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OD REDAKCJI

Kim jest
tak naprawdę
trudny klient

P

raca zbklientami
salonu beauty to
ogromna satysfakcja. Wbkoñcu
pomagamy im
rozwiÈzaÊ ich problemy. Niestety jest
teĝ druga strona tej relacji. BywajÈ
wszak klienci niezadowoleni, kapryĂni, roszczeniowi, awanturujÈcy siÚ.
Zazwyczaj, niezaleĝnie od tego, czy
ich wzburzenie ma uzasadnienie, czy
teĝ nie, sprowadzamy ich do wspólnego mianownika nazywajÈc trudnym
klientem. Ale kim tak naprawdÚ jest
ten kïopotliwy klient?

IstniejÈ dwie teorie. Jedna değniuje
zjawisko wbujÚciu psychologicznym
ibmówi, ĝe nie naleĝy etykietowaÊ
klienta ïatkÈ „trudny”. To nie on
jest trudny, ale sytuacja, wbktórej siÚ
znalazï wywoïuje wbnim duĝe emocje,
jednak nadal pozostaje czïowiekiem,
takim samym jak my. ZbtakÈ değnicjÈ
moĝna siÚ zgodziÊ wyïÈcznie wbprzypadku, kiedy klient rzeczywiĂcie
ma uzasadnione uwagi. Abte mogÈ
wynikaÊ nie tylko zbniewïaĂciwie
wykonanej usïugi, ale teĝ na przykïad
zbpowodu niepoinformowania klienta
obtym, jakie mogÈ byÊ efekty zabiegu
ibjakie reakcje mogÈ wystÈpiÊ.
redaktor naczelny

Drugi typ trudnego klienta, to ten,
który zbzaïoĝenia, jeszcze przed wy-

konaniem zabiegu planuje zïoĝenie
reklamacji ibbÚdzie domagaï siÚ zwrotu pieniÚdzy, bÈdě rekompensaty za
poniesione przez niego straty. Mimo
to paradoksalnie zbjego roszczeniami moĝna sobie poradziÊ wbprosty
sposób. Wystarczy, aby przed kaĝdÈ
wizytÈ klient wypeïniï formularz
zgody na zabieg, wbktórym zawarte sÈ
zapisy zabezpieczajÈce obie strony.
Obtym, jak przygotowaÊ taki formularz piszemy wbartykule „Zgoda
klienta na zabieg kosmetyczny”.
Tematyce „trudnego klienta” poĂwiÚcamy teĝ caïy temat bieĝÈcego
wydania. Oddajemy gïos ekspertom
ibpraktykom, czyli managerom,
którzy dzielÈ siÚ swoim doĂwiadczeniem wbtym wzglÚdzie. Poszerzamy
teĝ nieco utartÈ değnicjÚ trudnego
klienta ibpiszemy obtym, jak pracowaÊ zbklientami, którzy pouczajÈ jak
ma byÊ wykonany zabieg, spóěnialskimi czy teĝ tymi, którzy nie
odwoïujÈ wizyt. Dodatkowo radzimy teĝ jak reagowaÊ na to, kiedy
niezadowolony klient wypisuje swoje
ĝale ibnegatywne opinie na twoim
Facebooku.
Mamy nadziejÚ, ĝe wbtreĂciach, które
przygotowaliĂmy znajdziecie Pañstwo
praktyczne wskazówki do codziennej
pracy. Tradycyjnie juĝ ĝyczymy poĝytecznej lektury.

kosmetyka, spa & w e l l n e s s

Specjalizujemy siê w wyposa¿eniu profesjonalnych oœrodków odnowy
biologicznej w sprzêt z zakresu szeroko pojêtej dziedziny spa&wellness.

Sauny

£aŸnie

Minibaseny

Strefy relaksu

Kapsu³y SPA

Hammam

Gabinety kosmetyczne

Medycyna estetyczna

Helioterapia

P..H.U. INTERSUN Rafa³ Marut
ul. Katowicka 121, 43-190 Miko³ów
tel. 32 322 04 65, fax 32 322 04 67
intersun@intersun.pl, www.intersun.pl
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NOWOŚCI

AGEID KOLEKCJA SEZONOWA JESIEŃ – ZIMA 2017

Nowa sezonowa, jesienno –bzimowa kosmetyka kolorowa Babor AGEID
czerpie inspiracje zbotaczajÈcej nas przyrody ibproponuje zdecydowane
kolory, takie jak ciemny oranĝ czy wszelkie odcienie zieleni, ale takĝe
barwy delikatniejsze, jak niebieskawe róĝe ibğolety czy przydymione beĝe.
Taka paleta barw, abtakĝe matowe ibbïyszczÈce wykoñczenia kosmetyków,
pozwolÈ na wykonanie zarówno glamourowego, metalicznego makijaĝu
wieczorowego, jak ibdelikatnego, kobiecego makijaĝu dziennego.
producent: Babor
dystrybutor: Bio-Kosmetyka
www.babor.pl

SECRET EVOLUTION KREM

Po 15 latach od narodzin linii SECRET powstaïa nowa linia do codziennej pielÚgnacji
twarzy EVOLUTION SECRET –bodmïadzanie, ochrona, nawilĝanie. To kosmetyk XXI
wieku wykorzystujÈcy 100% naturalne substancje aktywne najwyĝszej jakoĂci. Nowa
seria kosmetyków do codziennej pielÚgnacji twarzy jest jeszcze silniejsza. Wzmocniona przez endorğny pochodzÈce zbpolarnej róĝy, to naturalna synergia olejku eterycznego, zwiÚkszajÈca dziaïanie ibefekt koñcowy. Linia cieszy siÚ wielkim powodzeniem
ze wzglÚdu na natychmiastowy widoczny efekt. Ceramidy, masïo zbmango, olej makadamia to potÚĝne dziaïanie ochronne przeciw destrukcyjnym wpïywom atmosferycznym cywilizacji XXI wieku ibutleniaczom, które szkodliwie wpïywajÈ na nasza cerÚ.b
producent: CV Primary Essence
dystrybutor: Alchemia Urody
www.cvpe.pl

EXCEL THERAPY O2 1ST
ESSENCE ESSENTIAL SKIN
DEFENCES ACTIVATOR
PRE-SERUM

COLOSTRUM PUR

Serum Colostrum Pur to najczystsza postaÊ dobroczynnego dla suchej ibodwodnionej skóry colostrum, czyli bogatych
wbimmunoglobiny biaïek mlekowych. Ich
dziaïanie jest nieocenione, abw skoncentrowanym bioserum ich moc wielokrotnie wzrasta. Jest to odĝywcze serum
anti-aging, które intensywnie regeneruje
ibnawilĝa mocno przesuszonÈ skórÚ,
poprawia elastycznoĂÊ, wygïadzajÈc
zmarszczki ibcienkie linie.
producent: Biologique Recherche
dystrybutor: Beauty Experts
www.biologiquerecherche.com.pl

POWER OXYGEN

Power Oxygen to nowa, innowacyjna
linia Skeyndor obpodwójnym dziaïaniu,
stworzona specjalnie, aby zaopatrzyÊ
skórÚ wbtlen oraz stworzyÊ skutecznÈ barierÚ ochronnÈ, przed zanieczyszczeniami Ărodowiskowymi. Ponadto poïÈczenie
takich skïadników, jak perĠuorodekalina,
wyciÈg zbnasturcji, pieprzycy ibmalachitu
oraz oligosacharydów prebiotycznych
zapewnia doskonaïe dotlenienie skóry,
dziaïa antyoksydacyjne ibdetoksykujÈco,
a takĝe wzmacnia naturalne bariery
ochronne skóry.
producent: Skeyndor
dystrybutor: Nova Group
www.skeyndor.info.pl

Zabiegi ibkosmetyki Anti-Pollution to
nie tylko aktualny trend wbkosmetyce,
a obecnie koniecznoĂÊ. Germaine De
Capuccini proponuje nowÈ emulsjÚ
ochronnÈ Excel Therapy O2 1st Essence Essential Skin Defences Activator
Pre-Serum, która efektywnie odnawia
mechanizmy obronne skóry ibjej zdolnoĂÊ
regeneracyjnÈ, umoĝliwiajÈc skutecznÈ
ochronÚ przed negatywnym wpïywem
Ărodowiska miejskiego. Zapobiega przyleganiu ibprzenikaniu zanieczyszczeñ
do wnÚtrza skóry.
Wzmacnia system
obronny skóry na
stres oksydacyjny
ibpobudza jej naturalnÈ odpornoĂÊ
komórkowÈ. Moĝe
byÊ stosowana
przed dowolnym
kosmetykiem.
producent:
Germaine
De Capuccini
dystrybutor:
Slandi
www.germaine.pl

mini
POJEMNOŚĆ
maxi

SKUTECZNOŚĆ

Ampułki BABORa działają natychmiast. Dają precyzyjne, widoczne i odczuwalne efekty.
W 2 ml koncentratu zamknięto 60 lat wiedzy i doświadczeń. Dzięki temu 14 rodzajów ampułek
zapewnia pielęgnację każdej skórze. Maksymalne piękno, ekspresowe działanie,
doskonała skuteczność dla Twoich Klientek.
Piękno na zawołanie. Zawsze. Wszędzie. Oczekuj więcej
Ask for more.

www.babor.pl
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LUMIDERM
CARBOXYTHERAPY II

UrzÈdzenie Lumiderm Carboxytherapy
to innowacyjne urzÈdzenie do zabiegów
karboksyterapii. Jest to terapia dwutlenkiem wÚgla zwanym „cudownym
gazem” uznawana przez wielu specjalistów medycyny za najwiÚkszy przeïom medycyny estetycznej. Lumiderm
Carboxytherapy II to nowa odsïona juĝ
uznanego ibpopularnego urzÈdzenia,
wprowadzajÈca liczne usprawnienia
–bmiÚdzy innymi dotykowy ekran zbintuicyjnÈ obsïugÈ nowych programów zabiegowych zbwykorzystaniem technologii potrójnego przepïywu. Dodatkowym
atutem jest wysoka rentownoĂÊ. Zabiegi
nie niosÈ za sobÈ ĝadnego czasu rekonwalescencji ibmogÈ byÊ przeprowadzane
niezaleĝnie od pory roku, nasïonecznienia ibtemperatury otoczenia.

MAGISTRAL SERUM V-LIFTEX
14% – SERUM LIFTINGUJĄCO-MODELUJĄCE NA TWARZ

MILLE PERLE

Serum obdelikatnej konsystencji ibĂwieĝym zapachu, wzbogacone obPadina
Pavonica, wyciÈg zbnasion owsa, organiczny silanol, kwas maslinowy, wyciÈg
zbczerwonej algi. Zapewnia natychmiastowy efekt liftingu, odmïadza kontury
twarzy, niweluje podwójny podbródek.
Pomaga zatrzymaÊ czas ibodzyskaÊ mïodzieñczy wyglÈd. Skóra odzyskuje swojÈ
naturalnÈ gÚstoĂÊ ibelastycznoĂÊ, abowal
twarzy staje siÚ regularny.

Nowa, limitowana odsïona kultowej linii
Mille, która skïada siÚ zbprofesjonalnego
zabiegu oraz produktów do pielÚgnacji
domowej –bkremu oraz esencji. Ten
luksusowy rytuaï wbswoim skïadzie zawiera kwas hialuronowy obróĝnej masie
czÈsteczkowej, biaïe truĠe, 24-karatowe
zïoto, peptydy przeciwstarzeniowe, aktywator komórek oraz PEARL COMPLEX,
który poprawia koloryt skóry, rozjaĂnia,
abtakĝe dodaje blasku. DziÚki temu zyskujemy doskonaïy efekt przeciwstarzeniowy
oraz rozĂwietlonÈ –b„perïowÈ skórÚ”.

producent: 8, rue de la Paix Paris
dystrybutor: Thalgo Poland
www.ellabache.pl

producent: Maria Galland
dystrybutor: Nova Group
www.mariagalland.info.pl

dystrybutor: Mezoderm
www.mezoderm.pl

10 LEKCJI, KTÓRE WYNIKAJĄ Z PRACY Z TYSIĄCAMI
SALONÓW I GABINETÓW
Prowadzenie biznesu wbbranĝy beauty nie jest ïatwym zadaniem. Na
sukces skïada siÚ tu bardzo wiele czynników, zbktórych kaĝdy jest
równie istotny. Jak upewniÊ siÚ, ĝe odpowiednio zadbasz obwszystkie
waĝne kwestie? Odpowiedě znajdziesz wbartykule na blogu Versum.
„10 lekcji...”. To krótki poradnik, przygotowany wboparciu obwieloletniÈ wspóïpracÚ zbwïaĂcicielami najlepszych gabinetów urody,
odkrywajÈcy tajemnicÚ ich sukcesu.
www.versum.pl/blog

BIELENDA PROFESSIONAL MESO MED

Nowe ampuïki zbaktywnymi koncentratami do stosowania po mezoterapii mikroigïowej. WzmacniajÈ efekty terapii oraz zwiÚkszajÈ
jej skutecznoĂÊ, abtakĝe znaczÈco przyspieszajÈ regeneracjÚ skóry. Wbnowej serii moĝna znaleěÊ aktywny koncentrat regenerujÈcy
zbkrzemionkÈ organicznÈ, aktywny koncentrat ujÚdrniajÈcy zbkolagenem ibelastynÈ oraz aktywny koncentrat przeciwzmarszczkowy
zbpeptydami.
producent:
Bielenda Professional
www.bielendaprofessional

www.cvpe.pl
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TĘŻNIA SOLANKOWA

Rozwój biznesu niejednokrotnie wymaga wyszukania nowej ciekawej oferty dla klientów. ObserwujÈc najnowsze trendy wbbranĝy,
ğrma Intersun poszerzyïa ofertÚ obbudowÚ tÚĝni solankowych zewnÚtrznych. UrzÈdzenia te nie tylko poprawiajÈ samopoczucie. SÈ
takĝe prawdziwÈ ozdobÈ kaĝdego spa. Intersun jako jedyna ğrma
na rynku wykonuje tÚĝnie wbzabudowie, wolno stojÈcej jak ibtakie,
które stojÈ poza budynkiem.
producent: Intersun
www.intersun-spa.pl

INNOWACYJNA
TECHNOLOGIA Z PORTFOLIO
NOVA GROUP

V30 –bmultitechnologiczna platforma,
wykorzystujÈca falÚ elektromagnetycznÈ
CORE, najnowszej generacji IPL oraz
Nd:YAG, dla maksymalnej skutecznoĂci
ïÈczonej terapii. Doskonaïa wbzabiegach
wyszczuplania ibmodelowania sylwetki,
napinania skóry, epilacji, terapii zmian
trÈdzikowych, zmian naczyniowych
(teleangiektazje, hemangiomy, rumieñ),
przebarwieñ, resurfacingu ibfotoodmïadzania.
dystrybutor: Nova Group
www.novagroup.pl

PANASTETIC 4SHAPE

LASER FOTONA STARWALKER

Wïoska ğrma Panestetic wprowadziïa na rynek innowacyjne urzÈdzenie
–b4Shape –bzawierajÈce cztery nowoczesne techniki: bioradiolift, mezoporacjÚ,
caïkowicie bezbolesnÈ wysokoenergetycznÈ falÚ uderzeniowÈ SHAPING
WAVEboraz masaĝ próĝniowy. Optymalny dobór technologii ibparametrów jest
gwarancjÈ najwyĝszej skutecznoĂci
zabiegów. 4Shape potrağ przeksztaïciÊ
kaĝdÈ sylwetkÚ ibpokonaÊ kaĝdy rodzaj
cellulitu. Skóra wygïadza siÚ, odzyskuje
mïody wyglÈd ibjÚdrnoĂÊ, znika „pomarañczowa skórka”, zmniejszajÈ obwody
leczonych obszarów ciaïa. Synergia
technologii 4SHAPE przekracza wszelkie oczekiwania.

Nowa gwiazda laseroterapii. Ultrawydajny
system laserowy StarWalker Pico-Nano-KTP generuje aĝ 4 dïugoĂci fal laserowych
ib14 trybów pracy. Objego potÚdze Ăwiadczy
fakt, ĝe jest wbstanie wyemitowaÊ gigantycznÈ moc wbultrakrótkich impulsach.
DziÚki takiej zdolnoĂci nowa gwiazda
laseroterapii jest bezkonkurencyjna wbusuwaniu tatuaĝy (radzi sobie ze wszystkimi,
nawet najtrudniejszymi barwnikami).
Kompaktowy ibdesignerski StarWalker®
to wbrzeczywistoĂci ogromny system
laserowy –bjest jednoczeĂnie najwyĝszej
klasy specjalistÈ wbusuwaniu przebarwieñ,
zmian naczyniowych, abtakĝe wbodmïadzaniu, terapii blizn, rozstÚpów, trÈdziku,
abnawet wblaserowej epilacji.

producent: Panastetic (Wïochy)
dystrybutor: Slandi
www.panestetic.pl

producent: Fotona
dystrybutor: BTL Polska
www.btlestetyka.pl

STYLEYE

Styleye to system stworzony specjalnie zbmyĂlÈ obzabiegach na okolicÚ oka. To innowacyjny zabieg, który ïÈczy wbsobie cztery specjalnie wyselekcjonowane techniki
dedykowane leczeniu okolicy oka iblikwidacji cieni pod oczami. Styleeye ïÈczy wbsobie
dziaïanie inteligentnej indukcji prepatów aktywnych, wysokiej czÚstotliwoĂci wibracji,
Ăwiatïa biostymulujÈcego led 630 nm oraz fali radiowej. Ta wyjÈtkowa kombinacja jest
wbstanie poradziÊ sobie równoczeĂnie zbliftingiem oka, zmarszczkami, cieniami pod
oczami, opuchliznÈ oraz oznakami zmÚczenia.
producent: IFA PRO
dystrybutor: IFA PRO
www.styleye.pl
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LipoZone™ & UltraZone™

Doskonałe urządzenia
wykorzystujące technologię
HIFU
Technologia HIFU – kontrolowane nagrzewanie głębszych warstw
skóry za pomocą energii ultradźwięków. Stosowana jest w celu
wyeliminowania niedoskonałości takich jak: zwiotczenie skóry,
zmarszczki czy miejscowo nagromadzona tkanka tłuszczowa.

LipoZone™ to bezkonkurencyjne
urzÈdzenie do redukcji tkanki
tïuszczowej. DziÚki skupionym
ultraděwiÚkom obwysokiej czÚstotliwoĂci
uzyskujemy redukcjÚ uporczywej tkanki
tïuszczowej. UrzÈdzenie zawiera dwie
osobne koñcówki, obróĝnej penetracji
wbgïÈb tkanek: 0,8bcm oraz 1,3 cm.
Dziaïanie skupionych ultraděwiÚków
obwysokiej czÚstotliwoĂci prowadzi
do szybkiego wzrostu temperatury
wewnÈtrz skóry, powodujÈc uszkodzenie
adipocytów oraz redukcjÚ gruboĂci
tkanki tïuszczowej. Jest idealnym
rozwiÈzaniem dla osób niepotrağÈcych

• redukcja grubości tkanki
tłuszczowej

sobie poradziÊ zbmiejscowym
nagromadzeniem tkanki tïuszczowej
Technologia UltraZone™ to oryginalny ibnajbardziej skuteczny system do
intensywnego liftingu twarzy, modelowania owalu oraz ujÚdrniania skóry.
Gïowica zabiegowa urzÈdzenia pozwala na wytworzenie terapeutycznego
efektu termicznego poprzez precyzyjne
nakierowanie energii, wbobrÚbie ĂciĂle
okreĂlonej gïÚbokoĂci tkanek. Wbtrakcie
zabiegu dochodzi do termicznych obraĝeñ wbokreĂlonym miejscu ibstymulowania naturalnego procesu odnowy.
UltraZone™ posiada wbswoim
wyposaĝeniu piÚÊ róĝnych wkïadów,
dziÚki którym moĝna odpowiednio
dopasowaÊ gïÚbokoĂÊ tkanki, na jakiej
ma nastÈpiÊ przegrzanie ibkontrolowane
poparzenie: 1,5bmm, 1,5bmm
(obmniejszej powierzchni zabiegowej do
okolicy oczu), 3bmm, 4,5bmm, 13 mm.
Idealnie dobrane parametry pozwalajÈ
na osiÈgniÚcie spektakularnego efektu
ujÚdrnienia ibuelastycznienia skóry.
UltraZone™ ib LipoZone™ to
Ăwietna alternatywa dla zabiegów
chirurgicznych.

•
•
•
•

lifting skóry
regeneracja kolagenu
redukcja zmarszczek
poprawa elastyczności
skóry
• poprawa owalu twarzy

Grupa LestheZone Sp. zbo.o.
Al. Wojska Polskiego 17
41-500 Chorzów
hurt@lesthezone.pl
tel.: 533 344 766; 501 509 569;
508 143 567
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NOWOŚCI

LASER SMART 755 + 808 + 1064 NM

Nowoczesny laser do usuwania owïosienia zbtechnologiÈ diod SLD ibtrzema dïugoĂciami fali 755 nm, 808 nm, 1064 nm. Technologia diod SLD stanowi hybrydÚ technologii
LD ibLED. Ich wytrzymaïoĂÊ siÚga do 50 000 000 impulsów. PoïÈczenie trzech dïugoĂci
fali zapewnia peïnÈ destrukcjÚ mieszków wïosowych. Fala 755 nm –breaguje nawet na
maïÈ iloĂÊ melaniny we wïosku, 808 nm –bnajwiÚkszÈ skutecznoĂÊ wykazuje przy wïosach ciemnych ibĂredniociemnych, 1064 nm –bĂwiatïo dociera do brodawki, niszczÈc
naczynia wïosowate odĝywiajÈce mieszek wïosowy, co skutkuje skutecznÈ depilacjÈ.
producent: Lasercoon
dystrybutor: Cosmed24
www.cosmed24.pl

OXYPIN™

Oxypin™ jest opatentowanym urzÈdzeniem do leczenia róĝnych problemów estetycznych skóry tj. utrata elastycznoĂci, zmarszczki, przebarwienia, rozstÚpy, blizny.
To nowatorskie poïÈczenie mezoterapii mikroigïowej wbsystemie infuzyjnym, która bazuje na technice meso-nappage
ibpolega na uwalnianiu do skóry mikro-kropelek preparatów
leczniczych bezpoĂrednio podczas nakïucia. DziÚki tej
technice wbskórze tworzÈ siÚ mikroskopijne otworki, które
otwierajÈ ĂcieĝkÚ ïatwego ibszybkiego dostarczania substancji aktywnych. Wszystko dzieje siÚ wbczasie protrombinowym: 8-11 sekund.
www.oxypin.pl

TRIFUSION PEELING
MIGDAŁOWY Z WITAMINĄ C

Peeling zbkwasem migdaïowym na
natychmiastowe „obudzenie skóry”.
Wzmacnia dziaïanie innych kosmetyków. Polecany jako caïoroczna ekstra
pielÚgnacja kaĝdego rodzaju zdrowej
cery poza bardzo wraĝliwÈ. Do stosowania 1-2 razy wbtygodniu na twarz, szyjÚ
ibdekolt wbcelu odmïodzenia kolorytu
ibodĂwieĝenia wyglÈdu. Polecany równieĝ
do uĝycia bankietowego. Ma postaÊ ĝelu
obstrukturze jedwabistego olejku, który
komfortowo rozprowadza siÚ na skórze.
Zaraz po uĝyciu cera ma zwÚĝone pory,
jest zdecydowanie gïadsza, rozĂwietlona,
peïna energii, wyglÈda na wypoczÚtÈ
ibmïodszÈ. Poj. 50 ml, cena 199,00 zï

KOMPOZYCJA OLEJOWA
IMBIR I CYTRYNA

Marka Kurland stworzyïa nowy olej
Imbir ibCytryna. Jest to lekka ibĂwieĝa
kompozycja zbowocami ibaromatycznymi
nutami. Idealny do masaĝu. TworzÈ go
oleje bazowe –bjojoba, migdaïowy oraz
zbpestek winogron. Zawiera takĝe olejki
eteryczne imbiru ibcytryny, dziÚki czemu
zyskamy efekt odĂwieĝenia iborzeěwienia.
Takie poïÈczenie idealnie sprawdzi siÚ
zimowÈ porÈ.
producent: Haslauer GmbH
dystrybutor: Nova Group
www.kurland.pl

ULTRALIFTING HIFU KOREA

Jedyne na rynku, mobilne bezprzewodowe urzÈdzenie do zabiegów skoncentrowanÈ falÈ ultraděwiÚkowÈ, dajÈce imponujÈce efekty zabiegowe juĝ 2 tygodnie
po zabiegu (potwierdzone badaniami
klinicznymi). Zaprojektowane ibwyprodukowane wbKorei (obecnie jednego
zbliderów jakoĂci wĂród producentów
elektroniki). JakoĂÊ urzÈdzenia potwierdzona 4-letniÈ gwarancjÈ. Udowodnione
efekty zabiegowe: zmniejszenie zmarszczek, lifting twarzy, zagÚszczenie skóry,
zwÚĝenie porów, zwiÚkszenie elastycznoĂci ibnawodnienia skóry.
producent: Venus Beauty
dystrybutor: Venus Beauty
www.venus-beauty.pl

producent: Yonelle
www.yonelle.pl

TEMAT NUMERU:

Fot. Fotolia.com
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Klient
ma zawsze rację
sposoby na niezadowolonych z usług
Niezadowolony z usługi klient, niezależnie od tego czy jest to
uzasadnione, czy też nie ma do tego podstaw, to wyzwanie
dla każdego salonu i kliniki beauty. Jak unikać takich sytuacji
i w jaki sposób sobie z nimi radzić, jeśli zaistnieją?

S

ektor usïug, polegajÈcych
na bezpoĂrednim kontakcie
zbklientem jest zwiÈzany
zbtrudnymi emocjami,
których nie da siÚ uniknÈÊ.
Sytuacja, kiedy klient jest nieusatysfakcjonowany zbzabiegu, moĝe zdarzyÊ siÚ
kaĝdemu. Nie zawsze jest to zwiÈzane
zbniekompetencjÈ pracowników, abczÚsto
wynika zbbïÚdnych wyobraĝeñ ibzbrozczarowania efektem koñcowym lub nieprzestrzeganiem procedur tuĝ po zabiegu.
Jak sobie radziÊ wbtakich przypadkach?
PROCEDURY
NIE TYLKO NA PAPIERZE
Sytuacje konĠiktowe wynikajÈce zbbezpoĂredniej pracy zbciaïem klienta mogÈ
zdarzyÊ siÚ zawsze, dlatego tak waĝne
jest nie tylko przestrzeganie zasad higieny ibzadbanie obbezpieczeñstwo wykony-

wanych zabiegów, ale takĝe przestrzeganie procedur. Te rozpoczynajÈ siÚ juĝ od
pierwszego kontaktu, wbmyĂl zasady, ĝe
lepiej jest zapobiegaÊ, niĝ leczyÊ.
– Przygotowujemy siÚ do wszelkich nieprzewidzianych sytuacji, przeprowadzajÈc
przed zabiegiem wnikliwy wywiad. Dajemy
teĝ klientom do podpisania formularz
zgody, wbktórym informujemy obmoĝliwych
skutkach ubocznych oraz obtym, wbjaki
sposób skóra bÚdzie zachowywaïa siÚ tuĝ
po zabiegu, zanim osiÈgniemy oczekiwany
efekt –bpodkreĂla Ewa Lewandowska
manager wbYonelle Beauty Institut
zbWarszawy. –bTïumaczymy teĝ, wbjaki
sposób dbaÊ obsiebie po zabiegu, czego unikaÊ ibco stosowaÊ.
Jasny przekaz ibrzeczowa, oparta na
dialogu komunikacja sÈ tu bardzo
waĝne. Czasami klientki majÈ mylne
wyobraĝenie obefektach zabiegów, wyni-

kajÈce chociaĝby zbreklam, które mogÈ
wprowadzaÊ je wbbïÈd. Wbtym przypadku waĝne jest dokïadne przygotowanie
przed zabiegiem oraz szczeroĂÊ. Niedomówienia bowiem mogÈ prowadziÊ do
rozczarowañ.
– Staramy siÚ zapobiegaÊ takim sytuacjom,
przede wszystkim szczerze rozmawiajÈc
podczas wstÚpnej konsultacji. WyjaĂniamy
dokïadnie na czym bÚdzie polegaï zabieg
ibjakie realne efekty moĝna osiÈgnÈÊ
–bodpowiada Patrycja Kurpik, manager
zbBody Care Clinic zbKatowic. –bNigdy
nie obiecujemy czegoĂ, czego nie moĝemy
speïniÊ, bo tylko wtedy jesteĂmy wiarygodni,
abnasi pacjenci majÈ dziÚki temu do nas
zaufanie. Przy kaĝdym zabiegu wykonujemy dokumentacjÚ fotograğcznÈ przed ibpo
nim. Kluczowe jest to, ĝe uczyniliĂmy zbtego
standard, równieĝ przy maïo inwazyjnych
zabiegach. One przecieĝ teĝ przynoszÈ
rezultaty, zbktórych pacjenci mogÈ byÊ
niezadowoleni, abwbkonsekwencji mieÊ
roszczenia.
Staranne przestrzeganie wypracowanych
zasad obsïugi waĝne jest nie tylko podczas rozmów zbklientem.
– Nasz Instytut dziaïa wboparciu obbardzo
szczegóïowe procedury. –btïumaczy Ewa
Lewandowska. –bKaĝdy zabieg jest wykonany wedïug precyzyjnie okreĂlonego schematu ibnie ma mowy obspontanicznoĂci ze
strony pracowników. Tylko takie dziaïania
pozwalajÈ nam na zachowanie szczególnego
bezpieczeñstwa oraz dajÈ pewnoĂÊ spodziewanych efektów.
KIEDY SYTUACJA WYMYKA SIĘ
SPOD KONTROLI
Wbidealnej sytuacji dobrze poinformowany klient po zabiegu stara siÚ
przestrzegaÊ wszystkich zaleceñ. BywajÈ
jednak tacy, którzy zapominajÈ obostroĝnoĂci. PojawiajÈ siÚ nieprzewidziane
skutki uboczne ibwtedy ïatwo obkonĠikt.
– Nie pozwalamy sobie na to, aby wyïudzano od nas dodatkowe zabiegi gratis ibstaramy
siÚ nie dopuszczaÊ do bezpodstawnych reklamacji –bpodkreĂla Adam Guzik, manager
wbSalonie Estetic Skin zbNowego SÈcza.
–bNasi pracownicy przede wszystkim starajÈ
siÚ poznaÊ problem zbjakim przychodzi
do nas klientka oraz zawsze zaïagodziÊ
sytuacjÚ. Wbprzypadku kiedy pojawiajÈ siÚ
niepoĝÈdane efekty, bo nie byïy przestrzegane
zalecone przez nas pozabiegowe procedury,
nie mówimy klientce obtym, ĝe popeïniïa
bïÈd, tylko umawiamy jÈ na wizytÚ ubder-

Najważniejsze w kontakcie
z niezadowolonym klientem,
niezależnie od tego czy ma
rację, czy nie, jest po prostu
wysłuchanie go. Danie mu
przestrzeni do wyartykułowania
swoich emocji.

06/2017

matologa, który daje jej konkretne rozwiÈzania na zaistniaïy problem.
Klientka musi przecieĝ czuÊ, ĝe jest
wbdobrych rÚkach oraz nie jest pozostawiona sama sobie wbtrudnym dla niej
momencie.
– JeĂli klientka zgïasza nam, ĝe coĂ niedobrego siÚ dzieje, to znaczy, ĝe szuka pomocy
–bzwraca uwagÚ Ewa Lewandowska.
–b Wspólnie analizujemy sytuacjÚ ibzastanawiamy siÚ, jak temu zaradziÊ. Staramy
siÚ nie dopuĂciÊ do konĠiktu. Oferujemy na
przykïad zabieg ïagodzÈcy lub gratyğkacjÚ
wbpostaci kosmetyku. Zaleĝy nam na tym,
aby pozostaÊ wbjej pamiÚci jako rzetelna
ibgodna zaufania ğrma.
agodny ton rozmowy, wysïuchanie
wszystkich argumentów oraz ĝyczliwoĂÊ
mogÈ naprawdÚ zdziaïaÊ cuda.
– Nasz personel zawsze dziÚkuje za uwagi,
które zgïaszajÈ klientki –bdodaje Ewa Lewandowska. –bJeĂli mamy sygnaï obniezadowoleniu, nawet bezpodstawnym, staramy siÚ
wyjaĂniÊ, ĝe dana sytuacja byïa incydentalna, ale robimy wszystko, co wbnaszej mocy,
aby temu zapobiec wbprzyszïoĂci. Takĝe
kiedy klientka podnosi gïos, staramy siÚ jÈ
delikatnie uspokoiÊ ibzrozumieÊ jej problem.
Robimy wszystko, aby wyszïa od nas zadowolona, bo to dla nas priorytet.

Bartłomiej Marek
Jędrak,
trener biznesu,
facylitator,
prowadzący
międzynarodowe
projekty szkoleniowe
dla ﬁrm w oparciu
o pracę na mocnych
stronach

BEAUTY INSPIRATION
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W obliczu nowych sytuacji, albo w sytuacjach
związanych ze zmianą, w tym estetyczno-kosmetycznych, podlegamy pewnemu schematowi. Dzieje się to zazwyczaj w momencie, kiedy spotykamy się z czymś nowym.
Przed zmianą pojawia się często lęk, a po niej
złość, po której następuje smutek i nostalgia
za poprzednim stanem. Po pewnym czasie
dochodzimy do momentu, w którym pojawia
się ulga, że jednak wszystko jest w porządku, a na końcu pojawia się też radość z dokonanej zmiany. Temu cyklowi przechodzenia
przez zmiany podlegamy wszyscy jako ludzie,
bo wynika to z naszych uwarunkowań biologiczno-psychicznych. Dobrze, aby pracownicy salonów, którzy mają bezpośredni kontakt
z emocjami klientów, tych bardziej lub mniej
zadowolonych, pamiętali o tym, że emocje
są czymś naturalnym. Zawsze będą one tam,
gdzie dzieje się coś tak ważnego, jak zmiana. Nienaturalnym stanem byłoby to, gdyby
klienci nie okazywali swoich emocji. Zatem
uważność, komunikacja i empatia są podstawowymi narzędziami pracy z niezadowolonym klientem.
reklama
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agodny ton rozmowy, wysïuchanie wszystkich argumentów klientki oraz ĝyczliwoĂÊ mogÈ naprawdÚ
zdziaïaÊ cuda.

JAK RADZIĆ SOBIE
Z TRUDNYMI EMOCJAMI?
Bardzo czÚsto ludzie przychodzÈ do
gabinetu urody zbproblemami nie tylko
natury estetycznej, ale teĝ zbniezaspokojonymi potrzebami emocjonalnymi. Juĝ
sam fakt korzystania zbusïug majÈcych
na celu ulepszenia urody bywa zwiÈzany
zbchÚciÈ poprawienia sobie samopoczucia. Klientka, która przychodzi zbreklamacjÈ, swojÈ postawÈ mówi: „zaopiekuj
siÚ mnÈ”, „spraw, abym poczuïa siÚ
waĝna”.
– Najwaĝniejsze wbkontakcie zbniezadowolonym klientem, niezaleĝnie od tego czy ma
racjÚ, czy nie, jest po prostu wysïuchanie go.
Danie mu przestrzeni do wyartykuïowania
swoich emocji. CzÚsto sÈ one trudne wbprzeĝywaniu, takie jak zïoĂÊ, strach czy smutek
–btïumaczy Bartïomiej Marek JÚdrak,
trener biznesu, facylitator, prowadzÈcy
miÚdzynarodowe projekty szkoleniowe
dla ğrm wboparciu obpracÚ na mocnych
stronach. –bWizyta wbgabinecie beauty
wynika zbpotrzeby zmiany, abzbdrugiej strony
nie lubimy nic zmieniaÊ, bo wolimy utarte
schematy.
Bartïomiej JÚdrak zwraca uwagÚ, ĝe salony urody sÈ miejscem, wbktórych zbtego
wzglÚdu pojawia siÚ wiele sprzecznych
emocji –bod zachwytu po rozczarowanie.
– Dlatego tak waĝna od strony pracownika salonu jest komunikacja zbklientem
ibpoznanie przyczyn jego niezadowolenia
–bpodkreĂla JÚdrak. –b¿eby byïa ona
skuteczna, mogÈ temu sïuĝyÊ umiejÚtnie
zadane pytania –bzwïaszcza te otwarte.
Waĝna jest bowiem komunikacja, która
jest dialogiem. Uĝywajmy wiÚc parafrazy
ibklaryğkacji. Zadawajmy pytania typu:
„Czy dobrze paniÈ rozumiem?”, „Co pani
ma na myĂli?”, „Czy dobrze sïyszÚ, ĝe zabieg nie speïniï pani oczekiwañ?”, „Wbjaki
sposób mogÚ pomóc, aby poczuïa siÚ pani
lepiej?”.

– Warto pamiÚtaÊ obtym, ĝe ludzie czÚsto
stosujÈ przeniesienia –bzwraca uwagÚ Bartïomiej JÚdrak. –bRobiÈ to Ăwiadomie bÈdě
nie. Przeĝyta wczeĂniej zïoĂÊ, na przykïad
podczas sytuacji konĠiktowej zbnajbliĝszymi
rano, moĝe zostaÊ odreagowana dopiero
po kilku godzinach na niczemu niewinnym
pracowniku salonu beauty.
Dlatego tak waĝne jest sprecyzowanie
ibklaryğkacja zbczego tak naprawdÚ
klient jest niezadowolony.
– Taka spokojna komunikacja moĝe
doprowadziÊ do sytuacji, ĝe klient odpo-

Każdy zabieg jest wykonany
według precyzyjnie określonego
schematu i nie ma mowy
o spontaniczności ze strony
pracowników. Takie działania
pozwalają na zachowanie
szczególnego bezpieczeństwa
oraz dają pewność
spodziewanych efektów.

wie nam, ĝe zabieg byï prawidïowy, ale
on miaï nieprzyjemnÈ sytuacjÚ wczeĂniej,
czego efektem jest jego zïoĂÊ, abta nie ma nic
wspólnego zbzabiegiem –btïumaczy Bartïomiej JÚdrak. –bDlatego tak istotna wbtej
pracy jest uwaĝnoĂÊ ibempatia pracowników
salonu zbklientami.
Wbmomencie, kiedy to sobie uĂwiadomimy, bÚdzie nam ïatwiej poradziÊ sobie
takĝe ze swoimi emocjami, bo przecieĝ
kaĝda konĠiktowa sytuacja jest równieĝ dla nas stresujÈca. Trudno czasem
trzymaÊ nerwy na wodzy, ale musimy
pamiÚtaÊ obzasadzie, ĝe jeden zadowolony klient przyprowadzi dwóch kolejnych

kupujÈcych, abniezadowolony sprawi,
ĝe stracimy dwudziestu. Zbtego wzglÚdu
nie warto na siïÚ udowadniaÊ, ĝe to my
mamy racjÚ. Moĝemy natomiast swojÈ
postawÈ spowodowaÊ, ĝeby, pomimo
swoich roszczeñ, klient wyszedï zbsalonu
usatysfakcjonowany.
Z KONFLIKTEM NA „TY”
– NiewÈtpliwie podstawowa wiedza
zbzakresu komunikacji ibpsychologii moĝe byÊ
doskonaïym wsparciem wbcodziennej pracy
pracowników salonu, dlatego niezwykle
waĝne sÈ szkolenia personelu ibwarsztaty
wbtym zakresie –bpodkreĂla Bartïomiej
JÚdrak.
Takie warsztaty zbzakresu komunikacji
pracownikom salonu pozwalajÈ nabyÊ
umiejÚtnoĂÊ radzenia sobie wbkonĠiktowych sytuacjach zbklientami, ale teĝ
uczÈ ich, wbjaki sposób nie przenosiÊ
trudnych emocji na siebie. Warto jednak
pamiÚtaÊ, ĝe jednorazowe szkolenie na
dïuĝszy czas moĝe nie wystarczyÊ wbbezpoĂredniej pracy zbluděmi.
– Bardzo waĝne sÈ dla nas szkolenia
zbzakresu obsïugi klienta, aby nasi pracownicy wiedzieli wbjaki sposób zachowaÊ siÚ
wbtrudnych dla nich sytuacjach. To daje im
konkretne narzÚdzia do komunikacji –bmówi Ewa Lewandowska. –bChcemy teĝ, aby
nasz personel czuï wsparcie, dlatego regularnie organizujemy spotkania, podczas których
omawiamy poszczególne trudne sytuacje.
Wspólnie szukamy rozwiÈzañ ibpodpowiadamy, jak siÚ wbprzyszïoĂci zachowaÊ. Bardzo
zaleĝy nam na tym, aby nasi pracownicy
mieli realne wsparcie ibnie byli pozostawieni
sami sobie wbtrudnych momentach.
PRZEZORNY UBEZPIECZONY
Praca zbludzkim ciaïem jest obarczona
wyjÈtkowÈ odpowiedzialnoĂciÈ. Nawet
wbnajlepszym salonie beauty, wbktórym
ĂciĂle przestrzega siÚ rygorystycznych
zasad higieny oraz bezpieczeñstwa
klientów ibwyznaczonych szczegóïowych
procedur, moĝe zdarzyÊ siÚ nieprzewidywana sytuacja losowa. Warto wiÚc nie
zapominaÊ obubezpieczeniu od odpowiedzialnoĂci cywilnej.
– Jest to ogromnie waĝne, bo wtedy mamy
pewnoĂÊ, ĝe wbsytuacjach spornych nasz
Instytut ma wsparcie –btïumaczy Ewa
Lewandowska. –bWbmomencie reklamacji bÚdziemy mogli skierowaÊ sprawÚ do
ubezpieczyciela, który zajmie siÚ niÈ wbtaki
sposób, aby klient byï usatysfakcjonowany,
abnasz Instytut nie poniósï zbtego tytuïu strat
materialnych.
UbezpieczyÊ moĝna salon na przykïad
od poparzenia klienta podczas depilacji
laserowej, powaĝnych uszkodzeñ ciaïa
czy nawet zaraĝenia chorobÈ zakaěnÈ
wbzwiÈzku zbniewïaĂciwÈ
higienÈ przyborów kosmetycznych.
Anna Jabïoñska
Beauty Inspiration
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Co zrobić gdy klientka
utrudnia pracę
Poszukujesz jednej prostej riposty dla gburów, awanturników i wymagających „księżniczek”,
mogącej ich zdyscyplinować do tego, by zachowywali się prawidłowo i z szacunkiem do
twojej pracy, a jednocześnie z radością płacili za kolejne zabiegi?

C

DLACZEGO TRAFIAJĄ DO MNIE TRUDNI KLIENCI?
Wydawaïoby siÚ, ĝe ci zbwiecznymi problemami powinni
zdarzaÊ siÚ wbtych salonach, gdzie nie dba siÚ objakoĂÊ
usïug ani obobsïugÚ. Ale ubciebie? Przecieĝ starasz
siÚ, sprawdzasz, dogadzasz, abjednak dzieje siÚ tak,
ĝe podnosi ci siÚ ciĂnienie ibnie wiesz co powiedzieÊ, by nieprzyjemna sytuacja siÚ zakoñczyïa.
Twoje zdenerwowanie, abco najmniej niezrozumienie sytuacji, jest czÚsto wywoïane tym, ĝe klient
reaguje inaczej, niĝ to przewidywaïaĂ. CoĂ co
dla ciebie jest oczywiste, abczÚsto Ăwiadczy
obuczciwoĂci ibprzyzwoitoĂci ludzkiej, dla
innych nie stanowi jakiegoĂ znaczÈcego wykroczenia. Poniewaĝ ty dziaïasz
inaczej, to nie moĝesz zrozumieÊ, dlaczego ktoĂ nie odwoïa wizyty, gdy nie
moĝe siÚ na niej pojawiÊ. Dlaczego
siÚ spóěnia zbbïahych powodów (np.
„straciïam rachubÚ czasu na zakupach”). Wbzakïopotanie wprowadza
ciÚ taka sytuacja, gdy ktoĂ nie chce
nawiÈzaÊ zbtobÈ kontaktu (przecieĝ
jesteĂ taka sympatyczna) lub nie daje
jasnych sygnaïów, czy jest zadowolony zbzabiegu, czy wrÚcz przeciwnie.
Ibwtedy zastanawiasz siÚ, co powinnaĂ
zrobiÊ, co powiedzieÊ, jak zareagowaÊ.
Najpierw jednak trzeba sobie powiedzieÊ, ĝe ludzie sÈ róĝni ibmajÈ inne
wartoĂci. Jeĝeli ktoĂ siÚ nie domyĂliï, ĝe
coĂ jest dla ciebie waĝne, to nie znaczy, ĝe
robi to zbpremedytacjÈ, by ciÚ zdenerwowaÊ. Kaĝdy inaczej postrzega Ăwiat wokóï
siebie ibspóěnienie, brak uĂmiechu, czy
wrÚcz gburowatoĂÊ, nie zawsze wynika zbtego,
ĝe on taki jest, ale moĝe dlatego, ĝe wbjego
ĝyciu coĂ siÚ wydarzyïo.
Dlaczego jednak przyciÈgasz awanturników,
którzy ĝÈdajÈ niemoĝliwego ibsÈ wiecznie nie-
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zy wbogóle istnieje coĂ takiego? Czy moĝna
wbjakikolwiek sposób podporzÈdkowaÊ sobie dorosïych ludzi? Czy raczej zareagujÈ
oni jeszcze wiÚkszÈ agresjÈ ibrozpowszechnianiem zïych opinii obtwoim salonie?
Zamiast wiÚc zamartwiaÊ siÚ, czy dobrze odpowiedziaïaĂ
klientce na jej niewïaĂciwe zachowanie, sprawdě skÈd siÚ
bierze dany problem ibjak mu zapobiegaÊ.

reklama

zadowoleni? NajczÚstszym powodem takiej awantury jest
wystÈpienie zapalnika wbpostaci niedomówienia, braku
dotrzymania obietnicy lub wrÚcz braku twojego przyznania
siÚ do bïÚdu ibprzerzucenia go na klienta. Wbtakiej sytuacji,
co bardziej wraĝliwi na swoim punkcie zareagujÈ agresjÈ
ibmocnymi, gïoĂnymi „wymaganiami”.
ZdarzajÈ siÚ teĝ tacy klienci, którzy sprawiajÈ trudnoĂÊ,
poniewaĝ nie dajÈ siÚ przekonaÊ do innych zabiegów
ibzmiany nawyków pielÚgnacyjnych. Kolejni kïamiÈ
ibukrywajÈ albo przebyte zabiegi medycyny estetycznej,
albo swoje zaniedbania. Inni próbujÈ tobÈ sterowaÊ, nawet
wbprocedurze wykonania zabiegu. Zbtakimi klientami
trudno nawiÈzaÊ niÊ porozumienia ibnie wiesz jak do nich
„dotrzeÊ”. Niestety oni tacy sÈ, poniewaĝ wbznacznej mierze wïaĂnie na takie zachowanie daïaĂ przyzwolenie. Brak
rzetelnej informacji obwpïywie zabiegów, pielÚgnacji lub
jej braku na efekt ibpowodzenie twojej kuracji, powoduje
to, ĝe ludzie nie zdajÈ sobie sprawy zbpowagi sytuacji.
Ucieczka to czÚsto twoje drugie imiÚ, bo ïatwiej ci milczeÊ,
gdy klientka mówi, ĝe od 20 lat uĝywa jednego kremu (za
5 zï) ibjest zbniego zadowolona, niĝ przejĂÊ czasem trudnÈ
rozmowÚ obwpïywie uĝywanych kosmetyków na wyglÈd.
Brak opracowanych standardów pracy, czyli kiedy ibjak informowaÊ klienta obwykonywanym zabiegu oraz kolejnych
krokach kuracji jest powodem tego, ĝe klientka traktuje
ciebie jak osobÚ od wykonania zabiegu, abnie jak wykwaliğkowanego specjalistÚ.
JAK TEMU ZAPOBIEGAĆ?
Kiedy wiesz skÈd siÚ biorÈ twoi trudni klienci to, moĝna
próbowaÊ zapobiegaÊ takim sytuacjom.
• Powiedz klientom jak zbtobÈ wspóïpracowaÊ. Jeĝeli
coĂ jest dla ciebie waĝne, np. punktualnoĂÊ, to zapewne
moĝesz wyeliminowaÊ czÚĂÊ spóěnieñ, gdy uprzedzisz
obtym swoich klientów. WïÈcz wbnawyk mówienie kaĝdej
klientce: „Bardzo proszÚ obprzyjĂcie 5 minut przed
czasem, by zabieg zaczÈï siÚ punktualnie ibmógï zostaÊ
wykonany wbcaïoĂci”. Kiedy bÚdziesz to powtarzaÊ kaĝdej
klientce, jest szansa, ĝe one to zapamiÚtajÈ. Gdy jednak
np. spóěnianie jest ubciebie powaĝnym problemem,
moĝesz nagradzaÊ klientki za przyjĂcie np. 10
minut przed czasem. Wbtym przypadku
proponujesz gratisowÈ parağnÚ na
dïonie lub pysznÈ herbatÚ.
• Jeĝeli drÚczy ciÚ niewiedza, czy
klienci sÈ zadowoleni zbzabiegu,
to zaproĂ ich do wypeïnienia
ankiety. WyjaĂnij jednak dlaczego jest to dla ciebie waĝne ibjak oni
mogÈ na tym skorzystaÊ. By zabezpieczyÊ siÚ przed niezrozumieniem –bnaucz
ich jak zbtobÈ wspóïpracowaÊ, pokaĝ czego potrzebujesz, by zapewniÊ im najlepszÈ jakoĂÊ usïug.
• Wprowadě standard pracy, abwbtym skupienie na
efekcie klienta. Jeĝeli od poczÈtku wizyty kaĝde twoje
pytanie ibstwierdzenie bÚdzie podszyte intencjÈ pomocy
klientce oraz poparte sïowami „zaleĝy mi, by byïa pani
zadowolona nie tylko zbdzisiejszego zabiegu, ale wïaĂnie
zbdïugotrwaïego efektu ibwreszcie pozbyïa siÚ drÚczÈcego
problemu”, to bÚdzie mniej takich, które wciÈĝ upierajÈ
siÚ przy nieprawidïowych nawykach pielÚgnacyjnych.
• WyciÈgaj wnioski zbbïÚdów –bjeĝeli raz klientka nie byïa
zadowolona zbefektu zabiegu, to tïumaczenie sobie „to
jej wina” nie uczy ciÚ niczego dobrego. Zamiast poszukiwaÊ winnych, sprawdě, wbjaki sposób moĝesz podnieĂÊ
standard swoich usïug. PomyĂl obile gorzej by byïo, gdyby
niezadowolona klientka zamiast zrobiÊ awanturÚ tobie,
udaïaby, ĝe wszystko jest wbporzÈdku, ale podzieliïa siÚ
swoimi prawdziwymi przemyĂleniami zbkaĝdÈ napotkanÈ
osobÈ. Kiedy coĂ siÚ wydarzy, pomyĂl, co powinnaĂ zrobiÊ
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TRUDNY KLIENT

ROZWIĄZANIA
DLA KLIENTKI
KTÓRA:
• spóźnia się – to oznacza,
że zabieg zostanie
skrócony lub nie będzie
mógł być wykonany
• nie przychodzi
i nie odwołuje
wizyty – oznacza, że
z przykrością stwierdzasz,
ale nie możesz
zarezerwować terminu,
a jednocześnie zachęcasz
do sprawdzania na
bieżąco dostępności
danego kosmetologa
• poucza cię, jak ma
być wykonany zabieg
– oznacza, że jesteś
w stanie wykonać
go zgodnie z wiedzą
i doświadczeniem lub
odmówić wykonania
w taki sposób, który
narażałby klientkę
na nieprzyjemne
konsekwencje
• nie chce słyszeć
o zmianie pielęgnacji
domowej i nie wierzy,
że kremy działają
– oznacza, że może
dostosować się do twoich
zaleceń i osiągnąć cel,
który zgłosiła na początku
wizyty (np. pozbycie się
uczucia ściągniętej skóry)
lub postępować tak, jak
dotychczas i przez to
ciągle borykać się z tym
samym problemem
W każdej innej trudnej
sytuacji pomaga spokój
– czyli oddzielenie
słownych reklamacji klienta
od twojej oceny i skupienie
się na rozwiązaniu
problemu.

(obczym informowaÊ, obco zapytaÊ
wczeĂniej), by nie doprowadziÊ do
takiej nieprzyjemnej sytuacji.
JAK JEDNAK REAGOWAĆ
W TRUDNYCH SYTUACJACH?
Zanim bÚdziesz rozpracowywaÊ system
trudnej rozmowy zbniemiïÈ, upartÈ czy
agresywnÈ klientkÈ, najpierw zadaj
sobie pytanie: „czy warto?”. Sprawdě
ile podobnych klientek zdarzyïo ci siÚ
wbostatnim miesiÈcu wbporównaniu do
wszystkich wizyt. Czasem lepiej jest
odpuĂciÊ ibswojÈ kreatywnoĂÊ przenieĂÊ
na myĂlenie obtym, jak jeszcze bardziej
zadowoliÊ klientki, które korzystajÈ
zbtwoich zabiegów. Niestety bardzo czÚsto siÚ zdarza tak, ĝe najwiÚcej zarzutów
do twojej oferty, lokalizacji, obsïugi
majÈ te osoby, które nigdy nie wydaïy
ubciebie ani grosza.
Jeĝeli stwierdzisz, ĝe problem jest jednostkowy, to odpuĂÊ, potraktuj to jako
specyğkÚ pracy wbusïugach. Nie rozmyĂlaj, nie zmieniaj zawodu zbpowodu
jednej niezadowolonej klientki.
Zbdrugiej strony, jakkolwiek dokïadnie
zabezpieczysz siÚ przed trudnymi sytuacjami, to i tak nigdy nie przewidzisz,
do czego zdolni sÈ ludzie ibwbjaki sposób
zinterpretujÈ twoje sïowa.
Dlatego zanim zareagujesz na sytuacjÚ,
zastanów siÚ, jaki chcesz osiÈgnÈÊ cel
ibjaki moĝe byÊ rezultat. Jeĝeli postanowisz pokazaÊ swoje niezadowolenie
zbmyĂlÈ nauczenia klienta dobrych
manier, to nie oczekuj, ĝe dorosïa osoba
zachowa siÚ jak skarcony uczniak,
przeprosi za swoje zachowanie ibobieca
poprawÚ. Zamiast nauczaÊ, powiedz
spokojnie jakie twoja klientka ma
moĝliwoĂci. Jeĝeli nawet jest bardzo
niezadowolona zbzabiegu ibĝÈda zwrotu
pieniÚdzy, to nie oznacza, ĝe masz siÚ
obto kïóciÊ ibudowadniaÊ jej ĝe siÚ myli.
Wbtakiej sytuacji lepiej jest spokojnie

powiedzieÊ, ĝe zbchÚciÈ rozpatrzysz jej
reklamacjÚ, jak tylko dobrze zrozumiesz
jej punkt widzenia ibdlatego prosisz
obpisemnie zgïoszenie swoich uwag.
Agresja (spowodowana twojÈ obronÈ
lub przyjÚciem uwagi zbyt personalnie)
powoduje zaognienie sytuacji. Zbdwojga
zïego lepiej jest, gdy klientka wyjdzie
zbpoczuciem, ĝe coĂ udaïo jej siÚ „ugraÊ”
niĝ takim, ĝe jÈ oszukano iběle potraktowano. To oczywiĂcie nie oznacza, ĝe masz
zgadzaÊ siÚ na kaĝde ĝÈdanie zwrotu pieniÚdzy. Wystarczy jednak czasem decyzjÚ
odwlec wbczasie, poprzez zachÚcenie
klientki do zïoĝenia pisemnej reklamacji. Zbytnia ulegïoĂÊ takĝe nie prowadzi
do niczego dobrego, poniewaĝ wzbudza
wbtobie poczucie winy, ĝe nie umiaïaĂ
poradziÊ sobie zbtakÈ sytuacjÈ. Wbtrudnej
sytuacji pomaga skupienie siÚ na rozwiÈzaniu problemu, abnie wykazaniu swojej
racji, czy bïÚdu klienta. Zamiast pouczaÊ,
skup siÚ na moĝliwych rozwiÈzaniach,
dostÚpnych dla twojego klienta.
Trudny klient wbusïugach to zbjednej
strony powaĝny problem, bo zaburza
codziennÈ radoĂÊ zbefektów innych
klientów. Zbdrugiej strony to normalnoĂÊ. PrzyjÚcie takiej perspektywy, ĝe
zawsze bÚdzie zdarzaï siÚ ktoĂ, kto ěle
zrozumiaï, kto miaï nadziejÚ na cud
ibefekt skalpela po masce algowej, jest
lepsze niĝ denerwowanie siÚ kaĝdÈ takÈ
sytuacjÈ. Lepiej jest wyciÈgaÊ wnioski
ibciÈgle zadawaÊ sobie pytanie, jak moĝna temu zapobiec nastÚpnym razem,
niĝ zastanawiaÊ siÚ jak nauczyÊ klientkÚ
dobrych manier.
Marta Fiïoñ
trener biznesu spa&beauty
Sprawdě comiesiÚczne
szkolenia online ze sprzedaĝy
ibmarketingu dla managerów

salonu beauty
www.martağlon.pl/webinary

Profesjonalny Program Anti-Ageing
Wybierz odpowiedni zabieg kosmetyczny:

EXCEL THERAPY O2
CITYPROOF:

regeneracja,
zwiększenie
i wzmocnienie
odporności.

TIMEXPERT LIFT(IN)
VECTOR-3:

lifting wektorowy,
poprawa jakości
i gęstości skóry.

TIMEXPERT SRNS
GLOBAL ANTI-AGE:

odbudowa
mechanizmów
podtrzymujących
młodość.

TIMEXPERT RIDES
ARCHITECT
EFFECT:

korekcja głębokich zmarszczek
i zwiotczenia.
SLANDI Sp. z o.o., ul. Dębowa 12, 05-816 Michałowice, tel. 22 723 90 19

www.germaine.pl
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Istnieje wiele teorii na
temat tak zwanego
trudnego klienta. Trudno tu
o jednoznaczną deﬁnicję, bo
za tym zjawiskiem stoją różni
ludzie, którzy mają różne
emocje i różne sposoby ich
uzewnętrzniania. Dlatego też
nie ma recept uniwersalnych
i skutecznych sposobów
w każdej sytuacji. Są natomiast
inspirujące przykłady tego, jak
z trudnymi sytuacjami radzą
sobie managerowie salonów
beauty.
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TRUDNY KLIENT

Klient nie
zawsze jest miły
porady managerów

KLIENT WYMAGAJĄCY

MARZENA OLSZEWSKA
manager i właścicielka
Instytutu Urody Beautiful
Skin

Nie ma gabinetu, wbktórym nie goĂciï klient
zbpozoru trudny, abw rzeczywistoĂci okazywaï
siÚ klientem wymagajÈcym. CzÚsto sÈ to osoby
bardzo dobrze przygotowane merytorycznie
albo korzystajÈce zbtego samego zabiegu wbkilku gabinetach.
Do naszego gabinetu trağïa klientka, która
chciaïa poddaÊ siÚ zabiegowi zbzakresu
medycyny estetycznej. Przy pierwszym
spotkaniu wyjaĂniono jej caïÈ procedurÚ zabiegowÈ, podano nazwÚ preparatu,
którym zostanie przeprowadzony zabieg
oraz wyjaĂniono zasady postÚpowania po
zabiegu. Pomimo wyczerpujÈcych wyjaĂnieñ
ibcierpliwych odpowiedzi na kaĝde zadawane pytanie, klientka przed zabiegiem
wykonywaïa przynajmniej dwa telefony
dziennie, zbpytaniami które niejednokrotnie siÚ powtarzaïy. Podobna sytuacja
miaïa miejsce po zabiegu, oprócz telefonów
zaczÚïy siÚ wizyty. Wbtakiej sytuacji staramy
siÚ wykazaÊ peïnym zrozumieniem, ale teĝ
byÊ asertywnym, tzn. nie ulegïym, ale teĝ
nie agresywnym. Postawa asertywna wbtej

konkretnej sytuacji to taka, która akceptuje
wÈtpliwoĂci, odmiennoĂÊ drugiej strony,
abjednoczeĂnie zachowuje sobie prawo do
niezaleĝnego zdania. Za kaĝdym razem
starajmy siÚ wysïuchaÊ ze zrozumieniem
ibnie przerywajmy. Koncentrujmy siÚ na
rozpoznaniu emocji klienta (strach, brak
wiedzy, niedostateczne zrozumienie). Pozwoli to wbtej sytuacji skutecznie zadziaïaÊ.
Emocjonalnie usposobiony klient oczekuje
zainteresowania, wsparcia ibzrozumienia,
abnastÚpnie dziaïania. Znajděmy sposób na
to, aby daÊ satysfakcjÚ klientowi (opieka
wbgabinecie, telefon, e-mail). Te zasady
pomogÈ zbudowaÊ dïugofalowe relacje –bod
trudnego do wiernego klienta.
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PROCEDURY TO ROZWIĄZANIE NA OBIEKCJE KLIENTA

ANETA JANUSZONEK
kosmetolog, właścicielka
Salone Di Bellezza

Praca kosmetyczki, kosmetologa, czy fryzjera wymaga
wiele cierpliwoĂci ibwïaĂciwego przygotowania do obsïugi klienta. Jest to przede
wszystkim praca zbluděmi
–bklientami, którzy „powierzajÈ nam siebie”, aby
poprawiÊ swój stan skóry czy
wïosów, bÈdě chcÈ utrzymaÊ
dobry wyglÈd. Jak wbkaĝdej
pracy zbluděmi, zdarzajÈ
siÚ róĝne sytuacje, wbwiÚkszoĂci przyjemne, dajÈce wiele satysfakcji,
ale równieĝ te trudne. Te wynikajÈ zbróĝnic charakterów, bÈdě niezrozumienia siÚ
zbklientem wbprocesie diagnozowania jego
potrzeb iboczekiwañ, czy teĝ klient trağa
do nas ze swoimi wïasnymi frustracjami,
które mogÈ siÚ przeïoĝyÊ na atmosferÚ caïej
wizyty. CzÚsto jest on nazywany trudnym
klientem. MyĂlÚ, ĝe wiele razy tym mianem okreĂla siÚ osoby, zbktórymi sobie nie
poradziliĂmy. ChcÈc takich sytuacji uniknÈÊ, stworzyliĂmy wïasny standard obsïugi
klienta, aby nasz personel wiedziaï, jak
sobie radziÊ wbtakich momentach ibğnalnie klient byï zawsze zadowolony zbwizyt
wbnaszym salonie. ObowiÈzujÈcy standard
obsïugi szczegóïowo okreĂla kaĝdy jego etap
wizyty u nas od takich podstawowych spraw,
jak wyglÈd ibformuïy przywitania. Zawiera

takĝe wytyczne zbjakich elementów powinna
siÚ skïadaÊ diagnoza oczekiwañ ibfaktycznych potrzeb klienta, ïÈcznie zbprzykïadami
moĝliwych do stosowania parafraz, sygnaïów werbalnych ibniewerbalnych podczas
rozmowy. MajÈ one na celu uzmysïowiÊ mu,
jak bardzo jest dla nas waĝny. Wspomniany
standard obsïugi zawiera takĝe wskazówki, jak radziÊ sobie zbobiekcjami klienta
oraz jak naleĝy postÚpowaÊ wbprzypadku
reklamacji. Jest to bardzo pomocne narzÚdzie wbfunkcjonowaniu salonu. Poza tym
warto zaznaczyÊ, ĝe niestety wbszkoïach nie
uczÈ nic na ten temat, abnie kaĝdy potrağ
intuicyjnie wïaĂciwie zachowywaÊ siÚ wbrozmowie zbklientem, aby uniknÈÊ trudnych
sytuacji. Korzystamy wiÚc czÚsto zbpomocy
ğrm zewnÚtrznych, które specjalizujÈ siÚ
wbszkoleniach zbzakresu technik obsïugi
klienta. Równieĝ wbnaszej pracy popada siÚ
wbrutynÚ, abone dajÈ pozytywnÈ energiÚ do
dalszej pracy ibpozwalajÈ wychwyciÊ sïabe
punkty wbdotychczasowej pracy zbosobami
odwiedzajÈcymi nasz salon.

KLIENT ROSZCZENIOWY

BEATA ADAMCZYK
manager Kliniki Urody
Feniks

Nie raz sïyszaïam wypowiedě, ĝe tak zwany
„trudny klient” nie istnieje. Otóĝ od lat zajmujÚ siÚ obsïugÈ klienta, prowadzÚ zespoïy
oraz szkolÚ zbobsïugi klienta ibstwierdzam,
ĝe ktoĂ taki faktycznie istnieje. OczywiĂcie
osoby zbodpowiednimi szkoleniami, duĝym
doĂwiadczeniem poradzÈ sobie wbkaĝdej sytuacji ibwyjdÈ zbniej zwyciÚsko. Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe nie zawsze klient, który uchodzi
za trudnego wboczach jednego sprzedawcy,
bÚdzie takim równieĝ wbocenie innego.
Değnicji jest kilka. Zbmojego wieloletniego doĂwiadczenia wynika, iĝ zazwyczaj sÈ
to osoby nastawione roszczeniowo, które
ĝÈdajÈ natychmiastowych reakcji zgodnych
oczywiĂcie zbich oczekiwaniami, ale nie
wykazujÈ intencji porozumienia. DoĂÊ czÚsto
reagujÈcych bardzo emocjonalnie ibwïaĂnie
te emocje sÈ bardzo waĝne. Nie naleĝy ich
ignorowaÊ, abw ĝadnym wypadku nie naleĝy uĝywaÊ sformuïowania „niech siÚ pani
uspokoi”, bo dziaïa to zupeïnie odwrotnie,
obczym juĝ niejednokrotnie osoby obsïugujÈce stanowisko recepcyjne siÚ przekonaïy.

WiÚkszoĂÊ zbnas nie jest wbstanie zareagowaÊ
inaczej, niĝ emocjonalnie na zachowania
takiego klienta.
Nasz sposób na radzenie sobie wïaĂnie zbtakÈ
osobÈ to wykazanie empatii ibwysïuchanie jego punktu widzenia. Gdy naprawdÚ szczerze
go wysïuchamy, to emocje zazwyczaj opadajÈ,
abmy wtedy zyskujemy dodatkowy czas na
zastanowienie siÚ nad odpowiedniÈ reakcjÈ.
Nie szukamy nigdy winnych. ZauwaĝyliĂmy,
ĝe klienta maïo to interesuje, nawet jak to
czy wina jest po stronie salonu. Skupienie
siÚ na rozwiÈzaniu zaistniaïego problemu
jest najrozsÈdniejsze. Nie zawsze udaje siÚ
nam znaleěÊ pozytywne rozwiÈzanie zbpunku
widzenia klienta, ale juĝ samo zaangaĝowanie, wykazanie zrozumienia zwykle ïagodzi
zaistniaïy konĠikt, abklient wykazuje chÚÊ
porozumienia. Caïy czas teĝ powtarzam
mojemu zespoïowi, aby nigdy nie traktowaï
„ataków” klienta jako osobistych, poniewaĝ
taka postawa tylko moĝe pogorszyÊ sytuacjÚ.
Najwaĝniejsze to wykazanie empatii ibznalezienie porozumienia.
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Trzy rodzaje klientów

jak sobie radzić z klientem niedoskonałym?
Kaĝdy salon czy klinika urody stara siÚ zapewniÊ obsïugÚ na najwyĝszym
poziomie, jednak nie zawsze wspóïpraca zbosobami korzystajÈcymi
zbich usïug ukïada siÚ tak, jakby sobie tego ĝyczyï personel. Umówione
spotkania sÈ przekïadane, odwoïywane wbostatniej chwili lub klienci nie
zjawiajÈ siÚ wcale.
ĂciÈ, którÈ celebruje. Zawsze pamiÚta
obswoich wizytach, abodwoïuje je tylko
wbwyjÈtkowych sytuacjach. Podczas
regularnych spotkañ nawiÈzuje relacjÚ
zbnaszym personelem, bezproblemowo
wybacza wpadki zbnaszej strony, abodwoïujÈc wizytÚ, potrağ mieÊ nawet poczucie
winy. Klient, który darzy szacunkiem
nasz biznes oraz nasz personel to skarb,
bo wspóïpraca zbnim jest przyjemnoĂciÈ.
WbUlala Day Spa nagradzamy takich
klientów ibsÈ przez nas obsïugiwani
priorytetowo. Zawsze staramy siÚ wygospodarowaÊ dla nich czas, znajdujemy
terminy poza godzinami pracy lub wpisujemy poza kolejkÈ na listÚ rezerwowÈ.
MARTYNA SOKOŁOWSKA
właścicielka Ulala Day Spa

Klientów moĝemy podzieliÊ na trzy
grupy pod takimi wzglÚdami, jak punktualnoĂÊ, odwoïywanie wizyt oraz ich
stosunek do naszego biznesu. Pierwsza
grupa to „klienci doskonali”, którzy sÈ
zorganizowani, punktualni ibsystematyczni. Zawsze odwoïujÈ wizyty, gdy
nie mogÈ siÚ na ich zjawiÊ ibzapisujÈ siÚ
zbwyprzedzeniem. SzanujÈ nasz czas
ibpieniÈdze. StanowiÈ nawet 50% wszystkich klientów salonu, pod warunkiem,
ĝe nasze usïugi sÈ wyjÈtkowe ibwysokiej
jakoĂci. Druga grupa to „klienci neutralni”, którzy przychodzÈ przynajmniej
na poïowÚ zaplanowanych przez siebie
wizyt. Bywa jednak, ĝe odwoïujÈ je
wbostatniej chwili ibczÚsto je przekïadajÈ,
abod czasu do czasu zapominajÈ obwyznaczonych terminach. StanowiÈ okoïo 40%
wszystkich klientów. Trzecia grupa to
„klienci negatywni”, którzy nie przychodzÈ na wiÚkszoĂÊ wizyt, lub odwoïujÈ je
wbostatniÈ chwilÚ. StanowiÈ przewaĝnie
5-10% wszystkich klientów.
KLIENT DOSKONAŁY
Dla „klienta doskonaïego” czas spÚdzony wbnaszym salonie jest przyjemno-

KLIENT NEGATYWNY
Skrajnym przeciwieñstwem „klienta
doskonaïego” jest „klient negatywny”,
który nie odwoïuje wizyt, sporadycznie
pojawia siÚ wbnaszym salonie lub odwoïuje wizyty wbostatniej chwili. Klient,
który tak postÚpuje, generuje stratÚ
dla naszego biznesu. Ewentualne zyski
zbwizyt, które sporadycznie siÚ odbywajÈ,
wyrównujÈ siÚ ze stratami wygenerowanymi przez takiego klienta. Jak postÚpowaÊ zbtakimi jednostkami? DziÚki
programowi Versum mamy wglÈd wbhistoriÚ wizyt naszych klientów, moĝemy
robiÊ ich opisy, które sÈ widoczne tylko
dla nas. Dodatkowo system automatycznie zapisuje istotne dla nas informacje
obtym, które wizyty zostaïy odwoïane,
przeïoĝone, abna których trudny klient
nie zjawiï siÚ wcale. PowinniĂmy zbtych
danych wyciÈgaÊ wnioski i przeciwdziaïaÊ sytuacjom generujÈcym straty dla
naszego biznesu.
KLIENT NEUTRALNY
Wbcodziennej pracy, najczÚĂciej bÚdziemy obsïugiwaÊ „klientów neutralnych”.
Wspóïpraca zbnimi wymaga wiÚkszej
uwagi. Wbnaszej branĝy musimy
przyzwyczaiÊ siÚ do tego, ĝe klienci
bÚdÈ zapominaÊ, spóěniaÊ siÚ ibodwoïywaÊ wizyty wb ostatniej chwili. Warto
edukowaÊ nasz personel, jak ma siÚ
zachowywaÊ wbtakich sytuacjach, aby
mimo niezadowolenia, nie wprowadzaÊ

klienta wbdodatkowe zakïopotanie oraz
nie pokazywaÊ mu swojej dezaprobaty
czy oburzenia.
TRZY NARZĘDZIA DO KONTAKTU
System do zarzÈdzania salonem umoĝliwia wysyïanie do klientów automatycznych przypomnieñ zbterminem wizyty
zbproĂbÈ objej potwierdzenie. Zwykïy
SMS wysyïany 48 godzin przed wizytÈ, to
czÚsto za maïo wbprzypadku zabieganych
klientów. JeĂli nie otrzymujemy od klienta SMS zwrotnego, warto wysïaÊ ponownÈ proĂbÚ obpilne potwierdzenie wizyty.
Poza tym warto, aby klient otrzymaï
równieĝ maila wysyïanego automatycznie zbsystemu, który stanowi dodatkowe
przypomnienie. Kiedy wykorzystujemy
trzy narzÚdzia przypominajÈce, szanse
na poinformowanie nas przez klienta
obodwoïaniu wizyty zwiÚkszajÈ siÚ. Bywa
jednak tak, ĝe ktoĂ, kto potwierdziï
wczeĂniej wizytÚ, nie zjawia siÚ na niej.
Jako managerowie musimy nauczyÊ nasz
personel reagowania na takie sytuacje.
Obraĝanie siÚ, irytowanie, wypominanie
oraz obraĝanie klienta to nieprofesjonalne metody radzenia sobie zbtakimi sytuacjami, wiÚc bezwzglÚdnie ich unikamy.
ZATRZYMAĆ KLIENTA
Co konkretnie naleĝy zrobiÊ, gdy juĝ
dojdzie do sytuacji, wbktórej klient, który
potwierdziï wizytÚ, jednak nie zjawia
siÚ? Koniecznie naleĝy siÚ zbnim skontaktowaÊ. Rozmowa daje nam moĝliwoĂÊ
zweryğkowania, dlaczego go nie ma,
abpowodów moĝe byÊ wiele. Informacje
te bywajÈ dla nas bardzo wartoĂciowe.
Moĝe zdarzyÊ siÚ tak, ĝe ostania wizyta
nie speïnia jego oczekiwañ ibbyï niezadowolony lub po prostu zapomniaï, ale
nadal jest zainteresowany. We wszystkich
wymienionych sytuacjach, zachowujÈc pro konsumenckÈ postawÚ, mamy
szansÚ na zatrzymanie klienta wbnaszym
salonie. Nie kontaktujÈc siÚ zbosobÈ,
która nie zjawiïa siÚ wbsalonie, tracimy
cennych klientów, których koszt pozyskania jest na pewno duĝo droĝszy, niĝ
czas poĂwiÚcony na telefon wykonany
przez personel.
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Nie ma trudnych klientów
Nie dziwi mnie fakt, ĝe klienci wbnaszej branĝy sÈ wymagajÈcy. Chodzi
tu przecieĝ obich wyglÈd, zdrowie ibdobre samopoczucie. WymagajÈcego
klienta nie powinniĂmy nazywaÊ trudnym, bo jego wysokie
oczekiwania pomagajÈ nam dbaÊ obnajwyĝszÈ jakoĂÊ usïug ibobsïugi.
Trud przychodzi wtedy, gdy klient jest nerwowy, agresywny, jego
roszczenia oraz pretensje sÈ nieuzasadnione. Na szczÚĂcie wbwiÚkszoĂci
przypadków teĝ jest na to sposób.

KALINA BEN SIRA
właścicielka sieci Klinik La
Perla

Obsïuga klienta wbbranĝy beauty odgrywa
kluczowÈ rolÚ. PierwszÈ osobÈ, zbktórÈ
klient ma kontakt, jest recepcjonistka,
którÈ trzeba przygotowaÊ na róĝnego
typu trudne sytuacje. Musi na nie umieÊ
reagowaÊ. Zbklientem trzeba rozmawiaÊ
ostroĝnie, dobieraÊ odpowiednie sïowa,
odpowiadaÊ na wszystkie jego wÈtpliwoĂci
ibprzede wszystkim nie daÊ siÚ ponieĂÊ
emocjom. Zawsze przydaje siÚ cierpliwoĂÊ, do tego szeroki uĂmiech, pozytywne
nastawienie ibwtedy nawet armia trudnych
klientów nie jest straszna! JeĂli klient od
wejĂcia jest nerwowy, trzeba natychmiast
reagowaÊ ibdopasowaÊ siÚ do jego nastroju –bmiïo przywitaÊ, zaproponowaÊ kawÚ
ibjak najprÚdzej uzbroiÊ siÚ wb„kamizelkÚ
kuloodpornÈ”, zanim zacznie strzelaÊ sïownymi pociskami. Bogata wiedza wbobszarze
zabiegów ibproduktów, abtakĝe zaangaĝowanie ibchÚÊ pomocy sÈ wbtakim przypadku
najlepszÈ broniÈ.
PamiÚtam sytuacjÚ, kiedy podczas telefonicznego umawiania na zabieg, pani byïa
dosyÊ niemiïa, oschïa, abpodczas powtarzania jej adresu rzuciïa sïuchawkÈ. Wbdniu
jej wizyty zestresowany wczeĂniejszÈ
rozmowÈ telefonicznÈ kosmetolog, który
miaï przeprowadzaÊ zabieg, przygotowywaï
siÚ na trudnego, roszczeniowego klienta.
Okazaïo siÚ jednak, ĝe pani jest uĂmiechniÚtÈ, ciepïÈ osobÈ, abwtedy, gdy odebraïa
telefon zbkliniki, byïa po prostu wbstresujÈcej sytuacji, wiÚc chciaïa szybko zakoñczyÊ
rozmowÚ.
NajczÚĂciej jednak zdarzajÈ siÚ klienci,
którzy chcÈ siÚ upiÚkszyÊ, odmïodziÊ,
wyszczupliÊ –bzrobiÊ duĝo zabiegów za niewielkie pieniÈdze. Moĝe nie jest to rodzaj
trudnego, agresywnego klienta zbpretensjami, ale jest to sytuacja wymagajÈca.
Jak wbklinikach sobie radzimy zbtakimi
przypadkami? Sugerujemy, jakie zabiegi
mogÈ wykonaÊ wbgranicach swoich moĝliwoĂci ğnansowych oraz dobieramy je tak,
aby efekty byïy widoczne ibjak najbardziej
zadawalajÈce klienta.
Inny przykïad –bklientka po masaĝu
wyszïa zbgabinetu ibwyraziïa swoje ogrom-

ne niezadowolenie, bo muzyka byïa zbyt
gïoĂna. Zostaïa wtedy zapytana, czy jakiĂ
inny element obsïugi jej nie odpowiadaï.
Zapewniono jÈ równieĝ, ĝe masaĝysta
skupiï siÚ na jak najlepszym wykonaniu
zabiegu, dobraniu odpowiedniego zapachu Ăwiecy, by mogïa siÚ zrelaksowaÊ.
ObmuzykÚ nie zapytaï, jednak mogïa byÊ
ona zmieniona wbkaĝdej chwili, gdyby
zwróciïa masaĝyĂcie uwagÚ. Po krótkiej
rozmowie pani stwierdziïa, ĝe rzeczywiĂcie niepotrzebnie czepia siÚ szczegóïu, bo
masaĝ byï bardzo udany.
Czasem potrzeba po prostu zrozumienia
dla drugiego czïowieka –bjesteĂmy przecieĝ
tylko luděmi ibkaĝdemu moĝe zdarzyÊ
siÚ chwila sïaboĂci. Swoim pracownikom
powtarzam, ĝe nie ma trudnych klientów,
sÈ tylko tacy, którzy znaleěli siÚ wbnowej
dla nich sytuacji, wbktórej nie potrağÈ siÚ
odnaleěÊ, dlatego kierujÈ nimi takie emocje. Na szczÚĂcie takie sytuacje zdarzajÈ
siÚ niezwykle rzadko. Nerwy wbniczym nie
pomogÈ, abcodzienne problemy powinno
siÚ zostawiÊ przed drzwiami gabinetu.

Jeśli klient od wejścia jest
nerwowy, trzeba natychmiast
reagować i dopasować się
do jego nastroju – miło
przywitać, zaproponować
kawę i jak najprędzej
uzbroić się w „kamizelkę
kuloodporną”, zanim zacznie
strzelać słownymi pociskami.
Bogata wiedza w obszarze
zabiegów i produktów,
a także zaangażowanie
i chęć pomocy są w takim
przypadku najlepszą bronią.

Spektakularnie i bezboleśnie.
Zredukuj tkankę tłuszczową
i pozbądź się cellulitu.

Made in Italy

Bioradiolift
Mezoporacja
Masaż próżniowy
Fala uderzeniowa

Najnowocześniejsze
ow
wocześniejsze technologie
te
zabiegów dla ciała.
• Spektakularne rezultaty • Idealna odpowiedź na każdą potrzebę
• Komfortowe i relaksujące zabiegi • Ekskluzywne protokoły zabiegowe
• Ergonomiczne głowice najwyższej jakości • Zabiegi łatwe do wykonania
• Menu w języku polskim
SLANDI Sp. z o.o., ul. Dębowa 12, 05-816 Michałowice, tel. 22 723 90 19

www.panestetic.pl
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Zgoda klienta
na zabieg kosmetyczny
Fot. Fotolia.com

jak przygotować formularz zgody na zabieg
Wiele jest korzyĂci zbtego pïynÈcych,
miÚdzy innymi:
• w przypadku nieudanego zabiegu formularz zgody jest waĝnym dowodem
wbsprawie,
• znacznie uïatwia ibprzyspiesza wypïatÚ
odszkodowania od ubezpieczyciela,
• sïuĝy jako doskonaïe narzÚdzie do
informowania klienta obprzebiegu
zabiegu, przeciwwskazaniach, zaleceniach pozabiegowych itp.
JAK ZROBIĆ TO PRAWIDŁOWO?
Prawidïowo skonstruowany formularz
dÈĝy do uzyskania od klienta tzw. zgody
Ăwiadomej. Terminem tym okreĂla siÚ
zgodÚ osoby, która jest wyraĝona oĂwiadczeniem woli po speïnieniu okreĂlonych
warunków. Wbprzypadku zabiegów
kosmetycznych, aby uzyskaÊ zgodÚ
ĂwiadomÈ, naleĝy poinformowaÊ miÚdzy
innymi o:
• metodzie ibcelu przeprowadzenia
zabiegu,
• naturalnych reakcjach organizmu na
zabieg,
• moĝliwych nastÚpstwach ibprzeciwskazaniach do zabiegu ibryzyku, jakie on
za sobÈ niesie.

Z roku na rok liczba gabinetów kosmetycznych
i kosmetologicznych rośnie. Zwiększony popyt na usługi
tego typu powoduje, że coraz więcej osób decyduje
się na otwarcie własnego salonu. Rosnąca świadomość
bezpieczeństwa w gabinecie kosmetycznym, dotycząca
odpowiedzialności wobec klientów w przypadku nieudanych
zabiegów, często rodzi pytania, na które ciężko znaleźć
odpowiedzi. Jednym z nich jest „Czy zgoda na zabieg
kosmetyczny jest w ogóle potrzebna?”.

W

edle aktualnych przepisów
polskiego prawa
zgoda na zabieg
wykonywany
przez kosmetyczkÚ czy kosmetologa
nie jest wymagana. Moĝna natomiast zauwaĝyÊ pewnÈ prawidïowoĂÊ

wbwyrokach polskich sÈdów, gdzie
wielokrotnie byïa ona jednym zbwaĝniejszych dowodów wbpostÚpowaniu.
Bo jak udowodniÊ przed sÈdem, ĝe
klient rzeczywiĂcie wyraziï zgodÚ na
zabieg? Dlatego podÈĝajÈc za dobrymi
praktykami lekarskimi, warto uĝywaÊ
wbgabinecie takich zgód.

Osoba wykonujÈca zabieg powinna
wbsposób jasny, przystÚpny ibzrozumiaïy poinformowaÊ klienta obwszelkich
okolicznoĂciach zwiÈzanych zbzabiegiem.
Kluczowe jest zatem uĝycie takich sïów
ibsformuïowañ, aby byïy dostosowane
do wieku, wyksztaïcenia ibznajomoĂci
tematu odbiorcy. PamiÚtajmy, ĝe klient
moĝe nie znaÊ specjalistycznej terminologii ibnie zrozumieÊ szczegóïowych
informacji zawartych wbformularzu.
Dobrze skonstruowana zgoda na zabieg
moĝe uïatwiÊ przeprowadzenie wywiadu zbklientem. Nie powinna jednak
zastÚpowaÊ bezpoĂredniej komunikacji
ibrozmowy.
Prawidïowo skonstruowany formularz
zgody powinien zawieraÊ wszelkie informacje dÈĝÈce do uzyskania Ăwiadomej
zgody na zabieg. Przyjrzyjmy siÚ wiÚc
jakie powinny byÊ najwaĝniejsze punkty
zgody ibna co zwróciÊ uwagÚ.
1. Podstawowe dane osobowe
Zgoda powinna zawieraÊ podstawowe
dane, które identyğkujÈ klienta, takie
jak: adres, data urodzenia, telefon,
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e-mail, abtakĝe oczywiĂcie miejscowoĂÊ ibdata jego stworzenia. Warto
pamiÚtaÊ, ĝe zbierane przez nas dane
podlegajÈ ustawowej ochronie, zaĂ baza danych powinna byÊ zarejestrowana
wbGeneralnym Inspektoracie Danych
Osobowych GIODO.
2. Szczegóïowa informacja obzabiegu,
jego celach ibefektach zabiegu
W tym punkcie naleĝy wystrzegaÊ siÚ
ogólnikowych opisów zabiegu. Klient
musi byÊ jasno poinformowany na
czym on polega ibjakie sÈ jego cele.
Przykïadowo przed depilacjÈ laserowÈ
naleĝy uĂciĂliÊ, które okolice ciaïa bÚdÈ depilowane, abtakĝe poinformowaÊ
obspodziewanych efektach. Wbprzypadku niektórych zabiegów warto
podaÊ teĝ nazwÚ uĝytego preparatu
lub wkleiÊ etykietÚ zbkodem produktu. Wbsytuacji zaistnienia powikïañ
ïatwo bÚdzie odpowiednio zareagowaÊ.
Wbtym miejscu warto teĝ poinformowaÊ, ĝe efekty zabiegu mogÈ byÊ
uzaleĝnione od wielu czynników np.
biochemii skóry, stanu organizmu itd.
ibnie da siÚ wbpeïni zagwarantowaÊ, ĝe
bÚdÈ takie same u wszystkich klientów. Jeĝeli procedura wymaga powtórzeñ, to iloĂÊ zabiegów ibich efekt jest
równieĝ uwarunkowany dla kaĝdej
osoby indywidualnie.
3. Przeciwskazania do zabiegu
Jest to jeden zbwaĝniejszych elementów formularza zgody. IdÈc za
dobrymi praktykami zgód lekarskich,
formularz zgody na zabieg kosmetyczny powinien bezwzglÚdnie zawieraÊ
listÚ przeciwskazañ. Klient musi
Ăwiadomie zakreĂliÊ na nim, ĝe nie
jest wbsytuacji, która mogïaby spowodowaÊ zagroĝenie dla jego zdrowia.
WbwiÚkszoĂci przypadków takim
podstawowym przeciwskazaniem jest
ciÈĝa ibokres laktacji lub teĝ dermatologiczne zmiany skórne wbobszarze
poddawanym zabiegowi. WbkontekĂcie
procedur inwazyjnych lista przeciwskazañ róĝni siÚ, dlatego naleĝy
uĝywaÊ oddzielnych formularzy na
poszczególne zabiegi. DobrÈ praktykÈ
jest stosowanie okienka przy kaĝdym
przeciwskazaniu, tak aby klient mógï
samodzielnie zaznaczyÊ dany punkt.
4. Moĝliwe naturalne reakcje organizmu na zabieg
Kaĝdy zabieg, zwïaszcza jeĂli mówimy
obprocedurach inwazyjnych, powoduje
naturalne reakcje organizmu. Warto
wiÚc wbtym miejscu opisaÊ reakcje,
jakie mogÈ wystÈpiÊ wbtrakcie zabiegu
ibpo nim, tak aby klient nie byï niemile zaskoczony. Przykïadowo takimi
reakcjami sÈ ból wbtrakcie zabiegu,
opuchlizna, zaczerwienienie, zasinienie, zïuszczanie siÚ naskórka lub
swÚdzenie wbokresie gojenia.

5. Moĝliwe powikïania
To punkt zgody, który najchÚtniej
wszyscy by pominÚli. Nikt bowiem
nie chce sïuchaÊ, ĝe coĂ moĝe pójĂÊ
nie tak, jak zakïadano. Statystyki
sÈ jednak bezwzglÚdne, pomimo
dochowania naleĝytej starannoĂci
wykonania zabiegu ibtak powikïania
zdarzÈ siÚ u czÚĂci klientów. Trzeba
obtym poinformowaÊ, abwrÚcz naleĝy
na to zwróciÊ szczególnÈ uwagÚ, aby
klient mógï podjÈÊ ĂwiadomÈ zgodÚ.
Powikïania pozabiegowe powinny
zostaÊ sklasyğkowane ze wzglÚdu na
ryzyko wystÈpienia na: czÚste, rzadkie
ibbardzo rzadkie. Na przykïad przedïuĝajÈcy siÚ stan zapalny wbczÚĂci
zabiegów bÚdzie powikïaniem stosunkowo czÚstym, abzakaĝenie wirusowe
lub bakteryjne rzadkim.

Osoba wykonująca zabieg
powinna w sposób jasny,
przystępny i zrozumiały
poinformować klienta o wszelkich
okolicznościach związanych
z zabiegiem. Kluczowe jest zatem
użycie takich słów i sformułowań,
aby były dostosowane do wieku,
wykształcenia i znajomości
tematu odbiorcy. Pamiętajmy,
że klient może nie znać
specjalistycznej terminologii
i nie zrozumieć szczegółowych
informacji zawartych
w formularzu.

6. ZobowiÈzania pozabiegowe
Kolejny istotny element formularza
zgody. CzÚsto zdarzajÈ siÚ sytuacje,
gdy niezadowoleni klienci przychodzÈ zbroszczeniami do gabinetów
kosmetycznych, abpo przeprowadzonym zbnimi wywiadzie okazuje
siÚ, ĝe nie stosowali siÚ do zaleceñ
kosmetologa. Przykïadem zobowiÈzañ
pozabiegowych jest chociaĝby niedotykanie miejsc poddanych zabiegowi
ibzachowanie wysokiej higieny dïoni
czy teĝ niezaĝywanie kÈpieli sïonecznych wbsolarium przez okreĂlony czas
lub niekorzystanie zbgorÈcych kÈpieli
wbdniu zabiegu. PosiadajÈc podpisany wïasnorÚcznie przez klienta
formularz zgody, nie narazimy siÚ na
ryzyko wystÈpienia bezpodstawnych
roszczeñ.
7. OĂwiadczenia oraz data ibpodpis
klienta ibosoby wykonujÈcej zabieg
Jest to ostatni punkt, zawierajÈcy
oĂwiadczenia klienta obtym, ĝe bardzo
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dokïadnie ibszczegóïowo zapoznaï siÚ
ze wszystkimi informacjami dotyczÈcymi zabiegu, zostaï poinformowany
obspodziewanych efektach, moĝliwoĂciach wystÈpienia dziaïañ niepoĝÈdanych, abtakĝe ĝe zobowiÈzuje siÚ
przestrzegaÊ zaleceñ pozabiegowych.
Wbmiejscu tym warto równieĝ uĝyÊ
sformuïowañ mówiÈcych obtym, ĝe
klient podejmuje decyzje Ăwiadomie,
ĝe miaï moĝliwoĂÊ zadawania pytañ,
abwszelkie udzielone odpowiedzi
byïy dla niego zrozumiaïe. Ponadto
potrzebna jest jeszcze zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnych zbwymaganiami GIODO. Jeĝeli
gabinet prowadzi dziaïania marketingowe, to wbtym miejscu moĝna
zapytaÊ klienta obchÚÊ otrzymywania
takich materiaïów. Jeĝeli dodatkowo
bÚdziemy wykonywali zdjÚcia miejsc
poddanych zabiegowi, powinniĂmy
na to otrzymaÊ osobnÈ zgodÚ.
FORMULARZ BEZ WAD PRAWNYCH
PosiadajÈc zgodÚ zbudowanÈ na podstawie powyĝszych punktów moĝna mieÊ
pewnoĂÊ, ĝe wbprzypadku nieudanego
zabiegu mamy dowód potwierdzajÈcy, ĝe klient wyraziï jÈ ibĝe zostaï
obwszystkim dokïadnie poinformowany.
Formularz ten naleĝy traktowaÊ jako
jeden zbnajwaĝniejszych dokumentów
wbgabinecie, dlatego waĝne jest, aby
byï on odpowiednio skonstruowany
oraz ĝeby zawieraï wszystkie niezbÚdne
elementy. Wbinternecie moĝna znaleěÊ
wiele formularzy zgód, jednakĝe wbwielu przypadkach zawierajÈ one raĝÈce
bïÚdy, takie jak stosowanie klauzul abuzywnych, czyli takich, których stosowania zabrania polskie prawo. Przykïadem
klauzuli abuzywnej jest na przykïad
zapis, ĝe kosmetolog nie ponosi ĝadnej
odpowiedzialnoĂci za wykonany zabieg.
Wbprzypadku, gdy klient podpisze taki
dokument, oczywiĂcie ma on prawo dochodziÊ swoich roszczeñ przed sÈdem,
poniewaĝ podpisanie formularza zgody
zbzakazanymi klauzulami nie powoduje zbycia siÚ praw do ewentualnego
roszczenia.
PodsumowujÈc, przyjrzyjmy siÚ formularzom zgody wbnaszych gabinetach
ibzadbajmy, aby byïy one jak najlepiej
skonstruowane. Jeĝeli nie wiemy, jak
taki dokument stworzyÊ, moĝna zwróciÊ
siÚ do dziaïajÈcych wbPolsce specjalistycznych ğrm zbbranĝy beauty, które
kompleksowo zajmujÈ siÚ doradztwem
wbzakresie zgód, specjalistycznych
ubezpieczeñ oraz ich ochronÈ prawnÈ.
Spokój ibbezpieczeñstwo to podstawa
wbgabinecie kosmetycznym, abposiadanie dobrego formularza
zgody zbpewnoĂciÈ je
zapewnia.
Grzegorz Maciaszek
MedLegalis
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Jak reagować na
negatywne komentarze
na Facebooku?

Fot. Fotolia.com

NEGATYWNE OPINIE
NA FACEBOOKU WYMAGAJĄ
PILNEJ INTERWENCJI
Istnieje kilka powodów, dla których
warto na powaĝnie zajÈÊ siÚ kaĝdym negatywnym komentarzem na Facebooku:
• zïe wieĂci bardzo szybko siÚ rozchodzÈ –bszybciej niĝ nawet najbardziej
szczere pochwaïy,
• jeden post na Facebooku moĝe zobaczyÊ kilka, abnawet kilkanaĂcie tysiÚcy
osób,
• ludzie lubiÈ „afery”, abnegatywne
emocje przyciÈgajÈ sporo postronnych osób,
• ludzie utoĝsamiajÈ siÚ zb„pokrzywdzonÈ osobÈ” ibzaczynajÈ podzielaÊ jej
negatywnÈ opiniÚ.
Istnieje powiedzenie, ĝe jeden niezadowolony klient to kilkunastu klientów
straconych. Wberze mediów spoïecznoĂciowych mówimy obsetkach, czy nawet
tysiÈcach osób, które tracÈ zaufanie do
ğrmy wbwyniku niewïaĂciwej reakcji na
kryzysowÈ sytuacjÚ.

Klientka skrytykowała pracę twojego gabinetu
w komentarzu na Facebooku? A może wystawiła ci
negatywną ocenę? Podpowiadamy jak reagować na skargi
zamieszczane w mediacah społecznościowych i w jaki
sposób działać, żeby nie zaostrzyć konﬂiktu.

F

acebook daje gabinetom
kosmetycznym nieograniczone moĝliwoĂci promocji,
która nie musi wcale wiÈzaÊ
siÚ zbduĝymi nakïadami
ğnansowymi. To idealne wrÚcz medium
reklamowe, które otwiera nam ïatwy
ibszybki dostÚp do tysiÚcy potencjalnych
klientek. Nasze komunikaty reklamowe
wbjednej chwili pojawiajÈ siÚ na ekranie
osób, które mogÈ byÊ zainteresowane

naszymi usïugami. Nie wszyscy zdajÈ
sobie jednak sprawÚ zbtego, ĝe to, co
jest ogromnym atutem Facebooka,
czyli zasiÚg ibszybkoĂÊ komunikacji,
jednoczeĂnie stanowi spore zagroĝenie
dla osób, które reklamujÈ siÚ za poĂrednictwem tego medium. Warto wiÚc
wiedzieÊ, wbjaki sposób reagowaÊ na
negatywne opinie, ĝeby ochroniÊ dobre
imiÚ naszego gabinetu ibnie zniechÚciÊ
do nas potencjalnych klientek.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWYMI
SYTUACJAMI
1. Przede wszystkim unikajmy problemów
JeĂli zamieszczamy informacjÚ
obpromocji, wyjaĂnijmy dokïadnie jej
zasady. OrganizujÈc konkurs, opiszmy dokïadnie proces wyboru laureatów ibkryteria, którymi bÚdziemy siÚ
kierowaÊ. Zostawiajmy klientkom jak
najmniej pola do wïasnych interpretacji –bim wiÚcej sobie dopowiedzÈ,
tym bardziej bÚdÈ zawiedzione.
2. Starajmy siÚ przewidywaÊ
trudne sytuacje
Wypiszmy wszystkie trudne sytuacje, które miaïy miejsce do tej pory
ibzastanówmy siÚ, co zrobiÊ, ĝeby
wbprzyszïoĂci rozwiÈzywaÊ je skuteczniej. Wypiszmy równieĝ rzeczy, które
mogÈ potencjalnie zdenerwowaÊ
klientki ibzastanówmy siÚ, co moĝna
zrobiÊ, ĝeby temu zaradziÊ.
3. Reagujmy bïyskawicznie
WiÚkszoĂÊ trudnych sytuacji da siÚ
rozwiÈzaÊ juĝ na samym poczÈtku.
Im dïuĝej zwlekamy zbreakcjÈ, tym
wiÚksze straty poniesiemy. Klientka
bÚdzie podwójnie wĂciekïa –bzbpier-

reklama

wotnego powodu ibdlatego, ĝe po raz kolejny zostaïa zlekcewaĝona. Jej negatywna opinia trağ do wiÚkszego grona
odbiorców, którzy bÚdÈ jÈ dalej udostÚpniaÊ. OczywiĂcie
warto zaznaczyÊ, ĝe duĝy zasiÚg majÈ zwykle powaĝne
sprawy –btakie, które wywoïujÈ duĝo emocji. Wpisu na
temat niewielkiej trwaïoĂci stylizacji ĝelowej raczej nikt
nie bÚdzie masowo udostÚpniaï, niemniej jednak, jeĂli
odpiszemy klientce wbemocjonalny sposób, nawet bïaha
sprawa moĝe siÚ juĝ wymknÈÊ spod kontroli. Niezaleĝnie
od tego czy problem jest powaĝny, czy nie –bzareagowaÊ
powinniĂmy. Przecieĝ nawet jedna utracona wbten sposób
klientka to dla nas realne straty ğnansowe.
Ustalmy osobÚ odpowiedzialnÈ, która bÚdzie pilnowaïa, ĝeby na bieĝÈco odpowiadaÊ na wiadomoĂci ibczytaÊ
komentarze. Moĝna stworzyÊ wspólnie kilka szablonów,
które bÚdÈ stosowane wbprzypadku pojawiania siÚ tych
samych problemów. Im bardziej jesteĂmy przygotowani,
tym lepiej poradzimy sobie wbtrudnej sytuacji.
4. Ograniczmy do minimum kasowanie komentarzy
Kasowanie komentarzy ma sens wyïÈcznie wbsytuacjach
wbktórych:
• mamy do czynienia zbosobÈ wulgarnÈ lub niezrównowaĝonÈ,
• nikt nie zobaczyï posta, co jest wbpraktyce raczej niewykonalne ibdodatkowo nie rozwiÈzuje problemu klientki,
• mamy do czynienia zbhejtem, spamem itd.
Wbinnych sytuacjach zdecydowanie lepiej jest rozwiÈzaÊ
problem, niĝ zamiataÊ go pod dywan. JeĂli podejdziemy do sprawy profesjonalnie, zyskamy swojÈ reakcjÈ
wboczach klientek. BezmyĂlne kasowanie negatywnych
komentarzy sprawi, ĝe klienci zacznÈ nas postrzegaÊ jako
osoby nieuczciwe. Od tej zasady istniejÈ pewne wyjÈtki,
ale wbwiÚkszoĂci przypadków warto siÚ do niej stosowaÊ.
Przykïad
Klientka pisze: Nie jestem zadowolona zbwizyty. Czekaïam
na swojÈ kolej prawie póï godziny!
Moĝna odpisaÊ: Pani Katarzyno, bardzo serdecznie przepraszam za zaistniaïÈ sytuacjÚ. Dokïadamy starañ, aby wyeliminowaÊ opóěnienia, niemniej jednak nie zawsze jest to moĝliwe. DziĂ wbwyniku naïoĝenia siÚ kilku nieprzewidzianych
okolicznoĂci opóěnienie byïo wyjÈtkowo duĝe. WyciÈgnÚïyĂmy
wnioski zbtej sytuacji. DziÚkujemy za Pani cierpliwoĂÊ ibjeszcze
raz serdecznie przepraszamy.
KompromisowÈ (choÊ nie zawsze) opcjÈ jest ukrycie komentarza, co skutkuje tym, ze widzi go wyïÈcznie osoba,
która go zamieĂciïa oraz znajomi tej osoby. JeĂli jednak
zrobimy to po obejrzeniu postu przez wiele osób, klientki
mogÈ pomyĂleÊ, ĝe rzeczywiĂcie jesteĂmy winni.
5. Schowajmy dumÚ do kieszeni
Wbpowyĝszej sytuacji moĝna by odpisaÊ równieĝ: Nie
mamy wpïywu na to, ĝe klientki siÚ spóěniajÈ. Wbwersji
optymistycznej klientka nadal czuïaby siÚ pokrzywdzona.
Wbwersji pesymistycznej, wĂciekïaby siÚ. Moĝe miaïa
jakieĂ waĝne spotkanie, moĝe musiaïa odebraÊ dziecko
ze szkoïy? Nie warto wdawaÊ siÚ wbdyskusje, bo naszym
gïównym celem jest wyciszenie negatywnych emocji

Istnieje powiedzenie, że jeden niezadowolony
klient to kilkunastu klientów straconych. W erze
mediów społecznościowych mówimy o setkach,
czy nawet tysiącach osób, które tracą zaufanie
do ﬁrmy w wyniku niewłaściwej reakcji na
kryzysową sytuację.
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gatywne wraĝenia zbwizyty wbsalonie.
Wbtym celu moĝna zaprosiÊ klientkÚ
na darmowy zabieg lub przesïaÊ jakiĂ
upominek. Postarajmy siÚ obto, ĝeby
taka informacja znalazïa siÚ wbmiejscach, wbktórych pojawiïy siÚ negatywne opinie. Musimy jednak byÊ bardzo
delikatni, ĝeby nie wywoïaÊ wraĝenia,
ze próbujemy przekupiÊ klientkÚ.

osoby niezadowolonej. PrzegadujÈc
siÚ zbniÈ, na pewno nie uzyskamy
takiego celu.
6. Nie starajmy siÚ ustaliÊ kto ma racjÚ
Musimy sobie uĂwiadomiÊ, ĝe najmniej istotne jest to, kto ma racjÚ. Nawet jeĂli mamy jÈ my, nie powinniĂmy
udowadniaÊ winy klientce. Ona ibtak
nie przyzna nam racji –bchoÊby dla
zasady. Trzeba wiÚc szukaÊ innej drogi
rozwiÈzania problemu. Zastanówmy
siÚ dlaczego klientka pisze na Facebooku? Czuje siÚ rozĝalona ibzlekcewaĝona. Chce, ĝeby ktoĂ jÈ wysïuchaï
ibzrozumiaï. To wïaĂnie powinniĂmy
zrobiÊ –bokazaÊ empatiÚ, zrozumienie.
JeĂli klientka nas atakuje, najgorszÈ
rzeczÈ jest wchodzenie zbniÈ wbpotyczkÚ. KtoĂ kto nas zaczepia, jest
naszykowany na walkÚ. JeĂli zamiast
niej otrzyma wsparcie ibzrozumienie, jego negatywne emocje zostanÈ
przynajmniej czÚĂciowo rozbrojone.
Co odpisaÊ? Uĝywajmy zwrotu typu:
Rozumiem Pani rozgoryczenie… Wiem,
ĝe czuje siÚ Pani zawiedziona…
7. Podejděmy do sprawy „na zimno”
To nie jest kïótnia zbprzyjacióïkÈ, ale
problem, który my musimy rozwiÈzaÊ, bo jesteĂmy przedstawicielami
ğrmy. Emocje sÈ tutaj najgorszym doradcÈ. JeĂli mamy porywczy charakter, zanim odpiszemy klientce, weěmy
kilka gïÚbokich wdechów ibwypijmy
szklankÚ zimnej wody. Moĝemy równieĝ zleciÊ to zadanie komuĂ, kto ma
wyczucie ibdyplomatyczne zdolnoĂci.
8. Weěmy odpowiedzialnoĂÊ ibnaprawmy szkody
Musimy oddzieliÊ –bwyïÈcznie na
wïasne potrzeby –bsytuacje, wbktórych
rzeczywiĂcie zawiniliĂmy od „zwykïego marudzenia” klientek. To drugie
pacyğkujmy wbsposób dyplomatyczny
–bjak na opisanym wczeĂniej przykïadzie. JeĂli jednak wina ewidentnie

leĝy po naszej stronie, zdecydowanie
powinniĂmy zrobiÊ coĂ wiÚcej.
Przykïad
PoplamiïyĂmy klientce bluzkÚ hennÈ
lub woskiem. To idealny przykïad
sytuacji, którÈ powinno siÚ rozwiÈzaÊ
wbsalonie. Fakt, ĝe sprawa trağïa na
Facebooka, jest najprawdopodobniej
efektem naszych zaniedbañ. SytuacjÚ
jednak trzeba rozwiÈzaÊ. Oprócz
przeprosin trzeba naprawiÊ szkody,
np. zwróciÊ klientce za pralniÚ. Taki
komentarz warto usunÈÊ, ale dopiero

Ustalmy osobę odpowiedzialną,
która będzie pilnowała, żeby
na bieżąco odpowiadać na
wiadomości i czytać komentarze.
Można stworzyć wspólnie kilka
szablonów, które będą stosowane
w przypadku pojawiania się tych
samych problemów. Im bardziej
jesteśmy przygotowani, tym
lepiej poradzimy sobie w trudnej
sytuacji.
wtedy, gdy caïa sprawa zostanie rozwiÈzana ibzwiÈzane zbniÈ poruszenie
ucichnie. Nie uciekajmy od odpowiedzialnoĂci. Kaĝdy zbnas popeïnia
bïÚdy, najwaĝniejsze jednak, ĝeby potrağÊ siÚ do nich przyznaÊ ibnaprawiÊ
powstaïe szkody. To bardzo imponuje
ludziom. Osobom, które potrağÈ
przyznaÊ siÚ do bïÚdu ibnaprawiÊ
szkody, wybacza siÚ znacznie wiÚcej.
9. Zminimalizujmy negatywne wraĝenia klientki
Klientka otrzymaïa zwrot pieniÚdzy za
pralniÚ? Super! Warto jednak dodatkowo postaraÊ siÚ, ĝeby zmniejszyÊ jej ne-

JAK RADZIĆ SOBIE
Z NEGATYWNYMI KOMENTARZAMI
KONKURENCJI?
Jednym ze sposobów na radzenie sobie
zbnegatywnymi komentarzami pisanymi
przez konkurencjÚ jest zdemaskowanie
osoby komentujÈcej wbsubtelny sposób,
który nie pokaĝe nas wbĂwietle osoby
mĂciwej ibwyrachowanej.
Przykïad
Otrzymujemy komentarz: To najgorszy
gabinet, wbjakim byïam! Nie polecam!!!
Nasza odpowiedě: Pani Anno, bardzo
zaleĝy nam na tym, ĝeby klientki byïy
zadowolone zbwizyty wbnaszym gabinecie,
dlatego sprawdzamy dokïadnie kaĝdÈ
sytuacjÚ, wbktórej nasi klienci zgïaszajÈ
problemy. Nie mamy informacji obtym, ĝeby
osoba obPani nazwisku korzystaïa zbnaszych usïug. Bardzo nam przykro, ĝe miaïa
Pani nieprzyjemne doĂwiadczenia. ByÊ
moĝe zaszïa jakaĂ pomyïka ibzamieĂciïa
Pani komentarz na niewïaĂciwym proğlu.
JeĂli nie jest Pani zadowolona ze swojego
gabinetu to oczywiĂcie zapraszamy do nas,
mamy teraz fajnÈ promocjÚ na…
Taka odpowiedě powinna rozwiÈzaÊ
problem. ZamknÈÊ sprawÚ „niezadowolonej klientki” ibudowodniÊ innym, ĝe
nasz gabinet jest profesjonalny.
Najlepszym sposobem na unikniÚcie
negatywnych komentarzy jest dbanie
obto, ĝeby klientki wychodziïy zbnaszego
gabinetu zadowolone. Postarajmy siÚ
zdiagnozowaÊ ibwyeliminowaÊ wszystkie moĝliwe przyczyny niezadowolenia
klientek. JeĂli planujemy nowÈ akcjÚ
reklamowÈ, przygotujmy siÚ na wszystkie czarne scenariusze, takie jak brak
miejsc, ïÈczenie siÚ promocji, opóěnienia itp. Starajmy siÚ zawsze byÊ obkrok
do przodu. JeĂli mamy zbtym problem,
skonsultujmy siÚ zbosobÈ, którÈ zawsze
postrzegaliĂmy za zbyt ostroĝnÈ, zachowawczÈ. Czasami sami nie widzimy
rzeczy, które dla innych sÈ oczywiste.
Lepiej skorzystaÊ wiÚc zbdoĂwiadczenia
innych, niĝ póěniej walczyÊ zbkonsekwencjami wïasnych bïÚdów.
Anna Wydra-Nazimek
mgr kosmetolog, specjalistka
do spraw marketingu
wbbranĝy beauty zbwieloletnim
doĂwiadczeniem. Prowadzi
bloga dla wïaĂcicieli ibmanagerów gabinetów
kosmetycznych na temat skutecznego
marketingu ibzarzÈdzania salonem:
https://gabinetodzaplecza.pl
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Skuteczna motywacja
pracowników
DziĂ nie wystarczÈ pracownikom dobre zarobki ibpakiety dodatkowe, aby
chcieli dla nas pracowaÊ. Potrzebna jest odpowiednia motywacja, która
sprawi, ĝe bÚdÈ utoĝsamiali siÚ oni zbsalonem ibmarkÈ, dla której pracujÈ.
CoĂ, co da im poczucie bycia waĝnym ibpotrzebnym.

AGNIESZKA ROBAKIEWICZ
manager salonu Ce-Ce
Beauty Clinic

Zatem pierwsza
zasada – angażujmy
ludzi przez
dostrzeganie ich
wyjątkowości.
Dawajmy im poczucie,
że są potrzebni
i akceptowani.
Pokażmy im ich
wpływ na całą ﬁrmę.
Dajmy im coś, co
sprawi, że będą mieli
poczucie rozwoju.

JednÈ zbistotnych obserwacji kaĝdego menedĝera, nie tylko zarzÈdzajÈcego salonem spa
czy klinikÈ medycyny estetycznej, jest trudnoĂÊ znalezienia wïaĂciwych ludzi do pracy.
Jeszcze niedawno, kiedy mieliĂmy rynek
pracodawców, nikt siÚ zbosobami zatrudnionymi nie liczyï. Na kaĝde zwolnione miejsce
czekaïa dïuga kolejka chÚtnych, gotowych
na wszystko, byle tylko mieÊ zatrudnienie. CzÚsto pracodawcy wykorzystywali tÚ
sytuacjÚ ibnie wkïadali wysiïku wbbudowanie
wïaĂciwego Ărodowiska pracy dla nowoprzyjÚtych. Teraz sprawy poszïy wbdrugÈ stronÚ
–bcoraz czÚĂciej sïyszÚ od pracodawców, ĝe
wolÈ nie zwracaÊ uwagi pracownikom, „bo
jeszcze siÚ obraĝÈ ibodejdÈ, ibbÚdÚ miaï kïopot”. OczywiĂcie, kaĝde zbtych podejĂÊ jest
niewïaĂciwe ibnie wróĝy sukcesów wbrozwoju
ğrmy. Jak zatem sprawiÊ, ĝeby wbtych trudnych dla pracodawcy warunkach utrzymaÊ
stabilnoĂÊ zatrudnienia ibzbudowaÊ zmotywowany zespóï?
NajczÚĂciej stosowany sposób to motywacja
ğnansowa. Moim zdaniem maïo skuteczna.
Nie moĝemy przecieĝ wbnieskoñczonoĂÊ
zwiÚkszaÊ wynagrodzenia, bo wczeĂniej
czy póěniej nie bÚdzie nam siÚ to opïacaÊ.
Poza tym juĝ dawno zostaïo udowodnione,
ĝe pieniÈdze motywujÈ tylko do pewnego
momentu. Dla wiÚkszoĂci nie sÈ wartoĂciÈ
samÈ wbsobie, abjedynie Ărodkiem do czegoĂ. Wbkluczowym momencie kwota, którÈ
zaproponujemy, moĝe nie byÊ konkurencjÈ
do planów prywatnych pracowników. Ibco
wtedy? Zamkniemy wczeĂniej klinikÚ?
Odwoïamy wizytÚ waĝnego klienta? Tu jest
wïaĂnie podstawowa rola kaĝdego menedĝera
–bzaangaĝowaÊ pracownika wbjego obowiÈzki,
ĝeby miaï poczucie, ĝe ta praca jest „jego”, to
znaczy ma na niÈ wpïyw, daje mu nie tylko
pieniÈdze, ale coĂ wiÚcej. CoĂ, co daje mu
poczucie sensu –bczuje siÚ waĝny ibpotrzebny.
Ostatnio miaïam stycznoĂÊ zbwykïadem
profesora Joachima Bauera, niemieckiego
neurologa. Mówiï on miÚdzy innymi obtym,
jak zbpunktu widzenia badañ naukowych
wyglÈda proces motywacji u czïowieka.
Otóĝ mamy wbsobie taki neuronalny ukïad
odpowiedzialny za to, czy chce nam siÚ coĂ
robiÊ, czy teĝ nie. Ten ukïad jest aktywowany przez inny system limbiczny, którego
zadaniem jest obserwowanie naszej pozycji
wbgrupie otaczajÈcych nas ludzi. Od poczÈt-

ku naszego istnienia na Ziemi byliĂmy stworzeniami stadnymi ibnic dziwnego, ĝe natura
nas wbtaki system kontrolny wyposaĝyïa.
MusieliĂmy utrzymaÊ siÚ wbstadzie, ĝeby
przetrwaÊ. Otóĝ zdaniem profesora Bauera
neuronalny ukïad motywacyjny aktywowany jest przez sygnaï „jestem dostrzeĝony,
zaakceptowany” ibwówczas uruchamia siÚ
wbnas gotowoĂÊ do wysiïku, kreatywnoĂÊ.
CiekawostkÈ jest to, ĝe jeĂli tego sygnaïu
akceptacji ibdostrzeĝenia nie otrzymamy, aktywuje siÚ inny system, teĝ wbpewnym sensie
nas chroniÈcy –bsystem strachu ibstresu. JeĂli
wiÚc nie dostrzeĝemy naszych pracowników
wbsposób szczególny, bÚdÈ oni szukali akceptacji wĂród naszych konkurentów. Po to,
ĝeby tam to uczucie akceptacji znaleěÊ.
Zatem pierwsza zasada –bangaĝujmy ludzi
przez dostrzeganie ich wyjÈtkowoĂci.
Dawajmy im poczucie, ĝe sÈ potrzebni
ibakceptowani. Pokaĝmy im ich wpïyw na
caïÈ ğrmÚ. Zadbajmy obich dobre relacje
zbinnymi wspóïpracownikami. Zorganizujmy im ciekawe szkolenie ibkoniecznie niech
to nie ono bÚdzie tylko sprzedaĝowe. Dajmy
im coĂ, co sprawi, ĝe bÚdÈ mieli poczucie
rozwoju. Bardzo dobre efekty przynosi
udziaï wbróĝnego rodzaju szkoleniach
zwiÚkszajÈcych kreatywnoĂÊ, komunikacjÚ,
budowanie zespoïowoĂci. Jednak sÈ one
tak rzadko wykorzystywane wbsalonach czy
klinikach.
We wszystkich klinikach, wbktórych pracowaïam, wprowadzaïam zasadÚ, ĝe wszystkie zabiegi byïy dostÚpne dla wszystkich
pracowników. Nie wyobraĝam sobie, ĝeby
recepcjonistka dobrze sprzedaïa zabieg,
nie sprawdzajÈc wczeĂniej na sobie jak on
dziaïa. Albo jak kosmetolog ma zachÚciÊ
swojÈ klientkÚ (czÚsto przecieĝ dïugo rozmawiajÈ) do skorzystania zbzabiegu lekarza
medycyny estetycznej, jeĂli wczeĂniej
sama entuzjastycznie nie zachwyciïa siÚ
jego efektami. Ibodwrotnie –bniech oblekarzy zadbajÈ kosmetolodzy. To oni póěniej
wbsposób wiarygodny opowiedzÈ pacjentom,
jak uzupeïniÊ wykonany przez nich zabieg
wbgabinecie obok.
Takie podejĂcie to wyïÈcznie korzyĂci dla
wszystkich. Sprawia, ĝe miejsce pracy jest
czymĂ wiÚcej, niĝ tylko sposobem na pïacenie rachunków. Zadbajmy wiÚc, ĝeby nasi
ludzie lubili tam przychodziÊ.
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Boty na Facebooku
nowa forma komunikacji z klientami
Boty, które wspierają marketing i promocję ﬁrmy, to zaawansowane technologicznie
narzędzia. Warto po nie sięgnąć, zwłaszcza że są bezpłatne, a efekty, które dzięki nim
uzyskamy, mogą w znacznym stopniu wpłynąć na sprzedaż naszych usług.

W

dzisiejszych czasach rozmowa
obautonomicznych samochodach, które
potrağÈ samodzielnie przemieszczaÊ
siÚ zbpunktu Abdo punktu B to juĝ nic
szczególnego. Udaïo siÚ wykluczyÊ
czynnik ludzki zbprocesu, który jesz-

cze niedawno wydawaï siÚ niemoĝliwy.
Czy wbjakiĂ sposób wdroĝona technologia pomoĝe wbcodziennym ĝyciu?
Przekonamy siÚ wkrótce. Jedno jest
pewne. Automatyzacja bardzo nam
pomogïa. Usprawniïa wiele procesów,
co zbkolei wpïynÚïo na koszty produkcji, obsïugi, serwisu itd. Skoro byïo
moĝliwe zautomatyzowaÊ tak zaawan-

sowane technologie, to czy prostsze
rzeczy, takie jak komunikacja internetowa, sprzedaĝ ibpromocja ğrmy mogÈ
mieÊ swoje automatyczne ibautonomiczne systemy? Odpowiedzi moĝna
siÚ doĂÊ ïatwo domyĂleÊ, poniewaĝ
inaczej by ten artykuï nie powstaï.
Witajcie boty! To wïaĂnie one wbostatnim czasie zrewolucjonizowaïy sposób

reklama

Za pomocą botów można nie tylko prowadzić
sprzedaż, ale także udostępniać różnego
rodzaju content i budować w ten sposób bazę
subskrybentów.

komunikacji pomiÚdzy markÈ abklientem na Facebooku.
To za ich pomocÈ generowane sÈ znacznie wiÚksze zasiÚgi
organiczne, prowadzona jest zautomatyzowana sprzedaĝ oraz budowane bazy klienckie wblejkach sprzedaĝy.
Poza skutecznoĂciÈ, za sukcesem zbpewnoĂciÈ kryje siÚ
jeszcze jedna rzecz. Jeden zbnajbardziej rozbudowanych
systemów do botów, Chatfuel.com jest wbpeïni bezpïatny.
Skoro wiÚc dajÈ, trzeba braÊ.
Aby dobrze zrozumieÊ sens wykorzystania botów trzeba
rozdzieliÊ je na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to
boty wbmessangerze.
SÈ to boty, które
obsïugujÈ wiadomoĂci przychodzÈce
Jeden z najbardziej
na fanpage danej
ğrmy. ReagujÈ na
rozbudowanych
zapytania, przesyïajÈ
systemów do botów,
linki do produktów
Chatfuel.com jest
oraz przeprowadzajÈ
w pełni bezpłatny.
przez proces wyszukiwania rozwiÈzañ
czÚsto wbdoĂÊ zabawny sposób. DrugÈ
kategoriÈ sÈ boty,
które równieĝ wykorzystujÈ do komunikacji messangera,
ale ich wyzwalaczem nie sÈ wiadomoĂci lecz komentarze
pod postami.
BOTY W MESSANGERZE
Przyjmijmy, ĝe na twój fanpage wpada wiele zapytañ
wbpostaci wiadomoĂci dotyczÈcych obwolne terminy,
ceny usïug, link do strony ze szczegóïami opisujÈcymi
twój produkt itd. Danie odpowiedzi na kaĝde zapytanie wymaga czasu, który jest tak bardzo cenny podczas
prowadzenia biznesu. Skoro wiÚc odpowiedzi czÚsto sÈ
ustandaryzowane, moĝemy wykorzystaÊ boty do tego, by
odpowiadaïy za nas. Na grağce numer 1 widaÊ okno aplikacji chatfule.com, która dostarcza wszystkie potrzebne
opcje do automatycznej obsïugi.

Grağka nr 1.
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Jeśli ogłaszamy promocję,
organizujemy konkurs lub
inną akcję na Facebooku, za
pomocą aplikacji Chatfuel.
com możemy wszystkich
powiadomić w jednej
wysłanej wiadomości.

W polu ODPOWIEDZI sÈ najczÚstsze
opcje pytañ, które sÈ zadawane przez
moich klientów. Niestety na tej grağce
nie widaÊ wszystkich poïÈczeñ pomiÚdzy sekwencjami (moĝesz je sprawdziÊ
wchodzÈc na mój fanpage ibwysyïajÈc
wiadomoĂÊ), natomiast sam bot jest
na tyle rozbudowany, ĝe jest wbstanie
obsïuĝyÊ mi automatycznie okoïo 70%
wiadomoĂci. SkÈd aĝ tyle? Po pierwsze
ustandaryzowane odpowiedzi pokazujÈ
siÚ zawsze wbopcjach menu, które jest
dostÚpne dodatkowo wbmessangerze.
JeĂli wiÚc klikniemy wbprzycisk ROZMAWIAJ po otrzymaniu pierwszej wiadomoĂci, bot przeĂle nam propozycje
tematów. KlikajÈc wbtemat, zobaczymy
kolejne opcje pytañ zbodpowiedziami
wbkolejnym kroku. Po drugie bot jest
wbstanie analizowaÊ otrzymywanÈ
treĂÊ ibwychwytywaÊ sïowa kluczowe.
JeĂli wiÚc klient napisze do nas „Kiedy
macie wolne terminy?”, to po ustawieniu sïowa kluczowego „wolne terminy”
bot automatycznie przeĂle odpowiedě,
udostÚpniajÈc dodatkowo link do strony, gdzie zawarte bÚdÈ terminy oraz
moĝliwoĂÊ rejestracji.
Gdyby tego byïo maïo, dodatkowo
moĝemy ustawiÊ peïnÈ sekwencjÚ
wiadomoĂci wysyïanych do osób, które
zostaïy naszymi botowymi subskrybentami. Co to oznacza? Kaĝda osoba,
która zadziaïaïa wbjakiĂ sposób zbbotem, zostaje dodana do listy, zbktórÈ
moĝemy siÚ komunikowaÊ wbzautomatyzowany sposób, ze wszystkimi
osobami jednoczeĂnie. Zamiast wiÚc
wysyïaÊ mailing, moĝemy przesïaÊ
wiadomoĂÊ zbróĝnymi informacjami
wbmessangerze. Jakie ma korzyĂci taka
wysyïka? Po pierwsze jest bezpïatna.
Po drugie liczba otwarÊ wiadomoĂci
wbmessangerze przekracza nawet 95%,
gdzie wbmailingu jest to czÚsto 10-20%.
JeĂli wiÚc wbswojej ğrmie ogïaszamy
promocjÚ, organizujemy konkurs lub
innÈ akcjÚ, za pomocÈ aplikacji Chatfuel.com moĝemy wszystkich powiadomiÊ wbjednej wysïanej wiadomoĂci.
W marketingu internetowym mówi siÚ,
ĝe aby klient coĂ od nas kupiï, musi
byÊ przeprowadzony przez 3 kroki:
know me, like me, trust me. Za pomocÈ
automatycznych sekwencji moĝemy
wysyïaÊ wiadomoĂci wedïug wczeĂniej
zaplanowanego harmonogramu.

Przyjmijmy, ĝe prowadzisz salon urody
ibchcesz przyciÈgnÈÊ klientów wbcelu
rezerwacji miejsc na twoje usïugi.
Przygotowujesz wiÚc 3-4 materiaïy wbpostaci PDF, wideo, wpisu na
blogu lub innych, które bÚdÈ wysyïane
wbtygodniowych odstÚpach czasowych
do twojego klienta. Na koñcu zostanie
przesïana oferta wraz zbkilkuprocentowym kodem rabatowym wbcelu
zwiÚkszenia motywacji zakupowej.
Caïa sekwencja dziaïa automatycznie
ibprzeprowadza klienta wïaĂnie przez
kroki poznania ğrmy, polubienia jej
ibzaufania. Jest to Ăwietny sposób na
budowÚ kolejnej nogi marketingowej,
która dziaïa 24 godziny na dobÚ, 7 dni
wbtygodniu.
BOTY W SŁUŻBIE ZASIĘGÓW
Drugi sposób wykorzystania botów, to
wczeĂniej wspomniane zasiÚgi organiczne. ZasiÚg jest jednÈ zbnajwaĝniejszych rzeczy na Facebooku, poniewaĝ
to on okreĂla, do jakiej liczby osób
docierajÈ nasze posty. Im wiÚkszy zasiÚg, tym wiÚksze prawdopodobieñstwo
sprzedaĝy naszych produktów. ZasiÚg
organiczny pojawia siÚ wtedy, kiedy
nasi fani reagujÈ na nasze posty. Wbsytuacji kiedy np. skomentujÚ twój post,
informacja obtym dziaïaniu pojawi siÚ
na moim wallu ibwidoczna bÚdzie dla
moich znajomych wraz zbtwoim postem. Wbten sposób bezpïatnie docieramy do nowej grupy docelowej.
Problemem natomiast jest to, ĝe nie
zawsze fani chcÈ komentowaÊ czy udostÚpniaÊ posty.
Tutaj wïaĂnie przydajÈ siÚbboty. Przyjrzyjmy siÚ grağce numer 2.

Grağka nr 2.

Powyĝszy post zostaï stworzony przez
ğrmÚ Naturmedicin, która postanowiïa dla pierwszych 500 osób udostÚpniÊ
specjalny kod rabatowy. ChcÈc go
otrzymaÊ, naleĝaïo wpisaÊ wbkomentarzu sïowo TAK. Co siÚ wówczas
dziaïo? Bot automatycznie wysyïaï

wiadomoĂÊ do tej osoby na messaengera zbkodem rabatowym iblinkiem
do zakupu produktu. Liczba 500 osób
uzbieraïa siÚ bardzo szybko, abliczba
komentarzy przekroczyïa ten wynik
juĝ drugiego dnia po publikacji posta.
SkÈd taki efekt? ZachÚtÈ byï kod rabatowy ibukïad byï prosty. Dajesz komentarz, otrzymujesz kod. Kaĝda osoba, która wpisaïa komentarz, wpïynÚïa
na zasiÚg organiczny, poniewaĝ jej
znajomi równieĝ zobaczyli ten post.
Takĝe oni mogli wbdalszej kolejnoĂci
daÊ komentarz ibpoinformowaÊ swoich
znajomych, itd. Wbten sposób zostaï
wygenerowany znacznie wiÚkszy
zasiÚg organiczny, niĝ przy dotychczasowych postach ibdodatkowo zostaïa
wygenerowana sprzedaĝ. Maïo tego
–bosoby, które zareagowaïy na posta
ibodpowiedziaïy na wiadomoĂÊ, zostaïy
dodane do listy subskrybentów, dziÚki
czemu teraz moĝna automatycznie
wysyïaÊ do nich wiadomoĂci.
Innym przykïadem moĝe byÊ mój
post udostÚpniony na fanpageu, który
dotyczy wïaĂnie botów.

Grağka nr 3.

Post ten wspomina obmoĝliwoĂciach
wykorzystania botów. ChcÈc jednak
odebraÊ szczegóïowÈ instrukcjÚ wdroĝenia bota, naleĝaïo wpisaÊ komentarz. Jak widaÊ na grağce numer 3,
zostaïo umieszczonych ponad 1000 komentarzy, co przeïoĝyïo siÚ na ponad
48000 wyĂwietleñ wideo. Za pomocÈ
botów moĝna wiÚc nie tylko prowadziÊ
sprzedaĝ, ale takĝe udostÚpniaÊ róĝnego rodzaju content ibbudowaÊ wbten
sposób bazÚ subskrybentów.
Powyĝsze przykïady to tylko „czubek
góry lodowej” moĝliwoĂci, które dajÈ
botowe automatyzacje. Tak naprawdÚ
wszystko zaleĝy od naszej kreatywnoĂci ibtwórczoĂci, poniewaĝ to od nas
zaleĝy wbjaki sposób je wykorzystamy
ibw jaki sposób bÚdziemy prowadziÊ
naszych klientów.
Daniel Bossy
specjalista wbzakresie
kampanii reklamowych
oraz kreowania skutecznych
kampanii sprzedaĝowych.
www.danielbossy.pl

MORPHO-STRUCTURE
TREATMENT
KOSMETYCZNY LIFTING TWARZY
Odmłodzenie
konturów twarzy
Korekcja
podwójnego podbródka
Natychmiastowy
efekt liftingu
Redukcja zmarszczek
Wzrost elastyczności
PRZED KURACJĄ

PO KURACJI

POŁĄCZENIE RYTUAŁU LIFTINGUJĄCOMODELUJĄCEGO
OPARTEGO NA WYJĄTKOWEJ TECHNICE MASAŻU
Z KOSMETYKAMI DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI W DOMU

Skuteczność udowodniona klinicznie y Wzmocnienie
struktur skóry: 90% y Zwiększenie gęstości skóry: 80% y
Podniesienie owalu twarzyi wygładzenie rysów twarzy: 80%
Dowiedź się więcej: tel. 22 723 81 01 | www.ellabache.pl | fb/EllaBachePoland
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[CASE STUDY]

Wykorzystanie
ﬁlmów wideo w promocji
i marketingu salonu
Od dawna wiadomo, że jeśli ﬁrmy nie ma w wyszykiwarce Google, to nie istnieje. Standardem
jest fanpage na Facebooku, coraz częściej również proﬁl na Instagramie, a od pewnego czasu
kanał salonu urody na YouTube. Wideo marketing staje się coraz popularniejszy.

O

d wielu lat nie korzystam zbĝadnych form
promocji salonu
ofĠine, abjedynie
zbtych online. Jednak
decyzja, jakie kanaïy dotarcia do klienta
wybraÊ, nie byïa prosta. Facebook
ibstrona internetowa to podstawa, ale
jak wiemy to za maïo, dlatego postawi-

ïam na najszybciej rozwijajÈcÈ siÚ gaïÈě
marketingu internetowego, abmianowicie wideo marketing.
CiÈgïy brak czasu powoduje, ĝe klienci
oczekujÈ szybkich zabiegów, dajÈcych
konkretne efekty ibtak samo jest zbprzekazem –bmusi byÊ krótki, treĂciwy oraz
dajÈcy wartoĂÊ. Zbtego powodu zdecydo-

waïam siÚ na robienie ğlmików. Ponad
4 lata temu zaïoĝyïam kanaï salonu na
YouTube, jednak po kilku publikacjach
nastÈpiïa cisza, którÈ przerwaïam 2 lata
temu. Zadaïam sobie wtedy pytania: co
chcÚ osiÈgnÈÊ poprzez dziaïania wbinternecie, po co to wszystko robiÚ, po co sÈ
posty na Facebooku oraz po co artykuïy.
NajwaĝniejszÈ rzeczÈ wbmarketingu
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DLACZEGO
WIDEO MARKETING?
WiÚkszoĂÊ osób woli oglÈdaÊ, niĝ czytaÊ.
Wbkrótkim czasie moĝna przekazaÊ
sporo informacji. Jest to nowa forma
przekazu, lubiana przez odbiorców.
Moĝemy pokazaÊ tam siebie, czyli jacy
jesteĂmy czy jak wyglÈda salon. DziÚki
temu, zanim klient przyjdzie do salonu,
juĝ nas zna. Wideo marketing to jedno
zbnarzÚdzi marketingu internetowego
–bnie dziaïa sam wbsobie ibjest czÚĂciÈ
caïego planu marketingowego.

Należy pamiętać o podaniu
treści w prosty i przystępny
sposób, aby odbiorca nas
zrozumiał. Trzeba wytłumaczyć
na czym polega dany zabieg,
co to jest np. kwas hialuronowy
i dlaczego jest tak ważny.
Nie jest wskazane używanie
fachowego słownictwa, bo
jest ono znane głównie dla
specjalistów, a ﬁlmy nie są do
nich skierowane.

JAKIE FILMIKI KRĘCIĆ?
Takie, jakie chce oglÈdaÊ nasz odbiorca.
Warto przeprowadziÊ ankietÚ wĂród
klientów ibzapytaÊ jakich informacji
oczekujÈ, poniewaĝ oglÈdajÈcy nasz kanaï to potencjalni klienci. NajchÚtniej
oglÈdane sÈ ğlmy obtematyce poradnikowej, wbktórych wbprzystÚpny sposób
znajduje siÚ rozwiÈzanie danego problemu. Radzimy wbnich na przykïad jak
pozbyÊ siÚ cellulitu czy zadbaÊ obsuchÈ
skórÚ, zwïaszcza domowymi sposobami.
KolejnÈ kategoriÈ sÈ ğlmy edukacyjne,
np. obwpïywie poszczególnych witamin
czy poĝywienia na urodÚ, obplusach
ibminusach opalania, obprocesie starzenia. Za ich pomocÈ uczymy ibdoksztaïcamy odbiorcÚ. Warto równieĝ
robiÊ wideo obzabiegach, zwïaszcza tych
popularnych, takich jak endermologia
czy peeling migdaïowy. Klienci szukajÈ
obnich informacji wbinternecie, abğlmy
zamieszczane na YouTube sÈ wyszukiwane przez Google. Naleĝy pamiÚtaÊ,
obpodaniu treĂci wbprosty ibprzystÚpny
sposób, aby odbiorca nas zrozumiaï.
Trzeba wytïumaczyÊ, na czym polega

dany zabieg, co to jest np. kwas hialuronowy ibdlaczego jest tak waĝny. Nie
jest wskazane uĝywanie fachowego
sïownictwa, bo jest ono znane gïównie
dla specjalistów, abğlmy nie sÈ do nich
skierowane.
DoskonaïÈ propozycjÈ sÈ takĝe ğlmiki
obkosmetykach –bna kanale mojego
salonu jest playlista nagrañ wideo
dotyczÈca kosmetyków Thalgo, które
przybliĝajÈ klientowi poszczególne linie
pielÚgnacyjne.
NajwiÚkszÈ jednak popularnoĂciÈ cieszÈ
siÚ ğlmy obnas samych, pracownikach.
KomentujÈ je zarówno staïe klientki,
jak ibnowe. Prezentujemy siÚ w nich
jako ĝyjÈce obok nich osoby, które majÈ
rodziny, mÚĝów, dzieci, zwierzÚta, uprawiajÈ sport, majÈ hobby. Pozwala to na
nawiÈzanie wiÚzi zbklientami ibpokazuje
nas wbcodziennym ĝyciu.
ZachÚcam do tworzenia caïych cykli na
dany temat np. obkwasach, zabiegach na
biust czy pielÚgnacji po 30. roku ĝycia.
Omawiany temat powinien byÊ dostosowany do problemu, jakim zajmujemy
siÚ podczas danej pory roku oraz do
naszego planu marketingowego.
JAK CZĘSTO,
JAK DŁUGO I GDZIE?
Wszystko zaleĝy od tego, na jakim
kanale chcemy publikowaÊ. Ja wybraïam dwa media –bjednym jest YouTube,
na którym publikujemy raz wbtygodniu
ğlmy obdïugoĂci 5-7 minut, abdrugim
Facebook, na którym raz wbtygodniu
umieszczane sÈ krótkie wersje nagrañ
zbYouTube’aboraz dodatkowo dwa razy
wbmiesiÈcu pokaz slajdów zbporadami
ibraz wbmiesiÈcu krótkie informacje co

Jak zaangażować
klientów w wideo?
Konkursy popularne na
Facebooku nie muszą być
nudne. Jeśli będą zachęcały
do nagrań wideo, to
mogą również przynieść
dodatkowe korzyści
dla salonu. Wystarczy
zorganizować konkurs
na krótki ﬁlmik z pobytu
w salonie albo z opinią po
wizycie. Warto je później
wykorzystać jako promocję
salonu. Nawet zwykły
konkurs można ogłosić
w formie wideo, a wyniki
można podać na żywo.
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jest okreĂlenie celu, do którego majÈ
prowadziÊ nasze dziaïania, czyli co
chcemy osiÈgnÈÊ. Moim celem jest byÊ
ekspertem ibdawaÊ odbiorcy informacje,
które sÈ dla niego przydatne. Stworzyïam nowÈ strategiÚ marketingowÈ,
której kluczowÈ czÚĂciÈ zostaï wideo
marketing.

BEAUTY INSPIRATION

O czym warto
pamiętać, planując
treści wideo
1. PLAN – plan
marketingowy, w oparciu
o który tworzymy treści.
Nie obejdzie się bez
kartki papieru i długopisu.
Koniecznie trzeba
zaplanować kiedy i gdzie
ukaże się każdy ﬁlm.
2. TREŚĆ – warto
przygotować sobie
punkty o czym będziemy
mówić, ale nie uczyć
się „roli” na pamięć.
Wyobraźcie sobie, że
mówicie do klientki na
fotelu.
3. SPRZĘT – smartfon
w zupełności wystarcza
4. OŚWIETLENIE – bardzo
potrzebne, ale wystarczy
softbox lub parasolka
5. DŹWIĘK – tutaj warto
zainwestować
6. AKCJA – nie bądźmy
nudne, musimy
zaciekawić odbiorcę
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KTO GRA W FILMIE?
Nikt. Wideo marketing to nie ğlm
wbkinie czybtelewizji, ale taki, który
przedstawia codziennoĂÊ naszej pracy,
to co robimy. Pokazuje, zbjakimibproblemami przychodzÈ do nas klientki, jak im pomagamy. Im bardziej
naturalny ibautentyczny, tym lepiej.
BÈděmy wiÚc sobÈ. OczywiĂcie ïatwiej
powiedzieÊ, niĝ zrobiÊ, bo doskonale
pamiÚtam, jak wszystkie stawaïyĂmy
przed obiektywem pierwszy raz ibnagle
okazywaïo siÚ, ĝe nie wiemy, jak siÚ
nazywamy. Jednak praktyka czyni
mistrza. Przecieĝ mówimy obtym, co
wiemy, wiÚc opowiadajmy.

Fot. Fotolia.com

siÚ ubnas dzieje. Filmy na Facebooka to
minuta, maksymalnie dwie ibkoniecznie
naleĝy pamiÚtaÊ obnapisach.
KTO I CZYM KRĘCI FILMY?
CzÚsto sïyszÚ, ĝe ğlmy to spory wydatek, zajmuje to duĝo czasu, ĝe trzeba
zamykaÊ salon itp. Nic bardziej mylnego. Kaĝdy zbnas ma dzisiaj smartfon, którym moĝe wbsalonie nagrywaÊ
ğlmy kaĝdego dnia. Wystarczy wïÈczyÊ
nagrywanie ibpowiedzieÊ: „Witajcie
wbsalonie X, zapraszam na wycieczkÚ po
gabinecie” czy pokazaÊ zabieg, porozmawiaÊ zbekspertem, np. obsposobach
na trÈdzik.
Pierwsze ğlmy powstawaïy ubmnie telefonem, abteraz krÚcimy je aparatem cyfrowym Ăredniej klasy. Przymierzam siÚ
do zakupu lepszego aparatu, poniewaĝ

Zachęcam do tworzenia
całych cykli na dany temat np.
o kwasach, zabiegach na biust
czy pielęgnacji po 30. roku życia.
Omawiany temat powinien być
dostosowany do problemu,
jakim zajmujemy się podczas
danej pory roku oraz do
naszego planu marketingowego.

robimy ich coraz wiÚcej, jednak nie jest
to najwaĝniejsze. Na poczÈtek wystarczy smartfon, który mamy oraz sprzÚt
dodatkowy, taki jak oĂwietlenie typu
parasolka czy softbox oraz mikrofon –
przypinany do ubrania – to koszt okoïo
300-500 zï. Bardzo waĝny jest děwiÚk,
jeĂlibwiÚc dysponujemy wiÚkszym budĝetem, polecam mikrofon kierunkowy
(do smartfonablub aparatu). Obecnie
nagrywamy děwiÚk na dyktafon, jednak
jego jakoĂÊ jest Ărednia. OczywiĂcie
moĝna wynajÈÊ profesjonalnÈ ğrmÚ,
która przygotuje nam ğlm, ale wtedy
naleĝy liczyÊ siÚ zbkosztem minimum
1500 zï.
Czy warto? Moim zdaniem nie, bo
odbiorca nie chce oglÈdaÊ „sztucznoĂci”, abchce zobaczyÊ nas –bekspertów,
prawdziwe osoby, które dzielÈ siÚ swojÈ
wiedzÈ nie tylko zbklientkÈ leĝÈcÈ na
fotelu, ale ibwiÚkszÈ rzeszÈ odbiorców.
KTO NAM ZMONTUJE
NAGRANIE?
Moĝemy to zrobiÊ sami, korzystajÈc
zbbezpïatnych lub pïatnych programów.
Jest ich bardzo duĝo na rynku ibkaĝdy
znajdzie coĂ dla siebie. Moĝna takĝe
zleciÊ to studentowi czy freelancerowi
za okoïo 100 zï za ğlm –bsama korzystam zbtakiej opcji, poniewaĝ dla mnie
montaĝ byï zbyt czasochïonny, choÊ
znambosoby, którebrobiÈ to wb20 minut.

JAK NAMÓWIĆ PRACOWNIKÓW DO
UDZIAŁU W FILMACH?
Szczerze mówiÈc nie wiem, bo nie
musiaïam nikogo namawiaÊ. Przedstawiïam korzyĂci, jakie pïynÈ zbnagrywania ibwszyscy byli chÚtni. Przecieĝ
kaĝda osoba na ğlmie jest podpisana
zbimienia ibnazwiska, abzatem sama dla
siebie buduje markÚ osobistÈ, tworzy
siebie wboczach odbiorcy jako eksperta.
Nie zmusimy nikogo do nagrywania, ale
jeĂlibwytïumaczymy, po cobto robimy, to
niebsÈdzÚ, ĝebybbyï problem ibtrzeba by
byïo namawiaÊ. PamiÚtajmy obtym, ĝe
koniecznie naleĝy wytïumaczyÊ kaĝde
dziaïanie marketingowe, usiÈĂÊ zbzespoïem ibwszystko dokïadnie omówiÊ po co,
jak ibdlaczego.
TO PO CO FILMY WIDEO?
Po to, ĝeby wbefekciebzdobywaÊ klientów. Poprzez wideo marketing nie
sprzedajemy bezpoĂrednio, ale poĂrednio tak. Trağa do naszego salonu sporo
osób, które mówiÈ, ĝe widziaïy ğlmik
na YouTube, ĝe jak przyszïy, to czuïy
siÚ tak, jakby juĝ nas znaïy. InformujÈ
nas, ĝe przydatne byïy porady, abwbsposób, jakibtïumaczymy, jest przystÚpny.
Jednak to po co kaĝdy zbnas chce robiÊ
ğlmy, zaleĝy odbtego, jakibmamy cel
dziaïañ wbinternecie ibod tego naleĝaïoby zaczÈÊ produkcjÚ salonowÈ.
CZY JEST JAKIŚ PRZEPIS NA
IDEALNE WIDEO?
Nie ma przepisu na wideo idealne –bsama zmieniam formÚ, szukam nowych
rozwiÈzañ, ulepszam. Marketing online
staï siÚ nieodzownÈ czÚĂciÈ promocji
salonu kosmetycznego ibjeĝeli chcemy
docieraÊ do klientów, to powinniĂmy
korzystaÊ zbjego narzÚdzi. Nie trzeba
od razu zakïadaÊ kanaïu na YouTube.
Na poczÈtek wystarczÈ krótkie ğlmiki
na Facebooku, pozwalajÈce byÊ bliĝej
klienta ibprzypominajÈce mu obtym, ĝe
na niego czekamy.
Agnieszka Feifer
WïaĂcicielka NEWLOOK’S
Institute
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California Wave Premium
– jakość i indywidualizm
goĂci korzystajÈcych zbzabiegów, jak
ibterapeutów.
Podstawa leĝanki zostaïa wykonana
zbwykorzystaniem najnowszych technologii stolarskich. Nietypowy proğl
podstawy zostaï osiÈgniÚty dziÚki prasie
membranowej oraz wysokiej jakoĂci
ekologicznego drewna modyğkowanego.
Dlaczego drewno modyğkowane? Poniewaĝ pochodzi zbnaturalnego surowca
–bdrewna, ale jest od niego doskonalsze.
Jest to materiaï zdecydowanie bardziej
gÚsty, twardy ibwytrzymaïy, odporny
na odbarwienia, abjednoczeĂnie zachowujÈcy Ăwietne wïaĂciwoĂci izolacyjne.
ZbzewnÈtrz fornir zostaï zabezpieczony
lakierem na bazie ĝywicy poliakrylowej,
dziÚki której obudowa zachowuje swój
niepowtarzalny wyglÈd naturalnego
drewna, bÚdÈc jednoczeĂnie wysokoodporna na czynniki chemiczne oraz
mechaniczne. Niezaprzeczalnym atutem na rynku leĝanek, jest fakt, iĝ teraz
moĝemy wybraÊ dowolny kolor obicia
zbpalety ponad 50 odcieni.

Wychodząc naprzeciw coraz bardziej świadomym
i wymagającym klientom, wprowadzamy możliwości
personalizacji leżanki. Zauważyliśmy, iż niejednokrotnie
klienci szukają produktu, który pasowałby do już istniejących
pomieszczeń, dlatego każdy może dobrać kolor okleiny
zgodnie ze swoimi wymaganiami, aby sprzęt idealnie
pasował stylistycznie do wyposażenia gabinetu.

ObowiÈzujÈcym trendem wbbranĝy
spa & wellness jest styl ECO. Wbtym
przypadku jest to powrót do natury,
korzystanie zbnaturalnych kosmetyków
wbprocedurach zabiegowych, umoĝliwienie goĂciom relaksu przy wykorzystaniu produktów ekologicznych
iborganicznych. OĂrodki spa & wellness,
day spa oraz gabinety kosmetyczne
podÈĝajÈ wbkierunku standardu Being,
wychodzÈc naprzeciw coraz bardziej
wymagajÈcym ibĂwiadomym klientom.
Zbtego wzglÚdu ğrma Intersun wprowadziïa do kolekcji leĝankÚ kosmetycznÈ
California Wave zbserii Interwell Premium, zaspokajajÈc potrzeby zarówno

Obiciebmateraca jest wykonane ze
skóry ekologicznej, której komponentem jest równieĝ poliuretan. Zastosowanie materiaïu PU gwarantuje dïugÈ
ĝywotnoĂÊ tapicerki ibjej odpornoĂÊ na
mocne Ărodki dezynfekujÈce. Ponadto
wïaĂciwoĂci struktury PU nie pozwalajÈ
na wnikanie roztoczy, abtakĝe eliminujÈ
rozprzestrzenianie siÚ pleĂni ibgrzybów.
Materiaï ten nie uczula oraz jest caïkowicie obojÚtny dla czïowieka ibĂrodowiska. Ponadto zarówno poliuretan, jak
ibdrewno modyğkowane sÈ produktami
ekologicznymi przyjaznymi dla Ărodowiska.
NiewÈtpliwÈ zaletÈbleĝanki jest fakt,
iĝ montowana jest ona wbPolsce, co
wpïywa na gwarancjÚ wysokiej jakoĂci
produktu, jego dostÚpnoĂci oraz moĝliwoĂci doboru odpowiedniej kolorystyki
wzglÚdem wyposaĝanego wnÚtrza.

ul. Katowicka 121
43-190 Mikoïów
www.intersun-spa.pl
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Wideo idealnym nośnikiem
reklamowym

Format wideo w internecie stał się idealnym nośnikiem
reklamowym. Powodów jest wiele: od budowy dużo
większego zaangażowania, niż reklama graﬁczna, po rosnącą
popularność internetowego wideo kosztem np. telewizji. Jak
wykorzystać ten potencjał i za pomocą takich reklam dotrzeć
do swojej grupy docelowej?

P

o pierwsze musimy
zwróciÊ uwagÚ na kilka
istotnych faktów dotyczÈcych reklamy internetowej jako caïoĂci.
Umoĝliwia ona wbwielu przypadkach
wykorzystanie funkcji niedostÚpnych
wb„starych” mediach. WiÚkszoĂÊ zbsalonów beauty dziaïa lokalnie ibposiada
okreĂlone grupy docelowe, zamkniÚte
wbramach pewnej lokalizacji, tery-

torium. Dodatkowo moĝliwe jest
dobranie komunikatów reklamowych
do konkretnej pïci ibwieku. Ibtu jest
klucz –binternet umoĝliwia reklamÚ
skierowanÈ np. do wszystkich kobiet
30+ zbKrakowa ibnajbliĝszych okolic.
Tak dokïadny target jest niemoĝliwy
przy wykorzystaniu telewizji, radia
czy prasy. Ten fakt juĝ powinien byÊ
pierwszym argumentem przemawiajÈcym na korzyĂÊ e-reklamy.

Druga istotna sprawa dotyczy juĝ
umiejÚtnoĂci okreĂlenia celu danej
kampanii wideo oraz dobrania odpowiednich narzÚdzi do jego realizacji.
Za pomocÈ formatów wideo moĝemy
po prostu reklamowaÊ swojÈ ğrmÚ,
zachÚcajÈc do odwiedzin, wïÈczenia
strony czy kontaktu telefonicznego.
Taka reklama bÚdzie bezpoĂrednim
przeniesieniem np. reklamy telewizyjnej wbramy internetu. Moĝemy jednak
wbsposób przemyĂlany ibdïugofalowy
wdroĝyÊ strategiÚ budowy rozpoznawalnoĂci wïasnej marki wĂród konsumentów wïaĂnie za pomocÈ wideo.
WiÈĝe siÚ to mocno zbwprowadzeniem
strategii content marketingu.
Przykïadem moĝe byÊ wykupienie 6-sekundowej reklamy na portalu Youtube,
wbktórej nie ma moĝliwoĂci zbyt wiele
powiedzieÊ obswojej ğrmie czy produkcie, abjedynie moĝna niÈ zaciekawiÊ.
Moĝna równieĝ regularnie umieszczaÊ
poradnikowe ibbardziej merytoryczne
materiaïy wideo na Facebooku ibdocieraÊ nimi do doprecyzowanej grupy docelowej, ciekawej np. efektów danych
zabiegów. Wszystko zaleĝy od tego, jaki
cel chce siÚ osiÈgnÈÊ, abwideo bÚdzie
wyïÈcznie Ărodkiem do niego.
Jakie wiÚc moĝliwoĂci reklamowe daje
internet wbzakresie wideo? Przejdziemy przez kilka najpopularniejszych
formatów, które bÚdÈ bazowaÊ wokóï
najpopularniejszych wbPolsce mediów:
portalu YouTube (naleĝÈcego do Google), portalu Facebook oraz licznych
wideo-playerów, takich jak Ipla,
Player.pl itp.
TRUEVIEW IN-STREAM
Za tÈ skomplikowanÈ nazwÈ kryje siÚ
najpopularniejszy format reklamy
wideo wbinternecie. Kaĝdy niejednokrotnie spotkaï siÚ zbreklamÈ wideo
poprzedzajÈcÈ ğlm na YouTube –bto
wïaĂnie jest TrueView In-Stream. Za
pomocÈ tego formatu, poza wybraniem
sobie lokalizacji, wbktórej reklama
ma siÚ wyĂwietlaÊ, moĝna wïÈczaÊ jÈ
np. wbobrÚbie ğlmów danego kanaïu, wybieraÊ konkretne ğlmy czy ich
tematykÚ. Moĝna wykorzystaÊ wbtym
materiale kaĝde wideo wgrane na
portal Youtube, abzapïaciÊ dopiero
wbmomencie, gdy ktoĂ obejrzy caïÈ
reklamÚ (lub 30 sekund –bo ile jest
dïuĝsza) lub kliknie wblink prowadzÈcy
zbniej do strony www. Nie trzeba pïaciÊ
za wyĂwietlenia, wbktórych uĝytkownik
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pob5 sekundach pominÈï klip. Ten format zdecydowanie pozwala na budowÚ
ĂwiadomoĂci marki wboczach konsumentów ibkomunikowanie ogólnych,
bardziej sprzedaĝowych aspektów
(promocja, nowa usïuga itd.).
TRUEVIEW IN-DISPLAY
(DISCOVERY)
Drugim formatem od YouTube’a jest
rozwiÈzanie, które bardziej pasuje do
promocji merytorycznych, poradnikowych materiaïów. Coraz czÚĂciej szukajÈc wiedzy ibrozwiÈzañ problemów
internauci korzystajÈ zbYouTube’a. Za
pomocÈ tego formatu moĝna zaproponowaÊ swój ğlm np. na liĂcie wyszukañ
lub jako „Polecany ğlm” obok tego,
który ktoĂ wïaĂnie oglÈda. Dla przykïadu, gdy ktoĂ bÚdzie oglÈdaÊ jeden
zbwielu ğlmów dotyczÈcych pozbywania siÚ blizn, moĝna obok zaproponowaÊ swój ğlm wbsposób wartoĂciowy
promujÈcy zabieg kosmetyczny.
Technicznie, wbtym modelu pïaci siÚ za
kaĝde klikniÚcie wbminiaturkÚ danego
wideo ibjego odtworzenie.
BUMPER ADS
Od niedawna bardzo mocno promowanym formatem wideo wbobrÚbie
YouTube’a jest tzw. „Bumper Ads”,
czyli maksymalnie 6-sekundowe reklamy, których odbiorcy nie mogÈ pominÈÊ. Ten format ma formÚ bardziej
sprzedaĝowÈ ibzasiÚgowÈ, bo krótki
czas materiaïu ogranicza treĂÊ, którÈ
moĝna przekazaÊ odbiorcom. Filmy
te wyĂwietlajÈ siÚ przed, wbtrakcie lub
po ğlmach, które wybierzecie. To co
istotne, przy formacie tym rozlicza siÚ
wbmodelu okreĂlonym jako CPM, czyli
pïaci za kaĝde 1000 obejrzeñ. Format
ten szczególnie polecany jest wbprzypadku, kiedy jest moĝliwoĂÊ przekazania waĝnych treĂci wbkrótkim czasie.
FACEBOOK ADS
NajwiÚkszy ibnajpopularniejszy wbPolsce portal spoïecznoĂciowy. UdostÚpnia
nieograniczone moĝliwoĂci reklamowe
zbuĝyciem wideo. Moĝna dodaÊ zwykïy
post na swoim fanpage’u, który bÚdzie
wzbogacony wideo ibgo reklamowaÊ. Istnieje teĝ moĝliwoĂÊ wïÈczenia reklamy
wideo ibskupienia siÚ na maksymalizacji
obejrzeñ. PierwszÈ strategiÚ najlepiej

Za pomocą formatów wideo
możemy reklamować swoją
ﬁrmę, zachęcając do odwiedzin,
włączenia strony czy kontaktu
telefonicznego. Taka reklama
będzie bezpośrednim
przeniesieniem np. reklamy
telewizyjnej w ramy internetu.

Media społecznościowe w dużej
mierze bazują na urządzeniach
mobilnych, na których
najczęściej ﬁlmy i animacje
włączają się bez dźwięku. Warto
zatem na ﬁlm nanieść napisy,
aby komunikacja dotarła do
potencjalnych klientów z jak
największą siłą.

wdroĝyÊ, gdy ktoĂ chce opowiedzieÊ
swojÈ historiÚ ibprzekazaÊ wiedzÚ za
pomocÈ np. wideo poradników. Druga
ma potencjaï bardziej sprzedaĝowy.
Zbtechnicznego punktu widzenia warto
pamiÚtaÊ obdwóch rzeczach. Po pierwsze Facebook mocniej ibtaniej promuje
ğlmy wgrane wïaĂnie na Facebooka,
wiÚc jeĂli korzystasz zbtego samego
materiaïu co np. na YouTube, to ibtak
warto wgraÊ go tu osobno, abnie posïugiwaÊ siÚ linkiem prowadzÈcym do
facebookowego konkurenta. Po drugie
media spoïecznoĂciowe wbduĝej mierze
bazujÈ na urzÈdzeniach mobilnych, na
których najczÚĂciej ğlmy ibanimacje
wïÈczajÈ siÚ bez děwiÚku. Warto zatem
na ğlm nanieĂÊ napisy, aby komunikacja dotarïa do potencjalnych klientów
zbjak najwiÚkszÈ siïÈ.
TELEWIZJE INTERNETOWE
Player.pl, Ipla, kanaïy VOD itd. –bkaĝde
takie rozwiÈzanie posiada swój system
reklamowy ibumoĝliwia wykupienie
reklam wideo wbramach np. konkretnych programów odtwarzanych wbich
telewizji. WbwiÚkszoĂci przypadków
rozliczamy siÚ wbmodelu CPM za 1000
wyĂwietleñ, ale pierwsza stawka ibtak
jest niekonkurencyjna wzglÚdem np.
YouTube’a, abgdy chcemy na grupÚ docelowÈ wpïynÈÊ mocniej, to koszty bÚdÈ
rosnÈÊ. Dla przykïadu ograniczenie
reklamy do jednego miasta wbPlayer.pl
podnosi CPM ob50%. Takĝe jeĂli mamy

wbgïowie program zbtelewizji internetowej, który idealnie pasuje do proğlu jego klientów, to warto rozwaĝyÊ skorzystanie zbtego rozwiÈzania. Lepiej jednak
nie przeznaczaÊ znaczÈcej czÚĂci swoich
marketingowych wydatków wïaĂnie na
internetowe telewizje.
Jak nietrudno zauwaĝyÊ, rozwiÈzañ jest
wiele ibróĝniÈ siÚ nie tylko realizowanym celem, ale ibmodelem rozliczeñ,
czy potencjaïem generowanego zasiÚgu
wbkonkretnym regionie. Co wiÚcej, dajÈ
one wiele dodatkowych moĝliwoĂci –bzarówno YouTube, jak ibFacebook umoĝliwia kierowanie reklam wideo wbformie
remarketingu, czyli wyĂwietlanie ich
tylko tym osobom, które np. byïy na
naszej stronie www wbciÈgu ostatnich
30 dni. Warto przygotowaÊ dla takich
klientów osobny materiaï wideo, bo moĝe on znacznie zwiÚkszyÊ liczbÚ powrotów ibnp. sprzedaĝ kolejnych usïug.
PlanujÈc kampaniÚ wideo, warto
pamiÚtaÊ, ĝe nie jest ona tak ïatwa, jak
np. reklama tekstowa, grağczna czy
zwykïa promocja postów na Facebooku.
Format ten duĝo bardziej angaĝuje,
mocniej przyciÈga uwagÚ ibskuteczniej
buduje pozytywny wizerunek marki
–bnadal wboczach konsumentów zarezerwowany jest on dla „najwiÚkszych”,
wiÚc podĂwiadomie ğrma bÚdzie rosnÈÊ
wboczach klientów, gdy tylko ci bÚdÈ
widzieli jej reklamy wideo.
Piotr Urbaniak
Trener ibkonsultant marketingu internetowego. Czïonek zarzÈdu agencji Trafğc Trends,
dwukrotnie nagrodzonej
tytuïem Deloitte Fast50 dla ğrm innowacyjnych technologicznie, abtakĝe pomysïodawca StoryFactory, projektu wdraĝajÈcego
strategie contentowe dla polskich marek.
Od lat odpowiada za tworzenie ibrealizacjÚ
kampanii marketingowych dla projektów
gïównie zbsektora e-commerce, wbtym dla
projektów zwiÈzanych zbbranĝÈ beauty.
Trafğctrends.pl
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tekst reklamowy

Relacja na medal,
czyli poznaj swojego klienta
niania naszych relacji, na przykïad
wysyïajÈc mu ĝyczenia ĂwiÈteczne lub
urodzinowe.
PAMIĘTAJ ZA DWOJE
WracajÈc do ulubionego salonu kosmetycznego klienci oczekujÈ, ĝe zaufany
specjalista bÚdzie pamiÚtaï jakich zabiegów potrzebujÈ ibktóre najbardziej
przypadïy im do gustu. Aby ich nie
zawieĂÊ, warto upewniÊ siÚ, ĝe nigdy
nie umknie nam ĝaden istotny szczegóï. Ludzka pamiÚÊ bywa zawodna,
dlatego dobrze jest zadbaÊ obnarzÚdzia,
które jÈ wspomogÈ –bjak elektroniczna
karta klienta, wbktórej bez problemu
odnotujemy wszystkie waĝne informacje ibzbïatwoĂciÈ wrócimy do nich, gdy
zajdzie taka potrzeba.

Lojalność stałych klientów nie bierze się znikąd. Budowanie
trwałych więzi to skomplikowany, czasochłonny proces,
opierający się na wzajemnym poznaniu i zbudowaniu
zaufania.

K

aĝda osoba odwiedzajÈca
nasz gabinet pragnie
czuÊ siÚ tak, jakby byïa
naszym jedynym klientem. DajÈc jej poczucie,
ĝe interesuje nas nie tylko jako „przedmiot” pracy, ale przede wszystkim jako
czïowiek, przenosimy nasze relacje
na wyĝszy poziom, czyniÈc je bardziej
osobistymi –babtym samym wzmacniajÈc ich trwaïoĂÊ.

DAJ SIĘ POLUBIĆ
ObrelacjÚ zbklientem naleĝy dbaÊ juĝ od
pierwszego spotkania, poniewaĝ objej
przyszïoĂci bardzo czÚsto decyduje
wïaĂnie pierwsze wraĝenie. Budowanie
wiÚzi zaczyna siÚ od prostych emocji.
Jeĝeli klient nas polubi, bÚdzie skïonny
nam zaufaÊ. Wbpsychologii takie zja-

wisko nazywane jest „efektem aureoli”.
Wraĝenie wywarte na danej osobie
wpïywa na to, zbjakimi cechami bÚdzie
nas kojarzyÊ. Jeĝeli zyskamy wbjej
oczach pozytywny wizerunek, nawiÈzanie staïej wiÚzi bÚdzie wrÚcz naturalnÈ
konsekwencjÈ.
Kiedy ziarnko pozytywnej relacji
zostanie juĝ zasiane, trzeba je odpowiednio pielÚgnowaÊ. Wbjaki sposób?
Przede wszystkim upewniajÈc siÚ, ĝe
przed zakoñczeniem pierwszej wizyty
odnotujemy wbsystemie do zarzÈdzania
gabinetem podstawowe dane kontaktowe kaĝdej osoby. Zyskamy wbten
sposób kanaï komunikacji ibmoĝliwoĂÊ
przypomnienia klientowi obswoim
istnieniu, nawet jeĝeli sam zapomni siÚ
zbnami skontaktowaÊ. BÚdziemy mieli
równieĝ okazjÚ do regularnego wzmac-

CHAOSOWI POWIEDZ NIE!
Prowadzenie elektronicznych kart
klientów znacznie uïatwia komunikacjÚ ibdbanie obdobre relacje. JednoczeĂnie wprowadza porzÈdek do pracy
gabinetu, abpracownikom oszczÚdza
niepotrzebnego stresu zwiÈzanego
zbkoniecznoĂciÈ pamiÚtania obwielu
rzeczach naraz. Automatycznie generowana historia wizyt pomaga uniknÈÊ pomyïek wywoïanych natïokiem
obowiÈzków, abtworzenie dodatkowych
notatek uïatwia wywiÈzywanie siÚ ze
zïoĝonych klientom obietnic.
Dobra znajomoĂÊ charakterystyki
kaĝdego klienta to klucz do nawiÈzania
udanej ibtrwaïej relacji oraz zapewnienia pielÚgnacji na najwyĝszym
poziomie. ObsïugujÈc dziesiÈtki osób
obróĝnych potrzebach ibpreferencjach,
nie sposób odnotowaÊ wszystko we
wïasnej gïowie, czy nawet zorganizowanych segregatorach zbnotatkami.
Istnieje jednak wygodna ibskuteczna
alternatywa.
Prowadzenie gabinetu kosmetycznego
lub spa bez wsparcia profesjonalnego
systemu jest dziĂ juĝ niemal niemoĝliwe. Odpowiednie oprogramowanie
gwarantuje uïatwienia, które pomagajÈ
stawiaÊ kolejne kroki na drodze do
sukcesu. Elektroniczne karty klienta,
dostÚpne wbsystemie do zarzÈdzania
gabinetem Versum, to wïaĂnie jedno
zbtakich uïatwieñ. Ibco najlepsze: nie
jedyne!
Wejdě na www.versum.pl ibzacznij
korzystaÊ za darmo.
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Architektura
wnętrz
to wizytówka
salonu

Klienci salonów beauty
i spa mają coraz
wyższe oczekiwania
dotyczące jakości usług.
Tworzenie unikalnej
oferty jest niezbędne, aby
wyróżnić się na bardzo
konkurencyjnym rynku.
Dobrze zaprojektowane
i urządzone przestrzenie
są jej dopełnieniem oraz
wizytówką takich miejsc.

F

rancuski poeta Paul Valery
napisaï: „Powiedz mi, gdyĝ
jesteĂ wraĝliwy na wpïyw
architektury, czyĂ nie
zauwaĝyï przechadzajÈc siÚ
po tym mieĂcie, ĝe poĂród domów jedne
sÈ nieme, inne mówiÈ, abjeszcze inne,
najrzadsze ĂpiewajÈ?”. Zapewne kaĝdy

zbnas doznaï takich odczuÊ nie tylko
wbstosunku do budowli, ale szczególnie
wïaĂnie przebywajÈc we wnÚtrzach. SÈ
wnÚtrza nieme, obktórych nic nie moĝemy
powiedzieÊ lub nie chcemy, gdyĝ budzÈ
wbnas jedynie przykre uczucia. CzÚsto
jesteĂmy nieĂwiadomi przyczyn takiego
stanu rzeczy. Inne wnÚtrza mówiÈ do

Spa wbHotelu Szağr wbJastrzÚbiej
Górze. Widoczne na Ăcianach
formy nawiÈzujÈce do kamieni
to miÚkkie tapicerowane oparcia
siedzisk. Projekt ibrealizacja:
pracownia Paczos Projekt.
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nas. Czasami wrÚcz krzyczÈ iloĂciÈ ozdób
ibniepotrzebnych dekoracji. MogÈ kïamaÊ
iboszukiwaÊ, zniechÚcaÊ. Ibwreszcie sÈ
wnÚtrza, które do nas ĂpiewajÈ. Przebywanie wbtakich przestrzeniach moĝemy
porównaÊ do emocji wywoïanych podczas
sïuchania dobrej muzyki. OczarowujÈ
ibporywajÈ. Wbprzypadku obiektów spa
ibsalonów beauty, takie miejsca dajÈ poczucie gïÚbokiego komfortu ibwyciszenia.
ZapraszajÈ do wypoczynku, sprawiajÈ, ĝe
juĝ przebywajÈc wbnich czujemy siÚ piÚkniejsi. To wnÚtrza, które trağajÈ wprost do
naszej duszy.
ERGONOMIA TO PODSTAWA
Architektura to sztuka zamykania
przestrzeni zgodnie zbokreĂlonÈ funkcjÈ,
jakÈ ma ta przestrzeñ speïniaÊ ibwbtaki
sposób, aby powstaïe dzieïo budziïo
wbnas wraĝenie piÚkna. Niezaleĝnie od
stylu czy poĝÈdanego klimatu wnÚtrza,
projektowane przestrzenie mogÈ dziaïaÊ
pobudzajÈco lub kojÈco na odbiorcÚ.
Zamierzony efekt moĝna osiÈgnÈÊ za
pomocÈ doboru odpowiednich form,
tekstur, kolorów. MogÈ to byÊ zestawienia ostre, pobudzajÈce ibtakie sprawdzajÈ
siÚ zazwyczaj wbsalonach beauty. SÈ to
ĂwiÈtynie luksusu odwiedzane wbciÈgu
dnia. Dozwolona jest zatem wywaĝona
dawka „barokowej dekoracji”. Bardzo
istotne wbtakich wnÚtrzach, juĝ na etapie
projektowania, jest znalezienie miejProjekt ekskluzywnego salonu fryzjerskiego
Paczos Projekt, wizualizacja: Katarzyna Wróbel.

sca na wszystkie niezbÚdne kosmetyki
ibprzybory, kierujÈc siÚ przy tym Ăcisïymi zasadami ergonomii. DziÚki temu
wnÚtrze jest czyste, spójne ibjednoczeĂnie
zabezpieczone sÈ potrzeby pracowników.
WAŻNA AKUSTYKA
Harmonia wbprojektowaniu wnÚtrz, to
nie tylko kwestia wïaĂciwego doboru
kolorów ibmebli. To równieĝ wywaĝenie
powierzchni odbijajÈcych děwiÚk. Akustyka szczególnie wbsalonach fryzjerskich, to element szalenie istotny. Duĝe
szklane, lustrzane, gïadkie oraz polero-
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Niezależnie od stylu czy
pożądanego klimatu
wnętrza, projektowane
przestrzenie mogą działać
pobudzająco lub kojąco
na odbiorcę. Zamierzony
efekt można osiągnąć
za pomocą doboru
odpowiednich form,
tekstur, kolorów.
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Salon Urody SENSI
wbSopocie. Projekt ibrealizacja:
pracownia Paczos Projekt.

wane powierzchnie mogÈ powodowaÊ, ĝe
odbijajÈcy siÚ od nich děwiÚk stanie siÚ
mÚczÈcy dla ucha. Dotyczy to zarówno
odbioru przez klientów, jak ibprzebywajÈcych tam wiele godzin pracowników.
Moĝna to regulowaÊ, wprowadzajÈc lustra wbramach, zamiast wyklejania Ăcian
duĝymi lustrzanymi taĠami. Uïatwia to
takĝe zastosowanie okïadzin Ăciennych,
tapet, tapicerek, tkanin, roĂlinnoĂci, itp.
Te elementy sÈ równieĝ warunkiem stworzenia niepowtarzalnego klimatu, wbktórym czïowiek bÚdzie czuï siÚ dobrze.
Nazywam takie miejsca szkatuïkami na
drogocennÈ biĝuteriÚ. Mocne boděce
wzrokowe zapadajÈ wbpamiÚÊ ibwbten
sposób podnoszÈ skutecznoĂÊ marketingowÈ miejsca. Obtakich zjawiskowych
salonach opowiada siÚ wbtowarzystwie.
Informacja obnich przechodzi zbust do
ust. Szybko stajÈ siÚ modne.
SPA NIEJEDNO MA IMIĘ
Salony beauty to miejsca szczególne, które nazywam ĂwiÈtyniami luksusu. Spa
porównaïabym natomiast do klasztorów,
wbktórych wbkontemplacyjnej atmosferze
wchodzimy wbkontakt zbpiÚknem oraz
pragniemy osiÈgnÈÊ harmoniÚ ciaïa
ibduszy. Na rynku moĝemy obserwowaÊ
rozkwit trendów wbtym obszarze. SÈ
miejsca skupione na ğlozoği Wschodu
ibinwestycje promujÈce tradycje regionu. Bardzo popularne staïy siÚ ostatnio
oĂrodki eco spa popularyzujÈce Ăwiado-

moĂÊ ekologicznÈ. Wbmodzie sÈ równieĝ
spa hybrydowe, ïÈczÈce relaks zbtowarzyskÈ rozrywkÈ, najpeïniej funkcjonalnie
nawiÈzujÈce do staroĝytnych term.
Najnowszym trendem sÈ tzw. boho-chic
spa, sygnowane nazwiskami artystów
ibcelebrytów, obiekty prezentujÈce we
wnÚtrzach sztukÚ wspóïczesnÈ. KolejnÈ
tendencjÈ sÈ miejsca integrujÈce przestrzeñ spa zbprzestrzeniÈ mieszkalnÈ,
poprzez dodanie takich elementów, jak
kominek, biblioteka czy specjalistyczny
sprzÚt do samodzielnej obsïugi wbprywatnych pokojach. Juĝ niebawem wejdÈ
zbofertÈ na rynek kid spa dla dzieci ibpet
spa dla zwierzÈt.

wbzakresie funkcji, czyli powinny mieÊ
powierzchnie zmywalne, antypoĂlizgowe,
niepalne itp., ale istotÈ jest ich emanacja.
Dobrane barwy ibfaktury, to gïówne elementy budujÈce klimat wnÚtrza. Kolory
mogÈ byÊ aktywne lub pasywne. Ponadto
mogÈ budziÊ wbczïowieku odczucia, których do koñca nie jest Ăwiadomy. Czarny,
czy ğoletowy to wbnaszej kulturze kolory
funeralne, biaïy to kolor anioïów ibapostoïów, kolor rzeczywistoĂci pozaziemskiej.
Egipcjanie utoĝsamiali go zbpustyniÈ
ibbiaïymi koĂÊmi porzuconymi na piasku.
Natomiast zïoty, to kolor boskoĂci, niezniszczalnoĂci, bogactwa, Ăwiatïa sïonecznego, ĝywotnoĂci ibszczÚĂcia.

WAŻNA KOLORYSTYKA
Przy aranĝacji przestrzeni spa bardzo
waĝne jest zastosowanie odpowiednich
materiaïów. MuszÈ speïniaÊ normy

ŚWIATŁO I PRZESTRZEŃ
Bardzo istotnym aspektem jest zaprojektowanie oĂwietlenia wbtaki sposób,
aby tworzyïo ciepïy, relaksacyjny nastrój,
abjednoczeĂnie nie wpïywaïo negatywnie
na komfort pracy personelu. Zdarza siÚ,
ĝe wnÚtrza spa aranĝowane sÈ wbpodziemiach hoteli. Waĝne, aby wbtakich
przestrzeniach zrekompensowaÊ brak
Ăwiatïa dziennego, nie tylko poprzez odpowiednie doĂwietlenie tych wnÚtrz, ale
teĝ przez zastosowanie wynalezionych
juĝ wbstaroĝytnym Rzymie zabiegów
iluzjonistycznych. Rzymianie malowali
na Ăcianach osïoniÚte okna zbwidokiem
na krajobraz. My mamy do dyspozycji
szerokÈ gamÚ grağk, które moĝemy
zastosowaÊ na róĝnych podïoĝach,
wbzaleĝnoĂci od przeznaczenia pomieszczenia, stwarzajÈc wraĝenie przestrzeni,
wpuszczajÈc do wnÚtrza „powietrze”.

Są wnętrza, które do nas
śpiewają. Przebywanie
w takich przestrzeniach
możemy porównać do emocji
wywołanych podczas słuchania
dobrej muzyki. Oczarowują
i porywają. W przypadku
obiektów spa i salonów
beauty, takie miejsca dają
poczucie głębokiego komfortu
i wyciszenia. Zapraszają do
wypoczynku, sprawiają, że już
przebywając w nich czujemy
się piękniejsi. To wnętrza, które
traﬁają wprost do naszej duszy.

KONTEKST MIEJSCA
Bardzo istotny wbprocesie projektowania
jest kontekst miejsca. JeĂli mamy do
czynienia zbbudynkiem zabytkowym,
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budynku, np. przeszklenia otwierajÈce
wnÚtrze na pejzaĝ zewnÚtrzny, przekreĂlÈ
jego autentycznoĂÊ. Tu znowu moĝemy
wzorowaÊ siÚ na wïoskich rozwiÈzaniach.
Przy projektowaniu nowych budynków
normÈ powinien byÊ kontakt wnÚtrza
zbzewnÚtrzem, zwïaszcza jeĂli budynek
jest zlokalizowany wbbliskim sÈsiedztwie
natury.
Projektowanie, to nie tylko rzetelna
wiedza techniczna, to nie tylko dobra
znajomoĂÊ oferty rynkowej ibaktualnych
trendów. Walter Gropius uwaĝaï, ĝe
wbprojektowaniu kwestie psychologiczne
sÈ podstawowe ibpierwszorzÚdne, zaĂ
techniczne rozwiÈzania, to intelektualne
podpórki, pozwalajÈce na urzeczywistnienie nienamacalnego poprzez namacalne. Od siebie dodam, ĝe nie mniej
waĝna jest znajomoĂÊ natury ludzkiej
osadzonej na podbudowie kulturowej. To
jest tajemnica, której zgïÚbienie pozwala
na projektowanie wnÚtrz emanujÈcych
pozytywnÈ energiÈ, wbktórych ludzie
czujÈ siÚ po prostu dobrze. Tak zaprojektowane wnÚtrza speïniajÈ obietnicÚ.
Projekt ekskluzywnego
salonu beauty pracowni
Paczos Projekt, wizualizacja:
Katarzyna Wróbel.

naleĝaïoby odnieĂÊ siÚ zbszacunkiem
do jego historii. Gdy przekreĂlimy ten
kontekst, moĝe okazaÊ siÚ, ĝe miejsce
bÚdzie emanowaÊ faïszem. Nie oznacza
to jednak, ĝe umiejÚtnie przeprowadzone zmiany wbkonstrukcji czy materii

Anna Paczos
Kulturoznawca, plastyk, pedagog, architekt wnÚtrz, kurator
wystaw. Prowadzi autorskÈ
pracowniÚ wnÚtrz PACZOS
PROJEKT wbSopocie.
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WYWIAD Z MANAGEREM

Współpraca
między gabinetami
świetny sposób na rozszerzenie oferty
Zabiegi zbwykorzystywaniem specjalistycznych urzÈdzeñ, zwïaszcza
laserów, wbsalonach urody zwiÈzane sÈ zbduĝymi nakïadami ğnansowymi
na ich zakup. AlternatywÈ moĝe byÊ wspóïpraca zbinnym salonem,
który przyjeĝdĝa do gabinetu zbwïasnym sprzÚtem. Magda Ziemba,
wïaĂcicielka salonu Epilaser Medicine & Beauty opowiada o tym, wbjaki
sposób stworzyïa model, oparty na zasadzie wspóïdziaïania zbinnymi
ğrmami zbbranĝy beauty.
BEAUTY INSPIRATION: Jak wyglÈdaïy po-

czÈtki Pani biznesu? Czy juĝ na starcie
postawiïa Pani na specjalizacjÚ opartÈ na
urzÈdzeniach?

MAGDA ZIEMBA
właścicielka salonu
Epilaser Medicine
& Beauty

Teraz
wypracowaliśmy
sobie mocną pozycję
i często sytuacja
jest odwrotna, że to
gabinety dzwonią
do nas i pytają czy
możemy z nimi
współpracować.

«MAGDA ZIEMBA: ZaczynaliĂmy cztery
lata temu zbjednym laserem do epilacji.
PracowaliĂmy na zasadzie wspóïpracy
zbinnymi gabinetami, wbktórych wykonywaliĂmy zabiegi. To byï bardzo intensywny
czas. PracowaliĂmy szeĂÊ dni wbtygodniu
wbroĝnych miastach. Po póïtora roku intensywnej pracy udaïo nam siÚ poukïadaÊ
biznes po swojemu. Szybko zainwestowaliĂmy wszystkie Ărodki wbkolejne urzÈdzenia
zbnowymi technologiami. Kupujemy Ărednio trzy nowe urzÈdzenia wbroku. DziĂ nasz
gabinet wbLegnicy wyglÈda juĝ tak, jak go
sobie wymarzyïam.
BI: Czyli od poczÈtku model biznesowy

oparty byï na wspóïpracy zbinnymi salonami?

«MZ: Tak, przede wszystkim opieraliĂmy
siÚ na wspóïpracy zbgabinetami. Wiedziaïam, ĝe aby pozwoliÊ sobie na najlepsze
urzÈdzenia wbnaszym mieĂcie, nie mogÚ
otworzyÊ wyïÈcznie stacjonarnego salonu. Nie miaïam teĝ duĝych pieniÚdzy na
reklamÚ. Gabinety, zbktórymi wspóïpracujÚ,
sÈ jak stóï oparty na czterech nogach –bto
solidna podpora mojego salonu. Wiedziaïam, ĝe nie muszÚ wbmoim mieĂcie czekaÊ
na klienta ibmyĂleÊ, czy on przyjdzie czy
nie. Bazowaïam na staïych klientach
innych salonów ibich zaufaniu do nich. Jak
to wyglÈda technicznie? Zawsze ustalamy
terminy zbgabinetami, na które one przyjmujÈ zapisy swoich klientów. To wszystko
jest dobrze zorganizowane logistycznie
ibprzygotowane.
BI: Jak wyglÈdaïy kulisy nawiÈzywania

wspóïpracy zbsalonami. Czy to byïo puka-

nie od drzwi do drzwi zbpropozycjÈ uzupeïnienia ich oferty obzabiegi laserowe?
«MZ: Zaleĝaïo mi, ĝeby wspóïpraca byïa
efektywna zarówno dla mnie, jak ibdla
gabinetu, zbktórym wspóïpracujÚ. Nie wyobraĝaïam sobie jechaÊ do jakiegoĂ miasta
ibszukaÊ partnerów. WbwiÚkszoĂci salony
majÈ swoje strony internetowe ibproğle na
Facebooku. Wykorzystywaïam wiÚc te informacje. Wiele czasu zajÚïo mi natomiast
wyodrÚbnienie wartoĂciowych gabinetów.
OczywiĂcie trzeba skontaktowaÊ siÚ zbnimi,
przedstawiÊ ofertÚ, przekonaÊ do siebie.
Nie kaĝda rozmowa koñczyïa siÚ wspóïpracÈ. Niektóre gabinety byïy na tak, ale
rzeczywistoĂÊ weryğkowaïa te chÚci –bnie
mieli klientów na droĝsze zabiegi. Teraz
wypracowaliĂmy sobie mocnÈ pozycjÚ ibczÚsto sytuacja jest odwrotna, ĝe to gabinety
dzwoniÈ do nas ibpytajÈ czy moĝemy zbnimi
wspóïpracowaÊ. PytajÈ jakie sÈ nasze warunki wspóïpracy.
BI: Jak rozumiem wb Legnicy nie robicie

sobie wewnÚtrznej konkurencji ibnawiÈzujecie wspóïpracÚ zbsalonami spoza miasta?

«MZ: Legnica leĝy wbdobrym geograğcznie
miejscu. WbobrÚbie 60 kilometrów sÈ takie
miasta jak Wrocïaw czy Jelenia Góra, wiÚc
to daje nam duĝe moĝliwoĂci. Jeědzimy teĝ
dalej do salonów, które same siÚ zgïaszaïy
do nas ibnalegaïy na wspóïpracÚ. Wbrejonie
200 kilometrów ulokowanych jest kilka
wiÚkszych miast, co pozwala na wspóïpracÚ
zbwieloma gabinetami.
BI: Zb iloma gabinetami wspóïpracujecie
obecnie?

«MZ: Obecnie jest to 18 gabinetów.
BI: Czy oferujecie wspóïpracujÈcym gabinetom jakieĂ wsparcie, chociaĝby wbposta-
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ci edukacji dotyczÈcej zabiegów, które
wykonujecie lub sprzedaĝy?
«MZ: Duĝo inwestujemy wbmarketing
wbpostaci broszur czy ulotek informacyjnych. Staramy siÚ jak najlepiej edukowaÊ salony, zbktórymi wspóïpracujemy.
Przekazujemy im jak najwiÚcej informacji obzabiegach, które wykonujemy.
Zawsze teĝ klienci wbtych salonów, jeĝeli,
majÈ takÈ potrzebÚ, mogÈ siÚ zbnami
skontaktowaÊ telefonicznie. Wbbranĝy laserowej jestem juĝ od dwunastu lat, wiÚc
wïaĂcicielki salonów chÚtnie przekazujÈ
klientom kontakt do mnie ibzapewniajÈ
obmoim duĝym doĂwiadczeniu. Namawiam teĝ wspóïpracujÈce salony, aby korzystaïy zbFacebooka. To dobre narzÚdzie
do pozyskania ibutrzymywania klientów.
ZachÚcam teĝ do korzystania zbnaszych
wpisów. UdostÚpniamy treĂÊ wspóïpracujÈcym zbnami gabinetom, aby klienci
postrzegali nas jako caïoĂÊ.
BI: Jak taka wspóïpraca wyglÈda od stro-

ny logistycznej? Ustalacie, ĝe wbdanym
salonie jesteĂcie konkretnego dnia danego miesiÈca?

«MZ: Wszystko zaleĝy od tego, jak
prÚĝnie dziaïa dany gabinet. Niektóre gabinety rezerwujÈ sobie dwa dni
wbmiesiÈcu. Abmamy teĝ takie, wbktórych jesteĂmy raz na szeĂÊ tygodni.
Jeědzimy zburzÈdzeniami, wbprzypadku
których powtarzamy zabieg nie czÚĂciej,
niĝ raz na 4-6 tygodni wïaĂnie po to,
aby wbniektórych gabinetach byÊ raz
wbmiesiÈcu.
BI: Czy moĝemy powiedzieÊ obtym, jak
wyglÈda model rozliczenia zbsalonami?
Jest to procent od zabiegu?

«MZ: Tak, jest to procent od zabiegów
zbcaïego dnia. Salon sam robi zapisy,
wiÚc wie ilu byïo klientów na dane
zabiegi.
BI: Czy ceny zabiegów wbtych 18 gabinetach sÈ takie same?

«MZ: Tak, choÊ zdarzajÈ siÚ róĝnice
wbpromocjach. Ubnas wbgabinecie mamy
sporo ofert promocyjnych, abpromocje
wbmiejscach, do których jeědzimy, sÈ
róĝne. Jest to ustalane indywidualnie.
BI: Jak Pani wspomniaïa, stawiacie na
nowe, zaawansowane technologie. Kupujecie Ărednio trzy nowe urzÈdzenia
wb roku. Jak wiÚc wyglÈda Pani „park
maszynowy”?

«MZ: Nasza podstawa to lasery diodowe
do trwaïej depilacji, bardzo ceniÚ sobiÚ
LPG Endermologie. ZbnowoĂci mamy
dwie technologie HIFU, których jestem
wielkÈ fankÈ. Jest teĝ parÚ innych urzÈdzeñ do „zadañ specjalnych”.
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«MZ: Wbnaszej dziaïalnoĂci jest duĝa
sezonowoĂÊ. Na wiosnÚ panie odkrywajÈc siÚ, chcÈ modelowaÊ sylwetkÚ, abpo
lecie zakrywajÈ siÚ ibbardziej skupiajÈ
na pielÚgnacji twarzy. Tak wiÚc trudno
tu wskazaÊ zabieg, który najlepiej siÚ
sprzedaje. MuszÚ jednak przyznaÊ, ĝe
wciÈĝ naszym najmocniejszym ogniwem jest depilacja laserowa. To nasza
pierwotna specjalizacja ibjednoczeĂnie
Ġagowy zabieg.

nowoczesnych technologii pozwoliïy
skórze samodzielnie popracowaÊ. Najpierw trzeba jÈ pobudziÊ do samonaprawy, dopiero na koniec mogÈ wejĂÊ igïy.
Wbnaszej klinice lekarz wykonuje zabiegi zbuĝyciem ultraděwiÚków na twarzy,
lifting, botox, czy wypeïniacze.
Mamy mocny podziaï na to, co leĝy
wbkompetencji kosmetologa, abco
wblekarza. Podczas rozliczeñ powielamy
nasz system wspóïpracy zbinnymi salonami, czyli rozliczamy siÚ procentowo
za zabieg.

BI: Proğl urzÈdzeniowy wb salonie wy-

BI: Na co stawia Pani wb dziaïaniach

BI: Które zabiegi sprzedajÈ siÚ najlepiej?

maga duĝej pïynnoĂci ğnansowej. Czy
pañstwo kupujecie je za gotówkÚ czy
wbkredycie?

«MZ: Leasingujemy urzÈdzenia.
BI: Jak Pani kalkuluje ich rentownoĂÊ?

«MZ: RozsÈdnie byïoby obliczyÊ to tak,
aby wbciÈgu piÚciu lat spïaciÊ urzÈdzenie. Rynek szybko siÚ zmienia. Dwa
lata temu kupiliĂmy super urzÈdzenie
do modelowania sylwetki, zbnaprawdÚ
dobrymi efektami, abwbtym roku HIFU
zmiaĝdĝyïo rynek. Ibte panie, które chcÈ
modelowaÊ sylwetkÚ szukajÈ urzÈdzeñ,
które pokazywane sÈ wbkaĝdej gazecie.
To ciekawy biznes, ale ibryzykowny.
Zainwestowaïam wblaser frakcyjny
ablacyjny, który przynosi genialne
efekty przebudowy ibzagÚszczenia skóry,
aczkolwiek zabiegi sÈ doĂÊ drogie, bo
samo urzÈdzenie jest bardzo drogie.
Tymczasem po póïtorej roku weszïa
mniej inwazyjna technologia. Tak wiÚc
kalkulowanie spïaty urzÈdzenia na wiÚcej niĝ piÚÊ lat jest bardzo ryzykowne.
BI: Wbofercie salonu znajdujÈ siÚ teĝ za-

biegi kosmetyczne…

«MZ: Nie robimy pielÚgnacji tylko na
kosmetykach. Wszystko ïÈczymy zburzÈdzeniami. Nie specjalizujemy siÚ teĝ
wbusïugach spa, bo wbnaszym budynku
jest taki gabinet. Wspóïpracujemy teĝ
zbğrmÈ, która Ăwiadczy tego typu usïugi,
na zasadzie polecania siÚ, ale nie mamy
klientów na masaĝ manualny.
BI: Prowadzicie teĝ wspóïpracÚ zblekarzem medycyny estetycznej. Jaki zakres
ona obejmuje?

«MZ: My stymulujemy skórÚ urzÈdzeniami, aby uruchomiÊ wbniej systemy
naprawcze. To co zostaje do dopieszczenia, zostawiamy lekarzowi medycyny
estetycznej. Kobiety nie tylko chcÈ
piÚknie ibmïodo wyglÈdaÊ, ale teĝ chcÈ
drobnych korekt. Lekarz podczas rozmowy zbpacjentkÈ wspiera nasze dziaïania, ale nigdy od tego nie zaczynamy.
Zawsze najpierw przekonujemy klientki
do tego, aby za pomocÈ wykorzystania

marketingowych ibco przynosi najlepsze efekty?

«MZ: Kiedy otworzyliĂmy nasz salon,
powiesiliĂmy na gïównym skrzyĝowaniu
Legnicy plakat reklamowy obpowierzchni 150 metrów kwadratowych. Uwaĝam,
ĝe to byï strzaï wbdziesiÈtkÚ. MieliĂmy
teĝ zabawnÈ sytuacjÚ zbtym zwiÈzanÈ.
Podczas wieszania plakatu zadzwoniïa
do nas kobieta, która staïa na Ăwiatïach ibczekaïa aĝ ukaĝe siÚ na plakacie
numer telefonu. Obecnie nadal inwestujemy wbbilbordy –bjestem miïoĂniczkÈ
reklam wielkoformatowych. Ale nie
ma nic lepszego, niĝ polecenie klienta.
To jest najlepszy sposób, który nie ma
sobie równych.b
BI: Jak ocenia Pani swój salon na tle
konkurencji wbLegnicy? JesteĂcie jedynym obtakiej specjalizacji, czy teĝ istniejÈ takie, które dziaïajÈ na podobnej
zasadzie?

«MZ: ObserwujÚ nasz rynek ibwidzÚ,
ĝe niektóre gabinety idÈ wbtym samym
kierunku, co my. Na szczÚĂcie nasi
klienci sÈ nam wierni ibzbroku na rok
ich przybywa. Czasami ĂmiejÚ siÚ, ĝe
Legnica to wylÚgarnia laserów, ale
udaje nam siÚ tworzyÊ ten biznes tak, ĝe
klienci szczególnie nas ceniÈ.
BI: Jak sÈ plany rozwojowe salonu? BÚ-

dziecie pogïÚbiaÊ specjalizacjÚ, abmoĝe
jÈ poszerzaÊ?

«MZ: Obecnie wyznaczamy sobie
dïugoterminowe plany. MiÚdzy innymi
planujemy wiÚksze miejsce ibprzestrzeñ. Bardzo cenimy sobie wspóïpracÚ
zbgabinetami ibzbtego nie zrezygnujemy.
Przy okazji wszyscy moĝemy siÚ od
siebie wiele nauczyÊ, bo wymieniamy
siÚ doĂwiadczeniami. Nawet gdyby nasz
gabinet super siÚ rozwinÈï, nigdy nie
zrezygnujemy zbtej formy. Uwielbiam
wspóïpracowaÊ zbprÚĝnie dziaïajÈcymi gabinetami ibich doĂwiadczonymi
wïaĂcicielami.
DziÚkujÚ za rozmowÚ
Rozmawiaï: Mariusz NieĂcior
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Współpraca z lekarzem
medycyny estetycznej
Ogromna popularnoĂÊ zabiegów medycyny estetycznej
sprawia, ĝe dla wielu salonów beauty wprowadzenie
tego typu usïug do oferty staje siÚ wrÚcz niezbÚdne.
Nierozerwalnie wiÈĝe siÚ to teĝ koniecznoĂciÈ nawiÈzania
wspóïpracy zblekarzem medycyny estetycznej. Jak jÈ
nawiÈzaÊ oraz jak powinna ona wyglÈdaÊ wbpraktyce?
Obtym rozmawiamy ze wspóïpracujÈcymi ze sobÈ BeatÈ
Adamczyk, managerem Kliniki Urody Feniks ibdr
ElĝbietÈ TechmañskÈ, lekarzem medycyny estetycznej.

DR ELŻBIETA
TECHMAŃSKA
lekarz medycyny
estetycznej

BEATA ADAMCZYK
manager Kliniki Urody
Feniks

«BA: Nie moĝemy pozwoliÊ na to, ĝeby
klient poszedï do konkurencji ibtam
pozostaï skuszony ofertÈ, której my nie
mamy. Staramy siÚ wiÚc poszerzaÊ portfolio naszych usïug, chociaĝ absolutnie
wszystkich potrzeb nie speïnimy, bo nie
ma kliniki, która robi wszystko.
BI: Wbjaki sposób szukaïa Pani lekarza
medycyny estetycznej?

«BA: Jestem zbwyksztaïcenia managerem ibkosmetologiem, nie jestem lekarzem. Dlatego pierwszym kryterium
doboru specjalisty byïo to, ĝe musi to
byÊ lekarz zbdoĂwiadczeniem. Lekarzy
bez doĂwiadczenia zostawiam do rekrutacji lekarzom, którzy prowadzÈ kliniki.
Ja potrzebowaïam osoby, która bÚdzie
mogïa samodzielnie wykonywaÊ zabiegi.
Zawsze opieram siÚ na poleceniach, raczej nie szukam osób do pracy poprzez
ogïoszenia, chyba ĝe do recepcji.
IbwïaĂnie Pani doktor zostaïa mi polecona jako dobry specjalista, zbdoĂwiadczeniem. MyĂlÚ, ĝe to dobra wskazówka
dla osób, które nie sÈ zbwyksztaïcenia
lekarzami –bĝeby zawsze szukaïy osób,
które majÈ doĂwiadczenie.
«ET: Jeĝeli ktoĂ jest lekarzem ibma swojÈ klinikÚ, jest wbstanie szybko przeprowadziÊ weryğkacjÚ. Wbtakim przypadku
jak opisuje Pani Beata, trzeba mieÊ
kogoĂ poleconego, kogo moĝna obdarzyÊ zaufaniem. MieÊ pewnoĂÊ, ĝe nie
bÚdzie popeïniaï bïÚdów, które poczÈtkujÈcemu specjaliĂcie mogÈ siÚ zdarzyÊ.
Dla mnie osobiĂcie bardzo waĝne byïo
teĝ jaki zespóï zastanÚ wbklinice. Jak
bÚdziemy siÚ uzupeïniaÊ ibjak ja siÚ
wkomponujÚ wbcaïÈ tÚ ukïadankÚ.

«BA: WyglÈdaïo to standardowo ibchyba
tak powinno. Lekarz musi wykonywaÊ
zabiegi, które sÈ mu przypisane. Nie
ma mowy obtym, aby pod nieobecnoĂÊ
lekarza zabieg mezoterapii wykonywaï
kosmetolog.

kich zabiegów?

ïam, ĝe jeĂli nie wprowadzimy nowych
zabiegów, to zostaniemy wbtyle albo
bÚdziemy musieli szukaÊ nowego
proğlu klienta. MieliĂmy wbplanach
otworzenie nowego miejsca, wiÚc
warto byïo zbtego skorzystaÊ. DziĂ nasi
klienci medycyny estetycznej –bmyĂlÚ,
ĝe Pani doktor siÚ tu ze mnÈ zgodzi
–bkorzystajÈ gïównie zbtzw. podstawowych zabiegów, takich jak mezoterapia czy botoks. Nie prowadzimy
chirurgii jednego dnia.

«BA: Klienci pytali obbotoks ibmezoterapiÚ, czyli szybkie zabiegi niewymagajÈce duĝej ingerencji. Poza tym
na rynku medycyna estetyczna byïa
coraz bardziej popularna ibwiedzia-

«DR EL¿BIETA TECHMASKA:
¿eby funkcjonowaÊ na rynku, trzeba
zadbaÊ obklienta kompleksowo, abwprowadzenie usïug medycyny estetycznej
daje takie moĝliwoĂci.

«ET: Wszystkie zabiegi zbuĝyciem igïy,
czyli naruszajÈce ciÈgïoĂÊ skóry –bto
zabiegi wykonywane przeze mnie, czyli
–bwypeïniacze, botoks, nici liftingujÈce, mezoterapia. Inne zabiegi wyko-

BEAUTY INSPIRATION: Kiedy wbKlinice
Urody Feniks zrodziïa siÚ potrzeba zatrudnienia lekarza medycyny estetycznej? Ibdlaczego?

«BEATA ADAMCZYK: To byïo podyktowane przez zapytania od klientów.
Abjeĝeli klienci majÈ taka potrzebÚ, to
trzeba jÈ zaspokoiÊ.
BI: Czego dokïadnie potrzebowali, ja-

BI: Jak ustalaïyĂcie Panie warunki
wspóïpracy –bzakres pracy, itd.?

BI: Abjakie konkretnie zabiegi wykonuje

Pani doktor?
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nujÈ kosmetolodzy ibnie wchodzimy
sobie wbdrogÚ. Podziaï kompetencji
jest jasny ibkonkretny –bto, co lekarskie
wykonuje lekarz, abco kosmetyczne
wykonuje kosmetolog. Kosmetolog nie
musi czuÊ siÚ pomijany, jest ogromny
zakres zabiegów, wbktórych moĝe siÚ
speïniÊ.
«BA: Nigdy nie mieliĂmy problemu
zbjasnym podziaïem kompetencji. Nie
ma tu ĝadnych niedomówieñ. Nie
mamy teĝ problemów ani reklamacji ze
strony klientów.
BI: Abjak wyglÈda wspóïpraca od strony
logistycznej? Mam tu na myĂli czas dostÚpnoĂci lekarza wbklinice itp.

«BA: To sÈ tak naprawdÚ sprawy indywidualne, przewaĝnie jest to standardowa umowa zbprecyzyjnie opisanymi
zasadami wspóïpracy.
«ET: ProwadzÚ swojÈ dziaïalnoĂÊ, wiÚc
po prostu wystawiam klinice faktury.
«BA: Lekarze czÚsto pracujÈ wbkilku
miejscach, wiÚc umowa obpracÚ siÚ
raczej nie sprawdza. My mamy umowÚ obwspóïpracy, wbktórej sÈ zawarte
wszystkie szczegóïy dotyczÈce rozliczeñ,
zakres odpowiedzialnoĂci itp.
BI: Abjak wyglÈdajÈ sprawy rozliczeñ ğ-

nansowych?

«BA: Nie mamy zapotrzebowania na
medycynÚ estetycznÈ piÚÊ czy siedem
dni wbtygodniu. Recepcja dostaje wytyczne wbjakie dni ibwbjakich godzinach
przyjmuje Pani doktor. Jeĝeli klientce
bardzo zaleĝy na innym terminie, kontaktujemy siÚ zbPaniÈ doktor ibustalamy
dogodny dla obu stron termin.

«BA: Na rynku jest róĝnie. Zbreguïy
sÈ to stawki od obrotów. Kwestii do
ustalenia teĝ jest kilka –bczy materiaïy
sÈ po stronie lekarza, czy gabinetu.
Dlatego ciÚĝko podaÊ mi dokïadny
procent dla lekarza, bo dochodzÈ
koszty materiaïu, które wbmedycynie
estetycznej sÈ bardzo wysokie. Stawek
nie zdradzimy.

BI: Ab jak wyglÈda formalna strona

BI: WróÊmy jeszcze do tego, obczym za-

wspóïpracy, czyli umowa?

czÚïa mówiÊ Pani doktor, czyli obwspóï-
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pracy zbzespoïem kliniki. Czy kosmetolodzy polecajÈ usïugi ublekarza?
«ET: Zbkosmetologami mam wypracowany bardzo dobry sposób wspóïpracy.
Po prostu polecamy siebie nawzajem.
Kosmetologia nie zastÈpi medycyny
estetycznej, abmedycyna estetyczna nie
zastÈpi kosmetologii. Konkurowanie na
tym polu nie ma sensu, jest na krótkÈ
metÚ ibze szkodÈ dla klienta. Polecam
pacjentom usïugi kosmetologiczne,
abkosmetolog poleca zabiegi medycyny. Kosmetolog dba obpowierzchownÈ
warstwÚ skóry, abmedycyna estetyczna
zajmuje siÚ jej gïÚbszymi warstwami,
tkankÈ podskórnÈ, odtwarzaniem objÚtoĂci. Dziaïamy jako team. Regularnie
spotykamy siÚ ibdyskutujemy obtym, co
moĝemy zrobiÊ, jak poïÈczyÊ zabiegi kosmetologiczne zbmedycynÈ estetycznÈ.
Zabiegi kosmetologiczne mogÈ teĝ
przygotowywaÊ do zabiegów medycyny estetycznej. Kosmetolog ukïada
plan jej opieki nad skórÈ ibwidzi
pierwsze potrzeby. Ja równieĝ odbywam (po konsultacji ze mnÈ)konsultacjÚ ibrazem planujemy co moĝemy
zrobiÊ, abnastÚpnie przedstawiamy
klientowi dostÚpne opcje. Klient jest
reklama
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kompleksowo zaopiekowany zbnajwiÚkszÈ korzyĂciÈ dla niego.
BI: Ab co wb przypadku, kiedy istniejÈ

dwie metody rozwiÈzania danego problemu klienta –binwazyjna zbmedycyny
estetycznej albo kosmetologiczna?

«BA: Ubnas najwaĝniejsza jest potrzeba
klienta. Jeĝeli trzeba go wyprowadziÊ
zbjakiegoĂ problemu, to zaczynamy od
kosmetologa, który proponuje pierwsze
rozwiÈzania, przygotowuje skórÚ do
bardziej inwazyjnych zabiegów. Poniewaĝ mamy szereg róĝnych rozwiÈzañ,
kosmetolog kontaktuje siÚ zblekarzem
ibwspólnie omawiajÈ dalszÈ procedurÚ
zabiegowÈ. Kiedy sÈ wyjÈtki? Gïównie
wtedy, gdy klient mówi, ĝe ma mocno
ograniczony budĝet. Wtedy zastanawiamy siÚ, co wbtym budĝecie moĝna
zrobiÊ ibjakie bÚdÈ efekty, bo medycyna
estetyczna jest droĝsza, ale ma wiÚksze

wo-wargowych, to wiÚkszym dla niej
dobrem byïoby skorzystanie zbzabiegów
zagÚszczajÈcych skórÚ, na przykïad za
pomocÈ radiofrekwencji mikroigïowej
lub peelingów po to, ĝeby tÚ skórÚ
trochÚ przygotowaÊ. Wtedy ten efekt
zabiegów medycyny estetycznej bÚdzie
lepszy.
Zazwyczaj jest tak, ĝe niezaleĝnie do
kogo pierwsza przyjdzie klientka –bdo
kosmetologa czy do mnie, to ibtak kierujemy do siebie nawzajem na konsultacjÚ
ibrazem tych pacjentów omawiamy –bco
moĝemy zrobiÊ, jak zmieĂciÊ siÚ wbbudĝecie, jaki najlepszy efekt moĝemy
uzyskaÊ. OczywiĂcie ostateczna decyzja
naleĝy do klienta, ale zauwaĝyïyĂmy, ĝe
dobrze zaopiekowany klient jest bardzo
wierny.

kosmetolog, ĝeby dorównaï wiedzÈ
lekarzowi. ¿eby byli partnerami. JeĂli
te rozwarstwienia sÈ zbyt duĝe, nie bÚdÈ
potrağli nawiÈzaÊ wspóïpracy. Abwspóïpraca moĝe byÊ bardzo owocna, mogÈ
siÚ razem wspieraÊ, wymieniaÊ doĂwiadczeniem.

«BA: Mamy pewnoĂÊ, ĝe dobrze siÚ
opiekujemy klientami, aboni naprawdÚ
to doceniajÈ.

«BA: Ja takĝe stosujÚ angielski model
wspóïpracy na co dzieñ, podejmujÈc
decyzjÚ razem zbcaïym zespoïem, na
przykïad wtedy, kiedy kupujemy nowy
sprzÚt czy wprowadzamy nowy zabieg
do oferty. To nie dlatego, ĝe nie wiem
jaki wybraÊ, ale chcÚ poznaÊ spostrzeĝenia innych, chcÚ aby mieli wpïyw na
rozwój miejsca ibczuli siÚ wbnim waĝni.

Z kosmetologami mam wypracowany bardzo dobry sposób
wspóïpracy. Po prostu polecamy siebie nawzajem. Kosmetologia nie
zastÈpi medycyny estetycznej, abmedycyna estetyczna nie zastÈpi
kosmetologii. Konkurowanie na tym polu nie ma sensu, jest na krótkÈ
metÚ ibze szkodÈ dla klienta.

moĝliwoĂci. Informujemy klienta, ĝe
ten efekt bÚdzie mniejszy. SÈ teĝ takie
przypadki, gdzie kosmetologia nie da
oczekiwanego przez klienta efektu,
wówczas proponujemy rozwiÈzania
zbmedycyny estetycznej. Inny przypadek to panie, które nie majÈ czasu.
Kosmetologia wymaga wiÚkszej iloĂci
wizyt, wiÚc one zazwyczaj korzystajÈ
zbzabiegów medycyny estetycznej, przychodzÈc raz na kilka miesiÚcy.
«ET: Jest teĝ taka grupa pacjentów –
coraz mniejsza, ale ciÈgle jest, która
nie wierzy wbkosmetologiÚ ibcokolwiek
byĂmy nie mówili, to ibtak ich nie
przekonamy. No ibto jest wïaĂnie ta
grupa, obktórej wspomniaïa Pani Beata
–bprzychodzÈ raz na kilka miesiÚcy po
szybki efekt.
«BA: Nie zmieniamy takich klientów
na siïÚ. Jeĝeli klient tak chce ibwymaga,
proszÚ bardzo. Ibkosmetolog teĝ wtedy
nie ma ĝalu ani pretensji.
BI: Abkiedy Pani doktor kieruje swoich

pacjentów do kosmetologa?

«ET: Gïównie wbsytuacjach, w których
chodzi obprzygotowanie klienta do
zabiegu. Jeĝeli klientka zapisaïa siÚ na
przykïad na wypeïnienie bruzd noso-

BI: Wielu managerów skarĝy siÚ, ĝe nie

jest ïatwo skïoniÊ lekarza do tego, aby
polecaï zabiegi kosmetyczne. Jak Panie
sÈdzÈ, czy to jest kwestia osobowoĂci,
czy kompetencji miÚkkich?
«BA: Rozumiem tych managerów, bo
mam doĂÊ dïugie doĂwiadczenie ibmam
teĝ za sobÈ takie historie, ĝe ciÚĝko
byïo nawiÈzaÊ wspóïpracÚ pomiÚdzy
kosmetologiem ablekarzem. Ale jest to
czÚsto wina dwóch stron, które muszÈ
ze sobÈ chcieÊ wspóïpracowaÊ. Te dwie
profesje kosmetolog –blekarz piÚknie siÚ
uzupeïniajÈ.
«ET: Trzeba teĝ myĂleÊ dïugodystansowo ibobaspektach ğnansowych we
wïaĂciwy sposób –bjeĂli pacjent ma ograniczone ğnanse, to czÚĂciowo przeznaczy je na kosmetologiÚ, abczÚĂciowo na
medycynÚ estetycznÈ. Ibmusimy chcieÊ
siÚ dzieliÊ, bo to póěniej do nas wróci.
BI: Wbtej wspóïpracy jest teĝ duĝa rola

managera, który juĝ na etapie dobierania specjalisty musi wybadaÊ na ile rzeczywiĂcie bÚdzie on chÚtny do wspóïpracy...
«BA: Tak, takim kryterium siÚ kierowaïam szukajÈc lekarza. Ale co waĝne, po
drugiej stronie musi byÊ kompetentny

«ET: Ubnas wbklinice mamy system
angielski, gdzie lekarz ibpielÚgniarka sÈ
wbjednym teamie. Tam czasami pielÚgniarka uczy mïodego lekarza ibnie ma
podziaïu na personel wyĝszy ibpersonel
niĝszy. Niestety wbbranĝy beauty sÈ
takie podziaïy –bjest lekarz, abkosmetolog dziesiÚÊ poziomów niĝej. Kosmetolog nie ma odwagi wspóïpracowaÊ
zblekarzem, ablekarz czuje dystans do
kosmetologa.

BI: Co Pañ zdaniem jest takÈ esencjÈ
dobrej wspóïpracy kosmetologów iblekarza?

«BA: MyĂlÚ, ĝe podstawÈ jest wzajemna
konsultacja ibuznanie do wykonywanej
pracy oraz poczucie, ĝe obie strony sÈ
waĝne. Numer jeden to bÚdzie poszanowanie do profesji, potem wspólna
konsultacja ibzbtego tworzy siÚ wspóïpraca. Przez konsultacje obie strony siÚ poznajÈ ibmogÈ uzupeïniaÊ te terapie ibsiÚ
polecaÊ. JeĂli siÚ nie znajÈ, to jak mogÈ
siÚ polecaÊ? Kosmetolog musi wiedzieÊ
na jakich produktach pracuje lekarz,
jaka jest moĝliwa reakcja pozabiegowa,
jakie sÈ efekty koñcowe.
«ET: Ja bym jeszcze dodaïa, ĝe bardzo
waĝna jest tu wzajemna ciekawoĂÊ. Lekarz nie ma wiedzy kosmetologa, moĝe
wielu rzeczy siÚ od niego dowiedzieÊ,
abkosmetolog nie jest lekarzem. Czujemy siÚ pewniej, polecajÈc siebie, jeĝeli
mamy wiedzÚ jak zabieg przebiega,
jakie sÈ wskazania ibprzeciwwskazania.
Waĝne sÈ teĝ kwestie interpersonalne,
po prostu musimy siÚ lubiÊ jako ludzie.
Niekoniecznie przyjaěniÊ, ale lubiÊ siÚ
osobowoĂciowo. Abprzede wszystkim nie
moĝna myĂleÊ tylko obsobie, ale patrzeÊ
co jest zbkorzyĂciÈ dla klienta (pacjenta), bo to on musi byÊ najwaĝniejszy.
«BA: JeĂli wszystko toczy siÚ wokóï
klienta, wtedy jest dobrze.
DziÚkujÚ za rozmowÚ.
Rozmawiaï: Mariusz NieĂcior
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Skóra wolna
od przebarwień
Złuszczający i rozjaśniający
Lotion P50 PIGM 400
Biologique Recherche to francuska marka kosmetyków
biologicznych, słynąca ze stosowania najwyższych
w kosmetologii stężeń składników aktywnych. Ceniona za
potwierdzoną skuteczność i świetne rezultaty terapeutyczne.

W

1970 roku, Yvan Allouche,
zaïoĝyciel marki, stworzyï pierwszy Lotion P50,
zïuszczajÈcy kosmetyk do codziennego
stosowania. Ten wyjÈtkowy produkt
pomaga przywróciÊ skórze jej ğzjologiczne wïaĂciwoĂci ibfunkcje. Jest to
podstawowy ibnieodïÈczny element
pielÚgnacji Biologique Recherche.
Lotion P50 to kwintesencja badañ nad
rekondycjonowaniem skóry. Jego nazwa
pochodzi od „P” czyli pilingu oraz cyfry
„50”, która oznacza dwa cykle odnowy
naskórkowej, które sÈ potrzebne do
uzyskania pierwszego stopnia regeneracji iboczyszczenia skóry. 30 lat badañ
oraz doĂwiadczeñ pozwoliïo stworzyÊ
caïÈ liniÚ lotionów P50, które wzbogacone obdodatkowe skïadniki aktywne,
dostosowane sÈ do potrzeb roĝnych
rodzajów skóry.
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Najnowszym kosmetykiem zbgamy
Lotionów P50 jest ZïuszczajÈcy ibrozjaĂniajÈcy Lotion P50 PIGM 400.
Multifunkcyjny produkt, który ïÈczy
dziaïanie oczyszczajÈce, zïuszczajÈce
oraz tonujÈce, wzbogacony obskïadniki
aktywne rozjaĂniajÈce ibantyoksydacyjne.
Dzieñ po dniu usuwa martwe komórki
naskórka, abtakĝe eliminuje zanieczyszczenia Pomaga wyregulowaÊ wydzielanie
sebum. Stymuluje skórÚ do odnowy.
Równowaĝy pH. RozjaĂnia ibrozĂwietla
oraz wyrównuje koloryt. Hamuje proces
melanogenezy. Idealny dla skóry zbprzebarwieniami, obnierównym kolorycie
oraz zmÚczonej ibpozbawionej naturalnego blasku.
Formuïa lotionu bogata jest wbskïadniki:
• zïuszczajÈce: AHA (kwas jabïkowy,
kwas cytrynowy, kwas mlekowy, kwas
migdaïowy) wyciÈg zblimonkowego
kawioru, BHA (kwas salicylowy), PHA
(glukonolokton), kwas ğtowy, kwas
lewulinowy
• oczyszczajÈce: chlorek magnezu, siarczan magnezu, wyciÈg zbwiÈzówki
• rozjaĂniajÈce ibredukujÈce przebarwienia: wyciÈg zbalg czerwonych,
kompleks owoców bogatych wbĠawonoidy ibAHA
• antyoksydacyjne: wyciÈg zbwasabi,
witamina B3

WiÚcej informacji obzabiegach ibproduktach
Biologique Recherche:
www.biologiquerecherche.pl

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA
BADANIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA
ROZJAŚNIAJĄCEGO

TEST EX VIVO BADAJĄCY DZIAŁANIE ZŁUSZCZAJĄCE

Aby ocenić efekt rozjaśnienia skóry po stosowaniu produktu,
przeprowadzono test przy użyciu spektrofotometru, w celu
zmierzenia kąta ITA, który określa stopień pigmentacji skóry.

W celu pomiaru działania złuszczającego produktu
przeprowadzono test ex vivo obejmujący ocenę próbek
skóry oraz pomiar grubości warstwy rogowej.

Test wykazał, że Lotion P50 PIGM 400 ma znaczący efekt
rozjaśniający na skórę oraz przebarwienia, z poprawą
aż o 3% pomiędzy pierwszym, a 28 dniem stosowania
kosmetyku. Widoczne efekty to wyrównanie i ujednolicenie
kolorytu jak również rozjaśnienie przebarwienia.

Test wykazał, że Lotion P50 PIGM 400 ma znaczący
efekt złuszczający na skórę z 40% zmniejszeniem
grubości warstwy rogowej już w 6 dniu stosowania oraz
z widocznym wygładzeniem powierzchni naskórka.
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Osocze naprawdę
bogatopłytkowe,
Fot. Triclinium

czyli o skuteczności tego zabiegu

Osocze bogatopłytkowe jest najbardziej naturalnym zabiegiem medycyny estetycznej. Jego
skuteczność jest potwierdzona naukowo, mimo to zdarza się, że pacjenci twierdzą, że nie
widzą po nim znacznych efektów. Dr Marek Wasiluk, jedyny polski lekarz z tytułem MSC in
Aesthetic Medicine Barts and The London School of Medicine and Dentistry, właściciel Centrum
Medycyny Nowoczesnej Triclinium twierdzi, że problem tkwi w niezrozumieniu przeznaczania
tego zabiegu lub nieumiejętności wykonywania go przez lekarzy. Jak więc prawidłowo
pozyskiwać i podawać osocze bogatopytkowe oraz w jakim celu wykonywać ten zabieg?

PRAWDZIWE WSKAZANIA
DO ZABIEGU OSOCZEM
BOGATOPŁYTKOWYM
Mezoterapia osoczem bogatopïytkowym
jest jednym zbnajlepszych zabiegów
rewitalizujÈcych skórÚ. Jak ĝadna inna
substancja, dziaïa ono stymulujÈco na
komórki, usprawnia ich pracÚ ibnakïania do szybszej wymiany. Jest dla nich

jak paliwo. Wszystko za sprawÈ pïytek
krwi zawartych wbosoczu, które wywoïujÈ naturalne reakcje ğzjologiczne,
przyspieszajÈce gojenie siÚ ran ibprawidïowÈ regeneracjÚ skóry. Po doznanym
urazie powodujÈ one nie tylko krzepniÚcie krwi, ale równieĝ silnie stymulujÈ
sÈsiednie tkanki do odbudowy uszkodzonej skóry.

Takie procesy zachodzÈ wbnaturalny
sposób zarówno ubmïodej, jak ibdojrzaïej
osoby. Jednak „rozleniwiony”, straszy
organizm reaguje sïabiej ibdlatego potrzebuje silniejszego boděca, który wywoïa podobne efekty jak po urazie, czyli
zmobilizuje go do szybkiego dziaïania
ibaktywowania procesów naprawczych.
Wbtakich przypadkach moĝna postaraÊ

reklama

robione osocze bogatopïytkowe ibsÈ
siÚ, aby do tkanki dotarïo wiÚcej pïytek
zawiedzione, bo okazaï siÚ on nieskukrwi, które przyĂpieszÈ regeneracjÚ
teczny. Ich niezadowolenie wynika
skóry ibwymianÚ komórkowÈ. Po to
zwykle stÈd, ĝe ich oczekiwania byïy
wïaĂnie wymyĂlono ten zabieg.
inne, tzn. myĂlaïy, ĝe zabieg je odmïoMezoterapiÚ osoczem bogatopïytdzi. Nikt ich nie wyprowadziï zbbïÚdu
kowym radzÚ wykonywaÊ wbterapii
lub, co gorsze, sam je wbniego wproskojarzonej, ïÈczÈc tÚ metodÚ zbinnymi,
wadziï. SÈ teĝ pacjentki, które znaïy
bardziej inwazyjnymi zabiegami. DziÚki temu moĝna duĝo lepiej wykorzystaÊ
prawdziwe wskazania do zabiegu, ale
jego dziaïanie wbodmïadzaniu. Samo
osocze, które im podano, wcale nie
podanie preparatu ibzachÚcenie komóbyïo bogatopïytkowe, abto jest przecieĝ
rek do aktywnoĂci nie daje spektakupodstawowy warunek jego skutecznoĂci
larnych efektów odmïadzajÈcych, nie
–bstÚĝenie pïytek krwi wbpodawanym
wyprostuje zmarszczek, nie zliftinguje
wbskórÚ preparacie musi byÊ odpowiedskóry, ani nie usunie rumienia czy
nio wysokie. Tylko jak to osiÈgnÈÊ?
przebarwieñ. Sïuĝy ono do czegoĂ
innego. Jednak wbpoïÈczeniu zbinnymi
ODPOWIEDNIE STĘŻENIE
zabiegami medycyny estetycznej daje
OdwirowujÈc krew, rozdzielamy jÈ na
trzy frakcje: czerwonÈ (czerwone pïytki
nieocenionÈ wartoĂÊ, bez której efekty
krwi), przezroczysto-ĝóïtawÈ (osocze)
sÈ sïabsze. Moĝna wiÚc wytworzyÊ
ibwïaĂnie warstwÚ zbpïytkami krwi pomocny bodziec termiczny, np. za pomiÚdzy. Zb10 ml pobranej krwi, pïytki
mocÈ lasera frakcyjnego lub frakcyjnej
krwi wynoszÈ
radiofrekwencji
zaledwie 0,3 ml,
mikroigïowej.
co wystarcza
Sprawi on, ĝe
tylko na ostrzyktkanka bÚdzie
Samo podanie preparatu
niÚcie obszaru
podraĝniona,
i zachęcenie komórek
wielkoĂci pawytworzy siÚ
do aktywności nie daje
znokcia. Dlatego
rana, abwiÚc
spektakularnych efektów
czÚsto rozcieñcza
ğbroblasty bÚdÈ
siÚ je osoczem
stymulowane do
odmładzających, nie wyprostuje
ibwszystko zaleĝy
produkcji kolazmarszczek, nie zliftinguje
genu ibelastyny.
od tego, wbjakich
skóry, ani nie usunie rumienia
Ibtutaj dopiero
proporcjach
czy przebarwień. Jednak
pojawia siÚ pole
to zrobimy.
do popisu dla
JeĂli pïytki krwi
w połączeniu z innymi
osocza bogatorozcieñczymy cazabiegami medycyny
pïytkowego, któïym uzyskanym
estetycznej daje nieocenioną
re wbpoïÈczeniu
zbodwirowania
wartość, bez której efekty są
zbtymi zabiegami
osoczem (czyli
pozwala uzyskaÊ
np. zb10 ml krwi
słabsze.
nie tylko lepsze
do 0,3 ml pïytek
efekty odmïadzadociÈgniemy 4-5
jÈce, ale ibskraca
ml osocza) to nie
czas rekonwalescencji oraz gojenia siÚ
bÚdzie to juĝ osocze bogatopïytkowe,
skóry. Najbardziej optymalny schemat
tylko osocze obzwykïym stÚĝeniu pïytek
postÚpowania wbterapii skojarzonej to
krwi. Takie osocze, owszem, zadziaïa
wbpierwszej kolejnoĂci ostrzykiwanie
na skórÚ, ale nie bÚdzie tak skutecznie
skóry osoczem boagatopïytkowym,
jak to stÚĝone. Byïoby nim, gdyby do
które przygotuje organizm do sprawtych 0,3 ml pïytek krwi dodaÊ nie 4, ale
niejszego dziaïania. NastÚpnie – po tynajwyĝej 1-2 ml osocza.
godniu zastosowanie mocnego zabiegu
ODPOWIEDNI SPRZĘT
wbpoïÈczeniu zbponownym podaniem
CzÚsto siÚ teĝ zdarza, ĝe robiÈcy
osocza, które tym razem pomoĝe skórze
zabiegi dysponujÈ nieodpowiednimi
szybciej siÚ goiÊ ibregenerowaÊ.
probówkami. Chodzi tu zarówno obbezUbosób mïodych osocze bogatopïytkopieczeñstwo (abwiÚc zawsze niech bÚdÈ
we powinno byÊ stosowane jako jeden
to zestawy zbcertyğkatem), jak iboptyzbpierwszych zabiegów proğlaktyczmalizacjÚ probówek pod wzglÚdem
nych, który chroni przed starzeniem
siÚ skóry. Uzyskane za pomocÈ tej meodseparowania osocza.
tody efekty rewitalizacji skóry sÈ lepWyobraěmy sobie, ĝe ktoĂ wiruje krew
sze, niĝ po koktajlach witaminowych.
wbzwykïej 10 ml probówce. Warstwa
Gwarantowany efekt minimum, to
leukocytarno-pïytkowa pomiÚdzy eryĂwieĝo wyglÈdajÈca, promienna twarz,
trocytami abosoczem jest tak cienka, ĝe
co widaÊ do 3 tygodni po zabiegu.
prawie wbogóle jej nie widaÊ ibwbzwiÈzku zbtym naprawdÚ bardzo trudno jest
LICZĄ SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM
jÈ pobraÊ. Jest to wrÚcz niemoĝliwe
PŁYTKI KRWI
technicznie. Wbefekcie wbogóle nie
Mimo zalet zabiegu zdarzajÈ siÚ pamajÈ jak odseparowaÊ ibpobraÊ pïytek
cjentki, które miaïy wbinnym gabinecie
krwi. PobierajÈ wiÚc samo osocze, ale
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Odwirowując krew,
rozdzielamy ją na trzy
frakcje: czerwoną
(czerwone płytki krwi),
przezroczysto-żółtawą
(osocze) i właśnie
warstwę z płytkami
krwi pomiędzy. Z 10 ml
pobranej krwi, płytki krwi
wynoszą zaledwie 0,3
ml, co wystarcza tylko
na ostrzyknięcie obszaru
wielkości paznokcia.
Dlatego często rozcieńcza
się je osoczem i wszystko
zależy od tego, w jakich
proporcjach to zrobimy.

jego wartoĂÊ jest sïaba, bo jest ono pozbawione pïytek krwi. Dlatego do tego
zabiegu najlepsze sÈ probówki proğlowane, zbprzewÚĝeniami lub zestawem
kanalików do precyzyjnego odseparowania pïytek krwi.
Sam pobieram krew przy pomocy zestawu Prolo 30 –bto specjalna probówka
obobjÚtoĂci 30 ml, zbrurkÈ –bprzewÚĝeniem, wbktórym zbierajÈ siÚ pïytki krwi.
Tu koĝuszek pïytek krwi jest dobrze
widoczny, bo krwi jest wiÚcej, wbdodatku konstrukcja probówki jest taka, ĝe
ïatwo tÚ czÚĂÊ wydzieliÊ ibpobraÊ. Taka
próbówka jest droĝsza, ale teĝ zabieg
zbjej uĝyciem jest naprawdÚ skuteczny.
Proces wirowania nie moĝe byÊ ani zbyt
szybki, ĝeby nie doszïo do uszkodzenia
pïytek krwi, ani zbyt wolny, bo wtedy
nie nastÈpi prawidïowe odseparowane
skïadników krwi. Na jakoĂÊ separacji
wpïyw ma takĝe kÈt wirowania. Najlepiej jeĂli próbówki wbwirówce uïoĝone

sÈ horyzontalnie, gdyĝ siïa doĂrodkowa
dziaïa równolegle do dïugiej osi probówki. Wbwirówkach kÈtowych próbówka jest wirowana pod kÈtem 20-30
stopni, co juĝ daje gorszy efekt. Wirówki horyzontalne sÈ dwa razy droĝsze od
kÈtowych. One równieĝ wpïywajÈ na
cenÚ ibjakoĂÊ zabiegu.
SZYBKOŚĆ PODANIA
I TECHNIKA WSTRZYKNIĘCIA
KolejnÈ waĝnÈ sprawÈ jest fakt, ĝe preparat trzeba podaÊ jak najszybciej –bnajlepiej do 20-30 minut od pobrania krwi,
dlatego, ĝe ĝywotnoĂÊ stymulatorów
wbpreparacie jest krótka. Waĝna jest teĝ
technika wstrzykniÚcia. Stosowane sÈ
trzy sposoby podania –bigïÈ, pistoletem
ibprzez wklepywanie wbskórÚ. Najmniej
komfortowe, choÊ najskuteczniejsze,
jest podawanie igïÈ, choÊ osocze ma
skïonnoĂÊ do wytryskiwania ze strzykawki, abczÚĂÊ wypïywa po wyjÚciu igïy
ze skóry, ibwbten sposób, oceniam, ĝe na
5 ml preparatu marnuje siÚ okoïo 1 ml.
Jednak to ibtak niewielka strata. Przy
stosowaniu pistoletu wykorzystuje siÚ
poïowÚ preparatu, bo reszta rozlewa siÚ
po skórze. Metoda wklepywania, choÊ
najbardziej komfortowa ibostatnio modna po zabiegach typu dermapen, dermaroller, czy laserze frakcyjnym, marnuje
jeszcze wiÚcej osocza (powiedziaïbym
nawet, ĝe wiÚkszoĂÊ). Tym, co wbosoczu
dziaïa, sÈ pïytki krwi, które podane do
tkanki aktywujÈ siÚ ibuwalniajÈ czynniki wzrostu. Ta aktywacja nastÚpuje
wskutek kontaktu preparatu zbğbroblastami. Moĝna teĝ przed wstrzykniÚciem do osocza podaÊ chlorek wapnia,
który jest aktywatorem, ale nie jest to
niezbÚdne. Kolejna sprawa –bpreparat
trzeba podaÊ jak najszybciej (najlepiej
do 20 minut od pobrania krwi, abmaksymalnie do póï godziny), dlatego, ĝe
ĝywotnoĂÊ stymulatorów wbpreparacie
jest krótka. Zbracji krótkiego ĝywota
aktywnych pïytek krwi, bezsensowne sÈ
wszelkie kremy na bazie osocza, które
coraz czÚĂciej gabinety oferujÈ pacjentom po zabiegu.
Dr Marek Wasiluk
specjalista medycyny estetycznej. Prekursor wielu metod
leczenia. Jedyny Polak, który
zbwyróĝnieniem ukoñczyï prestiĝowe studia MSC in Aesthetic Medicine
(studia magisterskie, Medycyna Estetyczna)
wbszkole Barts and The London School of
Medicine and Dentistry na elitarnym uniwersytecie Queen Mary University of London. Pozwala mu to uĝywaÊ tytuïu, który
moĝna uzyskaÊ tylko na kilku uczelniach na
Ăwiecie. WïaĂciciel warszawskiego Centrum
Medycyny Nowoczesnej Triclinium (www.
marekwasiluk.pl). Autor eksperckiego bloga
www.marekwasiluk.pl ibksiÈĝki pt. „Medycyna estetyczna bez tajemnic”.
www.triclinium.pl
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Infuzja tlenowa
Lumiderm OXY
Lumiderm Oxy to urzÈdzenie, które dziaïa wboparciu
objednÈ zbnajbardziej innowacyjnych technik
stosowanych wbnowoczesnej kosmetologii –binfuzjÚ
tlenowÈ. DziÚki zabiegowi zbwykorzystaniem tego
urzÈdzenia, skóra nabiera zdrowszego wyglÈdu, jest
bardziej sprÚĝysta ibdelikatniejsza wbdotyku.

Zabieg infuzji tlenowej wykonywany
za pomocÈ Lumiderm Oxy polega na
podawaniu preparatów aktywnych
wbgïÈb skóry, dziÚki wykorzystaniu
czystego tlenu. UrzÈdzenie Lumiderm
Oxy jest symbiozÈ dwóch wysoce
skutecznych zabiegów –bsuplikowania
skoncentrowanych suplementów wbgïÈb
skóry wbpoïÈczeniu zbodmïadzajÈcym
ibkojÈcym dziaïaniem czystego tlenu. Jest
to jedna zbnajbardziej innowacyjnych
technik stosowanych obecnie na Ăwiecie
wbdziedzinie kosmetologii –bstanowi
idealnÈ przeciwwagÚ dla ciÚĝszego

zabiegu wprowadzania botoksu.
DziÚki zastosowaniu wielu skïadników
aktywnych, miÚdzy innymi kwasu
hialorunowego ibkompletów witamin,
zabieg ten jest wspaniaïÈ alternatywÈ
dla ciÚĝszych ibbardziej inwazyjnych
procedur.
PodajÈc aktywne substancje
bezpoĂrednio wbgïÈb skóry, dziÚki
zastosowaniu sprÚĝonego tlenu, moĝna
zapewniÊ natychmiastowo odczuwalnÈ
poprawÚ nawilĝenia skóry. Nawet
najmniejsze ibnajsïabiej widoczne
zmarszczki ibniedoskonaïoĂci reagujÈ

Producent:
MezoPharma sp. zbo.o. sp.k.
ul. Wojska Polskiego 135 A
86-100 ¥wiecie
www.mezopharma.eu

natychmiastowo na podany preparat,
skïadajÈcy siÚ zbwielu odĝywczych
skïadników. DziÚki zabiegowi
zbwykorzystaniem Lumiderm Oxy,
skóra nabiera zdrowszego wyglÈdu,
jest bardziej sprÚĝysta ibdelikatniejsza
wbdotyku.
UrzÈdzenie Lumiderm OXY to
urzÈdzenie medyczne, które posiada
24 miesiÈce gwarancji, abdystrybutor
wbPolsce oferuje wsparcie na kaĝdym
etapie wspóïpracy oraz doskonaïe
szkolenie.

WyïÈczny dystrybutor:
Mezoderm sp. zbo.o.
ul. Sokoïowska 9 lokal U12
01-142 Warszawa
+48 666-986-056
www.mezoderm.pl
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StarWalker

nowa gwiazda laseroterapii

Laser trzeciej generacji
Fotona StarWalker® na
nowo deﬁniuje skuteczność
zabiegów laserowych.
O jego potędze świadczy
fakt, że jest w stanie
wyemitować gigantyczną
moc w ultra-krótkich
impulsach. Dzięki
takiej zdolności nowa
gwiazda laseroterapii
jest bezkonkurencyjna
w usuwaniu tatuaży,
przebarwień, zmian
naczyniowych, a także
w odmładzaniu, terapii
blizn, rozstępów, trądziku,
a nawet w laserowej
epilacji.

L

aser trzeciej generacji
StarWalker® jest sumÈ 50
lat doĂwiadczeñ globalnej
marki Fotona, wiodÈcej
wbprojektowaniu ibprodukcji systemów laserowych na Ăwiecie.
Swoimi moĝliwoĂciami przewyĝsza
modele laserów starszych generacji,
ïÈczÈc wbkompaktowym systemie aĝ 4
dïugoĂci fali laserowej ib14 trybów pracy
na róĝnych rodzajach impulsów –bpiko,
nano, mili oraz mikrosekundowych.

NA CZYM POLEGA
INNOWACJA STARWALKERA®?
1. Najbardziej zaawansowany
System laserowy trzeciej generacji
StarWalker® uderza zbnieosiÈganÈ
dotÈd mocÈ fali fotoakustycznej.
Emituje wysokÈ moc wbjak najkrótszym impulsie. Doprowadza do
gigantycznej eksplozji, mierzonej
wbpiko- ibnanosekundach (bilionowe
ibmiliardowe czÚĂci sekundy). Wbten
sposób skutecznie usuwa wszystkie
barwy tatuaĝy (radzi sobie nawet
zbnajtrudniejszymi pigmentami) ibjest

skuteczny wbleczeniu przebarwieñ
oraz zmian naczyniowych.
2. Skutecznie walczy zbwieloma problemami skórnymi
StarWalker® potrağ generowaÊ róĝne
dïugoĂci fal, obróĝnych rodzajach
impulsów, ibwbten sposób skutecznie walczy zbwieloma problemami
skórnymi. Jest okreĂlany jako system
laserowy, poniewaĝ potrağ emitowaÊ
róĝne dïugoĂci fal: 1064 nm, 532 nm,
585 nm ib650 nm.
Zdaje na szóstkÚ egzamin zbnajbardziej wymagajÈcego zabiegu –busuwania wielobarwnych tatuaĝy. Jest
specjalistÈ wbusuwaniu przebarwieñ,
melasmy, abtakĝe zmian naczyniowych, rumienia ib„pajÈczków”. Wbtrybach anti-aging poprawia elastycznoĂÊ
ibjÚdrnoĂÊ skóry, dziaïa na objawy
fotostarzenia, uelastycznia ibniweluje
blizny oraz rozstÚpy. Skutecznie zwÚĝa
rozszerzone pory, redukuje ïojotok
ibtrÈdzik pospolity oblekkim ibumiarkowanym natÚĝeniu. Potrağ precyzyjnie ibwbtrwaïy sposób usuwaÊ zbÚdne

owïosienie (epilacja laserowa twarzy
ibciaïa).
3. Najbezpieczniejszy laser.
StarWalker® skutecznie ibprecyzyjnie
dziaïa na wybrany fragment tkanek.
Ultra-krótkie impulsy pikosekundowe
obpotÚĝnej mocy zebrane wbdïuĝsze
nanosekundowe sekwencje uderzajÈ
zbpotÚĝnÈ mocÈ tylko ibwyïÈcznie wbte
cele, które StarWalker® ma zadane,
pozostawiajÈc pozostaïe fragmenty
tkanek wbstanie nienaruszonym. Daje
to ogromnÈ skutecznoĂÊ zabiegów,
abdo tego redukuje do minimum
ryzyko powikïañ oraz pozabiegowÈ
rekonwalescencjÚ.
NIEZRÓWNANY
W USUWANIU TATUAŻY
Jak do tej pory usuwano tatuaĝe? Do
niedawna odpowiedě byïa jedna: ciÚĝko!
Wszystko przez to, ĝe permanentne
rysunki na skórze wykonuje siÚ przy
pomocy róĝnokolorowych barwników
obrozmaitym skïadzie chemicznym. Aby
je caïkowicie usunÈÊ, naleĝy zastosowaÊ
fale laserowe róĝnej dïugoĂci, inne dla
kolorów –bczarnego, granatowego czy
brÈzu, inne dla czerwieni, abjeszcze inne
wbprzypadku niebieskiego czy zieleni.
Do tej pory wymagaïo to zaangaĝowania
kilku urzÈdzeñ, abibtak efekty nie byïy do
koñca zadowalajÈce.
Poniewaĝ Fotona StarWalker® wytwarza
aĝ 4 dïugoĂci fal laserowych, umoĝliwia
to skuteczne ibzaawansowane usuwanie
wielokolorowych tatuaĝy za pomocÈ
jednego urzÈdzenia. To jedyne na rynku
tak wysoko rozwiniÚte rozwiÈzanie, które
zapewnia idealnÈ kombinacjÚ do laserowego usuwania tatuaĝy:
• 1064 nm Nd: YAG dla ciemnych pigmentów (czerñ, brÈz, granat),
• 532 nm KTP dla barwników czerwonych, ğoletowych ibpomarañczowych,
• 650 nm dla barwników zielonych,
• 585 nm dla pigmentów bïÚkitnych.
PRZEBARWIENIA – PŁYTKIE,
GŁĘBOKIE I WYBIELANIE SKÓRY
StarWalker® to idealne rozwiÈzanie do
skutecznego leczenia wielu zmian barwnikowych wystÚpujÈcych wbnaskórku
ibskórze wïaĂciwej. Mechanizm jest prosty: najpierw wiÈzka Ăwiatïa laserowego
przechodzi przez tkanki ibjest wchïaniana przez skumulowanÈ melaninÚ, czyli
barwnik tworzÈcy przebarwienie, bez
uszkodzenia otaczajÈcych tkanek. Energia lasera rozkïada barwnik na mniejsze
czÈsteczki, które bez problemu usuwane
sÈ zborganizmu przez ukïad odpornoĂciowy (makrofagi ibukïad limfatyczny).
Innowacja StarWalkera® polega na tym,
ĝe do walki zbprzebarwieniami stosuje
róĝne rodzaje fal. Za pomocÈ dïugoĂci
532 nm usuwa pïytkie przebarwienia
naskórkowe, wbtym piegi. Ta dïugoĂÊ fali
jest najïatwiej absorbowana przez me-
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StarWalker® wykonuje przełomowy krok w rozwoju medycyny estetycznej
i laseroterapii dzięki autorskiej technologii Dopasowanego Impulsu
Laserowego ASP (ang. Adaptive Structured Pulse). Dopasowuje on impulsy
do dynamiki biofotonicznej konkretnego zabiegu. W przypadku modalnych
impulsów MaQX laser wytwarza silne sekwencje energii laserowej, które
generują falę fotoakustyczną rozkładając barwniki na mniejsze cząsteczki,
łatwiejsze do usunięcia.
Jednolita wiązka laserowa to kolejna innowacja, dzięki której StarWalker®
rozprowadza energię równomiernie po całym obszarze zabiegowym. Czy
to ważne dla pacjenta? Dla jego bezpieczeństwa i komfortu na pewno!
Dzięki jednorodnej wiązce spada ryzyko uszkodzenia naskórka
i tkanek, zmniejsza się prawdopodobieństwo
wystąpienia krwawienia czy obrzęków np.
na skutek punktowego przegrzania. Było
to zawsze wyzwaniem dla laserów
o ultra-krótkich impulsach. Fotona
zastosowała dwa nowatorskie rozwiązania
– opatentowane technologie OPTOﬂex®
oraz Vacuum Cell (komory próżniowe),
zapewniające niemalże perfekcyjną
jednolitość wiązki laserowej.

laninÚ, kïopot wbtym, ĝe nie dociera gïÚbiej. Dlatego do walki zbprzebarwieniami
wbskórze wïaĂciwej StarWalker® wysyïa
fale obdïugoĂci 1064 nm. Wysokie piki
energii zamkniÚte wbkrótkich impulsach
umoĝliwiajÈ selektywne dziaïanie na
melaninÚ, zbpominiÚciem otaczajÈcych jÈ
tkanek. Innowacyjny tryb R-HX wytwarza zbkolei caïkowicie jednorodnÈ wiÈzkÚ
lasera, co daje równomierne dziaïanie
energii laserowej. Ten tryb stosowany
jest wbzabiegach powierzchniowego
wybielania skóry.
ZMIANY NACZYNIOWE
– PŁYTKIE I GŁĘBOKIE
SkutecznoĂÊ leczenia zmian naczyniowych zaleĝy od dopasowania dïugoĂci
fali Ăwietlnej, energii impulsu ibczasu
naĂwietlania. Odpowiedniego, czyli
takiego, które zadziaïa na danÈ zmianÚ
naczyniowÈ –bjej wielkoĂÊ ibgïÚbokoĂÊ
poïoĝenia. Dlatego StarWalker® wbzabiegach naczyniowych wykorzystuje dwie
dïugoĂci fali.
Zasada dziaïania jest podobna. Energia
Ăwietlna jest pochïaniana przez hemoglobinÚ znajdujÈcÈ siÚ wbwybranym
naczyniu, abnastÚpnie zamieniana na ciepïo. Wysoka temperatura niszczy Ăcianki
naczynia ibprowadzi do jego zamkniÚcia.
Zasada jest taka, ĝe niewielkie zmiany
naczyniowe, wbktórych wystÚpuje maïo
krwi, wymagajÈ uĝycia Ăwiatïa, które jest
dobrze absorbowane przez hemoglobinÚ.
Dlatego powierzchniowe teleangiektazje
tzw. pajÈczki, ale takĝe naczyniaki pïaskie
najlepiej zamyka fala 532 nm obszczytowej absorpcji na oksyhemoglobinie. DziaïajÈcy wbtrybie VERDE laser StarWalker®
dysponuje wïaĂnie tÈ dïugoĂciÈ fali. To
samo urzÈdzenie jest wbstanie zamykaÊ
wiÚksze ibgïÚbiej poïoĝone zmiany na-

czyniowe, pracujÈc na innej dïugoĂci fali
–b1064 nm. Jest ona wbstanie równomiernie rozgrzaÊ gïÚbiej poïoĝone naczynie
ibwbsposób bezpieczny je skoagulowaÊ.
ODMŁADZANIE – SILNE
I NIEINWAZYJNE NAPINANIE SKÓRY
W TRZECH WYMIARACH
Wbtrybie FRAC3® laser Fotona wbsposób
nieinwazyjny zagÚszcza ibujÚdrnia wiotczejÈcÈ skórÚ twarzy ibciaïa, abzabieg anti-aging naleĝy do jednych zbnajbardziej
skutecznych liftingów bez skalpela. To
pierwsza nieablacyjna metoda laserowa
do mocnego napinania skóry.
¥wiatïo lasera StarWalker® obdïugoĂci
fali 1064 nm wbinteligentny sposób
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wyïapuje niedoskonaïoĂci wbbudowie
skóry wïaĂciwej, abnastÚpnie uszkadza
je, by organizm wytworzyï wbich miejsce
peïnowartoĂciowÈ tkankÚ. Wbten sposób
wbskórze uruchamiana jest intensywna
produkcja kolagenu ibelastyny. WywoïujÈ
jÈ trójwymiarowe uszkodzenia frakcyjne,
które nazywane sÈ termicznymi wyspami
ibporównywane sÈ do pïatków Ăniegu
zatrzymanych wbkadrze podczas zimowej
aury.
TRĄDZIK
Laser StarWalker® jest stosowany
zbpowodzeniem wbleczeniu ïagodnych
ibumiarkowanych form trÈdziku pospolitego. Laser Nd-YAG obdïugoĂci fali
1064 nm wbtrybie MaQX dziaïa przeciwzapalnie ibprzeciwbakteryjnie, abjego
skutecznoĂÊ widoczna jest juĝ po jednym
zabiegu. ¥wiatïo laserowe niszczy bakterie p. acne, które namnaĝajÈ siÚ wbporach
skórnych ibwbmieszkach wïosowych,
wywoïujÈc stany zapalne.
USUWANIE OWŁOSIENIA,
USUWANE BRODAWEK, LECZENIE
GRZYBICY PAZNOKCI
StarWalker® generuje impulsy 1064 nm
wbtrybie VERSA3 obszerokim zakresie
czasu trwania (15, 20, 25 oraz 50 ms). Badania kliniczne potwierdzajÈ, ĝe impulsy
te Ăwietnie nadajÈ siÚ do usuwania owïosienia, brodawek oraz leczenia grzybicy
paznokci. Dodatkowo, technologia ASP
StarWalker pozwala modulowaÊ impuls,
tworzÈc mikrosekundowÈ strukturÚ
„typu FRAC3”, nakïadajÈcÈ siÚ na milisekundowy impuls VERSA, co pozwala
poïÈczyÊ korzyĂci pïynÈce zb„dïugiego”
impulsu 1064 nm zbsamoindukcyjnoĂciÈ
frakcyjnÈ trybu FRAC3.
www.btlestetyka.pl

StarWalkera® jest elegancki,
a nawet nagradzany za design;
zdobył m.in. prestiżową
nagrodę Red Dot Design Award,
przyznawaną za największe
osiągnięcia we wzornictwie
przemysłowym. Swoim
wysmakowanym kształtem
i niewielkimi gabarytami
nie przypomina ogromnych
i trudnych w eksploatacji
laserów starszych generacji.
Wykonuje skok technologiczny,
który można porównać do
miniaturyzacji w świecie
komputerów – od wielkich
maszyn zajmujących całe
pomieszczenia do komputerów
osobistych typu PC.
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Indywidualnie
dobrana kuracja

skuteczna w walce ze zmianami naczyniowymi
Kobiety zmęczone poszukiwaniami rozwiązań na problem bogato unaczynionej skóry,
często mają wrażenie, że ich zmagania to walka z wiatrakami. Okazuje się, że pomoc
niewiele ma wspólnego z modnym gabinetem kosmetycznym. Problem może mieć często
bagatelizowane podłoże medyczne, dlatego tak ważna jest właściwa diagnoza, na podstawie
której dobrana zostanie odpowiednia kuracja.

L

aserowo zamkniÚte drobne
naczynko pojawia siÚ znowu, abpacjentka (poniewaĝ
czÚĂciej zbpÚkajÈcymi
naczynkami ibĝylakami
zmagajÈ siÚ kobiety) nie rozumie
mechanizmu ibwierzy, ĝe to wina ěle
wykonanego zabiegu. Owszem –bto
wbnim leĝy przyczyna, ale nie dlatego,
ĝe naczynie zostaïo ěle domkniÚte ibma
„supermoc” ponownego pÚkania, tylko
nie zostaïo zniwelowane to, którym
naleĝaïo zajÈÊ siÚ najpierw. Mamy tutaj
do czynienia ze zjawiskiem tak zwanego
mattingu, czyli pÚkania drobniejszych
naczynek wokóï wiÚkszych ĝyï. Jeĝeli
ich nie zamkniemy wbpierwszej kolejnoĂci, moĝemy byÊ pewni, ĝe za kilka dni

znów pojawiÈ siÚ nieestetyczne zaczerwienienia. To zaskakujÈca informacja,
obktórej czÚsto nie majÈ ĂwiadomoĂci
pacjenci ibczÚĂÊ gabinetów, oferujÈcych
laseroterapiÚ bez przeprowadzenia
wczeĂniejszej diagnostyki. Osoba zbgenetycznÈ skïonnoĂciÈ jest tak naprawdÚ
skazana na borykanie siÚ zbkïopotem
przez caïe ĝycie.
CZY JEST SENS WALCZYĆ?
Obile moĝemy zlikwidowaÊ juĝ istniejÈce zmiany, obtyle nie moĝemy zatrzymaÊ
powstawania nowych pÚkniÚÊ. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest wysoki
poziom estrogenu, abzatem moĝna
powiedzieÊ, ĝe jest to typowo kobieca
przypadïoĂÊ. Czy mimo tego jest sens

zbniÈ walczyÊ? OczywiĂcie. Jeĝeli zamkniemy gïówne ěródïa pÚkniÚÊ, czyli
wczeĂniej wspomniane wiÚksze ĝyïy,
które powodujÈ uszkodzenia kolejnych
odnóg – malutkich naczynek, jest duĝa
szansa, ĝe nowych zaczerwienieñ na
skórze bÚdzie siÚ pojawiaÊ coraz mniej.
Co wiÚcej, im wczeĂniej bÚdzie rozpo-

Wybór metody zależy od
indywidualnego problemu
pacjentki. Inaczej rozprawimy
się z naczynkami na twarzy,
a w inny sposób potraktujemy
te na nogach.
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Tylko odpowiednio
przeprowadzona diagnostyka
będzie gwarantem skutecznej
kuracji przeciwdziałającej
pojawianiu się nowych
naczynek i żylaków.
czÚta pielÚgnacja, tym lepiej. Wbpóěniejszym wieku nie mamy co liczyÊ na
to, ĝe dziaïajÈce od zewnÈtrz metody,
jak kremy, bÚdÈ skuteczne. Wówczas
pozostaje tylko medycyna estetyczna.
SKĄD TE PAJĄCZKI?
Zanim przejdziemy do przedstawienia
sposobów na pozbycie siÚ defektu, trzeba krótko wyjaĂniÊ, czym omawiane
zmiany, znane pod nazwÈ pajÈczków
tak naprawdÚ sÈ. Otóĝ warunkiem ich
powstawania jest skóra pïytko unaczyniona, która czÚsto bywa takĝe zaletÈ
–btwarz zachowuje zdrowy, zarumieniony koloryt. NajwiÚkszym czynnikiem
ryzyka powstawania naczynek jest
genetyka ibwczeĂniej wspomniana pïeÊ.
Poniewaĝ trudno zbnimi walczyÊ, moĝna jedynie likwidowaÊ objawy. Sïabe
naczynka pod wpïywem ciĂnienia krwi
nadmiernie siÚ rozszerzajÈ. Dodatkowo, osoby genetycznie obarczone, mogÈ
teĝ cierpieÊ na rumieñ, który pojawia
siÚ przy okazji nagïych zmian temperatur lub gwaïtownego stresu. Warto
zaznaczyÊ, ĝe jest to zupeïnie naturalna reakcja organizmu na bodziec.
Jednak zdrowe naczynia powracajÈ
do stanu wyjĂciowego, abubosób zbtÈ
przypadïoĂciÈ pozostajÈ rozszerzone.
Daje to nieïadny efekt ciÈgle czerwonej
twarzy, bez wyraěnego powodu zwiÈzanego zbczynnikami zewnÚtrznymi.
Nieleczony rumieñ moĝe doprowadziÊ
do powstawania naczyniowych pajÈczków czy nawet rozwoju trÈdziku
róĝowatego.
NAJWAŻNIEJSZA DIAGNOZA
– Nie naleĝy podejmowaÊ siÚ leczenia
jakichkolwiek, nawet tych zbpozoru bïahych zmian naczyniowych bez wczeĂniej
przeprowadzonej diagnostyki –bpodkreĂla
lek. med. Dominika KwaĂniak, Ġebolog
zbKliniki Medycyna MïodoĂci. –bPodejmowanie takich prób moĝe wbefekcie
wrÚcz pogarszaÊ stan pacjenta ibnierzadko
koñczy siÚ powstaniem plam, przebarwieñ
ibzakrzepów.
Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka jest gwarantem sukcesu wbleczeniu. Przed ustanowieniem indywidualnej kuracji, kandydatce do zabiegu na
poczÈtku wykonujemy ultrasonograğÚ
dopplerowskÈ. Jeĝeli wynik badania
nie pokazuje ĝadnych powaĝniejszych
zmian chorobowych, moĝemy zakwaliğkowaÊ stan skóry jako defekt estetyczny ibrozpoczÈÊ wspóïpracÚ. Ta zbkolei

polegaÊ bÚdzie na ocenie, jakÈ metodÈ
rozprawimy siÚ zbpajÈczkami ibna sukcesywnym powtarzaniu serii zabiegów.
Warto zaznaczyÊ, ĝe wbprzypadku
leczenia tych zmian istotna jest systematycznoĂÊ ibwykonanie przynajmniej
kilku serii zabiegów, jeĝeli mówimy
obterapii laserem, IPL, jak równieĝ
obskleroterapii.
JAK NAJSKUTECZNIEJ LECZYĆ?
Jakie sÈ zatem najskuteczniejsze dostÚpne metody walki zb„pajÈczkami”?
Zwykle poleca siÚ terapiÚ laserem,
IPL oraz skleroterapiÚ. Wybór metody
zaleĝy od indywidualnego problemu
pacjentki. Inaczej rozprawimy siÚ zbnaczynkami na twarzy, abwbinny sposób
potraktujemy te na nogach. Warto
dodaÊ, ĝe wbpozostaïych obszarach ciaïa
zabiegi medycyny estetycznej nie przynoszÈ rozwiÈzania. Naczynka na twarzy
zwalczy laseroterapia, natomiast doskonaïym antidotum na rumieñ ibinne
zaczerwienienia jest zabieg IPL. WykorzystujÈ one zjawisko fototermolizy, polegajÈcej na tym, ĝe energia Ăwiatïa jest
selektywnie pochïaniana przez hemoglobinÚ zawartÈ wbkrwinkach ibzamieniana wbciepïo. Zakrzepïa krew zamyka
Ăwiatïo naczynia krwionoĂnego. Takie
niedroĝne naczynko po czasie zostaje
samoistnie wchïoniÚte. JeĂli chodzi
obproblemy ĝylne wbokolicach nóg, to
polecana jest przede wszystkim skleroterapia. Zwïaszcza na samym poczÈtku
terapii antynaczynkowej, kiedy musimy
pozbyÊ siÚ najwiÚkszych popÚkanych
ĝyï. Dopiero wbpóěniejszych etapach
moĝemy przejĂÊ do dziaïañ zbuĝyciem
lasera wbcelu pozbycia siÚ mniejszych
„odnóg”. Skleroterapia to nieoperacyjna metoda leczenia ĝylaków, naczynek
ibposzerzeñ ĝylnych. ¿yïy sÈ nastrzykiwane Ărodkiem obliterujÈcym, który
draĝni ich Ăciany wewnÚtrzne ibuaktywnia procesy zapalne. Prowadzi to
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do zwïóknienia ibtrwaïego zaroĂniÚcia
naczyñ. Zastosowany po zabiegu ucisk
zabezpiecza przed powikïaniami oraz
zwiÚksza szansÚ jego powodzenia. Czas
gojenia zaleĝy od Ărednicy ĝyïy, stopnia
zaawansowania ĝylaków oraz indywidualnych wïaĂciwoĂci organizmu ibwynosi
wbprzypadku naczynek okoïo 4 miesiÚcy, wbprzypadku ĝyï obduĝym przekroju
od okoïo 4 do 6 miesiÚcy. IstniejÈ róĝne
techniki podawania leku obliterujÈcego. Dobór techniki zaleĝy od lokalizacji
ibwielkoĂci zmian naczyniowych.
PRZECIWSKAZANIA I OBAWY
Nie dla wszystkich medycyna estetyczna jest tak samo ïaskawa, poniewaĝ istnieje kilka przeciwwskazañ do
rozpoczÚcia omawianych kuracji. SÈ
to przede wszystkim: ciÈĝa, karmienie
piersiÈ, uczulenie na aspirynÚ ibtendencje do bliznowacenia. Jednak jeĂli
juĝ podejmiemy siÚ walki zbnaczynkami, to zabiegów nie naleĝy siÚ baÊ. SÈ
naprawdÚ maïo bolesne. Pacjenci majÈ
obawy, ĝe jeĂli zbyt duĝa iloĂÊ naczynek zostanie zamkniÚta, to pojawiÈ siÚ
kïopoty np. zbkrÈĝeniem, jednak sÈ one
niesïuszne. Lekarz medycyny estetycznej moĝe zamknÈÊ maksymalnie kilka
procent wszystkich ĝyïek, wiÚc obawy
moĝna porzuciÊ wbkÈt ibjuĝ dziĂ umówiÊ
siÚ na zabieg, aby nastÚpnej wiosny
móc cieszyÊ siÚ idealnie gïadkim ciaïem
–bbez czerwonawych skaz. Jesieñ sprzyja
zabiegom laserowym ze wzglÚdu na
koniecznoĂÊ wykonywania ich wbseriach
ibrekonwalescencji. Dobrze dobrana
terapia, prowadzona przez doĂwiadczonego lekarza medycyny estetycznej
gwarantuje dïugotrwaïe, satysfakcjonujÈce efekty na lata.
Materiaï zostaï stworzony
we wspóïpracy zblek. med.
DominikÈ KwaĂniak zbKliniki
Medycyna MïodoĂci.
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Szkiełko czy oko

aparaturowa diagnostyka kosmetologiczna skóry
Aparaty i analizery do badania skóry, stosowane w gabinetach kosmetologicznych, pojawiają
się na naszym rynku już od kilku lat w coraz bardziej zaawansowanych i dopracowanych
formach. Warto korzystać z ich pomocy, bo zapewniają profesjonalną, a nawet naukową
ocenę stanu skóry. Są gwarancją zarówno dla kosmetologa, jak i klienta oczekiwanej
skuteczności opieki kosmetologicznej.

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI
W ZABIEGACH KOSMETYCZNYCH
W postÚpowaniu kosmetologicznym
kluczowym elementem jest wstÚpna
konsultacja. Prowadzi ona do diagnozy,
ustalenia wskazañ ibprzeciwwskazañ
do planowanej terapii oraz poznania
oczekiwañ klienta wbstosunku do jej
efektów. Daje moĝliwoĂÊ wybrania
rodzaju zabiegu, produktów oraz aparatury wbtaki sposób, aby ryzyko dziaïañ
niepoĝÈdanych byïo jak najmniejsze,
abkorzyĂci jak najwiÚksze. Umoĝliwia
takĝe udzielenie porady lub, jeĂli zachodzi taka potrzeba, wybór specjalisty,

do którego kieruje siÚ klienta wbcelu
prowadzenia dalszej terapii.
KONSULTACJA WSTĘPNA
Obejmuje ocenÚ stanu zdrowia klienta,
postawienie ibomówienie diagnozy oraz
planowanego postÚpowania terapeutycznego. Sïuĝy takĝe nawiÈzaniu
wspóïpracy miÚdzy kosmetologiem
abklientem. Jest czasem na wymianÚ
informacji, ustalenie szczegóïów zabiegu, przekazanie zaleceñ dotyczÈcych
postÚpowania przed ibpozabiegowego
oraz kosztów pojedynczego zabiegu lub
caïej terapii.

Nieodzownym elementem przedzabiegowej oceny klienta oraz punktem wyjĂcia
do planowania strategii terapeutycznej
ibwyboru procedur pielÚgnacyjnych
lub upiÚkszajÈcych jest diagnostyka
kosmetologiczna. Jednak czasy, kiedy
oferowanÈ klientowi propozycjÚ terapii
opierano jedynie na zadaniu kilku pytañ
dotyczÈcych stanu zdrowia, wizualnej
ocenie stanu jego skóry ibprzyporzÈdkowaniu jej do jednego zbczterech rodzajów
cer, odeszïy do przeszïoĂci.
Samo badanie podmiotowe (wywiad
kosmetologiczny) ibpalpacyjne badanie
przedmiotowe, to dzisiaj tylko czÚĂÊ
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peïnej diagnostyki. PoddajÈc klienta
ocenie, warto wprowadziÊ takĝe metody
znacznie zwiÚkszajÈce efektywnoĂÊ
dziaïañ terapeutycznych. Chodzi tu
obnowoczesne narzÚdzia diagnostyczne,
czyli podstawowÈ ibzaawansowanÈ aparaturÚ –btak zwane analizery do oceny
skóry. Nie tylko poszerzajÈ one liczbÚ
badanych ibocenianych parametrów, ale
takĝe umoĝliwiajÈ ich zapis grağczny,
podsumowanie danych wbraportach
koñcowych, optymalny dobór produktów kosmetycznych. PozwalajÈ równieĝ
na sprawdzenie, jakie sÈ efekty ich
stosowania. Prowadzenie kart klientów
wraz zbzapisanymi informacjami oraz
zdjÚciami zbbadania pozwala na ciÈgïy
monitoring skutecznoĂci podejmowanych dziaïañ pielÚgnacyjnych, abtakĝe
porzÈdkuje sam system prowadzenia
dokumentacji zabiegowej.bOdrÚbnÈ
grupÚ stanowi aparatura diagnostyczna
stosowana wbsubdyscyplinach kosmetologii –btrychologii oraz podologii.
APARATURA PODSTAWOWA
W przypadku tej grupy aparatów
moĝliwa jest jedynie ograniczona, subiektywna identyğkacja schorzenia czy
dolegliwoĂci kosmetologicznej,
która wymaga potwierdzania innymi metodami.
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Lampa lupa
Naleĝy do podstawowego wyposaĝenia
gabinetów kosmetologicznych.
Èczy wbsobie
zarówno funkcjÚ lampy, jak
iblupy powiÚkszajÈcej. Pomaga dostrzec
najdrobniejsze
szczegóïy znajdujÈce siÚ na
skórze klienta,
tym samym
poĂrednio
przy-

czyniajÈc siÚ do podniesienia jakoĂci
Ăwiadczonych usïug. Pozwala precyzyjnie dostrzec to, czego kosmetolog nie
widzi goïym okiem. JakoĂÊ, abwïaĂciwie
perfekcja wykonania elementu optycznego ma tutaj kluczowe znaczenie.
Równie istotna jest energooszczÚdnoĂÊ
samej lampy. To waĝne zwïaszcza
wbgabinetach, wbktórych uĝywana jest
przez wiele godzin. NajnowoczeĂniejsze lampy lupy wyposaĝone sÈ wbdiody
LED, które nie tylko zuĝywajÈ znikome
iloĂci energii elektrycznej, lecz takĝe
ĂwiecÈ mocnym, stabilnym Ăwiatïem
(nie ma tu migotania znanego np. ze
Ăwietlówek).
Dermatoskop
Dermatoskopia to inaczej mikroskopia
powierzchni skóry lub mikroskopia
epiluminescencyjna. Jest caïkowicie
bezpiecznym, nieinwazyjnym ibbezbolesnym badaniem, pozwalajÈcym
oceniaÊ zmiany skórne pod kÈtem ich
zïoĂliwego rozrostu. Badanie dermatoskopii wykonuje siÚ przy uĝyciu
urzÈdzenia zwanego dermatoskopem.
To urzÈdzenie diagnostyczne ïÈczÈce lupÚ obpowiÚkszeniu 10-20 razy
ze znormalizowanym ěródïem
Ăwiatïa. Pozwala to uzyskiwaÊ
wystandaryzowane obrazy,
które nastÚpnie mogÈ byÊ
obiektywnie ocenione
przez kosmetologa.
ZaletÈ dermatoskopii
jest to, iĝ jest ona
metodÈ nieinwazyjnÈ, taniÈ, absamo
badanie trwa kilka
minut. Dermatoskopia ma wiele
zastosowañ, jej
gïównym celem
wbdermatologii
jest diagnozowanie czerniaka
skóry ibodróĝnienie
go od
ïagod-
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Samo badanie podmiotowe
(wywiad kosmetologiczny)
i palpacyjne badanie
przedmiotowe, to dzisiaj tylko
część pełnej diagnostyki.
Poddając klienta ocenie,
warto wprowadzić
także metody znacznie
zwiększające efektywność
działań terapeutycznych.
Chodzi tu o nowoczesne
narzędzia diagnostyczne, czyli
podstawową i zaawansowaną
aparaturę – tak zwane analizery
do oceny skóry.

nych znamion barwnikowych. Wbkosmetologii sïuĝy do oceny unaczynienia ibzabarwienia skóry.
Wideodermatoskop
To urzÈdzenie diagnostyczne, które jest
nowszÈ wersjÈ dermatoskopu. Badanie
polega na przyïoĝeniu do powierzchni
skóry gïowicy wyposaĝonej wbspecjalnÈ
kamerÚ ibobrazowaniu na monitorze
konkretnych zmian. Komputer analizuje je, podaje charakterystyczne cechy,
jak np. symetriÚ czy kolor. Aparaty te
posiadajÈ równieĝ opcjÚ archiwizacji,
dziÚki czemu moĝna obserwowaÊ na
przykïad czy dane znamiÚ siÚ zmienia.
Jest to szczególnie uĝyteczne wbproğlaktyce czerniaka skóry.
Lampa Wood’a
Jest to przenoĂna lampa kwarcowa
emitujÈca dïugofalowe promieniowanie nadğoletowe. Posiada czarny ğltr
Wood’a zbudowany zbkrzemianu baru
zbdodatkiem 9% tlenku niklu, którego
pasmo przepustowoĂci wynosi od 320
do 400 nm zbmaksimum wb365 nm).
Emitowane przez lampÚ promienie UV
wywoïujÈ ĠuorescencjÚ skóry dotkniÚtej okreĂlonymi nieprawidïowoĂciami.
WbzaleĝnoĂci od rodzaju schorzeñ
wystÚpuje róĝnobarwne Ăwiecenie. Obserwacji dokonuje siÚ wbzaciemnionym
pomieszczeniu, abwstÚpnÈ diagnozÚ
stawia siÚ na podstawie barwy emitowanego wbwyniku zjawiska Ġuorescencji
Ăwiatïa. Lampa Wood’a sïuĝy do:
• szybkiej diagnostyki zakaĝeñ dermatoğtowych (wbkolorze zielonym
ĂwiecÈ pterydyny, zwiÈzki chemiczne
wydzielane przez grzyby chorobotwórcze):
– rodzaj Microsporum (grzybica
drobnozarodnikowa) –bĠuorescencja zielono-niebieska
– rodzaj Trichophyton (grzybica
strzygÈca, woszczynowa) –bĠuorescencja matowozielona
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• do szybkiej diagnostyki zakaĝeñ
droĝdĝakowych:
– rodzaj Malassezia (ïupieĝ pstry)
–bĠuorescencja czerwono-pomarañczowa
• do szybkiej diagnostyki zakaĝeñ
bakteryjnych:
– rodzaj Corynebacterium ibPropionibacterium –bĠuorescencja pomarañczowo-czerwona
– rodzaj Pseudomonas aeruginosa
(païeczka ropy bïÚkitnej) –bĠuorescencja zielona.
APARATURA ZAAWANSOWANA
Specjalistyczne, zaawansowane urzÈdzenia do obiektywnego badania skóry produkowane sÈ wbdwóch podstawowych
liniach. Pierwsza to aparaty do szybkiej
diagnozy, czÚsto stosowane wbcelach
marketingowych, druga wykorzystywana jest do celów naukowych.
Aparatami zbpierwszej grupy moĝna
badaÊ skórÚ wbcelu indywidualnego
doboru kosmetyków, wyboru zabiegu ibsposobu pielÚgnacji oraz oceny
efektów podjÚtych przez kosmetologa
czynnoĂci pielÚgnacyjnych. Zakres diagnozy obejmuje m.in. pomiar nastÚpujÈcych parametrów skóry: elastycznoĂci,
nawilĝenia, natïuszczenia, zïuszczania,
przeznaskórkowej utraty wody (TEWL),
pH, temperatury, zawartoĂci barwnika
czy rzeěby skóry (zmarszczek). Poza
wymienionymi pomiarami, moĝliwe
jest uzyskanie obrazu skóry zbkamery
zboĂwietleniem Ăwiatïem zbpolaryzacjÈ
równolegïÈ ibskoĂnÈ, co uszczegóïawia
obraz, np. sieÊ naczyñ krwionoĂnych
niewidoczna goïym okiem wbobrazie
kamery wyraěnie przedstawia obszar
zabiegowy.
Niektóre pojedyncze parametry skóry
moĝna badaÊ za pomocÈ róĝnych
technik. Takim parametrem jest np.
elastycznoĂÊ skóry, którÈ mierzy siÚ za
pomocÈ kilku aparatów:
• Kutometr –bprzyrzÈd, który na
zasadzie podciĂnienia zasysa faïd
skóry, abnastÚpnie mierzy stopieñ jego
odksztaïcenia, opór jaki stawia oraz
szybkoĂÊ powrotu do stanu normalnego. UrzÈdzenie pozawala m.in. na
stwierdzenie stopnia zaawansowania
starzenia siÚ skóry.
• Balistometr –bbspecjalny przedmiot
znajdujÈcy siÚ wburzÈdzeniu wysyïa
okreĂlonÈ siïÚ nacisku na powierzchniÚ skóry, wbwyniku czego pochïania
ona pewnÈ iloĂÊ energii, abnastÚpnie jÈ oddaje. Aparat mierzy liczbÚ
ibwysokoĂÊ odbiÊ oraz iloĂÊ zaabsorbowanej ibodbitej energii. Im bardziej
jÚdrna ibelastyczna skóra, tym mniej
energii zostanie pochïoniÚte, abwiÚcej
oddane.
• Twistometr –bbaparat ten wprawia
fragment skóry wbruch obrotowy,
abnastÚpnie bada stopieñ ibïatwoĂÊ jej
odksztaïcenia oraz szybkoĂÊ powrotu

do poïoĝenia sprzed badania.bMoĝna
przy jego pomocy badaÊ skutecznoĂÊ
preparatów kosmetycznych.
• Ekstensometr –bbadanie wykonuje
siÚ przy pomocy dwóch paneli, które
przyïoĝone do powierzchni skóry
oddalajÈ siÚ od siebie, rozciÈgajÈc jÈ
wbten sposób. Aparat bada siïÚ, jaka
musiaïa byÊ uĝyta do jej rozciÈgniÚcia

Bardzo istotną rzeczą przy
wykonywaniu pomiarów
za pomocą wszystkich
aparatów diagnostycznych
są stałe warunki otoczenia,
tj.: wilgotność, temperatura
powietrza (optymalne warunki
do wykonania pomiaru in vivo
na skórze to 20-22°C i 40-60%
wilgotności względnej),
a także to, że pomiary
powinny być robione na
oczyszczonej skórze, bez
makijażu. Rozpowszechnioną
praktyką w gabinetach
kosmetologicznych jest też
fotografowanie klientów.

oraz stopieñ rozciÈgniÚcia. Pozwala to
okreĂliÊ stan wïókien kolagenowych
ibelastynowych.
APARATY DO BADAŃ SKÓRY
O STATUSIE NAUKOWYM
SÈ duĝo bardziej zaawansowanym
systemem moduïowym, skïadajÈcym siÚ
zburzÈdzenia podstawowego (bazy) oraz
cyfrowych sond pomiarowych najnowszej generacji, zapewniajÈcych wysoki
poziom stabilnoĂci pomiarów. Szeroki
ich wybór pozwala na samodzielne
kompletowanie optymalnego zestawu
badawczego. Do sond kompatybilnych
zburzÈdzeniem bazowym naleĝÈ:
• sebumetr –bdo pomiaru sebum na
powierzchni skóry
• korneometr –bdo okreĂlenia poziomu
uwodnienia naskórka
• tewametr –bdo pomiaru przeznaskórkowej utraty wody (TEWL), który jest
najwaĝniejszym parametrem oceniajÈcym sprawnoĂÊ dziaïania bariery
wodnej skóry
• meksametr –bdo pomiaru dwóch
gïównych barwników, odpowiedzialnych za barwÚ skóry: melaniny
ibhemoglobiny (erytemy)
• pehametr –bdo pomiaru pH na
powierzchni skóry, który jest waĝnym
parametrem oceny pïaszcza hydrolipidowego

• termometr –bdo szybkiego pomiaru
temperatury skóry przy uĝyciu podczerwieni –bmoĝna niÈ badaÊ miÚdzy
innymi skutecznoĂÊ dziaïania kosmetyków zwiÚkszajÈcych mikrokrÈĝenie
• glosymetr –bdo pomiaru poïysku
skóry, wïosów, czerwieni wargowej
• kolorymetr –bdo pomiaru zmian
wbkolorze skóry; wykorzystywany
do badania skutecznoĂci produktów
przeciwsïonecznych, wybielajÈcych,
kosmetyków do makijaĝu, suplementów diety zawierajÈcych karoten oraz
zmian dermatologicznych (plamy
starcze, przebarwienia posïoneczne,
inne dermatozy)
• friktiometr –bdo pomiaru tarcia na
skórze wbkorelacji zbinnymi wïaĂciwoĂciami skóry lub zastosowanymi na
niej produktami.
Do wielosondowego systemu diagnozy doïÈczone jest oprogramowanie,
które umoĝliwia rejestrowanie ibzapis
wszystkich wyników pomiarów zbsond
wbjednej, wspólnej bazie danych. Dla
kaĝdej podïÈczonej sondy dostÚpna
jest funkcja kontroli kalibracji, która
umoĝliwia sprawdzenie dokïadnoĂci
pomiaru wbkaĝdym momencie badania.
Wbcelu opracowania statystycznych
wyników wszystkie wartoĂci pomiarów,
dane badanych osób, daty badania
ibich kombinacje moĝna przenieĂÊ
do arkusza Excel ibopatrzyÊ wïasnym
komentarzem.
Poza podstawowÈ aparaturÈ ibwielosondowymi systemami diagnozy skóry
istnieje jeszcze wiele innych zaawansowanych metod diagnostyki aparaturowej. Stosowane sÈ one jednak raczej
wbkosmetologii eksperymentalnej, niĝ
wbstosowanej.
ULTRASONOGRAFIA
Jest to badanie obrazowe, do którego
stosowany jest standardowy ultrasonograf, wyposaĝony wbspecjalnÈ gïowicÚ emitujÈcÈ ultraděwiÚki wysokiej
czÚstotliwoĂci. Fala ultraděwiÚkowa,
przechodzÈc przez kolejne warstwy
skóry, jest czÚĂciowo pochïaniana
ibodbijana, tworzÈc wbten sposób echa
obróĝnych amplitudach. Wbkosmetologii
przy pomocy takiego urzÈdzenia moĝna
okreĂliÊ np. rozlegïoĂÊ ibzaawansowanie
cellulitu, odróĝniÊ fotostarzenie skóry
od starzenia chronologicznego czy
okreĂliÊ gruboĂÊ poszczególnych warstw
skóry ibpodskórnej tkanki tïuszczowej,
abprzez to skutecznoĂÊ niektórych terapii kosmetologicznych.
TERMOGRAFIA
To metoda oceny temperatury
skóry, której podwyĝszenie
moĝe unaoczniaÊ obszar
poparzenia, np. Ăwiatïem sïonecznym
albo wskazywaÊ
na uszkodze-
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nie lub podraĝnienie skóry. UrzÈdzenie
wykorzystuje emisje promieniowania
podczerwonego zbciaïa, które zamieniane jest na impulsy elektryczne, aby
zbadaÊ symetrycznoĂÊ rozkïadu temperatury po obu stronach.
LASEROWY POMIAR PRĘDKOŚCI
KRWI METODĄ DOPPLERA
Wykorzystywane wbtym badaniu urzÈdzenie mierzy podskórny przepïyw krwi
przy pomocy Ăwiatïa laserowego, które
odbija siÚ od przepïywajÈcych krwinek
czerwonych. NastÚpnie analizowana
jest ich iloĂÊ oraz szybkoĂÊ poruszania,
co odzwierciedla stan mikrokrÈĝenia
skóry. Metoda stosowana jest m.in. przy
badaniu kosmetyków zawierajÈcych
skïadniki aktywne, wpïywajÈce na przepïyw krwi. Moĝe byÊ teĝ uĝywana do
okreĂlenia stopnia podraĝnienia skóry.
LASEROWA MIKROSKOPIA
SKANINGOWA
To jedna zbnajnowszych metod, która
wykorzystuje Ăwiatïo lasera diodowego
do obrazowania badanego odcinka skóry
aĝ do warstwy brodawkowatej. Aparat
moĝe uwidoczniaÊ keratynocyty, melanocyty oraz mierzyÊ gruboĂÊ naskórka.
Stosowany jest do diagnozowania znamion barwnikowych skóry, czerniaka czy
niebarwnikowych nowotworów skóry,
abtakĝe niektórych dermatoz.

wizowanie zmian, zachodzÈcych pod
wpïywem wybranej terapii czy kosmetyków wbskórze klienta, abtakĝe Ăledzenie
powiÚkszania siÚ lub zmniejszania
znamion czy dermatoz. Aparaty sïuĝÈce
fotograği klinicznej sÈ bardzo powszechne ibcoraz nowoczeĂniejsze. Kluczowe
jest wykonywanie powtarzalnych zdjÚÊ,
tzn. wbdokïadnie takiej samej pozycji,
przy identycznych warunkach zewnÚtrznych, jak np. oĂwietlenie.
Obecnie kosmetolodzy majÈ duĝe
wsparcie podczas oceny klienta wbnowoczesnym sprzÚcie diagnostycznym.
Trzeba jednak zawsze pamiÚtaÊ, iĝ mimo stosowania badañ instrumentalnych
to wiedza ibdoĂwiadczenie kosmetologa
decydujÈ obpostawieniu wïaĂciwej
diagnozy. Przy wyborze terapii
opieranie siÚ wyïÈcznie na wyniku badania aparaturowego,
bez krytycznej jego analizy
ibinterpretacji, moĝe
spowodowaÊ dotkliwie niekorzystne
dla zdrowia
klienta
skutki.
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dr Joanna Klonowska
Wydziaï Nauk obZdrowiu
Wyĝsza Szkoïa
Inĝynierii ibZdrowia
wbWarszawie

WŁAŚCIWA DIAGNOZA
Bardzo istotne przy wykonywaniu
pomiarów za pomocÈ wszystkich
aparatów diagnostycznych sÈ staïe
warunki otoczenia, tj.: wilgotnoĂÊ,
temperatura powietrza (optymalne warunki do wykonania pomiaru in vivo na skórze to 20-22°C
ib40-60% wilgotnoĂci wzglÚdnej),
abtakĝe to, ĝe pomiary powinny
byÊ robione na oczyszczonej
skórze, bez makijaĝu. RozpowszechnionÈ praktykÈ wbgabinetach kosmetologicznych jest
teĝ fotografowanie klientów.
Procedura ta ma na
celu unaocznienie
ibarchi-

Fot. Fotolia.com
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Aparaturowe
badanie skóry
Najważniejsza dla terapii kosmetologicznej jest właściwa diagnostyka skóry. I choć
mówi się, że w ocenie liczy się przede wszystkim sprawne oko kosmetologa
czy dermatologa, to niezwykle pomoce i dokładniejsze w analizie są urządzenia
diagnostyczne. Wiele z nich ma też tę zaletę, że mogą prezentować klientce obraz
poprawy kondycji ich skóry. W zestawieniu prezntujemy 8 różnych rodzajów urządzeń
do diagnostyki skóry.

ANALIZER NATI V3

Komputerowe urzÈdzenie do dermokonsultacji. Wyposaĝone jest wbkamerÚ cyfrowÈ
HD Ready ob40-krotnym powiÚkszeniu. System pomiarowy jest oparty na analizie ğzycznej iboptycznej. Wyprodukowane wbPolsce. Zachowuje historiÚ badañ. Analiza trwa
15 minut, abjej wyniki sÈ niezwykle dokïadne ibdajÈ kompletnÈ informacjÚ obskórze,
którÈ otrzymujemy wbformie raportu po skoñczonym badaniu. UrzÈdzenie wyróĝnia
jego podwójne zastosowanie, zarówno diagnostyczne, jak ibmarketingowe, poniewaĝ
wbraporcie uwzglÚdnione sÈ produkty ibzabiegi zbdanego salonu. Badane parametry
to: struktura skóry, natïuszczenie, zïuszczanie, szerokoĂÊ porów, wielkoĂÊ zmarszczek,
naczynka, przebarwienia ibnawilĝenie.
producent: Beauty of Science
dystrybutor: Beauty of Science
www.beautyofscience.pl

VISIA

VISIA okreĂla stan skóry za pomocÈ
wartoĂci liczbowych, które jak do tej pory
mogïy byÊ oceniane bardzo subiektywnie. atwe wbobsïudze menu oraz jasne
ibïatwe do zrozumienia raporty umoĝliwiajÈ zastosowanie odpowiednich narzÚdzi
niezbÚdnych dla lekarzy ibich personelu,
aby bardziej efektywnie oferowaÊ zabiegi
odmïadzajÈce ibinne niezbÚdne do prawidïowego dbania obstan skóry. Zastrzeĝona przez ğrmÚ Canğeld Technologia
RBX (Red/Brown Subsurface Analysis)
zapewnia niezwykïÈ moĝliwoĂÊ wykrycia
ibanalizy stanu podpowierzchniowych
naczynek krwionoĂnych (kolor czerwony)
oraz melaniny (kolor brÈzowy) wbcelu
precyzyjnego zaplanowania niezbÚdnych zabiegów. Gïówne atuty systemu
analizy skóry VISIA to: liczbowa diagnoza
cech skóry, porównanie kondycji skóry,
porównywalne zdjÚcia („przed” ib„po”),
multi-spektralne obrazowanie, technologia RBX, dostosowanie raportów do
indywidualnych potrzeb, kompleksowy
obraz twarzy, analiza frontalna ibboczna,
symulacja procesu starzenia, moĝliwoĂÊ
pracy wbsieci.
producent: Canğeld
dystrybutor: Bogdani Dermatologia
www.bogdanidermatologia.pl

MULTI SKIN TEST CENTER® MC 1000

Wielofunkcyjne urzÈdzenie do porad kosmetycznych. Pozwala na wykorzystanie wszystkich sond ğrmy CK jednoczeĂnie, posiada kamerÚ Visioscope® PC 35. Oprogramowanie CSI „Kompleksowe badanie skóry”, bardzo przyjazne dla uĝytkownika ibatrakcyjne,
uïatwia pracÚ zbsystemem oraz umoĝliwia stworzenie ibwydrukowanie indywidualnej
listy rekomendowanych produktów do pielÚgnacji skóry, wïosów, abtakĝe produktów
ochrony przeciwsïonecznej. Umoĝliwia pomiar elastycznoĂci, nawilĝenia oraz sebum
(ïoju) na skórze ibwïosach. Pozwala na okreĂlenie typu skóry ibfoto-typu skóry wboparciu
obwyniki pomiarów oraz dane zebrane podczas wywiadu zbpacjentem. Uïatwia indywidualny dobór dermo-kosmetyków.
producent: Courage + Khazaka electronic GmbH
dystrybutor: Eprus
http://apteka.eprus.pl/urzadzenie-do-badania-skory/
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ANTERA 3D

SKIN DIAGNOSIS

LAMPA WOOD’A

Skin Diagnosis to nowoczesne urzÈdzenie do profesjonalnej analizy skóry, które
automatycznie dobiera kosmetyki ibzabiegi dopasowane do potrzeb konkretnej
skóry. UrzÈdzenie skïada siÚ zbkamery,
bazy ïadujÈcej, tableta zboprogramowaniem oraz praktycznego wystawnika.
Analiza, wbzaleĝnoĂci od sytuacji, moĝe
trwaÊ od 5-30 minut ibobejmowaÊ takie
parametry jak: typ skóry, nawilĝenie,
pory, trÈdzik/zanieczyszczenia, zmarszczki, przebarwienia ibstopieñ zïuszczania
siÚ skóry. Doskonaïe narzÚdzie do zwiÚkszenia zysku kaĝdego gabinetu.

Lampa Wood’abemituje dïugofalowe
promieniowanie ultrağoletowe (UV)
nazywane teĝ czarnym Ăwiatïem lub
Ăwiatïem Wood’a. Lampa Wood’abjest
aparaturÈ niezwykle czÚsto stosowanÈ
do wstÚpnego diagnozowania skóry. Zostaïa wynaleziona przez amerykañskiego
ğzyka ibnaukowca Roberta Williamsa Wood’a. Skïada siÚ zbczterech Ăwietlówek,
które eksponujÈ promienie nadğoletowe
przez szklany ğltr. Na podstawie zjawisk
Ġuorescencyjnych moĝemy przedstawiÊ
diagnozÚ.

Pozwala okreĂliÊ kondycjÚ skóry pod
kÈtem unaczynienia, wystÚpowania
ibintensywnoĂci zmian pigmentacyjnych,
porowatoĂci ibzmarszczek. Zapewnia
teĝ moĝliwoĂÊ obserwacji zmian skórnych wbobrazie 3D pod róĝnymi kÈtami
ibokreĂlenie wolumetryczne ich wielkoĂci, pomiar ibarchiwizowanie raportów
okreĂlajÈcych liczbowo lub procentowo
zmiany po przeprowadzonym zabiegu
(lub serii zabiegów), zastosowaniu leku
lub kosmetyku. Pozwala to zabezpieczyÊ
siÚ przed nieuzasadnionymi roszczeniami niezadowolonego klienta-pacjenta, ale
teĝ pokazaÊ efekty zabiegu, zachÚcajÈc
do kontynuowania leczenia. Parametry:
obszar pomiarowy (56bmm x 56 mm),
rozdzielczoĂÊ (0,1 mm), rozdzielczoĂÊ
obrazu 3D (0,01 mm).
producent: Miravex Limited
dystrybutor: Coherent Polska
www.coherent.com.pl

producent: Venus Beauty
dystrybutor: Venus Beauty
www.venus-beauty.com.pl

producent: Skeyndor
dystrybutor: Nova Group
www.novagroup.pl

PROFESJONALNA MIKRO KAMERA
DO DIAGNOZY WŁOSÓW ORAZ SKÓRY

Profesjonalna mikro kamera umoĝliwia dokïadne zdiagnozowanie skóry gïowy, twarzy
oraz wïosów. DziÚki 200-krotnemu powiÚkszeniu moĝemy precyzyjnie oceniÊ stan skóry
ibwïosów oraz zaobserwowaÊ powstajÈce zmiany, jak ïuszczyca, naczynka, przebarwienia.
Wykorzystywana jest wbgabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, trychologicznych ibdermatologicznych. Precyzyjne badania moĝna uzyskaÊ poprzez powiÚkszenie obrazu ibustawienie odpowiedniej ostroĂci oraz bardzo dobremu oĂwietleniu miejsca analizy. UrzÈdzenie
posiada najwyĝszej klasy optykÚ, co jest niezwykle istotne przy korzystaniu zbduĝego ekranu
wbtrakcie diagnozy skóry lub wykonywania badania. UrzÈdzenie jest podïÈczane do komputera za pomocÈ kabla USB. Jest niezwykle ïatwe wbobsïudze, porÚczne ibbardzo dokïadne.
dystrybutor: Broadway Beauty
www.broadwaybeauty.pl

MEDIKA PREMIUM/ MEDIKA BASIC

Analizer skóry jest dostÚpny jako osobne urzÈdzenie wbmaïej bÈdě wbduĝej, mobilnej obudowie oraz jako moduï wburzÈdzeniach wielofunkcyjnych (do wyboru: RF, US, mikrodermabrazja,
oxybrazja, peeling kawitacyjny, mezoterapia bezigïowa, dermomasaĝ, liposukcja ultraděwiÚkowa,
lipolaser). Analizer skóry to funkcja pozwalajÈca na okreĂlenie poziomu nawilĝenia skóry, stworzona zbmyĂlÈ obdokonaniu poprawnej diagnostyki skóry oraz doboru wïaĂciwych kosmetyków do jej
pielÚgnacji. Wynik badania podawany jest wbprocentach ibuwzglÚdnia
wiek pacjenta. Wynik jest analizÈ 6 punktów pomiarowych, przy czym
wbkaĝdym zbpunktów urzÈdzenie wykonuje 60 pomiarów poĂrednich.
producent: Maxmedik
dystrybutor: Maxmedik
www.maxmedik.pl
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Kosmiczna
lewitacja
nowy wymiar relaksu w spa
od Nova Group
Odwiedzając spa czy gabinet kosmetyczny klient coraz
częściej poszukuje doświadczeń niecodziennych
i wyjątkowych. Do miejsc, które mu je zapewnią wraca
chętniej i częściej. Czym go zaskoczyć i jak sprawić,
żeby wspomnienia z wizyty na długo pozostały
w pamięci? Na rynku dostępne są już innowacyjne
rozwiązania, które umożliwiają relaks idealny. Tzw.
ﬂoating czyli luksusowe Kabiny FloatSpa® zapewniające
odpoczynek i regenerację z portfolio Nova Group, to
doskonała, naukowo udowodniona, efektywna metoda
odprężenia i relaksacji.

F

loating to naturalna metoda przywracania równowagi
organizmowi ibprosty sposób
relaksacji. Polega na dryfowaniu wbzasolonej wodzie,
wbspecjalnie skonstruowanej komfortowej
kabinie. Przykïady Ġoatingu moĝna znaleěÊ
takĝe wbnaturze. Morze Martwe znane zbwysokiego stÚĝenia soli pozwala na swobodne
unoszenie siÚ ciaïa na powierzchni bez
wpïywu grawitacji. Nasze miÚĂnie ibstawy
oraz miÚĂnie szkieletowe, miÚĂnie narzÈdów
ruchu zostajÈ caïkowicie odciÈĝone ibcaïe
ciaïo ulega caïkowitemu odprÚĝeniu. Wbtych
warunkach jednak nie jesteĂmy odciÚci od
wszystkich boděców zewnÚtrznych. Natomiast wbprzypadku kabiny do Ġoatingu
moĝemy zredukowaÊ do zera odczuwanie
takich boděców jak: děwiÚk, Ăwiatïo czy
zapach. Stan niewaĝkoĂci, którego doĂwiadczamy, ïagodzi wszystkie napiÚcia ğzyczne,
wystÚpujÈce wbkrÚgosïupie, ramionach,
biodrach ibnogach. Takĝe miÚĂnie pleców
mocno siÚ relaksujÈ ibpozwalajÈ krÚgosïupowi przyjÈÊ naturalnÈ pozycjÚ.
W trakcie licznych badañ udowodniono,
ĝe podczas Ġoatingu praca fal mózgowych
zmienia siÚ ibjest podobna do tej, której
doĂwiadczamy, bÚdÈc wbstanie pomiÚdzy
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tekst reklamowy

snem abstanem Ăwiadomym, wbtzw.
stanie „Theta”. Zbmedycznego punktu
widzenia stan ten okreĂlany jest jako
embrionalny. Wbczasie medytacji mnisi
buddyjscy dÈĝÈ do osiÈgniÚcia wïaĂnie takiego stanu, który pozwala na
szczególnie gïÚbokÈ relaksacjÚ zarówno
ğzycznÈ, jak mentalnÈ. Co waĝne zaletÈ
godzinnej sesji Ġoatingu jest fakt, ĝe
poziom relaksacji porównywalny jest
zbok. 4-6 godzinami snu. Badania wykazaïy, ĝe przyjemne wraĝenia podczas
sesji sÈ równieĝ wynikiem uwalniania
siÚ endorğn, które wywoïujÈ naturalne
poczucie szczÚĂcia.
Nowoczesne systemy ğltracyjne, zastosowane wbKabinie FloatSpa®, pozwalajÈ
na wykorzystanie tej samej wody do
wielu zabiegów. Szczególnym wyróĝnikiem tej kabiny, wbporównaniu do
innych dostÚpnych na rynku, jest to, ĝe
woda po kaĝdym zabiegu jest wypompowywana ibğltrowana przy pomocy
4 systemów ğltracyjnych, takich jak:
UV, aktywny tlen, ğltry papierowe oraz
piasek kwarcowy.
Medycyna siÚga równieĝ coraz czÚĂciej
do Ġoatingu, jako metody relaksacji
wspomagajÈcej procesy leczenia róĝnych dolegliwoĂci, takich jak: depresja,
bezsennoĂÊ, trudnoĂci zbuczeniem
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Metoda relaksacji w Kabinie
FloatSpa® jest szczególnie polecana:
• wszystkim osobom szukającym możliwości
odprężenia, głębokiego relaksu i regeneracji
ﬁzycznej, jak i mentalnej
• osobom pracującym w dużym stresie i napięciu
• osobom aktywnym i sportowcom dla poprawy
wyników, rozluźnienia mięśni i ścięgien oraz
relaksacji po stresujących zawodach
• osobom dużo podróżującym zarówno samolotem
jak i samochodem
• studentom i uczniom, w czasie stresujących sesji
egzaminacyjnych
• kobietom w ciąży i matkom małych dzieci

siÚ, czy odpowiednim oddychaniem.
Floating staje siÚ równieĝ coraz bardziej
popularnÈ metodÈ relaksacji stosowanÈ wbmiÚdzynarodowych koncernach.
Pomieszczenia do Ġoatingu budowane sÈ wbbiurowcach, gdzie zmÚczeni
pracownicy wbprzerwie na lunch lub
przed waĝnymi spotkaniami mogÈ siÚ
zrelaksowaÊ ibodĂwieĝyÊ umysï. Nie

zapomnijmy równieĝ obzbawiennym
oddziaïywaniu soli na ukïad oddechowy
czïowieka. SzeĂÊdziesiÚciominutowa
sesja dostarcza organizmowi odpowiedniej dawki zdrowego powietrza.
Niweluje problemy zbzapaleniem strun
gïosowych, krtani, zatok iboskrzeli.
www.novagroup.pl
reklama

najwspanialsza.pl
Misterium d̅wi˛ku, wyciszenia i relaksu

Cena pakietu. 224,00 zł
Czas pakietu: 9 godz.

Relax przy strumyku

Cena det. 40,00 zł
Czas płyty CD: 68 min.

Gabinet Kosmetyczny 12CD Vocal Chill 2
Cena pakietu. 300,00 zł
Czas pakietu: 13 godz.

PORTAL Z MUZYKĄ RELAKSACYJNĄ
tel. (52) 324-03-26, tel. kom. 603-695-454
e-mail: sklep@najwspanialsza.pl www.najwspanialsza.pl

OLNIONA
ZW

PŁAT •
ZO

Salon kosmetyczny peÅen d̅wi˛ków, harmonii i energii!

Cena det. 40,00 zł
Czas płyty CD: 61 min.

• MUZYK
A

Salon Fryzjerski 8CD

LICENCJA!
www.najwspanialsza.pl
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Inwestycje
ﬁrmy Intersun
Rok 2017 był wyjątkowy
dla ﬁrmy Intersun,
która brała udział
w dużych realizacjach
na terenie całego kraju.
Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu
i zaufaniu wielu
klientów mogła podjąć
się realizacji bardziej
skomplikowanych
zadań.
Hotel Jawor Zawoja

temperaturÈ wody. NieczÚsto spotykany jest takĝe specjalny basenik, wbktórym moĝna schïodziÊ ciaïo po wizycie
wbsaunie. Kolejnym rozwiÈzaniem,
jakim Intersun moĝe pochwaliÊ siÚ
przy realizacji tej inwestycji, jest strefa
ïÈczÈca podgrzewane ïóĝka ceramiczne
oraz lampy SUNSKY, które nie tylko
delikatnie opalajÈ, ale teĝ, dziÚki wykorzystaniu promieniowania UVA oraz
UVB, majÈ zdrowotny wpïyw dla czïowieka. WĂród najciekawszych realizacji
wbtym obiekcie warto wymieniÊ sauny
czy ïaěnie parowe oraz wiele drobnych
sprzÚtów, które naleĝÈ do naturalnego
wyposaĝenia strefy spa.

Hotel Jawor Zawoja

W

Ăród sztandarowych projektów
Intersun jest
kompleksowa
realizacja wyposaĝenia strefy spa wbMOSiR OĂwiÚcim.
Firma zapewniïa sprzÚt najwyĝszej
klasy, abjednoczeĂnie najlepszy moĝliwy montaĝ. Speïnienie tych wymogów
byïo spowodowane dostÚpnoĂciÈ strefy
dla mieszkañców miasta, abprzez to

wiÚkszym, niĝ przy standardowych
projektach, planowanym zuĝyciem
urzÈdzeñ. Wïadze OĂwiÚcimia chciaïy zapewniÊ nie tylko podstawowe
urzÈdzenia, lecz takĝe sprzÚty, które
nie sÈ zbyt czÚsto spotykane wbspa,
tym bardziej nie byïy wykorzystywane
publicznie. JednÈ zbtakich ciekawostek jest Ăcieĝka bawarskiego ksiÚdza
Sebastiana Kneippa. Zabieg polega na
zanurzaniu nóg wbnieckach ze zmiennÈ

Obok inwestycji wbOĂwiÚcimiu, którÈ
realizowaïa ğrma Intersun godny
wspomnienia jest takĝe Park wodny
wbTychach. Inwestor zaprosiï do wspóïpracy tylko najlepszych specjalistów.
Intersun miaï okazjÚ wykorzystaÊ tu
nowoĂÊ ze swojej oferty. Grota Ănieĝna,
bo obniej mowa, jest urzÈdzaniem wymagajÈcym wykorzystania umiejÚtnoĂci zbwielu specjalizacji, poczynajÈc od
obróbki kamieni poprzez termoizolacjÚ
pomieszczenia, abskoñczywszy na maszynowni zbsprzÚtem wytwarzajÈcym
temperaturÚ oraz naĂnieĝanie.
Intersun to nie tylko zamówienia publiczne. Zboferty ğrmy korzystajÈ takĝe
hotele zbcaïej Polski. WĂród realizacji
ciekawym projektem byïa strefa spa
dla hotelu Jawor wbZawoi. Usïuga
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tekst reklamowy

Intersun to nie tylko
zamówienia publiczne.
Z oferty ﬁrmy korzystają
także hotele z całej Polski.

obejmowaïa zaprojektowanie oraz
wykonanie tÚĝni solankowej zabudowanej wbĂcianie oraz podĂwietlanej Ăciany
solnej. Zdrowotne dziaïanie soli zostaïo udowodnione wbwyniku wielu badañ
znakomitych naukowców, jednak takie
rozwiÈzania to nie tylko zdrowie, lecz
takĝe wspaniaïe wzornictwo, które moĝe urozmaiciÊ standardowe wnÚtrza hoteli. Wielu klientów poszukuje wïaĂnie
takich niebanalnych rozwiÈzañ, jakimi
sÈ rozwiÈzania solne, których dopeïnieniem staïa siÚ solna ïaěnia parowa. Jest
to wyjÈtkowy produkt, wbktórym ïÈczy
siÚ dziaïanie inhalacji solnej ze zdrowotnym iboczyszczajÈcym dziaïaniem

Hotel Jawor Zawoja

ïaěni parowej. Dodatkowo dla hotelu
Jawor zostaïa wykonana sauna sucha,
mniejsza ïaěnia parowa oraz sauna infra red. DziÚki starannemu wykonaniu
oraz dobraniu odpowiednich materiaïów uzyskano produkt najwyĝszej
jakoĂci zdrowotnej, ale teĝ charakteryzujÈcy siÚ wyjÈtkowym designem.
OstatniÈ duĝÈ realizacjÈ, którÈ ğrma
moĝe siÚ pochwaliÊ, jest ïaěnia do
rytuaïów bïotnych wbhotelu BoniFaCio.
Rozbudowa obiektu zostaïa wykonana
wbsystemie moduïowym. Taka inwestycja wymaga planowania wszystkich
podïÈczeñ juĝ we wczesnym etapie
projektowym. Nieprawidïowe zaprojektowanie instalacji moĝe bowiem byÊ
wyjÈtkowo problematyczne podczas
podïÈczania urzÈdzeñ.
Poza tymi sztandarowymi realizacjami,
ğrma Intersun stworzyïa takĝe wiele
standardowych produktów dla mniejszych ibwiÚkszych klientów, jednak
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zbtych czterech jest wyjÈtkowo dumna.
Kaĝdy zaawansowany ibniesztampowy
projekt daje duĝo zadowolenia wbmomencie przekazywania gotowej realizacji wbrÚce inwestora, abprzysïowiowÈ
wisienkÈ na torcie sÈ komentarze zbróĝnych forów internetowych, zawierajÈce
pochwaïy hoteli ibstref spa, które byïy
realizowane przez Intersun.
Intersun zajmuje siÚ budowÈ ibwyposaĝaniem stref spa od etapu projektowania. Co waĝne, jest jednÈ zbnielicznych
ğrm, która rozwijaïa siÚ wraz zbrozkwitem tej branĝy wbPolsce ibnabieraïa
wbtym czasie doĂwiadczenia wbwykonywaniu tego typu realizacji. Dziaï
handlowo-inwestycyjny Intersun pomaga klientom wbdoborze materiaïów
oraz urzÈdzeñ spa. Jako dystrybutor
urzÈdzeñ kosmetycznych ğrma pomaga
dobraÊ takĝe wyposaĝenie gabinetów
kosmetycznych, które niejednokrotnie
sÈ uzupeïnieniem inwestycji. Wieloletnia praktyka Intersun pozwala wbtaki
sposób zaprojektowaÊ ibwyposaĝyÊ
strefy, aby byïy idealnie skonğgurowane pod potrzeby inwestycji.
Jednym zbatutów ğrmy Intersun jest
takĝe ogromna baza dostawców, zapewniajÈcych sprzÚt ibmateriaïy najlepszej
jakoĂci. Dziaï techniczny, który wykonuje wbcaïoĂci realizacje, uczestniczy
wbcaïym procesie projektowania oraz
póěniejszej budowy. Jest to niezwykle
istotny szczegóï caïej inwestycji. Tylko
wbtaki sposób, majÈc kontrolÚ nad
przebiegiem prac wbkaĝdym etapie,
moĝna mieÊ pewnoĂÊ, iĝ produkt speïni
wymagania nawet najbardziej wymagajÈcego kontrahenta.
Mimo iĝ rok 2017 jeszcze siÚ nie skoñczyï, zarzÈd ğrmy Intersun juĝ planuje
wbnadchodzÈcym 2018 roku podnieĂÊ
poprzeczkÚ ibzajÈÊ siÚ jeszcze wiÚkszymi orazbbardziej kompleksowymi
realizacjami.
www.intersun-spa.pl

Grota Ănieĝna

Jednym z atutów ﬁrmy
Intersun jest także
ogromna baza dostawców,
zapewniających sprzęt
i materiały najlepszej
jakości. Dział techniczny,
który wykonuje w całości
realizacje, uczestniczy
w całym procesie
projektowania oraz
późniejszej budowy.
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Mapa twarzy
poznaj swój stan zdrowia

Powracające wypryski, podkrążone oczy, przebarwienia – bardzo często te bolączki
kojarzone są z cerą nastolatków. Coraz częściej jednak w salonach spotykamy dorosłe
osoby nadal borykające się z tymi niedoskonałościami. Przeszły one często wiele prób pracy
z dermatologiem oraz zabiegów kosmetycznych, ale problem powraca. W takim przypadku
warto bliżej przyjrzeć się organizmowi od środka.

W

edïug medycyny chiñskiej
poszczególne
zmiany na
skórze zaleĝne
sÈ od pracy konkretnych narzÈdów
wewnÚtrznych. Okazuje siÚ bowiem, ĝe
nasza cera wbten sposób komunikuje
nam pewne problemy. My natomiast
bardzo czÚsto bagatelizujemy je, ale teĝ
wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy,
co tak naprawdÚ siÚ zbnimi wiÈĝe.
Zobaczmy zatem co moĝe siÚ kryÊ np.
za regularnymi wypryskami na brodzie
ibco moĝemy wyczytaÊ zbnaszej mapy
twarzy.

Fot. Fotolia.com

ŚRODKOWA CZĘŚĆ CZOŁA
Wypryski wbtej czÚĂci twarzy sugerujÈ
najczÚĂciej problem zbukïadem trawiennym. Moĝe to byÊ zarówno reakcja na
nietolerancjÚ na dany skïadnik –bwarto
zaczÈÊ od wyeliminowania mleka krowiego, abnastÚpnie glutenu ibobserwowaÊ
organizm. Moĝe to ĂwiadczyÊ takĝe
obzbyt duĝej iloĂci toksyn nagromadzonych wborganizmie. Pomocny stanie siÚ
tu rytuaï picia zaraz po przebudzeniu
ciepïej wody zbcytrynÈ oraz
wprowadzenie naparów
zbkopru wïoskiego,
mniszka lekarskiego czy
czystka. Warto równieĝ
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przejĂÊ kuracjÚ oczyszczajÈcÈ, np. kaszÈ
jaglanÈ.
SKÓRA MIĘDZY BRWIAMI
NiedoskonaïoĂci wbtym obszarze ĂwiadczÈ obkondycji wÈtroby ibjej obciÈĝania
przez wiele lat. Prawdopodobnie otrzymaïa zbyt wiele toksyn pochodzÈcych
nie tylko zbpoĝywienia, ale równieĝ
zbantybiotyków, tabletek hormonalnych
lub alkoholu.
SKÓRA POD OCZAMI
Opuchlizna pod oczami moĝe byÊ
wynikiem dïugich godzin pracy czy
nieprzespanych nocy, jednak bardzo
czÚsto odpowiada za niÈ zïa praca nerek.
Aby pomóc im wboczyszczaniu zbtoksyn,
naleĝy wypijaÊ minimum 0,03 l wody na
kaĝdy kilogram ciaïa. CzÚsto jest to 1,5-2
l wody dziennie ibtutaj najwaĝniejsze,
aby nie wliczaÊ do tego herbat, kaw ani
soków czy zup. Do wody warto równieĝ
dodaÊ cytrynÚ, miód, miÚtÚ czy imbir
oraz odrobinÚ soli himalajskiej, aby staïa
siÚ ona izotonikiem iblepiej nawadniaïa.
POLICZKI
MogÈ wskazywaÊ na nietolerancje pokarmowe: gïównie nabiaï czy zboĝa. Tutaj
albo eliminujemy te produkty ibzwracamy uwagÚ, czy nastÚpuje poprawa, albo
wykonujemy test na nietolerancje pokarmowe. DrugÈ przyczynÈ mogÈ byÊ
obciÈĝone pïuca, np. przez papierosy lub wdychanie szkodliwych
substancji wbpracy.
BRODA
Jeĝeli wbtym miejscu
wypryski pojawiajÈ siÚ
wbokolicach miesiÈczki to
nie musi nas niepokoiÊ.
Organizm moĝe wbten
sposób reagowaÊ na
zmiany hormonalne. Jeĝeli wystÚpujÈ tam czÚĂciej, to na pewno jest to
zwiÈzane zbnieprawidïowoĂciami wbukïadzie
hormonalnym ibwarto
skonsultowaÊ to
zbginekologiem. Moĝe
to byÊ równieĝ
objaw stosowania
antykoncepcji
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ibbraku zalecanych wbniej przerw. Wbtym
przypadku równieĝ Ăwietnie sprawdzi siÚ
naturalne oczyszczanie organizmu.
MAPA TWARZY
ChcÈc zaznajomiÊ klientki zbtym tematem, ale takĝe pracowników salonu, warto takÈ mapÚ twarzy powiesiÊ wbjednym
zbgabinetów lub stworzyÊ posta na Facebooku. Moĝemy teĝ nawiÈzaÊ wspóïpracÚ
zbdietetykiem ibtym samym stworzyÊ
bardziej rozszerzonÈ, kompleksowÈ usïugÚ dla klientów. Jeĝeli wbgabinecie nie
przyjmuje na staïe dietetyk, warto pomyĂleÊ jak stworzyÊ wspólnie zbnim usïugÚ,
pakiet zabiegów czy wydarzenie, które
pomogÈ rozwiÈzaÊ problemy klientów.
ZALETY WSPÓŁPRACY
Z DIETETYKIEM
NawiÈzanie staïej wspóïpracy zbdietetykiem moĝna rozpoczÈÊ od wyznaczonych
godzin wbtygodniu, które przeznaczone
bÚdÈ na bezpïatnÈ analizÚ skïadu ciaïa
klientek. Usïuga ta moĝe byÊ dodawana
jako gratis do kaĝdego zabiegu lub podarowana wbformie zaproszenia czy bonu.
Pomiar ibomówienie wyników spowodu-

Jeżeli w gabinecie nie przyjmuje
na stałe dietetyk, warto
pomyśleć jak stworzyć wspólnie
z nim usługę, pakiet zabiegów
czy wydarzenie, które pomogą
rozwiązać problemy klientów.

je, ĝe pierwszy raz zainteresujemy klientkÚ jej problemami zdrowotnymi. ByÊ
moĝe odpowiemy na nurtujÈce jÈ pytania
lub znajdziemy przyczynÚ niedoskonaïoĂci czy np. powolnego chudniÚcia. Bardzo czÚsto osoby korzystajÈce zburzÈdzeñ
wbsalonie nie przywiÈzujÈ duĝej wagi do
nawodnienia lub robiÈ to wbniewïaĂciwy
sposób, abdziÚki takiej usïudze jest czas,
aby zapytaÊ obte nawyki.
Z SZACUNKIEM
DO CZASU KLIENTEK
Po miesiÈcu takich konsultacji mamy
rozeznanie, jakie jest zainteresowanie
wĂród klientek tematami zwiÈzanymi
zbprawidïowym ĝywieniem. ZnajÈc
równieĝ pytania, które pojawiïy siÚ
wbtrakcie konsultacji, moĝemy stworzyÊ
usïugÚ dostosowanÈ do indywidualnych
potrzeb. Warto wtedy zaprosiÊ klientki
na wieczorek poĂwiÚcony odpowiedziom
na nurtujÈce ich problemy lub dobrze
przeanalizowaÊ temat, który najczÚĂciej
siÚ pojawiaï wbtrakcie konsultacji. Moĝna
poïÈczyÊ ten wieczór zbwprowadzeniem
danego zabiegu czy maszyny do salonu, degustacjÈ cateringu dietetycznego
wbmieĂcie lub koktajli proteinowych,

Mapa twarzy odzwierciedlajÈca stan zdrowia.

jakie moĝna spoĝywaÊ po treningu.
Jeĝeli wbdanym miejscu wieczorki siÚ
nie sprawdzajÈ lub brak na nie miejsca,
to idealnym rozwiÈzaniem, aby klientki
poznaïy naszego dietetyka bliĝej, jest
stworzenie maïej broszury zbodpowiedziami na najczÚĂciej zadawane pytania.
Dobrym pomysïem jest teĝ opracowanie
przez dietetyka raz wbtygodniu posta na
stronÚ salonu na Facebooka, newslettera
zbciekawostkami lub, jak jest wbmoim
przypadku, zaproszenie klientek na
webinar ibomówienie ciÈgu 45 minut
danego zagadnienia. Ta forma wbdzisiejszym Ăwiecie Ăwietnie siÚ sprawdza, gdyĝ
wiÚkszoĂÊ zbnas ma czas dopiero wieczorem ibwtedy moĝe na spokojnie, nawet
wbtrakcie wykonywania innych obowiÈzków domowych, posïuchaÊ nagrania.
Taka Ăcieĝka pozwala zaznajomiÊ klientów zbnowÈ usïugÈ dietetycznÈ ibzdobyÊ
ich zaufanie. Wbefekcie nabierajÈ oni
przekonania do danej osoby ibpo 2-3
miesiÈcach wspóïpracy dietetyk ma wypeïniony grağk na dany dzieñ, wbktórym
przyjmuje wbnaszym salonie.
Warto zwróciÊ uwagÚ, aby rozwiÈzania
byïy spójne zbusïugami oferowanymi
wbdanym salonie ibdobrane pod kÈtem
jego klientów. Jeĝeli wolÈ oni czytaÊ
treĂci online, to moĝna zaproponowaÊ
im takĝe konsultacjÚ online zbdanym
dietetykiem. Natomiast jeĝeli klientki
salonu uwielbiajÈ przychodziÊ na wspólne wydarzenia, to organizujmy wbnim
raz wbmiesiÈcu wieczorek tematyczny.
MoĝliwoĂci na wspóïpracÚ wbtych dwóch
mocno przenikajÈcych siÚ obszarach jest
na pewno wiele. Warto wykorzystaÊ koñcówkÚ roku na wspóïpracÚ zbdietetykiem
ibwykonaÊ pierwsze kroki wbtym kierunku, aby wbstyczniu mieÊ juĝ przygotowany grunt do dziaïañ ibnowych usïug
odchudzajÈcych. Nowy Rok niezmiennie
jest tym momentem, kiedy wiÚkszoĂÊ
zbnas myĂli obdiecie.
Katarzyna Wrzos
Dietetyk wbDobry Dietetyk.
Prowadzi indywidualnÈ
praktykÚ doradztwa psychodietetycznego orazbszkolÚ
dietetyków zbzakresu promocji ibmarketingu.
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Najczęstsze
problemy
skóry 25+
indywidualny program
anty-age dla młodych
kobiet
Kobiety, które przekroczyły 25 lat
zaczynają zmagać się z pierwszymi
oznakami starzenia lub myśleć
o tym, jak im zapobiec. Przyjrzyjmy
się najczęstszym przypadłościom
i sposobom zaradczym.
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ïoda
cera
jest
promienna,
gïadka ibidealnie napiÚta. Po prostu piÚkna. Po 25. roku ĝycia typ cery
zasadniczo nie ulega wiÚkszej zmianie.
PielÚgnacja bazowa moĝe zatem
pozostaÊ podobna, jak do tej
pory –boczywiĂcie pod warunkiem, ĝe siÚ sprawdzaïa. To
jednak doskonaïy moment,
aby do gamy ulubionych
rytuaïówbbeautybwïÈczyÊ
produkty ibdziaïania spowalniajÈce procesy starzenia.
Wbtym przypadku obwiele
lepiej sprawdzÈ siÚ dziaïania kosmetologiczne ibpielÚgnacyjne, niĝ intensywne
wprowadzanie zabiegów
medycyny estetycznej –bta
druga, zbyt wczeĂnie wpleciona wbgrağk dziaïañ upiÚkszajÈcych, zadziaïa odwrotnie
ibzamiast poprawiÊ wyglÈd,
doda lat.
Co dzieje siÚ ze skórÈ wbwieku 25 lat? To zaleĝy od wielu
czynników. Nasz wiek metrykalny niewiele ma wspólnego
zbwiekiem naszej cery. DwudziestopiÚcioletniÈ cerÚ moĝe mieÊ

palÈca nastolatka, która na dodatek nie
stroni od sïoñca lub zadbana, zdrowo
siÚ odĝywiajÈca 30-letnia kobieta. Wiele
zaleĝy od pielÚgnacji, genów, Ărodowiska ibstylu ĝycia: diety, snu, stresu czy
naïogów oraz rozwagi (lub jej braku)
wbopalaniu ibekspozycji na promieniowanie UV. Cerze szkodzi teĝ wiele
bïahszych rzeczy ibtak naprawdÚ jest
bardzo indywidualnÈ kwestiÈ, jakie sÈ
to czynniki, np. sposób demakijaĝu, czy
samego makijaĝu wïaĂnie.
PIERWSZE ZMARSZCZKI
Po 25 roku ĝycia czÚsto zaczynajÈ
pojawiaÊ siÚ na twarzy, ale to tylko
zmarszczki mimiczne ibjest zbpewnoĂciÈ za wczeĂnie, aby traktowaÊ je
silnymi wypeïniaczami. Dzieje siÚ tak
dlatego, ĝe produkcja kolagenu spowalnia ibjeĂli odpowiednio nie nawilĝa
siÚ cery, moĝemy zauwaĝaÊ zmarszczki
wbnajbardziej podatnych na ekspresjÚ rejonach twarzy. Co robiÊ? JeĂli
kobieta wbtym wieku marzy obbotoksie,
to moĝe zrealizowaÊ to marzenie
za kilka lat, abtymczasem warto
wypróbowaÊ go wbïagodniejszej
wersji –bnp. mezoterapii toksynÈbbotulinowÈ. To powinno
wystarczyÊ tak mïodej skórze,
nawet jeĂli jej wïaĂcicielka jest
perfekcjonistkÈ. Pozostaïym
doradzam kuracje kosmetyczne, peelingi ibzabiegi rewitalizujÈce, które,
praktykowane regularnie, spowolniÈ
proces starzenia.
CELLULIT
Problem kobiet wbkaĝdym wieku ibna pytanie, dlaczego
jedne zbnich go
majÈ, abinne
nie, nie ma
odpowiedzi.
Znam panie, które
zupeïnie
obsiebie nie
dbajÈ ibcieszÈ siÚ gïadkim ciaïem,
ale wbmoim
gabinecie
pojawiajÈ
siÚ teĝ te,

Fot. Fotolia.com
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Jeśli kobieta w tym wieku
marzy o botoksie, to może
zrealizować to marzenie za
kilka lat, a tymczasem warto
wypróbować go w łagodniejszej
wersji – np. mezoterapii
toksyną botulinową. To
powinno wystarczyć tak młodej
skórze,

które dbajÈ zanadto, zdrowo siÚ odĝywiajÈ, ÊwiczÈ ibmajÈ cellulit. Wobec tego
tak naprawdÚ nie wiem, czy to jest problem, czy to po prostu cecha kobiecoĂci
ibtylko media wpoiïy nam, ĝe naleĝy
zbnim aĝ tak zaciÚcie walczyÊ. Niemniej
jednak wiÚkszoĂÊ pañ bÚdzie chciaïa
walczyÊ, zwïaszcza ĝe sÈ jeszcze bardzo mïode. Pojawia siÚ wiele okazji do
odsïaniania ciaïa ibkobiety chcÈ to robiÊ
bez kompleksów. Istnieje wiele rozwiÈzañ, od domowej pielÚgnacji, po zabiegi
takie jakbkarboksyterapiablubbmezoterapia odpowiednim preparatem.
PRZEBARWIENIA
To kïopot wielu kobiet, nie tylko ze
wzglÚdu na wiek. Wpïywa nabnie
chociaĝbybantykoncepcja hormonalna,
którÈ wiele zbnich stosuje, abwbpoïÈczeniu zbekspozycjÈ na sïoñce jest
czynnikiem sprawczym powstawania
niechcianych ibnieestetycznych plam.
Co ciekawe, jest to bardziej kobieca, niĝ
mÚska przypadïoĂÊ, choÊ powody tego
nie sÈ do koñca znane. Przebarwienia,
jeĂli oczywiĂcie stanowiÈ jedynie defekt
estetyczny, abnie sÈ objawem chorób (co
naleĝy sprawdziÊ przed rozpoczÚciem
walki zbnimi), powstajÈ szybko. CiÚĝej
jednak siÚ zbnimi uporaÊ. ZbpomocÈ

Podobno aż 90% kobiet w ciągu swojego
życia się odchudzało. Równie duży odsetek
z nich robił to zbyt gwałtownie, czego
skutkiem jest utrata jędrności skóry.
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przyjdÈ na pewno zabiegi, takie jak mezoterapia preparatami na przebarwienia
czy wspomagajÈco peeling iblaser. Warto
zaznaczyÊ, ĝe kremy, peelingi ibinne
dziaïajÈce od zewnÈtrz metody nie zagwarantujÈ efektu. Abprzede wszystkim
–blepiej zapobiegaÊ, niĝ leczyÊ.
CIENIE POD OCZAMI
MogÈ przeszkadzaÊ naprawdÚ bardzo
mïodym kobietom, zwïaszcza jeĂli taka
ich budowa twarzy ibnabyta wraz zbgenami tendencja. Bardzo wiele pacjentek gabinetów medycyny estetycznej
zgïasza siÚ ze zbyt wyraěnÈ dolinÈ ïez
lub tzw.b„workami”. Jednak nim kobieta
przekroczy minimum trzydziestkÚ,
dobrze wstrzymaÊ siÚ zbwypeïniaczami
na rzecz lĝejszej mezoterapii zbuĝyciem
rozjaĂniajÈcych ibodĝywiajÈcych preparatów. Abprzede wszystkim pomoĝe
dobry sen ibredukcja stresu. Dobry
makijaĝ zbuĝyciem rozĂwietlajÈcego korektora to takĝe lepsze rozwiÈzanie niĝ
zbyt intensywne dziaïania zbigïÈ wbtle.
Na niÈ jeszcze przyjdzie czas.
WYPADANIE WŁOSÓW
WiÚkszoĂÊ trychologów pozostanie zgodna –bto gïównie problem pojawiajÈcy siÚ
na tle nerwowym. atwo powiedzieÊ, ĝeby zredukowaÊ stres (tak znamienny dla
omawianej grupy wiekowej, bo przecieĝ
dystansu nabieramy dopiero zbbiegiem
lat), choÊ obwiele ciÚĝej to zrobiÊ. Jednak
dla pañ skarĝÈcych siÚ na umiarkowane ïysienie istnieje recepta –bjest niÈ
mezoterapia. WiÚcej inwazyjnych metod
nie polecamy, problem powinien ustÈpiÊ,
gdy nasze ĝycie siÚ ustabilizuje.
WIOTKA SKÓRA
Podobno aĝ 90% kobiet wbciÈgu swojego
ĝycia siÚ odchudzaïo. Uwaĝamy, ĝe
równie duĝy odsetek zbnich robiï to zbyt
gwaïtownie, czego skutkiem (ibinnych
wahañ wagi, które mogïy pojawiaÊ
siÚ na przestrzeni ĝycia zbróĝnych
powodów) jest utrata jÚdrnoĂci skóry. CzÚĂÊ pañ ma za sobÈ takĝe ciÈĝÚ,
która równieĝ pozostawia na ciele Ălady
wbpostaci obwisïego brzucha, piersi,
abtakĝe blizn ibrozstÚpów. Niezaleĝnie
od tego, zbjakiego powodu tak mïode
ciaïo juĝ nie radzi sobie zbpowrotem
do elastycznoĂci, na rynku medycyny
estetycznej dostÚpnych jest wiele ujÚdrniajÈcych, abtakĝe redukujÈcych tkankÚ
tïuszczowÈ zabiegów. Jednym zblepszych
jestbThermibTightb– zabieg uznany za
numer jeden przez wielu specjalistów.
Przywraca on jÚdrnoĂÊ bez koniecznoĂci
korzystania zbinwazyjnych, chirurgicznych metod, takich jak np. liposukcja.
dr UrszulabBrumer
lekarz medycyny estetycznej,
wïaĂcicielka Kliniki
Medycyna MïodoĂci.
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Zastosowanie technik
łączonych w zależności
od wieku pacjenta
Fot. Fotolia.com

Techniki łączone stają się coraz bardziej popularne, bo doskonale sprawdzają się
w medycynie estetycznej, dają lepsze efekty w kosmetologii.

T

en sam zabieg, na przykïad toksyna botulinowa
zastosowana wbkorekcji
zmarszczek mimicznych,
zostanie inaczej podana osobie 30-letniej, inaczej 50-letniej,
której wïÈczyÊ naleĝy takĝe inne zabiegi
lekarskie, pielÚgnacjÚ kosmetologicznÈ, abtakĝe kosmetyki do pielÚgnacji
domowej.
WAŻNY WYWIAD
Profesor Carlo Albert Bartoletti propagowaï: „Medycyna estetyczna to medycyna
prewencji ibproğlaktyki starzenia. Jest
medycynÈ poprawiajÈcÈ funkcjonowanie
skóry. Najpierw naleĝy rozwaĝyÊ ğzjologiÚ
skóry ibjej aktualne potrzeby, abdopiero potem wybraÊ metodÚ ibprodukt, czy aparaturÚ
indywidualnie dla potrzeb danej osoby”.
Pierwszoplanowa jest wiÚc znajomoĂÊ
skóry zdrowej, jej potrzeb ğzjologicznych, ale takĝe jej potrzeb bieĝÈcych
wynikajÈcych zbwarunków, wbjakich
czïowiek przebywa, jak siÚ odĝywia.

Waĝne wbjakim Ărodowisku spÚdza caïy
dzieñ –bczy na sïoñcu ibwietrze, czy
równieĝ wbklimatyzowanym pomieszczeniu. Istotne jest teĝ jak duĝemu stresowi
jest poddawany, jaki charakter ma praca
–bjeĂli jest siedzÈca, to czy uprawia
sport. Juĝ zbtych pytañ wynika, ĝe wiek
biologiczny skóry nie zawsze pokrywa siÚ
zbwiekiem metrykalnym, abkaĝdej skórze,
wbzaleĝnoĂci od jej typu ibwieku, potrzebne sÈ inne zabiegi. Waĝne takĝe jest
badanie nie tylko wbpozycji stojÈcej, ale
ibwbprzodopochyleniu, wbcelu lepszego
oznaczenia stref wiotkoĂci. Istotne czy
jest to skóra mïoda, czy stara, bardziej
wymagajÈca, ale zdecydowanie potrzebujÈca wspomagania, ingerencji ibpoprawy
estetycznej.
WALKA Z WOLNYMI RODNIKAMI
PamiÚtajÈc, ĝe medycyna estetyczna
jest medycynÈ proğlaktyki ibprewencji
starzenia, naszÈ rolÈ jest znaleěÊ jego
przyczynÚ. RozwaĝyÊ tu naleĝy starzenie
chronologiczne, zapisane wbgenach, na

które nie mamy zbyt duĝego wpïywu.
Zbprzeprowadzanych badañ wynika
równieĝ, ĝe za starzenie do 50. roku ĝycia
aĝ wb80% odpowiedzialne sÈ wpïywy
Ărodowiska zewnÚtrznego. WĂród czynników starzenia zewnÈtrzpochodnego
wymienia siÚ wpïyw wolnych rodników.
Najwaĝniejsza wiÚc bÚdzie walka zbnimi,
zarówno wbprzypadku skóry mïodej, jak
ibstarej, zbosïabionymi moĝliwoĂciami
przerwania procesu propagacji rodnikowej. Wolne rodniki sÈ tworami niezwykle
reaktywnymi. Wbreakcjach zbinnymi
czÈsteczkami odrywajÈ siÚ od nich
elektrony, generujÈc reakcje ïañcuchowe,
zapoczÈtkowane przez jedne rodniki
ibprowadzÈc do powstawania nowych.
½ródïem wolnych rodników jest metabolizm komórkowy, ale zbtym naturalnym
procesem wydolny organizm umie sobie
radziÊ. Wystarczy jednak choÊby ěle dobrana aktywnoĂÊ ğzyczna, przebyta choroba, niektóre leki oraz kosmetyki, ĝeby
doszïo do zachwiania równowagi. Tak
dzieje siÚ zwïaszcza przy nadmiernym
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naraĝeniu na promienie UV, kiedy nawarstwiajÈce siÚ utlenianie fosfolipidów
bïon komórkowych ibutlenianie biaïek
komórkowych czÚsto prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeñ. Jest powodem
przedwczesnego starzenia biologicznego,
starzenia siÚ skóry ibpowstania zmarszczek. Uszkodzenia struktury DNA oraz
dezaktywacja enzymów naprawczych
DNA mogÈ prowadziÊ nawet do rozwoju
choroby nowotworowej.
METODY SKOJARZONE
RolÈ lekarza jest stworzenie zabiegów
dostosowanych do potrzeb kaĝdego
pacjenta. Check up skóry to badanie,
które wbtrakcie pierwszej wizyty pomaga
wytyczyÊ plan zabiegów, jak ibnie mniej
waĝne sposoby pielÚgnacji wbdomu.
Mïodej skórze wystarczy pomoc wbutrzymaniu stanu aktualnego ibwalka zbwolnymi rodnikami. Ubosób po 20. roku ĝycia
stanowi istotnÈ metodÚ prewencji, która
sprawdza siÚ teĝ ibwbprzypadku skóry
40-letniej, kiedy pojawiajÈ siÚ dyskretne
poczÈtki starzenia. Po 35. roku ĝycia
skóra staje siÚ sïabiej nawilĝona. Tu nie
wystarczajÈ juĝ zabiegi skierowane tylko
na walkÚ zbwolnymi rodnikami, ale takie
zgranie wszystkich procedur, ĝeby wyrównaÊ niedobory wbnawilĝeniu, wbubytku kwasu hialuronowego. Wbprzypadku
skóry 50-, 60-letniej do wyĝej wspomnianych doïÈczyÊ trzeba nowe metody
medycyny estetycznej wbodmïadzaniu,
pomagajÈce zlikwidowaÊ zmarszczki.
Mezoterapia, takĝe „bezigïowa” to jedna
zbcegieïek wbtym planie, która ubmïodych
stanowi walkÚ zbwolnymi rodnikami.
Ubstarszych jest kontynuacjÈ ibpodtrzymaniem raz osiÈgniÚtej poprawy wyglÈdu liftingiem bez skalpela.
¥wiatowe nowoĂci bïyskawicznie docierajÈ do Polski. PozwalajÈ na unowoczeĂnienie ibzgranie procedur zabiegowych: wypeïniania zmarszczek ibbruzd
preparatami kwasu hialuronowego,
hydroksyapatytem wapnia, zabiegów zogniskowanÈ falÈ ultraděwiÚków Ulthera,
poprawiajÈcych takĝe teksturÚ skóry.
POTRZEBY SKÓRY
ZALEŻNE OD WIEKU
Okres dojrzewania
To okres, wbktórym najwaĝniejsza jest
higiena skóry. PrzewaĝaÊ bÚdÈ zabiegi
zbpogranicza prewencji ibleczenia. WĂród
nich bÚdzie wiÚc leczenie dermatologiczne trÈdziku, abzbmetod prewencji terapia
LED przeprowadzona wbpierwszej fazie
zabiegu Ăwiatïem niebieskim, wbdrugiej
ĝóïto-czerwonym. Przyspieszone wtedy
zostajÈ naturalne procesy regeneracji
ibochrony komórek. Zabiegiem pielÚgnacyjnym bÚdzie zaĂ profesjonalnie
przeprowadzone oczyszczanie skóry
wyleczonej ze zmian czynnych: peeling
kawitacyjny –bza pomocÈ wibracji ultraděwiÚkowej, który zïuszcza ibpoprawia
mikrokrÈĝenie. Usuwa martwe komórki

ibuïatwia ewakuacjÚ ïoju zbgruczoïów
ïojowych. Delikatne peelingi chemiczne, takie jak salicylowy czy migdaïowy
przede wszystkim stwarzajÈ niekorzystne
warunki dla rozwoju bakterii. WĂród
zabiegów pielÚgnacyjnych nie moĝe
zabraknÈÊ zabiegów nawilĝajÈcych,
takich jak mezoterapia „bezigïowa”,
sono-jonoforeza wykonywanych wbserii
5x/1 sesja wbroku, bo tïusta skóra teĝ
bywa przesuszona preparatami przeciwtrÈdzikowymi.
Wiek 25-35 lat
PojawiajÈ siÚ niewielkie zmarszczki
wokóï oczu bez utraty napiÚcia skóry.
Nadal przewaĝaÊ bÚdÈ zabiegi na granicy
prewencji ibleczenia. Zabiegiem zbwyboru staje siÚ wbtym przedziale wiekowym
mezoterapia obskïadzie mieszanek podstawowych, abwiÚc leki wazodylatacyjne,
witaminy, prokaina. Jedna sesja na rok,
5x/co 2 tyg. To bardzo waĝna propozycja
medycyny estetycznej, bo nawet ubosób
mïodych, przy pierwszych symptomach starzenia siÚ skóry oddziaïuje na
ich przyczyny. Tak uïoĝone mieszanki
do mezoterapii usprawniajÈ krÈĝenie
wbskórze.
Ten mïody wiek to okres proğlaktyki starzenia, czyli zachowania prawidïowego
funkcjonowania skóry. To takĝe ostatni
dzwonek do rozpoczÚcia kondycjonowania skóry dermokosmetykami, które
róĝniÈ siÚ od kosmetyków pielÚgnacyjnych wyĝszym stÚĝeniem substancji
aktywnych. Podobny skïad powinien byÊ
dostarczany naskórkowi drogÈ mezoterapii IED.
Zalecaïabym zabiegi pielÚgnacyjne
naprzemiennie zbmezoterapiÈ –bjedna,
dwie sesje na rok, 1 zabieg co 2 tyg. –b5
zabiegów wbsesji. Jontoforeza, mezoterapia „bezigïowa” –bwitaminy, zwïaszcza
wit. C, kwas laktobionowy. Szczególnie
waĝny jest masaĝ, jego stymulujÈce
dziaïanie na ğbroblasty, którym wbtym
wieku wystarcza niewielki bodziec do
wytwarzania kolagenu, abna koniec
zabiegu maska.
Zdarza siÚ równieĝ tak, ĝe dla tych
pacjentek najwaĝniejsza moĝe okazaÊ

Światowe nowości błyskawicznie
docierają do Polski. Pozwalają
na unowocześnienie i zgranie
procedur zabiegowych:
wypełniania zmarszczek
i bruzd preparatami
kwasu hialuronowego,
hydroksyapatytem wapnia,
zabiegów zogniskowaną
falą ultradźwięków Ulthera,
poprawiających także teksturę
skóry.
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Terapia LED daje poprawę
pod względem liczebności
i cech morfologicznych
brodawek skóry właściwej.
Może towarzyszyć
temu odtworzenie pętli
naczyniowych, czego
efektem będzie poprawa
sieci naczyniowej
• lepszego natlenienia
naskórka
• lepszego odżywienia
naskórka
Końcowym efektem
przyspieszonych, naturalnych procesów regeneracji
komórek stanie się
• odmłodzenie skóry
• ujednolicony koloryt
skóry
siÚ terapia trÈdziku, zabiegi kawitacyjne ibusuwanie blizn potrÈdzikowych
mikrodermabrazjÈ, poprzez mechaniczne Ăcieranie naskórka gïowicÈ
diamentowÈ lub korundowÈ, dajÈcÈ
odnowÚ naskórka ibpobudzenie krÈĝenia. Peeling pirogronowy ibmigdaïowy,
regularnie aplikowane, sÈ metodami
zbwyboru wbtej grupie wiekowej. Równieĝ azelainowy, który ïagodnie, ale
teĝ skutecznie rozjaĂnia przebarwienia
potrÈdzikowe oraz jak zawsze zabiegi
nawilĝajÈce.
Wiek 35-50 lat
Zmarszczki stajÈ siÚ coraz wyraěniejsze,
zwïaszcza mimiczne. PogïÚbiajÈca siÚ
zbczasem utrata napiÚcia skóry daje takĝe
zmarszczki grawitacyjne. Nasila siÚ rogowacenie, pierwsze plamy ibprzebarwienia. Zgrubienia ibobsuwanie kompartmentów podskórnej tkanki tïuszczowej
dajÈ pierwsze faïdy wbdolnych partiach
twarzy, na skórze pojawiajÈ siÚ cienie.
Maleje stopniowo iloĂÊ kwasu hialuronowego, abwiÚc jest to wiek, wbktórym do
mezoterapii biorewitalizujÈcej dodajemy
okresowo kwas hialuronowy niestabilizowany.
Wbtym wieku skupiamy siÚ bardziej na
leczeniu, korzystajÈc zbterapii ïÈczonej
–bmezoterapia ibterapia LED. To moĝe
byÊ takĝe mezoterapia „bezigïowa” –bjedna, dwie sesje na rok; 1 zabieg co 2 tyg.
–b5 zabiegów wbsesji. Zawsze zalecam
naprzemiennie zabiegi pielÚgnacyjne:
witaminy, retinol, oligoelementy, DMAE
aplikowane jontoforezÈ/sonoforezÈ,
koniecznie masaĝ, abna koniec zabiegu
maska.
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Wbtym przedziale wiekowym ordynujÚ
teĝ peeling glikolowy, migdaïowy, TCA.
Toksyna botulinowa podana raz lub dwa
razy wbciÈgu roku rozwiÈzuje problem
zmarszczek mimicznych, ale wbzastosowaniu botoksu bardzo waĝne jest nie
tylko miejsce podawania, lecz teĝ wiedza,
jakie miÚĂnie przejmÈ rolÚ tych, które
bÚdÈ zrelaksowane.
Kolejnym waĝnym zabiegiem jest hydroksyapatyt wapnia ibkwas polimlekowy, bo wiek 35-50 lat daje na nie najlepszÈ odpowiedě. Wybrany jeden zbnich
wskazany jest raz wbroku 2-3 zabiegi
wbodstÚpie 6 tygodni.

Mezoterapia Sundwich to
nowa technika biorewitalizacji
jednocześnie kilku warstw
skóry, potęguje przebudowę
rozpoczętą ultradźwiękami.

Wiek 50-60 lat
Utrata objÚtoĂci wbtkance podskórnej
rozpoczyna siÚ we wczesnych latach
ĝycia zmarszczkami, potem faïdami, ale
po piÚÊdziesiÈtym roku ĝycia pojawia
siÚ ptoza, abutrwalona utrata napiÚcia
skóry jest tak wyraěna, ĝe daje trwaïe
zmarszczki. Wyraěne stajÈ siÚ zaburzenia pigmentacji, odgraniczone plamy,
rogowacenie, teleangiektazje. Dziaïanie
lekarzy nastawione jest na leczenie
ibusuwanie skutków starzenia. TakÈ rolÚ
regeneracyjnÈ peïni nadal PRP –bautogenny ĝel leukocytarny zbpïytkowymi
czynnikami wzrostu, które, zawarte
wbpïytkach krwi, wspomagajÈ ibprzyspieszajÈ naturalne procesy regeneracji
ibgojenia.
Terapie wspomagajÈce to iniekcje
botuliny raz, dwa razy wbroku. Zbmezote-

rapiÈ dobrze ïÈczy siÚ kwas hialuronowy
–bnieusieciwany, podawany technikami
mezoterapii, nawilĝa skórÚ. Mezoterapia
nie wypeïnia duĝych zmarszczek, jedynie
rewitalizuje skórÚ. Zabiegi wolumetrii,
korekcji doliny ïez, korekcji okolicy ust
ibprzywrócenie ich dawnego ksztaïtu,
zmienionego poprzez opadanie skóry
okolicy nad wargÈ górnÈ, wykonywane
sÈ kwasem hialuronowym usieciowanym. Przy dobrze odĝywionej ibnapiÚtej,
nawilĝonej skórze to forma ïagodnego
liftingu twarzy.
Kolejnym, silniejszym zabiegiem
liftingujÈcym, jest poïÈczenie mezoterapii zbUltherÈ. Dziaïa skupionÈ wiÈzkÈ
ultraděwiÚków, docierajÈcÈ do SMAS,
ukïadu miÚĂniowo-powiÚziowego, abwiÚc
do miejsca, do którego operacyjnie
dociera chirurg. Ten ultraděwiÚkowy
lifting skóry nie narusza ciÈgïoĂci skóry,
abwpïywa na stymulacjÚ kolagenu od 1
do 4 miesiÚcy. Seria mezoterapii wykonana po tym zabiegu wydïuĝa efekt, abskórÚ
rewitalizuje.
Niechirurgiczny lifting twarzy, tzw.
miÚkki lifting –bwypeïnianie zmarszczek, regulacja zapadniÚÊ wywoïanych
starzeniem skóry, utratÈ jej elastycznoĂci
–bmoĝliwy jest poprzez wstrzykiwanie
preparatów ulegajÈcych biodegradacji
lub preparatów na staïe pozostajÈcych
wbskórze. Od tych ostatnich powoli, ale
coraz bardziej değnitywnie, odchodzi
siÚ zbpowodu powikïañ, jakie przynosiïo
ich wstrzykiwanie. Zbtych ulegajÈcych
biodegradacji kwas hialuronowy jest
liderem. Roĝne ğrmy proponujÈ róĝne
gÚstoĂci, dodatkowe skïadniki wpïywajÈce na trwaïoĂÊ efektów, abmetody ïÈczone,
zbtoksynÈ botulinowÈ, mezoterapiÈ sïuĝÈ
jeszcze lepszemu osiÈganiu efektów.
NowoĂciÈ staï siÚ powrót do metod
poprawiajÈcych funkcjonowanie skóry.
Najpierw naleĝy rozwaĝyÊ jej ğzjologiÚ,
abdopiero potem indywidualnie wybraÊ
metodÚ ibprodukt najkorzystniejszy dla

danej osoby. Ma tu znaczenie wiek, pïeÊ,
starzenie chronologiczne ibstarzenie
wbefekcie wpïywu czynników zewnÚtrznych.
Wiek 65-75 lat
Wbtym wieku widoczne sÈ utrwalone
wszystkie rodzaje zmarszczek, faïdy, opadanie, ptoza skóry ibtkanki podskórnej,
dajÈca obraz nadmiaru skóry. TowarzyszÈ
temu mocna keratoza, teleangiektazje
ibplamy. Taka skóra wymaga leczenia, ale
ibspecjalnej pielÚgnacji. Efekty zabiegów
stajÈ siÚ mniej zadowalajÈce, bo odpowiedě organizmu jest juĝ nikïa. Zbdrugiej
strony zabiegi muszÈ byÊ mniej agresywne, bo to skóra podatna na urazy.
WĂród ïagodnych zabiegów jet mezoterapia, ale bez zabiegów wspomagajÈcych
ona nie podoïa zwïaszcza mocnym
zmianom skóry. Toksyna botulinowa
relaksuje miÚĂnie ibwygïadza zmarszczki.
Inne zabiegi nie dajÈ takich efektów,
jakich oczekujÈ pacjenci, jednak nadal
pozytywne skutki daje ultraděwiÚkowy
lifting skóry, volumetria kwasem hialuronowym. Na drobne zmarszczki opracowaïam specjalnÈ technikÚ sandwich.
Mezoterapia Sundwich to nowa technika
biorewitalizacji jednoczeĂnie kilku
warstwach skóry, potÚguje przebudowÚ
rozpoczÚtÈ ultraděwiÚkami.
PoïÈczenie mezoterapii, dziaïania igïy
ibdziaïania leku zbfototerapiÈ LED
po kilku tygodniach daje pacjentowi
wyraěne korzyĂci terapeutyczne. Wbcelu
osiÈgniÚcia lepszego efektu, mezoterapiÚ
poprzedzam peelingiem –bjeĂli tuĝ przed
zabiegiem to ïagodnym, aby osiÈgnÈÊ
wyrównanÈ penetracjÚ koktajli. DobrÈ
formÚ uzupeïnienia indywidualnie dobranej dla konkretnych potrzeb receptury stanowiÈ doustne suplementy.
Zawsze towarzyszyÊ temu powinna cykliczna pielÚgnacja zabiegowa
zbmasaĝem –bsubstancje nawilĝajÈce
wbgabinecie ibpielÚgnacji domowej, zbnaciskiem na witaminy ibmikroelementy,
bo aparatem nie da siÚ robiÊ tak skutecznego zabiegu, jak rÚcznie. UrzÈdzenie,
nawet bardzo wyspecjalizowane, nie
zastÈpi delikatnego zabiegu, wykonanego precyzyjnie przez ğzjoterapeutÚ lub
kosmetyczkÚ, kiedy masaĝ jest naturalny
ibprzez to skuteczny. Dotyku dïoni nie
da siÚ przeceniÊ –brelaksuje, stymuluje
ğbroblasty do produkcji kwasu hialuronowego, co nie tyle stanowi technikÚ ïÈczonÈ, ale dziaïanie skojarzone
ibwzajemnie siÚ uzupeïniajÈce. Bo lekarz
wykonuje bardziej agresywne zabiegi,
abte kosmetyczne sÈ ich kontynuacjÈ.
dr Izabela Tilszer
lekarz medycyny estetycznej wyróĝniona przez prof.
Woya-Wojciechowskiego ibprof.
Bartolettiego.
www.medycynaestetyczna.com
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Celullit
jak diagnozować,
czego unikać,
jak łączyć zabiegi
Pragnienie pozbycia się lub
przynajmniej zmniejszenia cellulitu
doprowadziło do powstania wielu
opcji jego leczenia. Spośród tak
dużej ilości terapii, zabiegów, masaży
ciężko wybrać najbardziej skuteczną
i jedyną. Stopień cellulitu, ilość tkanki
tłuszczowej, elastyczność skóry,
naczynka – wszystko to powoduje
bardzo indywidualne dobranie
skutecznej terapii i łączenie zabiegów.
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CELLULIT
– CO TO JEST I JAK POWSTAJE
Pod skórÈ znajduje siÚ sieÊ „nici” zwana
tkanka ïÈcznÈ, która przy swoim prawidïowym dziaïaniu utrzymuje tkankÚ
tïuszczowÈ wbmiejscu. Wbmomencie
rozrastania siÚ komórek tïuszczowych
ibosïabienia tkanki ïÈcznej, tïuszcz
przedostaje siÚ przez przegrody ibtworzy pofaïdowania oraz zmarszczki
na skórze, przypominajÈce skórkÚ
pomarañczy. Dlaczego cellulit wystÚpujÚ czÚĂciej u kobiet niĝ u mÚĝczyzn?
Poniewaĝ u kobiet skóra jest cieñsza, co
sprawia, ĝe komórki ïatwiej siÚ wybrzuszajÈ. Dodatkowym elementem przy
zaburzeniach hormonalnych ibobecnoĂci

estrogenu u kobiet moĝe byÊ rozrost
tkanki tïuszczowej, co wbkonsekwencji
równieĝ powoduje pojawienie siÚ cellulitu. Wbkonsekwencji tworzy siÚ bïÚdne
koïo. GromadzÈ siÚ toksyny wbwyniku
zmniejszenia przepïywu krwi, tworzÈ
siÚ obrzÚki, zmniejsza siÚ metabolizm
ibw dalszym dziaïaniu oraz braku reakcji pojawiÈ siÚ zwïóknienia ibgrudki,
abwówczas skutecznoĂÊ ibczas leczenia
zdecydowanie siÚ wydïuĝa.
TYSIĄC KOBIET I TYLKO DZIESIĘCIU
MĘŻCZYZN Z CELLULITEM
Ten niesprawiedliwy wynik spowodowany jest róĝnicami wbbudowie tkanki
ïÈcznej oraz estrogenem. U mÚĝczyzn

Naukowcom i lekarzom do dziś nie udało się znaleźć metody, która
w 100% zlikwiduje cellulit, ale postęp w skuteczności działania
urządzeń, kosmetyków, masażu i łączenia terapii jest coraz bardziej
efektywny.

ibkobiet wïókna wbtkance ïÈcznej skóry
wïaĂciwej sÈ inaczej uïoĝone. MÚĝczyěni
posiadajÈ wïókna kolagenowe ibelastynowe uïoĝone wbsiatkÚ, która podtrzymuje
komórki tïuszczowe ibnaczynia krwionoĂne. Kobiety natomiast posiadajÈ wïókna
uïoĝone równolegle, dziÚki czemu skóra
jest bardziej elastyczna ibrozciÈgliwa, co
nie stanowi dostatecznego podparcia dla
komórek tïuszczowych, które zbijajÈ siÚ
wbgrudki ibprzesuwajÈ miÚdzy wïóknami.
Pod wpïywem ucisku wïókna zmieniajÈ
swój ksztaït, abnastÚpnie twardniejÈ
ibtracÈ elastycznoĂÊ. Na te czynniki nie
mamy wpïywu, ale to, co jemy ibjaki tryb
ĝycia prowadzimy wbefekcie przyczynia
siÚ do iloĂci cellulitu na naszej skórze.
Dodatkowo u kobiet mieszkajÈcych
wbkrajach bardziej rozwiniÚtych wystÚpuje on równieĝ czÚĂciej.
ETAPY ROZWOJU CELLULITU
– STOPNIE I JAK JE OKREŚLAĆ
Cellulit to nie choroba, ale zaniedbany
prowadzi do coraz wiÚkszego proble-
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mu. Przy IV stadium sÈ to juĝ bardzo
widoczne, czasami utrwalone zmiany,
które sÈ trudne do leczenia. JeĂli nie zareagujemy wbodpowiednim momencie,
moĝe pojawiÊ siÚ stan zapalny tkanki
ïÈcznej tzw. Cellulitis, abto schorzenie
daje juĝ duĝo wiÚcej dokuczliwych
objawów.
Stopieñ I
Cellulit nie jest widoczny goïym
okiem, zmiany moĝna dostrzec wbbadaniu mikroskopowym. Poprzez nieprawidïowe funkcjonowanie drobnych
naczyñ krwionoĂnych skóra staje siÚ
sïabsza, jest mniej odĝywiona ibdotleniona. Gromadzi siÚ nadmiar limfy
miÚdzy tkankami, abkomórki tïuszczowe zwiÚkszajÈ swojÈ objÚtoĂÊ. Podczas dotyku tkanki moĝemy wyczuÊ
niewielkie zmiany wbjej elastycznoĂci
oraz problem zbprzesuwalnoĂciÈ. Temperatura skóry przy pierwszy stopniu
jest prawidïowa.
Stopieñ II
Cellulit nie jest widoczny goïym okiem,
ale moĝna juĝ dostrzec zmiany przy
uciĂniÚciu tkanki. Moĝe pojawiÊ siÚ bolesnoĂÊ przy ucisku miejsca wystÚpowania
zmian pod skórÈ. Zaburzony zostaje
przepïyw krwi wbwyniku nagromadzenia
siÚ limfy ibwystÈpieniu obrzÚków oraz
zmian wbtkance ïÈcznej wbobrÚbie tkanki
tïuszczowej. Temperatura skóry rozkïada
siÚ juĝ nierównomiernie.
Stopieñ III
Cellulit jest juĝ widoczny goïym okiem.
Na skórze pojawia siÚ objaw „skórki
pomarañczy”. Ból przy ucisku jest jeszcze wiÚkszy ibmoĝe obejmowaÊ wiÚkszy
obszar, niĝ tylko uciskane miejsce.
Dodatkowo przy ucisku moĝemy wyczuÊ
pojedyncze stwardnienia wbpostaci

grudek. CzeĂÊ tkanki podskórnej ulega
zwïóknieniu.
Stopieñ IV
Cellulit powoduje juĝ uwypuklone
zmiany oraz wyczuwalne stwardnienia
ibzbiory grudek. Zmiany widoczne sÈ
juĝ nie tylko miejscowo, ale na sÈsiadujÈcych tkankach. ElastycznoĂÊ skóry
jest równieĝ duĝo mniejsza. atwo wyczuÊ zmiany temperatury wbmiejscach
objÚtych cellulitem. Nieprawidïowe
funkcjonowanie naczyñ krwionoĂnych,
komórek tïuszczowych oraz tkanki
ïÈcznej powoduje duĝe dolegliwoĂci
bólowe. Kolagen zmienia siÚ wbtwarde
guzy, które uciskajÈ wïókna nerwowe
ibnaczynia krwionoĂne.
SPOSOBY LECZENIA
W RÓŻNYCH STADIACH
Niestety naukowcom iblekarzom nie
udaïo siÚ do dziĂ znaleěÊ metody, która
wb100% zlikwiduje cellulit, ale postÚp
wbskutecznoĂci dziaïania urzÈdzeñ, kosmetyków, masaĝu ibïÈczenia terapii jest
coraz bardziej efektywny. Przy indywidualnym doborze zabiegów, wbzaleĝnoĂci
obstopnia zaawansowania cellulitu ibjego
rodzaju istotne sÈ:
• Czas, czyli im wczeĂniej zaplanujemy,
leczenie, to efekty bÚdÈ szybciej widoczne ibbÚdÈ bardziej spektakularne.
• Èczenie terapii, czyli wspóïdziaïanie
zabiegów. Nie ma jednego najbardziej
skutecznego zabiegu, abkaĝdy klient
ma swoje indywidualne problemy,
dlatego program terapii powinien byÊ
ïÈczony ibindywidualny.
Aby radziÊ sobie zbcellulitem, zabiegi
powinny kïaĂÊ nacisk na:
• poprawÚ krÈĝenia
• zmniejszenie obrzÚku
• rozbicie tkanki tïuszczowej
• poprawÚ elastycznoĂci skóry.

Mity na temat cellulitu
1. Cellulit to efekt
występowania toksyn
w organizmie – MIT
Toksyny nie są odpowiedzialne
za powstawanie cellulitu, natomiast w wyniku ucisku na struktury tkanek i naczyń krwionośnych pośrednim objawem jest
gromadzenie się toksyn w naszym organizmie.

2. Cardio najlepsze
na cellulit – MIT
Nie wszystkie aktywności polecane są przy walce z cellulitem.
Aktywność ﬁzyczna pomoże
przy utracie wagi, a ćwiczenia
należy dobrać indywidualnie.

3. Kremy ujędrniające
działają na cellulit – MIT
Stosowanie kremów ujędrniających daje tymczasowy efekt,
ale nie zapobiega powstawaniu
cellulitu.

WYBÓR I CEL TERAPII
Masaĝ
Koncentracja na zmniejszeniu obrzÚku
ibpoprawie krÈĝenia. Stosujemy wiÚc
masaĝ obwïaĂciwoĂciach odprowadzajÈcych lub wïaĂciwy drenaĝ limfatyczny
–bpamiÚtajmy obmasaĝu caïej koñczyny,
abnie tylko stref objÚtych zmianami –bdodatkowo uelastycznienie skóry wbmiejscach jej osïabienia oraz wzmocnienia
siïy miÚĂniowej poĂladków ibud. Masaĝ
spowoduje lepsze dotlenienie ibodĝywie-
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Przyczyny
powstawania cellulitu:
• siedzący tryb życia i brak
aktywności ruchowej
• przewaga estrogenu przy
niedoborze progesteronu
• nadmiar soli i cukru
w diecie – niezdrowe
odżywianie
• mała ilość przyjmowania
płynów
• stres, alkohol i papierosy
• problemy krążeniowe
• noszenie zbyt obcisłych
ubrań, chodzenie na
wysokim obcasie

Masaĝ podciĂnieniowy to
najpopularniejszy zabieg
redukcji cellulitu za pomocÈ
urzÈdzeñ.
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Masaĝ bañkÈ chiñskÈ
ibmasaĝ manualny to jedne
zbnajskuteczniejszych, maïo
inwazyjnych zabiegów
zmniejszajÈcych cellulit. Polecany
jest przy pierwszym ibdrugim stadium
cellulitu.

Mężczyźni posiadają włókna kolagenowe i elastynowe ułożone
w siatkę, która podtrzymuje komórki tłuszczowe i naczynia
krwionośne. Kobiety natomiast posiadają włókna ułożone
równolegle, dzięki czemu skóra jest bardziej elastyczna i rozciągliwa,
co nie stanowi dostatecznego podparcia dla komórek tłuszczowych,
które zbijają się w grudki i przesuwają między włóknami. Pod
wpływem ucisku włókna zmieniają swój kształt, a następnie
twardnieją i tracą elastyczność.

nie tkanek, co zapobiegnie rozszerzeniu
siÚ kolejnych zmian degeneracyjnych.
Masaĝ bañkÈ chiñskÈ + masaĝ manualny
Masaĝ znany zbtradycji medycyny chiñskiej, znajdujÈcy siÚ wbczoïówce najskuteczniejszych maïo inwazyjnych zabiegów zmniejszajÈcych cellulit. Polecany
przy IbibII stadium cellulitu. Wbstosunkowo krótkim czasie uzyskujemy satysfakcjonujÈce efekty. Dla uzyskania lepszych
efektów terapii masaĝ bañkÈ powinniĂmy
ïÈczyÊ zbmasaĝem rÚcznym, wykorzystujÈc intensywne gïÚbokie techniki,
tworzÈce integralnÈ czeĂÊ terapii, majÈcej
na celu modelowanie sylwetki, redukcjÚ
cellulitu ibpoprawÚ jakoĂci skóry.
Endermologia + RF
Masaĝ podciĂnieniowy wpïynie na polepszenie krÈĝenia wbtkankach. Dodatkowo
RF mocno ogrzewa tkanki ibzapewni
zwiÚkszone przekrwienie skóry. Naleĝy

pamiÚtaÊ obsystematycznym ibregularnym wykonywaniu zabiegów wbserii:
minimum 10 zabiegów Ărednio 2 razy
wbtygodniu.
Karboksyterapia
Podczas serii zabiegów wbtkankÚ podskórnÈ wstrzykujemy dwutlenek wÚgla,
który wpïywa na niÈ, rozszerzajÈc naczynia ibprzywraca prawidïowy poziom
metabolizmu. Dodatkowo poprzez duĝÈ
iloĂÊ dwutlenku wÚgla jest wiÚcej tlenu
dostÚpnego wbtkankach. Èczenie tych
efektów wpïywa dodatkowo na dziaïanie
przeciwobrzÚkowe ibprzeciwzapalne.
KarboksyterapiÚ polecamy juĝ przy bardziej zaawansowanym stadium cellulitu,
kiedy bardziej naturalne metody nie sÈ
juĝ tak skuteczne.
Mezoterapia
MezotarapiÚ, podobnie jak karboksyterapiÚ polecamy przy bardziej zaawansowanym stadium cellulitu (III stopieñ).

Zabieg polega na podaniu Ărodków,
które wpïynÈ na rozpuszczenie tkanki
tïuszczowej czyli Ăródków lipolitycznych.
Wbtym stadium cellulitu dochodzi juĝ do
zwïóknienia tkanki, dlatego dodatkowo
korzystnie dziaïajÈ równieĝ enzymy.
PamiÚtajmy, ĝe kluczowe znaczenie
wbskutecznej terapii redukujÈcej cellulit
ma proğlaktyka, polegajÈca na tym, ĝeby
nie doprowadzaÊ do stopnia III czy IV,
kiedy zmiany sÈ juĝ bardzo trudne do
usuniÚcia. ZatroszczyÊ siÚ wiÚc trzeba
obodpowiedniÈ dietÚ, polegajÈcÈ na usuniÚciu zbmenu cukrów, tïuszczów ibuĝywek. Trzeba teĝ zadbaÊ obsystematycznÈ
aktywnoĂÊ ğzycznÈ –bminimum 3-4 razy
wbtygodniu. Podczas zauwaĝenia pierwszych zmian na skórze czy wbelastycznoĂci
tkanki, warto spróbowaÊ systematycznie
korzystaÊ zbzabiegów ibmasaĝy, abw domu
pamiÚtaÊ obpielÚgnacji, stosujÈc regularne
peelingi, okïady, prysznice ciepïÈ ibzimnÈ
wodÈ. Poprawi to krÈĝenie ibwpïynie na
poprawÚ jakoĂci skóry. Przy zaawansowanych stopniach zalecane jest korzystanie
zbporad specjalistów (lekarza, dietetyka,
terapeuty), którzy indywidualnie przygotujÈ program oparty obzabiegi ğzykalne,
aktywnoĂÊ ğzycznÈ, dietÚ, masaĝe oraz
zabiegi pielÚgnacyjne.
Tomasz Tomasik
Fizjoterapeuta, masaĝysta,
szkoleniowiec. Specjalizuje
siÚ wbkursach masaĝy
orientalnych.
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Zastosowanie i właściwości
olejów w kosmetyce
Bogactwo olejów roślinnych znane jest od dawna. Wspaniale pielęgnują skórę, włosy,
paznokcie. Wspomagają proces regeneracji, nie powodują podrażnień, są naturalne – bez
zbędnej chemii i parabenów. Praca na naturalnych olejach i olejkach eterycznych jest dla
terapeuty wymagająca, lecz daje ogromne możliwości dla rozwoju gabinetu. Stworzenie
unikalnych aromaterapeutycznych rytałów na twarz lub ciało to proces, który będzie miał
również wpływ na rozpoznawalność unikatowej marki salonu.
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NA JAKIE OLEJE
WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Przede wszystkim naleĝy zwróciÊ uwagÚ
na ěródïo pochodzenia olejów –baby
dziaïaïy one holistycznie, muszÈ byÊ naturalne. Warto siÚgaÊ po nierağnowane,
odpowiednio destylowane, zbcertyğkatami potwierdzajÈcymi jakoĂÊ produktu,
na którym pracujemy.
Do najbardziej powszechnych olejów
bazowych moĝemy zaliczyÊ: arganowy,
koksowy, jojoba, makadamia, sezamowy.
• Olej arganowy jest niezwykle bogaty
wbnienasycone kwasy tïuszczowe,
witaminÚ E, karotenoidy oraz ğtosterole. Posiada wïaĂciwoĂci ïagodzÈce,
odĝywcze ibochronne przed wolnymi
rodnikami. Poprawia elastycznoĂÊ
skóry, ujÚdrnia ibspowalnia procesy
jej starzenia siÚ. Bardzo szybko siÚ
wchïania, nie pozostawiajÈc tïustego
ğlmu na skórze. Polecany jest przy

pielÚgnacji skóry ïuszczycowej, AZS
ibegzemie. Olej arganowy to równieĝ
idealny produkt do pielÚgnacji wïosów
ibskóry gïowy.
• Olej kokosowy jest coraz czÚĂciej
uĝywany wbkosmetyce. Tïoczony metodÈ „na zimno”, bogaty jest wbwitaminy zbgrupy B, kwas foliowy, wapñ,
potas, cynk, ĝelazo, fosfor. Silnie
nawilĝa, odĝywia ibwspomaga proces
regeneracji. Dziaïa antyoksydacyjnie,
opóěnia powstawanie zmarszczek,
chroni delikatnÈ skórÚ wokóï oczu.
Jest idealny do wykonywania demakijaĝu metodÈ OCM, jako baza do
peelingu ciaïa oraz maska do wïosów.
Dodatkowo posiada naturalny ğltr
UV, który chroni skórÚ przed szkodliwym promieniowaniem.
• Olej jojoba zawiera ğtosterole, witaminy Ab(odpowiedzialna za regeneracjÚ), E (dziaïa antyoksydacyjnie), F

(zapobiega zmianom zapalnym skóry).
Stosowany jest do wszystkich rodzajów
skóry –bnawet problematycznych. Nawilĝa, odĝywia ibregeneruje jÈ, ïagodzi
stany zapalne, wspomaga redukcjÚ
cellulitu oraz ujÚdrnia.
• Olej makadamia posiada wysokÈ
biozgodnoĂÊ zbludzkÈ skórÈ, dlatego
staï siÚ niezwykle popularny wbkosmetyce. Polecany przy pielÚgnacji skóry
dojrzaïej, skïonnej do zmarszczek, podraĝnionej ibsuchej. Jest pomocny wbleczeniu ïuszczycy ibwyprysków. Bardzo
szybko siÚ wchïania, nie pozostawiajÈc
tïustej warstwy. Ze wzglÚdu na wysokÈ
zawartoĂÊ kwasów tïuszczowych olejek
makadamia jest jednym zbnajbardziej
skutecznych naturalnych kosmetyków.
Polecany jest do modelowania sylwetki
–bzmniejsza cellulit, poniewaĝ nie
dziaïa wyïÈcznie na sam naskórek, ale
takĝe wpïywa na mikrokrÈĝenie skóry,
abnawet na ukïad limfatyczny. Pozwala równieĝ zwalczaÊ obrzÚki wodne,
wynikajÈce zbnadmiernej iloĂci wody
gromadzÈcej siÚ wborganizmie.
• Olej sezamowy to jeden zbnajbardziej
popularnych kosmetyków wbIndiach,
znany jako „eliksir piÚkna”. Bogaty
wbkwasy tïuszczowe Omega 6, witaminÚ E, lecytynÚ, methioninÚ, magnez, wapñ ibfosfor. Ma wïaĂciwoĂci
lekko rozgrzewajÈce, poprawiajÈc
tym samym mikrokrÈĝenie. Pomaga
wbrozluěnieniu tkanki miÚĂniowej ibni-

Olejki eteryczne do stosowania
na skórę muszą być
odpowiednio przygotowane
– pamiętajmy o zachowaniu
odpowiednich proporcji w ich
rozcieńczaniu. W kosmetyce
to 2% na twarz, a 3% na
ciało. Nie stosujemy ich
bezpośrednio na skórę w postaci
nierozcieńczonej, ale zawsze
mieszamy z olejem bazowym.
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OLEJE ETERYCZNE
– NATURALNY DETOKS
Zmysï wÚchu bywa niedoceniany. PoïÈczony bezpoĂrednio zbnaszym mózgiem
ibcentrum pamiÚci, pozwala przywoïaÊ
pozytywne wspomnienia. Zapach dziaïa
stymulujÈco na organizm –bpobudza
lub odprÚĝa. Aromaterapia podczas
zabiegów na ciaïo lub twarz ma jednak
znacznie wiÚcej zastosowañ, niĝ tylko
relaks. Skóra zbïatwoĂciÈ wchïania olejki
eteryczne, które pozwalajÈ pozbyÊ siÚ
nagromadzonych toksyn. Poprzez aromaterapiÚ podnosimy efektywnoĂÊ ibskutecznoĂÊ zabiegów lub masaĝy. DziÚki
zastosowaniu olejków eterycznych,
aromaterapia jest jednÈ zbnajbardziej
skutecznych terapii detoksykujÈcych.
JAK STOSOWAĆ
OLEJKI ETERYCZNE
Olejki eteryczne do stosowania na skórÚ
muszÈ byÊ odpowiednio przygotowane
–bpamiÚtajmy obzachowaniu odpowiednich proporcji wbich rozcieñczaniu.
Wbkosmetyce to 2% na twarz, ab3% na
ciaïo. Nie stosujemy ich bezpoĂrednio
na skórÚ wbpostaci nierozcieñczonej, ale
zawsze mieszamy zbolejem bazowym.
Wbprzypadku olejów eterycznych nie
zaleca siÚ stosowania ich ubklientek
wbciÈĝy oraz bezpoĂredniej aplikacji na
bïony Ăluzowe. Wbprzypadku olejków
cytrusowych, które posiadajÈ wïaĂciwoĂci
fototoksyczne, naleĝy unikaÊ ekspozycji
skóry na sïoñce.
Przy kompozycji rytuaïu na ciaïo lub
twarz mieszanka eteryczna powinna
byÊ dostosowana do upodobañ klientki.
Podczas zabiegu istotne znaczenie ma
zapach. Niestety wiele osób jest przyzwyczajone do syntetycznych aromatów
kosmetyków.
WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH
OLEJKÓW ETERYCZNYCH
• Olejek lawendowy dziaïa kojÈco
ibgïÚboko relaksacyjnie. Pomaga
leczyÊ bezsennoĂÊ, depresjÚ. Reguluje
produkcjÚ sebum. Wykazuje równieĝ
dziaïanie antyseptyczne oraz przeciwbólowe.
• Olejek eukaliptusowy wykazuje
wysokÈ aktywnoĂÊ przeciwbakteryjnÈ
ibprzeciwgrzybiczÈ. Stosuje siÚ go
wbnerwobólach ibbólach miÚĂniowych.
Posiada dziaïanie rozgrzewajÈce.
• Olejek pomarañczowy ma dziaïanie
oczyszczajÈce, pomaga usunÈÊ toksyny
zborganizmu. Zmniejsza obrzÚki wodne, wzmacnia tkankÚ ïÈcznÈ, dziaïa
regenerujÈco ibujÚdrniajÈco na skórÚ.
Jest ceniony wbaromaterapii ze wzglÚdu na wïaĂciwoĂci wyciszajÈce, ïagodzi
stany napiÚcia nerwowego, uïatwia
zasypianie.

• Olejek grejpfrutowy tonizuje przekrwionÈ skórÚ, dziaïa ĂciÈgajÈco na
przetïuszczajÈcÈ siÚ cerÚ, redukuje
cellulit, poprawiÈ krÈĝenie oraz stymuluje przepïyw limfy.
• Olejek zbdrzewa herbacianego
wbdermatologii znalazï zastosowanie
wbleczeniu trÈdziku, liszaja, schorzeñ
bakteryjnych. Stosowany wbterapiach
ïupieĝu, trudno gojÈcych siÚ ran,
opryszczce.
• Olejek rozmarynowy wykorzystywany
jest wbterapii napiÚÊ psychicznych,
wyczerpania ğzycznego. Posiada dziaïanie przeciwzapalne, przeciwbólowe,

przeciwreumatyczne. Znalazï zastosowanie wbterapii trÈdziku, wyprysków,
stanów zapalnych skóry ibgrzybic.
• Olejek róĝany posiada wïaĂciwoĂci
nawilĝajÈce ibszczególnie polecany
jest do skór suchych, dojrzaïych oraz
wraĝliwych. Pomaga wbwyciszeniu ibrelaksacji. Stymuluje ukïad limfatyczny,
redukuje nadmiar toksyn zborganizmu.
Elĝbieta JurkojÊ
Wieloletnia terapeutka spa,
wïaĂcicielka Holistic Day Spa
wbMyĂlenicach ibHolistic Zone
wbKrakowie.

Przykładowe rytuały z wykorzystaniem olejów:
Holistyczny Eko rytuał na ciało
1. Peeling ciała ( wybrany olej bazowy + sól naturalna). Można
dodać olejek eteryczny według upodobań.
2. Masaż relaksacyjny ciała na oleju bazowym + olejek eteryczny
3. Masaż kosmetyczny twarzy i głowy z zastosowaniem oleju
jojoba /makadamia/arganowego
Czas trwania zabiegu: 90 minut
Orientacyjny koszt zabiegu: ok. 30 zł
Cena zabiegu: 150-200 zł
Eko spa dla stóp i dłoni
1. Peeling stóp i dłoni wybranym olejem bazowym z antyseptycznym olejkiem eterycznym
2. Maska z oleju kokosowego + okluzja folią kosmetyczną
3. Rozgrzewający masaż stóp i dłoni na podgrzanym wcześniej
oleju bazowym + olejek eteryczny
Czas trwania zabiegu: 30-45 minut
Orientacyjny koszt zabiegu: ok. 15 zł
Cena zabiegu: 50-70 zł
Jako dodatek do dowolnego zabiegu na twarz lub ciało możemy również zastosować odprężający masaż twarzy i głowy na
oleju makadamia lub arganowym/jojoba.

Fot. Fotolia.com

welowaniu bólu. Wbprzypadku skóry
bardzo wraĝliwej naleĝy wykonaÊ test
na reakcjÚ alergicznÈ.
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Konferencja Partnerów BABORa w Budapeszcie
Z początkiem jesieni firma BABOR zaprosiła dystrybutorów z całego świata na coroczną konferencję
partnerów. Tym razem miejscem spotkania była stolica Węgier. Wyłącznego dystrybutora marki
w Polsce reprezentowały współwłaścicielka Bio-Kosmetyki® Bożena Bieńkowska oraz dyrektor
operacyjny Monika Łukowska.

Tematyka konferencji skoncentrowana była na
przyszłości marki, nowościach w asortymencie,
strategiach marketingowych i sposobach komunikacji wielokanałowej z odbiorcami. Organizatorzy
wybrali interaktywną i dynamiczną formę przekazywania wiedzy.

Interesującym akcentem spotkania były prezentowane przez partnerów BABORa osiągnięcia marketingowe, połączone z przybliżeniem poszczególnych krajów i tego, co w nich niepowtarzalne.
www.babor.pl

Nagroda Best Beauty Buys
dla BABOR AGEID Glossy
Lip Colour

5. urodziny
Gabinetu Gorlicka-Kruk
5. urodziny krakowskiego Gabinetu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Gorlicka-Kruk, 21
września 2017 r., były m.in. okazją do prezentacji
lasera diodowego LIGHTSheer® DESIRE.
Wydarzenie rozpoczęła Justyna Gorlicka-Kruk,
właścicielka Gabinetu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Gorlicka-Kruk, dyplomowana
kosmetolog, technolog chemiczna, szkoleniowiec
i nauczycielka zawodu.
– Ostatnie pięć lat dla naszego Gabinetu było
czasem wielu zmian – od zatrudnienia wspaniałej załogi, przez poszerzenie oferty, na otwarciu
nowej siedziby skończywszy. Mocno wierzę, że za
sukcesem w interesach stoją ludzie – powiedziała
Justyna Gorlicka-Kruk.
W tym szczególnym, jubileuszowym roku Gabinet
otrzymał również Certyfikat Jakości – najbardziej
prestiżową nagrodę przyznawaną przez Zarząd
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kosmetologii.
Na uroczystości pojawili się stali klienci, partnerzy,
przedstawiciele mediów, krakowscy blogerzy oraz
przyjaciele Gabinetu. Firma Sesderma, zaoferowała
gościom konsultacje z zakresu pielęgnacji skóry
oraz możliwość testowania najnowszych linii kosmetyków z serii Homecare by Sesderma. Można
było również zakupić w promocyjnych cenach
zestawy kosmetyków: Sesderma, Dr. Grandel, Revitalash, Gernetic, Filorga Laboratoires, Mesoestetic.
www.gorlickakruk.pl

Nagrodę InStyle Best Beauty Buys w kategorii
kosmetyków do makijażu zdobyła w tym roku
pomadka Glossy Lip Colour z linii BABOR AGEID.

www.babor.pl

Szminka o błyszczącym wykończeniu i wysokiej
zawartości pigmentów, a także dodatkowym
efekcie wypełnienia. Nie pozostawia uczucia
lepkości i bez pomocy konturówki nadaje ustom
wyraźny kształt. Odżywia skórę i chroni ją przed
szkodliwym wpływem środowiska, a olej z granatów i wosk candelila dodatkowo pielęgnują
skórę ust.

WANNA DLA DWOJGA

SMOG VS SKÓRA

Najlepszym sposobem na relaks po tak ciężkim
dniu jest odpoczynek w wannie z hydromasażem.
Firma Iintersun przedstawia wannę dla dwojga
firmy Wellis, Idealnie pasującą do pokoi hotelowych typu honeymoon suit. Sprzęt ten posiada 38
dysz wodnych jak i powietrznych, koloroterapię,
oraz system audio. Kąpiel w takim miejscu będzie
relaksem jak i niezapomnianym przeżyciem, które
na długo zapadnie w pamięci gości. Zakup ten
jest idealnym sposobem na proste oraz bardzo
skuteczne rozwinięcie oferty hotelowej nie tylko
dla młodej pary, ale dla każdej osoby, która chce
się poczuć wyjątkowo i mieć zapewnione najlepsze z możliwych warunków.

Ponad 30% kobiet dostrzega szkodliwe działanie smogu na stan skóry. Wraz z zanieczyszczeniem
środowiska, zaczęło gwałtownie rosnąć zapotrzebowanie na kosmetyki i zabiegi oczyszczające,
antyoksydacyjne oraz przywracające skórze blask. Z tego powodu 14 września Yasumi Polska
zorganizowało w Sopocie konferencję prasową dotyczącą pielęgnacji antipollution.

www.intersun-spa.pl

W zabiegu Yasumi Carbo Peel węgiel aktywny CPY
wnika w pory skórne, łączy się z zanieczyszczeniami, by później zostać usunięty dzięki wiązce
laserowej o długości 1320 nm. Ciepło powstałe
podczas zabiegu poprawia krążenie i dotlenienie
skóry. W efekcie cera zostaje głęboko oczyszczona
w powierzchownych, ale też głębszych warstwach
– porach skórnych. Redukcji ulegają zaskórniki oraz
wyregulowana zostaje gospodarka sebum. Większa
podaż tlenu skutkuje resurfacingiem – odżywieniem,
przywróceniem zdrowego kolorytu, wygładzeniem
drobnych zmarszczek i zwiększeniem gęstości skóry.

Szerokie spektrum działania zabiegu Yasumi Carbo
Peel sprawia, że polecany jest osobom z cerą zanieczyszczoną, tłustą, mieszaną, ale również poszarzałą,
zmęczoną, z oznakami starzenia, utratą gęstości
i blasku. Marka Yasumi wprowadziła do oferty
również naturalne maseczki Home SPA Laboratory,
między innymi antyoksydacyjną Matcha Mask oraz
zawierającą węgiel aktywny Lava Mask o działaniu
antipollution.
www.yasumi.pl | www.sopot.yasumi.pl
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8. Targi BEAUTY FORUM & SPA
23–24 września 2017 r. w Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie odbyła się
8. edycja targów BEAUTY FORUM & SPA. Dzięki rozdzieleniu duetu BEAUTY FORUM
& SPA i Hair Forum Poland, tegoroczna impreza zyskała dodatkową przestrzeń.

Targi BEAUTY FORUM & SPA jak co roku były
okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami i innowacyjnymi rozwiązaniami, nawiązania
kontaktów biznesowych, zebrania nowych
doświadczeń oraz zdobycia wiedzy. W tym roku
pojawiło się na nich ponad 230 wystawców
i 12 tys. odwiedzających.
Oferta edukacyjna Międzynarodowego Kongresu Kosmetycznego IFC spotkała się z dużym
zainteresowaniem i uznaniem słuchaczy.
Premierowy otwarty Kongres Kosmetyki Zaawansowanej BEAUTY FORUM ELITE przyciągnął
profesjonalistów szukających innowacyjnych
rozwiązań w zakresie anti-agingu i modelowania sylwetki.
Scena Meeting Point była miejscem rozstrzygnięcia konkursów, wręczenia nagród i wyróżnień,
pokazów oraz prezentacji. Odbyła się tu też
ceremonia uhonorowania laureatów w konkursie
„wSPAniałe miejsce na mapie urody”. W kategorii
Beauty spa nagrodę otrzymał Day Spa w Grudziądzu (na podstawie franczyzy Yasumi), a w kategorii

Hotelowe spa zwyciężył Urban Spa w Wellness
Hilton Gdańsk.
Podczas tegorocznych targów odbyły się również
targowe konkursy. 7. Mistrzostwa Facepainting
Trophy wygrał Marian Folga. Laureatką 7. Polskich
Mistrzostw Manikiuru Hybrydowego Black & White
została Karolina Paczocha. 5. Polskie Mistrzostwa
Przedłużania Rzęs to sukces Emilii Krawczyk.
www.beauty-forum.com.pl
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Mezopharma
NUTRI – COLLAGEN
Mezopharma NUTRI wprowadziła na rynek
ekskluzywny kolagen w formie łatwo
rozpuszczalnego granulatu.
Mezopharma NUTRI – COLLAGEN to ekskluzywny
produkt do spożywania w postaci koktajli. Jest
w 100% peptydem rybim, pozyskiwanym z tilapii
(selektywnego gatunku ryb słodkowodnych),
pozbawionym konserwantów i całkowicie bezpiecznym dla organizmu. Skutecznie odbudowuje włókna kolagenowe. Kolagen zwany białkiem
młodości występuje naturalnie w naszym organizmie i stanowi 30% naszych wszystkich białek.
Jest to budulec
nie tylko skóry, ale
także paznokci,
włosów, kości,
ścięgien, stawów,
wiązadeł oraz
naczyń krwionośnych i limfatycznych. Suplementacja kolagenu
korzystnie wpływa
na nasze zdrowie,
ale przede wszystkim na poprawę
kondycji skóry i jej
wyglądu. Peptydy
kolagenowe przynoszą stałe korzyści, które
stymulują naturalne funkcje naszego ciała. Wiele
badań potwierdza, że działanie bioaktywne,
wspierane przez peptydy kolagenowe, związane
jest z suplementacją rozpuszczonej substancji
w wodze. Po spożyciu takiego koktajlu absorpcja
do tkanki łącznej przez ścianę jelit odbywa się
w bardzo krótkim czasie ze względu na niską
masę cząsteczkową peptydu rybiego (2000-5000 kDa).
www.mezopharma.pl

WIELKA GALA – 15 LECIE BTL W POLSCE
28 września w Pałacu Sobańskich, w samo południe odbyła się uroczysta Gala Lidera na rynku
dystrybucji sprzętu medycznego i kosmetycznego znanej i cenionej marki BTL.
Od 25 lat na świecie, a od 15 w Polsce marka BTL
wyznacza trendy na rynku, wprowadzając najnowsze technologie. Na Gali, na którą przybyło ponad
100 dziennikarzy, miała swój debiut prawdziwa
gwiazda – StarWalker, czyli ultra wydajny system
laserowy Pico-Nano-KTP. Wielki urodzinowy tort
z logo BTL, obecność wielu gwiazd, które m.in.
wręczyły statuetki nagrody Marka z misją dla
wyróżnionych przez BTL firm, to tylko niektóre
atrakcje tego wyjątkowego spotkania.

15 lecie firmy BTL w Polsce świętowały m.in.:
Agnieszka Włodarczyk, Małgorzata Królikowska,
Olga Bończyk, Olga Gintrowska, Marta Kuligowska, Beata Sadowska, Agnieszka Jastrzębska, Lidia
Kalita, Olga Borys, Monika Zamachowska, Lidia
Popiel, Olga Ciejek, Hanna Bakuła, Magda Modra,
Kacper Krupski.
www.btlnet.pl
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Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
– padł kolejny rekord!

www.akademiaversum.pl

Nowe aspekty najpopularniejszych zabiegów, innowacyjne technologie i produkty, światowe
marki i najlepsi specjaliści – za nami kolejna odsłona największego w tej części Europy wydarzenia
poświęconego medycynie estetycznej.
www.icaam.pl

Akademia Versum: Content
marketing w salonie beauty
Pozyskiwanie nowych klientów to dziś nie
lada wyzwanie. Osoby odwiedzające salony
beauty poszukują już nie tylko usług, ale przede
wszystkim kontaktu z godnymi zaufania ekspertami. Jak skutecznie zbudować swój autorytet
w oczach odbiorców?

Tegoroczny Międzynarodowy Kongres Medycyny
Estetycznej i Anti-Aging odbył się w dniach 6-8
października w Warszawie w hotelu Hilton – była
to już XVII edycja wydarzenia, które w trakcie
20 lat swojej historii stało się ważnym punktem
w kalendarzu branży medycyny estetycznej
i przeciwstarzeniowej. Tegoroczny Kongres zgromadził rekordową liczbę uczestników – ponad 970
lekarzy, 77 wystawców, 36 warsztatów i 29 sesji,
podczas których wystąpiło blisko 100 wybitnych
prelegentów z kraju i zagranicy.
Pierwszy dzień Kongresu w dużym stopniu
poświęcono toksynie botulinowej – ten popularny
preparat obchodzi 25-lecie stosowania w medycynie estetycznej. Kolejny dzień Kongresu był okazją
do pogłębienia wiedzy z zakresu technik odmładzania i modelowania ciała, w tym technologii
HIFU, radiofrekwencji czy zastosowania technologii 3D w diagnostyce, prognozach medycyny
estetycznej i chirurgii plastycznej. Istotną częścią
wykładów były tematy z zakresu ginekologii estetycznej, która na polskim rynku dopiero zyskuje

popularność wśród pacjentów. Drugim ważnym
tematem tego dnia były działania odmładzające
i modelujące twarz – od wypełniaczy, przez nici
liftingujące, po lasery.
Niedziela, ostatni dzień Kongresu, pozwolił
przybliżyć uczestnikom informacje dotyczące substancji autologicznych, w szczególności komórek
macierzystych i czynników wzrostu, stosowanych
w zabiegach odmładzających i w medycynie
regeneracyjnej. Również flebologia znalazła ważne
miejsce w programie.

Skeyndor Master Training
w Barcelonie
www.novagroup.pl

Wartościowy artykuł poradnikowy czy pouczająca
infografika to doskonały sposób na kreowanie
wizerunku specjalisty i przyciągnięcie klientów do
swojego salonu. To także skuteczna, a przy tym
subtelna metoda promocji usług, działająca znacznie lepiej, niż bezpośrednia i niewartościowa dla
odbiorcy reklama tradycyjna. Dobrze zastosowany
content marketing przynosi świetne efekty przy
niewielkich kosztach. Na czym dokładnie polega?
I jak skutecznie stosować go w swoim salonie?
Dowiesz się tego z nowej lekcji Akademii Versum,
przygotowanej przez wieloletniego specjalistę ds.
marketingu w branży beauty – Annę Wydra-Nazimek. Wejdź na akademiaversum.pl i poznaj tajniki
content marketingu.

www.novagroup.pl

Nova Group na Międzynarodowym Kongresie Arosha
we Włoszech
Po raz drugi zespół I-Beauty zorganizował spotkanie kongresowe dla wszystkich brand managerów oraz
najlepszych klientów Arosha z całego świata. Spotkanie odbyło się w malowniczym, Bardolino położonym
nad jeziorem Garda. Oprócz polskiej delegacji w wykładach uczestniczyły ekipy z Belgii, Niemiec, Hiszpanii,
Dubaju, Libii, Białorusi, Rosji, Francji oraz Włoch. Program wydarzenia obejmował spotkania z ekspertami,
prezentacje zabiegów, nowych kosmetyków, badań klinicznych oraz długo wyczekiwaną premierę sprzętu.

Infuzja Tlenowa DermaOXY w Klinice Saska Med Dr Kuźlik
Warszawska Klinika Saska Med Dr Kuźlik wprowadziła do swojej oferty infuzję tlenową DermaOXY.
Zabieg ten bezinwazyjnie oraz bezboleśnie nawilża i odmładza skórę na poziomie komórkowym.
Marka Skeyndor wspólnie z firmą Nova Group
zaprosiła osiemnastu partnerów z całej Polski
w podróż do Barcelony. W trakcie wyjazdu uczestnicy nie tylko podziwiali uroki Hiszpanii, ale także
odwiedzili fabrykę Skeyndor oraz uczestniczyli
w specjalnych warsztatach. Podczas trzydniowego
pobytu miała miejsce uroczysta premiera nowej
linii – POWER OXYGEN. Zaproszeni goście mieli
okazję poznać nowości marki, wykonać oraz
poczuć nowy zabieg na własnej skórze. Wszystko
pod okiem specjalistów Skeyndor.

www.saskamed.pl

Silnie skoncentrowane składniki aktywne (kwas
hialuronowy, peptydy, antyoksydanty, witaminy
i minerały oraz ekstrakty z alg) wtłaczane są za
pomocą tlenu do głębokich warstw skóry, dzięki
czemu pierwsze efekty widoczne są natychmiast po
zabiegu. Twarz wygląda na wypoczętą, wypłycają się
drobne zmarszczki i wyrównuje się koloryt. Zabieg
jest bardzo przyjemny i nie wymaga okresu rekonwalescencji. Bardzo popularny jako zabieg bankietowy.
Efekt po jednym zabiegu utrzymuje się do miesiąca,
natomiast po serii nawet do pół roku.

