu właścicieli ustala cenę sprzeda-
ży narzucając (dodając) np. 40% do 
ceny zakupu. Przykład: do ceny zaku-
pu 60 zł dodano 40% (60 zł x 1,4) = 
84 zł (cena sprzedaży). Następnie żyją 
w przekonaniu, że na danym produk-
cie zarabiają 40% i to myślenie pro-
wadzi do udzielania rabatów, prowizji 
od 40% zakładanego zysku. Podczas 

kiedy marża to zaledwie 28,57%, a nie 
szacowane 40% 

Marża =  84 zł − 60 zł
84 zł x 100% =

= 28,57%

Analogicznie możemy policzyć marżo-
wość i koszty zabiegów. W zabiegach 
materiały stanowią niewielki procent, 
średnio ok. 10%. Pozostały koszt to 
praca ludzka i nakłady inwestycyjne 
w urządzenia. Warto znać koszt zużycia 
materiałów w poszczególnych zabie-
gach. 

Licząc marżowość na poszczególnych 
zabiegach możemy lepiej konstruować 
ofertę, mądrzej budować lejki sprzeda-
ży i planować drogę klienta w naszym 
salonie. 

Przykład: 
Depilacja laserowa posiada marżę 
ponad 99% ponieważ koszt materiałów 
praktycznie nie istnieje (kosztem jest 
żel, prześcieradła i ręczniki), podczas 
kiedy manicure posiada marżę ok. 70% 
i koszt materiałów 30% (kosztem są 
pilniczki, bloczki polerskie i lakiery). 
Do tego depiluje się szybko, kasując za 
zabieg o połowę krótszy od manicure 
dwa razy więcej. Oczywiście laser do de-
pilacji kosztuje sporo, ale to są nakłady 
inwestycyjne, a je analizujemy zupełnie 
inaczej! (Budzet-Firmowy.pl).
Prowadzenie budżetu, wprowadzanie 
wartości wykonanych zabiegów i kosz-
tów zakupionych materiałów pozwoli 
nam liczyć, a także kontrolować marże 
i koszty zabiegów. Te dane sprawdzane 
co miesiąc pozwolą nam również za-
uważyć nadużycia w salonie polegające 
na ewentualnych kradzieżach mate-
riałów lub bezsensownych zużyciach 
materiałów.

Zabiegi Marża

Zabieg 1 90%

Zabieg 2 60%

Zabieg 3 99%

U naszej wspomnianej Pani Ani dzięki 
prowadzeniu budżetu zauważyliśmy 
wzrost kosztów ręczników papierowych 
i okazało się, że pracownice wycierały 
nimi po pracy umyte podłogi do sucha. 
Wprowadzenie zmian w procedurach 
pozwoliło jej zaoszczędzić ponad 500 zł 
miesięcznie. 

wykorzystanie czasu Pracy 
Pracowników

To niezwykle istotni parametr. Dzięki 
niemu wiemy kiedy zatrudniać, a kiedy 
redukować zespół. Jak go policzyć? 
Kiedy pracujesz na systemie rezerwacji 
to ustalasz w nim czas poszczególnych 

zabiegów. Dzieląc czas wykonanych za-
biegów przez czas przebywania w pracy 
(listy obecności) poznasz wykorzystanie 
czasu pracy pracowników. 

Przykład: 
Twoi pracownicy przeprowadzali zabie-
gi łącznie przez 700 godzin w miesiącu, 
a przebywali w pracy przez 1000 godzin. 
To oznacza, że ich czas został zagospo-
darowany w 70%. 
Ważne jest tutaj odliczenie czasu pracy 
na recepcji lub przerw na posiłki. 

Przykład: 
W zestawieniu jak powyżej pracownicy 
obsługiwali recepcję przez 200 godzin. 
Więc czas przebywania (czas do dyspo-
zycji) należy skorygować o czas recepcji. 
Wówczas 1000 godzin – 200 godzin = 
800 godzin. Czas został wykorzystany 
w 87,5% (700/800).
Ten parametr uświadomi Ci jak ważne 
jest dobre zarządzanie grafikiem pracy, 
potwierdzanie wizyt i dbanie, aby 
przerw pomiędzy zabiegami nie było 
lub aby były racjonalnie uzasadnione. 
Z mojego doświadczenia dopowiem, 
że kiedy ten parametr przekracza 90% 
to pracownicy po 2-3 miesiącach będą 
widocznie przepracowani. Natomiast 
kiedy jest niższy od 70% zaczynają się 
rozmowy i „spiskowanie” przy ekspresie 
do kawy.
Jeśli w moim salonie wykorzystanie 
czasu pracy regularnie przekracza 80% 
rozpoczynam rekrutację, kiedy spada 
poniżej 70% wydaję zaległe urlopy, nad-
godziny i zastanawiam się nad optyma-
lizacją zatrudnienia.
Co jeszcze warto sprawdzać?

sPrzedaż ilości kosmetyków 
na klientów

Ten parametr pokaże Ci jak pracuje 
Twoja załoga. Jeśli jedna kosmetyczka 
na 100 klientów w miesiącu potrafi 
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Kiedy parametr określający 
wykorzystanie czasu 
pracowników przekracza 90% to 
załoga po 2-3 miesiącach będzie 
widocznie przepracowana. 
Natomiast kiedy jest niższy od 
70% zaczynają się rozmowy 
i „spiskowanie” przy ekspresie 
do kawy. Jeśli w moim salonie 
wykorzystanie czasu pracy 
regularnie przekracza 80% 
rozpoczynam rekrutację, kiedy 
spada poniżej 70% wydaję 
zaległe urlopy, nadgodziny 
i zastanawiam się nad 
optymalizacją zatrudnienia.
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sprzedać 80 kosmetyków i robi to 
regularnie, a druga sprzedaje zaledwie 
10 sztuk kosmetyków 100 klientom przy 
podobnej strukturze zabiegów, to jest to 
przesłanka do przyjrzenia się powodom 
takiego stanu rzeczy.

średnia wartość zabiegów  
na klienta

To nic innego jak podzielnie miesięcznej 
wartości sprzedaży przez liczbę obsłu-
żonych klientów. Ten parametr pokaże 
Ci jaka jest średnia miesięczna wartość 
klienta i pozwoli lepiej dopasować 
szkolenia do poziomu pracowników. 
Umożliwi również wyłapanie pewnych 
anomalii. O czym myślę? Otóż jeśli dwie 
manicurzystki mają różniące się średnie 
wartości klientów, np. 95 zł i 120 zł na 
klienta, a robią podobne zabiegi to być 
może jedna z nich notorycznie udziela 
rabatów lub nie oferuje dodatków. 

Powracalność klientów
Kocham ten parametr, ponieważ 
świadczy on o jakości obsługi klientów 
i dobrym doborze oferty zabiegowej. 
Kiedy konsultuję salony powracalność 
oscyluje najczęściej między 50-60%. Po 
wprowadzeniu zasad obsługi, standar-
dów zabiegowych i po zaplanowaniu 

podróży klienta wzrasta do ponad 80%. 
To są Twoje pieniądze! 

liczba nowych klientów
Miesięczna liczba nowych klientów 
pokazuje efektywność działań marke-
tingowych i kampanii sprzedażowych. 
Ten parametr wykorzystuję do oceny 
agencji, które świadczą dla mnie usługi. 
W naszym przykładzie Pani Ania pod-
czas konsultacji poprosiła mnie o nowe 
pomysły na kampanie reklamowe. „Pa-
nie Adamie obroty mi spadają, potrze-
buję jak najszybciej nowych klientów!” 
Przeciętny doradca zacząłby organizo-
wać kosztowne kampanie promocyjne 
bez dobrej diagnozy salonu. Wiedząc to 
co napisałem powyżej, sprawdziliśmy 
z Panią Anią liczbę nowych klientów. 
Okazało się, że w małym 50-tysięcz-
nym mieście Pani Ania pozyskiwała po 
40-50 nowych klientów miesięcznie. To 
całkiem sporo!
„Pani Aniu sprawdziliśmy na stronie 
http://www.polskawliczbach.pl że Pani 
grupa docelowa to 10.000 kobiet. Ponieważ 
z usług kosmetycznych korzysta mniej niż 
20% pań, to na chwilę obecną dowiedziało 
się już o Pani biznesie ponad 60% z nich. 

Ma Pani w bazie 1.200 osób, które skorzy-
stały z zabiegów i dokłada Pani po 500-
600 rocznie! Niestety powracalność w Pani 
salonie wynosi tylko 30%, a to oznacza, że 
zamiast marketingiem powinniśmy zająć się 
obsługą klienta…”

Jak widzisz analizowanie swojego 
biznesu ma sens. Czasem warto odejść 
od fotela kosmetycznego i popracować 
nad swoją firmą zamiast pracy w fir-
mie. Tego właśnie uczę na warsztatach 
Budzet-Firmowy.pl 
Zajrzyj teraz na stronę Budzet-Firmo-
wy.pl i po dodaniu do koszyka wpisz 
kod BI jak Beauty Inspiration, który 
nie tylko obniży Twoją cenę, ale przede 
wszystkim zapewni Ci moją indywidu-
alną godzinną konsultację. 
PS. Możesz też wykorzystać ten kod do 
kursu w wersji on-line – niższa cena bez 
konsultacji.

Pamiętaj – dobry budżet firmowy 
sprawi, że przestaniesz pracować 
dla pieniędzy, a w zamian pieniądze 
zaczną pracować dla Ciebie. Nazywam 
to inteligencją finansową.

Wszystkiego Zyskownego! 

Adam Grzesik
przedsiębiorca, trener i kon-
sultant właścicieli firm. Był 

dyrektorem generalnym w naj-
większych firmach dystrybucji 

spożywczej w Polsce. Od 10 lat prowadzi 
własne firmy (w tym salon kosmetyczny 

https://salonpieknecialo.pl), szkoli i doradza 
tylko i wyłącznie właścicielom firm.

Czasem warto odejść od fotela 
kosmetycznego i popracować 
nad ogólnym funkcjonowaniem 
swojej firmy. To na ogół daje 
dużo lepsze rezultaty.

Licząc marżowość na 
poszczególnych zabiegach 
możemy lepiej konstruować 
ofertę, mądrzej budować lejki 
sprzedaży i planować drogę 
klienta w naszym salonie.

Fo
t. 

Fo
to

lia
.co

m



7.  +  8.3.2020

D I E  L E I T M E S S E
T H E  L E A D I N G  T R A D E  F A I R

#tophairmesse | top-hair-international.com

7. + 8.3.2020

Miejsce dla miłośników branży
beauty w Dusseldorfi e
zaoszczędź ponad 20% kupując bilet online:
beauty.com/tickets | top-hair-international.com/tickets

Przedstawicielstwo targów w Polsce:

A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. 

ul. Kazachska 1/57 _ 02-999 Warszawa

tel. 0048 22 664 63 14, 22 664 63 15 

fax. 0048 22 664 63 18

biuro@as-messe.pl _ www.as-messe.pl

20
19

-1
0-

31
 B

ea
ut

y 
20

20
_P

ol
en

_K
om

bi
_2

10
 x

 2
97

 m
m

 +
 5

m
m

_B
ea

ut
y 

In
sp

ira
ti

on
_4

c_
88

46

2019-10-31 Beauty 2020_Polen_Kombi_210 x 297 mm + 5mm_Beauty Inspiration_4c_8846_2.indd   1 05.11.19   09:09



rentowność salonu beauty

18 biznes

G łównym celem pro-
wadzenia biznesu jest 
osiąganie dobrego 
zysku. Po to właśnie 
prowadzisz firmę, 

żeby zarabiać. Dlatego każdy przedsię-
biorca powinien zacząć od wyznaczenia 
progu rentowności dla swojego bizne-
su. Innymi słowy powinien określić 
kiedy przychody z działalności pokryją 
wszystkie koszty firmy. Jeśli Twój biznes 
osiągnie próg rentowności, będzie to 
oznaczało, że firma nie przynosi ani 
zysków, ani strat. 
Próg rentowności jest jednym z kluczo-
wych parametrów, które trzeba brać pod 

uwagę w zarządzaniu firmą. Jest bardzo 
istotny z kilku powodów. Pozwala m.in. 
ocenić, czy biznes w ogóle się opłaca. 
Dobrze obliczony próg rentowności 
będzie najlepszym wyznacznikiem tego, 
czy Twoja działalność jest dochodowa. 
Pomaga ustalić cenę za usługi i produk-
ty. Jeśli będziesz wiedział, jakie przy-
chody firma powinna osiągnąć, żeby 
pokryć koszty, łatwiej będzie Ci ustalić 
optymalną cenę usługi, która pozwoli 
jak najszybciej osiągnąć określone 
przychody.
Bo jak to się powszechnie mówi: Jeżeli 
odpowiednio wycenisz swoje usługi, zaro-
bisz więcej. 

Umiejętne wycenianie Twoich usług i produktów to 
najlepsza i najpowszechniejsza strategia biznesowa. 
Jednakże, mimo że wydaje się to być takie oczywiste, 
strategia ta wcale nie jest właściwie stosowana ani dobrze 
poznana przez większość przedsiębiorców. Dlaczego? I jak 
sprawdzić czy dobrze oszacowaliśmy ceny naszych usług?

Jak prawidłowo obliczyć 
rentowność zabiegów?

Co to znaczy odpowiednio? To znaczy 
nie za nisko, bo dołożysz do interesu, 
ale też nie za wysoko – bo przestraszysz 
klientów.

Jak wyznaczyć Poziom?
Podczas wyliczania rentowności danego 
zabiegu, jeden z kluczowych elementów 
stanowi koszt wykonania tej konkretnej 
usługi. Powinien być on bardzo skrupu-
latnie wyliczony. Dość często kalkulacje 
cen zabiegów zostają wyliczane w opar-
ciu o koszty produktów kosmetycznych 
użytych do danego zabiegu. Owszem, 
stanowią one podstawowe znaczenie dla 
określenia ceny finalnej za jaką będzie 
się sprzedawało swoje usługi klientom, 
jednak nie można tutaj brać pod uwagę 
tylko kosztów preparatów kosmetycz-
nych i prowizji dla pracownika. 
Na cenę zabiegu składa się więcej 
elementów – cały szereg innych czyn-
ników. Dlatego dość często nie spraw-
dzają się tzw. ceny sugerowane przez 
dystrybutorów, ponieważ są wyliczane 
tylko na podstawie jednego lub dwóch 
czynników, jakim są: koszt prepa-
ratów kosmetycznych i materiałów 
jednorazowych. Każdy salon ma inne 
koszty prowadzenia działalności i tylko 
rzetelne ich wyliczenie pozwoli ustalić 
cenę finalną za usługi tak, aby były one 
rentowne.

Jak liczyć koszty,  
żeby niczego nie Przeoczyć?

Żeby poznać specyfikę swojego salonu 
– oczywiście w ujęciu kondycji finan-
sowej i rentowności, musisz dokładnie 
znać wszystkie swoje koszty. Spisz je 
skrupulatnie – najlepiej w arkuszu exel. 
Na przykład takim jak w tabeli obok.

Mając pełny wgląd do kosztów, możemy 
obliczyć wartość jednej roboczogodzi-
ny. To suma wszystkich miesięcznych 
kosztów podzielona przez ilość roboczo-
godzin. Pamiętajmy jednak, aby przy 
kalkulacji roboczogodzin uwzględnić 
podział na usługi, ponieważ różnią się 
one między sobą czynnikami. Jedne 
wymagają użycia sprzętu i droższych 
preparatów kosmetycznych, inne po-
trzebują większej ilości czasu. Dodatko-
wo należy wkalkulować czas potrzebny 
na przygotowanie gabinetu do zabiegu. 
Każda usługa powinna być wyceniona 
indywidualnie. 
Strategia kosztowa przy ustalaniu cen 
w usługach beauty ma zasadnicze zna-
czenie. W przeciwieństwie do innych 
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usług (takich jak usługi gastronomicz-
ne) nie można mówić o efekcie skali, 
ponieważ w usługach kosmetycznych 
pracuje się jeden na jeden, czyli jeden 
terapeuta może wykonywać usługę wy-
łącznie u jednego klienta. Zabiegi, które 
wykonuje się grupowo stanowią bardzo 
małą część w stosunku do pozostałego 
menu zabiegowego i przeważnie są 
dostępne w spa hotelowych. Zaliczamy 
do tego między innymi kąpiele tera-
peutyczne, zabiegi fizykalne, ale już 
pozostałe zabiegi wellness wykonywane 
są zawsze przez jednego pracownika dla 
jednego klienta. 

cena oczami klienta
Ustalanie ceny w oparciu o koszty jest 
jedną z najprostszych i najpopular-
niejszych metod. Niestety w tej stra-
tegii cenowej dość często ignorowane 
są potrzeby klienta, a podejmowane 
działania skupiają się przeważnie na 
firmie. A przecież, w ujęciu długofalo-
wym pomijanie potrzeb klienta może 

Niskie ceny nie są gwarantem 
lojalności klienta.
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Przykładowe zestawienie kosztów
 Netto Stawka%

Przychód 0,00 23%

sprzedaż usług   23%

sprzedaż produktów   23%

Koszty 0,00

PRACOWNICY – Wynagrodzenie prowizyjne 0,00

PRACOWNICY – ZUS  0,00

PRACOWNICY – Ubezpieczenie medyczne 0,00

PRACOWNICY – Fundusz socjalny (wyjazdy, prezenty) 0,00

LOKAL – wynajem 0,00

LOKAL – koszty administracyjne 0,00

LOKAL – energia 0,00

LOKAL – ochrona 0,00

LOKAL – dekoracje 0,00

LOKAL – fundusz remontowy  0,00

LOKAL – inne  0,00

UBEZPIECZENIE 0,00

ODBIÓR odpadów niebezpiecznych 0,00

URZĄDZENIA – leasing 0,00

URZĄDZENIA – amortyzacja 0,00

MEDIA -telefon / Internet 0,00

SYSTEM do zapisów on line 0,00

TERMINAL  0,00

ZAKUPY: chemia / spożywcze 0,00

ZAKUPY: materiały biurowe 0,00

ZABIEGI: Materiały kosmetyczne 0,00

ZABIEGI: Materiały jednorazowe 0,00

MARKETING 0,00

MARKETING – reklama (adwords, facebook, inne) 0,00

MARKETING – grafika, druk 0,00

MARKETING – copywriting 0,00

MARKETING – pozycjonowanie 0,00

MARKETING – promocja (prezenty, upominki) 0,00

Przychód 0,00

Koszty 0,00

Dochód netto 0,00

spowodować, że zacznie on szukać salo-
nu, w którym jego oczekiwania zostaną 
uwzględnione. Poza tym, tworzenie 
ceny tylko na podstawie kosztów nie 
przyczynia się do budowania przewagi 
konkurencyjnej. 
Dobrym sposobem na ustalenie ceny 
jest więc spojrzenie na produkt czy 
usługę oczami klienta. Wycena według 
korzyści, jakie osiągnie, a nie tylko 
według faktycznego kosztu zakupu 
czy cech produktu. Cena umożliwia 
sprzedaż ale również pokazuje war-
tość. I mówimy tu nie tylko o wartości 
produktu ale o wartości potrzeby, którą 
chce zaspokoić klient w danym mo-
mencie wyrażoną w pieniądzu. Zacznij 
wyceniać swoje usługi według wartości 
dla klienta!

co zatem wPływa  
na wartość daneJ usługi? 

Cena przede wszystkim powinna być 
odzwierciedleniem wartości, jaką otrzy-
muje klient i być akceptowana przez 

potencjalnych nabywców. Powinna 
opierać się na kilku filarach, na które 
składają się: 
• koszty wytworzenia jednostkowej 

usługi;
• popyt;
• działania konkurencji;
• zysk.

Do kalkulacji cenowej należy jeszcze 
wziąć pod uwagę różnego rodzaju akcje 
rabatowe. Dość często ten element jest 
pomijany, co skutkuje późniejszym 
brakiem opłacalności. Nic tak nie cieszy 
właściciela salonu jak kolejna sprzedaż 
zabiegów czy produktów, dlatego często 
obniżają cenę tu o 15%, a tam o 20% 
z myślą, że tym sposobem sprzedadzą 
odrobinę więcej pakietów z zabiegami. 
Prowadząc salon łatwo możesz wpaść 
w pułapkę obniżania cen. W końcu każ-
demu zależy na tym, żeby mieć klien-
tów i żeby jak najwięcej sprzedać. Ale 
to nie jest droga do sukcesu. W takim 
wypadku nie ma się co dziwić, że firma 
zarabia tak mało albo jest zupełnie 
nierentowna. Obniżenie ceny wcale nie 
sprawi, że klienci będą lojalni. Wielu 
przedsiębiorców sądzi, że obniżenie ce-
ny sprawi, że klient wróci za chwilę po 
to, żeby kupić produkt taniej. Nie, nie 
wróci. A jak wróci to będzie wymagał 
jeszcze więcej. Bo przecież wrócił, więc 
należy mu się za to dodatkowa nagroda, 
czy nie tak?
Otóż, aby odnieść sukces finansowy 
jednym z bardzo ważnych aspektów 
jest umiejętność zarządzania ceną za 
oferowane usługi. Strategia cenowa to 
ważny element w praktyce zarządzania. 
Nie wystarczy się tego nauczyć, trzeba 
stale analizować rynek cenowy. Używaj 
strategii cenowej po to, żeby utkwić 
w głowie klienta, żeby poukładać ele-
menty układanki o nazwie „rentowna 
sprzedaż”. 
Na rynku spa & beauty obserwujemy 
dużą rozbieżność cen tych samych 
zabiegów. Czy powinniśmy dążyć do 
ujednolicenia cen? Niekoniecznie, po-
nieważ gabinety różnią się między sobą 
standardem obsługi klienta, w szerokim 
tego słowa znaczeniu, a także położe-
niem.
Pomysł na własny biznes to nie wszyst-
ko. Konieczne jest również jego wyko-
nanie i przeprowadzenie gruntownej 
analizy pozwalającej na ocenę kosztów 
i zysków. 

Beata Adamczyk 
Międzynarodowy konsultant 
rynku spa & beauty, wykła-

dowca, szkoleniowiec.
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W ażne założenie 
przed startem: jeżeli 
spodziewasz się, że 
na kilku stronach 

A4 opiszę tajną metodę na zarabianie 
100.000 zł/miesięcznie dzięki jednej 
reklamie na Facebooku... to niestety, ale 
mam złą informację. Takiej metody nie 
ma. Nie napiszę tutaj również, że trzeba 
publikować więcej postów, więcej wyda-
wać na promocję w Google oraz wysyłać 
więcej maili. Dlaczego?
Nic nie zmieni publikacja słabych (pią-
teczkowych) postów, nawet gdyby było 
ich 1000. Wydanie nawet 10.000 zł na 
promocję w Google Ads i skierowanie 
ruchu na źle napisaną ofertę również 
nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. 

Tak samo wysyłka 5 maili ofertowych do 
osób, które nie są zadowolone z wykona-
nej wcześniej usługi.
Wierzę, że jeżeli coś nie działa tak jak 
powinno, to problem leży w fundamen-
tach (schematach), a nie w detalach. 
Oto filarów, o których należy pamiętać, 
aby marketing był inwestycją, a nie 
kosztem.

1.   matematyka, a nie 
finezyJny dobór grafik 
i fontów na banerku

Każdy chce więcej zarobić. Ty również. 
Ale nie będzie to możliwe, jeżeli nie 
zaczniesz regularnie sprawdzać liczb 
w swoim biznesie. Pora na podsumo-

Marketing zabiera coraz więcej czasu i pochłania coraz 
więcej pieniędzy. Taka jest rzeczywistość nie tylko lokalnych 
firm, ale i wielkich organizacji. O ile duzi gracze mogą wpisać 
wydatki w ogólny wynik firmy, to lokalne biznesy liczą się 
z każdą złotówką. Jakie decyzje marketingowe podejmować, 
aby stopa zwrotu była na plusie? O tym jest ten artykuł.

marketing – inwestycja czy 
dziura w portfelu?
sprawdź, czy pamiętasz o 8 fundamentach marketingu

wanie wyników z ostatniego miesiąca. 
Czy wiesz, ile wydajesz na promocje, 
jakie ponosisz koszty i ilu klientów 
z tego przychodzi do gabinetu? Zakła-
dam, że z liczenia lubisz najbardziej 
liczyć pieniądze ze sprzedaży, natomiast 
marketing, który ma się zwracać, ma 
w sobie więcej z matematycznych obli-
czeń w Excelu niż finezyjnego tworzenia 
sloganów. 
Każdego miesiąca zbieraj sobie cho-
ciaż podstawowe liczby:
1. sumaryczne wydatki na marketing,
2. obrót ze sprzedaży na nowych klien-

tach,
3. łączny obrót firmy.

Oczywiście zaawansowane podsumo-
wanie marketingowe zawiera więcej 
wskaźników i liczb, ale tutaj chodzi o to, 
aby zebrać pierwsze dane i wiedzieć, 
jak zmieniają się liczby w zależności od 
wzrostu wydatków. 
Co z tym możesz dalej zrobić? Podziel 
łączne wydatki na marketing przez 
liczbę nowych klientek.
Praktyczny przykład: Jeżeli wydajesz 
1000 zł na Google Ads oraz 500 zł na 
Facebooka, a do Twojego salonu przy-
szło w poprzednim miesiącu 30 nowych 
klientek, to obliczenia powinny wyglą-
dać w taki sposób: 1000+500 = 1500. 
1500/30 = 50. To oznacza, że średnio 
wydajesz 50 zł na pozyskanie jednej 
klientki. Oczywiście to tylko uprosz-
czone obliczenia, aby mniej więcej znać 
wartości swojego biznesu. Ten wskaźnik 
nazywa się CAC (client acquisition 
cost). Przekładając na polski, to jednost-
kowy koszt pozyskania klienta. 
Wniosek: Dobrze przemyślany marke-
ting powinien przyciągnąć osoby zain-
teresowane Twoją ofertą, które zgłoszą 
się do Ciebie na pierwszy zabieg. Od 
jakości Twojego serwisu, umiejętności 
sprzedażowych i późniejszych proce-
sów posprzedażowych zależy dosprze-
daż droższych usług oraz utrzymanie 
klientki.

2.   skuP się na naJbardzieJ 
oPłacalnym dla ciebie 
rynku

Prawdopodobnie nie potrzebujesz dzie-
siątek tysięcy klientek. Wystarczy Ci 
dużo mniej osób, ale bardziej dopasowa-
nych do Twoich usług. Chodzi o zasadę 
1000 fanów. Opracował ją niejaki Kevin 

Fot. Fotolia.com



Kelly. Mówi on, że do biznesowego 
rozwoju wystarczy Ci tylko… tysiąc fa-
nów-klientów. Chodzi o to, że bardziej 
opłaca się skupić na osobach, które już 
Ci zapłaciły, niż ciągle szukać nowych 
klientów.
Przeanalizuj sobie kim są klientki, 
które zostawiają u Ciebie najwięcej 
pieniędzy, takie, z którymi najlepiej 
Ci się pracuje i zastanów się, dlaczego 
przychodzą do Twojego salonu. Dlacze-
go wybierają właśnie to, co Ty robisz. 
Podpowiadam, możesz je „z ciekawo-
ści” zapytać o to, dlaczego właściwie 
przychodzą do Ciebie.

3.   wchodź 
w bezinteresowne 
relacJe z osobami, 
które obserwuJą cię 
w internecie, kontaktuJ 
się ze stałymi klientami

Nie ma nic gorszego niż ciągłe publi-
kowanie ofert i promocji. Social media 
to nie OLX, czy Allegro. Najlepiej 
sprawdzi się wchodzenie w bezintere-
sowne konwersacje w komentarzach 
lub wiadomościach prywatnych. To 
najprostszy mechanizm sprzedaży 
w internecie. Tzw. strategia nisko wi-
szących owoców, czyli rozwiązań, które 
są w zasięgu Twojej ręki. Odpowiadaj 
na komentarze, zapytaj, co konkretnie 
podobało się komentującemu albo 
– co się nie podobało. Podziękuj za 
poświęcenie chwili czasu na przeczy-
tanie Twojego posta i reakcję. Napisz 
wiadomość na Messengerze, by zapytać 
koleżeńsko o opinię w kontekście 
opublikowanego postu. Możliwości są 
setki, a od Twojej kreatywności zależy, 
jak to poprowadzisz.
Masz stałe klientki/klientów, których 
dobrze już znasz? Świetnie. Wyślij im 
miłe wiadomości na urodziny z życze-
niami lub/i drobne prezenty, pokaż 
im, że o nich tak po ludzku pamiętasz. 
Zamiast dbać o szerokie rzesze nowych 

klientów spraw, aby Twoi najlepsi 
klienci stali się Twoimi największymi 
promotorami.

4.   stale Podnoś Jakość 
Pracy i komunikuJ, 
w Jaki sPosób wchodzisz 
na wyższy Poziom 
świadczenia usług

Jeżeli nie chcesz wydawać wiele na 
marketing, to pamiętaj, że najlepszym 
marketingiem, jest dobrze wykonana 
robota. Co mogłoby być jeszcze lepsze? 
Pochwalenie się dobrze wykonaną 
pracą na stronie oraz w mediach spo-
łecznościowych. Pokaż zdjęcia (masz 
od tego komórkę) realizacji usługi, 
swojego teamu podczas szkolenia lub 
po prostu siebie z zadowolonym klien-
tem. Opracuj minimum jedną realiza-
cję miesięcznie.
Koniecznie pokaż na swoich przykła-
dach, czym się różni „fuszerka” od 
dobrze wykonanego zabiegu lub usługi. 
Opisz, na co trzeba szczególnie zwrócić 
uwagę wybierając konkretny produkt, 
usługę, czy nawet salon.
Po wykonanym zabiegu, np. po 7 
dniach zadzwoń i zapytaj, jaki jest 
efekt lub czy wszystko jest w porządku. 
Chodzi o ten drobny gest, na który 
większości ludzi brakuje odwagi. Jeśli 
dowiesz się, że trzeba coś udoskonalić 
w Twojej pracy, to schowaj dumę do 
kieszeni, zakasaj rękawy i popraw. Po 
prostu chwyć za telefon po wykonanym 
zabiegu, czy usłudze i zapytaj o od-
czucia, stopień zadowolenia z efektów 
zabiegu lub po prostu podziękuj za 
wizytę i wspomnij, jaką pielęgnację 
warto zastosować po.
Jeżeli usłyszysz pozytywną opinię, to 
pozyskaj zgodę i pochwal się, gdzie 
trzeba. A co tam! Wszędzie! Możesz 
też poprosić, aby klient opublikował tę 
opinię w Google, na Facebooku, czy na 
Instagramie. Ustaw sobie za cel mini-
mum 10 opinii miesięcznie. 
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Mrotex Group
Dział Serwisu
ul. Robotnicza 68
Wrocław
+48 512 366 722
serwis@mrotex.com 

MROTEX GROUP
oferuje profesjonalny serwis
urządzeń do masażu
podciśnieniowego
na terenie całego kraju.

Nasza oferta obejmuje:
   przeglądy ok   przeglądy okresowe
   wymianę węży
   naprawę głowic zabiegowych
   regenerację pompy
   awarie elektroniczne 
   i elektryczne urządzeń
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5.   nie rób obniżek 
cenowych na usługi, 
które i tak się naJlePieJ 
sPrzedaJą

To złota zasada każdego dobrze prospe-
rującego salonu beauty. Na iPhony nikt 
nie daje zniżek. Wiadomo, że i tak się 
sprzedadzą. 
Co można zrobić zamiast prostego 
rabatu? 
• Pakiet zabiegów, które się uzupełnia-

ją.
• Obniżkę wyłącznie na pierwszy 

zabieg.
• Ofertę: kup w pełnej cenie i odbierz 

voucher dla koleżanki.
• Ofertę: kup w pełnej cenie i odbierz 

voucher -50% do wykorzystania w ko-
lejnym miesiącu.

• Do każdego zakupu dodaj kupon 
promocyjny na zakupy u firm part-
nerskich.

• Do zakupionego zabiegu dorzuć drob-
ny upominek np. kosmetyków.

To, o czym musisz pamiętać, to fakt, że 
promocja ma być atrakcyjna zarówno 
dla Twoich klientów, jak i dla Twojego 
biznesu. 

6.   twórz  
materiały wideo

Słuchaj, o co pytają Cię ludzie 
i publikuj odpowiedzi w formie 
filmów, a następnie udostępniaj 
za darmo w sieci. Najlepiej zacząć 
od Instagram Stories. Nawet nie 
wyobrażasz sobie, jak ten efemeryczny 
(znikający) content podnosi zaufanie 
do jego autora. Ludzie chcą widzieć co 
ma do powiedzenia osoba po drugiej 
stronie ekranu. Najciekawsze jest 
to, że Twoje klientki będą słuchały 
tego, co masz do powiedzenia zaraz 
po wypowiedziach ich ulubionych 
gwiazd. Warto się pokazać w takim 
towarzystwie.

Przykładowe tytuły wideo:
• Jak przygotować się do zabiegu?
• W jaki sposób zadbać o skórę po?
• Na jakie zabiegi warto się zdecydować 

jeszcze przed zimą?
• Co sama stosujesz, aby wyglądać tak, 

jak wyglądasz?
• Pokaż ofertę prezentową przed 

Gwiazdką.

Nie rób reklam typu „kup Pan cegłę”. 
Traktuj swoje publikacje jak rozmowę 
z koleżanką, która pyta o poradę. Gdy 
przestaniesz udawać kogoś, kim nie je-
steś wideo stanie się dla Ciebie bezstre-
sową formą komunikacji.

7.   twoi klienci twoimi 
naJwiększymi 
ambasadorami

Trzeba robić rzeczy, których Twoja 
konkurencja nie robi. Może nie mają na 
to czasu, boją się, są zbyt... leniwi, albo 
najzwyczajniej w świecie nie wiedzą, jak 
się za coś zabrać. Niby to banalne, ale… 
dotrzymanie obietnicy, terminu albo 
bycie dostępnym nic nie kosztuje. Nic, 
jeśli chodzi o walutę, bo po raz kolejny 
oddajesz swój czas.
Jednak może to być naprawdę dobra 
marketingowa inwestycja. Ludzie, 
o których zadbasz będą polecali Cię 
innym albo po prostu dobrze o Tobie 
mówili. Inwestuj więc swoją uwagę 
i szacunek do ludzi. Skoro twardo ry-
walizujesz z konkurencją tymi samymi 
usługami, to wyprzedź ich na miękko 
dzięki: fachowości, terminowości, 
uprzejmości, uśmiechowi i życzliwości 
w kontakcie.
Odzywaj się do swoich klientów, daj 
znać, że o nich pamiętasz. W jaki spo-
sób? Tak, jak wspomniałem wcześniej, 
wyślij im miłe wiadomości na urodziny 
z życzeniami lub/i drobne prezenty, gdy 
przyjdą do Ciebie do 14 dni od urodzin. 
Ciekawym i zarazem pozytywnie zaska-
kującym stałych klientów gestem mogą 

być gratulacje np. z okazji zaręczyn, 
ślubu, czy narodzin dziecka.
Pokaż im, że o nich tak po ludzku 
pamiętasz. Zamiast dbać o szerokie 
rzesze osób nowych klientów spraw, aby 
Twoi najlepsi klienci stali się Twoimi 
największymi promotorami.
• Składaj życzenia urodzinowe.
• Pamiętaj o drobnych upominkach 

z tej okazji.
• Obserwuj ich profile w mediach spo-

łecznościowych.
• Komentuj ich publikacje – zdjęcia 

i wydarzenia.
• Gratuluj ważnych wydarzeń.

Edukuj, inspiruj, odwołuj się do emocji, 
tak by pokazać klientom, że mają do 
czynienia z zaangażowanymi eksper-
tami, którym zależy na budowaniu 
pozytywnych relacji. Pamiętaj, że ludzie 
chętniej zostawiają pieniądze u kogoś, 
kogo lubią.

8.   wygosPodaruJ 
maksymalnie duży budżet 
na PromocJę

Za marketing albo płacisz czasem albo 
pieniędzmi. Im mniej masz pieniędzy, 
tym więcej swojego czasu (lub kre-
atywności) trzeba zaangażować. Wielki 
marketing za niewielkie pieniądze, to 
marzenie każdego właściciela firmy. 
Szczególnie w biznesach, które dopiero 
zaczynają się rozwijać i nie posiadają 
budżetu na zaawansowane aktywności 
marketingowe. Wielu ludzi pyta, czy da 
się robić dobry marketing za 100, 200, 
500 zł / miesięcznie.
Tylko nie mów, że nawet tyle nie masz. 
Abonament na Netflixie, drogie kawy 
w sieciówkach, czy szaleństwa kulinar-
ne w klubie w sobotni wieczór. Wyda-
jemy mnóstwo pieniędzy. To ogromne 
pole do rozsądnych oszczędności, czyli 
potencjalnego źródła marketingowych 
funduszy. Budżet? Na start niech to 
będzie 200 zł miesięcznie. Wybierz 
najważniejsze frazy kluczowe w Google 
i promuj dopracowane posty. 

Więcej na temat marketingu do 500 zł/
miesięcznie opowiedziałem podczas 22 
odcinka podkastu „Skuteczny marke-
ting”, którego jestem prowadzącym. 
Liczę na to, że po przeczytaniu tego 
artykułu rozszerzy się Twój sposób 
patrzenia na marketing. Tymczasem 
czytaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam 
za Ciebie kciuki. 

Wojciech Bizub
Ekspert marketingu 

internetowego, właściciel 
agencji marketingowej 

WBIZNES, wykładowca 
ASBiRO oraz ALK w Warszawie. 
Doceniany prelegent największych 

konferencji marketingowych.
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MARLENA ZAGóRNIK

Specjalista ds. 
odchudzania i zdrowego 
odżywiania, trener 
fitness, dyplomowana 
kosmetyczka, 
szkoleniowiec 
właścicielka Dotyk Natury 
Day Spa w Hajnówce

O rentowność należy 
zawalczyć
O tym, że droga do prowadzenia dochodowego salonu beauty czasami 
jest długa i kręta, a także o tym jak pokonać największe przeszkody 
i dlaczego warto to zrobić, z Marleną Zagórnik rozmawiał redaktor 
naczelny Beauty Inspiration – Mariusz Nieścior.

rentowność salonu beauty
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mariusz nieścior: Pani Marleno, kiedy za-
czynała Pani swój biznes? Jaki miał profil 
na początku?

«MArLENA ZAGórNIK: Od początku 
pracowałam razem z mężem. Zaczęliśmy 
w 2011 roku – po tym, jak dostaliśmy zielo-
ne światło z podlaskiej Fundacji rozwoju 
regionalnego – otrzymaliśmy dotację. 
Wzięliśmy też pożyczkę i zakupiliśmy 
środki trwałe. Ja byłam świeżo po studiach, 
miałam niewielkie doświadczenie. Marzyli-
śmy o dziennym SPA. Chcieliśmy specjali-
zować się w masażach.

mn: Profil ten jednak nie przetrwał do dziś. 
Co się stało?

«MZ: Już na początku nie było dobrze. 
A z biegiem czasu coraz częściej liczyliśmy 
się z tym, że może być bardzo źle. Po 3 la-
tach okazało się, że dalej musimy dokładać. 
Musieliśmy podejmować inne prace, żeby 
nasze SPA mogło funkcjonować…

mn: A co się stało po tych 3 latach? Rozwa-
żała Pani zamknięcie firmy?

«MZ: Tak, takie myśli były cały czas. Do-
staliśmy jednak pewny zastrzyk pieniędzy, 
który pozwolił nam rozwinąć skrzydła.

mn: Było to dofinansowanie czy pożyczka?

«MZ: To był spadek i pożyczka od rodziny. 
Ale nie tylko to zaowocowało zmianami.
Kiedyś przywiozłam z targów gazetę Be-
auty Inspiration – to było jakieś 4 lata po 
rozpoczęciu pracy. Wśród artykułów były te 
napisane przez Panią Martę Fiłoń. Pa-
miętam, że czytałam je bardzo dokładnie. 
Chciałam wprowadzać je w życie. Muszę 
przyznać, że początkowo moje starania 
nie przynosiły żadnych skutków. I znów 
rozważałam zamknięcie firmy. Wtedy do-
wiedziałam się o szkoleniach online. Mama 
mnie wsparła i kupiłam wówczas pakiet 
szkoleń. I przyszły zmiany. Miałam czas, 
żeby się szkolić, bo to był okres kiedy by-
łam w ciąży, więc nie byłam aż tak aktywna 
zawodowo. Mogłam się zająć w domu 

marketingiem. Wcześniej myśleliśmy, że 
jesteśmy tak dobrzy, że klient sam nas znaj-
dzie i sam do nas przyjdzie. Myliliśmy się. 
O klienta trzeba zawalczyć.

mn: Swoje SPA prowadzi Pani w Hajnówce. 
To niewielkie miasto…

«MZ: To jest niewielka miejscowość, która 
bardzo szybko się wyludnia. Teraz mieszka 
tu ok. 18 tysięcy osób. To, że założyliśmy 
w tym miejscu działalność, wynikało z bli-
skości Puszczy Białowieskiej. Wiedziałam, 
że ten teren jest oblegany turystycznie. 
Liczyliśmy na to, że przyjdą do nas turyści 
i się przeliczyliśmy. Okazało się, że turyści 
wolą szukać usług pielęgnacyjnych w hotelu 
lub blisko siebie.

mn: Musieliście przekwalifikować profil 
klienta docelowego – z turystów na klientów 
z miasta, prawda?

«MZ: Dokładnie, naszego klienta, z naszej 
miejscowości, który był bardzo mało świado-
my. Ludzie myśleli, że korzystanie z zabie-
gów pielęgnacyjnych jest niemoralne, że 
masaże to wstyd. Musieliśmy ich nauczyć, 
że to jest dobre, że z tego można i należy 
korzystać.

mn: Więc musieliście przełamać stereotypy 
o pewnych zabiegach. Trudne zadanie. Co 
było pierwszym krokiem, pierwszą rzeczą, 
którą Pani zastosowała w swoim biznesie? 
Jaką zmianę Pani podjęła? Pytam tu o dzia-
łanie marketingowe…

«MZ: Może nie tylko marketing ale i prze-
profilowanie się. Największą wartością jaką 
wyniosłam ze szkoleń było: „nie oszczędzaj 
na reklamie i pokaż się z najlepszej strony”. 
Od początku wiedzieliśmy, że coś trzeba 
zrobić, jakieś ulotki itd. Te ulotki były 
początkowo drukowane na naszej drukarce, 
aby oszczędzić. Potem zrozumiałam, że 
musimy zainwestować. Pokazać, że jesteśmy 
profesjonalni.

mn: Okazało się, że na marketingu nie moż-
na oszczędzać?



«MZ: Właśnie o to chodzi. Czasami jak 
jest słabszy miesiąc ma się ochotę na 
redukcję wydatków na reklamę. Ale to 
błędne koło. Oszczędności na marketin-
gu szybko się mszczą.

mn: Zainwestowaliście w marketing ale 
też przeprofilowaliście usługi. Na czym 
polegało to przeprofilowanie?

«MZ: Przewrót był całkowity. Z samego 
masażu zrodził się masaż i odchudzanie 
szeroko pojęte, modelowanie sylwetki, 
zabiegi antycellulitowe z najnowszymi 
zabiegami na rynku. W tym samym cza-
sie zaczęliśmy rozbudowywać kosmetykę 
twarzy tj. odmładzanie, oczyszczanie 
i usuwanie zmarszczek. Zainwestowali-
śmy również w nowoczesne urządzenia.

mn: Co zrobiliście, by przyciągnąć klien-
tów z miasta?

«MZ: Przede wszystkim staraliśmy się 
jeszcze bardziej o nich dbać. Dzwoni-
liśmy po zabiegu, żeby zapytać jak się 
czują, składaliśmy życzenia urodzinowe, 
zapraszaliśmy na wyjątkowe eventy…

mn: Proszę mi powiedzieć jakie działa-
nia marketingowe Pani podjęła? Oprócz 
tego, że zainwestowała Pani w profesjo-
nalne ulotki… To pewnie nie wszystko?

«MZ: rzeczywiście ulotki to kropla 
w morzu. Spędziłam wiele roboczogo-
dzin nad tworzeniem oferty, która by 
odpowiadała na potrzeby klienta na 
zasadzie rozwiązania jego problemu. Nie 
sprzedaję zabiegu np. fali uderzeniowej 
tylko pakiet, który usuwa cellulit. A poza 
tym, poszłam mocno w portale społecz-

nościowe, kontakt z klientem. relacje 
konkursowe, posty pod którymi klient 
może się wypowiedzieć, wyjaśnić co 
mu się podoba, co nie. Mnóstwo pracy. 
Trzeba wyjść do klienta. Dbać o to, żeby 
o nas nie zapomniał.

mn: Kiedy Pani zauważyła, że to działa?

«MZ: Po około roku od rozpoczęcia 
działań.

mn: A po czym Pani poznała, że to dzia-
ła? Zwiększona liczba stałych klientów?

«MZ: Zwiększona liczba klientów oraz 
potrzeba rozbudowania salonu o kolejne 
pokoje zabiegowe.

mn: Wyszliście już na prostą?

«MZ: Tak, muszę powiedzieć, że jest 
dobrze. Staramy się utrzymywać poziom. 
To jest nasze największe działanie. Są 
problemy – np. trzeba było zatrudnić 
nowy personel, a teraz nie jest to proste. 
Dlatego sama wykonuję część zabiegów 
i mam mniej czasu marketingowego.

mn: Jak rozumiem była również inwe-
stycja w sprzęt, która też się Państwu 
zwróciła?

«MZ: Pierwsze zakupione sprzęty już 
dawno się zwróciły. Ciągle dokupujemy 
nowe, w miarę możliwości uzyskania 
kredytów.

mn: A co Pani zdaniem z perspektywy 
czasu było punktem zwrotnym. Co spra-
wiło, że nie zamknęła Pani salonu?

«MZ: Kilka rzeczy. Osoby, które spotka-
łam na swojej drodze. W moim przypad-
ku Pani Marta, która nauczyła mnie co, 
jak i kiedy powinnam robić jeśli chodzi 
o działania marketingowe. Dzięki pani 
Marcie zrozumiałam, że nie mogę robić 
wszystkiego sama. Trzeba oddać część 
pracy profesjonalistom, bo oni zrobią 
to lepiej i dużo szybciej. Współpracuje-
my z grafikiem, firmą która wykonuje 
w naszym salonie depilację laserową. Nie 
porywamy się z motyką na księżyc. Nie 
kupujemy od razu sprzętu za 300 tysięcy 
złotych. Staramy się współpracować 
z osobami, które pomogą nam poszerzyć 
naszą ofertę.

mn: A z marketingowego punktu widze-
nia, co zadziałało najbardziej? Czy jest 
jedna rzecz czy szereg działań, które 
przyczyniły się do tak dynamicznego 
rozwoju firmy?

«MZ: Tak jak wspominałam wcześniej 
– poświęciłam na to mnóstwo czasu. 

Każdy składnik marketingowy miał na 
to wpływ np. codzienne, sukcesywne 
dodawanie postów na facebooku. Mery-
toryczne ciekawe teksty na blogu, które 
zaciekawią klienta i dadzą mu wiedzę. 
Dodatkowo wydajemy gazetkę z arty-
kułami naszej ekipy specjalistów. Ściśle 
współpracujemy z parkiem wodnym, 
otwieramy się na współpracę z innymi.

mn: Czy ta gazeta jest cykliczna i wycho-
dzi co miesiąc? Jak się nazywa?

«MZ: Tak wychodzi co miesiąc i nazywa 
się „Dbaj o Siebie”.

mn: Jest kolportowana w  Hajnówce 
w miejscach związanych z urodą praw-
da?

«MZ: Owszem, dodatkowo może być raz 
w miesiącu pobrana na facebooku.

mn: To świetny pomysł. Jak wyglądają 
eventy?

«MZ: Są organizowane co pół roku. 
Przygotowanie ich zajmuje nam około 
2 miesięcy. Jeżeli chodzi o tematykę 
to staramy się promować nowe rzeczy. 
Tak jak mówiłam, tylko stali klienci są 
zaproszeni na takie spotkanie. Odbywają 
się pokazy nowych zabiegów. Ostatnio 
mieliśmy pokaz oczyszczania wodno-wo-
dorowego. No i w trakcie tego spotkania 
jest poczęstunek, klienci mogą zakupić 
w atrakcyjnych cenach pakiety i poje-
dyncze zabiegi.

mn: Gdyby miała Pani poradzić coś 
koleżance, która stoi przed dylematem 
– zamknąć salon czy nie…

«MZ: Poradziłabym żeby przyjrzała się 
swojemu salonowi z boku i wyliczyła czy 
na pewno na tym zarabia. Jeżeli musi 
dokładać, powinna rozważyć różne opcje, 
w tym czy jest w stanie więcej pracować, 
przekwalifikować się. Próbować, walczyć 
i włożyć w to mnóstwo pracy, bo warto.

Dziękuję za rozmowę.

Redukcja wydatków ma reklamę 
to błędne koło. Oszczędności na 
marketingu szybko się mszczą.
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26 biznes

S prawdź, czy dotyczą cię 
poniższe „dolegliwości”, 
z których możesz się od razu 
„wyleczyć”:

1.  nie wiesz od czego zależy 
twóJ zysk

Wydaje się, że określenie wysokości 
zysku jest proste – wystarczy zerknąć 
do kasy. Ale tak naprawdę zysk to 
nadwyżka, która ci zostaje z tego co 
klient zapłaci za twoje usługi po tym, 
jak zapłacisz pracownikom, uregulu-
jesz wszelkie opłaty stałe, a także te za 
reklamę i faktury za materiały.

Brak świadomości ile cię to tak na-
prawdę kosztuje prowadzi do złudnego 
przeświadczenia, że nie jest źle, bo 
jakieś pieniądze pojawiają się w kasie. 
Niestety prowadząc biznes trudno 
o rozliczenie miesięczne, by dokładnie 
wiedzieć ile mi zostało pieniędzy. To 
sztuka patrzenia na cały rok i liczenia 
wszystkich kosztów, bez pomijania wy-
datków na naprawy, szkolenia i wydruki 
reklam. 
Bez tego dochodzi do ustalania prowi-
zji dla pracowników bez odniesienia 
do rzeczywistych możliwości twojego 
biznesu i promocji, do których musisz 
dokładać.

2. widzisz wydatki,  
a nie inwestycJe 

Czasem się zastanawiasz czy potrzebu-
jesz wydawać na program do umawia-
nia się online, na nowy katalog, albo 
oświetlenie do półki z kosmetykami. To 
przecież wszystko koszty. Może i bez 
tego da się pracować? 
I nie chodzi tu o to, bez czego da się 
funkcjonować, ale czy na wydatki 
patrzysz jako na koszty czy jako na 
inwestycje. W pierwszym przypadku 
musisz je płacić i nie widzisz w tym 
większego sensu (jak np. ZUS, bo chyba 
nie spodziewasz się przyzwoitej eme-

Właściciele wielu salonów, ciszą się obecnie tak dużym zainteresowaniem ofertą zabiegową, 
że bez trudu mogliby zatrudnić kilku nowych pracowników. Choć kilka lat temu zadawali 
sobie pytanie jak zdobyć nowych klientów, teraz poszukują raczej rozwiązań na to, jak 
przekazać nawet lojalnemu klientowi, że pierwszy wolny termin jest za sześć tygodni. 
Można powiedzieć „klęska urodzaju”! Ale czy te salony zarabiają? Niekoniecznie! Właściciele 
niektórych z nich często zastanawiają się nawet jak to jest, że przy takim ruchu jakoś nie 
widać wielkiego zysku.

7 niePokoJących 
sygnałów,
które nie pozwalają ci szybko 
zwiększyć zysku w twoim 
salonie

Fot. Fotolia.com



rytury). W drugim natomiast wydając 
każdą złotówkę patrzysz jak możesz na 
niej zarobić. 
Zwróć uwagę na swoje wydatki 
i sprawdź czy każdą pozycję dobrze 
wykorzystujesz do zwiększenia zy-
sku. Jak to? Wybrałaś droższą markę 
kosmetyków? Sprawdź czy w pełni 
wykorzystujesz informacje dostarcza-
ne ci przez dystrybutora. Czy mówisz 
w social mediach dlaczego pracujesz 
właśnie na tej marce? A czy mówisz, 
że sprawdzałaś wiele innych i tylko ta 
zapewnia ci efekty, których oczekują 
twoje klientki? A może przymierzasz się 
do tego, by odświeżyć wnętrze? W takim 
przypadku możesz zaplanować kilka 
angażujących wpisów na Facebooku, jak 
na przykład głosowanie na kolor ściany. 
Dzięki temu klientki chętniej podzielą 
się komentarzem pod postem, a twój 
wpis na FB może dotrzeć do szerszego 
grona odbiorców. 
Wydajesz pieniądze na funkcjonowanie 
salonu? Mów głośno, jak to się przełoży 
na komfort klientek i efekty propono-
wanych terapii.

3. ograniczasz  
nie te koszty 

Gdy masz dużo klientów albo chęć 
obcięcia wydatków to rezygnujesz z pła-
cenia za reklamę lub oszczędzasz na 
szkoleniach dla pracowników (bo mogą 
przyjmować klientów zamiast tracić 
czas na szkolenie). A może zrezygnujesz 
z smsów przypominających o terminie 
wizyty lub przestaniesz publikować 
posty w social mediach. Mam tylko 
nadzieję, że te oszczędności nie idą 
w kierunku obniżania jakości zabiegów, 
bo czasem się wydaje, że klientka nie 
zauważy, że do demakijażu użyjesz słab-
szego mleczka zamiast tego zalecanego 
w protokole zabiegowym…
Czy to dobry kierunek? Niestety w wie-
lu wypadkach, może skończyć się jak 

z ciastem, które zupełnie straci swoją 
wyjątkowość gdy użyjesz do niego gor-
szej jakości jaj. I dlatego, aby niechcący 
nie stracić swojego „uroku” spójrz 
na swoje koszty i zaznacz te pozycje, 
których zmniejszenie pociągnie za sobą 
zmniejszenie przychodu. 
Przestaniesz wydawać na reklamę 
i marketing? Brak klientów odczujesz 
przy pierwszym spowolnieniu w bran-
ży, np. podczas ferii, albo na początku 
roku. A może zrezygnujesz z kremu do 
rąk wykańczającego manicure? Kiedy 
klientka raz pójdzie tam, gdzie dbają 
o nią bardziej niż ty, niestety nie będzie 
miała powodu, by wrócić i tobie płacić 
więcej. 

4. nie wiesz ile kosztuJe cię 
twóJ klient

Kiedy masz wolne godziny w grafiku to 
pierwszą twoją myślą jest: „jak zdobyć 
nowych klientów”. Jednak to najdroższy 
sposób zapełnienia kalendarza salonu. 
I nie chodzi tu o wielkość zniżki, którą 
chcesz przyciągnąć uwagę do twojej 
oferty. Tu chodzi o inwestycję w to, by 
twoja informacja dotarła do potencjal-
nie zainteresowanych klientów. 
Nowy klient kosztuje cię dokładnie tyle, 
ile wynosi wartość promocji na pierwszą 
wizytę plus nakład na reklamę np. w so-
cial mediach. I dlatego może się okazać, 
że pierwszy zabieg wykonujesz za dar-

mo, albo jedynie po kosztach. Dopiero 
na drugiej i kolejnej wizycie zarabiasz. 
Dlatego akcje na szybkie zdobycie 
nowych klientów, kiedy nie ma sezonu 
na zabiegi kosmetyczne (np. początek 
roku), to zapewnianie sobie wyłącznie 
przyjemności wykonania zabiegów. Bo 
o zyskach w tym przypadku definityw-
nie nie ma mowy. 
Musisz zrozumieć, że zapełnienie grafi-
ku powinno w dużej mierze pochodzić 
z szerokiego grona twoich „starszych” 
klientów. Tych, którzy już znają twoje 
zabiegi i mogą korzystać z kolejnych 
pozycji. Wiem, że klientki korzysta-
jące z manicure nie łatwo przekonać 
do zabiegów na twarz, ale na to też są 
sposoby, np:
• wręczenie kuponu zniżkowego na 

zabieg lub gratisowe badanie cery 
w zamian za to, że w ciągu 9 tygodni 
skorzystała trzykrotnie z manicure,

• wymiana punktów z programu lojal-
nościowego na zabiegi na twarz a nie 
na zabiegi, które twoja klientka i tak 
kupuje,

• przekierowanie do koleżanki kosme-
tolożki, w przypadku gdyby klientka 
nie ufała tobie. Może nie wie, że jesteś 
świetna w manicurze i jednocześnie 
jesteś ekspertką w zabiegach na twarz.

5.  nie daJesz szansy  
na zwiększenie rachunku 
klientki

Kiedy myślisz o zwiększeniu przy-
chodu to masz przed oczami klientki, 
które przychodzą i od razu kupują 
duże pakiety najdroższych zabiegów. 
Niestety takich świadomych klientów 
nie ma wiele. Poza tym, ich zdobycie 
wygląda inaczej (i to kosztuje dużo 
więcej). Czasem może zapominasz, że 
1000 PLN to to samo co 10 transakcji 
po 100 PLN. I często łatwiej będzie ci 
sprawić, by 10 klientek podwyższyło 
swój rachunek o 100 PLN niż zdobyć 

Ocena funkcjonowania salonu 
– założeń budżetowych, ale 
również codziennej praktyki, 
to pierwszy krok do naprawy 
finansów i podniesienia 
rentowności.
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jedną, która zapłaci 1000 PLN. Jak mo-
żesz to zrobić? 
Po pierwsze wprowadzić drobniejsze 
produkty. Masz drogie kosmetyki do 
pielęgnacji domowej? Świetnie! Jed-
nocześnie możesz mieć przy recepcji 
koszyk z kosmetykami do rąk i ciała do 
100 PLN. A gdy ładnie je zapakujesz 
(np. w folię z ozdobną wstążką), to mo-
gą one służyć jako spontaniczny prezent 
zakupiony koleżance. 
Po drugie – pokaż lepszą alternatywę 
swoich zabiegów. Przecież w każdym 
przypadku możesz mieć bogatszą 
wersję. Daj szansę tym klientom, które 
zawsze wybierają co najlepsze i najdroż-
sze. Gdy pokażesz tylko jedną propo-
zycję, to ona nie będzie pewna czy jest 
to twoim top-rozwiązaniem. Dopiero 
gdy powiesz, że na dany problem masz 
dla niej dwa podejścia w różnej cenie, 
to wybierając to droższe będzie miała 
przekonanie, że dba o siebie w najlepszy 
możliwy sposób. 
Po trzecie – zawsze możesz oferować za-
biegi w pakiecie z innymi. Przecież mo-
żesz praktycznie do każdego zabiegu na 
twarz zaproponować dodatkowy masaż 
głowy, który będzie wyceniany osobno. 
A gdy masz miejsce w grafiku może to 
być inny zabieg, np. masaż. Co ważne 
nie musisz dawać zniżki, choć słowo 
pakiet kojarzy się z niższą ceną niż 
pojedyncze pozycje z pakietu. Pamiętaj, 
że oprócz ceny bardzo ważnym (i często 
ważniejszym) argumentem będzie np. 
pielęgnacja twarzy i dłoni za jednym 
razem lub rytuał pielęgnacyjny, a nie 
tylko masaż. Oszczędność czasu dla 
klientki jest często ważniejszą korzyścią 
niż zniżka. 
Po czwarte – proponuj zakup zabiegów 
w serii. Zamiast kupować pojedyn-
czo klientka może kupić od razu cały 
„karnet”. Dzięki temu przy następnych 

wizytach może dokupować kolejne 
ulepszenia zabiegu i kosmetyki.
Po piąte – sprzedawaj bony podarun-
kowe. Szczególnie kiedy masz dużo 
klientów w salonie to zadbaj o to, by 
każdy z nich widział, że można u ciebie 
kupić voucher prezentowy. Dlatego za-
pakuj go w ozdobne pudełko, a nie tylko 
kopertę. Całość postaw na recepcji, by 
klientki z ciekawości zaglądały do środ-
ka. Wówczas myśl o kupieniu takiego 
prezentu, a nie np. kolejnych perfum, 
zacznie kiełkować im w głowie. 

6. PracuJesz dużo  
zamiast mądrze

Przypatrz się swojej ofercie i temu co 
klienci kupują. Gdy zobaczysz co się 
dobrze sprzedaje, a co słabo i zestawisz 
to z zyskownością każdej pozycji to 
wyjdzie ci, że masz cztery kategorie 
produktowe:
• Usługi, których sprzedajesz mało 

i mało na nich zarabiasz. I takie 
możesz spokojnie usunąć z oferty, by 
nie straszyły w menu zabiegowym. 
Jednocześnie, gdy nie wymagają 
zbyt wiele nakładu pracy czy udziału 
pracownika, to możesz zrobić z nich 
atrakcyjny gratis dla klientek.

• Usługi, których dużo sprzedajesz, 
ale mało zarabiasz na pojedynczym 
zabiegu. Tu musisz nadrabiać ilością, 
ale nie da się pracować od 7 do 22 
przez długi czas, ani bez nakładów 
inwestycyjnych powiększyć lokal 
i zatrudnić nowe osoby. Tu twoim 
celem będzie zwiększenie kwoty jaką 
klientka zostawia za ten sam czas pra-
cy specjalisty. Pomyśl o wariancie VIP 
lub atrakcyjnych pakietach. Bardzo 
mocno rozważ podwyżkę cen.

• Usługi na których możesz zarabiać 
dobrze, ale jakoś się u ciebie nie 

sprzedają. Tu musisz postawić na bu-
dowanie marki eksperta i marketing. 
Niestety musisz dać się zauważyć 
przez klientów, bo sami się nie domy-
ślą, że masz jeszcze lepsze rozwiąza-
nia w zasięgu ręki. 

• Usługi, na których dobrze zarabiasz 
i klienci je chętnie kupują. W takim 
przypadku możesz myśleć nad rozwo-
jem biznesu i powiększeniem zespołu, 
jak i lokalu. 

7.nie wiesz  
gdzie tracisz szanse

Pomyśl jaką ścieżkę przechodzą twoi 
klienci od pierwszego kontaktu po 
moment gdy zostają twoimi lojalny-
mi klientami. Czasem okazuje się, że 
gdzieś po drodze jest „wąskie gardło”, 
które zatrzymuje wielu z nich. A ty 
patrzysz tylko na koniec ich drogi i nie 
widzisz tej przeszkody. 
Aby klient do ciebie wracał wielokrot-
nie (a do tego kupował kosmetyki) musi 
wcześniej przyjść przynajmniej raz 
na wizytę, co oznacza, że gdy zadzwo-
ni do salonu to musi być zachęcony 
przez recepcjonistkę do umówienia 
pierwszego terminu. A ten klient, aby 
zadzwonić do salonu, musi zaintereso-
wać się reklamą i poszukać kontaktu do 
ciebie. To może zrobić pod warunkiem, 
że w ogóle ją zobaczy. I dlatego znając 
poszczególne etapy możesz sprawdzić, 
w którym miejscu uciekają ci pieniądze. 
Aby efektywnie wykorzystać każdy etap, 
powinieneś:
• inwestować w reklamę, by więcej osób 

zobaczyło twoją reklamę,
• dbać o atrakcyjność postów i przycią-

gającą ofertę, by więcej osób zwróciło 
uwagę na twoją reklamę,

• sprawdzić kompetencje osób odbie-
rających telefon, może to właśnie one 
skutecznie odstraszają klientów, choć 
wydajesz duże pieniądze na reklamę,

• przygotować ofertę VIP i możliwości 
dodatkowych zakupów dla klientów, 
by mieli oni szansę na powiększenie 
swojego rachunku,

• wprowadzić standard obsługi, gdzie 
każdy klient jest umawiany na ko-
lejną wizytę oraz dostaje efektywne 
zachęty do skorzystania z szerokiej 
oferty salonu, by miał powód do cią-
głych powrotów do twojego salonu.

Prowadząc biznes nigdy nie będzie 
idealnie i stabilnie, ale gdy wyleczysz 
te siedem symptomów, to zapanujesz 
nad zyskiem, a przynajmniej będziesz 
wiedzieć co wzmocnić, by go szybko 
„podkręcić”, gdy będzie taka potrzeba.

Marta Fiłoń
Trener biznesu beauty

Oglądaj bezpłatnie szkolenie wi-
deo JAK PODKRĘCIĆ ZYSK 

W SALONIE BEAUTY na 
www.vod.martafilon.pl
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T worząc profile w me-
diach społecznościo-
wych nie nastawiamy 
się na prowadzenie 
komunikacji w sposobie 

informacyjnym, jak to ma miejsce na 
stronie www, gdzie każda wiadomość 
ma o czymś informować. Tutaj stawia-
my na model konwersacyjny. Budujemy 
społeczność, która rozmawia z nami 
i między sobą. 
Co za tym idzie, rozpoczynając przy-
godę z SM (social media) musimy 
mieć inny powód, niż sprzedaż. Tym 

ostatnim bowiem nie zachęcimy użyt-
kowników do obserwowania nas i bycia 
na bieżąco. 

zanim zaczniemy
Niestety większość zaczyna ze złej 
strony. Opowiem Ci coś, co pewnie już 
wiesz, lub przeczuwasz. Jak na ogół 
wygląda obecność na Instagramie? 
Zakładasz profil. Wypisujesz pomysły 
na content – wszystkie pomysły na 
publikacje – cykle artykułów, cieka-
wostki branżowe, produktowe, galerie 
zdjęć, filmy promocyjne czy pokazanie 

zastosowań produktu, efekty wykonania 
usługi, dbasz o ciekawe sesje zdjęciowe, 
szukasz nowych aplikacji do urozma-
icenia tych treści. Starasz się opisywać 
dobrze produkty i stawiasz na edukację 
odbiorcy. I jak działa – to super, ale jak 
nie działa – to masz jeszcze nadzieję, 
że pomoże płatna reklama… Tyle, że 
i z tym bywa różnie.
Tymczasem, musimy zacząć jeszcze 
zanim odpalimy komputer czy telefon. 
Aby tworzyć dobry content powinniśmy 
wejść w buty potencjalnego obserwa-
tora i odpowiedzieć sobie na początku 

Jak zdobywać followersów na Instagramie? To bardzo proste, choć nie łatwe ;) Wymaga 
zrozumienia prostych mechanizmów tej platformy społecznościowej, ale i samych ludzkich 
umysłów i sposobów działania. Tak, chodzi tu nie tylko o marketing, ale też socjologię. 
W poniższym tekście postaram się udzielić samych konkretnych porad i inspiracji, które mam 
nadzieję, okażą się przydatne w praktyce.

fallowersi lokalni 
– jak ich pozyskać na 
Instagramie?

Fot. Fotolia.com



na szereg ważnych pytań. Jakich? Oto 
przykłady:
• kim ja jako obserwator jestem (per-

sona), 
• jakie mam potrzeby związane 

z danym produktem, usługą (język 
korzyści),

• kiedy go potrzebuję? jak wybieram 
tego typu usługi? (kanały komunika-
cji poza SM),

• jak znalazłem ten profil (droga do-
świadczeń odbiorcy),

• co widzę na tym profilu (etapy lejka), 
• czy mnie to interesuje, wciąga, czy 

tematyka mi odpowiada? (dopasowa-
nie targetu), 

• czy firma wydaje mi się solidna, 
uczciwa, klarowna? (social proof) itd.

Te pytania to początek budowania 
tzw. strategii marketingowej do social 
media. Wychodzi ona z kolei z ogólnej 
strategii marketingu danej firmy. Wy-
znaczamy tam wiele etapów, do których 
później dopasowujemy media i narzę-
dzia. Ale na dzisiejsze potrzeby zrób-
my sobie taki mały szablon tworzenia 
strategii na potrzeby Instagrama.

1.   określ  
gruPę docelową 

Kto jest Twoją grupą docelową wśród 
użytkowników na Instagramie. Ale nie 
klientem, tylko osobą, która będzie 
rozmawiać z nami, komentować posty, 
reagować na nasze treści. Tutaj zobacz, 
że grupa docelowa w social media jest 
przeważnie szersza, od naszej grupy 
docelowej w sprzedaży. 
Im dokładniej opiszemy nasze grupy 
docelowe, tym lepiej. Dam Ci przykład 

– klientami barbershop będą faceci po 
30, którzy cenią swój wygląd, ale też na-
stolatkowie, którzy naśladują starszych 
i idą za modą. I nie tylko – obejmie ona 
również kobiety, które kupują kosmetyki 
lub vouchery np. pod choinkę dla swoich 
facetów. To ogólny opis. Dodamy do 
tego dane miasto, osiedle, może zasób 
portfela, status w związku, jak często 
dana osoba podróżuje, czego potrzebuje 
w życiu, czy ceni sobie spokój czy stawia 
na wyzwania. Im lepiej opiszemy, tym 
lepiej wyjdą nam kolejne punkty.

2.   „Po co” ktoś ma mnie 
obserwować?

Nie do końca możemy odpowiedzieć 
„dlaczego” ktoś ogląda nasz profil – to 
wynika z jego wewnętrznych pobudek, 
Ale wiemy „po co”. 
To pytanie stawia na efekt działania, 
a więc mamy na nie wpływ. Chcemy 
zaserwować jak najciekawsze treści, 
które przydadzą się naszemu odbiorcy, 
edukować go, rozwijać, informować, 
rozmawiać, zaprzyjaźnić się. Wszystko 
w myśl drogi „Poznaj mnie – polub mnie 
– zaufaj mi – zostań moim klientem – pole-
caj mnie dalej”. 
Tu musimy być nie tylko empatyczni 
do odbiorców, ale i krytyczni w stosun-
ku do siebie. Nie odpowiadajmy sobie 
„jesteśmy fajni, mamy fajne ceny, jesteśmy 
spontaniczni, robimy coś super fajnego” to 
za słabe odpowiedzi, by się wyróżnić 
i kogoś do siebie przekonać. 

3.   działania na Profilu 
– treść

Odpowiedz sobie na pytanie „po co ktoś 
miałby cię obserwować?” I zrób tak ładny 
i tak ciekawy profil jak tylko jesteś w sta-
nie. Przygotuj swój profil na odwiedziny 
z zewnątrz. Zrób badanie wśród swoich 
znajomych. Pokaż im swój profil i spytaj, 
czy są w stanie od razu odpowiedzieć 
czym się zajmujesz, czego mogę od 
ciebie oczekiwać, czy im się podoba, czy 
go zaobserwują na dłużej. I jeśli ktoś 
odpowie nie – spytaj dlaczego?
Podpowiem – przeważnie usłyszysz „ale 
po co?” 
I tutaj kłania się model freemium. 
Dziś większość usług ma darmowy 
dostęp próbny np. darmowy ebook 
„10 sposobów na...”, produkty mają 
bezpłatne próbki. Musimy ciut rozdać 
za darmo. Stąd ważne są konkursy, 
pisanie artykułów, dzielenie się wiedzą, 
edukacja klienta, poświęcenie nieco 
czasu na LIVE i odpowiedzi na popu-
larne pytania. A nawet czasochłonna 
moderacja grupy na facebooku, gdzie 
tworząc community wokół swojej 
marki z fanów stworzymy prawdziwych 
i skutecznych ambasadorów.
Tak więc przygotujmy jakieś cykle po-
radnikowe, w których będziemy dzielili 

się wiedzą. Mogą to być transmisje na 
żywo. Mogą to być wyróżnione insta-
story. Mogą to być posty z dłuższym 
opisem, w którym rozpakowujemy po-
szczególne zagadnienia z naszej branży. 
Już w tym momencie podpowiadam Ci, 
że takie dzielenie się wiedzą najszybciej 
pokaże Twoją wiedzę w danym temacie 
i podnosi autorytet. Ale również bądź 
opiniotwórcą. Mów co myślisz, udzielaj 
porad, rekomenduj treści. 
Kiedy wiesz już, o czym będziesz pisać 
i do kogo, pozostaje nadać temu ton of 
voice, czyli wprowadzić swoją spójną 
narrację. Możesz poczytać o storytel-
lingu, albo po prostu dopasuj język do 
siebie. Jeśli jesteś jednoosobową firmą, to 
nie pisz sztucznie „zapraszaMY, chceMY 
Wam powiedzieć”. Pisz w imieniu tej oso-
by, do której finalnie przychodzi klient.
Jeśli jednak prowadzisz 15-osobowy 
salon, to już nie wypada pisać młodzie-
żowo, bo i gama klientów jest szersza. 
Wypada dostosować swoją narrację do 
grupy docelowej.

4.   działania na Profilu 
– forma treści 

Dobrze, wiemy już kto, do kogo, w jaki 
sposób się zwraca i o czym będzie pisać/
mówić. Następnie Twoim zadaniem jest 
urozmaicanie swoich treści, opakowanie 
ich, upiększanie i ułatwianie, by były 
lekkostrawne. Szczególnie jest to bardzo 
ważne na Instagramie, gdyż to medium 
bardzo „wymagające” jeśli chodzi o ob-
raz. Co mam na myśli? 
• Coraz ładniejsze grafiki. Wykorzystaj 

darmowe aplikacje do obróbki zdjęć 
jak lightroom, tworzenia grafik jak 
canva.com, niech Twoje zdjęcia będą 
spójne, podobne kolorystycznie, wy-
bierz motyw przewodni całego profilu,

• lepsze animacje – wykorzystaj aplika-
cje takie jak quik od gopro, by zmon-
tować ze zdjęć ładny pokaz slajdów 
czy prosty film z fragmentów wideo, 

• lżejsze, ładniejsze opisy postów 
– poczytaj na temat podstaw copyw-
ritingu,

• zadbaj o instastory, do tworzenia cie-
kawych plansz czy animacji również 
znajdziesz darmowe aplikacje (google 
it),

• całość – musisz planować treści tak, 
by cały profil był spójny pomiędzy 
BIO, profilowym, stories, igtv, posta-
mi, historią czy innymi kanałami. 

Czyli nie tylko ciekawa treść, ale też 
przyjemnie opakowana, tak by profil 
był spójny graficznie, tworząc zalążki 
identyfikacji wizualnej. 

5.   zasięgi Płatne 
i organiczne

Jeśli odrobimy lekcje, które opisałem 
powyżej, to teoretycznie osoby z mojej 
grupy docelowej jak tylko mnie zoba-
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Tworząc profil i treści na niego 
myśl w odpowiednim kierunku: 
„poznaj mnie – polub mnie 
– zaufaj mi – zostań moim 
klientem – polecaj mnie dalej”.



czą, to albo się zakochają, albo się nie 
zainteresują. Zrobiliśmy do tej pory co 
w naszej mocy, aby przygotować odpo-
wiednio nasz profil, teraz pomyślmy jak 
wygenerować zasięgi i sprowadzić nowy 
ruch. Przechodzimy do ostatniego etapu 
naszej mini strategii. Jak docierać do 
nowych osób.

Organiczne
Darmowe zasięgi jak dobrze wiemy są 
ucinane, ale to nie tak, że ich nie ma 
wcale. Trzeba zrozumieć dwa elementy 
– algorytm aplikacji i algorytm społecz-
ny. Ten pierwszy jest prosty – zasięgi 
są budowane jak kula śnieżna, powoli 
i w oparciu o społeczność, która reaguje 
na dany post, im szybciej i więcej 
reakcji, komentarzy, udostępnień tym 
zasięgi są coraz większe. rozumiesz 

teraz dlaczego Twój post bez lajków 
i komentarzy daleko nie zajedzie? 
Drugi algorytm jest trudniejszy, to ten 
społeczny, tzn. socjologia. Otóż ludzie 
lubią być traktowani dobrze. Nie zada-
waj im głupich pytań, nie dawaj banal-
nych poleceń, w stylu „wpisz w komen-
tarzu 1 lub 2”. Zapytaj o realne opinie, 
poproś o poradę, potraktuj ich z szacun-
kiem i zainteresowaniem a zobaczysz, 
jak szybko zmieni się i wzrośnie zaanga-
żowanie pod Twoimi postami.
Do tego pamiętaj o takich podsta-
wach, jak używanie hasztagów (nie 
bez powodu jest ich aż 30 póki co) czy 
działaniach poza profilem, jak komen-
towanie i rozmawianie swoim profilem 
w różnych miejscach. Używaj funkcji, 
które aplikacja dała, jak oznaczenia, 
#tagowanie słów kluczowych, znacz-
niki miejsc itp. I pamiętaj o zasadzie  
wzajemności. Oczekujemy wielu war-
tościowych komentarzy a sami... nigdy 
nic nie skomentowaliśmy. Kiedy inne 
posty nam się podobają to poza samym 
serduszkiem skomentujmy, wejdźmy 
w dyskusje, zadajmy pytania, nie tylko 
w profilach firmowych, ale też u zwy-
kłych osób. Poczują, że jakaś firma/ 
marka faktycznie z Nimi rozmawia i się 
nimi interesuje. 

Płatne
Możecie wierzyć lub nie, ale większość 
obecnych influencerów wyrosło na 
kupionych zasięgach. Nie fanach, a za-
sięgach. Tzn. tworzyli piękne, ciekawe 

treści i promowali stories i posty. Komu 
się podobały ten klikał serduszko, 
sprawdzał profil, klikał follow.
Warto sprawdzić i poznać możliwości 
płatnych reklam i odpowiednio je zasto-
sować w swojej strategii marketingowej. 
I tak dla przykładu, w jednym profilu 
na Instagramie, który prowadzimy za 
36 zł pozyskaliśmy prawie 2000 real-
nych fajnych obserwatorów (bez wyni-
ków sprzedażowych samych w sobie). 
Z kolei na innym profilu w kampanii 
na Instastories w jednym mieście za 
400 zł pozyskaliśmy jedynie 40 obserwa-
torów, ale z tego 11 zapisów na bardzo 
kosztowne zabiegi, które z nawiązką 
się zwróciły. Warto o tym pamiętać 
– nie samymi obserwatorami człowiek 
żyje i to co się opłaca zależy od ogólnej 
strategii działań. 
Są jeszcze zasięgi tzw. wirusowe. Jeśli 
z płatnej reklamy uda nam się zaanga-
żować osoby do rozmowy, komentarzy 
i reakcji, to jest szansa, że ich znajomi 
zobaczą ten post zasięgiem już darmo-
wym, tzw. właśnie wirusowym. 

To tyle ode mnie na dzisiaj, mam 
nadzieję, że znalazłaś/ znalazłeś w tym 
artykule coś dla siebie. 

Jan Jankowski  
Właściciel agencji social 

media, konsultant digital mar-
ketingu, wykładowca ALK 

i WSFiZ, trener facebook ads, 
szkoleniowiec social media. janjankowski.pl

Im dokładniej opiszemy nasze 
grupy docelowe, tym lepiej. 
Dam Ci przykład – klientami 
barbershop będą faceci po 
30, którzy cenią swój wygląd, 
ale też nastolatkowie, którzy 
naśladują starszych i idą za 
modą. I nie tylko – obejmie ona 
również kobiety, które kupują 
kosmetyki lub vouchery np. pod 
choinkę dla swoich facetów.
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P o pierwsze statystyki mówią 
jasno – obecnie ofertę powin-
no się tworzyć nie na stronę 
www, a na aplikację mobilną. 

Dlaczego? Przyczyna jest bardzo prosta. 
Prawdopodobnie większość Twoich 
klientek poznaje Twoją ofertę czytając 
ją na swoim smartfonie. W Polsce już 
prawie 60% ruchu generują przeglądar-
ki mobilne. Gdy porównasz wielkość 
ekranu na laptopie i smartfonie zrozu-
miesz, że coraz trudniej jest przekonać 
odbiorców do przeczytania całego tekstu 
od a do z, jeśli nie został on odpowiednio 
przygotowany. 

nie Piszesz na statyczną 
stronę www,  

a na Przeglądarkę mobilną
Nie dość, że ekrany smartfonów są 
mniejsze niż te, które spotykamy w lap-
topach, to w tym przypadku dochodzi 
inny krytyczny czynnik utrudniający 
czytanie, czyli rozproszenie uwagi. Gdy 
Twoja potencjalna klientka skusi się do 
przeczytania opisu zabiegu na smartfo-
nie prawdopodobnie zrobi to w warun-
kach chaosu i rozproszenia. Będzie stała 
w korku, kolejce po sojowe latte czy też 
jedną ręką będzie zaplatała swojej córce 
warkocz prasując przy tym lewą stopą.

Coraz częściej słyszę, że użytkownicy Internetu nie czytają 
tekstów zamieszczonych na stronach www. Jest w tym 
trochę racji, jednak za chwilę udowodnię Ci, że tekst mimo 
wszystko wciąż ma się dobrze, a my nadal czytamy… Tyle że 
nieco inaczej.

copywriting sprzedażowy
czyli jak tworzyć opisy zabiegów, żeby się sprzedawały

Przekonanie do przeczytania szczegółów 
oferty w takiej sytuacji będzie graniczyło 
z cudem. Jak zatem spowodować, że 
potencjalna klientka przeczyta, zrozumie 
i da się porwać Twojej ofercie? Po pierw-
sze, musisz mieć świadomość, że oferta 
na stronie to dopiero początek walki 
o portfel klienta. Jeżeli 90% odwiedzają-
cych Twoją stronę jedynie skanuje tekst, 
to warto pamiętać o nagłówkach i śród-
tytułach. To po nich „ślizga” się wzrok 
czytelniczki i to te elementy zapamięta 
odbiorca. 

PoznaJ ukrytą siłę  
nagłówków

Możesz stworzyć nagłówek w stylu: 
NOWOŚĆ! Infuzja tlenem hiperba-
rycznym, ale prawdopodobnie klientka 
pomyśli, że chcesz wysłać ją w kosmos 
w specjalnej komorze. Po pierwsze jest to 
przykład nagłówka, który zrozumieją tyl-
ko… pracownice innego salonu z infuzją 
tlenem hiperbarycznym w ofercie.
Czy nie lepiej napisać: 
Czy wiesz jakie 6 zmian w skórze 
odczujesz już w 48 godzin po zabiegu 
tlenowym? 
Po pierwsze wzbudzasz ciekawość, 
bo osoba jest w stanie oderwać się od 
codziennych czynności żeby poznać te 6 
konkretnych zmian. Po drugie zadając 
pytanie zmuszasz czytelnika do my-
ślenia. Dobre nagłówki i śródnagłówki 
(nagłówki oddzielające akapity) powinny 
być reklamą Twojego tekstu. Nie możesz 
przy dzisiejszym tempie życia zakładać, 
że osoba, która trafiła na Twoją stronę 
przeczyta ofertę tylko dlatego, że Ty tak 
sobie zaplanowałaś.
Nie, od dzisiaj musisz mieć świadomość, 
że żeby napisać skuteczną, sprzedającą 
ofertę musisz na początku zareklamować 
swój tekst.

Jak nauczyć się Pisać 
chwytliwe nagłówki?

Po prostu kolekcjonuj te najlepsze. Jeżeli 
przeglądasz czasopismo, widzisz tytuł 
jakiegoś artykułu, który spowodował, że 
kliknęłaś w niego, to zapisz go sobie i na 
jego podstawie stwórz podobny nagłówek 
reklamujący Twój zabieg. Tak naprawdę 
nagłówki mają pewien szkielet, który 
za każdym razem można wypełnić inną 
treścią.
Oto przykład z Pudelka. Tak, wiem, 
że nikt nie odwiedza tego portalu, ale 
właśnie tam znajdziesz najbardziej przy-
ciągające uwagę nagłówki. Uwierz mi są 
w tym dobrzy.
Oryginał:
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Ewa Farna szczerze o macierzyństwie: 
„MIAŁAM MOMENTY DOŁA”
Nagłówek przerobiony na potrzeby wpi-
su opisującego dany zabieg:
Właścicielka salonu kosmetycznego 
szczerze o zabiegu tlenowym… 
Jak widzisz schemat jest podobny, zmie-
niłem jedynie treść. Skoro wiesz już 
jaka siła tkwi w nagłówkach i śródtytu-
łach, to teraz zdradzę Ci kolejną receptę 
na to, aby Twoja oferta dotarła w całości 
do twoich odbiorców. Jak stwierdzili-
śmy żyjemy w stałym rozproszeniu, nie 
mamy czasu czytać, bo ciągle coś roz-
prasza naszą uwagę. rozwiązanie jest 
proste. Zamiast użalać się nad sytuacją 
wykorzystajmy ją, według zasady „jeżeli 
nie możesz kogoś pokonać, przyłącz się”.
Technika ta polega na dzieleniu dużej 
porcji tekstu na mniejsze części. Wystar-
czy, że osoba, która odwiedziła i prze-
skanowała Twoją stronę w momencie 
wyjścia otrzyma propozycję zapisania się 
na newsletter. 
Możesz przekonać ją voucherem na 50 zł 
lub bezpłatnym poradnikiem w stylu 
„21 porad jak dbać o cerę po poro-
dzie”. Część osób poda swój email, a Ty 
zaczniesz wysyłać im swoje długie oferty 
w małych porcjach za pomocą newslet-
tera.
Oczywiście Twój newsletter nie może 
zawierać samych ofert bo czytelniczki 
przestaną go otwierać. Musisz frag-
menty ofert przeplatać wartościową 
treścią np. poradami lub przepisami na 
maseczki. Na newsletterze nie kończy 
się zabawa z wysyłania dużego tek-
stu w małych porcjach. Dobra oferta 
powinna zwierać opinię zadowolonych 
klientek. Ale skoro odwiedzający stronę 
nie mieli czasu przeczytać tych testimo-
niali to przecież możesz umieszczać je 
na Instagram Stories. Nie jest to fizyka 
kwantowa, wystarczy, że zrobisz zdjęcia 
opinii na stronie i wrzucisz ją na „sto-
riesa”. Co ciekawsze, jeżeli zainstalujesz 
pixel Facebooka (fragment kodu, który 
śledzi użytkowników FB) to możesz 
trafiać z mniejszymi porcjami oferty 
konkretnie do osób, które odwiedziły 
Twoją stronę.

Wiesz już jak przyciągnąć uwagę odwie-
dzających Twoją stronę, masz też świado-
mość, że w obecnych czasach oferta musi 
być kolportowana nie tylko za pomocą 
strony www, ale również podzielona na 
fragmenty powinna docierać do odbior-
ców za pomocą mediów społecznościo-
wych. Kolejnym etapem będzie napisa-
nie tekstu, który będzie sprzedawał. Oto 
kilka prostych porad, które spowodują, 
że opisy Twoich zabiegów, treści na 
Fanpage czy kreacje na Instagram Sto-
ries zaczną lepiej sprzedawać produkty 
i usługi.

Technika #1 Uderzaj we wszystkie 
zmysły. Nigdy nie wiesz kto czyta ten 
tekst. Nie możesz przewidzieć czy dana 
osoba myśli kolorami, czy rozumie 
zabieg przez czucie, dlatego zawsze 
przeczytaj tekst zastanawiając się czy 
poruszasz każdy zmysł. Oto przykład:. 
Kiedy odwiedzisz nasz salon powitają 
Cię zawsze żywe, kolorowe kwiaty oraz 
zapach świeżo palonej brazylijskiej kawy. 
Uderz w zmysły, a otworzysz portfel.

Technika #2 Pisz w taki sposób, żeby 
tekst zrozumiało nawet dziecko. Tak, 
wiem, używanie fachowych określeń 
buduje Twój autorytet, niestety trudno 
umówić się na zabieg, którego poten-
cjalna klientka nie rozumie. Jeżeli już 
chcesz używać fachowego żargonu to 
dopasuj się do stanu emocjonalnego 
rozmówcy. Gdy przeczyta coś w stylu:
Mamy w ofercie Mezoterapię igłową 
(także ostrzykiwanie cellulitu) to może 
pomyśleć sobie: nie wiem o co chodzi. 
Wtedy wkraczasz Ty, pisząc: już tłuma-
czę na czym polega ten skomplikowanie 
brzmiący zabieg. W tym miejscu, w jak 
najprostszych słowach opowiadasz na 
czym polega Mezoterapia.
Po prostu odnoszę wrażenie, że więk-
szość stron z opisami zabiegów skiero-
wana jest do… wykształconych kosme-
tologów, a nie do przedstawicieli innych 
zawodów.
Po napisaniu oferty przeczytaj ją jeszcze 
raz zadając sobie stale pytanie – czy 
mogę tę myśl wyrazić prościej? Na końcu 

daj tekst do przeczytaniu dziecku lub 
mężczyźnie (w przypadku zabiegów dla 
kobiet). Jeżeli powie, że nic z tego nie 
rozumie to musisz mieć świadomość, że 
zmęczona czytelniczka po całym dniu 
ogarniania rzeczywistości nie zechce 
robić doktoratu z kosmetologii, żeby 
zrozumieć na czym polega Twój zabieg.

Technika #3 Testuj i podglądaj osoby 
odwiedzające Twoją stronę. Tak 
naprawdę większość przedsiębiorców, 
którzy tworzą oferty zabiegów nigdy ich 
nie testuje. Zlecają stworzenie opisu, 
umieszczają go na stronie i tutaj kończy 
się cały proces kreacji. A przecież jeste-
śmy dopiero w połowie. Bez testowania 
nie wiesz, czy druga wersja opisu nie 
sprzedawałaby o 30% lepiej. 
Możesz przez całe życie tracić 30% przy-
chodów dziennie tylko przez brak wiedzy 
o testach. Testy polegają na sprawdzeniu, 
która wersja opisu, nagłówków czy zdjęć 
sprzedaje lepiej. Pamiętaj żeby w danym 
okresie testować tylko jeden element 
np. nagłówek lub nazwę zabiegu. Do 
tworzenia testów służy m.in. narzędzie 
vwo.com. 
Kolejnym narzędziem, które pozwoli 
Ci obserwować zachowanie odwiedza-
jących Twoją stronę www jest narzędzie 
SmartLook.com, które nagrywa sesję 
odwiedzających stronę. Dzięki niemu 
jesteś w stanie dostrzec, które części 
tekstu użytkownicy przewijają, na czym 
zatrzymują się dłużej lub jaki argument 
powoduje, że zamykają stronę.

Podsumowując internauci nadal czytają 
teksty w sieci, tylko robią to w inny spo-
sób. Wierzę, że dzięki tym kilku wska-
zówkom Twoja strona będzie generowała 
większą sprzedaż, a Tobie będzie łatwiej 
ubierać myśli w słowa. 

Mirosław Skwarek
Ekspert perswazji 

i marketingu internetowego. 
Ma na swoim koncie 2 książki 
m.in. „Perswazja w sprzedaży 

aukcyjnej” oraz ponad 45 kursów 
internetowych.
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W  Polsce dominuje 
wciąż przeświadcze-
nie, że tylko salony 
oferujące szeroki 

zakres usług mogą przyciągać wielu 
klientów i zarabiać krocie. To podejście 
może się sprawdzić. Należy jednak 
pamiętać, że obszerna lista usług 
wymaga najczęściej większego lokalu, 
większych inwestycji i większej liczby 
pracowników. 

własna nisza i strategia 
błękitnego oceanu

Lepszym rozwiązaniem często okazuje 
się znalezienie własnej niszy i wyspecja-
lizowanie się w konkretnej dziedzinie. 
Skupiając się na wybranej gałęzi usług, 
łatwiej osiągnąć mistrzowski poziom, 
a coraz bardziej wymagający klienci 
szukają ekspertów. 

Warto też eksplorować nowe obszary 
branży. Działając w myśl strategii 
błękitnego oceanu i wprowadzając do 
oferty innowacyjną propozycję, możesz 
mieć pewność, że na jakiś czas zostawisz 
w tyle konkurencję. Oczywiście prędzej 
czy później się ona pojawi, ale przy wła-
ściwym zarządzaniu, salon będzie miał 
już wtedy ugruntowaną pozycję i rzeszę 
lojalnych klientów. 

raPortowanie  
i analiza statystyk

Od sprawnego zarządzania pieniędz-
mi zależy „być albo nie być” każdego 
biznesu. Nie można mieć nad nimi 
prawdziwej kontroli bez raportowania 
i śledzenia statystyk. Wielu właści-
cieli salonów beauty nie wykorzystuje 
potencjału tych narzędzi, tymczasem 
są one niezastąpione przy podejmowa-

Rynek usług beauty w Polsce ciągle rośnie. Mimo to, osoby zamierzające otworzyć własną 
działalność, często zadają pytanie: czy prowadzenie salonu się opłaca? Odpowiedź brzmi: tak, 
o ile właściciel spojrzy szerzej na różne aspekty funkcjonowania swojego biznesu. W warunkach 
dużej konkurencji wysoka jakość usług i wyśrubowane standardy obsługi klienta nie gwarantują 
przecież gigantycznych zysków; są raczej podstawowym wymogiem, aby firma mogła przetrwać. 
Na co więc zwrócić uwagę, aby biznes beauty okazał się rentownym przedsięwzięciem?

Jak zarządzać, aby biznes 
beauty był dochodowy

niu kluczowych decyzji i uszczelnianiu 
finansów. 
Statystyki sprzedaży pozwalają okre-
ślić, które produkty i usługi cieszą się 
największym wzięciem, a które tylko ge-
nerują koszty i zalegają na półkach. Śle-
dzenie stanów magazynowych pomaga 
w prognozowaniu zużycia i planowaniu 
budżetu na zaopatrzenie. W tworzeniu 
prognoz przydatne są także statystyki 
wizyt i raporty powracalności klientów, 
które pomagają przewidywać obłożenie 
w analogicznych okresach roku. W po-
łączeniu ze statystykami efektywności 
pracowników mogą służyć do zwięk-
szania wydajności zespołu i budowania 
lojalności klientów. Jak wiadomo, 
pozyskanie nowego klienta jest znacznie 
droższe, niż zatrzymanie tego, który już 
trafił do salonu. 

automatyzacJa Pracy
Czas to pieniądz, a korzystając z no-
woczesnych technologii, zaoszczędzisz 
go mnóstwo. Automatyzując część 
obowiązków, Ty i Twoi pracownicy mo-
żecie więcej uwagi poświęcić klientom. 
Elektroniczny kalendarz i rezerwacja 
online pozwolą uniknąć kosztownych 
błędów, takich jak wpisanie dwóch 
osób na jeden termin. Może też okazać 
się, że mając system do zarządzania, 
nie potrzebujesz dodatkowej osoby na 
recepcję, a koszt etatu jest przecież 
niemały. Automatyczne przypomnienia 
z kolei zmniejszają liczbę przegapio-
nych wizyt, i to nawet o 70%. To już 
realne pieniądze, rachunek jest więc 
prosty. 

Odrobina odwagi, duża doza rozwagi 
i sięganie po dostępne narzędzia – oto 
recepta na rentowność salonu. Warto 
jednak pamiętać, że to wszystko spraw-
dzi się tylko wtedy, kiedy będziemy 
budować na mocnym fundamencie, 
jakim jest jakość.

Wejdź na www.versum.pl i zobacz, jak 
system może ułatwić Ci zarządzanie 
salonem.
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Media relations to jeden z obszarów PR-u, który może 
przynieść wiele pozytywnych efektów firmom również 
z branży beauty. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie 
kwintesencji tego typu działań i odpowiednie podejście 
w ich realizacji. Jak skutecznie je prowadzić i czy każdy 
może sobie na nie pozwolić? Oto praktyczny poradnik dla 
początkujących.

buduj dobre relacje 
z dziennikarzami

C hoć media relations moż-
na przetłumaczyć jako 
relacje z mediami, to ja 
powiedziałabym bardziej 

dosadnie: to budowanie pozytywnego 
kontaktu z dziennikarzami. To kwin-
tesencja tego typu działań. Zrozumie-
nie, że choć media są instytucjami, to 
w media relations zależy nam przede 
wszystkim na bezpośrednich relacjach 
z redaktorami, którzy w nich pracują. 
Oznacza to, że powinniśmy skupiać 
się na tym, aby to oni nas pozytywnie 
odbierali i chcieli z nami współpraco-
wać. Jeśli ta podstawowa zasada stanie 
się dla nas jasna, planowanie całej 
strategii media relations i jej reali-
zacja, przyjdzie nam zdecydowanie 
łatwiej. 

co nam to da?
Celem działań media relations jest nie 
tylko ostateczne wypracowywanie pu-
blikacji w mediach, choć one z czasem 
oczywiście pojawiają się i to w dużej 
liczbie, w dodatku bezpłatnie. Nie 
ma tu jednak drogi na skróty i trzeba 
wiele z siebie dać, aby do tego dojść. 
Wiele polskich przedsiębiorców nadal 
niestety błędnie uważa, że tego typu 
działania są pewnego rodzaju tanią re-
klamą, no bo przecież można wcisnąć 
dziennikarzowi informację prasową 
na temat swojego super produktu 
i on powinien ją z chęcią opubliko-
wać. Niestety, nie tędy droga. Żaden 
dziennikarz, który nas nie zna, nie 
zna naszego podejścia, misji, wartości, 
nie będzie w nas widział partnera do 
współpracy, nie opublikuje czegoś za 
co powinniśmy zapłacić. 
Budowanie pozytywnych relacji 
z dziennikarzami ma za zadanie 
przede wszystkim w pierwszym kroku 
danie im się poznać z pozytywnej stro-
ny. Możemy starać się, aby tak się stało 
zapraszając ich na śniadania i konfe-
rencje prasowe, wysyłając informacje 
prasowe z opisem firmy i jej dzia-
łalności, podsyłając zestawy testowe 
produktów i zapraszając na testowanie 
zabiegów oraz oferując zawsze, wszę-
dzie, o każdej porze dnia i nocy pomoc 
merytoryczną w opracowaniu ich ma-
teriałów dziennikarskich. W relacjach 
z dziennikarzami jest tak jak w życiu, 
jeśli któryś nas polubi, zobaczy, że 
jesteśmy merytoryczni, że zależy nam 
na współpracy, a nie jedynie na wyko-
rzystaniu go, jako furtki do publikacji, 
relacje z czasem zaczynają się pozy-
tywnie układać. 
Należy więc pamiętać, że dziennikarz 
nie jest tylko po to, aby spełniać nasze 
cele, ale my jesteśmy też po to, aby 
ułatwić jego pracę. Musimy więc być 
elastyczni, pamiętać, że to on dyktuje 
warunki. redakcje często potrzebują 
współpracy merytorycznej ze strony 
ekspertów. Jeśli damy się poznać jako 
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partner, który zawsze chętnie spraw-
dzi ich materiał, czy w jeden wieczór 
dostarczy dziennikarzowi brakującą mu 
wypowiedź, nawet jeśli czasu jest mało, 
to potem jest w stanie się naprawdę 
solidnie odwdzięczyć. 
Warto w tego typu działania inwestować, 
ponieważ efekt bywa niewspółmierny do 
poniesionych kosztów. Tak jak już na-
pisałam, zyskujemy nie tylko bezpłatne 
publikacje medialne i to w największych 
tytułach, ale przede wszystkim bardzo 
często to, że są to materiały redakcyjne. 
A te są zdecydowanie bardziej wartościo-
we niż reklamy, ponieważ są bardziej 
wiarygodne dla odbiorców. Dzięki temu 
zaczynamy być odbierani szeroko, nie 
jako reklamująca się marka, ale ekspert 
w swojej branży. Jeśli budujemy praw-
dziwe relacje z mediami, a nie wysyłamy 
do nich tylko masowo wielu informacji 
prasowych, dziennikarze do nas, jako 
pierwszych zgłaszają się z propozycją 
wypowiedzi w ich materiałach. Z cza-
sem więc jest to samonapędzająca się 
machina. Mamy poza tym oręż w postaci 
redaktorów, którzy zdążyli nas poznać 
i nam zaufać. Kiedy zdarzy się marce 
sytuacja kryzysowa, łatwiej będzie nam 
ich przekonać, aby stanęli po naszej 
stronie. 

Jak budować relacJe 
z dziennikarzami?

Dobre relacje z dziennikarzami może 
budować każdy. Nie ma znaczenia, 
czy firma jest mała, lokalna czy duża 
i ogólnopolska. Powiem więcej, każda 
marka z branży beauty powinna to robić 
i każdej się to będzie opłacać. Oczywiście 
kluczowe jest wybranie tytułów, w któ-
rych chcielibyśmy się pojawiać. Dosto-
sowujemy je do swoich potrzeb. Jeśli 
jesteśmy małym gabinetem z niewielkie-
go miasteczka, nie musimy docierać do 
ogólnopolskich mediów, ale warto mieć 
dobry kontakt z lokalnymi dziennika-
rzami. Jeśli działamy w dużym mieście, 
warto rozważyć też kontakty z dużymi 
redakcjami. W ten sposób zaczynamy 
budować bazę mediów. Następnie należy 
trafić bezpośrednio na kontakt do dzien-
nikarzy interesujących nas działów. 
Zaczynajmy budowanie relacji od przed-
stawienia się i swojej firmy, tego czym 
się zajmujemy i w czym moglibyśmy 
pomóc dziennikarzowi. Zaoferujmy po-
moc merytoryczną przy jego materiałach 
redakcyjnych, gotowość do ich spraw-
dzania, udzielenia wypowiedzi swoich 
ekspertów. Zaprośmy na spotkanie, aby 
poznać się osobiście i pokazać klinikę, 
zabiegi lub kosmetyki. Pozwólmy je 
przetestować. 
Pamiętajmy, że kontakt nie może być 
jednostronny, bierny, starajmy się 
dostać, jakąś informację zwrotną. Jeśli 
informacje i zaproszenia wysyłane drogą 
mailową nie dają efektu, zadzwońmy 
do redakcji i uprzejmie porozmawiaj-

my z dziennikarzem. Kiedy kontakt 
zostanie nawiązany, dziennikarz powie 
czego oczekuje, nad jakim materiałem 
właśnie pracuje, powie co mu możemy 
dostarczyć. Pamiętajmy – zawsze róbmy 
to na czas. W ten sposób pokazujemy, że 
jesteśmy solidnym i godnym zaufania 
partnerem. 
Nie stawiajmy ostrych warunków. Nie 
zadawajmy pytań w rodzaju: „dobrze 
wyślę Panu wypowiedź, ale co będę mieć 
w zamian, czy opublikuje Pan informację 
prasową na temat moich produktów?” To 
bardzo ryzykowne, zwłaszcza na samym 
początku budowania relacji. Pamiętajmy, 
że dziennikarze takich maili i telefonów 
jak od nas dostają codziennie setki. Nie 
możemy być zbyt roszczeniowi. Musimy 
wiedzieć i rozumieć, że oni też często 
mają pewne ograniczenia ze strony prze-
łożonych oraz działów reklamy. Możemy 
na pewno zawsze prosić i liczyć na to, 
że przy naszej wypowiedzi znajdzie się 
nazwisko eksperta, którego wskażemy 
i nazwa firmy. Co do reszty musimy być 
elastyczni, możemy prosić i proponować 
pewne rzeczy, ale nie żądać. Nie radzę 
się też wycofywać się z zadeklarowanych 
dziennikarzowi działań w ostatniej chwi-
li, albo na zasadzie „niewiele z tego będę 
mieć, więc tym razem nie chcę brać w tym 

udziału”, ponieważ dziennikarz więcej 
może nas już nie zaprosić do współpra-
cy i na pewno znajdzie na przyszłość 
partnera bardziej otwartego i gotowego 
do spełniania jego próśb. 
Z czasem możemy forsować publikacje 
swoich komunikatów prasowych, ale też 
na zasadach, które określi dziennikarz. 
Czyli jeśli zależy nam na przekazaniu 
informacji np. o naszym rewolucyjnym 
sposobie odmładzania, pamiętajmy, aby 
formę przekazu ubrać w przystępny 
artykuł prasowy, który będzie spełniał 
zasady ciekawego materiału dla czytel-
nika, a nie nachalnej reklamy. Dzienni-
karz, zawsze może taki tekst zredagować 
i dostosować go do wymogów swojej 
redakcji. Nie możemy oczekiwać, że 
opublikuje go zawsze w takiej formie, 
jakiej my sobie życzymy. Musimy więc 
być wyrozumiali w tych kwestiach dla 
dobra przyszłych relacji. 
Pamiętajmy, aby nie zaniedbywać 
dobrych relacji. Przypominajmy się 
regularnie, ale też niezbyt często dzien-

nikarzom. Proponujmy raz w miesiącu 
ciekawe artykuły prasowe z zakresu na-
szej działalności, których forma wpisuje 
się w te, które publikuje sama redakcja. 
Dopytujmy nad czym właśnie pracuje 
redakcja, tak aby jak najlepiej wpisać 
się z naszymi propozycjami w kalendarz 
wydawniczy. Pamiętajmy, że dzienni-
karze często wymagają materiałów na 
wyłączność, dlatego zapewniajmy im je, 
zawsze jeśli tego od nas oczekują.

warto włożyć  
trochę Pracy

Jak widać tego typu działania wymagają 
dobrego zaplanowania, ciągłości i regu-
larności oraz przede wszystkim czasu, 
zarówno w sensie dużego nakładu pracy 
jak i oczekiwania na efekty. Nie da się 
w tym przypadku działać skokowo lub 
jedynie przez kilka miesięcy. 
Potrzeba też predyspozycji interper-
sonalnych osoby odpowiedzialnej za 
działania media relations. Musi ona 
być otwarta, miła w odbiorze, chętna 
do rozmowy, pamiętać, że po drugiej 
stronie komunikacji też stoją ludzie i nie 
może bać się wyjść z inicjatywą w stronę 
dziennikarzy.
Niezbędna jest również umiejętność 
bardzo dobrego pisania. Nie tylko po-

prawnego gramatycznie i językowo, ale 
również przekazywania w materiałach 
prasowych w przystępny sposób kluczo-
wych informacji. 
Oczywiście tego typu działania są do 
wykonania w ramach samodzielnej 
pracy managera, czy właściciela salo-
nu lub gabinetu medycyny estetycz-
nej. Jeśli jednak nie ma on tyle czasu 
lub umiejętności, warto przekazać 
prowadzenie kontaktów z mediami 
osobie, która się na tym zna i będzie 
mogła się temu w pełni poświęcić. 
Można zatrudnić specjalistę ds. Pr-u 
na samodzielne stanowisko w firmie 
lub outsourcować działania wyspecja-
lizowanej w tym kierunku agencji Pr, 
co jest często znacznie tańsze i bar-
dziej efektywne. 

Joanna Siemińska 
PR Manager, Agencja Pretty 
Good specjalizującej się m.in. 

w beauty PR.  
www.prettygood.pl

Jeśli budujemy prawdziwe relacje z mediami, dziennikarze do nas, 
jako pierwszych zgłaszają się z propozycją obecności i wypowiedzi 
w ich materiałach. Znają nas i nam ufają. Kiedy zdarzy się marce 
sytuacja kryzysowa, łatwiej będzie nam ich przekonać, aby stanęli po 
naszej stronie.
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Z acznijmy od tego, co to 
w ogóle jest księga proce-
dur i dlaczego powinna być 
obecna w każdym salonie 

i gabinecie beauty? Po co tracić czas 
na jej opracowywanie, przedstawianie 
pracownikom i wdrażanie w codzienną 
pracę zespołu? 
Wyobraźmy sobie taką sytuację. 
Stworzyliśmy cudowny salon – pięknie 
wykończony, wyposażony w profesjo-
nalne urządzenia, w którym pracują 
wykwalifikowani i doświadczeni pra-
cownicy. I w tym wspaniałym miejscu 
każdy z kosmetologów swoje obowiązki 

postrzega nieco inaczej. Jedni uważają, 
że przebieg zabiegu na jaki czeka np. 
pani Ania, powinien zostać jej przedsta-
wiony już na recepcji. Inni zajmują się 
tym sami. W konsekwencji może dojść 
do sytuacji, w której klientka w ogóle 
nie zostanie poinformowana co ją czeka 
i jak powinna się przygotować. A to do-
prowadzi ją do frustracji i niepotrzeb-
nego niepokoju.
Inny przykład. W wyniku braku odpo-
wiednich procedur, niektórzy pracow-
nicy mogą sądzić, że sprzedażą kosme-
tyków do pielęgnacji domowej powinni 
zająć się pracownicy recepcji, podczas 

Księga procedur to coś więcej niż tylko regulamin, czy zbiór zasad jakie obowiązują 
w danym salonie beauty. W praktyce, to jedno z najważniejszych i najbardziej pomocnych 
narzędzi managera. Nie tylko porządkuje i standaryzuje pracę zatrudnionych, ale również 
stanowi dla nich codzienną ściągawkę. O ile oczywiście jest odpowiednio skonstruowana, 
bezproblemowo dostępna i... znana pracownikom. Co powinno się w niej znaleźć, by spełniła 
swoje zadania? Oto 8 najważniejszych jej elementów. 

8 najważniejszych 
elementów księgi procedur

gdy ci ostatni przyzwyczajeni są, że 
kosmetolodzy sami proponują klientkom 
odpowiednie preparaty. W efekcie pielę-
gnacji domowej klientce może nie zapro-
ponować nikt, a salon straci potencjalny 
przychód ze sprzedaży kosmetyków. 
W każdym z przykładów, brak czytel-
nych zasad skutkuje stratą. 
– Księga procedur to narzędzie służące do 
standaryzacji pracy całego zespołu w zakre-
sie obsługi klienta. Obejmuje szczegółowe 
wytyczne określające ścieżkę jaką klient 
przechodzi od wejścia do salonu, do mo-
mentu wyjścia z niego. Mowa tu nie o pro-
cedurach zabiegowych – tu wskazówki daje 
producent wykorzystywanych preparatów, 
a zmiana marki kosmetyków zazwyczaj po-
ciąga za sobą również mniejsze lub większe 
modyfikacje. Chodzi o to, jak traktujemy 
klienta, co, jak i kiedy do niego mówimy. 
Dzięki standaryzacji w tym zakresie, nasi 
klienci podczas każdej wizyty będą trakto-
wani tak samo dobrze. Będą mogli oczeki-
wać podobnej jakości. A przez to szybciej 
poczują się u nas komfortowo i bezpiecznie. 
– wyjaśnia Beata Adamczyk, międzyna-
rodowy konsultant rynku spa & beauty, 
wykładowca, szkoleniowiec.
Ale to nie wszystko. 
Czytelna i znana pracownikom księga 
procedur to korzyść nie tylko dla klien-
tów, ale i samych managerów. W istocie 
jest ona jednym z najważniejszych 
narzędzi do zarządzania. Procedury 
pozwalają odciążyć managera, który nie 
musi osobiście rozstrzygać kryzysów 
i konfliktów. Wystarczy, że odwoła się 
i „odeśle” pracownika do odpowiednie-
go zapisu wyjaśniającego daną kwestię. 
– Musimy przy tym pamiętać, że aby 
to zadziałało – księgę należy nie tylko 
opracować i przeczytać pracownikom 
(czy dać im do przeczytania), ale również 
zaprezentować ją w praktycznym ujęciu. 
Zespół należy przyzwyczaić do tych zasad. 
I konsekwentnie ich przestrzegać – dodaje 
Beata Adamczyk.
No dobrze, ale co w końcu powinno 
w księdze się znaleźć. Które elementy 
obsługi klienta należy w niej opisać? 
Oto one:
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1.    
Powitanie

Wszyscy specjaliści obsługi klienta są 
zgodni co do tego, że pierwsze kilka mi-
nut, które klient spędza w salonie beau-
ty ma zasadnicze i kluczowe znaczenie 
w ocenie miejsca. I mowa tu nie tylko 
o tym, jak wygląda i pachnie recepcja, 
choć rzecz jasna i to ma olbrzymie 
znaczenie. Chodzi tu przede wszystkim 
o to, jak klient zostanie potraktowa-
ny. To jak powitamy prawdopodobnie 
zdezorientowanego klienta, bezpośred-
nio przełoży się na jego samopoczucie, 
a przez to – jak będzie postrzegał naszą 
pracę. 
Oto przykład. Jeśli pierwszym co zo-
baczy zmęczona całodziennym zamie-
szaniem – pracą i domowymi obowiąz-
kami, pragnąca wypoczynku i troski 
klientka jest naburmuszona recepcjo-
nistka, nie możemy się spodziewać 
wysokiej noty. Przecież nikt nie poczuje 
się lepiej, gdy usłyszy burkliwe „dzień 
dobry”, lub gdy sam będzie musiał 
rozpocząć rozmowę i dopytywać o szcze-
góły oferty czy konkretnych zabiegów. 
Jeśli jednak już od progu otoczymy 
przychodzącą troską – uśmiechem, 
miłym powitaniem, pytaniem o potrze-
by i oczekiwania – z pewnością poczuje 
się lepiej. 

2.   idziemy  
do gabinetu

Drugim kluczowym momentem jest 
ten, gdy zainteresowana daną terapią/
zabiegiem osoba ma przejść do gabi-
netu. Choć dla właściciela, managera 
i kosmetologów mogłoby się wydawać, 
że w tym etapie nie może zdarzyć się 
nic nadzwyczajnego, w istocie klientka 
może postrzegać to zupełnie inaczej 
– zwłaszcza gdy jest u nas pierwszy raz. 
Wyobraźmy to sobie.

Pani Gosia jest naprawdę zmęczona. 
Naprawdę. Jedyne o czym marzy to 
długi relaksujący masaż. Chce przez 
godzinkę nie myśleć o problemach. Ma-
rzy jedynie o cieple, pięknym zapachu 
i kojącym dotyku uspokajającym jej 
napięte mięśnie. Przyszła do nas i do-
wiedziała się, że możemy zaoferować jej 
dokładnie to, czego chce i potrzebuje. 
Jest super. Jest? 
Wyobraźmy sobie, że w tym momencie 
pani Gosia przechodzi do gabinetu. Co 
ma teraz zrobić? rozebrać się, czy jesz-
cze nie? Jak bardzo? A może poczekać? 
Kogo może zapytać gdzie jest toaleta? 
Czy może z niej skorzystać? Jeśli nikt 
z personelu obsługi nie powie jej czego 
może się spodziewać i jak może się 
zachować, zamiast relaksu czeka ją 
niepotrzebny stres.  
Procedury załatwiłyby sprawę. Gdyby 
istniały, nasz zespół doskonale by wie-
dział jak się zachować, co i kiedy komu 
powiedzieć. Jak potraktować klientkę, 
która jest u nas po raz pierwszy, a jak tę 
regularnie korzystającą z naszych usług.

3.    
w gabinecie

Jak wspomniano wcześniej, księga 
procedur nie opisuje jak krok po kroku 
powinien zostać przeprowadzony dany 
zabieg. Określa za to, jak powinna wyglą-
dać prawidłowa konsultacja go poprze-
dzająca. Jak personel powinien pytać 
o stan zdrowia klienta, a także o jego 
oczekiwania i potrzeby. To ważne, bo de-
cyduje o komforcie osoby opowiadającej 
bądź, co bądź, o intymnych kwestiach. 
Księga opisywać również powinna 
jak mają wyglądać przygotowania do 
zabiegu, z wyraźnym rozróżnieniem 
na klienta nowego i już wcześniej nas 
odwiedzającego. 
– Musimy pamiętać, że personel, zwłaszcza 
dziewczyny tuż po studiach często popeł-

niają błędy nie ze złej woli, ale z niewiedzy. 
Skąd one mają wiedzieć jak powinny się 
zachować? To my mamy im to powiedzieć 
– wyjaśnia Beata Adamczyk. 

4.  Pożegnanie klienta Przez 
Personel obsługi

Bardzo ważnym momentem w ob-
słudze, jest zakończenie właściwego 
zabiegu. Dlaczego? Bo to w tym 
punkcie klientka czuje się rozluźnio-
na (lub w zależności od typu terapii 
– obolała) i chce się skoncentrować na 
sobie i swoich doznaniach. Nie ma ani 
ochoty, ani potrzeby zastanawiać się 
jak powinna się zachować. Czy to już 
dobry moment by wyjść, a może jeszcze 
nie? Czy może jeszcze chwilkę poroz-
mawiać, poprosić o poradę czy zapytać 
o pielęgnację domową i rekomendowa-
ne produkty? A może jej czas się już 
definitywnie skończył?
To dobry moment na sprzedaż kosme-
tyków, który niestety często nie jest 
odpowiednio wykorzystywany. Ale 
aby nasi pracownicy o tym wiedzieli 
i aby potrafili sprawić, żeby te ostatnie 
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Opracowanie zasad to dopiero połowa drogi, by 
księga procedur rzeczywiście spełniała swoją ro-
lę. równie ważne jest ich odpowiednie spisanie, 
przedstawienie pracownikom i sprawienie, by 
rzeczywiście funkcjonowały. Wbrew pozorom, 
sama praca nad procedurami to w istocie łatwiej-
sza część zadania. Ich wdrożenie jest znacznie 
trudniejsze. Myślę, że zgodzi się z tym większość 
managerów. 
W Ulala Day Spa Księga obejmuje praktycznie 
wszystkie elementy funkcjonowania gabinetu 
i pracy z klientami. Każdą z procedur opisaliśmy 
w maksymalnie przystępny sposób, tak by była 
zrozumiała dla każdego. Mało tego, do wielu 
dodaliśmy odpowiednie zdjęcia i praktyczne in-
strukcje. Na przykład – w kwestii odpowiednie-
go ubioru kosmetologów i kosmetyczek. Jasno 
określiliśmy co jest pożądane i mile widziane, 

a co wręcz przeciwnie, z dużym naciskiem na 
to, co jest absolutnie zabronione. Każda z moich 
pracownic musiała własnoręcznym podpisem 
potwierdzić, że zna zasady i zgadza się je prze-
strzegać. 
Podobnie opisaliśmy instrukcje np. odpowied-
niego przygotowania gabinetu do kolejnych 
zabiegów. Krok po kroku zaznaczyliśmy w nich 
co należy zrobić, uzupełnić, przygotować... Tylko 
tak szczegółowy opis gwarantuje pełną stan-
daryzację pracy i odpowiednio wysoką, zawsze 
taką samą, jakość usługi dla naszych klientów, 
a także... pomaga egzekwować ich przestrzega-
nie. Zresztą, procedury warto uzupełnić również 
krótkimi ściągawkami dla managera – takimi 
„check-listami” ułatwiającymi kontrolę wypeł-
niania procedur. 

Jak opisać procedury, by były zrozumiałe dla każdego?

MARTYNA
SOKOŁOWSKA

właścicielka 
Ulala Day Spa 
w Warszawie
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minuty w gabinecie były przyjemne, to 
my musimy im powiedzieć jak mają się 
zachować. 

5.    
znów na recePcJi 

Po odprowadzeniu klientki na recepcję 
(czytaj też: w kierunku drzwi), pra-
cownicy nie powinni ograniczyć się 
jedynie do zdawkowego pożegnania. 
Oddanie klientki w ręce recepcjonistki 
również jest sztuką. Wówczas mamy 
szanse stworzyć odpowiednią atmosferę 
do rozmowy oceniającej zabieg (np. 
do wypełnienia ankiety, która pomoże 
w późniejszej ocenie naszych usług, co 
jest absolutnie niezbędne do weryfiko-
wania procedur i podnoszenia jakości). 
To na recepcji – już po zabiegu, klient-
ka powinna zostać zapytana o kolejne 
wizyty. To tu i wtedy można jej zapropo-
nować program lojalnościowy, voucher, 
albo prezent dla przyjaciółki… Aby tak 
się stało, recepcjonistki muszą być na to 
gotowe! 

6.   zakończenie wizyty 
i Pożegnanie

Uważa się, że ostatnie wrażenie jest 
równie ważne co to pierwsze. Dlatego 
w księdze procedur nie może zabraknąć 
informacji o tym, jak należy pożegnać 
klientkę. Jak sprawić, by wyszła z nasze-
go salonu zadowolona i przekonana, że 
warto do nas wrócić. 
Pamiętajmy, że pożegnanie jest równie 
ważne jak powitanie. Mało tego, o ile 
niekorzystne wrażenie z pierwszych 
chwil (wynikające chociażby z chwilo-
wego kryzysu, którego klient był przy-
padkowym świadkiem) może zatrzeć 
późniejszy profesjonalizm obsługi, 
ostatniego wrażenia nie zmieni już nic. 
Choć trwa chwilkę, pozostawia po sobie 
niezatarty ślad. 

7.   
mamy kryzys

Sytuacje kryzysowe i konflikty zdarzają 
się w każdym salonie beauty. Nawet 
tym, który funkcjonuje na co dzień jak 
dobrze naoliwiony szwajcarski zegarek. 
Tylko od nas zależy, jak z tych trudnych 
chwil wybrniemy my i nasz personel. 
W księdze procedur nie może więc 
zabraknąć szczegółowych informacji 
wyjaśniających załodze jak zachować 
się w przypadku np. niezadowolonej 
klientki, lub niespodziewanych efektów 
ubocznych… Co powiedzieć i co zrobić, 
by pomóc klientce i sobie. 
– Warto opisać w księdze różne sytuacje 
– od drobnych i zdarzających się często jak 
np. spóźnienie klientki, po te poważniejsze 
i stosunkowo rzadsze – np. powikłania. 
Przez kryzys naprawdę łatwiej jest przejść, 
gdy wiemy co mamy robić. – wyjaśnia 
Beata Adamczyk. 

8.    
reklamacJe

Osobną grupę sytuacji kryzysowych, 
które koniecznie należy opisać w księdze 
procedur są reklamacje. Nasi pracownicy 
muszą wiedzieć co zrobić, gdy klientka 
zażąda zwrotu pieniędzy, bądź więcej 
– np. odszkodowania za realną lub 
subiektywnie tylko postrzeganą niedo-
godność. Procedury te powinny również 
dokładnie opisywać jak takich reklama-
cji się ustrzec. Jakie dokumenty należy 
wcześniej przygotować i dać do zapozna-
nia się i podpisu klientce. O jakie infor-
macje zapytać, by uniknąć powikłań… 
Te zapisy to coś więcej niż tylko dbanie 
o obustronny komfort w re-
lacjach. To również wymóg 
bezpieczeństwa.

Katarzyna Hryniewicka
Redaktor Beauty Inspiration
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co jeszcze warto 
jasno określić?
Oprócz zasad obsługi klienta, 
w księdze procedur warto 
umieścić również inne wytyczne 
i porady, które przydadzą się 
w innych okolicznościach. Co na 
przykład?

1. regulacje ogólne. 
W księdze warto w skrótowy spo-
sób określić obowiązki pracowni-
ków i konsekwencje w przypadku 
ich niewykonywania. To dobre 
miejsce do opisania jak gabinet 
powinien być przygotowany do 
zabiegów i jak powinien wyglądać 
po nich. Co czeka notorycznych 
spóźnialskich i jakich zachowań 
nie będziemy aprobować.

2. zabiegi pracownicze 
O ile większość managerów zga-
dza się, że wypróbowanie prepa-
ratów „na własnej skórze” przez 
kosmetologów jest w długofa-
lowym ujęciu potrzebne (dzię-
ki temu przedstawienie walorów 
i efektów zabiegów jest bardziej 
autentyczne), to w kwestii tego 
jak często i kiedy można z nich 
korzystać – zdania są podzielone. 
W każdej jednak sytuacji, warto 
klarownie określić co można, a co 
nie, by wykluczyć ewentualne 
późniejsze konflikty i nieprzyjem-
ności. 

3. nowi pracownicy
Zatrudnienie nowego członka ze-
społu często wiąże się z pewnym 
paradoksem. Choć pojawia się 
on w sytuacjach, gdy pracy jest 
wiele, początkowo generuje jej 
jeszcze więcej. Wszak potrzebuje 
wsparcia i pomocy. Odpowiednie 
procedury sprawią, że wdrożenie 
będzie łatwiejsze i będzie trwało 
krócej. Warto przygotować sobie 
raz na zawsze czego oczekujemy 
od nowego pracownika i w jakim 
okresie powinien on przyswo-
ić sobie i wdrożyć w życie nasze 
procedury.

4. bhP i higiena. 
Choć teoretycznie zasady higie-
nicznej pracy określają odpowied-
nie przepisy, warto i je uzupełnić 
czytelnymi procedurami, które 
ułatwią wykonywanie obowiąz-
ków. Dla przykładu – warto krok 
po kroku opisać jak powinna wy-
glądać sterylizacja narzędzi i urzą-
dzeń. 
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P O W Ó D  1  
– wzrost Płacy minimalneJ

Kilka dni temu na wszystkie osoby 
prowadzące firmy padł blady strach. 
Przedwyborcze zapowiedzi podniesienia 
płacy minimalnej – docelowo do 4 ty-
sięcy złotych brutto, zmroziły nie tylko 
właścicieli gabinetów kosmetycznych, 
ale wszystkich przedsiębiorców, którzy 
zatrudniają pracowników.
Wprawdzie 4000 zł w 2024 roku 
i 3000 zł w 2021 to ciągle przedwybor-
cze obietnice partii rządzącej, ale już 
2600 zł brutto w 2020 roku kilka dni 
temu stało się faktem. W obecnym, 
2019 roku pensja minimalna wynosiła 
2250 zł brutto. Mamy więc do czynienia 
ze wzrostem w wysokości 350 zł, który 
z czegoś trzeba pokryć. Warto dodać, 
że płaca minimalna ma wpływ na wiele 

innych obciążeń, np. na wysokość prefe-
rencyjnych składek ZUS.

P O W Ó D  2  
– wzrost składki zus

Nie każdy zatrudnia, ale ZUS płaci już 
praktycznie każdy. Jeśli jesteś szczęśli-
wą „posiadaczką” dużego, czyli gene-
ralnie „normalnego” ZUS-u, według 
prognoz, w przyszłym roku zamiast 
1316,97 zł zapłacisz 1444,67 zł, czyli 

Podnieść ceny, nie podnosić… Już nie musisz się nad tym 
zastanawiać. W 2020 roku po prostu musisz podnieść ceny! 
Dlaczego? Oto kilka najważniejszych powodów i problemów, 
z którymi będziesz musiała się zmierzyć w najbliższych 
miesiącach. 

w 2020 ceny 
usług na pewno 
wzrosną

Fot. Adobe Stock

o 127 zł więcej. Ostateczna kwota będzie 
znana pod koniec stycznia, kiedy pojawi 
się informacja na temat wysokości 
składki zdrowotnej.
W 2019 składka ZUS wzrosła o 88,24 zł 
i wtedy był to wzrost rekordowy. 
Ambitnie przebijamy tamten „sukces”. 
Tak jak wspominałam w poprzednim 
punkcie, wzrosną również preferencyjne 
składki.

P O W Ó D  3  
– nowe rozPorządzenie 

sanitarne
Jeśli nowe rozporządzenie sanitarne 
wejdzie w życie w obecnym kształcie, 
to możemy się liczyć z następującymi 
dodatkowymi kosztami:
• uczestnictwo w szkoleniu ze steryliza-

cji (dla sterylizujących samodzielnie) 
– koszt szkolenia ok. 1000 zł, plus 
koszt 3 tygodni nieobecności w pracy 
(brak dochodów, konieczność regu-
lowania stałych kosztów), dojazdów, 
noclegów…

• koszt dodatkowych testów biologicz-
nych (dla sterylizujących samodziel-
nie) – dla salonu, który do tej pory 
płacił za badania 50 zł raz na kwartał 
(200 zł rocznie), będzie to dodatkowy 
koszt 2400 zł rocznie (52 tyg. x 50 zł 
– 200 zł), oczywiście plus koszty 
dojazdu i czas,

• koszty związane z remontem loka-
lu i dostosowaniem go do nowych 
wymogów – ciężko je precyzyjnie 
oszacować – może być tak, że nie bę-
dziesz musiała robić nic, ale może Cię 
czekać również solidna przebudowa, 
co niesie za sobą duże koszty i znów 
– wyłączenie z aktywności zawodowej,

• wzrost cen sterylizacji na zewnątrz 
– to nie jest pewne, ale biorąc pod 
uwagę, że część gabinetów może 
rezygnować z samodzielnej stery-
lizacji i że zmniejszy się ilość firm 
świadczących takie usługi (nie będzie 
mowy o sterylizacji „w zaprzyjaźnio-
nym salonie”), istnieje spore ryzyko 
wzrostu cen,

• koszty związane z wymiany sprzętu 
(np. do makijażu permanentnego) 
– niektóre urządzenia nie będą 
spełniać nowych wymogów, więc ich 
wymiana będzie po prostu koniecz-
nością.

Wymienione powyżej, to jedynie 
kluczowe koszty związane z nowym 
rozporządzeniem. A przecież jeszcze nie 
zmiany ostatecznego jego kształtu. 

Wprowadzenie korekty w cenniku to trudne, ale często niezbędne 
zadanie. Tylko jak podnieść ceny zabiegów, żeby nie stracić klientek? 
I jak je poinformować o zmianie cennika, aby nie narazić się na 
nieprzyjemne dyskusje? Wbrew pozorom, można to zrobić delikatnie 
i bez większych problemów. 



P O W Ó D  4  
– wzrost cen Prądu i innych 

stałych oPłat
W 2020 roku najprawdopodobniej 
czeka nas znaczący wzrost cen energii 
elektrycznej – dla firm nawet o 40%. 
Jeśli więc dziś, co miesiąc płacisz za 
prąd 150 zł, w skali roku Twoje koszty 
wzrosną o 720 zł! 
rosną również koszty wywozu odpadów. 
Co prawda ostateczne stawki są ustala-
ne przez samorządy i w różnych mia-
stach będą się kształtowały odmiennie, 
ale już dziś wiadomo, że koszt wywozu 
zarówno segregowanych, jak i niesegre-
gowanych odpadów, będzie zdecydowa-
nie wyższy niemal wszędzie. 
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O 9 sprytnych strategiach, które pomogą bezbo-
leśnie podnieść ceny zabiegów przeczytać można 
w e-booku „Jak podnieść ceny zabiegów i nie 
stracić klientek”.

P O W Ó D  5  
– wzrost cen wszystkiego…

Cały czas wyliczam, że to drożeje, tamto 
drożeje… Bo tak naprawdę wszystko 
drożeje! Ok, może trochę przesadzam, 
ale jeśli wzrasta choćby składka ZUS, czy 
płace rosną w każdej firmie, to w więk-
szości przypadków odbija się to właśnie 
na cenach produktów, czyli generalnie 
wszyscy mamy ten sam problem.
Nietrudno się domyślić, że za większość 
rzeczy, które regularnie zamawiasz dla 
swojego salonu, prędzej czy później bę-
dziesz musiała zapłacić (lub już płacisz) 
więcej. Tu 5 zł, tam 5 zł i robi się z tego 
kilka tysięcy w skali roku… rosną rów-
nież Twoje prywatne koszty życia, czyli 
mówiąc wprost, zarówno Ty, jak i Twoi 
pracownicy (nie każdy ma przecież 
płacę minimalną) potrzebujecie więcej 
pieniędzy, żeby zrobić zakupy i zapłacić 
rachunki.
Wracając jeszcze do płacy minimalnej… 
Część salonów zatrudniających pracow-
ników ma system wynagrodzeń obej-
mujący płacę minimalną i odpowiedni 
procent od usług. Jeśli u Ciebie jest 
inaczej, czyli wypłacasz pracownikom 
co miesiąc stałą kwotę, to powinnaś 
wziąć pod uwagę, że prędzej czy później 
Twoi pracownicy mogą domagać się 
podwyżek. Nie będzie w tym zresztą nic 
dziwnego. Jeśli osoby z innych branż, 
z gorszym wykształceniem i gorszymi 
kwalifikacjami będą zarabiać niewiele 
mniej, zrozumiałe jest, że w doświad-
czonych specjalistach taka sytuacja 
będzie budzić frustrację. W końcu 
osoba z wysokimi kwalifikacjami i du-
żym doświadczeniem powinna zarabiać 
więcej niż ustawowe minimum… 
Jedyne rozsądne rozwiązanie na jakie 
możesz się zdecydować brzmi – POD-
NIEŚ CENY! Jak widzisz, nie ma 
odwrotu. Ceny usług kosmetycznych po 
prostu muszą rosnąć – w przyszłym roku 
i w kolejnych latach. Inaczej prowadze-

nie tego biznesu po prostu przestanie 
się opłacać, bo rosnące koszty „zjedzą” 
wszystkie Twoje zyski. Jeśli w tej chwili 
pracujesz na granicy opłacalności, bez 
zmiany cen wkrótce zaczniesz dopłacać 
do salonu – o ile masz z czego…

ważna sPrawa  
– reakcJa klientek na 

Podwyżki…
Nie będę Cię czarować, klientki raczej 
się nie ucieszą ze wzrostu cen… Musisz 
jednak wiedzieć, że bardzo dużo zależy 
od Ciebie – od sposobu, w jaki zakomu-
nikujesz podwyżkę i od strategii zmiany 
cennika, jaką przyjmiesz.
Ostatnio podczas konsultacji telefonicz-
nej przeglądałam profil na Facebooku 
mojej klientki – właścicielki salonu. 
Gdzieś na górze wisiał jej post o zmia-
nie cennika. Czytam i myślę sobie 
– no skądś to znam! Kropka w kropkę 
moje wskazówki! Patrzę w zamówienia 
i okazuje się, że intuicja mnie nie myliła. 
Klientka niedawno kupiła e-booka „Jak 
podnieść ceny zabiegów i nie stracić 
klientek?” i zrobiła dokładnie to, co 
w nim radziłam. Oczywiście podpytałam 
jak wyglądały reakcje klientek i okazało 
się, że były bardzo pozytywnie!
Sposób, w jaki komunikujemy się 
z klientkami, ma naprawdę ogromne 
znaczenie! Jedną wiadomość możesz 
przekazać na milion sposobów! Taki 
zupełnie niezwiązany z naszą branżą, 
ale bardzo czytelny i przy okazji życio-
wy przykład. Koleżanka kupiła nową 
sukienkę na wesele i oczekuje od Ciebie 
szczerej recenzji. Uważasz, że sukienka 
jest paskudna i nie chcesz okłamywać 
koleżanki.
Możesz powiedzieć:
• Wyglądasz tragicznie, weź to zdejmij!
• Ale paskudztwo, masakra!
• Nie dziwi mnie to, nigdy nie miałaś 

gustu!
• Ja bym się wstydziła w tym wyjść!

Fot. Adobe Stock



• No zobacz, jak ona Cię pogrubia.
• Nie podoba mi się.
• Jesteś w niej strasznie gruba, bezkształtna!
• Jest brzydka.
Cały wachlarz negatywnych komunikatów o różnej sile 
rażenia – od „zrobi jej się smutno” do „będzie miała łzy 
w oczach”/„stwierdzi, że jestem wredną małpą”.

A może inaczej?
• Ja bym wybrała coś innego.
• Nie jest w moim guście, ale przecież to nie mnie ma się podo-

bać.
• Nie podoba mi się, ale najważniejsze, że Ty jesteś zadowolona.
• Ja bym jej nie kupiła, ale pamiętasz, od dziecka miałyśmy 

różne upodobania.
• Nie w moim stylu, ale do Ciebie pasuje.
• Może dodaj do niej czerwone szpilki i torebkę – będziesz 

wyglądać sexy.
• Nie mój typ, zdecydowanie bardziej mi się podoba ta Twoja 

żółta. Patrz, jak dodasz do niej jakieś kolorowe buty i pasek, 
to zyska nowe życie – spróbuj przymierzyć, dobierzemy jakieś 
fajne dodatki.

• Jest ok, ale nie robi wow. Masz taką czarną, nieziemsko 
Cię wyszczupla. Weź ją przymierz, dobierzemy jakąś fajną 
biżuterię, żebyś wyglądała inaczej. Mam fajny szal, mogę Ci 
pożyczyć – będzie do niej idealnie pasował.

Znów cały wachlarz: od Twojej szczerej, ale delikatnej 
opinii (z szacunkiem do wyboru koleżanki), po również 
delikatne próby nakłonienia jej do innego wyboru – jeśli 
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Sposób, w jaki komunikujemy się z klientkami, ma 
naprawdę ogromne znaczenie! Jedną wiadomość 
możesz przekazać na milion sposobów!

naprawdę źle wygląda i chcesz jej pomóc. Każde słowo nie-
sie za sobą dodatkowe komunikaty, emocje. Sposób, w jaki 
dobierasz słowa ma w kontaktach z klientkami ogromne 
znaczenie! Kiedy do przemyślanych komunikatów o pod-
wyżce dołożysz sprytną strategię, możliwe, że Twoje klientki 
nie zauważą wzrostu cen, a nawet Ci za niego podziękują!
Podwyżka nie musi być przecież jedynym komunikatem, 
który masz do przekazania w danej chwili… Wiem, że to 
brzmi absurdalnie, ale podejrzewam, że sama znasz jakąś 
osobę, która „potrafi sprzedać piasek na pustyni”… To 
właśnie te klimaty! 

Podniesienie cen też musisz „sPrzedać”!
Pewnie słyszałaś o politykach, którzy w przypadku różnych 
„wpadek” zatrudniają całe sztaby Pr-owców. Właśnie po 
to, żeby zminimalizować skalę rażenia negatywnego newsa 
i jeszcze wyciągnąć z niego pozytywy! My na szczęście ma-
my problem znacznie mniejszego kalibru, więc nie musimy 
się uciekać do absurdalnego „odwracania kota ogonem”, 
z którym tak często się stykamy, obserwując przekazy 
medialne. Wystarczy ubrać komunikat o podwyżce w odpo-
wiednie słowa i dołożyć do niego coś, co ucieszy klientki. 
Da im poczucie zysku (a nie straty) oraz odwróci uwagę od 
samej informacji o podwyżce.

Anna Wydra-Nazimek
mgr kosmetolog, specjalistka do spraw marketingu 

i zarządzania w branży beauty. Autorka bloga gabi-
netodzaplecza.pl oraz kilkudziesięciu e-booków na 

temat prowadzenia zyskownego gabinetu beauty.
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44 rozwój osobisty managera

A drianna przypomniała 
mu, że jego główne motto 
przez długie lata brzmia-
ło „Tak naprawdę jedyną 

rzeczą, która ma sens, jest dążenie do coraz 
większego zbiorowego oświecenia” i za-
proponowała mu, aby swoją pasję do 
wynalazków chwilowo przekierował na 
siebie, w celu lepszego samopoznania. 
Przypomniała też, że medytacja i mind-
fulness podnoszą zdolności poznawcze, 
energię dobową, pozytywnie działają na 
układ immunologiczny, wytrwałość, kon-
sekwencję działania, jasność myślenia 
i podejmowanie lepszych decyzji. Jakie 
znaczenie mają te elementy w pracy 
managera salonu beauty?
W swoim liście Adrianna Huffington 
zacytowała także jedno z badań nauko-
wych, które udowadnia, że po 17–19 go-

dzinach bez snu zaczynamy doświadczać 
zaburzeń poznawczych odpowiadających 
tym, które pojawiają się gdy poziom 
alkoholu we krwi wynosi 0,05 procent, 
czyli tuż poniżej progu legalnego upicia. 
Żaden lider biznesu nie zatrudniłby 
ludzi, którzy przyszli do pracy pijani. 
I żaden lider nie powinien dawać takiego 
przykładu. W przepracowaniu właśnie to 
nam grozi.

Medytacja bezpośrednio wpływa na 
intuicję i inteligencję emocjonalną, 
które gwarantują holistyczne i mądre 
podejście do biznesu.
Zanim nasze mózgi dokonają ewolucji 
i dostosują się do obecnych warunków 
życia i funkcjonowania w stanie perma-
nentnego stresu, nas już tu nie będzie. 
Medytacja, którą wielokrotnie brano 

Adrianna Huffington, założycielka magazynu Huffington 
Post, pisarka i dziennikarka, w ubiegłym roku napisała list 
otwarty do Ellona Muska, jednego z najbogatszych ludzi 
świata i być może największego wizjonera w historii XXI 
wieku, który stworzył Teslę i zamarzył o podbijaniu kosmosu. 
List pojawił się w czasie, gdy miliarder zaczął mieć problemy 
z koncentracją, mało spał i popadł w stres związany ze 
swoimi inwestycjami. 

biznes przez 
pryzmat „m”

pod naukową lupę, jest naturalnym 
sposobem na poradzenie sobie z zastaną 
rzeczywistością. Dzięki niej nie tylko 
przetrwamy do następnego dnia. Prakty-
kując codziennie (bo tylko taka praktyka 
przynosi efekty), możemy mieć poczucie 
spokoju, harmonii, zdrowia i spełnienia 
– i w życiu prywatnym, i w biznesie.
Wielkie biznesy lata temu dostrzegły 
w medytacji sposób na lepsze, mniej 
agresywne zarządzanie ludźmi. rozu-
mieją, że osoba poddawana nieustają-
cemu stresowi łatwiej wybucha, daje się 
ponosić emocjom, jest mniej elastyczna, 
mniej kreatywna. Ci zaś, którzy dzięki 
medytacji zaglądają w głąb siebie, szyb-
ciej odzyskują spokój, który promieniuje 
na innych ludzi.
Świat zmienia się na naszych oczach 
– codziennie. Jesteśmy przebodźcowani 
zalewającymi nas megatonami infor-
macji. Naukowcy twierdzą, że umysł 
współczesnego człowieka mierzy się 
każdego dnia z większą dawką danych 
niż człowiek żyjący w XVIII stuleciu 
przez całe swoje życie. Nasz umysł od 
chwili przebudzenia trafia w macki 
social mediów, radia, telewizji i inter-
netu. Fundujemy mu niekończącą się 
kąpiel w żrącym roztworze hormonów 
stresu, głównie kortyzolu i nawet we śnie 
przeżywamy na nowo trudne zdarzenia. 
Mózg jest w stanie wojny przez niemal 
24 godziny na dobę.
Tymczasem biologicznie mózg dalej tkwi 
w prehistorii. Dla niego wystarczającą 
dawką pobudzających do działania emo-
cji byłoby poranne wyjście na polowanie 
i zdobycie pożywienia na cały dzień. I na 
tym koniec stresu. resztę dnia mózg re-
laksowałby się przy dokładaniu drew do 
ognia, płodzeniu potomstwa, oprawianiu 
skóry bizona. Badania mówią, że potrze-
bujemy około 50 tysięcy lat, aby mózg 
dostosował się biologicznie do takiego 
stresowego rollercoastera, który mu dziś 
fundujemy. Tyle tylko, że zmiany w bu-
dowie ciała nie zachodzą szybko, więc 
zanim dokona się ewolucja mózgu, my 
zdążymy znów podkręcić mu stresową 
śrubkę. Pytanie tylko, czy możemy tak 
w nieskończoność.

w Poszukiwaniu sPokoJu
W czasie, gdy Średniowieczna Europa 
dymiła inkwizycyjnymi stosami, po dru-
giej stronie Ziemi – w Indiach – spora 
część ludności zajmowała się od dawien 
dawna rozwojem duchowym. Mniej 
skupiano się na wojnach międzywyzna-
niowych, a bardziej na filozofii. Chyba 
najlepiej znanym dziś systemem filozofii 
indyjskiej jest joga.
Nie mówimy tu o jodze rozumianej 
jako lifestyle, zdjęcia z Instagrama czy 
fitnessowej modzie. Od samego początku 
– u swych źródeł – joga jest tłumaczona 
jako połączenie umysłu, ciała i ducha. 
Mamy w niej odpowiedni trening ciała 
(asany), dyscyplinę duchową (medytację) 
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i zbiór zasad etycznych (jamy i nijamy) 
regulujących stosunki jogina ze światem 
zewnętrznym i nim samym.
O medytacji słychać wszędzie: w social 
mediach, na kursach, w książkach. 
Wpisując w wyszukiwarkę Google hasło 
medytacja, otrzymamy w niecałą sekun-
dę ponad 3,5 miliona wyników – impo-
nujące, prawda? Może warto przyjrzeć 
się bliżej temu starożytnemu rodzajowi 
dyscypliny duchowej, bo mówi się o nim 
na poważnie nawet w kontekście biznesu 

i edukacji wczesnoszkolnej – i to coraz 
głośniej.

czym Jest medytacJa? 
Posłużę się słowami Doroty Mrówki, 
która w książce „Medytacja dla zabie-
ganych” pisze tak: (...) Esencją medytacji 
jest świadoma obecność w teraźniejszości, 
bycie tu i teraz, uważność skierowana 
zarówno na zewnątrz, jak i do własnego 
wnętrza – na myśli, emocje, na ciało i jego 
reakcje. Nie ma w tym nic nadzwyczajne-

go, nic, co byłoby nieosiągalne dla przecięt-
nego człowieka. A równocześnie to potężna 
broń, dzięki której pokonujemy przeciwno-
ści losu, minimalizując straty własne (...). 
Medytujemy po to, aby zmienić swoje 
życie. robimy to najpierw wyłącznie dla 
siebie, a potem dostrzegamy, że mi-
mochodem robimy to także dla innych 
i świata.” (*Dorota Mrówka „Medytacja 
dla zabieganych. Jak w 8 tygodni zmie-
nić swoje życie.” Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 2019)

45beauty inspiration06/2019

1. Czy wykorzystuje Pani intuicję w prowadzeniu 
biznesu? Czy jest ona ważnym elementem podej-
mowania decyzji, czy może lepiej opierać się tylko 
na logicznym myśleniu i zimnych kalkulacjach?

«Liczby, statystyki, podsumowania – to absolutna 
podstawa prowadzenia biznesu. Bez oceny kosz-
tów, zysków i strat, bez wprowadzania pewnych 
procedur i działań optymalizacyjnych, po prostu 
nie sposób liczyć na efektywność i poprawne funk-
cjonowanie gabinetu – i tego niewielkiego, i tego 
całkiem sporego. Nie oznacza to jednak, że same 
cyfry wystarczą. Absolutnie nie.
Jakiś czas temu – gdy mój gabinet się rozrósł, po-
stanowiłam usystematyzować i uporządkować pro-
cedury. Zapoznawałam swoje pracownice z nimi, 
podawałam statystyki, omawiałam liczby… Chcia-
łam w ten sposób bardziej się oprzeć na wspo-
mnianych w pytaniu „zimnych kalkulacjach”. 
Szybko okazało się jednak, że nie był to dobry 
trop. Mój zespół czuł dysonans i głośno o tym mó-
wił. Dziewczyny nie czuły się dobrze w tej nowej 
sytuacji. Dlatego bardzo szybko odpuściłam. 
Bez intuicji, empatii, bez ludzkiego – takiego cie-
płego podejścia do pracowników, nie da się dobrze 
pracować. Nie da się też zaoferować dobrej usługi 
dla klienta ostatecznego. Nie sposób nim się 
troskliwie zaopiekować i sprawić by czuł się u nas 
bezpieczny. Jeśli nie znałabym swoich pracownic 
– ich sytuacji, osobowości, potrzeb i oczekiwań, 
jak mogłabym nimi dobrze zarządzać? Jak mogła-
bym stworzyć ich indywidualne plany rozwoju? 
A dla każdego mojego pracownika mam taki plan. 
Każdemu też opracowuję oddzielny plan sprze-
dażowy… Intuicja i zwykła życzliwość są więc 
absolutnie konieczne. 

2. Wiele kobiet, które zaczynają swój biznes ma 
przekonanie, że nie potrafią sprzedawać. Jak duży 
wpływ naturalnych talentów kobiecych – takich 
jak empatia czy inteligencja emocjonalna – ma 
wpływ na sprzedaż?

«Z doświadczenia wiem, że w szkołach kosme-
tycznych, na kursach, warsztatach i szkoleniach 
zazwyczaj wcale nie uczy się technik sprzedażo-
wych. Dziewczyny, które do mnie przychodzą 
– nawet gdy są świetnie przygotowane merytorycz-
nie, mają ogromną wiedzę nt. produktów, metod 
i procedur, zazwyczaj nie mają pojęcia o handlu. 
Mało tego! Niektóre z nich wręcz uważają, mają 
takie wewnętrzne przekonanie, że sprzedaż jest 
czymś gorszym i nie do końca dobrym. Boją się 

jej. Sądzą, że oferowanie usługi za przyzwoitą cenę 
jest swego rodzaju naciąganiem klientki. O pie-
niądzach i cenach mówią niechętnie, lub unikają 
takich rozmów.
A przecież sprzedaż jest nieodzownym elementem 
naszej pracy. Bez niej nie da się funkcjonować 
w biznesie. Dlatego uczę moje pracownice, że 
w oferowaniu usługi, czy zakupu kosmetyków do 
pielęgnacji domowej nie ma absolutnie nic złego. 
To uczciwa praca. Nic więcej i nic mniej. 
Inną kwestią jest to, jak predyspozycje osobowe 
oddziałują na nasze zdolności handlowe. Niektóre 
osoby lepiej sobie w niej radzą, inne nieco gorzej. 
I to niezależnie od wszelkich innych kwalifikacji 
i umiejętności. Jestem głęboko przekonana, że 
największe znaczenie w skutecznej sprzedaży ma 
gruntowna wiara w to, że sprzedajemy coś co ma 
sens, co działa i przyniesie oczekiwane efekty. 
W moim gabinecie wszystkie pracownice, również 
te pracujące na recepcji, mają prawo, ba zachęcam 
je do tego – do testowania kosmetyków i zabiegów. 
To świadome działanie. Chcę, by dziewczyny 
na własnej skórze przekonały się czy i jak dany 
preparat i metoda działają. I tu nie chodzi tylko 
o spodziewane efekty – je można opisać w ulotce. 
Chodzi o wrażenia i doświadczenia. 
Jeśli dziewczyny są do czegoś przekonane, zupeł-
nie inaczej o tym mówią. Kompletnie. Są pewne 
siebie i tego co mają do przekazania. A to oddzia-
łuje na klientki. 

3. Na zachodzie coraz częściej stosuje się praktykę 
medytacji i mindfulness do zarządzania stresem, 
koncentracją emocjami, co przekłada się na pracę 
i biznes. Czy miała Pani kiedyś do czynienia z ta-
kimi praktykami? Czy to ważne, aby czasem wyjść 
ponad własną perspektywę i emocje?

«Jeszcze trzy lata temu odpowiadając na to pyta-
nie, powiedziałabym, że najlepszym lekarstwem 
na zmęczenie jest wysiłek fizyczny. Nakładałam 
wówczas słuchawki i biegałam, żeby wyrzucić 
z siebie napięcie. 
Dziś jednak odpowiedź jest inna. Wraz z rozwo-
jem mojego gabinetu, zmieniam się i ja. Mam 
coraz więcej na głowie. Jest więcej kwestii do 
zaplanowania, przeprowadzenia i skontrolowania. 
Coraz więcej aspektów, osób i problemów, za to 
coraz mniej czasu. Teraz więc doceniam wagę wy-
ciszenia się. Co prawda nie mogę (jeszcze!) powie-
dzieć, że jestem dobra w medytacji, ani że stosuję 
ją regularnie. Wiem natomiast, że jej potrzebuję, 
by odnaleźć spokój. I że ona naprawdę działa 

liczby to za mało, intuicja i empatia są konieczne
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Co zyskujemy, praktykując medytację, 
patrząc na nią współczesnym kon-
sumpcyjnym okiem?
• wewnętrzny spokój, który pozwala 

nam obiektywniej patrzeć na to, co 
przynosi życie – zawodowe i prywatne,

• dystans do siebie i świata,
• tolerancję,
• empatię i wrażliwość,
• akceptację,
• samoświadomość,
• siłę do wzięcia odpowiedzialności za 

własne życie,
• zdrowie i aktywizację naturalnych sił 

drzemiących w ciele i umyśle.
Wspomniałam, że medytacja odważnie 
wchodzi do programów nauczania wcze-
snoszkolnego. Kraje skandynawskie, 
a wśród nich jako pierwsza odważna 
Dania, postanowiły dać najmłodszym 
uczniom możliwość wyciszenia się 
w trakcie dnia nauki w sposób naturalny. 
Dzieci codziennie wdrażane są w kilku-
minutową praktykę siedzenia w ciszy 
i spokoju, ucząc się obserwacji oddechu. 
W ten sposób najmłodsi obywatele 
dostają narzędzie, które pozwoli im 
w dorosłym życiu unikać chorób wywo-
łanych chronicznym stresem, załamań 
nerwowych i depresji. Medytacja, wolna 
od wszelkich doktryn religijnych, łączy 
w naturalny sposób dzieci z różnych 
kultur i środowisk. Korzystają na tym 
również nauczyciele. Chcąc uczyć dzieci 

medytacji, sami trafiają na kursy i stają 
się praktykami. Nie muszę dodawać, że 
prowadzone przez nich zajęcia oddziału-
ją dobroczynnie również na ich umysły, 
prawda?
W Polsce nie słychać o podobnych ini-
cjatywach. Być może są gdzieś prywatne 
szkoły, którym zależy na wychowaniu 
zdrowych uczniów i we współpracy 
z otwartymi na medytację rodzicami pro-
ponują takie zajęcia. Jeśli tak, to należy 
trzymać za nich kciuki. Mały człowiek, 
który codziennie styka się z medytacją 
i ćwiczeniami oddechowymi z dużym 
prawdopodobieństwem zabierze ten 
nawyk ze sobą na wyższe szczeble eduka-
cji, a często również do dorosłego życia 
w biznesie.
Szczęście będzie miał ten, kto trafi do 
firmy zarządzanej przez taką osobę. Jest 
wtedy nadzieja, że zamiast cotygodnio-
wych spotkań korporacyjnych, na któ-
rych bije się brawo wynikom w excelu, 
składa samokrytykę za niedowiezienie 
właściwego wyniku i plotkuje o nowej 
fryzurze koleżanki z marketingu, czas 
poświęcony będzie na wspólną choć-
by 5-cio minutową medytację. W sali 
otworzą się okna, przez które wpadnie 
naturalne powietrze, wypierając kok-
tajl klimatyzacyjnych bakterii. A może 
manager praktykujący od lat medytację 
zainwestuje w maty do jogi, aby zabierać 
swój zespół na trawnik przed budynkiem 

i w takich okolicznościach przyrody bę-
dzie prowadził krótką sesję oddechową, 
a po niej przejdzie do omawiania wyni-
ków w duchu holistycznego podejścia do 
biznesu?

dobra Praktyka
Bajka? Utopia? Dla świata zachodnie-
go i Ameryki – normalność. Wszystko 
tkwi w naszych głowach – uprzedzenia, 
fiksowanie się na jednym jedynym zna-
nym rozwiązaniu, powtarzaniu wdru-
kowanych przez ledwo zipiący system 
edukacji nawyków nauki i interpretacji 
rzeczywistości. Świat, w którym żyjemy 
pędzi jak szalony i ocieka stresem, to 
prawda. Jednocześnie daje nam nie-
ograniczone możliwości wprowadzania 
zmian i w prosty sposób docierania do 
nowinek naukowych. Kto z nas chce 
przyjąć do wiadomości, że od czasów 
naszej podstawówki czy liceum wiedza, 
którą nam serwowano, jest nieaktualna? 
A tak jest! Fizyka, chemia, biologia, 
geografia, matematyka, historia – na 
ich polach rozegrała się i ciągle trwa 
istna rewolucja. Zmienia się nasz język, 
zasady pisowni, wchodzą nowe słowa. 
Do życia codziennego wtargnęły bez 
pukania obce przedmioty. Używamy ich. 
Nie udawajmy, że nie istnieją.
Tak samo rzecz ma się z medytacją. Nie 
chodzi w niej o lewitowanie, wpadanie 
w trans, łączenie się z bogiem, jasnowi-
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1. Czy wykorzystuje Pani intuicję w prowadze-
niu biznesu? Czy jest ona ważnym elementem 
podejmowania decyzji, czy może lepiej opierać 
się tylko na logicznym myśleniu i zimnych kal-
kulacjach?

«Prowadzenie biznesu musi łączyć się z logicz-
nym myśleniem. Bez tego podejmowane przeze 
mnie decyzje mogłyby być zupełnie nietrafione 
i ucierpiałby na tym cały mój zespół. Nie mogę 
sobie na to pozwolić, dlatego w najbardziej istot-
nych kwestiach opieram się przede wszystkim na 
logice. 
Jako kobieta nie wyobrażam sobie jednak nie 
kierować się również intuicją. Korzystam z niej 
zwłaszcza, gdy brakuje mi czasu na dogłębne 
przemyślenie sytuacji lub kiedy nie posiadam 
wystarczających informacji na dany temat. 
Słuszność wewnętrznych podpowiedzi weryfikuję 
jednak swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem.

2. Wiele kobiet, które zaczynają swój biznes ma 
przekonanie, że nie potrafią sprzedawać. Jak duży 
wpływ naturalnych talentów kobiecych – takich 
jak empatia czy inteligencja emocjonalna – ma 
wpływ na sprzedaż?

«Oczywiście – empatia i inteligencja emocjo-
nalna to jedne z kluczowych atrybutów dobrego 
sprzedawcy. W dzisiejszych czasach z każdej stro-
ny zasypywani jesteśmy różnego typu ofertami 

i reklamami, często bardzo nachalnymi. Kierując 
się jednak wrażliwością i emocjami możemy 
bardziej wczuć się w potrzeby Klienta, wyjść 
naprzeciw jego oczekiwaniom, a co najważniejsze 
dobrze mu doradzić. Warto pamiętać, że stałą 
bazę Klientów buduje się tylko poprzez zaufanie. 
Oferowanie niepotrzebnych usług czy produk-
tów i namawianie do ich zakupu może dać tylko 
krótkotrwałe efekty.

3. Na zachodzie coraz częściej stosuje się prakty-
kę medytacji i mindfulness do zarządzania stre-
sem, koncentracją emocjami, co przekłada się na 
pracę i biznes. Czy miała Pani kiedyś do czynie-
nia z takimi praktykami? Czy to ważne, aby cza-
sem wyjść ponad własną perspektywę i emocje?

«Zdecydowanie tak. Sama przekonałam się 
o tym już jakiś czas temu. W mojej praktyce nie 
brakuje modlitwy i medytacji, Pozwala mi to 
oderwać się od problemów, zapomnieć o co-
dziennych troskach i trudnościach. Dzięki tym 
zabiegom jestem spokojniejsza, bardziej pozy-
tywnie spoglądam w przyszłość i nie zadręczam 
się czarnymi myślami. Medytacja i modlitwa 
dają mi siłę do działania i motywują do podjęcia 
kolejnych wyzwań. Polecam je nie tylko osobom 
prowadzącym biznes, ale każdemu, ponieważ 
wszyscy jesteśmy narażeni na sytuacje stresowe, 
które prędzej czy później odbijają się na naszym 
zdrowiu.

dzięki medytacji i modlitwie jestem spokojniejsza
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dzenie czy modę. Nie trzeba substancji halucynogennych, gu-
ru, kolorowych strojów, karnetu do klubu, maty czy w końcu 
aplikacji w smartfonie.
Medytacja nie powoduje utraty kontroli nad życiem. Jest 
wręcz odwrotnie.
• Dzięki czasowi, który spędzamy sami ze sobą na obserwo-

waniu oddechu, myśli i ciała, stajemy się bardziej siebie 
świadomi.

• Zaczynamy widzieć nasze słabości, schematy działania 
i myślenia.

• Łatwiej nam jest utrzymywać skupienie na zdaniach.
• Łatwiej nam współgrać z ludźmi, bo mniej się denerwu-

jemy. Emocje już nami nie rządzą. A kiedy przyjdzie mo-
ment, gdy nerwy puszczą, atak złości jest lżejszy – mniej 
toksyn uwalnia się do naszego ciała i w mniejszym stopniu 
psujemy krew innym.

• Uczymy się dystansu do siebie i świata.
• Nie reagujemy impulsywnie, a świadomie odpowiadamy.
• Praktyka ćwiczeń oddechowych, które są nieodłącznym 

elementem medytacji powoduje, że w chwilach spadku 
koncentracji i energii szybko jesteśmy w stanie sobie po-
móc, nawet w trakcie spotkania biznesowego. Oczywiście 
bez kawy i energy drinków.

• Dzięki medytacji stajemy się bardziej kreatywni, otwarci 
i efektywni.

Sama od ponad 3 lat praktykuję codzienną medytację. Prze-
szłam przez naturalne dla początkujących etapy euforii (na 
ogół pierwsze 7- 10 dni, kiedy nowość nas pociąga) i zwątpie-
nia (około 20-go dnia, kiedy umysł zaczyna zauważać pierw-
sze symptomy zmiany i nie chce pozwolić nam na wyjście 
w nieznane – poza strefę komfortu). Zanurzyłam się w medy-
tację również od strony teoretycznej. Kilka książek pozwoliło 
mi zrozumieć, co się dzieje w czasie siedzenia w skupieniu 
i czym medytacja nie jest.
Codzienna praktyka dawała mi siłę do przejścia przez trudne 
decyzje zawodowe (odejście w nieznane z korporacji) i do 
podejmowania nowych wyzwań. Mimo kilku lat praktyki nie-
ustannie przypominam sobie, że medytacja to proces i nauka 
na całe życie.

co się dzieJe w naszym ciele
Medytowanie wywołuje w praktykującym konkretne zmiany 
– na poziomie mentalnym i fizycznym. Gdy poddajemy się 
tym zmianom, zaczynają dziać się w naszym życiu niezwykłe 
rzeczy. Mamy siłę, aby odcinać się od tego, co dla nas nieko-
rzystne i zapraszać nowe – nieznane i inspirujące.

Kiedy się zmieniamy, w życiu zaczy-
nają pojawiać się inni niż dotychczas 
ludzie. Tak też na nowo poznałyśmy 
się z Klaudią Pingot, właścicielką 
marek SpecBabka i Smart Coaching. 
Dzięki Jej doświadczeniom z me-
dytacją i przekonaniu, że Jej biznes 
i nasza współpraca wchodzą na inny 
poziom poprzez praktykę medyta-
cyjną, w ofercie szkoleniowej mogło 

pojawić się nowatorskie szkolenie – Trening Quantum. Jego 
celem jest między innymi nauczenie uczestników podnosze-
nia swojej odporności psychicznej i fizycznej, nauczenie ich 
wizualizacji, medytacji, uważności i oddechu, które otwierają 
proces budzenia się świadomości.
Ogromnie cieszy nas, że na pierwszą edycję zapisało się 
ponad 200 osób, a kolejne edycje mamy już wpisane w kalen-
darz na 2020 rok.

Iwona Kubat
Manager w „Klaudia Pingot – SpecBabka”, 

www.facebook.com/SpecBabka
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EWA RYBICKA

Certyfikowany lekarz 
medycyny estetycznej 
z ponad 20 letnim 
doświadczeniem. 
Właścicielka i założycielka 
kliniki Estetica Nova, 
której przyświeca motto: 
„zdrowe spojrzenie na 
piękno”.

Jestem dumna 
ze swojego zespołu
O tym, jak łączyć w pracy wiele ról, jak zbudować stabilny doświadczony 
zespół, a także co leży u podstaw sukcesu, z Ewą rybicką rozmawiał 
Mariusz Nieścior, redaktor naczelny magazynu Beauty Inspiration.

mariusz nieścior: Pani Doktor, łączy 
Pani dwie role w zarządzaniu kliniką Es-
tetica Nova, jako lekarz, a z drugiej stro-
ny jako menager. Mnie jako redaktora 
Beauty Inspiration interesuje ta druga 
rola. Jak Pani pojmuje swoją rolę? Jak 
Pani się w niej czuje? Kim dla Pani jest 
menager? 

«EWA rYBICKA: Muszę powiedzieć, że 
łączenie tych dwóch ról nie jest proste. 
Dlatego coraz więcej kompetencji mena-
gerskich oddaję mojemu synowi, który ze 
mną współpracuje. Ale w rzeczywistości 
ciągle mam poczucie, że muszę nadzorować 
większość działań, które tutaj podejmuje-
my. Staram się przede wszystkim budować 
zespół. I to jest dla mnie najważniejsze. 
Zwłaszcza zespół kosmetologiczny, abym 
mogła w bezpieczny sposób oddać pacjen-
ta na zabiegi kosmetologiczne, laserowe, 
fotoodmładzanie. To jest dla mnie najważ-
niejsze – aby kosmetolodzy, którzy ze mną 
współpracują byli bardzo dobrze wykształ-
ceni, żeby dziewczyny zdobywały coraz to 
nowe kompetencje, żeby się szkoliły, żebym 
po prostu im ufała. 

mn: Czyli dbanie o stabilność zespołu jest 
Pani nadrzędną rolą?

«Er: To jest naprawdę bardzo ważne. Nie 
jest łatwe, ale szczęśliwie się udaje. Od 
kilku lat mam stały zespół kosmetologów, 
do którego dołączam kolejne osoby. Nie 
mamy rotacji negatywnej. Z dumą patrzę 
na moich pracowników i uważam, że to jest 
mój sukces jak i sukces każdej z dziewczyn 
z osobna. 

mn: Proszę zdradzić nam kulisy –  jak to 
się robi? Jaki styl zarządzania personelem 
Pani bardziej odpowiada – dyrektywny, czy 
relacyjny?

«Er: Zdecydowanie nie jestem osobą, któ-
ra rozkazuje. Czasem nawet mam wyrzuty, 
że nie potrafię wielokrotnie powtórzyć pew-
nych rzeczy. Staram się mieć styl relacyjny 
i myślę, że to jest doceniane. 

mn: Współpracuje Pani też z lekarzami. Jak 
odbywa się wymiana informacji między le-
karzami, a zespołem? Czy Pani integruje 
obie te grupy w określony sposób?

«Er: Mamy zebrania, na których staramy 
się wymieniać informacje na temat tego, 
co się dzieje w klinice. Nie zawsze jest tak, 
że pracujemy w tych samych godzinach, 
dlatego w wymianie informacji pomagają 
nam komunikatory np. w aplikacji Messen-
ger, w której mamy stworzoną odpowiednią 
grupę. Taką wiadomość otrzymują wszyscy 
pracownicy.

mn: Osobiście kojarzę Panią jako Doktor 
Ewę Rybicką, a nie Estetica Nova. Mówię 
to dlatego, bo chciałbym przejść do kwe-
stii budowania przez Panią marki osobi-
stej. Widzę Panią w internecie, gdzie Pani 
udziela porad video, widzę w mediach i na 
spotkaniach. Jak samą siebie Pani iden-
tyfikuje –  jako Doktor Ewę Rybicką, czy 
Estetica Nova?

«Er: Dla mnie to jest jedno i to samo. To 
ja zbudowałam tę firmę i swoją markę. 
rzeczywiście rozumiem sens Pana pyta-
nia. Nie jest rzeczą łatwą rozszerzyć swój 
personalny autorytet na całą markę. Jednak 
mam poczucie, że marka Estetica Nova 
jest coraz bardziej kojarzona dzięki pracy 
całego zespołu. 



mn: Czy klienci przychodzą do Pani, czy 
do Estetica Nova?

«Er: Moje kalendarze pękają w szwach. 
Przyjeżdżają do mnie pacjenci z całej 
Warszawy, Polski oraz z zagranicy. 
Zabiegi kosmetologiczne, z reguły 
wykonywane w seriach, to trochę inna 
rzecz. Pacjenci wybierają je często pod 
względem lokalizacji – szukają miejsc, 
gdzie mają blisko, albo po prostu po 
drodze do pracy. Dlatego bardzo ważne 
jest informowanie osób, które mieszkają 
w okolicy o tym, że jesteśmy tu, że jeste-
śmy dobrzy, że kosmetologia w Estetica 
Nova jest na najwyższym poziomie. 
Pracujemy nad tym, aby taka informa-
cja docierała do naszych przyszłych 
klientów.

mn: Nie myślała Pani o tym, żeby stwo-
rzyć klinikę Doktor Ewy Rybickiej?

«Er: W naszym logo jest moje nazwisko. 
Ponieważ od wielu lat nazwa Estetica 
Nova kojarzona jest jako dobre miejsce 
czy dobra marka to nie widzę powodu, 
aby zmieniać nazwę. Natomiast rzeczy-
wiście – przy okazji otwarcia drugiej 
lokalizacji kliniki zmieniłam logo i do-
dałam do nazwy swoje nazwisko.

mn: Chciałbym zapytać o to, jak zrodził 
się pomysł na taką formę prowadzenia 
biznesu. I jakie były przesłanki ku temu, 
aby stworzyć drugie miejsce w nowej lo-
kalizacji?

«Er: rozwój marki w ciągu kilku ostat-
nich lat spowodował, że mała klinika, 

która była tworzona już wiele lat temu 
stała się zbyt ciasna. Na początku chcia-
łam pracować samodzielnie. I w pierw-
szych latach ten pomysł rzeczywiście się 
sprawdzał. Ale z biegiem lat poszerzyłam 
ofertę, a klinika stała się za małym 
miejscem do pracy w większym zespole. 
Dziś Estetica Nowa to znacznie więcej 
niż gabinet beauty.

mn: Chciałem wrócić do Pani aktywno-
ści w mediach. Do Pani filmików edu-
kacyjnych. Czy jakoś bada Pani jakie 
czynniki wpływają na budowanie marki, 
przypływ klientów?

«Er: Na pewno wzrost lojalności klien-
tów stałych. To jest coś co mogę, a wręcz 
muszę potwierdzić z całą mocą. Stali, 
znani nam i po latach już zaprzyjaźnieni 
klienci są dla nas bardzo istotni.
Jeśli zaś chodzi o nowych pacjentów, 
podczas wypełniania ankiety wstępnej, 
potwierdzają, że źródłem dotarcia jest in-
ternet. Przestrzeń niezwykle szeroka, bo-
wiem poza Facebookiem, Instagramem, 
YouTube, publikacje pokazują się na 
licznych portalach i blogach. Nie wydaje 
mi się, aby można byłoby ograniczać się 
do jednego kanału dotarcia. Potwierdza-
ją to specjaliści branży, z którymi często 
rozmawiam. Trudno jest bardzo kon-
kretnie wskazać pojedynczą aktywność. 
Kluczem jest całościowa komunikacja 
z klientem.

mn: Generalnie mówimy dziś o hossie na 
rynku beauty. Salony pękają w szwach... 
Co wobec rzeczywistości rynkowej jest 
dla Pani najtrudniejsze?
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Od kilku lat mam stały 
zespół kosmetologów, 
do którego dołączam 
kolejne osoby. Nie mamy 
rotacji negatywnej. 
Z dumą patrzę na 
dziewczyny. Dbam 
o to, by rozwijały swoje 
umiejętności i poszerzały 
wiedzę. Muszę mieć 
pewność, że oddaję 
pacjentów w dobre ręce.



«Er: Ciągle najtrudniejsze jest 
przekierowanie pacjentów do innych 
lekarzy i zapewnienie ciągłości pracy 
kosmetologów. Ja jestem pewna i kom-
petencji, i umiejętności, i relacyjności 
moich lekarzy i kosmetologów. Ale 
ciągle są rezerwy i to jest najtrudniej-
sze. 

mn: Jak rozumiem działa Pani w spo-
sób holistyczny, przekazuje swoich pa-
cjentów kosmetologom?

«Er: Każdy z nas potrzebuje systema-
tycznej opieki zarówno jeżeli chodzi 
o skórę twarzy, jak i zabiegi na ciało. 
Najlepiej jak zabiegi podtrzymujące 
efekty, które ja osiągnę z pacjentem, są 
wykonywane w naszej klinice. Podob-
nie jest z zabiegami przypominającymi 
efekty terapii ciała np. przeciwcellu-
litowej. Jeżeli pacjenci przychodzą 
regularnie to te efekty się utrzymują 
i są doskonałe.

mn: Jak pacjenci reagują? Czy korzy-
stają z Pani rekomendacji kosmetolo-
gicznych? Czy też po zrobieniu czegoś 
bardziej inwazyjnego odpuszczają i nie 
dbają o zabiegi podtrzymujące?

«Er: Większość pacjentów korzy-
sta z zabiegów kosmetologicznych. 
W naszych klinikach, z reguły, częściej 
wracają te pacjentki, które mieszkają 
lub pracują w okolicy. Jest to po prostu 
związane z logistyką życia codzienne-
go i jest zrozumiałe. Mam też Panie 
kosmetolog, które pracują w Warszawie 
i wysyłają do mnie swoje klientki na 
zabiegi lekarskie.

mn: Czy nawiązała Pani tę współpracę 
świadomie, właśnie z myślą o później-
szych rekomendacjach?

«Er: Nie, to się stało po prostu drogą 
rekomendacji. 

mn: Chciałbym zapytać jeszcze jak 
Pani dobiera wyposażenie np. urządze-
nia do swojego salonu? Czym się Pani 
kieruje i co jest tu najistotniejsze? Jak 
to wygląda?

«Er: To są niezwykle trudne decyzje. 
Oferta technologii i urządzeń jest 
niesamowicie bogata. W moim wy-
padku baza sprzętowa budowana jest 
systematycznie przez wiele lat. Zawsze 
odpowiadam sobie na pytanie z jakim 
problemem nie mogę albo trudno jest 
mi poradzić sobie za pomocą metod, 
którymi dysponuję. Staram się wybrać 
najrozsądniej jak mogę, wybieram 
urządzenia najwyższej jakości. robię 
to po to, żeby mieć pewność powtarzal-
ności zabiegów, bezpieczeństwa i tego, 
że tą nową inwestycją będę mogła roz-
szerzać gamę zabiegów, które oferuję.

mn: Proszę mi powiedzieć o Pani naj-
nowszym odkryciu, jeżeli chodzi o tech-
nologię. Coś co Panią zachwyciło, 
sprawdziła to Pani i przyniosło to dobre 
efekty na pacjentach.

«Er: Najnowsza maszyna, która 
działa już w Estetica Nova to Leonardo 
izraelskiej firmy Leonardo Skin Care. 
Pracuje w technologii Hyper Pulse 
ALT( accumulative light torrent). To 
innowacyjna technologia, wywodząca 
się z IPL, ale zdecydowanie nie będąca 
IPL. Innowacja izraelskich inżynierów 
polega na tym, że zastosowano bardzo 
krótki czas impulsu, bardzo krótki 
odstęp między impulsami i bardzo 
dużą moc. 5 impulsów na sekundę 
o mocy maksymalnej 40J. Pozwala to 
na kumulację energii do 200J w czasie 
jednej sekundy w miejscu docelowym 
(w przypadku epilacji jest to mieszek 
włosowy, w przypadku zamykania ru-
mienia hemoglobina we krwi, a w przy-
padku przebarwień melanina) Proszę 
mi wierzyć – ta bardzo duża energia 
jest przekazana w głąb skóry w sposób 
bardzo bezpieczny. Jakie z tego płyną 
korzyści dla pacjenta – możemy zaofe-
rować bardzo skuteczny, bezbolesny 
zabieg likwidacji rumienia, przebar-
wień, epilacji, wspomagania leczenia 
trądziku z ryzykiem powikłań bliskim 
zeru.

mn: Na koniec zadam 3 szybkie pytania 
biznesowe. Jakie jest Pani motto bizne-
sowe?

«Er: Moje motto od lat niezmienne to 
„zdrowe spojrzenie na piękno”. Staram 
się tak dobierać zabiegi do potrzeb 
pacjenta, żeby po pierwsze mu nie 
szkodzić.

mn: Pani największy sukces? 

«Er: Moim sukcesem jest to, że stwo-
rzyłam osobistą, rozpoznawalną markę, 
że mogę sama budować, w oparciu 
o najnowsze zdobycze medycyny este-
tycznej i technologii, portfolio zabiegów, 
które oferuję moim pacjentom. Jestem 
też niesamowicie dumna z tego, że zbu-
dowałam trwały, zgrany zespół. 

mn: Pani Recepta na sukces?

«Er: Praca. Systematyczna praca 
i nauka. Ja pracuję bardzo dużo poza 
godzinami przyjęć pacjentów. Dużo 
się uczę, czytam, piszę różne teksty 
i to procentuje. To mnie też mobilizuje 
do ciągłego szukania informacji, do 
szkolenia się, uczenia się. Chciałabym 
przekazywać najświeższą wiedzę. 

mn: Niektórzy mówią, że najlepsza for-
ma nauki to uczenie innych. Dziękuję 
za rozmowę.
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Rysy twarzy warunkują urodę i zdradzają wiek. Jeśli są asymetryczne, zbyt 
ostre lub za mało podkreślone, twarz ma nieodpowiednie proporcje albo 
widać na niej wyraźnie upływ czasu w postaci opadającej, wiotkiej skóry to 
znak, że warto rozważyć wykonanie wolumetrii. Jest to zabieg medycyny 
estetycznej, mogący w znaczny sposób poprawić ogólny obraz twarzy. O jej 
rodzajach i wskazaniach opowiada dr Marek Wasiluk z warszawskiego Centrum 
Medycyny Nowoczesnej Triclinium, jedyny Polak z dyplomem MSc Aesthetic 
Medicine University of London

wolumetria 
– jak poprawiać kształt twarzy

Fot. Fotolia.com



W olumetria jest 
zabiegiem 
medycyny este-
tycznej, dzięki 
któremu może-

my wymodelować, a przez to upiększyć 
lub odmłodzić twarz, bez inwazyjnej 
ingerencji chirurgicznej. Poprzez zabiegi 
wolumetryczne można bezpiecznie 
i w sposób kontrolowany zmienić wygląd 
i proporcje m.in. owalu twarzy, ust, nosa, 
czy policzków. Lekarz dokonuje tego 
poprzez dodawanie objętości w odpo-
wiednie miejsca.

dwa Przeznaczenia wolumetrii
– Dużo się mówi o wolumetrii, ale wiele osób 
nie do końca wie czym ona właściwie jest 
– podkreśla dr Marek Wasiluk z war-
szawskiego Centrum Medycyny Nowo-
czesnej Triclinium. – To zabiegi, w których 
działamy objętościowo, czyli wprowadzamy 
w tkankę wypełniacz po to, aby nadać 
twarzy lub jej poszczególnym częściom 
oczekiwany kształt. Każde podanie kwasu 
hialuronowego, biostymulatora, czy tłuszczu 
to już zabieg wolumetryczny, nawet jeśli 
mamy do czynienia jedynie np. z modelo-
waniem ust – wyjaśnia ekspert medycyny 
estetycznej. 
Dzięki tej metodzie możemy nie tylko 
poprawić wygląd naszej twarzy, ale także 
zmienić cały jej wyraz. Wolumetrię moż-
na wykonywać w dwóch kierunkach. 
Na pewno korzystają z niej osoby starsze, 
u których widać już wyraźnie zmianę 
proporcji twarzy. Dr Marek Wasiluk 
tłumaczy, że opisuje ją zasada odwróco-
nego trójkąta, według której w młodym 
wieku podstawa tego trójkąta jest u góry, 
zwężając się ku dołowi, a z wiekiem się 
on odwraca. 
– Dzieje się tak, ponieważ z wiekiem tkanka 
tłuszczowa znajdująca się pod skórą zanika, 
zwłaszcza w okolicy skroni, pod oczami i na 
policzkach. To w połączeniu z przebudową 
kości twarzoczaszki i ich wypłaszczaniem, 
powoduje, że skóra nie dość, że jest coraz 
cieńsza, to dodatkowo traci rusztowanie. 
Opadając tworzy m.in. bruzdy nosowo-
-wargowe lub powoduje opadanie kącików 
ust. Z kolei w dolnej części twarzy następuje 
zanik kości żuchwy, w efekcie czego pojawia 
się brak wyraźnie zarysowanej granicy mię-
dzy twarzą, a szyją i powstają tzw. chomiki 
– wyjaśnia lekarz.
W przypadku zaniku dużych objętości 
i utraty kształtu twarzy spowodowanej 
procesem starzenia u osób powyżej 45 
roku życia, gdzie lifting wykonany lase-
rem frakcyjnym, HIFU lub frakcyjną r. 
mikroigłową to za mało, zabiegi wolu-
metryczne są bardzo wskazane. Są one 
alternatywą dla liftingu chirurgicznego. 
Powodują wypełnienie braków pod skó-
rą, a przez to jej uniesienie (często przy 
okazji i ujędrnienie), a przez to nadanie 
na nowo odpowiedniego, młodszego owa-
lu twarzy. W tym przypadku wolumetria 
jest więc zabiegiem odmładzającym. 

Ale z zabiegów wolumetrycznych z po-
wiedzeniem mogą korzystać również 
osoby młode. Takie, które chcą delikat-
nie upiększyć swój wygląd. Patrząc po 
raz pierwszy na czyjąś twarz, w mgnieniu 
oka możemy określić, czy ta osoba jest 
ładna. Nie chodzi tutaj o jakość, gład-
kość i młodość skóry, ale głównie o rysy 
twarzy, odpowiednie proporcje w jej 
budowie i symetrię.
Kształt twarzy do tej pory korygowano 
przede wszystkim za pomocą makijażu 
lub operacji chirurgii plastycznej. Teraz 
zadarty lub garbaty nos, za małe usta, 
czy cofniętą bródkę z powodzeniem 
możemy skorygować również w gabi-
necie medycyny estetycznej właśnie 
z wykorzystaniem zabiegów wolume-
trycznych. Mają one tę przewagę nad 
innymi metodami, że są mniej inwazyjne 
– pacjentka nie musi po nich przecho-
dzić rekonwalescencji w przeciwieństwie 
do operacji chirurgii plastycznej. Efekty 
utrzymują się od 6 miesięcy do kilku lat, 
w zależności od rodzaju wykorzystanego 
wypełniacza, jest to więc o wiele lepsze 
rozwiązanie niż wykonywanie codzien-
nie odpowiedniego makijażu.

cztery rodzaJe  
wolumetrii

Dr Marek Wasiluk wyróżnił cztery ro-
dzaje zabiegów wolumetrycznych. 
• Pierwszy z nich to zakres zabiegów 

punktowych, nazywany również 
mini wolumetrią. Należą do nich np. 
wypełnianie ust, korekta nosa. To 
zabiegi proste, relatywnie bezpiecz-
ne. Do ich przeprowadzenia używa 
się niewielkich ilości zwykle kwasu 
hialuronowego. Przy tym najmniej 
zaawansowanym zestawie zabiegów 
warto podkreślić słowa specjalisty 
– Odróżnijmy wolumetrię od mezoterapii. 
Wolumetria są to zabiegi przestrzenne, aby 
uzyskać taki efekt nie podajemy substancji 

w skórę jak w mezoterapii, ale pod nią. 
W wolumetrii chodzi o nadanie kształtu, 
a nie o poprawę kondycji tkanek skóry 
– tłumaczy lekarz.

• Drugim rodzajem zabiegów są rów-
nież ingerencje punktowe, ale raczej 
regulujące asymetrie twarzy, gdy np. 
z jednej strony opada kącik ust, owal 
twarzy jest niesymetryczny, albo jedna 
strona wydaje się być bardziej „za-
padnięta” od drugiej. Ten stopień jest 
trudniejszy, ponieważ podawana jest 
większa ilość preparatu, a zabieg trwa 
dłużej.

• Trzeci stopień wolumetrii dr Marek 
Wasiluk nazywa zabiegami zaawanso-
wanymi. Wykonywane są najczęściej 
u osób powyżej 45 roku życia z opad-
niętą skórą twarzy, czyli przede wszyst-
kim u tych, którzy chcą wyglądać 
młodziej. Ten typ zabiegu ma na celu 
odjęcie twarzy kilku lat. Ten rodzaj 
wolumetrii należy do trudniejszych 
i niekiedy niebezpiecznych, jeśli osoba 
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wolumetria 
– jak poprawiać kształt twarzy

Wolumetria jest zabiegiem 
medycyny estetycznej, 
dzięki któremu możemy 
wymodelować, a przez to 
upiększyć lub odmłodzić twarz, 
bez ingerencji chirurgicznej. 
Ma tę przewagę nad innymi 
metodami, że jest mniej 
inwazyjna, a pacjentka nie 
musi po nich przechodzić 
rekonwalescencji. Efekty 
utrzymują się od 6 miesięcy 
do kilku lat, w zależności 
od rodzaju wykorzystanego 
wypełniacza.
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wykonująca nie ma wiedzy o zasadach 
bezpieczeństwa. W jej trakcie podaje 
się kilka a czasem nawet kilkanaście 
mililitrów wypełniacza, na dużej po-
wierzchni twarzy i dosyć głęboko.  
– Tutaj nie wystarczy doskonała znajo-
mość anatomii, ale również ogromne wy-
czucie i doskonała wiedza o podawanym 
preparacie. To zabiegi kompleksowe, takie 
powiedziałbym działanie 3D. Potrzeba 
sporo wyczucia, aby pacjentka po zabiegu 
nie wyglądała sztucznie, tylko najbardziej 
naturalnie. Jest to trudne, ponieważ 
twarz u każdego inaczej „opada”, skóra 
w inny sposób się starzeje, w innym tempie 
zanika tłuszcz i mięśnie. Ale to właśnie ta 
główna wolumetria – doprecyzowuje dr 
Marek Wasiluk.

• Czwarty rodzaj zabiegów wydaje się 
być kwintesencją zabiegów wolume-
trycznych. Mowa o zabiegach upięk-
szających. Kobieta przychodząc na ta-
ki zabieg chce po nim zobaczyć ładną 
twarz. Ideą tych zabiegów medycyny 
estetycznej jest podawanie wypeł-
niacza na całej powierzchni twarzy 
(w jednych miejscach mniej, w innych 
więcej), tak aby ją upiększyć, nieko-
niecznie odmłodzić, bo często wyko-
nywana jest u osób młodych. Dr Ma-
rek Wasiluk podkreśla, że ważne jest 

jednak, aby to były delikatne zmiany, 
dające w sumie o wiele bardziej pozy-
tywny odbiór twarzy pacjenta.  
– Twarz ma nadal wyglądać naturalnie 
i świeżo. Jakby ktoś tak wyglądał od 
zawsze, a nie w wyniku przeprowadzo-
nych zabiegów. Tego typu wolumetria to 
szereg drobnych korekt, ale sumarycznie 
wpływających na znaczące polepszenie 
rysów twarzy. Jest to najtrudniejszy 
rodzaj wolumetrii, wykonywany jedynie 
przez najbardziej doświadczonych leka-
rzy. Przy tym stopniu zaawansowania 
zabiegów wolumetrycznych istotne jest 
idealne wyczucie, precyzja i umiejętności 
przewidywania specjalisty wykonującego 
zabieg. To od niego zależy estetyczny 
efekt – wyjaśnia ekspert. Z racji 
trudności, jakie niesie za sobą ten typ 
wolumetrii, zajmuje się nią niewiele 
osób. 

PreParaty wolumetryczne
Najpopularniejszym preparatem do 
wykonywania wolumetrii jest kwas 
hialuronowy. Efekt, jaki można za jego 
pomocą uzyskać jest natychmiastowy, 
niestety utrzymuje się czasowo, ok. 6-10 
miesięcy, potem wypełniacz całkowicie 
się wchłania. Kwas hialuronowy posia-
da różne gęstości. Do trzeciego typu 
zabiegów, najbardziej kompleksowych 
wykorzystywany jest HA o największej 
gęstości. Dzięki temu tkanka skóry jest 
lepiej podtrzymana, a efekt bardziej 
długotrwały. 
Kolejnym typem preparatów wykorzy-
stywanych w wolumetrii są biostymu-
latory. Dają bardziej naturalne efekty, 
stymulując organizm do wytwarzania 
endogennego kolagenu. Tkanka wy-
pełnia się więc na znacznie dłużej, do 
momentu ponownej utraty kolagenu na 
skutek procesu starzenia. Wadą biosty-
mulatorów jest to, że efektów nie widać 
natychmiast po podaniu, specjalista 
musi więc mieć dużo doświadczenie, 

wyczucie i zdolności przewidywania 
działań preparatu. Dr Marek Wasiluk 
wymienia trzy główne biostymulatory: 
kwas polimlekowy (Sulptra), hydroksy-
apatyt wapnia (radiesse), polikaprolak-
ton (Ellanse).
Ostatnim rodzajem stosowanych wy-
pełniaczy jest również własny tłuszcz 
pacjenta. Dr Marek Wasiluk podkreśla, 
że zabiegi z jego wykorzystaniem należą 
do inwazyjnych. – Przed podaniem sam 
tłuszcz musi najpierw zostać pobrany z in-
nej części ciała, co się wiąże z inwazyjną 
procedurą. Jeśli chodzi o efekt estetyczny, to 
wypełnienie tłuszczem jest chyba najbar-
dziej nieprzewidywalną procedurą (prak-
tycznie nie da się precyzyjnie przewidzieć, 
jaki będzie efekt finalny zabiegu). Wynika 
to z faktu, że wprowadzony tłuszcz nigdy 
nie przyjmuje się w 100%. Ilość podanego 
tłuszczu nigdy nie równa się ilości, która 
ostatecznie utrzyma się w tkance. U jed-
nego pacjenta przyjmie się przykładowo 
75% wstrzykniętego tłuszczu, a u drugiego 
już tylko połowa. Zmienność ta zależy od 
wielu czynników, wśród głównych wymie-
niając technikę pobrania, czy sam organizm 
pacjenta. Dlatego tłuszcz nadaje się do 
tworzenia rusztowania, jako wypełniacz 
ubytków u osób starszych, u których 
większe ubytki w tkance wypełnia się 
właśnie z jego pomocą, następnie, precy-
zyjnie uzupełniając je już biostymulatorem 
lub kwasem hialuronowym – tłumaczy 
właściciel Triclinium. 
Przed zabiegiem wolumetrii niezbędna 
jest konsultacja, podczas której lekarz 
określa wraz z pacjentem co ma być 
poprawione. Po rozmowie zaznaczane 
są konkretne miejsca na twarzy, które 
powinny zostać ostrzyknięte. Dobierany 
jest również odpowiedni preparat. In-
iekcji dokonuje się w znieczuleniu miej-
scowym. Bezpośrednio po wolumetrii 
możliwe jest pojawienie się niewielkich 
zaczerwienień oraz obrzęków i zasinień. 
Jednak znikają one w przeciągu pierw-
szych trzech dni po zabiegu. Zabieg 
daje spektakularne efekty pod warun-
kiem jednak, że jest wykonywany przez 
wykwalifikowanego lekarza i z wykorzy-
staniem preparatów wysokiej jakości.

Dr Marek Wasiluk  
Specjalista medycyny estetycz-

nej. Prekursor wielu metod 
leczenia. Jedyny Polak, który 

ukończył prestiżowe studia 
MSC in Aesthetic Medicine w szkole Barts 

and The London School of Medicine and 
Dentistry na elitarnym Uniwersytecie Queen 
Mary University of London. Pozwala mu to 
mianować się tytułem, który można uzyskać 
tylko na kilku uczelniach na świecie. Zdobył 

dyplom z wyróżnieniem. Właściciel war-
szawskiego Centrum Medycyny Nowocze-

snej Triclinium (www.triclinium.pl).  
Autor eksperckiego bloga www.marekwasi-

luk.pl i książki pt. „Medycyna estetyczna bez 
tajemnic”.
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Biorąc pod uwagę stopień 
ingerowania w wygląd 
twarzy można wyróżnić 4 
rodzaje wolumetrii. Zabieg 
daje spektakularne efekty 
pod warunkiem jednak, 
że jest wykonywany przez 
wykwalifikowanego lekarza 
i z wykorzystaniem preparatów 
wysokiej jakości.

Fot. Fotolia.com
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ranking urządzeń do 
masażu podciśnieniowego

R A N K I N G

Metodę masażu podciśnieniowego pod nazwą endermologie jako pierwsza opracowała 
francuska firma LPG. Popularność urządzenia sprawiła, że bazując na tym pomyśle 
i technologii wiele firm wprowadziło na rynek swoje modele do podciśnieniowego masażu 
ciała. Dziś dla wielu gabinetów i klinik to pozycja obowiązkowa w ofercie, uwarunkowana 
zarówno sprawdzonymi efektami, jak i dużą rozpoznawalnością technologii wśród klientek. 
Zapytaliśmy 120 salonów o to, jakie konkretnie urządzenie mają w swojej ofercie. Oto wyniki. 

ranking powstał na podstawie przeprowadzonej przez nas ankiety, w której prosiliśmy salony i kliniki o odpowiedź na 
pytanie – „jakie urządzenie do podciśnieniowego masażu ciała (wpisz nazwę i markę urządzenia) posiadasz w swoim salonie/
klinice”.
W ankiecie przebadaliśmy 120 salonów i klinik. Lista obiektów, które wzięły udział w rankingu dostępna jest w redakcji. 
Dziękujemy wszystkim salonom i klinikom, które wzięły udział w rankingu. To dzięki Wam ci, którzy stoją przed 
trudnym wyborem odpowiedniego rozwiązania do swojego biznesu, dostają praktyczną pomoc, która w znacznym stopniu 
może ułatwić im decyzje. 

metodologia badania

ICONE LASER

Najnowszy ICOONE® LASER  jest innowacyjną, opatentowaną technologią, która 
łączy niezależne zmotoryzowane głowice w technologii Roboderm® wraz z energią 
światła LED i lasera. To połączenie opatentowanych i certyfikowanych przez FDA 
technik powoduje, że zabiegi są jeszcze bardziej skuteczne. 
ICOONE® LASER pozwala na precyzyjną pracę na tkance łącznej. Likwiduje cellulit, 
zlokalizowany tłuszcz, luźną skórę, obrzęki limfatyczne, blizny, zaparcia, sztywność 
mięśni, zapalenia ścięgien oraz wszelkie objawy starzenia się skóry. Możliwość pracy 
na dwóch głowicach jednocześnie daje szybkie efekty.
Opatentowana technologia multi mikrostymulacji (Roboderm®) daje możliwość wyko-
nywania masażu na całym ciele, twarzy i biuście (nie wykluczając dołów podkolano-
wych i pachwin, ust, powiek górnych i dolnych, co jest niemożliwe do zastosowania 
przy użyciu innych urządzeń do masażu podciśnieniowego). 

To jedyne urządzenie na świecie, które ma do wyboru trzy rodzaje podciśnienia:
• w głowicy głównej (np. przy pracy na starych bliznach i w medycynie sportowej).
• tylko poprzez mikrootwory umieszczone w rolkach (np. przy skórze naczyniowej, na 

świeżych bliznach, po liposukcji).
• poprzez głowicę główną i mikrootwory umieszczone w rolkach jednocześnie   

(np. przy modelowaniu sylwetki, redukcji tkanki tłuszczowej, w walce z lipody-
strofią). Zwiększając moc rozmasowujemy mocniej fałd skóry bez jej rozciągania, 
ponieważ mikrootwory w rolkach podtrzymują po zewnętrznych stronach fałd skóry 
i chronią przed rozciągnięciem.

Kolejnym ważnym parametrem urządzenia jest rytmika czyli częstotliwość, która jest 
dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

producent: I-TECH INDUSTRIES S.R.L.
dystrybutor: Mrotex Sp z o.o.
www.icoone.pl

1 40% oddanych głosówMIEJSCE
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W rankingu badamy najbardziej popularne produkty w danej technologii, czyli konkretne rozwiązania, które są najczęściej 
kupowane przez salony i kliniki w Polsce. To naszym zdaniem najlepsze z możliwych kryteriów dla przeprowadzenia 
rankingu. Bo czyż fakt tego, że dane urządzenie z danego rodzaju technologii zabiegowej jest kupowane w Polsce 
najczęściej (czytaj: pracuje na nim najwięcej salonów) nie świadczy o tym, że jest ono godne uwagi? Czyżby tyle salonów 
się myliło? Zakładamy, że wybierając urządzenie do swojego gabinetu, chciałbyś najpierw sprawdzić, jak wiele gabinetów 
pracuje już na nim i jakie są opinie. Z tego powodu takie badanie popularności przeprowadzamy. 

W rankingu salony typowały marki urządzeń do masażu podciśnieniowego bez wyszczególniania konkretnych modeli 
urządzeń. Dla przykładu urządzenia Icoone występują w dwóch modelach. Urządzenia endermologie LPG od początku 
powstania miały kilkanaście modeli. Dla potrzeb rankingu dystrybutorzy najpopularniejszych w Polsce urządzeń (Icoon 
i Endermologie LPG) zaprezentowały najnowsze modele swoich urządzeń. 
Wyniki naszego rankingu porównujemy też z deklaracjami dystrybutorów. I tak Mrotex (dystrybutor urządzenia Icoone) 
podaje, że od dystrybucji w Polsce sprzedało się około 300 urządzeń. Sfera (dystrybutor Primelle) deklaruje wysokość 
sprzedaży na poziome około 400 urządzeń. Danych dotyczących sprzedaży endermologie LPG nie otrzymaliśmy. 

PRIMELLE 

Osoby wykonujące zabieg urządzeniem Primelle cenią go za dużą moc, spektaku-
larne efekty, brak bólu i siniaków u klientów, łatwość wykonania, możliwość pracy ze 
skórą naczyniową, bezawaryjność. Zabieg Primelle wykonywany jest w kostiumie, na 
całe ciało, łącznie z trudno dostępnymi okolicami, np. ramiona, okolice kolan. Poleca-
ny jest w serii co 48h, lub rzadziej prozdrowotnie. 
Producentem Primelle jest polska firma. Gwarantuje kilkugodzinne, pełne przeszkole-
nie teoretyczne i praktyczne, zakończone imiennym certyfikatem. Jest ono prowadzo-
ne przez szkoleniowców z wieloletnim doświadczeniem w pracy tą metodą. 
Urządzenie Primelle można wynająć, z możliwością wykupu lub spłaty w równych 
ratach bez odsetek.
Zabieg Primelle trwa 35-50 minut. Koszt zabiegu ok. 1.50 zł. Cena urządzenia 34 950 zł 
brutto.

producent: Sfera
dystrybutor: Sfera
www.sfera.org.pl

CELLU M6 ALLIANCE 

Po 30 latach badań francuska firma LPG stworzyła innowacyjny patent endermolo-
gie® Alliance służący naturalnej regeneracji i stymulacji tkanek. Technologia łączy 
trzy aspekty, tak istotne dla uzyskania najlepszych efektów zabiegowych: redukcję 
tkanki tłuszczowej, wygładzenie cellulitu i ujędrnienie skóry, skracając jednocześnie 
czas zabiegu (30 minut) oraz ilość powtórzeń zabiegu.
Automatyczne rolki zostały wzbogacone o zmotoryzowaną klapkę, która umożliwia 
wielowymiarową penetrację tkanki. Wymagane dotychczas trzy zróżnicowane ruchy 
głowicą zabiegową, dzięki nowemu patentowi łączącemu zmotoryzowaną rolkę 
i klapkę, zostały zastąpione przez prosty system styku głowicy ze skórą, co wpływa na 
odczucia zabiegowe. Nowy patent gwarantuje jeszcze bardziej komfortowy zabieg,
Nowy patent Alliance posiada unikalny Sensor Identyfikacji Skóry Alliance (ASI), 
umożliwiający przeprowadzanie zabiegu przy jednoczesnym, precyzyjnym dostoso-
wywaniu się do jakości tkanki, jej delikatności, włóknistości, braku elastyczności itp. 
Gwarantuje to wysoki standard bezpieczeństwa zabiegu i możliwość dopasowania do 
różnych problemów terapeutycznych. 

producent: LPG System 
dystrybutor: ITP S.A.
www.itp.pl
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Nowy patent endermologie® - intensywna i szybka 
stymulacja tkanek przy zachowaniu wyjątkowego 

komfortu zabiegu. Zawsze 100% naturalnie!

71%

UJĘDRNIENIE
SKÓRY 

-5.2cm

WCIĘCIE 
W TALII

67%

WYGŁADZENIE 
CELLULITU 

* * * * * *

www.facebook.com/itpsaPL ITP S.A. Partner w doborze technologii | www.itpsa.pl | tel. +48 722 008 002

JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W JEDNEJ Z RENOMOWANYCH KLINIK, KTÓRA WYKONUJE ZABIEGI LPG Endermologie®. WIĘCEJ NA WWW.ALLIANCELPG.PL

* Po 12 zabiegach: zmniejszenie obwodu w talii o ok. 5,2 cm.  
** Po 3 zabiegach: 67% kobiet stwierdziło wygładzenie cellulitu.  
*** Po 3 zabiegach: 71% kobiet zauważyło poprawę jędrności skóry. - 2016 endermologie® Badanie Dermscan.
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G wałtowna zmiana masy 
ciała to główny winowaj-
ca, jeśli chodzi o utratę 
jędrności skóry. Zwłaszcza 

w przypadku okresu ciąży i pierwszego 
etapu macierzyństwa. Aby móc zapro-
ponować skuteczne metody likwidacji 
niepożądanych zmian, musimy zrozu-
mieć jak, krok po kroku, odbywa się 
proces wiotczenia.
Do uszkodzeń struktury skóry dochodzi 
pod wpływem zmian hormonalnych. 
Włókna kolagenowe i elastynowe roz-

ciągają się, a to one współtworzą skórę 
właściwą i odpowiadają za jej wytrzy-
małość oraz sprężystość. Dodajmy do 
tego zmniejszoną aktywność fizyczną 
i źle dobraną dietę w czasie ciąży i poło-
gu, a utrata jędrności stanie się faktem, 
bez względu na wiek. Choć oczywiście 
u kobiet młodszych zdolność do regene-
racji jest znacznie większa.
Wiotki brzuch jest bardzo częstym 
źródłem kompleksów młodych mam. 
Część z nich zaczyna wtedy intensywnie 
ćwiczyć i przechodzi na dietę. Może to 

Ciąża, a także okres rozpoczynający się bezpośrednio po 
niej, to jeden z najtrudniejszych egzaminów, jakie musi 
przejść skóra kobiety – zwłaszcza ta na brzuchu. Niestety 
często po jej zakończeniu, pozostaje wiotka budząc 
kompleksy i niezadowolenie. Jakie przemiany musi przejść 
podczas 9 miesięcy i jak jej pomóc wrócić do stanu 
pierwotnego? 

Jak ujędrnić skórę 
po ciąży?

jednak tylko wzmocnić mięśnie, nie ma 
natomiast wpływu na poprawę jędrności 
samej skóry. Jeśli zatem zależy nam na 
przywróceniu brzuchowi sprężystości, 
to zdecydowanie za mało.

PielęgnacJa w warunkach 
domowych

Domowa pielęgnacja jest bardzo ważna, 
choć oczywiście nie zastąpi profesjo-
nalnych zabiegów kosmetologicznych. 
Najbardziej zadowalające efekty można 
osiągnąć, łącząc codzienną dbałość 
o skórę z pomocą specjalisty.
O czym zatem trzeba pamiętać, jeśli ten 
problem nas dotyczy? Przede wszystkim 
o peelingach do usuwania zrogowacia-
łego naskórka i o stosowaniu balsamu, 
masła do ciała lub naturalnych olejów. 
Masujmy też ciało domowym masaże-
rem lub bańką chińską i hartujmy skórę 
podczas zimno-ciepłych pryszniców 
(hartowanie kończmy zawsze strumie-
niem zimnej wody). Nie zapominajmy 
też o doustnej suplementacji prepara-
tów naturalnych (po konsultacji z le-
karzem), a także o stałym nawadnianiu 
organizmu.

a co w gabinecie?
Pielęgnacja domowa to oczywiście pod-
stawa przywracania skórze jędrności po 
ciąży. Jednak bez profesjonalnych zabie-
gów spektakularnych efektów raczej nie 
uda nam się osiągnąć. Na czym polegają 
zabiegi polecane przez specjalistów 
i który będzie najbardziej odpowiedni 
w poszczególnych przypadkach?

• Karboksyterapia/Carbolift – polega 
na kontrolowanym podawaniu usta-
lonych dawek medycznego dwutlen-
ku węgla w obszar skóry właściwej 
i tkanki podskórnej. W następstwie 
iniekcji powstaje tymczasowy stan 
zapalny, po którym rozpoczyna się 
przebudowa wewnętrznej struktury 
skóry. Fibroblasty rozpoczynają pro-
dukcję nowych włókien kolagenowych 
i elastynowych. W efekcie tkanka jest 
bardziej napięta i elastyczna. Metoda 
gwarantuje bardzo satysfakcjonujące 
efekty. Należy wykonać serię od 6 do 
12 zabiegów, powtarzając je 1–2 razy 
w tygodniu. 
Co istotne, dzięki tej metodzie 
jesteśmy w stanie niwelować również 
blizny po cięciu cesarskim i z dużą 
skutecznością zmniejszać powstałe 
na skutek ciąży rozstępy w okolicach 
brzucha czy piersi. Poprzez podanie 
medycznego dwutlenku węgla wywo-
łujemy silne niedotlenienie. Trauma-
tyzacja tkanki skutkuje powstaniem 
nowej sieci naczyń w obszarze blizn. 
Jest to istotny element w ich prze-
budowie. Kiedy tkanka włóknista 
jest bardziej dotleniona i odżywiona, 
rozpoczyna się proces jej przebudowy 
i regeneracji. Zabieg jest też pomocny 



w walce z miejscowym nadmiarem 
tkanki tłuszczowej. Wprowadzony gaz 
mechanicznie rozbija złogi tłusz-
czowe. Karboksyterapia przywraca 
zarówno właściwe napięcie skóry, jak 
i obwód newralgicznych stref. 
Sporą popularnością, również wśród 
świeżo upieczonych mam, cieszy się 
też zabieg Carbolift. Podobnie jak 
karboksyterapia, on także polega na 
wprowadzaniu medycznego dwutlen-
ku węgla, ale za pomocą specjalnego 
aplikatora wyposażonego w drobne 
igiełki. Takie mikronakłuwanie skóry, 
z jednoczesnym podawaniem niewiel-
kich depozytów gazu, bardzo silnie 
stymuluje ją do przebudowy i popra-
wy struktury. Staje się ona bardziej 
ukrwiona i odżywiona, poprawia 
się jej metabolizm, co zauważalnie 
wzmacnia jej napięcie i nawilżenie. 
Kuracja obejmuje 3 zabiegi wyko-
nywane w odstępach miesięcznych. 
Może być wykonywana zarówno na 
skórę ciała, jak i twarzy.

• Celar™AWT – radialna i zognisko-
wana fala uderzeniowa zdecydowanie 
przyspiesza powrót ciała do formy. 
W trakcie ciąży w organizmie kobiety 
zachodzi wiele zmian. Wzmożona 
retencja wody prowadzi do odkłada-
nia się złogów płynów w tkankach. 
Następuje silny wzrost estrogenów. To 
sprawia, że ścianki naczyń krwio-
nośnych i limfatycznych są bardziej 
przepuszczalne. Zaczynają powstawać 
obrzęki, które uciskają na sąsiadujące 
tkanki. Ucisk zaburza mikrokrążenie, 
przez co krew dostarcza do komórek 
tłuszczowych zbyt mało tlenu, a także 
odprowadza z nich za mało produk-
tów przemiany materii. Komórki 
tłuszczowe gromadzą coraz więcej 

substancji tłuszczowych. Adipocyty 
rozrastają się, a wokół nich tworzy 
się sieć włókien siateczkowatych. Na 
udach i pośladkach powstaje cellulit. 
Właśnie wtedy przychodzi z pomocą 
fala uderzeniowa. Podczas zabiegu 
generowana przez głowicę fala rozbija 
zwłókniały gorset tkanki tłuszczowej. 
Usprawnia lokalne krążenie krwi 
i limfy. Tkanka zaczyna poprawnie 
funkcjonować, ponownie staje się 
elastyczna i jędrna poprzez produk-
cję kolagenu. Zmniejsza się objętość 
adipocytów, co wpływa bezpośrednio 
na wygląd ciała. Zabiegi powinno 
się wykonywać 1-2 razy w tygodniu. 
Częstotliwość zależy od stanu skóry. 
Zazwyczaj potrzebnych jest około 
8-10 zabiegów.

• Radiofrekwencja mikroigłowa – to 
jednoczesne i kontrolowane nakłuwa-
nie oraz podgrzewanie skóry z wyko-
rzystaniem fali radiowej. W rezultacie 
nakłuwania skóra zostaje pobudzona 
do przebudowy, a podgrzanie dopro-
wadza do skrócenia obecnych w niej 
włókien kolagenowych i elastyno-
wych. Skóra staje się napięta i jędrna. 
Zmniejsza się również widoczność 
rozstępów. Seria powinna obejmować 
od 2 do 3 zabiegów, wykonywanych 
w odstępach 2-3 miesięcy. Na efekty 
trzeba poczekać zazwyczaj około pół 
roku.

Ważne, aby pamiętać, że do powyższych 
zabiegów można przystąpić dopiero po 
zakończonym okresie laktacji. Należy 
też mieć na uwadze, że nie istnieje jed-
na uniwersalna metoda. Najważniejsze 
w drodze do sukcesu jest ich umiejętne 
dopasowanie, a często nawet połączenie 
różnych metod w indywidualnie dobra-
ny plan zabiegowy. Dlatego tak ważne 

jest w tym wszystkim indywidualne 
podejście do pacjentki. Zgodnie z zasa-
dami kosmetologii personalizowanej, 
każda osoba powinna być traktowana 
jako oddzielny, wyjątkowy przypadek. 
To terapia ma być dostosowana do niej, 
nie na odwrót. Tylko takie działanie pod 
okiem doświadczonego specjalisty jest 
gwarancją osiągnięcia wymarzonych 
efektów.

trwałe rezultaty
To, jak długo będą utrzymywać się 
efekty, jest kwestią bardzo indywidual-
ną, zależną od wielu względnych, takich 
jak predyspozycje genetyczne, wiek, 
pielęgnacja domowa, diety, aktyw-
ność fizyczna itp. Możemy się jednak 
spodziewać, że zwykle będzie to okres 
6–12 miesięcy (choć bywa również, że 
dłużej). Warto przy tym pamiętać, że 
im lepiej będziemy dbać o swoją skórę, 
tym dłużej będziemy mogli cieszyć się 
uzyskanymi efektami.

Karolina Martin
Kosmetolog, specjalistka sieci 
SC Beauty Clinic, kreującej 
nowe trendy „slow beauty” 

i kosmetologii personalizowa-
nej, zdobywcy tytułu Kobiecej Marki 

Roku 2019.

Nie istnieje jedna uniwersalna 
metoda walki z wiotkością 
skóry. Najważniejsze w drodze 
do sukcesu jest umiejętne 
dopasowanie, a często nawet 
połączenie różnych metod 
w indywidualnie dobrany plan 
zabiegowy.

59beauty inspiration06/2019



60 medycyna estetyczna

E nergia wewnątrz tkanek 
jest aż 4-krotnie wyż-
sza niż emisja energii 
impulsu. Urządzenie 
posiada jedyny na świe-

cie, opatentowany wielopoziomowy 
system chłodzenia, który umożliwia 
przeprowadzenie bezpiecznych proce-
dur, zachowując wysoki współczynnik 
skuteczności i gwarancji komfortu dla 
pacjentów. Zabiegi są szybkie i bezbo-
lesne co ma bezpośrednie przełożenie 
również na wskaźniki rentowności 
gabinetu.
Sekret urządzenia opracowanego przez 
izraelskich specjalistów z Leonardo 
Skin Care Group Ltd. kryje się w sposo-

bie zintegrowania systemu emisji bar-
dzo wysokiej energii jednego impulsu 
światła w częstotliwości 5 Hz, kumulacji 
energii wewnątrz tkanki, wyjątkowo 
krótkim czasie impulsu 0,008 s oraz jed-
noczesnym zachowaniu krótkiego czasu 
relaksacji tkanki TrT 0,0192 s.
To aż 5-krotnie więcej niż są w stanie 
zapewnić obecnie dostępne na rynku 
konkurencyjne urządzenia medyczne. 
Leonardo emituje w bezpieczny sposób 
energię sięgającą 200 J/s. To pokazuje 
jedynie możliwości technologiczne. 
Wart podkreślenia jest jednak fakt, iż 
energia w warstwie właściwej skóry 
kumuluje się w wartościach 3 – 4 razy 
większych niż emisyjne wartości energii 

impulsu. Dzięki temu odczucia pacjen-
tów są bardzo komfortowe, a działania 
zabiegowe niezwykle skuteczne i bez-
pieczne.
A.L.T. jest sekwencją polichromatycz-
nych długości fali w zakresie od 400 
do 950/1200 nm. Dzięki wymiennym 
filtrom w głowicy zabiegowej Hyper-
Pulse Hr lub HyperPulse Sr istnieje 
możliwość skutecznego dostosowy-
wania długości fal do konkretnego 
wskazania, co przekłada się na precyzję 
i wysoką skuteczność zabiegową. Ener-
gia emitowana z głowic Hyper Pulse 
dociera do odpowiednich warstw skóry 
gdzie stymuluje produkcję kolagenu, 
redukuje zaczerwienienia skóry, leczy 

Leonardo A.L.T. (ang. Accumulative Light Torrent) Hyper Pulse – to najnowocześniejsze na 
świecie urządzenie wytwarzające ogromną energię światła za pomocą unikalnej technologii 
emisji. Aby zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa, naukowcy stworzyli technologię 
umożliwiającą dostarczenie dużych wartości energii światła (max 200 J/s) przy jednoczesnej 
jej akumulacji w głębszych warstwach skóry. 

technologia leonardo a.l.t. 
hyper Pulse 
– co oferuje pacjentom?



zapalną skórę trądzikową czy usuwa 
bezboleśnie owłosienie. Urządzenie 
A.L.T. pozwala na bezpieczniejsze 
i skuteczniejsze leczenie dzięki swojej 
wszechstronności!

wskazania
Skuteczność terapeutyczna technologii 
A.L.T. Hyper Pulse przedstawia się 
w wysokiej skuteczności w odmłodzeniu 
skóry dzięki silnej stymulacji kolagenu. 
Leonardo jest rekomendowany zarówno 
osobom starszym, borykającym się z wi-
docznymi efektami procesu starzenia 
się skóry, jak również dużo młodszym, 
którzy chcą pozbyć się niedoskonałości, 
lub np. zbędnego owłosienia w sposób 
skuteczny i zupełnie bezbolesny. Le-
onardo wykorzystywany jest z powodze-
niem zarówno na twarz, jak i na ciało.
Efektem zabiegów jest przede wszyst-
kim naturalne wygładzenie skóry 
twarzy, w tym wygładzenie drobnych 
zmarszczek mimicznych. Widoczna jest 
również poprawa jędrności i elastycz-
ności skóry. A.L.T. wykorzystywany 
jest ponadto przy skutecznym leczeniu 
przebarwień skóry, a także usuwaniu 
rumienia twarzy. Polecany jest również 
do: liftingu skóry, leczenia cery naczyn-
kowej, rewitalizacji skóry, a także do 
trwałego usuwania owłosienia sku-
mulowaną energią ALT Hyper Pulse. 
Sprawdza się też w leczeniu trądziku 
czy grzybicy paznokci.

skuteczna i bezPieczna 
ePilacJa

Potężna energia z akumulacyjnych 
energii światła (5 Hz) jest urucha-
miana za pośrednictwem bardzo 
szybkich impulsów, które atakują 
główne komórki chromoproteinowe, 
hemoglobinę i melaninę. Ewolucją 
technologiczną jest fakt kumulacji 
energii technologią A.L.T. Dzięki niej 
epilacja całego ciała trwa 18-25 minut 

i jest całkowicie bezbolesna. Poprzez 
proces biologiczny przekłada się to 
na ogromną energię cieplną, która 
powoduje koagulację białek i komórek 
macierzystych odżywiających cebulki 
włosów (brodawki skórne) co powoduje 
ich zniszczenie.

Przebieg zabiegu
Zabiegi przy zastosowaniu A.L.T. są 
bezbolesne dzięki unikalnej technolo-
gii emisji energii, jak również dzięki 
opatentowanemu systemowi znieczule-
nia kontaktowego. Ta technologia wraz 
z opatentowanymi zintegrowanymi sys-
temami chłodzenia zarówno skóry, jak 
i źródła energii sprawia, że powierzch-
nia pola zabiegowego jest w 100% chro-
niona w czasie rzeczywistym aplikacji. 
Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci mają 
możliwość leczenia technologią niepo-
równywalnie mocniejszą od dotychcza-
sowych, skuteczną i bezpieczną.
Bezpieczeństwo w zestawieniu ze 100% 
skutecznością zabiegową ma kluczowe 
znaczenie zarówno dla Pacjentów, jak 
i klinik. Podkreślić należy jednak, iż 
uwarunkowane to jest specjalistycznym 
przeszkoleniem personelu oraz ugrun-
towaną wiedzą z zakresu biofizyki i pro-
tokołów zabiegowych. Zabiegi Leonardo 
trwają od kilku do kilkunastu minut 
dzięki systemowi aplikacji impulsów 
2Hz – 5Hz w technologii akumulacyj-
nej. To przełom w procedurach zabiego-
wych chociażby fotoodmładzania.

Paweł Gruda  
General Manager w firmie 

IMESO AESTHETIC 
GROUP, założyciel i główny 

menedżer firmy. Doświad-
czenie zdobywał od wczesnych lat studiów 

na II Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Medycznego w Warszawie oraz na Wydziale 

Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej 
Handlowej. 
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Przeciwwskazania 
do wykonania 
zabiegu z użyciem 
a.l.t to przede 
wszystkim:
•	kobiety w czasie trwania 

ciąży lub karmiące piersią,

•	aktywne choroby skóry,

•	epilepsja,

•	choroby 
autoimmunologiczne,

•	nowotwory i/lub historia 
takich chorób,

•	stosowanie antybiotyków 
i/lub innych leków 
zwanych światłoczułymi,

•	choroby hormonalne*,

•	stosowanie preparatów 
powodujących 
rozrzedzenie krwi*,

•	cukrzyca*,

* Wymaga zgody lekarza

absolutnie zabronione 
jest przyjmowanie leku 
roaccutane, retinol oraz 
preparatów zawierających 
aha i/lub bha
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Z łoto – szlachetny i drogocen-
ny metal zawsze będzie ikoną 
czystości, perfekcji i se-
kretem piękna, który kryje 

w sobie młodość. Już starożytni Egipcja-
nie byli przekonani, że oczyszcza ciało, 
umysł i ducha. Kleopatra co noc spała ze 
złotą maską, aby jeszcze bardziej uwy-
datnić swoją kuszącą urodę. Natomiast 
według medycyny chińskiej, złoto jest 
kluczem młodości, który dodaje wital-
ności i uzdrawia. Dlatego też cesarzowa 
Cixi z dynastii Qing codziennie masowa-
ła skórę złotym wałeczkiem. 
Metal ten w kosmetykach występuje 
pod kilkoma postaciami. Jedną z form 

jest czyste złoto zmikronizowane, które 
ma postać pyłku. Ma ono następujące 
właściwości:
• mechaniczne – w najczystszej 

postaci złoto jest gęste, plastyczne 
i odporne na działanie utleniaczy. 
Taka forma umożliwia przekształce-
nie go w bardzo drobne arkusze lub 
mikrocząsteczki bez wpływu na jego 
właściwości. 

• fizyczne – gwarantuje działanie 
odbijające i rozświetlające, nadając 
witalność matowej, zmęczonej i ze-
stresowanej skórze. Wynika to z jego 
mineralnej natury. Zawiera mikro-
kryształy, które pozwalają na odbicie 

złoto 
młodości
Intrygujące, cenne, potężne i pożądane przez niemal każdego. 
Złoto jest jednym z najrzadziej występujących pierwiastków 
w przyrodzie, dlatego kojarzy się nam z czystym luksusem. 
Pozyskiwane jest w celach inwestycyjnych czy jubilerskich, ale 
nie tylko. Obecnie ma zastosowanie w różnych dziedzinach 
życia, również w kosmetologii. Ze względu na swoje 
multifunkcjonalne właściwości umieszczane jest w sercu 
formuł kosmetyków, aby wizualnie poprawiać wygląd skóry 
oraz działać głęboko w jej warstwach. 

światła, zapewniając miękkie wykoń-
czenie (soft focus effect). 

• biologiczne – działa odmładzają-
co, ponieważ stymuluje produkcję 
kolagenu i elastyny. Pozwala to na 
redukcję zmarszczek i linii mimicz-
nych. Stymuluje również naturalną 
obronę skóry i chroni przed szkodli-
wym działaniem wolnych rodników 
i zanieczyszczeń. 

Inna postać to złoto koloidalne. Składa 
się ono z bardzo małych, niewidocz-
nych dla ludzkiego oka cząsteczek 
zawieszonych w wodzie destylowanej. 
Stosowanie tej formy złota ułatwia 
jego rozprowadzenie podczas aplikacji 
kosmetyku i głębsze działanie w skórze. 
Ma ono silne zdolności regenerujące 
i naprawcze. Złoto koloidalne w kosme-
tykach jest nietoksyczne i bezpieczne 
dla organizmu człowieka, ponieważ jest 
surowcem naturalnym. 
Kolejna forma to kompleks złota 
koloidalnego z innym składnikiem 
aktywnym, np. peptydem (złoto bio-
koniugowane). Małe wymiary czystego 
złota pełnią rolę nośnika, przenosząc 
inny składnik aktywny do najgłębszych 
warstw skóry. Tego rodzaju połączenie 
zwiększa syntezę kolagenu i proteogli-
kanów czyniąc tkankę bardziej jędrną. 
Ma również właściwości regenerujące, 
ponieważ działa na różne typy kolagenu 
zwiększając gęstość i odżywiając tkankę. 
W kosmetykach można zastosować 
pojedyncze formy złota lub połączenie 
kilku różnych jego postaci. Bez względu 
na to, obecność złota w produktach do 
pielęgnacji skóry pełni wiele funkcji 
estetycznych. Najważniejsza z nich to 
widoczne odmłodzenie skóry poprzez 
działanie regenerujące. Następnie na-
nocząsteczki złota są w stanie zadziałać 
w najgłębszych warstwach naskórka, co 
pozwala na nawilżenie skóry. Złoto ma 
działanie również antybakteryjne i prze-
ciwzapalne, więc może być stosowane 
w pielęgnacji skóry zanieczyszczonej 
i trądzikowej. Ponadto tworzy film na 
powierzchni skóry i chroni skórę przed 
szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych. 
Ważną zaletą złota jest to, że można je 
stosować bez względu na wiek. U mło-
dych osób zadziała profilaktycznie, 
opóźniając proces starzenia się skóry. 
Natomiast u osób ze skórą dojrzałą zmi-
nimalizuje głębokość zmarszczek i linii. 
Pomimo swojej wysokiej ceny, kosme-
tyki z zawartością złota cieszą się dużą 
popularnością. Dają bowiem szybkie 
rezultaty. Błyskawicznie dodają blasku 
i działają rozświetlająco poprawiając 
wygląd skóry zmęczonej i poszarzałej. 

Magdalena Kowalczyk 
Główny Trener w Dziale 

Skin Care w ALFAPARF 
GROUP Polska 

tekst reklamowy



T H E  G O L D
N O W O Ś Ć  D I B I  M I L A N O

 L I N I A  Z A W I E R A J Ą C A  2 4  K A R A T O W E  Z Ł O T O

P O L  C O S M  S P .  Z  O . O . ,  0 5  5 2 0  K O N S T A N C I N  J E Z I O R N A ,  U L .  W A R S Z A W S K A  21  A ,  T E L .  2 2  4 8 4  2 0  7 3 ,  F A X  2 2  4 8 4  2 0  74  W W W . D I B I M I L A N O . P L



64 medycyna estetyczna

DOMINIKA KURYŁEK

 Główny Kosmetolog sieci 
Instytutów The Beauty 
Room by BiNatural. 
Specjalista z wieloletnim 
doświadczeniem 
w zabiegach 
aparaturowych 
i laseroterapii. 

ABC skutecznej epilacji 
laserowej... I nie tylko!
Według raportów publikowanych przez amerykańskie Towarzystwo 
Chirurgii Estetycznej (American Society for Aesthetic Plastic Surgery), 
epilacja laserowa od wielu lat znajduje się na liście najpopularniejszych 
nieinwazyjnych procedur z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej 
wykonywanych w Stanach Zjednoczonych. W Polsce popularność tego 
zabiegu stale rośnie. O tym, co stoi za sukcesem laseroterapii, opowiada 
główny kosmetolog warszawskiej sieci Instytutów The Beauty room by 
BiNatural, mgr Dominika Kuryłek. 

Epilacja laserowa cieszy się dużym zain-
teresowaniem w  Instytucie The Beauty 
Room. Co stoi za sukcesem tego zabiegu?

«DOMINIKA KUrYŁEK: Przede wszyst-
kim skuteczność i bezpieczeństwo. Szeroko 
rozumiana laseroterapia to zdecydowanie 
najbardziej zyskowna grupa zabiegów 
w naszym Instytucie. A pośród nich epila-
cja jest niekwestionowanym liderem. 

Jakie czynniki zatem decydują o skutecz-
nej epilacji?

«DK: Jest to wbrew pozorom proces dość 
skomplikowany i wpływ na to ma kilka 
czynników. Przede wszystkim właściwa 
kwalifikacja oraz dokładne wykonanie 
zabiegu, znajomość fizjologii wzrostu 
włosa, w tym wiedza na temat interwałów 
pomiędzy fazami anagenu i telogenu w po-
szczególnych obszarach zabiegowych. Nie 
możemy zapomnieć o aparaturze, na której 
wykonujemy zabieg i jej parametrach 
fizycznych.

Zatem na jakie parametry warto zwrócić 
uwagę?

«DK: Do parametrów tych należy gęstość 
energii (tzw. fluencja), czyli jej ilość dostar-
czona w trakcie trwania jednego impulsu 
na określoną powierzchnię (J/cm2). Gęstość 
energii dobiera się biorąc pod uwagę kolor 
usuwanych włosów. Im włos ma więcej 
melaniny, tym fluencja powinna być mniej-
sza. Drugim parametrem jest czas trwania 
impulsu, wyrażany w milisekundach (ms). 
Określa on czas, w jakim energia dostar-
czana jest do mieszka włosowego. Musi być 
on dłuższy, niż czas relaksacji termicznej 
mieszka, czyli czas potrzebny do schło-
dzenia danego ośrodka o połowę. Jest to 
bardzo ważny parametr z punktu widzenia 
fototypu skóry. Dzięki wydłużeniu czasu 
trwania impulsu, możliwe jest przepro-

wadzenie zabiegów u osób z ciemniejszą 
karnacją. Związane jest to z szybszym 
schładzaniem się tkanek otaczających niż 
schłodzeniem struktury samego mieszka 
włosowego. Bardzo istotne są również tech-
niczne parametry samego urządzenia. 

Jakie cechy powinien posiadać laser do 
epilacji? 

«DK: Uważam, że najważniejsza jest 
skuteczność oraz bezpieczeństwo zabiegów. 
Kryteria te spełnia urządzenie The Epi 
Lab, na którym pracujemy w naszych In-
stytutach. Powszechnie stosowane są lasery 
półprzewodnikowe (diodowe) o długości 
fali 810 nm. Zasada ich działania oparta 
jest na zjawisku selektywnej fototermolizy. 
Polega ona na zamianie energii świetlnej 
w energię cieplną, która absorbowana jest 
przez melaninę znajdującą się we włosie. 
Wzmocnienie naszego lasera o drugą 
długość fali 950 nm, pozwala na koagulo-
wanie mikronaczyń obecnych przy mieszku 
włosowym. Dzięki temu, możliwe jest 
osiągnięcie większej skuteczności w przy-
padku włosów jasnych, cienkich czy rudych 
z dominacją feomelaniny. Wzrost skutecz-
ności zabiegu spowodowany jest większą 
absorbcją oksyhemoglobiny dla tej długości 
fali. Ponadto połączenie fali 810 i 950 nm 
jest skuteczną i zarazem bezpieczną meto-
dą pracy z wyższym fototypem. 
Warto również zwrócić uwagę na sys-
tem ogniskowania lasera. W przypadku 
urządzenia na którym pracujemy, jest to 
chronione patentem ogniskowanie TA-
PEr, gdzie gęstość energii na całej plamce 
ogniskowania jest rozłożona równomiernie. 
To bardzo istotna cecha z punktu widzenia 
bezpieczeństwa. Eliminuje ona powstawa-
nie tzw. „gorących plam” występujących 
w zabiegach wykonywanych urządzeniami 
z wiązką Gaussian’a. Bardzo ważny jest 
również element chłodzenia. System zasto-
sowany w urządzeniu The Epi Lab, bazują-
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cy na ogniwie Peltier’a z wyseparowaną 
aluminiową sondą, obniża temperaturę 
do -10 °C. Zwiększa to bezpieczeństwo 
zabiegu, jak również zmniejsza dolegli-
wości bólowe niemal do zera.
Co ważne, laser ten nie wyłącza nas 
z pracy w okresach pełnego nasłonecz-
nienia. Możemy bezpiecznie przepro-
wadzać zabiegi na odkrytych częściach 
ciała, bez ryzyka poparzenia i powsta-
nia przebarwień. Świeża opalenizna 
musi jednak ulec zbrązowieniu a skóra 
po ekspozycji na słońce nie może się 
łuszczyć. Istotnym parametrem jest 
również częstotliwość pracy lasera. 
W przypadku urządzenia The Epi 
Lab, mamy możliwość pracy w trybie 
ciągłym z częstotliwością do 12 Hz – co 
oznacza wypuszczanie aż 720 impul-
sów laserowych na minutę. W realnej 
pracy z urządzeniem pozwala to na 
wykonanie zabiegu w krótszym czasie, 
co z kolei przekłada się na komfort 
pacjenta i większą rentowność samego 
urządzenia. Ma to szczególne znaczenie 
przy epilacji większych obszarów ciała, 
takich jak nogi, plecy czy tors. 

Ile zabiegów epilacji laserowej należy 
wykonać dla uzyskania pełnego efektu? 

«DK: W celu uzyskania trwałej reduk-
cji owłosienia konieczne jest wykonanie 
serii od 6 do 8 zabiegów. Wynika to z fi-
zjologii wzrostu włosa i przechodzenia 
włosów przez trzy fazy cyklu życiowego: 
anagenu (wzrostu), katagenu (fazy 
przejściowej) i telogenu (fazy spoczyn-
ku), które nie są ze sobą zsynchronizo-
wane. Epilacja laserowa skuteczna jest 
tylko w fazie wzrostu. Warto podkreślić, 
iż celem lasera nie jest cebulka włosa 
a komórki macierzyste znajdujące się 

w rejonie jego wybrzuszenia. Odpowie-
dzialne są one za wytworzenie nowego 
włosa. W czasie wczesnego anagenu 
wykazują one największą aktywność. 
W tym okresie również brodawka włosa 
zawiera największą ilość melaniny. 
Ponadto znajduje się wtedy najbliżej 
komórek macierzystych rejonu wybrzu-
szenia, co warunkuje skuteczną i trwa-
łą epilację. W zależności od okolicy 
poddawanej zabiegowi, jednorazowo 
jesteśmy w stanie trwale usunąć od oko-
ło 15 do 30% owłosienia. Z racji różnic 
w długości cyklu wzrostu włosa na po-
szczególnych obszarach ciała, przerwy 
pomiędzy zabiegami nie są jednakowe. 
Zabiegi przeprowadzane są w odstępach 
4 tygodniowych, w przypadku twarzy, 
do nawet około 12 tygodni przy epilacji 
okolicy łydek. Czas pomiędzy lasero-
terapiami potrzebny jest na przejście 
włosa w fazę anagenu. Skracanie odstę-
pów pomiędzy zabiegami, nie wpływa 
korzystnie na skuteczność terapii, 
ze względu na mniejszą ilość włosów 
w fazie aktywnego wzrostu. Włos jako 
tkanka twarda nie jest metabolizowany 
przez organizm, dlatego przez okres 
około 2 tygodni po zabiegu znajduje się 
w „fazie wykruszania“. Po tym czasie 
wychodzi na powierzchnię skóry i wypa-
da. Warto podkreślić, że urządzenie The 
Epi Lab jest multifunkcyjną platformą 
laserową, która pozwala na wykony-
wanie zabiegów nie tylko z zakresu 
usuwania zbędnego owłosienia.

Jakie zabiegi jeszcze możemy wykonać 
tym urządzeniem?

«DK: Parametry urządzenia pozwalają 
na przeprowadzenie skutecznych zabie-
gów z zakresu termalizacji acne, czyli 

redukcji trądziku acne vulgaris i acne 
tarda w fazie zapalnej, termowaskula-
ryzacji naczyń, czyli terapii rumienia 
naczyniowego, zabiegów fotoodmładza-
nia, oraz leczenia grzybicy paznokci. 
To bardzo opłacalna inwestycja, biorąc 
pod uwagę koszt jednego urządzenia 
i możliwość przeprowadzania kilku 
skutecznych procedur zabiegowych. 

Ile kosztują zabiegi z zakresu laserote-
rapii? 

«DK: Cena epilacji laserowej uza-
leżniona jest od wielkości obszaru 
z którego usuwane jest owłosienie. 
W przypadku najmniejszych partii 
twarzy, takich jak broda czy okolica 
górnej wargi, jest to usługa o wartości 
około 200 zł za pojedynczy zabieg. 
Jesteśmy w stanie dokładnie opracować 
te okolice w przeciągu 5 minut. Przy 
większych partiach ciała jak nogi czy 
plecy jest to przychód dla gabinetu 
o wartości około 1000-1200 zł za jeden 
zabieg trwający do około godziny. 
Zabiegi z zakresu termalizacji acne, te-
rowaskularyzacji naczyń czy fotoodm-
ładzania w okolicy twarzy, to koszt dla 
klienta od 350 zł za pojedynczą usługę. 
Podobnie jak epilację laserową, i te 
zabiegi wykonujemy w seriach. Najpo-
pularniejszą formą zakupu w naszych 
Instytutach jest pakiet usług, który 
zazwyczaj jest rabatowany o około 30% 
w stosunku do opłaty za pojedynczy 
zabieg. Pakiety są najchętniej wybie-
raną formą przez naszych klientów, 
ze względu na korzystniejszą cenę 
pojedynczego zabiegu w tej wersji. Dla 
gabinetu jest to gwarancja zysku. 

Dziękuję za rozmowę.

65beauty inspiration06/2019
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Więcej informacji o zabiegach 
i produktach Biologique Recherche: 

www.biologiquerecherche.com.pl

M arka Biologique 
recherche posiada 
ponad czterdziesto-
letnie doświadczenie 

w tworzeniu innowacyjnych kosmety-
ków. Jest ceniona przede wszystkim za 
potwierdzoną skuteczność, opartą na 
klinicznych metodach pielęgnacji skóry 
oraz świetne rezultaty terapeutyczne, 
osiągane w krótkim czasie. Przedstawia-
my zabiegi, które idealnie sprawdzą się 
w zimowej pielęgnacji.

Vernix treatment
intensywny zabieg regenerujący

To intensywny zabieg regenerują-
cy, zainspirowany właściwościami 
ochronnej warstwy naskórka, którą tuż 
po urodzeniu ma każdy noworodek. 
Odzwierciedlająca skład mazi płodowej 
formuła rewitalizuje i działa naprawczo. 
Skutecznie odbudowuje ochronny film 

hydrolipidowy, przywracając odpo-
wiedni poziom lipidów i nawilżenia. 
Przyspiesza odnowę komórkową i rege-
nerację. Stymuluje zdolności naprawcze 
zniszczonej skóry. 
W zabiegu wykorzystano między 
innymi olej z trukwy. Jego zawartość 
kwasów tłuszczowych jest bardzo 
zbliżona do tej w warstwie rogowej 
naskórka. Przywraca on odpowied-
ni poziom lipidów skórze i pomaga 
odbudować barierę ochronną. Z kolei 
kompleks ceramidów oraz kwasów 
omega-3 i 6 stymuluje naturalną synte-
zę ceramidów, dzięki czemu optymali-
zuje nawilżenie skóry. Niezastąpionym 
składnikiem jest także wyciąg z nasion 
chleba świętojańskiego. Przywraca on 
homeostazę w naturalnym systemie 
regeneracji starzejących się tkanek. 
Stymuluje syntezę czynników wzrostu 
zaangażowanych w system naprawczy 

zabiegi idealne na zimę
Zima to poważne wyzwanie dla naszej skóry. W tym okresie powinniśmy szczególnie 
zatroszczyć się o odpowiednie jej nawilżenie i ochronę. Oprócz pielęgnacji domowej warto 
wprowadzić do oferty salonu zabiegi, które zapewnią pożądane efekty w tym wyjątkowo 
wymagającym czasie. 

skóry oraz aktywuje produkcję cha-
rakterystycznego markera miofibro-
blastów, czym przywraca migracyjny 
potencjał komórek, pozwalając na 
zastępowanie uszkodzonych komórek 
naskórka i skóry właściwej nowymi. 
Wzmacnia zdolności naprawcze skóry.

dermo-rl treatment 
zabieg relipidujący

Zabieg odżywczy, który łączy działanie 
bioaktywnego młodziwa oraz relipidują-
cych fitosteroli. Przywraca prawidłowy 
poziom tłuszczów w skórze, widocznie 
poprawia jej elastyczność, eliminuje 
uczucie szorstkości oraz nieprzyjemne-
go ściągnięcia. Hamuje, a nawet odwra-
ca procesy starzenia skóry, sprawiając, 
że odzyskuje ona młody i promienny 
wygląd. 
W zabiegu wykorzystano masło z czar-
nej porzeczki, które jest w 100% natu-
ralnym źródłem kwasów tłuszczowych 
oraz kwasów omega-3 i omega-6. Pole-
cane zwłaszcza w przypadku skóry su-
chej, zniszczonej, z oznakami starzenia. 
Pomaga przywrócić odpowiedni poziom 
skórnych lipidów. Jest to składnik, który 
naskórek z łatwością przyswaja. Z kolei 
kwas hialuronowy pracując jak praw-
dziwa „molekularna gąbka” pochłania 
nawet do 1000 razy więcej wody niż 
wynosi jego masa. Spowalnia procesy 
starzenia, ponieważ pokrywając włókna 
kolagenowe zmienia kolagen rozpusz-
czalny w nierozpuszczalny. Miejscowo 
aplikowany tworzy elastyczny film na 
skórze, gromadzi wodę i w ten sposób 
pozwala utrzymać odpowiednie nawil-
żenie warstwy rogowej bez względu na 
wilgotność powietrza.
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INNOWACYJNE FORMUŁY SERUM 
BIOLOGIQUE RECHERCHE

www.biologiquerecherche.com.pl

Wysokie stężenia składników aktywnych zawartych w formułach serum Biologique Recherche 
gwarantują idealnie zadbaną, zdrowo wyglądającą skórę. Szybko widoczne rezultaty terapeutycz-
ne to efekt połączenia doświadczenia, wiedzy oraz najnowszych osiągnięć biotechnologii. 



Retinoidy to jedne 
z najbardziej skutecznych 
i efektywnych substancji 
wykorzystywanych 
w medycynie i kosmetologii 
estetycznej. W ich skład 
wchodzi witamina A oraz 
jej naturalne i syntetyczne 
pochodne, charakteryzujące 
się aktywnością polegającą 
na aktywowaniu i wiązaniu 
receptorów retinoidowych. 

retinoidy 
– niezastąpieni sprzymierzeńcy 
zabiegowca

D obrze dziś znaną witaminę 
A po raz pierwszy wyeks-
trahowano z wątroby wie-
loryba w 1934 roku, a już 

w 1982 roku wykonana została pierwsza 
próba uszeregowania tej różnorodnej 
grupy związków. 
Wyróżnia się trzy podziały retinoidów, 
usystematyzowanych pod kątem budo-
wy chemicznej:
• I generacja to retinoidy monoaro-

matyczne pochodzenia naturalnego. 
Wykazują działanie nieselektywne. 
Do grupy tej zalicza się: retinol i jego 
metabolity ( tj. aldehyd retinowy- 
retinal, kwas retinowy pod postacią 

trzech izomerów: tretynoiny, izotety-
noiny oraz alitretynoiny).

• II generacja to retinoidy monoaro-
matyczne otrzymywane syntetycznie. 
Są analogami witaminy A. Budową 
przypominają retinoidy pochodzenia 
naturalnego. Do grupy tej zalicza 
się: acytretynę (aktywny metabolit 
etretynianu, wycofanego z lecznictwa 
ze względu na kumulowanie w orga-
nizmie), etretynat oraz motretynid.

• III generacja to retinoidy syntetyczne 
o budowie znacząco różniącej się od 
poprzednich grup – poliaromatycz-
nej. Wykazują selektywne działa-
nie receptorowe do odpowiednich 

receptorów jądrowych. Do grupy tej 
należą: adapalen, arotynoid, beksaro-
ten, tazaroten. Ostatni z nich wyko-
rzystywany jest w leczeniu łuszczycy 
plackowatej a beksaroten stosowany 
jest w skórnych postaciach chłaniaka 
T-komórkowego.

W kosmetologii można wyróżnić jeszcze 
jeden podział retinoidów – ze względu 
na pochodzenie. Mowa tu o retinoidach 
pochodzenia zwierzęcego (najliczniej-
sza grupa), do których należą: retinol, 
kwas retinowy, retinaldehyd oraz estry 
retinolu, tj. popularny palmitynian czy 
octan. Druga grupa to retinoidy pocho-
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dzenia roślinnego i tu możemy odna-
leźć beta-karoten jako prowitaminę A.

Jak działaJą?
Metabolizm ogólnoustrojowy reti-
noidów zachodzi przede wszystkim 
w wątrobie. Polega na utlenianiu oraz 
skracaniu łańcucha związków. Zdez-
aktywowane metabolity są wydalane 
poprzez żółć oraz nerki. retinol nato-
miast magazynowany jest w wątrobie 
w postaci estru i kwasu tłuszczowego 
np. palimtynianu retinylu. Gdy zapo-
trzebowanie organizmu na witaminę 
A wzmaga się – jest on uwalniany 
i hydrolizowany do all-trans-retinolu. 
Taka forma retinolu jest przetranspor-
towywana jako kompleks z białkiem 
wiążącym retinol, a komórki docelo-
we rozpoznają białko transportowe 
poprzez specyficzne receptory (tzw. 
receptor retinol-rPB).
Metabolizm skórny, który nas kosme-
tologów najbardziej interesuje, polega 
na dotarciu retinoidów do keratynocy-
tów, gdzie kierują się do ich wnętrza, 
ulegając przekształceniu. Na czym ono 
polega? Począwszy od estrów witaminy 
A przekształcanych w retinol poprzez 
estrazy, po czym poprzez działanie 
dehydrogenazy, retinol przekształca się 
w ratinaldehyd, aby finalnie powstał 
w następnej przemianie kwas retinowy. 
Kwas retinowy wiąże się z receptorami 
jądrowymi aktywując transkrypcję sto-
sownych genów. receptory retinoidowe 
(rAr i rXr) wykazują się nierówno-
mierną w organizmie ekspresją. Wy-
stępują jedynie w tkankach naskórka, 
mieszkach włosowych, gruczołach łojo-
wych oraz komórkach układu immuno-
logicznego (komórkach Langerhansa). 
Ich ilość jest również zależna od wielu 
czynników, np. takich jak stany zapalne, 
występowanie chorób oraz stan cyklu 
rozwojowego komórek.
Tak więc opisane powyżej pokrótce re-
akcje przekształceń retinoidów w skórze 
decydują o biologicznej aktywności 
zastosowanej witaminy A w zabiegach 
oraz kosmetykach. Tylko kwas reti-
nowy posiada zdolność do związania 
z receptorami jądrowymi rAr i rXr 
wpływając na proliferację i różnico-
wanie. Zastosowanie miejscowe kwasu 
retinowego da znacznie silniejszy efekt 
od zastosowania zewnętrznie retinolu. 
Estry retinolu zastosowane miejscowo 
uważane są ze najsłabsze i prawie nie-
aktywnie biologicznie na skórze.
Witamina A oraz jej pochodne jako 
rozpuszczalne w tłuszczach dobrze 
wnikają w stratum corneum naskórka, 
w znacznie mniejszym stopniu do skóry 
właściwej oraz tkanki podskórnej. 

Retinoidy wpływają przez to na:
• odnowę naskórka,
• normalizują proces różnicowania 

keratynocytów,

• produkcję matrycy zewnątrzkomór-
kowej,

• osłabienie działania metaloproteinaz,
• regulację działania melanocytów 

(regulując równomierne rozłożenie 
barwnika w naskórku), wpływają na 
wydzielanie czynników transkrypcyj-
nych oraz czynników wzrostu,

• proliferację komórek żywej warstwy 
naskórka,

• eksfoliację warstwy rogowej naskórka,
• w pośrednim działaniu wzmacniają 

barierę naskórkową a przez to zmniej-
szają przeznaskórkową utratę wody,

• zwiększają produkcję włókien kola-
genowych i elastynowych w warstwie 
skóry właściwej,

• pobudzają przekształcanie się 
fibroblastów o niskiej aktywności 
do komórek o wykazujących dużą 
produkcję kolagenu, w wyniku czego 

zwiększa się gęstość i elastyczność 
skóry,

• wzmagają remodeling włókien 
retikulinowych oraz nowotworzenie 
naczynek krwionośnych w warstwie 
brodawkowatej skóry właściwej,

• zmniejszając liczbę ognisk rogowace-
nia posłonecznego,

• wiążą wolne rodniki (powstałe w wy-
niku promieniowania UVA),

• regulują pracę gruczołów łojowych.

W związku z wyżej wymienionymi 
procesami, w jakich biorą udział, reti-
noidy znajdują ogromne zastosowanie 
w terapiach:
• anti-aging,
• przeciwtrądzikowych,
• przeciwprzebarwieniowych,
• przeciw rozstępom,
• przeciw fotostarzeniu się skóry,
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retinoidy w pigułce
Retinoidy to grupa organicznych związków aktywnych biologicznie, charak-
teryzujących się aktywnością chemiczną typową dla witaminy A. Wykazuje 
ją wiele związków strukturalnie podobnych, w szczególności w ujęciu tema-
tu niniejszego artykułu wymienić należy: retinol i jego metabolity, acytretynę, 
etretynat, motretynid, adapalen, arotynoid, beksaroten, tazaroten. 
Podział ze względu na pochodzenie retinoidów wyróżnia trzy grupy: pocho-
dzenia zwierzęcego i roślinnego, a także syntetycznego. Karotenoidy będące 
pochodzenia roślinnego to naturalne barwniki, są prowitaminą A. Ze względu 
na budowę i właściwości, wyróżniamy trzy generacje retinoidów. Kwas retino-
wy to najbardziej efektywna substancja czynna z grupy retinoidów, a zastoso-
wanie estrów w terapiach wykazuje słabe efekty.
Retinoidy ze względu na swoje różnorakie właściwości są składnikami wie-
lu preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych. W terapiach stosowanych 
w gabinetach kosmetologii estetycznej i medycyny estetycznej retinoidy 
znalazły szerokie zastosowanie w terapiach anti-aging. Uzyskuje się bowiem 
bardzo dobry efekt wygładzenia, uelastycznienia skóry oraz ujednolicenia jej 
kolorytu. Działanie drażniące retinoidów wymaga racjonalnego doboru terapii, 
jak i stopniowego, rozłożonego w czasie zwiększania stężenia retinolu i czę-
stości jego stosowania w gabinecie oraz w terapii zabiegowej.

Fot. Fotolia.com



• w jednostkach chorobowych takich 
jak: atopowe zapalenie skóry (AZS), 
łuszczyca, rogowacenie przymieszko-
we, brodawki płaskie, owrzodzenia, 
naskórkowe stany przedrakowe, bia-
łaczka promielocytowa, liszaj płaski, 
twardzinowy i zanikowy, kłykciny 
kończyste, łupież czerwony mieszko-
wy oraz rybia łuska,

• przeciwdziałaniu powstawaniu sta-
nów przednowotworowych i nowotwo-
rowych skóry.

W przypadku zastosowania terapii 
retinolowych należy uprzedzić pacjenta 
iż może wystąpić działanie uboczne, 
takie jak:
• zaczerwienienie, suchość i podrażnie-

nie skóry,
• złuszczanie się skóry,
• świąd lub pieczenie skóry,
• wysypki skórne,
• nadwrażliwość na światło.

Najczęściej w składzie INCI kosmety-
ków znaleźć można retinol w postaci:
• palmitynianu,
• retinalu,
• beta-karotenu,
• retinolu,

• aldehydu retinowego,
• estrów retinylu.

Najsłabszymi spośród wyżej wymie-
nionych składników są estry retinylu. 
retinol i retinal wykazują podobną 
aktywność. Tretynoina jako substancja 
o najsilniejszym działaniu w kosme-
tykach profesjonalnych jest unikana, 
natomiast powszechnie stosowana jest 
w lekach dostępnych na receptę. Należy 
dodać, iż zewnętrzne stosowanie retino-
idów może zaskutkować przyswojeniem 
do krążenia ogólnego. Proces ten zacho-
dzi w niewielkim stopniu, przy czym 
biorąc pod uwagę teratogenny skutek 
retinoterapii doustnej, nawet miej-
scowe zastosowanie jest bezwględnym 
przeciwskazaniem dla kobiet w ciąży 
i w okresie karmienia.

Przed zabiegiem
Przed przystąpieniem do podjęcia 
wybranej terapii należy pamiętać, aby 
jak w każdej procedurze zabiegowej, 
przeprowadzić kluczowe elementy kon-
sultacji z pacjentem:
• przed rozpoczęciem wykonania 

terapii należy przeprowadzić dokład-
ny wywiad zdrowotny, wytłumaczyć 

procesy zachodzące w wyniku terapii 
i rozróżnić od możliwych skutków 
ubocznych,

• przekazaniu dokładnej instrukcji 
dotyczącej pielęgnacji skóry,

• w celu uzyskania jak najlepszych re-
zultatów dobrać właściwą pielęgnację 
domową jako kontynuację zabiegów,

• dokładnie omówić jakich rezultatów 
może spodziewać się pacjent po wyko-
naniu zabiegu,

• poinformować o ryzyku, jakie niesie 
ze sobą zabieg.

Zebranie dokładnego wywiadu pozwoli 
ograniczyć do minimum powikłania 
pozabiegowe i okres rekonwalescencji. 
Niezwykle ważne jest również postępo-
wanie i opieka okołozabiegowa.
W celu uniknięcia objawów podrażnie-
nia po zastosowaniu peelingu zawie-
rającego retinol, zaleca się „przyzwy-
czajanie” skóry, poprzez stopniowe 
zwiększanie częstości stosowania: 
początkowo 2–3 razy w tygodniu, 
następnie coraz częściej, aż do wprowa-
dzenia codziennych aplikacji. Dodatko-
we użycie kremu nawilżającego pozwala 
zniwelować objawy suchości i nadmier-
nego złuszczania naskórka.
W pierwszych tygodniach stosowania 
terapii retinolowych może wystąpić 
podrażnienie, dlatego też tak ważna jest 
zasada „małych kroków” tzn. syste-
matycznego stosowania zabiegów jak 
i kosmoceutyków o zwiększającym się 
stężeniu retinolu bądź zwiększającej 
się częstości stosowania. Kuracja taka 
powinna trwać minimum 3 miesiące. 
Wszelkie terapie powinny być również 
wzbogacone o regularne, codzienne 
stosowanie preparatów zawierających 
ochronę przed promieniowaniem UV. 
W obecnych czasach złotym standar-
dem są techniki łączone, tzn. łączenie 
zabiegów retinolowych np. z mezote-
rapią mikroigłową w celu pobudzenia 
pracy czynników wzrostu naskórka, 
zagęszczenia struktury skóra a przez 
to poprawę jędrności i niwelowania 
przebarwień posłonecznych i hormo-
nalnych. Najlepsze rezultaty osiąga się 
między 9 a 12 miesiącem stosowania 
terapii retinolowych.
W przypadku podjęcia terapii retinolo-
wej rekomenduje się dwunastomiesięcz-
ny okres karencji między leczeniem 
izotretynoiną, a wykonywaniem umiar-
kowanie głębokich peelingów oraz dwa 
lata w przypadku terapii laserowych. 
Powyższe wynika z tego, że izotretyno-
ina wywołuje zanik gruczołu łojowego, 
co w konsekwencji może powodować 
opóźnione gojenie się ran oraz niepra-
widłowe bliznowacenie.

Monika Kwaśniewska 
mgr kosmetologii mgr fizjote-
rapii, właścicielka gabinetów  

CriocliniC.
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Przykładowe receptury peelingów złożonych 
zawierających retinol:
•	 kwas fitowy, kwas azelainowy, retinol, kwas kojowy, askorbyl palmitynowy, 

bisabolol
•	 kwas l-askrobinowy 15%, retinol 4%, resweratrol 1%, kwas ferulowy 0,5%, 

neuropeptydy
•	 koktajl antyoksydantów 30%, witamina C 8%, retinol w stężeniu 4%
•	 kwas retinowy 3%, kwas mlekowy 10%, kwas kojowy 3%, arbutyna 3%, kwas 

salicylowy 6%, kwas fitowy 0,5%
•	 20% kwas mlekowy, 10% retinol, witamina C, arbutyna
•	 kwas migdałowy 7%, kwas pirogronowy 5%, retinol 0,5%, kwas laktobionowy 

5%, kwas salicylowy 2%
•	 kwas mlekowy 5%, kwas salicylowy 25%, kwas migdałowy 5%, retinol 0,05%.
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DR N. MED.
KATARZYNA KOZŁOWICZ

Współwłaścicielka 
Instytutu Regeneris 
w Lublinie, specjalizuje 
się w profilaktyce 
przeciwstarzeniowej, 
opartej o zasady 
medycyny regeneracyjnej 
(Slow Aging) 
i zaawansowanych 
technikach odmładzania 
skóry. Opracowała własne 
techniki naprawcze skóry, 
wspomagające proces 
leczenia trądziku osób 
dorosłych i modyfikujące 
proces starzenia.

Światło niebieskie 
– jak wpływa na naszą skórę
Choć o negatywnym wpływie na skórę promieniowania UVa i UVB mówi się 
od lat, o co najmniej równie groźnym świetle niebieskim wiemy raczej niewiele. 
Trudno się temu dziwić, wszak emitowane przez urządzenia elektroniczne światło 
jest zjawiskiem stosunkowo młodym. O tym, jakie konsekwencje dla naszej 
skóry i stanu zdrowia może mieć długotrwała, codzienna ekspozycja na ten 
rodzaj promieniowania, z doktor Katarzyną Kozłowicz rozmawiała Katarzyna 
Hryniewicka, redaktor Beauty Inspiration. 

katarzyna Hryniewicka: Pani Doktor 
–  pytanie podstawowe co to w  ogóle jest 
światło niebieskie?

«KATArZYNA KOZŁOWICZ: Blue Light 
lub inaczej High Energy Visible Light, 
nazywane niekiedy również elektrosmo-
giem, to pasmo światła niebieskiego, które 
w widmie promieniowania widzialnego 
zawiera się w przedziale od ok. 440 do 
490 nanometrów. Zmiany cywilizacyjne 
w okresie ostatniego ćwierćwiecza czyli 
gwałtowny rozwój technologii informacyj-
nych, rozpowszechnienie komputerów i cy-
frowych urządzeń mobilnych, pociągają za 
sobą widoczne zmiany stylu życia, a także 
warunków środowiskowych życia codzien-
nego co powoduje, że coraz więcej mówi 
się o różnych aspektach sposobu oddzia-
ływania światła niebieskiego na organizm 
człowieka oraz skutkach ekspozycji na to 
światło. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt 
lat temu, ten problem w zasadzie w ogóle 
nie istniał. Obecnie stale wzrasta czas prze-
bywania w ciągu dnia w pomieszczeniach 
zamkniętych, a równocześnie wydłuża się 
czas ekspozycji na światło sztuczne o dużej 
proporcji światła niebieskiego, emitowa-
nego przez oświetlenie i ekrany LED oraz 
wyświetlacze komputerów, smartfonów 
i innych tego typu urządzeń.
Musimy pamiętać, że światło niebieskie od-
działuje na nas co najmniej równie mocno 
jak doskonale znane nam już promieniowa-
nie UVA i UVB. Więcej nawet – wykazuje 
wręcz działanie synergiczne tych dwóch 
rodzajów promieniowania. 
O ile przed UVA i UVB potrafimy się 
już chronić – mamy do dyspozycji sze-
reg preparatów z odpowiednimi filtrami 
różnej mocy, to ze światłem niebieskim 
dopiero uczymy się sobie radzić. Poza tym, 
na bezpośrednią ekspozycję na promie-
nie słoneczne, w naszym klimacie i przy 
naszym stylu życia, wystawieni jesteśmy 
co najwyżej w trakcie letnich miesięcy. 
Niewykluczone, że niekiedy wyłącznie 

podczas trwającego 2-3 tygodnie urlopu. 
Jesienią, wczesną wiosną, a także w po-
chmurne zimowe dni UVA i UVB działa 
w niewielkim stopniu. Tymczasem ze świa-
tłem niebieskim mamy znacznie częstszy 
i dłuższy kontakt. Pomyślmy sami ile czasu 
spędzamy przed laptopem – w pracy i po 
jej zakończeniu, a także przed telefonem. 
To 10-12 godzin dziennie. I to niemal 
codziennie. 

kH: Co sprawia, że ten rodzaj promieniowa-
nia w szczególny sposób oddziałuje na na-
sze organizmy, a w sensie szczególnym – na 
naszą skórę? Na czym polega jego wpływ?

«KK: Zacznę od tego, że światło niebieskie, 
w zależności od dawki, może mieć wpływ 
pozytywny lub negatywny. 
Światło sztuczne o odpowiednio dobranych 
parametrach może pomóc w szybszym 
uzyskaniu wyższego poziomu sprawności 
psychofizycznej w pracy, zarówno w ciągu 
dnia, jak i w nocy. Wykazuje działanie 
antybakteryjne i przeciwgrzybicze, więc od 
lat jest z dużym powodzeniem wykorzysty-
wane w kosmetologii i medycynie w le-
czeniu choćby trądziku, czy grzybic skóry. 
Kolejnym przykładem dobroczynnego 
działania światła niebieskiego jest fototera-
pia, która okazuje się skuteczna nie tylko 
w odniesieniu do zaburzeń nastroju zwią-
zanych ze zmiennością sezonową (SAD 
– ang. seasonal affective disorder), ale 
i innych form depresji. Mało tego, badane 
jest działanie światła niebieskiego również 
w terapiach przeciwko chorobie Alzhaime-
ra, czy różnego rodzaju problemów natury 
psychologicznej.

kH: Więc skąd problem?

«KK. Światło niebieskie ma dobroczynne 
właściwości, gdy podawane jest w niewiel-
kich kontrolowanych dawkach. W ilościach, 
na jakie jesteśmy narażeni we współczesnym 
świecie, zaczyna działać szkodliwie. 



kH: W jaki sposób?

«KK: Negatywny wpływ światła niebie-
skiego jest najlepiej przebadany i udo-
kumentowany w zakresie ekspozycji na 
nie siatkówki oka. Nie bez powodu mówi 
się, że długotrwałe oglądanie różnych 
treści na monitorze lub telefonie szkodzi 
oczom. Poza tym, promieniowanie to 
ma działanie pobudzające. Podobnie 
jak w przypadku stresu, krótkotrwale 
zmuszanie organizmu do wzmożonej 
koncentracji i wysiłku może być dobre 
– wszak to naturalny mechanizm. Jednak 
w ujęciu długofalowym – negatywnie 
odbija się na naszym ciele. Kiedy jeste-
śmy przepracowani, zestresowani, lub 
zbyt długo wystawiamy się na działanie 
tego typu promieniowania – czujemy się 
wyczerpani. Nie potrafimy odpocząć. 
Podobnie światło niebieskie wpływa na 
naszą skórę (powodując bezpośrednio 
uszkodzenia DNA, zmniejsza żywotność 
komórek, a nawet może przyczynić się 
do powstania stanu zapalnego) prowadzi 
w stosunkowo szybkim tempie do po-
wstania i pogłębienia się oznak starzenia 
skóry (fotostarzenia).

kH: Proszę nam to wyjaśnić…

«KK: Jak wynika z badań, światło 
niebieskie ma zdolność przenikania 
bardzo głęboko w warstwy skóry, a nawet 
w naczynka krwionośne. Oddziałuje 
na tkanki w taki sposób, że degraduje 
proteiny, skraca żywotność fitoblastów, 
burzy równowagę pracy tkanek… Potrafi 
nawet doprowadzić do miejscowej mu-
tacji DNA. W efekcie – a nazywamy go 
„digital ageing” – skóra staje się wiotka 
i cienka, a do tego nadmiernie przesu-
szona, brakuje jej elastyczności i jędr-
ności, opada, pojawiają się zmarszczki 
i bruzdy… 
Co niezwykle ważne – objawy te mogą 
się pojawić znacznie wcześniej niż typo-
we oznaki procesu starzenia się. Z tymi 
ostatnimi najczęściej mamy do czynienia 
po skończeniu 25 lat, kiedy pojawiają się 
pierwsze delikatne zmarszczki, a w spo-
sób szczególny – w przypadku kobiet, 
dopiero w trakcie menopauzy. W przy-
padku digital ageing oznaki starzenia 
się skóry widzimy znacznie wcześniej. 
Nawet u osób 20-letnich. Jest to związa-
ne z tym, że ekspozycję na promienie ze 
spectrum światła niebieskiego zaczyna-
my już w dzieciństwie i na ogół jest ona 
bardzo intensywna. 

kH: Jak możemy się więc bronić przed 
działaniem tego promieniowania i czy są 
prowadzone badania naukowe zgłębiają-
ce ten aspekt?

«KK: Obserwacje wpływu światła na 
funkcjonowanie człowieka mają długą 
historię. Jednak pierwsze doniesienia 
na ten temat o charakterze naukowym 

pochodzą dopiero z drugiej połowy XX 
wieku, kiedy to zaczęły pojawiać się 
doniesienia naukowe wykazujące na 
istotne znaczenie światła niebieskiego 
dla zdrowia człowieka i jego chronobio-
logii. Wykazano, że światło niebieskie 
może wpływać zarówno pozytywnie 
na stan zdrowia człowieka (leczenie 
zaburzeń snu i cyklu okołodobowego, 
poprawa sprawności psychofizycznej 
i czujności) jak i negatywnie (potencjal-
ne uszkodzenie fotochemiczne siatków-
ki oka, rozwój nowotworów hormono-
zależnych). równolegle trwają prace 
nad stworzeniem skutecznych metod 
niwelujących negatywny wpływ Blue 
Light oraz wyłonienie substancji, które 
będą nas chroniły przed tym rodzajem 
promieniowania.
Już dziś wiemy za to na pewno, że u źró-
deł negatywnego wpływu światła niebie-
skiego leży generowanie dużych ilości 
wolnych rodników. Dlatego też, podsta-
wą walki ze skutkami ekspozycji na to 
promieniowanie, są wszelkie substancje 
o działaniu antyoksydacyjnym, anti-
-pollution, które redukują ilość wolnych 
rodników i absorbują światło niebieskie. 
Jest wiele preparatów, które charakte-
ryzują się tą właściwością. Są to wyciągi 
z niektórych roślin (np. kwas karnozo-
lowy zawarty w ekstrakcie rozmarynu 
i ferulan etylu, luteina pozyskiwana 
z kwiatów aksamitki Tagetes erecta czy 
chociażby kompleks ekstraktu z kiełków 
słoneczników i tanin z rośliny Caesal-
pinia spinosa, które wykazują działanie 
antyoksydacyjne oraz wspomagają 
funkcjonowanie mitochondriów), a także 
witaminy – np. A, E i C. Myślę, że w per-
spektywie najbliższych 10-15 lat, gdy 
nasza świadomość wpływu promieni na 
skórę będzie rosła, substancje te staną się 
nieodłączną częścią wszystkich prepara-
tów kosmetycznych. Podejrzewam wręcz, 
że pojawi się cały nurt terapii mających 
na celu walkę z efektami fotostarzenia 

i digital ageingu, obejmujący propozycje 
dla różnych grup wiekowych.

kH: Mówimy tu już o niwelowaniu skut-
ków, co zaś z profilaktyką? Czy czynni-
ki zewnętrzne mogą zminimalizować 
wpływ światła niebieskiego na nasze 
ciało?

«KK: Owszem, profilaktyka powin-
na pojawiać się na pierwszym planie. 
Znacznie wcześniej niż terapie lecznicze. 
Problem polega na tym, że podstawą 
zapobiegania w tym przypadku jest 
radykalne zredukowanie czasu ekspozy-
cji na światło niebieskie. Innymi słowy 
– powinniśmy mniej czasu spędzać 
przed laptopem, czy telefonem. Niestety 
większość z nas zwyczajnie nie ma i nie 
będzie miało takiej możliwości. Nie 
cofniemy przecież rozwoju technologii, 
ani nie porzucimy pracy…
Co więc możemy zrobić? Jeśli chodzi 
o redukcję emisji możemy zadbać o od-
powiednie filtry na monitory. Możemy, 
a w zasadzie powinniśmy pamiętać o od-
powiednim oświetleniu miejsca pracy. 
Przebywanie przed monitorem w dobrze 
doświetlonym pomieszczeniu – i to naj-
lepiej naturalnym światłem – jest znacz-
nie mniej szkodliwe, niż praca jedynie 
w świetle ekranu. Tego zresztą powinni-
śmy zupełnie się wystrzegać i zabraniać 
takiej praktyki naszym dzieciom. róbmy 
też sobie przerwy. Odejdźmy od laptopa 
i popatrzmy przez 5 minut przez okno. 
Poza tym, powinniśmy zadbać o odpo-
wiednie odżywienie i nawilżenie naszej 
skóry. Mowa tu nie tyle o kosmetykach, 
co spożywaniu odpowiedniej ilości wody. 
Nie kawy, herbaty, soków czy napojów 
gazowanych, ale czystej wody. Takie 
wydawałoby się proste zasady mają 
olbrzymie znaczenie.

kH: I na nich powinniśmy się koncentro-
wać. Dziękuję za rozmowę. 
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O soby zamieszkujące 
w naszej szerokości 
geograficznej posiadają 
na ogół jasną karnację, 

która cechuje się występowaniem feu-
melaniny – odmiany melaniny o kolo-
rach od czerwonego do żółtego. Mamy 
ograniczoną zdolność do produkcji 
eumelniny – czarnego barwnika, będą-
cego dobrym zabezpieczeniem przed 
promieniowaniem UVB. Dlatego wśród 
naszych fototypów występuje znacznie 
większe ryzyko uszkodzeń słonecznych 
skóry. 

Z problemem przebarwień próbujemy 
radzić sobie na różne sposoby. Na-
tomiast najważniejsza zasada, to po 
prostu uzbroić się w cierpliwość i… nie 
przesadzać z zabiegami. Każda kobieta 
chciałaby jak najszybciej pozbyć się 
okropnych plamek na swojej twarzy, 
jednak jeśli zadziałamy zbyt agresyw-
nie, a zabiegi będą wykonywane ze zbyt 
dużą częstotliwością, możemy znacznie 
pogorszyć wygląd przebarwień, znisz-
czyć barierę hydrolipidową, dodatkowo 
nabawiając się przy tym nadwrażliwości 
skóry. Bardzo ważne jest, aby po każdej 

Problem przebarwień dotyczy obecnie, w mniejszym lub większym stopniu, skóry właściwie 
każdej kobiety. Do gabinetów nieustannie przychodzą panie zmagające się z różnymi 
rodzajami zmian pigmentacyjnych. Zmiany te zazwyczaj nie dotyczą mężczyzn, gdyż u nich 
gospodarka hormonalna nie jest tak zachwiana, jak w przypadku kobiet. A to, niestety, nie 
jest bez znaczenia w procesie powstawania przebarwień. Bardzo dobrym sposobem radzenia 
sobie z nieestetycznymi przebarwieniami różnego typu, są peelingi chemiczne. Jak działają? 
Które z nich powinno się stosować w przypadku poszczególnych zmian? 

czym są przebarwienia  
i jak z nimi walczyć?

ingerencji w gabinecie, dać wytchnąć 
skórze i pozwolić jej się przebudować.

złożony Problem
Przebarwienia są problemem bardzo 
złożonym. To nie tylko uwidoczniony 
pigment. Nie da się walczyć z nimi 
w jeden określony sposób. Trzeba być 
przygotowanym na sięganie po różne 
metody. We współczesnej kosmetologii 
i medycynie estetycznej najlepsze efekty 
otrzymujemy, łącząc ze sobą różne zabie-
gi. Każdy z nas reaguje zupełnie inaczej 
na różne bodźce. Dlatego terapie łączone 
mają największą szansę powodzenia 
w leczeniu tak złożonych problemów. 
Wśród moich pacjentek zdecydowanie 
dominuje melazma. To rodzaj prze-
barwienia najbardziej uprzykrzającego 
życie. Objawia się w postaci charaktery-
stycznych, „rozlanych” brązowych plam 
na czole, w górnej części policzków i nad 
górną wargą. W niektórych przypad-
kach obejmuje nawet dużo większą 
powierzchnię twarzy. Ten rodzaj zmiany 
pigmentacyjnej jest bardzo ciężki do 
usunięcia, bo często jest stymulowany 
przez hormony tarczycy oraz hormo-
ny płciowe. Ponadto każde nadejście 
lata, a więc wzmożone promieniowanie 
ultrafioletowe oraz wysoka temperatura, 
wpływają na powtórne wystąpienie tego 
przebarwienia. 
Bardzo często melazma osadzona jest 
w głębokich strukturach skóry właściwej, 
co wynika z nieszczelności błony między 
naskórkiem a skórą właściwą. Pod takim 
rodzajem przebarwienia znajduje się 
znacznie większa ilość naczyń krwiono-
śnych. Podsumowując, mamy tutaj kilka 
problemów. Jest to nie tylko nadmiar 
pigmentu na powierzchni skóry, ale 
również nieszczelność warstw naskórka 
i skóry właściwej oraz wzmożone unaczy-
nienie. 
Drugą bardzo dużą grupą są przebar-
wienia posłoneczne. Powstają w skutek 
nadmiernej ekspozycji na słońce i są 
wynikiem niewłaściwej ochrony przeciw-



słonecznej. Wciąż zapominamy, że nawet 
krem o SPF 50 należy nakładać wła-
ściwie co 50 minut, aby miał on realne 
działanie i chronił naszą skórę. Promie-
niowanie UVA odpowiada za zaburzenia 
wytwarzania melaniny i doprowadza 
do powstawania brązowych plamek na 
skórze. Nie zapominajmy, że ten rodzaj 
promieniowania przenika przez szyby 
i niektóre tkaniny. Przebarwieniem 
powstającym na skutek nadmiernej 
ekspozycji na słońce jest również 
poikilodermia. Powstaje w połączeniu 
z fotouczuleniem, które jest reakcją 
na niektóre kosmetyki, leki światło-
uczulające oraz tabletki hormonalne. 
Zmiana ta charakteryzuje się widocznym 
i intensywnym rumieniem, któremu 
towarzyszą teleangiektazje, odbarwienia 
i plamy. Poikilodermia występuje zwykle 
w okolicy dekoltu, szyi oraz na bocznych 
powierzchniach twarzy.
Przebarwienia o charakterze poza-
palnym pojawiają się po przebytych 
dermatozach, takich jak kontaktowe za-
palenie skóry, łuszczyca czy trądzik. Inną 
przyczyną ich powstawania są również 
infekcje wirusowe, reakcje alergiczne, 
jak i drażnienie lub stymulacja czynni-
kami egzogennymi. Pojawienie się ich 
na naszej skórze świadczy o trwającym 
procesie jej gojenia się. Niestety, czasami 
przeistaczają się z czerwonych w brązowe 
plamki i pozostają z nami na dłużej. 
Plamy soczewicowate to z kolei efekt 
zwiększonej ilości komórek barwniko-
wych w naskórku. Zwykle mają kolor 
brązowy i są dobrze odgraniczone od ota-
czającej skóry. Charakteryzują się tym, 
że nie zmieniają barwy pod wpływem 
promieniowania słonecznego. Zmiany 
te mogą być uwarukowane genetycznie 
i być związane z różnymi schorzeniami 
wrodzonymi. Zdarza się, że pojawiają się 
zmiany złośliwe, wykazujące progresję 
do czerniaka. Od typowych zmian różnią 
się ciemnym zabarwieniem, wypukłą 
powierzchnią i nieregularnym kształtem. 

Jakie zabiegi na Jakie 
Przebarwienia?

Zanim zaczniemy wykonywać zabiegi, 
w pierwszej kolejności należy zweryfi-
kować stan gospodarki hormonalnej. 
Wiedza o naszym stanie zdrowia może 
być kluczowym elementem w postępowa-
niu z przebarwieniami. Drugim krokiem 
jest odpowiednia diagnostyka zmiany 
pigmentacyjnej, w celu właściwego 
doboru postępowania terapeutycznego. 
Następnie zadbajmy o domową pielę-
gnację, która podniesie efektywność 
zabiegów gabinetowych. Preparaty, które 
stosujemy na co dzień, powinny zawierać 
składniki rozjaśniające, takie jak arbuty-
na, kwas askorbinowy, kojowy, glikolowy, 
azelainowy, salicylowy, mlekowy, a także 
witaminę A oraz E.
Aby likwidacja zmian pigmentacyjnych 
mogła zakończyć się sukcesem, nieod-

łącznym elementem terapii powinny 
być różnego rodzaju zabiegi wykorzy-
stujące lasery i światło IPL. Tylko w ten 
sposób przebudujemy i zregenerujemy 
poszczególne warstwy naskórka i skóry 
właściwej, a także „wyciszymy” nagro-
madzone naczynka zlokalizowane pod 
przebarwieniem. Nie zmienia to jednak 
faktu, że w leczeniu zdecydowanie 
należy znaleźć też miejsce na peelingi 
chemiczne. 
Podczas aplikacji peelingów dochodzi 
do szeregu procesów mających na celu 
rozjaśnienie przebarwień i regenerację 
skóry. Przede wszystkim następuje złusz-
czenie martwych komórek, zlokalizowa-
nych w warstwie zrogowaciałej naskórka. 
Prowadzi to do poprawy wyglądu prze-
barwienia. Dochodzi w ten sposób do 
stymulacji produkcji kolagenu i elastyny. 
W głębszych warstwach skóry zaczynają 
się namnażać nowe, młode komórki. 
Następuje pełna przebudowa skóry.
Moim numerem jeden jest formuła 
łącząca w sobie 33% kwas TCA z 5% 
kwasem kojowym i wodą utlenioną. TCA 
stymuluje czynniki wzrostu fibroblastów, 
ujędrnia skórę, a kwas kojowy działa 
hamująco na proces melanogenezy, czyli 
zapobiega powstawaniu przebarwień, 
rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry. 
Woda utleniona w tym preparacie ma 
za zadanie zwiększyć powinowactwo 
receptorów na działanie kwasu TCA. Tak 
wyprofilowany produkt jest idealnym 
narzędziem do walki z malazmą oraz 
innymi przebarwieniami. 
Kwas glikolowy to produkt stosowany 
w gabinetach już od wielu lat. Należy do 
grupy kwasów AHA (kwasy owocowe), 
a pozyskiwany jest z trzciny cukrowej. 
W zależności od zastosowanego stężenia 
i pH, możliwe jest uzyskanie efektów 
na różnych poziomach naskórka i skóry 
właściwej. Jego regularne stosowanie 

przyczynia się do pogrubienia skóry 
właściwej nawet o 25%. Dochodzi do od-
budowy włókien sprężystych i poprawy 
elastyczności skóry. Jednym z głównych 
wskazań do stosowania kwasu glikolowe-
go jest leczenie przebarwień i regenera-
cja skóry. 
Kolejną propozycją do walki z przebar-
wieniami jest kwas azelainowy, który 
naturalnie występuje w ziarnach zbóż. 
Zapobiega powstawaniu nowych zmian 
pigmentacyjnych, a także hamuje wzrost 
i nadmierną aktywność melanocytów. 
Bardzo dobre wyniki daje w leczeniu 
przebarwień potrądzikowych. Ogrom-
nym atutem kwasu azelainowego jest 
możliwość stosowania go również latem.
Kolejnym bardzo dobry produktem 
do niwelowania niechcianych plamek 
jest kwas kojowy. Jest zbliżony pod 
względem właściwości chemicznych do 
hydrochininu, tak samo jak on, jest też 
inhibitorem tyrozynazy (aktywny czyn-
nik wybielający, zapobiega nadmierne-
mu gromadzeniu się ciemnego barwnika 
w naskórku). Uzyskiwany jest z grzybów 
gatunku Aspergillus rosnących w Japonii 
na ziarnach kukurydzy. Ma właściwo-
ści depigmentacyjne, ale wykazuje też 
działanie antybakteryjne oraz zapobiega 
powstawaniu wolnych rodników.
Stosowanie peelingów chemicznych 
daje znakomite efekty i jest nieodłączną 
częścią terapii w leczeniu zmian pig-
mentacyjnych. Warto podejmować różne 
działania, aby je usunąć. Przy właściwym 
doborze zabiegów i odpowiedniej często-
tliwości wykonywania, istnieje bardzo 
duża szansa, aby pozbyć się ich w bardzo 
dużym stopniu.

Anna Sawicka
Kosmetolog sieci SC Beuty 

Clinic, zdobywcy tytułu Kobie-
cej Marki Roku 2019.
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W ZALEŻNOŚCI OD UŻYTEGO KWASU 
I JEGO STĘŻENIA, PEELINGI DZIELIMY 
NA:
•	 powierzchniowe, gdzie złuszczanie 

dotyczy korneocytów warstwy 
rogowej naskórka, a proces ten 
jest zazwyczaj niewidoczny. 
Na skutek złuszczania wzrasta 
przepuszczalność warstwy rogowej, 
ale nie zwiększa się TEWL (ang. 
transepidermal water loss). Peeling 
powierzchowny stymuluje także 
komórki do podziałów w warstwie 
podstawnej naskórka. Okres 
odbudowy naskórka wynosi od 5 

do 10 dni. Peelingi powierzchniowe 
wykonuje się przy użyciu alfa-
hydroksykwasów AHA (migdałowy, 
glikolowy, mlekowy, pirogronowy, 
maleinowy, cytrynowy), a także 
roztworu Jessnera, czyli mieszaniny 
kwasów: salicylowego, mlekowego 
i rezorcyny (3-5 warstw) w składzie: 
rezorcyny 40-50% (30-60 min), 
kwasu salicylowego 10-30%, TCA 
10-30%, kwasu retinowego 5%.

•	 średnio głębokie, sięgające warstwy 
brodawkowatej skóry właściwej. Poza 
złuszczeniem naskórka następuje 
pobudzenie aktywności fibroblastów, 

a w konsekwencji wzrost syntezy 
włókien kolagenu i wzmożenie 
regeneracji komórek. Okres odnowy 
w przypadku tego typu peelingów 
wynosi 10 dni. Zabieg można 
przeprowadzić za pomocą AHA 
w większych stężeniach (50-70%), 
kwasu glikolowego 70%, TCA 35% + 
roztwór Jessnera. 

•	 głębokie, gdzie złuszczanie dotyczy 
naskórka i całej skóry właściwej, 
łącznie z warstwą siateczkową. 
Widoczny jest wyraźny efekt 
spłycenia zmarszczek, a okres 
odnowy tkanki wynosi 15 dni.
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O gólnie i najprościej rzecz 
ujmując, peeling chemicz-
ny to zabieg, w którym 
dzięki użyciu specjalnych 

substancji osiąga się efekt „zniszczenia” 
(redukcji zmian chorobowych) niedosko-
nałości znajdujących się w naskórku.
Naskórek zbudowany jest z kilku warstw 
ułożonych jedna na drugiej, jak „cegła na 
cegle”. Odpowiednio dobrane mieszani-
ny związków w optymalnych stężeniach 
pozwalają usuwać te warstwy na różnej 
głębokości. Dzięki temu naskórek dostaje 
sygnał, że należy odbudować to, czego nie 
ma. Pobudzamy więc komórki do szyb-
szego wzrostu. Odnawiające się warstwy 
są wolne od nieestetycznych zmian, ale 
nie jest to takie proste. rezultat zależy 
bowiem przede wszystkim od głębokości, 
na jakiej występują uszkodzenia skóry.

Jak działaJą Peelingi?
Złuszczanie chemiczne ma wielokierun-
kowe działanie: w zależności od użytego 
peelingu można zapobiegać starzeniu 
skóry, niwelować już powstałe zmarszcz-
ki, redukować rozmiary ujść mieszków 
włosowych (czyli zmniejszyć wielkość 
porów), poprawiać stan skóry suchej 
(efektywnie ją nawilżać). 
– Skóra reaguje na nałożenie peelingu wie-
loetapowo. Pierwszym etapem jest koagu-
lacja występująca w przypadku działania 
silniejszych peelingów. Objawia się uczuciem 
mrowienia występującym bezpośrednio po 
aplikacji preparatu i ustępuje po kilkudzie-
sięciu minutach. Kolejnym etapem jest stan 
zapalny objawiający się zaczerwienieniem 
i obrzękiem. Następnie dochodzi do złuszcza-
nia, które trwa, w zależności od głębokości 
peelingu chemicznego, zazwyczaj 4-14 dni. 
Na tym etapie skóra może złuszczać się 
fragmentami, bądź płatowo. Po usunięciu 
komórek zachodzi proces angiogenezy, czyli 
tworzenia nowych naczyń krwionośnych 
i wzmożonej regeneracji skóry objawiającej 
się zaczerwienieniem i niekiedy obrzękiem. 
Końcowym etapem jest przemodelowanie 
kolagenu skutkujące spłyceniem zmarszczek 

Cieszące się rosnącą popularnością peelingi chemiczne 
uważane są obecnie za jeden ze skuteczniejszych, 
a jednocześnie stosunkowo mało inwazyjnych zabiegów 
korygujących przebarwienia, blizny potrądzikowe, 
rozszerzone pory czy zmarszczki. W zależności od rodzaju 
zastosowanej substancji, działają tylko w obrębie naskórka, 
lub sięgają skóry właściwej. Co dokładnie oferują? I jak 
dobrać je do indywidualnych potrzeb pacjenta?

Peelingi 
chemiczne 

o peelingach



i regeneracją. – wyjaśnia Monika Krzyżo-
stan mgr chemii kosmetycznej.
W efekcie stosowania peelingów chemicz-
nych zwiększa się grubość żywych warstw 
naskórka i skóry właściwej (do 25%), 
a także poprawia się jakość włókien ela-
stynowych (wydłużenie i zmniejszenie ich 
fragmentacji). Niekorzystnym działaniem 
jest zwiększenie wrażliwości na promie-
niowanie UV, w związku z tym odradza się 
stosowanie peelingów kwasowych latem. 
Po wykonaniu zabiegów należy stosować 
kremy z filtrami UV.

Jak dobrać Peeling?
W zależności od rodzaju użytego kwasu 
lub enzymu peelingi chemiczne charak-
teryzują się zróżnicowanym działaniem. 
W zależności od głębokości działania, 
wyróżnić można peelingi chemiczne 
powierzchniowe, działające w obrębie 
naskórka oraz średnio głębokie i głębokie, 
sięgające skóry właściwej. rodzaj substan-
cji dobierany jest indywidualnie, w zależ-
ności od stanu skóry pacjenta i problemu, 
na który się skarży.
• Peelingi powierzchniowe polecane są 

w celu odświeżenia skóry, przywrócenia 
jej blasku i zdrowego wyglądu. Spraw-
dzają się przy skórze tłustej, ze skłon-
nością do wydzielania nadmiernej ilości 
sebum.

• U osób z aktywnym trądzikiem, ostudą 
(zaburzeniami pigmentacji skóry), 
plamami soczewicowatymi, piegami, 
przebarwieniami pozapalnymi, płyt-
kimi zmarszczkami, rozszerzonymi 
porami, rogowaceniem posłonecznym 
i łojotokowym stosuje się peelingi śred-
nio głębokie. 

• Natomiast peelingi głębokie stosowane 
są w przypadku blizn potrądzikowych 
oraz w celu spłycenia głębszych zmarsz-
czek.

Wybór peelingu zależy przede wszystkim 
od fototypu skóry, jej rodzaju oraz wystę-
pujących problemów. W przypadku cery 
tłustej i trądzikowej szczególnie poleca się 
kwasy: azelainowy, salicylowy oraz nieco 
słabsze w działaniu – kwas szikimowy 
i fitowy. Dla skóry suchej i starzejącej się 
odpowiednie będą kwasy migdałowy i fe-
rulowy. Dla pacjentów z bliznami potrą-
dzikowymi, przebarwieniami oraz w celu 
spłycenia głębszych zmarszczek polecane 
są mocniejsze kwasy, gwarantujące pe-
eling głęboki: kwas glikolowy, pirogrono-
wy oraz trójchlorooctowy (stosowany pod 
ścisłą kontrolą lekarza).
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www.beautyinspiration.pl/ 
trendy-peelingichemiczne 

Materiał powstał przy współpracy z firmą 
BIO-KOSMETYKA, wyłącznym dys-

trybutorem marki BABOR w Polsce, na 
podstawie programu „Miesiąc z peelingami 
chemicznymi”. Więcej materiałów (e-book, 
video rozmowy, artykuły i inne) na stronie:

linia doctor babor Pro 
Dostępna wyłącznie z rąk certyfikowanych profesjonalistów w wybranych 
salonach i SPA BABORa, Linia DOCTOR BABOR PRO obejmuje peelingi 
AHA (TheraPRO Peel), sera oraz kremy i maski. To kompleksowa terapia 
umożliwiająca zastosowanie zindywidualizowanej kuracji – zarówno 
samego złuszczania, jak też pielęgnacji i regeneracji już po nim. 
Optymalna dawka składników aktywnych, precyzyjne receptury bez 
zapachu i syntetycznych barwników są dobrze tolerowane przez nawet 
najbardziej wymagającą skórę.
Filar serii stanowią peelingi TheraPRO Peel złożone z kompozycji alfa-
hydroksykwasów w precyzyjnie dobranych proporcjach i o ściśle 
określonych wartościach pH. To maksymalnie skuteczne i bezpieczne 
peelingi na bazie kwasów owocowych (o stężeniach od 10 do 30% 
i wartości pH 3,5 do 2,7) zapewniają intensywną odnowę każdej skóry, bez 
konieczności mechanicznego złuszczania. Gwarantują też równomierne, 
kontrolowane złuszczanie naskórka bez stanów zapalnych, a tym 
samym bez przyspieszonego starzenia się skóry nimi spowodowanego 
(inflammaging).
oferują:
•	 stymulację mechanizmów odnowy skóry poczynając od jej głębszych, 

aż po zewnętrzne warstwy,
•	 intensywną regenerację bez zbędnego nadwyrężania skóry dzięki 

optymalnemu stosunkowi kwasów wolnych do kwasów zbuforowanych 
i optymalnie wyważonym i przebadanym kompozycjom różnych 
rodzajów kwasów owocowych,

•	 równomierne, kontrolowane i bezpieczne złuszczanie martwych 
komórek naskórka.

Marka: Babor
Dystrybutor:  
BIO-KOSMETYKA

www.bio-kosmetyka.pl

Więcej informacji o kosmetykach BABOR na

Fot. Fotolia.com

http://www.beautyinspiration.pl/trendy-peelingichemiczne
http://www.bio-kosmetyka.pl
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Dynamiczne tempo życia oraz 
oczekiwania pacjentów dotyczące 
szybkiej rewitalizacji skóry, bez 
wyłączenia z życia zawodowego, 
wymusza na gabinetach medycyny 
estetycznej i kosmetologicznych 
proponowanie nowych, bardziej 
kompleksowych typów zabiegów. 
Odpowiedzią są terapie łączące w sobie 
topowe, efektywnie działające preparaty 
złuszczające z silnymi antyoksydantami 
wzmacniającymi skórę. Jedną z takich 
propozycji jest V Carbon. 

V carbon 
– spektakularne 
działanie peelingu 
węglowego bez 
lasera

V Carbon to komplekso-
wa, trzyetapowa terapia, 
w której udało się wy-
korzystać efekt synergii 
różnych składników ak-

tywnych, które użyte w jednym prepara-
cie tworzą grupę związków o niezrówna-
nych zaletach. Terapeutyczne łączenie 
produktów złuszczających z substancja-
mi nawilżającymi w znacznym stopniu 
zwiększa efektywność zabiegów oraz 
poprawia tolerancję skóry na propono-
wane procedury zabiegowe. Na czym 
polega procedura V Carbon?

tekst reklamowy



etaPy zabiegu
1.  Harmonia połączonych peelingów 

chemicznych i siła antyoksydantów 
czyli peeling V-Carbon
Kluczowym elementem zabiegów 
łączących w sobie oddziaływanie 
na różnorodne procesy zachodzące 
w skórze jest faza eksfoliacji. Dosko-
nałymi preparatami wykorzystywa-
nymi do złuszczania skóry są peelingi 
chemiczne. Peeling V Carbon łączy 
w sobie zalety poniższych substancji:
• Kwas migdałowy wywiera wymier-

ny wpływ na pogrubienie naskórka 
skorelowany z syntezą ceramidów, 
glikozoaminoglikanów (kwas hia-
luronowy), kolagenu oraz poprawą 
funkcjonowania włókien elasty-
lowych. Stanowi terapeutyczną 
tarczę przeciwko starzeniu się skóry 
poprzez redukcję zmarszczek oraz 
wyrównanie kolorytu. Normalizu-
je pracę gruczołów łojowych oraz 
trądzik, przy zachowaniu niskiego 
potencjału drażniącego skórę.

• Kwas mlekowy poprawia funkcjono-
wanie bariery naskórkowej poprzez 
wzrost biosyntezy ceramidów dzięki 
czemu nawilża oraz zapobiega wysu-
szeniu skóry. Wykazuje plejotropowe 
działanie związane z nawodnieniem 
i wzmocnieniem skóry.

• Kwas ferulowy to niezwykle 
skuteczna tarcza antyrodnikowa 
przeciwko starzeniu się skóry. 
reguluje proces syntezy melaniny 
zapobiegając powstawaniu przebar-
wień oraz rozjaśnia te, które już się 
pojawiły. Wykazuje synergistyczne 
antyoksydacyjne działanie wraz 
z witaminą C.

• Węgiel aktywny czyli „czarne 
złoto”, przyciąga oraz pochłania 
wszelkie toksyny i zanieczyszcze-
nia z powierzchni skóry. reguluje 
nadmiar sebum oraz zalegających 
korneocytów. Wykazuje właściwości 
przeciwzapalne, antybakteryjne, 
łagodzące. Wyrównuje koloryt, 
odświeża i oczyszcza skórę

• Ekstrakt z lukrecji jest antyoksy-
dantem wykazującym działanie 
łagodzące, przeciwzapalne, anty-
bakteryjne oraz przeciwłojotokowe. 
Dzięki zawartości: saponin triterpe-
nowych, w tym kwasu glicyryzyno-
wego, flawonoidów i hydroksykuma-
ryny, silnie wiąże wodę. Wyrównuje 
koloryt skóry, a także działa oczysz-
czająco i sebostatycznie na skórę 
trądzikową. Poprzez wychwytywanie 
wolnych rodników indukowanych 
promieniowaniem UV przeciwdziała 
fotostarzeniu się skóry. 

• Witamina C to silna linia obrony 
hamująca reakcje wolnorodni-
kowe zachodzące w skórze. Pełni 
funkcje naprawcze i regenerujące, 
stymuluje aktywność kolagenową 
skóry właściwej. Wysoce efektywny 
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składnik rozjaśniający przebar-
wienia nadający skórze efekt 
rozświetlenia. 

• Ekstrakt z czarnego imbiru, 
a dokładniej wyciąg z leczni-
czego kłącza zawiera szereg 
bioaktywnych substancji. 
Charakteryzuje się silnymi 
właściwościami przeciwutle-
niającymi, dzięki czemu kontroluje 
proces starzenia się skóry. Bogata 
fitochemia imbiru gwarantuje 
regulację pracy gruczołów łojowych 
poprzez działanie przeciwbakteryj-
ne, przeciwzapalne oraz przeciw-
grzybiczne

2.  Nawilżanie i regeneracja, heksapep-
tydy – dobroczynne działanie sprayu 
V-Carbon
Integralną częścią holistycznego 
zabiegu V Carbon, obok złuszczania 
i regulacji, jest intensywne nawilżanie 
oraz przeciwdziałanie starzeniu się 
skóry. Zawarte w sprayu Heksapepty-
dy, będące częścią zabiegu, wywierają 
istotny wpływ na wzrost jędrności 
oraz elastyczności skóry. Wykazują 
one kliniczną poprawę struktury 
skóry, poprzez stymulację fibrobla-
stów do produkcji kolagenu. Działają 
również ochronnie względem już 
istniejących włókien kolagenowych.

3.  Faza kojąca w postaci maski w płacie 
– Princess ® Skincare by CROMA
Procedura zabiegowa obejmuje także 
fazę kojąca i nawilżającą w postaci sil-

nie regenerującej, łagodzącej i rozświe-
tlającej maski w płacie zawierającej: 
kwas hialuronowy, wyciąg z zielonej 
herbaty i aloes. 

Innowacyjna formuła preparatu V Car-
bon zapewnia bezpieczeństwo stosowa-
nia, a także pełną kontrolę penetracji 
substancji aktywnych w głąb skóry. 
Stała struktura preparatu, który dostęp-
ny jest w formie pasty o intensywnym 
czarnym kolorze pozwala na dozowanie 
odpowiedniej jego ilości w zależności od 
kondycji, rodzaju oraz typu skóry.
Ze względu na bogaty skład i wielopo-
ziomowe oddziaływanie na skórę zabieg 
dedykowany jest skórze:
• mieszanej i tłustej,
• trądzikowej,
• posiadającej liczne, rozszerzone ujścia 

gruczołów łojowych,
• zanieczyszczonej, szarej, ziemistej
• wymagającej wyrównania kolorytu 

i regulacji,
• z oznakami fotostarzenia,
• wymagającej rozświetle-

nia i dotlenienia.

Dr n. med. Dorota Sołdacka

tekst reklamowy
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S tworzona ponad 10 lat temu 
przez izraelską firmę Synoia 
Technologies LTD. techno-
logia infuzji magnetycznej 

pozwala na osiągnięcie znakomitych 
efektów zabiegowych przy jednoczesnej 
100% bezinwazyjności i bezpieczeń-
stwie. Pozwala na to unikalne połącze-
nie składników aktywnych ukrytych 
w jednorazowych kapsułkach, z energią 
intensywnych impulsów magnetycznych, 
które przetwarzane są w światło i prąd 
elektryczny. 
Sekret tkwi w czterech głowicach urzą-
dzenia WISH PrO PLUS+, którego 
wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest 
firma MIMArI.

cztery głowice
1.  Zielona głowica – nowy wymiar 

mikrodermabrazji. 
W zielonej głowicy zabiegowej wyko-
rzystano połączenie dwóch technologii 
w celu skutecznego i bezpiecznego 
złuszczania skóry. Głowica wytwarza 
pole magnetyczne, które powoduje 
rozluźnienie wiązań między hemoglo-
biną a tlenem i oddanie tego ostatnie-
go wprost do skóry, zwiększając tym 
samym dotlenienie i mikrokrążenie. 
Dodatkowo mikrokryształki zielonej 
kapsułki skutecznie złuszczają martwe 
komórki naskórka, odsłaniając nową, 
zdrową skórę. Składniki aktywne 
wprowadzane są w głąb naskórka za 

Regeneracja skóry w 15 minut, widoczne efekty zabiegowe 
w postaci zmniejszenia zmarszczek, rozjaśnienia skóry 
czy likwidacji przebarwień już po jednym zabiegu… To 
efekty działania infuzji magnetycznej. Na czym polega 
innowacyjność tej unikalnej technologii?

infuzja 
magnetyczna

pomocą techniki rytmicznego Pulso-
wania Tapotement. Podczas zabiegu 
wykonywany jest także magnetyczny 
lifting skóry za pomocą stymulacji 
sieci punktów drenażu limfatycznego 
i połączeń mięśniowych.

2.  Złota głowica – złoty standard w od-
mładzaniu. 
Głowica wykorzystuje prąd stały 
o natężeniu 500μA, w celu poprawy 
napięcia i silnego odżywienia skóry. 
Aplikacja prądu powoduje zwiększe-
nie produkcji Adenozyno Trifosforanu 
(ATP), czyli związku organicznego 
odgrywającego ważną rolę w trans-
porcie energii komórek. ATP stymu-
luje, relaksuje i wzmacnia mięśnie, 
pobudzając jednocześnie ich naturalne 
procesy energetyczne. Aktywowana 
zostaje pamięć mięśniowa powodując 
wzrost napięcia skóry. Za pomocą 
pola elektrycznego jony substancji 
aktywnych, zawartych w kapsułce, są 
transportowane w głąb naskórka. Wy-
nikiem tego synergicznego działania 
jest spłycenie zmarszczek, bruzd oraz 
silne odżywienie skóry!

3.  Czerwona głowica – regeneracja. 
Głowica zabiegowa wykorzystuje 
fototerapię za pomocą światła LED 
o długości 660nm, która intensywnie 
pobudza procesy regeneracyjne skóry. 
Fototerapia światłem podczerwonym 
stworzona została przez naukowców 
NASA, którzy szukali rozwiązania po-
zwalającego na zatrzymanie procesów 
starzenia się skóry w przestrzeni ko-
smicznej. Stymulacja skóry następuje 
na trzech poziomach. Dokonuje się: 
wzrost energii komórek na poziomie 
mitochondrium – intensywne po-
budzenie procesów regeneracyjnych 
poszczególnych komórek oraz podwyż-
szenie temperatury skóry właściwej; 
przyspieszenie przekształcania gluko-
zy w ATP – stymulacja fibroblastów 
do produkcji włókien podporowych 
skóry, jak kolagen i elastyna; a także 
pobudzenie układu odpornościowego 
– zwiększenie produkcji cytokin, które 
przyspieszają usuwanie toksyn oraz 
wzmacniają układ odpornościowy.

4.  Niebieska głowica – nieinwazyjny 
pogromca niedoskonałości. 
Nieinwazyjna fototerapia światłem 
niebieskim skóry problematycznej. 
Udowodnione, lecznicze działanie 
niebieskiego światła LED o długości 
420-470nm rozprawia się z najczęstszą 
przyczyną trądziku – bakteriami bez-
tlenowymi Proprionibacterium Acnes. 
W odróżnieniu do popularnej terapii 
IPL, głowica niebieska jest zabiegiem 
całorocznym, nie powoduje ryzyka 
poparzenia i niszczy bakterie w głęb-
szych warstwach. Światło o długości 
420nm powoduje produkcję tlenu 
przez porfiryny, które są metabolitem 
bakterii z grupy Acne, a tym samym 
uniemożliwiają bakteriom namnaża-
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nie i wytwarzanie stanu zapalnego. 
Z kolei światło o długości 470nm ma 
zdolność zniszczenia bakterii znajdu-
jących się w głębszych warstwach skó-
ry. Aplikowane na koniec niebieskie 
światło LED łagodzi i wycisza skórę, 
przez co przyspiesza leczenie stanów 
zapalnych.

cztery dedykowane 
linie kaPsułek

Duży wybór jednorazowych kapsułek 
dedykowanych do urządzenia WishPro 
Plus+, daje możliwość zastosowania 
zabiegu na wszystkie problemy skóry. 
Skupione są one w czterech liniach 
o zróżnicowanym działaniu. 
1.  Linia Natural (zielona) 

Podstawowa, bazowa linia pielęgna-
cyjna, dedykowana osobom młodym, 
skórom wrażliwym i podrażnionym. 
Bazuje na naturalnych olejach roślin-
nych, które wzmacniają naturalną 
barierę ochronną. Obejmuje kapsułki: 
Peel Exfoliator – peelingująca; Anti 
Aging z przeciwstarzeniowym serum 
na bazie oleju jojoba; rejuvenation 
z serum odżywczym na bazie masła 
shea; Calming Milk z mleczkiem łago-
dzącym na bazie nagietka lekarskiego.

2.  Linia Infusion (fioletowa) 
Dedykowana osobom z pierwszy-
mi oznakami starzenia, które chcą 
odzyskać młody wygląd i zatrzymać 
proces starzenia. Bazuje na trzech 
składnikach aktywnych, o potwier-
dzonej skuteczności. Obejmuje: BTX 
– BOTOX® z argireliną; Collagen 
z kolagenem morskim Mari Coll; 
Hyalurionic z kwasem hialuronowym 
Crystalhyal®.

3.  Linia Active Pro-Long (niebieska) 
Stworzona z myślą o skórach, które 
wymagają specjalistycznych skład-
ników, rewitalizacji i regeneracji. 
Obejmuje: Whitening – rozjaśniająca 
z ekstraktami algowymi β-White i Sea 
Shine; repairing – naprawcza z dwo-
ma cząsteczkami kwasu hialuronowe-
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Więcej informacji 
o urządzeniu  
WISH PRO PLUS+ na

go PrimalHyal™ 300 i Cristalhyal®; 
Neo Energy – wygładzająca z pepty-
dem Neodermyl®.

4.  Linia Age Process Control  
(pomarańczowa) 
Stworzona w celu kontrolowania 
i zatrzymania procesu starzenia się 
skóry spowodowanego czynnikami 
mechanicznymi, trybem życia, stresem 
i zanieczyszczeniami środowiska. 
Obejmuje: Wish Age Control z pepty-
dami PrOGELINE™ i Tightenyl™; 
Wish Contour Capsule – wygładzająca 

z Neurophroline™ i Tightenyl™; 
Wish Care – intensywnie regenerująca 
z Neurophiline™ i Abbisyne®657.

www.beautyinspiration.pl/ 
miesiac-infuzjamagnetyczna

Materiał powstał przy współpracy z firmą 
MIMARI na podstawie programu „Mie-
siąc z infuzją magnetyczną”. Więcej mate-
riałów (e-book, video rozmowy, artykuły 

i inne) na stronie:  

efekty jakie dają zabiegi z użyciem wish Pro:
Zabieg infuzji magnetycznej przy wykorzystaniu jednej kapsułki trwa 15 
minut. To czas wystarczający do tego, aby dokładnie wtłoczyć substancje 
aktywne. Jakich efektów można się spodziewać po zabiegu?
•	 złuszczenie martwych komórek naskórka,
•	 intensywne rozjaśnienie skóry,
•	 przyśpieszenie krążenia krwi,
•	 odżywienie skóry,
•	 pobudzenie keratynizacji naskórka,
•	 drenaż limfatyczny,
•	 relaks całego ciała i redukcja bólów napięciowych oraz stresu,
•	 widoczna redukcja zmarszczek i bruzd,
•	 ujędrnienie i napięcie skóry,
•	 silne dotlenienie,
•	 zwiększenie produkcji kolagenu i elastyny,
•	 pobudzenie mikrocyrkulacji,
•	 zwężenie rozszerzonych ujść gruczołów  

łojowych,
•	 wyrównanie kolorytu skóry, redukcja  

przebarwień,
•	 pobudzenie układu odpornościowego,
•	 wyciszenie, złagodzenie skóry,
•	 redukcja zmian trądzikowych 

i łojotoku. 

www.mimari.com.pl 

http://www.beautyinspiration.pl/miesiac-infuzjamagnetyczna
http://www.mimari.com.pl


82 spa&wellness

Kinesiotaping estetyczny to zupełnie nowa odsłona 
i kompletnie nowy pomysł na stosowanie znanych nam 
od ponad 40 lat specjalistycznych taśm kinesiologicznych. 
Cenione i znane w rehabilitacji ciała, teraz z wielkim 
sukcesem wprowadzane są w terapie kosmetologiczne. 
Pozwalają uzyskać świetne efekty w przywracaniu zdrowia 
i urody nie tylko ciała, ale również – twarzy. 

kinesiotaPing 
estetyczny 

C oraz więcej specjalistów 
pracujących terapią manu-
alną z ciałem, poszukuje 
skutecznych rozwiązań na 

usprawnienie i udoskonalenie swojej 
praktyki. Szukają metod – zarówno kom-
pletnie nowych, jak i tych już znanych, 
ale na nowo odkrywanych, które jeszcze 
lepiej wspomagać będą procesy napraw-
cze naszego organizmu. Jedną z takich 
wspaniałych i unikalnych metod jest 
kinesiotaping estetyczny. Pytanie co to 
w ogóle jest taping?
Sam taping nie jest nowością, jak myśli 
czasem wiele osób. Historia tej metody 
sięga lat 70-tych – ma więc już prawie 
pół wieku. To wówczas, w Japonii mało 
znany chiroplastyk, doktor Kenzo Kase, 
w trakcie swojej codziennej pracy z pa-
cjentami opracował tę niezwykłą techni-
kę plastrowania. Doktor, aby złagodzić 
negatywne nastawienie pacjentów, do 
swoich metod, a jednocześnie aktywować 
różne struktury ciała, takie jak mięśnie 
i układ limfatyczny, rozpoczął pracę 
z zastosowaniem elastycznych koloro-
wych taśm, które po wielu latach badań 
i eksperymentów opatentował. Tym 
samym stworzył swoją własną metodę 
Kinesio-Taping.
Po kilkunastu latach ta nowoczesna od-
miana elastycznego tapingu podbiła cały 
świat. Poglądy Doktora Kase zbliżały się 
zaś coraz bardziej do sposobu myślenia 
charakterystycznego dla osteopatii, którą 
pod koniec XIX wieku opracował amery-
kański lekarz Andrew Taylor Still.
A zasady jej brzmiały:
• najważniejsze jest ukrwienie,
• budowa organizmu ludzkiego oraz 

zachodzące w nim procesy są ze sobą 
wzajemnie powiązane,

• organizm ludzki ma zdolności samo-
leczenia,

• organizm ludzki stanowi jedność.

kolorowe taśmy  
niczym druga skóra!

Materiał, z którego wykonuje się plastry 
to rozciągliwa bawełna najwyższej jako-
ści, a zastosowana substancja klejąca to 
hipoalergiczny środek, który aktywowa-
ny jest pod wpływem ciepła wytworzone-
go przez ciało. Właściwie zaaplikowane 
taśmy mają pozytywny wpływ na wiele 
różnych płaszczyzn. Nie podrażniają 
skóry dzięki swojej specyficznej budo-
wie bardzo podobnej do budowy linii 
papilarnych naszej skóry. W zależności 
od ruchu ciała, a co za tym idzie również 
skóry – rozciągają się i kurczą, dzięki 
czemu nie ograniczają swobody ruchu. 
Jedną z sztandarowych właściwości tych 
plastrów jest działanie przeciwbólowe, 
poprawa przemiany materii, stymulacja 
przepływu krwi i limfy i regeneracja 
najgłębszych struktur naszego ciała.
Klucz do sukcesu stanowi prawidłowa 
aplikacja i najwyższa jakość plastrów. 
Celem metody plastrowania dynamicz-



nego jest delikatny lifting naszej skóry. 
Na czym polega? Oznacza to dokładnie, 
że taśma unosi odrobinę naskórek, 
rozluźniając tym samym znajdującą się 
pod spodem skórę właściwą oraz tkankę 
podskórną, dzięki czemu dochodzi do 
natychmiastowego zmniejszenia napię-
cia. Tym samym poprawia się cyrkulacja 
krwi i limfy. W konsekwencji tkanki są 
lepiej zaopatrzone w substancje odżyw-
cze i tlen.
Taśma bierze udział w każdym wyko-
nywanym przez nas ruchu, co sprawia, 
że wszelkie mięśnie, powięzi i nerwy są 
stale przesuwane względem siebie. Taka 
forma stymulacji i rozluźnienia przypo-
mina w jakimś sensie klasyczny masaż. 

Plastry w służbie Piękna 
 – Jak to działa?

Jeśli plastrowanie ciała jest stosowane 
z takim wielkim powodzeniem w rehabi-
litacji ciała, to, dlaczego by nie przełożyć 
tego niezwykłego i skutecznego w re-
generacji tkanek sposobu na poprawę 
zdrowia i urody naszej twarzy? Coraz 
częściej możemy zaobserwować, że spe-
cjaliści technik manualnych, kosmetolo-
dzy, a także masażyści sięgają po metody, 
które jeszcze głębiej i skuteczniej będą 
mogły wspierać efekty ich pracy. Jednym 
z tych elementów w terapiach beauty jest 
właśnie taping estetyczny.
Obecnie, stosowany jest między innymi 
w autorskiej metodzie Facemodeling 
– manualnej terapii twarzy. Jest w niej 
swego rodzaju przedłużeniem niezwykle 
wielopłaszczyznowej terapii. Mało tego 
– stanowi swoistego rodzaju rehabilitację 
estetyczną.

Fenomenem tapingu estetycznego, czyli 
zabiegu ukierunkowanego na poprawę 
estetyki naszej twarzy jest jego wielo-
funkcyjne działanie. Wśród pozytywnych 
efektów wymienić należy:
• działanie pobudzające na układ lim-

fatyczny, co za tym idzie stymulację 

i oczyszczanie tkanek z nagromadzo-
nych toksyn,

• stymulację układu krwionośnego i do-
tlenienie najgłębiej położonych mięśni 
i tkanek,

• niwelowanie obrzęków i zastojów lim-
fatycznych najczęściej występujących 
w okolicy oczu i owalu twarzy,

• dotlenienie tkanek głębokich, co wpły-
wa na poprawę jędrności i elastyczno-
ści skóry,

• poprzez regenerację mięśni, wzmoc-
nienie całego ich szkieletu i tak 
zwanego rusztowania naszej twarzy, 
dzięki czemu możemy mówić o efekcie 
modelowania,

• poprzez przyspieszony proces regene-
racji tkanek, wygładzenie zmarszczek 
i blizn na twarzy.

W przypadku zastosowania aplikacji 
taśmowej bezpośrednio po zabiegu 
chociażby Facemodelingu, gdzie mamy 
do czynienia z niezwykle głęboką terapią 
twarzy, zdecydowanie wpływamy na 

przedłużenie efektu biologicznego 
odmłodzenia. Co najważniejsze jednak 
osiągamy efekt skutecznej i długotrwałej 
poprawy zdrowia, witalności i naturalne-
go piękna naszej twarzy.

w Poszukiwaniu  
naturalnych metod

W ostatnich latach zaobserwowaliśmy 
znaczny wzrost zainteresowania manu-
alnymi terapiami twarzy, gdyż klienci 
gabinetów kosmetycznych i SPA szukają 
zdecydowanie bardziej naturalnych 
i bezinwazyjnych rozwiązań w sferze 
dbałości o swoje piękno. W naszych gabi-
netach coraz częściej pojawiają się osoby 
wymagające nie tylko interwencji w sfe-
rze „beauty”, ale również coraz bardziej 
świadomi klienci przykładający wagę do 
holistycznego podejścia. Osoby, którym 
zależy na ogólnie pojętym wewnętrz-
nym i zewnętrznym pięknie. Dlatego 
też wszelkie terapie ukierunkowane na 
całościowe i niezwykle wielopłaszczyzno-
we działanie będą cieszyły się coraz to 
większym powodzeniem.
Kinesiotaping estetyczny zyskał już 
w Polsce ogromne grono miłośników na-
turalnych, niekonwencjonalnych metod 
odmładzania i stał się jednym z ciekaw-
szych elementów, pracy specjalistów 
manualnej terapii twarzy.

Aneta Hregorowicz-Gorlo
Terapeutka odnowy biolo-
gicznej twarzy, pasjonatka 

naturalnych metod odmładza-
nia, trener metody Facemo-

deling, właścicielka Holistycznej Akademii 
Młodości

Tomasz Tomasik
Fizjoterapeuta, trener, zało-
życiel Akademii Spa, autor 

wielu autorskich programów 
i technik masaży dla obiektów 

spa. www.akademia-spa.pl
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Celem plastrowania dynamicznego 
jest delikatny lifting skóry. 
Elastyczna, przyklejona 
w odpowiedni sposób taśma unosi 
odrobinę naskórek, rozluźniając 
tym samym znajdującą się pod 
spodem skórę właściwą oraz 
tkankę podskórną, dzięki czemu 
dochodzi do natychmiastowego 
zmniejszenia napięcia. Tym samym 
poprawia się cyrkulacja krwi 
i limfy. W konsekwencji tkanki są 
lepiej zaopatrzone w substancje 
odżywcze i tlen.

Jak to działa?
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Z decydowana większość 
wizyt u lekarza związanych 
z utratą zdrowia, a także 
wizyt w gabinetach beauty 

związanych z utratą urody, osobistego 
blasku i wartości, to efekt wyczerpania 
sił witalnych i obniżonej zdolności 
czynnościowej organizmu. To konse-
kwencja naszego stylu życia i nadmier-
nej presji, której wszyscy ulegamy.
Aby walczyć z tymi problemami 
musimy wynagrodzić naszym organi-
zmom zbyt duży wydatek energetyczny. 
Niejako spłacić zaciągany przez lata 
kredyt. Do tego potrzebne jest zasilenie 
ciała właściwym pożywieniem i kosme-
tykami, ale również niezbędną energią 
życiową, którą w łatwy sposób przyswoi 
i skumuluje dla naszego zdrowia, urody 
i przyjemności.

Istnieje całkowicie naturalne rozwią-
zanie, które bez czynnej aktywności 
człowieka w ciągu 15 minut spowoduje 
absolutnie rozluźnienie ciała. Jed-
nocześnie zmobilizuje i wygeneruje 
energię kinetyczną, którą organizm 
spożytkuje do procesów regeneracyj-
nych. Taki efekt jest w stanie zapewnić 
piramidalny ruch falowy urządzenia 
Pulsson.
Musimy zdać sobie sprawę, że przyczy-
ną każdego zaburzenia, dysfunkcji czy 
też starzenia się organizmu jest zastój. 
Każda zachodząca w ciele funkcja czy 
proces wymaga dostarczenia dla jej 
przebiegu niezbędnej energii. I do tego 
właśnie służy Pulsson. Dostarcza on 
energii życiowej i tworzy responsywne 
środowisko sprzyjające wszelkim pro-
cesom życiowym, naturalnym rytmom 

Fizyczne piękno i jego wyczerpanie zaczyna się w tych 
samych subtelnych strukturach i funkcjach ciała. Znamy 
to powiedzenie „zmęczenie ma wymalowane na twarzy”, 
„chorobę ma w oczach”. W dzisiejszym świecie obciążenia 
życia codziennego tworzą zależności pozbawiające nas 
energii życiowej niemalże 24 godziny na dobę. To jakby żyć 
na kredyt z ciała przez 365 dni w roku. Receptą są terapie 
regeneracyjne – na przykład kompletnie nowa metoda 
Pulssona. Czym się charakteryzuje i na czym polega?

terapia regeneracji Pulssona

i autonomicznym funkcjom organizmu, 
prowadzącym do przejawiania się zdro-
wia i piękna. Filozofia Pulssona opiera 
się na oczywistej teorii: żywa materia 
składa się z atomów pozostających 
w ciągłym ruchu. ruch jest koniecz-
nym atrybutem funkcjonowania ciała, 
i jedno bez drugiego nie może istnieć. 
Ciało doznaje rozwoju i piękna dzięki 
ruchowi, i dzięki niemu może tworzyć 
nowe układy, struktury i jakościową 
zmianę.

co z tym ruchem?
Piramidalny ruch falowy Pulssona 
to ruch wielopunktowej rotacji prze-
ciwstawnej, który działa na całe ciało 
człowieka leżącego w pozycji bier-
nej na plecach. Falowymi ruchami 
o zmiennej amplitudzie i kierunku, 
Pulsson dociera do wszystkich czę-
ści ciała i komórek bez konieczności 
kontaktu terapeuty z ciałem pacjenta. 
Pulsson został zaprojektowany tak, by 
współpracować z ciałem. Elastyczne 
zawieszenie jest w stanie ruch ciała 
podtrzymać lub spotęgować, nadać mu 
kierunek, zmienić jego kształt i czę-
stotliwość, przekształcić w łagodne 
pulsowanie, mobilizację lub progresję 
treningową, oddziałując jednocześnie 
na ciało, emocje i psychikę.
Piramidalny ruch falowy, który po-
budza mitochondria komórkowe do 
produkowania energii, jest możliwy do 
uzyskania wyłącznie na Pulssonie. Ten 
kluczowy ruch wyzwala natychmiast 
odczuwalny przez klienta efekt terapeu-
tyczny i energię, niezbędną do wszel-
kich funkcji i procesów życiowych.



4 filary metody Pulssona
1.  ruchy Pulssona prowadzą do wie-

lopunktowej przeciwstawnej rotacji 
ciała, rozluźnień i mobilizacji.

2.  Pozycja ciała – leżenie z nogami unie-
sionymi do góry, pogłębia podparcie 
ciała i efekty terapeutyczne.

3.  Zasada inercji sprawia, że ciało po-
dąża za ruchami Pulssona, przejmuje 
energię ruchu i wytwarza własną.

4.  Zespół sprężyn gwarantuje płynność 
ruchów i wspomaga swobodne proce-
sy regulacyjne.

Jak działa Pulsson?
Sesje regeneracyjne przy użyciu łóżka 
Pulsson nie wymagają żadnych przy-
gotowań. Można z nich skorzystać 
z marszu, prosto z ulicy, by odpuścić 
stres, zadbać o energię życiową i zdro-
wie, bez określania swoich problemów 
komukolwiek. Wystarczy wygodnie 
położyć się na specjalnym łóżku – nie 
trzeba się nawet rozbierać, wystarczy 
zdjąć buty, i poczekać aż zacznie dzia-
łać. Sesja podstawowa trwa 15 minut. 
Już ten kwadrans pozwala uruchomić 
podstawowe procesy regeneracyjne. 
Pełen zakres ruchów można osiągnąć 
w sesji 30-minutowej. 60-minutowe 
sesje wykorzystuje się w procesie tera-
peutycznym i do prowadzenia treningu. 
Natomiast w sytuacjach krytycznych, 
podtrzymujących życie, człowiek może 
być stymulowany łagodnym ruchem 
przez wiele godzin.
Aby uzyskać pełne i trwałe efekty, sesje 
na łóżku Pulssona należy powtarzać. 
Twórca metody poleca serię 9 zabiegów 
i przejście przez różne częstotliwości 
i kształty ruchu.

kto może skorzystać 
z metody?

Terapia dedykowana jest wszystkim 
tym, którzy wiedzą, że o zdrowie i wy-
gląd już nie tylko warto dbać, ale trzeba 
dbać. również tym, którzy z ciekawości 
chcą poczuć we własnym ciele to nie-
zwykle przyjemnie i ożywcze mrowienie 
energii. Pulsson zalecany jest szczegól-
nie tym, którzy chcą: wzmocnić serce 
i układ krążenia, zwiększyć ruchomość 
ciała i mobilność, spalić zbędne kalorie, 
przyspieszyć procesy detoksykacji, 
podnieść poziom libido, uwolnić emocje 
i złapać dystans.
Klienci mają coraz większą świadomość 
i doskonale wiedzą, że znacznie lepiej 
się czują i wyglądają kiedy mają więcej 
energii życiowej, spokoju i dystansu 
do życia. To wewnętrzne samopoczu-
cie i piękno jako podstawowy czynnik 
bezwiednie i samowolnie manifestuje 
się na naszej twarzy.

efekty działania 
1.  Stosowanie bodźca ruchowego meto-

dą Pulssona porządkuje potencjały 
na błonach komórkowych, co jest 

impulsem do produkowania energii, 
podziałów komórkowych i wzrostu.

2.  Pulsson wpływa na podtrzymanie 
procesów życiowych, regenerację 
i odmłodzenie organizmu.

3.  Poddawanie komórek bodźcom 
ruchowym powoduje ich dotlenienie 
i odżywienie. Pulsson, stymulu-
jąc procesy oddechowe, powoduje 
większą wytrzymałość wysiłkową 
i szybszą regenerację organizmu. 
Progresywne stosowanie bodźca 
ruchowego jest doskonałym czynni-
kiem treningowym.

4.  Pobudzone ruchem Pulssona recepto-
ry powodują uwalnianie się związ-
ków chemicznych i enzymów, które 
stymulują metabolizm. Organizm 
zużywa wtedy rezerwy tłuszczowe. 
Pulsson wspomaga proces redukcji 
nadwagi.

5.  W wyniku działania sił odśrodko-
wych na tkanki, dochodzi do uela-
stycznienia i wzmocnienia naczyń 
krwionośnych. Uaktywnione zostaje 
mikrokrążenie płynów ustrojowych.

6.  Stymulacja bodźcem ruchowym na 
Pulssonie powoduje wzrost wchłania-
nia substancji odżywczych. Pulsson 
pogłębia wchłanianie odżywek nano-
szonych na ciało.

7.  Głębokie poruszenie układu lim-
fatycznego powoduje likwidację 
zatorów oraz zmusza organizm do 
wydalania toksyn z miejsc trudno 
dostępnych. Pulsson przyspiesza i po-
głębia proces oczyszczania organi-
zmu. Jest bezkonkurencyjną metodą 
bezinwazyjnego oczyszczania limfy.

8.  Poruszenie płynów ustrojowych 
prowadzi do stymulacji wszystkich 
narządów wewnętrznych. Metoda 
Pulssona tworzy środowisko, w któ-
rym uruchamiają się biologiczne, 
naturalne siły witalne organizmu, 
umożliwiające szybkie uzyskanie 
stanu równowagi organizmu. Pulsson 
wzmacnia odporność, uruchamia 
procesy autoregulacji i odmładzania 
organizmu.

Oto 8 sposobów, jak poradzisz sobie 
z dzisiejszymi wyzwaniami, użytkując 
Pulssona klasy Multipulse:

1.  Zastosowanie piramidalnego ruchu 
falowego Pulssona gwarantuje głęboki 
efekt terapeutyczny i natychmiasto-
we doznanie, jakiego klient nie jest 
w stanie doświadczyć podczas innych 
zabiegów manualnych i fizykalnych.

2.  Praca na Pulssonie zapewnia nam 
jednakowo wysoką jakość i powtarzal-
ność działań, niezależną od umiejęt-
ności terapeuty, co bardzo doceniają 
klienci.

3.  rozpiętość czasu trwania sesji na 
Pulssonie od 15 do 60 minut pozwala 
na elastyczność w planowaniu grafika 
zabiegów.

4.  Sesje odbywają się w ubraniu, co 
pozwala maksymalizować wykorzy-
stanie urządzenia przy zabiegach 
łączonych.

5.  Stosowanie Pulssona eliminuje 
bariery kulturowe i opór przed 
rozbieraniem się i dotykiem, szcze-
gólnie u osób z nadwagą, wstydliwych 
i nieakceptujących swojego ciała, 
a jest to częstą, niekomunikowaną 
przyczyną rezygnacji z tradycyjnych 
ofert masaży.

6.  Inercyjny masaż Pulssonem uatrak-
cyjnia ofertę SPA dla partnerów towa-
rzyszących klientkom korzystającym 
z zabiegów.

7.  Obsługa Pulssona jest bardzo prosta 
i szybka do nauczenia. Nie wyma-
ga wysiłku, co pozwala angażować 
personel o niższych kwalifikacjach 
terapeutycznych.

8.  Efekty terapeutyczne i regeneracyj-
no-odmładzające plasują Pulssona 
wśród najnowszej i prestiżowej 
klasy urządzeń branży SPA, wellness 
i beauty.

Zygmunt Pulsson
Terapeuta, autor metody pracy 

z ciałem Pulsson Therapy, 
twórca jedynego na świecie 

łóżka Pulsson do bezdotykowe-
go masażu inercyjnego ciała, prekursor pobu-

dzania energii ciała piramidalnym ruchem 
falowym. Ponad 20 lat prowadzi własną 

praktykę terapeutyczną, zna od podstaw za-
wiłości ludzkiego ciała i psychiki. Właściciel 

firmy Pulsson, założyciel Instytutu Pulssona. 
www.pulsson.com
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Pierwszy z dwóch działów premierowej pozycji 
obejmuje wiedzę praktyczną i teoretyczną z za-
kresu trychologii, kosmetologii i kompleksowego 
podejścia do klienta. Oparty jest na najnowszych 
doniesieniach naukowych oraz praktycznym 
doświadczeniu. Do współpracy zaproszona została 
Katarzyna Bernacka, która jest autorką rozdziału: 
„Praktyka kosmetologiczna”. 
Drugi dział to zbiór dziewięciu wywiadów ze 
specjalistami z branży beauty. Znaleźć w nim 
można rozmowy z: dr Elżbietą Techmańską, dr n. 
med. Aleksandrą Słodką, dr n. med. Martą Bednarek, 
Julittą Małgorzatą Siemiątkowską, Martą Kolankow-
ską – Trzcińską, Sylwią Grabską – Zielińską, Martą 
Zielińską, Beatą Adamczyk i Martą Fiłoń.
Książka dedykowana jest profesjonalistom: kosme-
tologom, trychologom, i innym specjalistom branży 
beauty, którzy są zainteresowani holistycznym 
podejściem w swojej pracy. Poruszone są w niej 
również tematy związane z dietetyką, psycho-
trychologią, psychokosmetologią, diagnostyką, 
profilaktyką, zarządzaniem. Cennym uzupełnieniem 

jest zbiór zdjęć wykonanych przy użyciu mikroka-
mery – analizera.
– Moim celem było pokazanie różnorodności aspek-
tów wpływających na problemy trychologiczno – ko-
smetologiczne i wskazanie konkretnych kierunków 
postępowania. Wierzę, że wiedza zawarta w książce 
pozwoli spojrzeć na pewne kwestie z innej perspekty-
wy. – powiedziała autorka Weronika Patrycja Słupek. 
Książka została pozytywnie zrecenzowana przez dr 
Joannę Klonowską oraz dr Violettę Tomaszewicz. To 
druga publikacja autorki w dziedzinie trychologii 
i kosmetologii. Pierwsza: „Trychologia kosmetyczna. 
Pielęgnacja skóry głowy i włosów” została bardzo 
ciepło przyjęta przez środowisko.

Sezon gorących 
innowacyjnych premier 
w Image Group
Firma Image Group zaprasza na serię prezen-
tacji i pokazów najlepszych technologii marki 
TopTechnology. Brand ten od lat dostarcza naj-
nowsze rozwiązania sprzętowe dla gabinetów 
kosmetycznych i medycyny estetycznej. 

Program pokazów i szkoleń jest bardzo bogaty. 
Obejmuje między innymi terapię wodorową Aqu-
alux H2, Elite Shape Exclusive, HYDREO Pro oraz 
wyjątkowe połączenie terapii wodorowej z efek-
tem Bohra czyli Aqualux H2 Exclusive. Oprócz pre-
mierowych zabiegów, uczestnicy spotkań mogą 
liczyć na atrakcyjną ofertę dla decydujących się 
na zakup, a także na możliwość przeprowadzenia 

dofinansowanego szkolenia 
dobranego do indywidualnych 

potrzeb gabinetu. 
Więcej informacji znaleźć 
można na facebookowym 

profilu Image Group 
i Instagra-

mie.

5 UrodzIny PetIt Perle 
w GdańSkU
Urodziny salonu to okazja nie tylko do święto-
wania, ale również do wprowadzania nowości 
i prezentowania swoich walorów. Nie inaczej 
było podczas uroczystości jubileuszu Petite 
Perle, w których, oprócz zespołu, udział wzięli 
partnerzy i klienci gdańskiego salonu. 

– Zależało mi na miejscu, które sprosta potrze-
bom najbardziej wymagających kobiet. Wzorce 
czerpałam od renomowanych światowych marek 
branży kosmetycznej. To z myślą o zabieganych 
bizneswoman, zmęczonych mamach, pracujących 
studentkach tworzyłam ten salon. Każda z nas 
zasługuje na chwilę dla siebie – w komfortowych 
warunkach, w przyjaznej atmosferze, z odpowiednią 
oprawą, z zachowaniem intymności, w nowocze-
snym salonie kosmetycznym. – opowiadała o idei 
salonu właścicielka, Katarzyna Plechoć.
Podczas uroczystości urodzinowych klientki 
gabinetu miały okazję porozmawiać z terapeutka-
mi, zdobyć vouchery na wybrane zabiegi, a także 
zobaczyć efekty nowych, dopiero wprowadzanych 
procedur. Jedną z nich była nowa metoda oczysz-
czania wodorowego Aquasure H2. Dystrybutorem 
urządzenia jest, również biorąca udział w uroczy-
stościach, firma IFA PRO.

Bloomea to urządzenie stworzone przez lekarza 
chirurga plastyka. Przez 10 lat było wykorzystywa-
na przez francuskich chirurgów plastycznych w za-
biegach pooperacyjnych w celu leczenia blizn czy 
rozstępów. Bazując na badaniach histologicznych 
5 warstw naskórka, odkryto wyjątkowe działanie 
urządzenia Bloomea w zabiegach kosmetologicz-
nych. Dziś, dzięki firmie BiNatural, z jego możliwo-
ści mogą korzystać także klienci w Polsce.
Zabieg Bloomea stosowany na obszar twarzy 
redukuje zmarszczki, przebarwienia posłoneczne 
i blizny potrądzikowe. Ponadto terapia wygładza 
i napina skórę twarzy, szyi i dłoni, głęboko ją 

nawilża i przywraca jej miękkość. Bloomea ma 
także doskonałe działanie w zakresie niwelowania 
rozstępów po okresie ciąży lub po operacji, czy 
też wynikających z gwałtownego wzrostu lub 
nadmiernej wagi. Zabieg jest bezbolesny.
BiNatural to firma rodzinna, która oferuje najnow-
sze rozwiązania dla gabinetów kosmetycznych, 
klinik medycyny estetycznej oraz stref SPA. Od 
2017 roku BiNatural prowadzi własny Instytut 
Kosmetyczny pod nazwą The Beauty Room by 
BiNatural, oferując klientom szeroki wachlarz 
zabiegów wykonywanych na najwyższej jakości 
urządzeniach.

wrześnIowa PremIera
Premiera książki Weroniki Patrycji Słupek: „Trychologia i kosmetologia w praktyce. Wybrane aspek-
ty” odbyła się 9 września w siedzibie Well Concept w Warszawie. Spotkanie prowadzone było przez 
autorkę oraz Beatę Adamczyk. Gościli na nim przedstawiciele świata nauki, branży beauty, prasy oraz 
klienci i partnerzy biznesowi. 

Czas na piękną 
skórę! Bloomea 
– w Polsce tylko od 
Binatural
„Z miłości do piękna” – to hasło 
przewodnie spotkania prasowe-
go BiNatural, które odbyło się 24 
października. Podczas wydarze-
nia zaproszeni gości mieli okazję 
zapoznać się z możliwościami, 
jakie daje Bloomea – urządzenie 
oferujące efekt mechanicznego 
resurfacingu twarzy, szyi i de-
koltu. Firma BiNatural to jedyny 
dystrybutor Bloomea w Polsce.
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Na nieomal 12,5 tysiącach metrów kwadrato-
wych najnowsze produkty, urządzenia i gorące 
trendy beauty zaprezentowało ponad 950 firm 
i marek. W targach wzięło udział ponad 13 tysięcy 
odwiedzających. Mieli oni okazję zobaczyć i prze-
testować nowości, nawiązać ciekawe kontakty 
biznesowe, poznać innowacyjne rozwiązania 
technologiczne i marketingowe. 
Przejrzysty podział na strefy tematyczne: Kosme-
tyka klasyczna i aparaturowa, Makijaż klasyczny 
i permanentny, Podologia, Paznokcie i rzęsy uła-
twiał dostęp do poszukiwanych produktów i firm. 
Dodatkowe możliwości biznesowe oferowały dwa 

specjalne działy: Strefa Exclusive oraz International 
Business Forum.
Na otwartych scenach BEAUTY POINT oraz MAKE-UP 
& NAIL POINT można było oglądać na żywo pokazy 
nowości zabiegowych i kreacje utalentowanych 
stylistów. W ramach Międzynarodowego Kongresu 
Kosmetycznego ponad tysiąc profesjonalistów wzię-
ło udział w 32 seminariach. Ważnym zawodowym 
tematom poświęcone były dodatkowo trzy panele 
dyskusyjne. Wysoki poziom merytoryczny prelekcji, 
starannie dobrana tematyka oraz imponująca wie-
dza i doświadczenie polskich, i zagranicznych wykła-
dowców spotkały się z dużym uznaniem słuchaczy. 

Jesienne spotkanie mrotex
Firma Mrotex rozpoczyna w listopadzie 2019 
kolejne cykliczne spotkanie upgardowe, mające 
na celu utrzymanie jak najwyższej jakości wyko-
nywania zabiegów Icoone.  

Na organizowane przez Mrotex spotkanie, którego 
celem jest sprawdzenie i usystematyzowanie 
posiadanej wiedzy, jak i wdrożenie nowych roz-
wiązań terapeutycznych, zaproszeni są terapeuci 
obsługujący urządzenie ICOONE. W tym roku, spo-
tkanie zostanie wzbogacone o szkolenie z wiedzy 
okołozabiegowej. Ważnym punktem programu 
będzie wykład poruszający tematykę „Wpływ diety 
na profilaktykę i przebieg chorób”, który zostanie 
przeprowadzony przez doświadczonego dietety-
ka, wykładowcę akademickiego i wieloletniego 
praktyka. Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich 
osób przeszkolonych przez firmę Mrotex, które 
posiadają certyfikat i pracują w gabinetach wy-
szczególnionych na stronie www.icoone.pl.

Podczas konferencji, dyrektor zarządzający Sławek Sobusiak zaprezentował siedem nowości. Wśród nich 
znalazły się m.in. Innofacial – innowacyjna hydradermabrazja, Ensemble – radiofrekwencja mikroigłowa, 
Purisma – plazma prysznicowa, a także dwie nowe procedury laserowe FOTONA – Melasma 4D oraz lecze-
nie łysienia Hair Restaration. BTL każdego roku wprowadza nowości kreując tym samym trendy na rynku. 
W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu dziennikarzy i gwiazdy m.in. Monika Zamachowska i Agnieszka 
Jastrzębska.

PIękno lIve
Za nami 32. Targi BEAUTY FORUM, które odbyły się w 21-22.09.2019 roku w Warszawie. Dla profesjo-
nalistów branży kosmetycznej to od lat obowiązkowa pozycja w kalendarzu. Jesienna edycja po raz 
pierwszy odbyła się w Centrum Targowo-Konferencyjnym GLOBAL EXPO.

Siedem nowości Btl
Technologie przyszłości to hasło przewodnie konferencji, jaką 19 września zorganizowała firma BTL, 
światowy lider w produkcji i dystrybucji sprzętu m.in. dedykowanego medycynie estetycznej. Spotka-
nie było okazją do prezentacji najświeższych innowacji, które firma wprowadziła do oferty.

Nowością była konferencja Influencers About Beauty 
zorganizowana z myślą o blogerach, vlogerach oraz 
infuencerach tworzących treści związane z branżą 
beauty i kosmetykami. 
Niezapomniane emocje towarzyszyły rozgry-
wanym podczas targów Mistrzostwom. Oprócz 
10. Mistrzostw Manikiuru Hybrydowego Black 
& White, 9. Mistrzostw Facepainting Trophy i 7. 
Mistrzostw Stylizacji Rzęs metodą objętościową 
po raz pierwszy wyłonione zostały najbardziej 
utalentowane stylistki brwi Perfect Brows oraz 
stylistki zdobienia salonowego NailArt Express. 
Zwycięzcy Polskich Mistrzostw Stylizacji Rzęs oraz 
Polskich Mistrzostw Facepainting Trophy wezmą 
udział w konkursach międzynarodowych podczas 
targów BEAUTY FORUM w Monachium 2019.
Na kolejną, wiosenną edycję Targów BEAUTY FORUM 
zapraszamy 7-8 marca 2020 roku do Centrum Targo-
wo-Konferencyjnego GLOBAL EXPO w Warszawie.
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Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej 
i Anti-Aging PTMEiAA to największe spotkanie lekarzy 
i najważniejszych ekspertów branży medycyny 
estetycznej oraz przeciwstarzeniowej w Europie 
Środkowej. Organizowane corocznie, trwające trzy dni 
wydarzenie stanowi doskonałą okazję do poznania 
wybitnych naukowców i praktyków z całego świata, 
pracujących na rzecz rozwoju tej gałęzi medycyny.
W tym roku kongres odbył się w dniach 26-29 
września. Łącznie wystąpiło na nim ponad 120 

mówców z całego świata. Podczas licznych prelekcji, 
warsztatów i szkoleń omawiano najnowsze metody 
i technologie, przedstawiano wyniki badań i unikal-
nych doświadczeń, dzielono się wiedzą i umie-
jętnościami… Co ciekawe każdy dzień kongresu 
rozpoczynał się od spotkań z ekspertami pod nazwą 
„Jak ja to robię, że odnoszę sukces”. Podczas tych 
porannych prelekcji uznani specjaliści odpowiadali 
na pytania uczestników dotyczące sekretów ich 
zawodowej kuchni.

SIła 3 CzynnIków 
Polderma Podciśnieniowy RF Frakcyjny to 
urządzenie wykorzystujące trzy najnowsze tech-
nologie stosowane w kosmetologii i medycynie 
estetycznej – radiofrekwencję (RF), mikronakłu-
wanie oraz delikatne podciśnienie. To unikalne 
synergiczne działanie pozwala na świetne efekty 
m.in. w terapiach anty-aging.

Podczas zabiegu z zastosowaniem urządzenia 
Polderma dochodzi do zassania fałdu skórnego, 
mikronakłuwania oraz kontrolowanego popa-
rzenia skóry. Moc zassania, głębokość nakłucia 
oraz intensywność podgrzania można dowolnie 
regulować dopasowując w ten sposób parametry 
do indywidualnych potrzeb skóry. Radiofrekwen-
cja mikroigłowa wykonywana jest przy pomocy 
wymiennych kartridży inwazyjnych wyposażo-
nych w 10-64 mikroigieł pokrytych 18-karatowym 
złotem i bezinwazyjnych wykorzystujących falę 
radiową. Maksymalna głębokość penetracji igieł 
sięga do 4,0mm. Zabieg gwarantuje nam szybkie 
i długotrwałe efekty odmłodzenia skóry.
Dystrybutorem urządzenia jest firma Venus-Be-
auty.

Jak przygotować gabinet  
do kontroli sanepidu?
Kontrola sanepidu – te dwa niepozorne słowa 
sprawiają, że wielu przedsiębiorcom włos jeży 
się na głowie. Nic dziwnego! Zapominając 
o jakimś ważnym drobiazgu, można przecież 
narazić się na spore konsekwencje. 

Warto pamiętać, że podczas wizyty inspekto-
ra istotna jest nie tylko perfekcyjna czystość 
gabinetu, ale także przedstawienie niezbędnych 
dokumentów. A tych nie brakuje! Począwszy od 
kwestii lokalowych, przez wywóz odpadów, na 
sterylizacji narzędzi kończąc – trzeba skompleto-
wać naprawdę wiele zaświadczeń.
Jak upewnić się, że dobrze przygotujesz salon do 
kontroli? I czy można zrobić coś, aby nie było to 
aż tak stresujące wydarzenie? Cenne informacje 
oraz niezwykle przydatny prezent znajdziesz 
w najnowszej lekcji Akademii Versum. Jej autorką 
jest Monika Lipa – ekspert w zakresie sterylizacji 
medycznej, kosmetyczka i masażystka, prowadzą-
ca własny gabinet w Bielawie.

Firma TEN SCIENCE znacząco zainwestowała w rozwój. Zmieniła opakowania na bardziej ekologiczne. 
Wprowadziła do linii kosmetycznych nowoczesne składniki i procedury zabiegowe, m.in. modną linię prze-
ciwutleniającą i rewitalizującą BLUE ANTIOX – ANTI-POLLUTION, która chroni skórę przed przedwczesnym 
starzeniem się spowodowanym stylem życia, stresem miejskim oraz światłem niebieskim emitowanym 
przez telefony komórkowe czy tablety. 
Nowością w ofercie firmy jest też linia odmładzająca i rozświetlająca AGE LUMINA – SHINE BEAUTY, która 
dzięki trzem specjalnym mieszankom kwasów pozwala stworzyć zabieg dla każdej cery i na każdy pro-
blem i skutecznie go rozwiązać. Uwagę zwraca również linia LIFT ADAPT – BIOMIMETIC LIFTING z pep-
tydami biomimetycznymi silnie ujędrniająca i doskonale modelująca owal twarzy. Oferta firmy zawiera 
zarówno zabiegi do pielęgnacji twarzy, jak i ciała.

ten SCIenCe ponownie na polskim rynku
Po kilku latach nieobecności na polski rynek powróciła włoska marka kosmetyczna TEN SCIENCE. Po-
jawiła się w nowej odsłonie i z nową filozofią łączenia technologii z naturą. Wyłącznym dystrybutorem 
marki w Polsce jest Slandi Sp. z o.o.

XXII kongres medycyny estetycznej za nami 
Tegoroczna, dwudziesta druga już edycja Kongresu Medycyny Estetycznej, była zarazem pierwszą o ran-
dze światowej. A to dlatego, że po raz pierwszy wydarzeniu patronowało Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Medycyny Estetycznej. Kongres tradycyjnie zgromadził setki osób związanych z branżą beauty.
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