Mistrzowie Urody

Odmieniają
duszę i ciało,
spełniają marzenia
doskonaląc
wygląd swoich
klientów.
Takie cuda
robią tylko
Mistrzowie Urody
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Nagrodziliśmy pomorskich

Uśmiechnięta Katarzyna Piaścik (w środku) z Atelier Fryzur Katarzyna Piaścik w Gdańsku okazała się najlepszą fryzjerką na całym Pomorzu. Nagrodę wręcza
jej Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego“ z życzeniami powodzenia w dalszej karierze zawodowej

Przedstawicielki branży z powiatu malborskiego. Z lewej kosmetyczka Joanna Ziętek, z prawej Natalia Majka, właścicielka studia kosmetycznego

Finał plebiscytu
Mistrzowie Urody już za nami.
Nasi Czytelnicy
wybrali najlepszych z branży
urodowej. Gala
z tej okazji trwała aż dwa emocjonujące dni!

uhonorowaliśmy najlepszych fryzjerów oraz salony fryzjerskie z całego
Pomorza. Były też nagrody dla tych,
którzy brali udział w wojewódzkiej
kategorii Barber Roku.
Tym razem wszystkich naszych
gości przywitał Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”.
- Fryzjerstwo to wielka sztuka,
a Państwo pracujący w tym zawodzie to mistrzowie. Nie tylko Mistrzowie Urody, ale też mistrzowie zawodu. W tej profesji jest przecież potrzebna finezja, potrzebna jest wiedza, potrzebne są umiejętności
i kunszt – powiedział. Redaktor naczelny dodał też, że poprzez plebiscyt Mistrzowie Urody chcieliśmy
stworzyć prestiżową mapę województwa, na której zaznaczymy
godne polecenia miejsca z branży
urodowej – miejsca, które wybrali sami Czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego” i użytkownicy naszych serwisów:
dziennikbaltycki.pl i naszemiasto.pl.
I w niedzielę poprosiliśmy naszych laureatów o głos. Kwiryna
Gołębiowska, właścicielka salonu
Quiris z Gdańska (najlepszy salon fryzjerski na Pomorzu) powiedziała: -

Monika Jankowska
monika.jankowska@polskapress.pl
Razem z Czytelnikami „Dziennika
Bałtyckiego” wybraliśmy Mistrzów
Urody na Pomorzu. Nagrody wręczyliśmy naszym zwycięzcom podczas Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA 7 i 8 października
w gdańskim AMBEREXPO. Jesteśmy
niezwykle dumni, ponieważ
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na wszystkich kandydatów na Mistrzów Urody oddano łącznie 30 tysięcy głosów! Absolutnie rekordowa
była też liczba odsłon stron
internetowych, na których prezentowaliśmy aktualne wyniki plebiscytu - było ich aż 400 tysięcy! Serdecznie dziękujemy za tak ogromne zaangażowanie.
Pierwszego dnia, czyli w sobotę
7 października wyróżniliśmy Kosmetyczki Roku, Studia Urody Roku i Stylistki Paznokci Roku. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach. Najpierw kandydaci walczyli o głosy
w swoich powiatach. Potem zwycięzcy przeszli do wojewódzkiego finału. Oprócz tego w sobotę nagrodziliśmy też Masażystę Roku - była
to jedna z dwóch kategorii wojewódzkich plebiscytu.
Pierwszego dnia laureatom plebiscytu nagrody wręczał prezes Polska Press oddział Gdańsk Wiktor
Pilarczyk wraz z wiceprezesem Międzynarodowych Targów Gdańskich
(gospodarzem Targów URODA) Maciejem Glamowskim.
- Niesamowite Targi, niesamowity plebiscyt i niesamowite osoby,
które startowały w tym plebiscycie
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- wyliczał prezes Pilarczyk. - Gratuluję wszystkim, którzy byli nominowani przez swoich klientów. Państwo
macie niesamowity zawód. Spełniacie nasze marzenia, poszukujecie
w swoich klientach potencjału
i świetnie się Wam to udaje.
Wiktor Pilarczyk podkreślił też,
że wszyscy nasi zwycięzcy są zarówno ekspertami od technologii - muszą być na bieżąco z innowacyjnymi
rozwiązaniami; artystami - ponieważ
poszukują piękna, uwydatniają to,
co najlepsze w człowieku; sprzedawcami - każdy dzień to dla nich ciężka
praca sprzedażowa oraz psychologami - wysłuchują zmartwień i trosk,
ale także radości i szczęścia klientów.
Z kolei szef marketingu „Dziennika Bałtyckiego”, Bogusław Kaczmarek podkreślił, że to nie walka
i zwycięstwo jest w naszej zabawie
najważniejsze. - Najcenniejsze jest
to, co dzieje się przed zwycięstwem,
przed rozdaniem nagród, czyli ta cała aktywność, głosy, które oddają
na Was klienci i cała ta promocja, którą przy okazji otrzymujecie. Nam zależy na tym, żeby o Was pisać, chcemy być Waszymi przyjaciółmi. Jesteśmy dla Was - powiedział.
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Laureaci w poszczególnych powiatach z uśmiechem odbierali nagrody i dyplomy, które już zawisły w ich gabinetach. Daria Petelska
z Człuchowa (Salon Kosmetyczny
Daria), która została Stylistką Paznokci Roku, a jej salon - Studiem Urody
Roku w powiecie człuchowskim skomentowała: - Bardzo, bardzo dziękuję moim klientom za każdy oddany głos. Pracuję bardzo długo, nieraz
po czternaście godzin, panie chętnie
umawiają się na paznokcie i makijaże. Uśmiech klientek wszystko mi
wynagradza. Mój zawód to moja pasja i jestem bardzo zadowolona z tego, co robię.
Nie mniej emocji (pozytywnych,
oczywiście!) towarzyszyło nam i naszym laureatom w niedzielę, podczas drugiego dnia targów. Wtedy to

Macie niesamowity
zawód. Spełniacie
marzenia, szukacie
w klientach
potencjału
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Serdecznie dziękuję moim klientkom
za każdy oddany głos. Mam nadzieję, że wygrana w plebiscycie przełoży się na to, że będzie mnie odwiedzać jeszcze więcej osób.
Gala podczas Targów URODA nie
była jedyną okazją do spotkania z naszymi laureatami. 27 października,
tuż przed koncertem Davida
Garretta w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot) rozdaliśmy nagrody za II miejsca w naszym plebiscycie. Nagrodami dla świetnych kosmetyczek i fryzjerek z pomorskich powiatów były
oczywiście bilety na występ artysty.
Co więcej dwie nasze zwyciężczynie
– pani Lidia Lakowska (Usługi Fryzjerskie Lidia Lakowska, Domakówko
w powiecie puckim) i pani Karolina
Narkiewicz z gdyńskiego salonu
Make Up Your Mind mogły spotkać
się z gwiazdą jeszcze przed koncertem. Pani Karolina umalowała
Garretta, a pani Lidia pozostawała
w gotowości, by zadbać o jego fryzurę.
Kolejne nagrody rozdaliśmy 10 listopada, przed występem kabaretu
Neo-Nówka także w Ergo Arenie.
Wspólne zdjęcia laureatów prezentujemy na str. 14-15
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Mistrzów Urody

Stanąć na ściance „Dziennika Bałtyckiego“ to nie lada gratka. Najlepsi z branży urodowej chętnie pozowali,
a fotografie publikowali potem na Facebooku. To dla nich świetna reklama
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Najlepszą kosmetyczką na Pomorzu okazała się Aneta Jurewicz ze Studia Kosmetycznego Allure w Gdańsku. Podkreślała, że ta wygrana to zasługa całego zespołu jej współpracowników

Wszyscy nasi laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy. Doszły nas słuchy, że już zawiesli je w swoich gabinetach i salonach

FOT.PIOTR HUKAŁO

Nasze laureatki też robiły sobie pamiątkowe zdjęcia, które potem pokażą rodzinie i znajomym. Takim zwycięstwem trzeba się chwalić!

FOT. PIOTRHUKAŁO

Nagrody rozdaliśmy także naszym zwycięzcom z poszczególnych powiatów. Na pierwszym planie dyplom odbiera Łukasz Bulski (z lewej), właściciel
Studia Urody Apis z Suchego Dworu, które zdobyło pierwsze miejsce w kat. Studio Urody Roku w powiecie puckim. Nagrody wręcza Wiktor Pilarczyk

Zwycięzców zaprosiliśmy na Targi URODA do gdańskiego AMBEREXPO. Wszyscy mogli wziąć udział w ciekawych wykładach profesjonalistów
i dowiedzieć się nowinek z branży urodowej. To największe tego typu targi na całym Pomorzu
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FRYZJER ROKU - Katarzyna Piaścik, Atelier Fryzur Katarzyna Piaścik, Gdańsk - I miejsce
To stylistka z duszą artystki, która urodziła się z nożyczkami w dłoni - tak o pani Kasi mówią jej klientki

waniem wnętrz – przyznaje KataKatarzynaGruszczyńska
rzyna Piaścik.
katarzyna.gruszczynska@polskapress.pl
- Mój salon wyróżnia miła atmosfera. Klientki chcą do mnie wracać.
Katarzyna Piaścik zdeklasowała kon- Salon to mój drugi dom, zaprojektokurencję, zdobywając 1432 głosy wałam go według własnego pomyw naszym plebiscycie „Mistrzowie słu i własnego poczucia piękna. W to
Urody”! Tym samym może się teraz miejsce i w pracę wkładam mnócieszyć dodatkowym prestiżem i ty- stwo swojego serca i myślę, że
tułem „Fryzjerka Roku”.
klientki to doceniają. Mnie to bardzo
Artystyczną duszę naszej laure- cieszy, ponieważ nawet większą zaatki można wyczuć już w momen- płatą niż pieniądze jest dla mnie ich
cie przekroczenia progu jej atelier. zadowolenie – mówi nasza laureatPiękne, eleganckie i stonowane ka.
wnętrze utrzymane m.in. w szarościach i bieli. Lustra oprawione Metamorfoza na medal
w białe, kunsztownie zdobione raPotwierdzają to opinie klientek.
my, fotele wygodne i stylowe. Wnę- - Pani Kasia zrobiła z moimi włosatrze Atelier Fryzur Katarzyny mi to, co chciałam, dbając przy tym
Piaścik oświetlają żyrandole prze- o każdy szczegół. Jestem zachwytykane kryształami. Z głośników są- cona jej profesjonalizmem. Najlepiej
czy się przyjemna muzyka. W wa- jest oddać się w ręce fryzjera, który
zonie pięknie prezentują się lilie. widać, że uwielbia swoją pracę i jest
Gdy za oknem plucha i temperatu- artystą! - przyznaje jedna z nich – Agry bliskie zeru, aż nie chce się nieszka.
opuszczać
tego
miejsca.
Z kolei Edyta korzysta z usług paPomysłodawczynią tego stylowe- ni Katarzyny od 15 lat. - Moje fryzugo wystroju wnętrz jest sama właś- ry przechodziły różne metamorfocicielka atelier. W swoim pierw- zy - od krótkich po długie i znowu
szym własnym salonie, który pro- krótkie, blond, ciemne i ponownie
wadzi od roku, z powodzeniem blond. Autorką metamorfoz była
zrealizowała własną artystyczną zawsze pani Kasia. Pełen profesjowizję.
nalizm i dobra ręka do włosów sprawia, że wędrowałam za nią bez
Zamiłowanie do estetyki
względu na lokalizacje zakładów,
- Interesuję się nie tylko fryzjer- w jakich pracowała i w końcu nastwem, ale i modą. Te dziedziny się deszła długo oczekiwana chwila
przenikają. Miłość do estetyki towa- i mogłam zasiąść na fotelu w jej własrzyszy mi od małego. Dużo malowa- nym atelier – mówi Edyta.
łam, ukończyłam Szkołę Wizażu,
- Klasa, styl, elegancja - tak w kila nawet chciałam zająć się projekto- ku słowach można określić odczu-

ZDJĘCIA PRZEMEK SWIDERSKI

Z miłości do estetyki i sztuki
fryzjerskiej. Salon to jej drugi dom

Katarzyna Piaścik jest pomysłodawczynią eleganckiego wystroju wnętrz własnego Atelier Fryzur

cia po wizycie w salonie Pani Kasi. To
stylistka z duszą artystki – chwali
Małgorzata.
Takich komplementów jest więcej. - Kasia jest mistrzem, urodziła
się z nożyczkami w dłoni, nadaje fryzurze niesamowity kształt. Zeszła
mi pięknie z ciemnego koloru, nie
niszcząc włosów – uważa Karolina.

Klientki z Norwegii
Są też klientki, dla których odległość nie jest straszna i przyjeżdżają do atelier w Gdańsku Wrzeszczu
nawet spoza granic Polski, m.in.
z Norwegii.
Trudno się nie zgodzić, że pani
Katarzyna Piaścik jest artystką
w swoim zawodzie, która ciągle się
rozwija i wraz z innymi świetnymi
fryzjerami z atelier bierze udział
w szkoleniach.
Warto dodać, że mimo zamiłowania do sztuki, twardo stąpa po ziemi. Potrafi odmówić klientce realizacji zupełnie nietrafionego pomysłu, na przykład, gdy ktoś marzy
o grzywce, która kompletnie nie pasuje do jego twarzy, typu urody.
Oczywiście robi to w delikatny sposób i od razu sugeruje inne rozwiązania, pomysły.
W zawodzie pracuje od 20 lat.
Ma wiele stałych i wiernych klientek.
- Jedna z nich korzysta z moich usług
od momentu, gdy zaczęłam być fryzjerką – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Katarzyna Piaścik.

Marzenie z dzieciństwa
Katarzyna Piaścik i fryzjerzy z jej salonu są rozchwytywani przez klientów

O tym, że chce zostać fryzjerką,
wiedziała od dziecka. Zawsze strzygła dziadka, babcię, rodziców

Moim zadaniem
jest wydobycie
z klientki piękna.
Ważne jest
poczucie estetyki
i wszystkie lalki w domu. - Teraz też
staram się zapewnić mojej rodzinie
ładne fryzury. Co więcej, strzygę też
yorka mojej mamy – mówi.
Zapytana o gorące trendy na jesień i zimę, mówi nam o kolorze karmelowy blond i wariacjach na jego
temat. Warto dodać, że z Atelier Fryzur wychodzi się nie tylko z pięknymi włosami. Można tu skorzystać
z usług makijażystki. Pani Sylwia jest
prawdziwą mistrzynią w swoim fachu. Makijaż jest jej pasją od wielu
lat, więc postanowiła zająć się nim
zawodowo. Wykonuje makijaże
okolicznościowe: ślubne, studniówkowe, wieczorowe , itp., a także biznesowe i fotograficzne.
Pasja łączy wszystkich w Atelier
Fryzur we Wrzeszczu. - Najważniejsza w tym zawodzie jest właśnie pasja. Kiedy się kocha to, co się robi,
praca staje się przyjemnością. Trze-

ba kochać ludzi i piękno. Głównym
zadaniem fryzjera jest wydobycie
piękna z klientki. Ciężko to wyjaśnić,
ale to poczucie estetyki trzeba
po prostu mieć i ja je mam. Przeprowadzając pierwszą konsultację
z klientem już widzę, co mogę zrobić, jak wydobyć to piękno. Oczywiście również słucham, co klientki
mają do powiedzenia, w czym czują się dobrze, a w czym nie – podkreśla.

Fryzjer
i psycholog
Klientki potwierdzają, że Katarzyna Piaścik jest też świetnym psychologiem.
To właśnie jedna z nich zgłosiła
panią Katarzynę do naszego plebiscytu. - Wygrana w plebiscycie „Mistrzowie Urody” było dla mnie zaskoczeniem. Niedawno dowiedziałam się kto mnie zgłosił i było to bardzo miłe uczucie. Oczywiście informowałam klientów za pomocą SMSów, Facebooka i Instagrama, jednak
wynik mnie zaskoczył – mówi Katarzyna Piaścik.
Atelier Fryzur Katarzyna Piaścik
ul. Chrzanowskiego 10, GdańskWrzeszcz, tel. 509 868 899.
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FRYZJER ROKU - Lidia Lakowska, Usługi Fryzjerskie Lidia Lakowska, Domatówko - II miejsce
Zaczęła od salonu na kółkach. Dzisiaj trudno znaleźć u niej wolny termin, bo pracuje na okrągło

Krzysztof Hoffmann
krzysztof.hoffmann@polskapress.pl
Historia z fryzjerstwem u Lidii
Lakowskiej rozpoczęła się klasycznie. Od młodości wiedziała, kim chce
zostać w przyszłości.
- Oczywiście, że było czesanie lalek! Jednak szczególnie skupiłam się
na stylizowaniu fryzur członków mojej rodziny, a jest ich naprawdę sporo - z uśmiechem odpowiada wicemistrzyni wśród pomorskich fryzjerek.
Później była szkoła, praktyki i dylemat - otwierać kolejny zakład, czy
pójść o krok dalej? Pomysłowa fryzjerka postanowiła zacząć trochę
inaczej i otworzyła salon na kółkach.
- Moja przygoda z zawodem zaczęła się 25 lat temu, a od 19 lat prowadzę własną działalność - precyzuje. - Zaczęłam świadczyć usługi
fryzjerskie z dojazdem do klienta.
To okazało się prawdziwym
strzałem w dziesiątkę. Pani Lidka pakowała sprzęt do samochodu i pędziła strzyc, czesać i układać włosy
paniom w ich domowym zaciszu. To
bardzo wygodna forma dla zapraco-

wanych kobiet i mam z dziećmi, które nie zawsze mają gdzie zostawić
swoje pociechy. Fryzjerstwo na kółkach do dziś jest w ofercie wesołej
mistrzyni z Domatówka.
- Głównie skupiam się na powiecie puckim i ewentualnie
wejherowskim - dodaje. - Na dalsze
podróże po prostu szkoda mi czasu.
Co nie oznacza, że klientek z innych części regionu. Wręcz przeciwnie! Panie z Trójmiasta i okolic chętnie odwiedzają swoją stylistkę fryzur w jej niewielkim salonie, który
prężnie działa od siedmiu lat.
- Często słyszę od moich klientek z Gdyni, że uwielbiają przyjeżdżać do małego Domatówka, bo tu
odnajdują spokój i dobrą energię relacjonuje Lidia Lakowska.
I to jedna z dewiz fryzjerki z gminy Puck: tworzyć doskonałą atmosferę. Jak mówi, w tym zawodzie należy rozumieć ludzi i potrafić z nimi
się dogadać. Empatia jednak to nie
wszystko, bo (o czym nie chciała
mówić skromna pani Lidka) liczą się
też umiejętności. A tych jej nie brakuje.
- Trening czyni mistrza, wszystkiego można się nauczyć. Grunt, by

kochać to, co się robi - kwituje wicemistrzyni.
Zwycięstwo w powiatowym etapie było długo wyczekiwane przez
klientki pani Lidki. Dwa lata temu
w zaciętej walce o tytuł przegrała
na ostatniej prostej. Tym razem panie nie dały za wygraną i dzięki głosom osób korzystających z jej usług
niewielki salon z Domatówka został
zauważony w całym województwie
pomorskim. - To ich zasługa. Bardzo
im za to dziękuję. Byłam przepełniona dumą gdy wyszłam na scenę
podczas uroczystej gali wręczenia
nagród - wspomina.
Zresztą aplauz nie był przypadkowy. Statystyki tegorocznych Mistrzów Urody wskazywały, że to
właśnie na Lidię Lakowską oddano najwięcej głosów z różnych numerów telefonów. Dzięki temu
otrzymała nagrodę specjalną.
Vipowski bilet na koncert Davida
Garretta i później spotkanie oko
w oko z mistrzem skrzypiec mieszkanka gminy Puck zapamięta
na długo.
- To wielkie wyróżnienie, bo
menadżerowie bronią dostępu
do artysty. Pełno kontroli i ochronia-

FOT. KAROLINA MISZTAL

Gdynianki szukają fachowca i spokoju

Dla Lidii Lakowskiej ekskluzywne spotkanie z Davidem Garrettem
po koncercie było wielkim przeżyciem

rzy - wspomina. - David Garrett jest
bardzo grzeczny i inteligentny. Była
to krótka relacja, ale super!
Drugie miejsce na Pomorzu
i grad nagród to prawdziwe podziękowanie za codzienny trud, jaki pani Lidka wkłada w swoją pracę. Mimo to, że terminarz wypełniony jest
po brzegi, znajduje czas, by działać
społecznie. Raz na sześć tygodni
świadczy usługi w Domu Dziennej
Opieki w Pucku, gdzie strzyże seniorów. Regularnie pojawia się też w Pukim Hospicjum, gdzie świadczy swoje usługi zupełnie za darmo.
Poza pracą Lidia Lakowska
uwielbia sport. Jest zapaloną miłośniczką kolarstwa. Jeździ ok. 70 kilometrów dziennie! Druga pasja to
spacery - równie długie. W tym roku już kilka razy brzegiem morza
przeszła trasę od Władysławowa
po sam Hel. Szykuje się do kolejnej,
czwartej wyprawy.
- Wszystko zaczęło się od Ekstremalnej Drogi Krzyżowej - tłumaczy.
Usługi
fryzjerskie
Lidia
Lakowska, Domatówko, ul.
Wejherowska 11. Tel: 604 257 602.
A

Katarzyna Lezner, Trend Hair Studio, Rumia - III miejsce

To klientki namówiły ją do otworzenia swojego salonu
- Jestem wdzięczna klientkom
za głosy oddane na mnie w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego”, ponieważ właśnie dzięki tym osobom
utworzyłam Trend Hair Studio - mówi właścicielka Katarzyna Lezner.
Nasza laureatka pracuje w zawodzie ponad dwadzieścia lat i - jak mówi - zawsze chciała być fryzjerką. Zaczynała w Gdyni, a później przez dekadę pracowała w znanym salonie
Studio Fryzjerskie Henryk, który
znajduje się w Wejherowie. Tam
uczyła się fachu pod okiem Henryka Musiejki.
- Zanim otworzyłam swój własny salon, pracowałam w tym miejscu przez 10 lat - wspomina Katarzyna Lezner. - To właśnie dzięki Henrykowi Musiejko zostałam fryzjerką,
ponieważ to on zaraził mnie pasją.
Praca u takiego mistrza przekłada
się na naszą dalszą pracę.
Jeszcze będąc uczennicą
w Wejherowie Katarzyna Lezner
często brała udział w konkursach fryzjerskich.
- Podczas każdych takich zawodów zajmowaliśmy czołowe miejsca - opowiada.

FOT. TOMASZ MODZELEWSKI

Tomasz Modzelewski
t..modzelewski@prasa.gda.pl

- To nie fryzjer jest gwiazdą, ale klientka, która ma czuć się jak celebrytka - mówi Katarzyna Lezner

W końcu założyła swoją działalność. Jej Trend Hair Studio funkcjonuje na rumskim rynku od dwóch
lat. Początkowo Katarzyna Lezner
miała jednego pracownika, ale jej firma na tyle się rozrosła, że teraz jest
ich kilkoro, a do tego można doliczyć
jeszcze uczniów z rumskiego ZSP
im. Hipolita Roszczynialskiego oraz

wejherowskiej szkoły Cechu Rzemiosł Różnych.
- Obecnie prowadzimy nie tylko
usługi fryzjerskie. W ramach firmy
działa również gabinet kosmetyczny. Jest kosmetolog, podolog, która zajmuje się także manicure i paznokciami hybrydowymi, a wkrótce na stałe będzie jeszcze osoba zaj-

mująca się wizażem - informuje
właścicielka Trend Hair Studio.
Zakres tych podstawowych
usług, a więc fryzjerskich jest szeroki. To m.in. pielęgnacja, koloryzacja,
stylizacja, metamorfozy oraz keratynowe prostowanie włosów.
Katarzyna Lezner często bierze
udział w szkoleniach, które odbywa-

ją się nie tylko w Polsce, ale również
poza granicami kraju. Z tego też wynikają godziny otwarcia salonu, który jest czynny od wtorku do piątku,
w godzinach od 8 do 18, a w soboty
od 8 do 15. Nie tylko w niedziele, ale
również w poniedziałki salon jest
nieczynny.
- Często szkolenia odbywają się
w niedziele oraz właśnie poniedziałki - tłumaczy Katarzyna Lezner.
Ostatnie, zorganizowane w Warszawie, prowadził stylista zajmujący się aktualnie sesjami zdjęciowymi oraz pokazami mody, a wcześniej
pracujący dla Victori oraz
Davida Beckhamów.
- Szkoleń jest mnóstwo - przyznaje Katarzyna Lezner, - ponieważ
cały czas dokształcamy się w zakresie nowych technik. Ostatni wyjazd poświęcony był cięciu, technikom strzyżenia.
Uczniowie szkolący się
pod okiem Katarzyny Lezner również zajmują się nie tylko samym
strzyżeniem, ale także np. pielęgnacją oraz masażem głowy.
- Według mnie fryzjer musi być
wszechstronny, nie może dać się zaszufladkować w jakimś określonym zakresie swojej pracy, ale być
osobą kreatywną - zwraca uwagę
Katarzyna Lezner.

Sama nie spotyka się w tej pracy
z sytuacjami, które określiłaby jako
trudne, albo wyjątkowe, ponieważ
na nowe rozwiązania trafia podczas
szkoleniowych wyjazdów.
- Jeden z najbliższych został zaplanowany na kwiecień przyszłego
roku w Berlinie - mówi Katarzyna
Lezner. - W takich miejscach spotykamy fryzjerów z całej Polski, Europy, a nawet z całego świata. Wówczas wymieniamy się różnymi pomysłami, a to właśnie praktyka, a nie
teoria czyni mistrza. Jeśli np. zobaczymy coś nowego w koloryzacji,
mieszaniu farb ze sobą, a efekt robi
wrażenie to przekazujemy sobie informacje.
Tę pomysłowość oraz jakość doceniają osoby, które przychodzą
do rumskieg salonu Trend Hair Studio. To zarówno starsze osoby, panie pracujące w biurach, młodzież,
jak i osoby bardzo odważne, chcące
coś zmienić .
- Jestem swego rodzaju rzemieślnikiem, ale uważam, że praca
musi być jednocześnie pasją - tłumaczy Katarzyna Lezner. - To nie fryzjer
jest gwiazdą, ale klientka, która ma
czuć się jak celebrytka.
A
Trend Hair Studio
Rumia, ul. Towarowa 25
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KOSMETYCZKA ROKU - Aneta Jurewicz, Studio Kosmetyczne ALLURE, Gdańsk - I miejsce
Od początku swojej działalności kładzie nacisk na jakość i profesjonalizm świadczonych usług. To przynosi
doskonałe efekty. Sukces goni sukces, a grono zadowolonych klientów cały czas się powiększa!

Staram się ufać swojemu
kosmetycznemu instynktowi
Aneta Jurewicz, właścicielka Studia Kosmetycznego Allure w Gdańsku
od najmłodszych lat interesowała się
kosmetyką. Wybór zawodu był więc
dla niej oczywisty. I jak mówi, po tylu latach nadal jest to dziedzina, w której
może się rozwijać i spełniać swoje marzenia. - Najbardziej lubię wykonywać
makijaż permanentny, jest on alternatywą do makijażu codziennego. Pozwala na wydobycie naturalnego piękna i podkreślenia atutów urody. Sprawia mi to ogromną satysfakcje, podobnie jak to, że mam klientki, które pojawiły się w moim zakładzie wiele lat temu jeszcze jako nastoletnie dziewczyny i do dzisiaj korzystają z moich usługmówi Aneta Jurewicz.

Na bieżąco z trendami

Zadowoleni klienci
I to przynosi efekty, bo grono zadowolonych klientów salonu Allure cały
czas rośnie. M.in. za sprawą wygranej
w naszym plebiscycie. Choć korzystanie z usług kosmetyczki kojarzy się
głównie z kobietami, to panią Anetę
chwalą także panowie. - Rewelacja!
Choć to miejsce jest mi znane dość
długo, na masaż zdecydowałem się
dopiero, gdy wyczytałem w „Dzienniku Bałtyckim”, że salon zajął pierwsze
miejsce w plebiscycie kosmetyczki roku. I jest to jak najbardziej zasłużone
zwycięstwo!- napisał w internetowej
opinii pan Mikołaj-Masaż u pani Magdy świetny, bardzo profesjonalny. Diabeł tkwi w szczegółach, a i tu sie nie
zawiodłem - łóżko wyposażone w mate grzewczą, idealnie nad łóżkiem jest
okno dachowe więc można podziwiać
niebo. Do tego idealnie dopasowana
muzyka i cała masa świeczek pozwalają się maksymalnie zrelaksować i zapomnieć o codziennych problemach.
Z niecierpliwością czekam ma kolejną
wizytę- dodał. Z kolei inna klientka, pani Magdalena podkreśliła, że salon
odwiedza od 8 lat.-I nigdy nie zmienię
go na inny! Tu czuję się dopieszczona,
zrelaksowana i co najważniejsze, czuję się swobodnie jak u najlepszej przyjaciółki, jak w domu. Przy czym jest tu
takie profesjonalne podejście, że czasem myślę, że jestem w Światowym
Renomowanym Studiu Urody- napisała.

Być jak dobry psycholog
Dobra kosmetyczka musi być też
świetnym psychologiem!

- W moim salonie staram się każdego traktować indywidualnie, zapewnić klientowi poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia oraz dostrzegać jego potrzeby - mówi pani Aneta

FOT. PIOTR HUKAŁO

Kosmetyczka Roku „Dziennika
Bałtyckiego” z tego tytułu jest dumna. Ale przyznaje, że wyróżnienia
się nie spodziewała. - To był mój pierwszy udział w plebiscycie. Bardzo się
zdziwiłam, gdy dowiedziałam się, że
zgłosiła mnie nie jedna, ale kilka klientek. Jestem wręcz oszołomiona, że
otrzymałyśmy tak dużo głosów. To
jest dla salonu ogromne wyróżnienie.
Pomimo, że jest to nagroda indywidualna, to z wygranej cieszymy się całym
zespołem, jest to sukces i docenienie
naszej pracy- podkreśla- Wygrana
w plebiscycie dała mi większą pewność siebie i wiarę w swoje umiejętności.

Kosmetologia to branża, w której
trzeba być na bieżąco z najnowszymi
trendami.
- Dlatego staramy się znać je
wszystkie, dzięki czemu jesteśmy
w stanie zadowolić najbardziej wymagających klientów. Każdego roku
uczestniczę w targach kosmetycznych
i międzynarodowych sympozjach.
Uwielbiam czytać książki branżowe.
Z punktu widzenia klienta, nasza praca kojarzy się z czymś niewymagającym. Wbrew pozorom, aby utrzymać
się na rynku i sprostać oczekiwaniom
konsumentów trzeba mieć wysokie
poczucie estetyki i zdolności manualne. Dlatego staram się ufać swojemu
kosmetycznemu instynktowi- mówi
zwyciężczyni. Nieustannie też inwestuje też w swój rozwój zawodowy,
podnosi sobie poprzeczkę, regularnie
bierze udział w specjalistycznych szkoleniach, dzięki czemu poszerza wiedzę, zdobywa liczne dyplomy i certyfikaty. Studio kosmetyczne Allure istnieje od 2008 roku. To miejsce stworzone z sercem i pasją. Salon otulony
jest więc zmysłową muzyką, przesiąknięty wonią aromatycznych olejków.
- Już od początku swojej działalności kładziemy zdecydowany nacisk
na jakość i profesjonalizm świadczonych usług- podkreśla pani Aneta.
U niej pracuje się tylko na sprawdzonych, markowych kosmetykach.I
sprzęcie najwyższej jakości.
- W naszej pracy stawiamy nie tylko duży nacisk na profesjonalizm, ale
na komfort, bezpieczeństwo oraz zadowolenie nawet najbardziej wymagających klientów- zaznacza.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Ewelina Oleksy
ewelina.oleksy@polskapress.pl

W przyszłym roku Aneta Jurewicz startuje w Mistrzostwach w Makijażu Permanentnym

- Kosmetyka i psychologia mają
wspólny cel - poprawiać jakość życia.
Nasza praca opiera się na kontakcie
z klientami i zaczyna się właśnie
od umiejętnego nawiązania relacji.
Klienci często zwierzają się z najbardziej osobistych problemów, szukając
zrozumienia i nie rzadko porady. Musimy być przygotowane na różne humory przez co powinnyśmy wykazać
się dużą empatią i asertywnością. Dodatkowo, w gabinecie kosmetycznym
często przyglądamy się z bliska różnym defektom, których klient może
się wstydzić i które bywają źródłem
kompleksów i złego samopoczucia.
Ważne jest profesjonalne podejście.
Nie oceniamy, tylko staramy się pomóc, dlatego też wymagana jest
od nas nie tylko duża wiedza z zakresu kosmetologii, ale także wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne -

Wygrana
w plebiscycie dała
mi większą wiarę
w swoje
umiejętności
tłumaczy pani Aneta. - W moim salonie staram się każdego traktować indywidualnie, zapewnić klientowi poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia
oraz dostrzegać jego potrzeby. Klienci chętniej wracają tam, gdzie zostali
wysłuchani i wyjątkowo dobrze potraktowani - podkreśla. W planach
na najbliższą przyszłość kosmetyczka
roku ma dalsze samodoskonalenie
się.- W dalszym ciągu jestem „głodna
wiedzy”. Klienci są bardziej świadomi

i wymagający, dlatego staram się sprostać ich oczekiwaniom. Im bardziej
kosmetyczka jest kompetentna, tym
bardziej klienci skłonni są ją uznać
za osobę wiarygodną i chętniej korzystają z usług przez nią świadczonychmówi pani Aneta. W przyszłym roku
startuje w Mistrzostwach w Makijażu
Permanentnym. Czy planuje otworzyć kolejny salon? Jeśli tak, to na pewno nie teraz. - Aktualnie stawiam
na rozwój intelektualny i podnoszenie
kwalifikacji swoich i moich pracowników, ponieważ uważam, że w mojej
branży liczy się jakość, a nie ilość. Myślę, że w kilku salonach nie byłabym
w stanie dopilnować wszystkich
szczegółów, które są dla mnie ważne.
Studio Kosmetyczne Allure,
ul.Gałczyńskiego 18/27,
Gdańsk
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KOSMETYCZKA ROKU - Anita Szpak, Arkesia Profesjonalna Kosmetyka, Rumia - II miejsce
Poprawia wygląd swoich klientów, a w wolnych chwilach lubi skakać na spadochronie i jeździć na motocyklu

Tomasz Smuga
t.smuga@prasa.gda.pl
Dobry salon kosmetyczny oraz wykwalifikowana i uprzejma kosmetyczka czy kosmetolog tworzą
miejsce, do którego wraca się
z przyjemnością. Takim miejscem
jest Salon Kosmetyki Profesjonalnej Arkesia SPA w Rumi. Właśnie
tam pracuje Anita Szpak, zdobywczyni tytułu Kosmetyczki Roku
2017 w Rumi i drugiego miejsca
w tej kategorii na Pomorzu! Pani
Anita w rumskim salonie stara się
sprostać oczekiwianion nawet najbardziej wymagających klientów.
- Czuję ogromną satysfakcję
z mojej pracy. Nie tylko, że wykonuję stylizację wizualną, zewnętrzną,
która upiększa ludzi, ale i ich leczę.
Przychodzą do mnie ludzie z różnymi schorzeniami. Cieszy mnie
szczęście moich klientów, kiedy mówią, że ktoś w końcu wyleczył ich np.
z wrastającego paznokcia. Dzisiaj
mamy nowoczesne technologie. Nie
trzeba wyrywać paznokci. My zakładamy specjalistyczne klamry - mówi nasza laureatka.

Pani Anita w branży kosmetycznej pracuje od pięciu lat. Jest absolwentką studiów I stopnia w Wyższej Szkole Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu w zamiejscowym
wydziale w Gdyni, dzięki czemu posiada tytuł kosmetologa. Ukończyła też kursy związane ze swoją profesją.
- Różnica polega przede wszystkim na systemie kształcenia. Kosmetyczką można zostać już
po ukończeniu zawodowego kursu lub 2-letniego studium kosmetycznego, dającego tytuł technika
usług kosmetycznych, natomiast
kosmetologiem - po trwających
trzy lata studiach na uczelni wyższej - wyjaśnia Anita Szpak.
Na studiach nasza rozmówczyni wybrała też specjalizację. Postanowiła, że będzie rozwijać się w kierunku podologii. - Czyli dziedziny,
która zajmuje się różnymi schorzeniami stóp i paznokci. Przeprowadzam takie zabiegi jak pedicure
leczniczy, leczę wzrastające paznokcie, czy np. usuwam zrogowaciałe naskórki - tłumaczy.
Pani Anita w tej branży zaczynała pracując na własny rachunek

ARCHIWUM PRYWATNE

Czuję satysfakcję, gdy komuś pomogę

Anita Szpak z wykształcenia jest kosmetologiem. Ukończyła w tym kierunku studia

jako mobilny kosmetolog w Trójmieście.
- To była bardzo specyficzna
i ciężka praca, bo trzeba było dostosowywać się do warunków domowych. Na zdrowiu też to dało mi
się we znaki. Od noszenia sprzętu
miałam problemy z kręgosłupem wspomina.

Dlatego od roku pracuje
w rumskim gabinecie. Ale na tym
jej zawodowe marzenia się nie kończą. - Chciałabym otworzyć własny gabinet. Myślę, że w Gdyni. Cały czas do tego dążę. Głównie będzie to podologia, makijaż permanentny i kosmetyka biała - zdradza
mieszkanka Gdyni.

Przez te kilka lat pracy pani
Anita „dorobiła” się też swoich stałych klientów, którzy regularnie
przyjeżdżają na różnego rodzaju
zabiegi.
- Nasi klienci są zawsze miło
traktowani. Staramy się ich ugościć jak najlepiej kawą i herbatą.
Na stole też znajdzie się coś słod-

kiego - zachęca. - Nasi klienci są nie
tylko z Rumi, ale i Trójmiasta, pewnie, też dlatego, że mamy konkurencyjne ceny - zauważa kosmetolog.
Chociaż jej praca to jedna z jej
pasji, to znajduje również czas
na swoje inne zainteresowania. Pani Anita lubi spełniać się uprawiając sporty ekstremalne.
- Lubię pływać na kitesurfingu.
Ukończyłam też kurs skoku ze spadochronem. Najwyższa wysokość
z jakiej skakałam, to 2,5 tys. m. Może po mnie tego nie widać, ale
uwielbam sporty ekstremalne.
Jeżdżę także na motocyklu. Obecnie mam turystyczno-sportowy
motocykl Suzuki Gs 500. To mój
pierwszy motor, który zakupiłam.
Dlatego mam do niego duży sentyment. W wolnych chwilach lubię
poczuć wiatr we włosach - śmieje
się Anita Szpak.

Salon Kosmetyki Profesjonalnej
Arkesia SPA mieści się w Rumi
przy ul. Dąbrowskiego 24a/4. Godziny otwarcia: 10-20 (od poniedziałku do piątku), 10-14 (soboty).A

Magdalena Szczygło, Sopocka Akademia Urody, Sopot - III miejsce

Pielęgnacja urody to moja pasja. Kocham swój zawód
Można powiedzieć, że kosmetyczką została... przez przypadek. Jak sama przyznaje, nie miała pomysłu, jaki kierunek dalszej edukacji obrać,
a że wszystkie jej koleżanki zdecydowały się na szkołę kosmetyczną,
postanowiła pójść w ich ślady.
Dziś Magdalena Szczygło w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego”
zdobywa tytuł Kosmetyczki Roku
w Sopocie, a oprócz tego - zostaje
trzecią najlepszą kosmetyczką na całym Pomorzu. Z wygranej pani Magdalena ogromnie się cieszy i ma nadzieję, że to zwycięstwo będzie miało pozytywny wpływ na rozwój jej
dalszej kariery.
- Jest to bardzo duża reklama dla
moich usług oraz zachęta dla moich
klientek, aby dalej korzystały z zabiegów, które oferuję. Czuję się
ogromnie doceniona i daje mi to siłę do dalszej ciężkiej pracy - przyznaje pani Magdalena.
Choć wszystko zaczęło się przypadkiem, nasza laureatka nie wyobraża sobie już wykonywania na co
dzień innej pracy.
- Chociaż nie spodziewałam się
takiego przebiegu wydarzeń, to po-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Ewa Andruszkiewicz
ewa.andruszkiewicz@polskapress.pl

Magdalena Szczygło - jak sama mówi - kosmetyczką została trochę z przypadku. Dziś nie żałuje

kochałam swój zawód i do dzisiaj
wykonuję go z wielką pasją - mówi
dalej pani Magdalena.
Co nasza laureatka najbardziej
lubi w swojej pracy? - Trudno jest mi
wyróżnić jedną rzecz. Wszystko
sprawia mi ogromną przyjemność odpowiada. - Jednocześnie lubię
wykonywać trudniejsze zabiegi

na twarz, ale i te prostsze, jak henna
i stylizacja brwi. Najciekawsze dni
w pracy to takie, gdzie mam wiele
urozmaiconych zadań. Pielęgnacja
urody jest moją pasją, a poprawianie wyglądu - a tym samym także
nastroju - moim klientkom sprawia
mi ogromną przyjemność i satysfakcję - dodaje.

Klientki cenią panią Magdalenę
przede wszystkim za precyzyjność,
dokładność oraz jakość wykonywanych przez nią zabiegów.
- Wygrana pani Magdaleny wcale mnie nie dziwi! Nie tylko jest przesympatyczną osobą, ale i niezwykle
profesjonalną kosmetyczką. Jakość
wykonywanych przez nią zabiegów

oceniam na 6+ - czytamy
w internetowej opinii jednej z klientek pani Magdaleny.
- Wspaniała i naprawdę dokładna kosmetyczka. Nagroda w plebiscycie w pełni zasłużona - pisze druga.
Naszą laureatkę chwalą także jej
współpracownicy. - Magdalena jest
dyplomowaną kosmetyczką, z 8-letnim stażem pracy, posiadającą wiele znaczących certyfikatów i jeszcze
więcej umiejętności. Specjalizuje się
w zabiegach pielęgnacji twarzy oraz
makijażu permanentnym, jest również wymarzoną stylistką paznokci.
Chodzący ideał spokoju oraz cierpliwości, dbałością o szczegóły osiągnęła życiowy sukces zawodowy czytamy na oficjalnym profilu
Sopockiej Akademii Urody.
Gabinet oferuje na co dzień pełną gamę zabiegów kosmetycznych,
jak i fryzjerskich, które pomagają
utrzymać wygląd w lepszej kondycji i wizerunku. Może poszczycić się
profesjonalnym personelem, nowoczesnym sprzętem oraz kosmetykami renomowanych marek.
- Staram się prowadzić salon
na najwyższym poziomie, pamiętając, że w dzisiejszych czasach jest
duża konkurencja. Jak tylko mam
czas, zapoznaję się z panującymi

trendami tak, aby być cały czas
na bieżąco z rynkiem - mówi pani
Magdalena.
Jak zdradza nasza laureatka, coraz bardziej popularnym zabiegiem
kosmetycznym, na który decyduje
się coraz więcej kobiet, jest makijaż
permanentny.
- Jego ogromnym atutem jest
oszczędność czasu podczas porannego makijażu, a także jego niezmienność bez względu na porę
dnia oraz warunki atmosferyczne.
Dzięki niemu spojrzenie jest zawsze
wyraziste, nawet po wyjściu spod
prysznica czy relaksie na basenie wyjaśnia pani Magdalena. - Makijaż
permanentny jest rodzajem tatuażu, jednak do jego wykonania zamiast barwników chemicznych używa się tych powstałych na bazie ziół,
a przede wszystkim wprowadza się
go dużo płyciej. Jest on niemal całkowicie bezpieczny i utrzymuje się
na skórze od 2 do 5 lat, w zależności od intensywności użytego barwnika - dodaje.
Wśród popularnych zabiegów
na twarz wymienić należy jeszcze
m.in. oczyszczanie, peeling i masaż.
Sopocka Akademia Urody mieści się
przy ul. 3 Maja 11 w Sopocie. Działa
od pon. do pt. w godz. 9-19 i w sb.
w godz. 9-15. A
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STYLISTKA PAZNOKCI ROKU - Agata Szewieczek, Salon Urody AS Professional Beauty, Gdańsk - I miejsce
Nasza laureatka cały czas stawia na rozwój. Ostatnio spełniła swoje marzenie i wprowadziła na rynek własną
linię profesjonalnych lakierów do paznokci - do wyboru mamy aż 84 piękne klasyczne barwy

Maliny, czerwienie i brązy - o te
kolory panie proszą najczęściej
Z dzieciństwa pamięta intensywnie
czerwone paznokcie swojej mamy
Małgorzaty. Pamięta też, że jej pierwsze dziecięce rysunki przedstawiały
smukłą kobiecą dłoń z kolorowymi
paznokciami. Dziś wzory na paznokciach potrafią jej się przyśnić w nocy.
I są to bardzo przyjemne sny. Po nich
wstaje rano uśmiechnięta i zastanawia się, do której z klientek będą pasowały wyśnione motywy. Poznajcie
Agatę Szewieczek, właścicielkę salonu urody AS Professional Beauty
w Gdańsku, zwyciężczynię w naszym
plebiscycie w kategorii Stylistka Paznokci Roku.

Zdolności plastyczne ma
po swojej mamie
- Moja praca to moja pasja - deklaruje pani Agata. - Lubię to robić,
w wolnym czasie też zajmuję się stylizacją paznokci. Potrafię przyjechać
do pracy w sobotę lub popołudniu,
z jakimiś nowymi zakupami, kolorami, siadam i maluję. Już w szkole średniej zdecydowałam, że pójdę na kurs
kosmetyczny.
Jak mówi, zdolności plastyczne
(są niezbędne w tym zawodzie)
odziedziczyła właśnie po ukochanej
mamie. Siostra pani Agaty, też wybrała artystyczny kierunek - architekturę. Mama zadbała, by jej córki były
wrażliwe na piękno i sztukę.
Pierwszymi klientami pani Agaty
były koleżanki, które przychodziły

wieczorami do niej do domu. Rozkładały się ze wszystkimi niezbędnymi
akcesoriami przy stole w jadalni. Tata, który wieczorami wracał z pracy
cierpliwie czekał, aż będzie mógł zjeść
obiad. Mama kręciła głową: „Córciu,
tymi lakierami to ty na chleb nie zarobisz“. A tymczasem Agata nakładała
koleżankom na paznokcie coraz to
nowe kolory. To właśnie one zasugerowały, że powinna otworzyć własny
biznes.

Własna firma to jest to!
Firmę pani Agata otworzyła jeszcze przed dwudziestymi urodzinami.
Czy miała jakieś obawy? Żadnych.
Akurat wtedy, kiedy po głowie zaczął
jej chodzić pomysł z otwarciem własnego studia, popularność zdobywały dotacje unijne. - Poszłam do urzędu, wzięłam wniosek i wypełniłam angażując do pomocy mojego szwagra,
który wtedy był studentem marketingu i zarządzania. Dostałam pieniądze i kiedy wszystko było już załatwione, powiedziałam rodzicom. Tata prowadził własną działalność już od wielu lat i ani trochę się o mnie nie bał, ale
mama była przerażona: „Stasiek, jak
ona sobie poradzi?“ - pytała. „Przecież ona nawet 20 lat nie skończyła“.
A tata odpowiadał: „Spokojnie, da sobie radę“.
- Miałam dużo szczęścia - przyznaje nasza zwyciężczyni. - Nie postrzegam siebie jako typowej
busienesswoman. Mój pierwszy salon nazywał się Pinky Nails. Przerodził się w Pinky Studio, kiedy postanowiłam rozszerzyć działalność o fry-

FOT. PIOTR HUKAŁO

Monika Jankowska
monika.jankowska@polskapress.pl

Agata Szewieczek założyła własną firmę, gdy miała niespełna 20 lat. Dziś cieszy się dużym zainteresowaniem klientek

zjerstwo i szeroko pojętą kosmetykę.
Z biegiem czasu Pinky Studio przerodziło się w AS Professional Beauty dwie pierwsze litery to moje inicjały.
Chciałam, żeby nowa nazwa łatwo
wpadała ludziom w ucho, żeby nie
było problemu z jej zapamiętaniem.
Klienci szybko docenili panią Agatę. - Myślę, że ludzie widzą, że jestem

bardzo zaangażowana w to, co robię,
i po prostu to doceniają. Dla mnie najważniejsze jest, żeby klient wyszedł
zadowolony, żeby usługa była wykonana na najwyższym poziomie, żeby
było sprawnie i dobrze pod względem technicznym. Moje klientki potrafią chodzić z paznokciami sześć tygodni i nic się z tym nie dzieje.

FOT. PIOTR HUKAŁO

Najnowsze trendy

W salonie pani Agaty klientki mają do wyboru około 700 odcieni lakierów

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a to czas, kiedy wiele pań
szczególnie chce zadbać o paznokcie. To czas, w którym możemy sobie
pozwolić na więcej. Mikołaje, renifery, gwiazdki, płatki śniegu...
- W tym czasie zdecydowanie króluje czerwień. Niektóre panie decydują się na bogate świąteczne wzory,
inne stawiają na uniwersalność, tak,
żeby w tej samej stylizacji pokazać się
jeszcze na sylwestra. Dużo jest świecidełek, elementów biżuteryjnych,
gotowych pyłków, które wcieramy,
wklepujemy albo rozsypujemy, by
uzyskać ciągle modny efekt ombre.
W jaki sposób dobiera się odpowiedni kolor lakieru dla danej klientki? Jak się okazuje, to wcale nie jest
taka prosta sprawa.
- Trzeba wziąć pod uwagę kilka
czynników. Najważniejszy jest

Własna linia lakierów

- Dla mnie
najważniejsze jest
to, żeby klient
wyszedł
zadowolony
kształt paznokcia, ale na tym się
nie kończy. Dlatego przeprowadzamy mały wywiad z klientką. Nie
zaproponujemy przecież pani pracującej w banku intensywnego różu, panują tam przecież pewne
obostrzenia dotyczące wyglądu,
których trzeba się trzymać - tłumaczy pani Agata. - Poza tym musimy wziąć pod uwagę to, w czym
klientka dobrze się czuje. Większość pań wybiera klasyczne czerwienie, maliny i brązy, ale są też
i takie, które lubią bardziej odważne pomysły. Jestem w stanie temu
sprostać ponieważ w salonie mam
około 700 lakierów.
Ale nie tylko panie wybierają salon naszej zwyciężczyni. Zdarzają się
też panowie, np. przed ślubem. Czasem przyjdzie też ktoś, kto nieumiejętnie użyje młotka i jakoś trzeba zakryć zniszczony paznokieć.

Agata Szewieczek cały czas stawia
na rozwój. Ostatnio spełniła swoje kolejne marzenie - uruchomiła własną
linię lakierów do paznokci pod szyldem AS Beauty. Do wyboru są aż 84
kolory!
- Starałam się stworzyć taki produkt, który będzie dobry dla stylistek początkujących i tych bardziej
zaawansowanych, które stylizacją
zajmują się od lat. To produkt, który swoją konsystencją bardzo przypomina zwykły lakier do paznokci,
ale jakościowo jest o wiele lepszy podkreśla pani Agata. I mówi, że to
nie koniec, niedługo będzie rozszerzać swoje produkty o kolejne linie
z pięknymi, niepowtarzalnymi kolorami. Zainteresowani mogą zamówić lakiery albo za pośrednictwem internetu albo bezpośrednio w jednym z dwóch salonów pani Agaty.
Salon Urody AS Professional Beauty
Gdańsk ul. Wilanowska 4, godziny
otwarcia: poniedziałek – piątek: 10
– 20, sobota: 9 – 15, tel. 504 198 811
lub 58 682 51 45; Gdańsk, ul. Ogarna
97, godziny otwarcia: poniedziałek
– piątek: 10– 18, sobota: 9 – 15, tel.
537 787 666 lub 58 355 10 91

Dziennik Bałtycki
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STYLISTKA PAZNOKCI ROKU - Adrianna Chwalisz, Studio Paznokci ADA, Rumia - II miejsce
Zdolności manualne były jej mocną stroną od najmłodszych lat

Tomasz Smuga
t.smuga@prasa.gda.pl
O Adriannie Chwalisz można powiedzieć, że jest artystką na małych formatach. Spod jej rąk tak jak
u malarzy powstają różnorodne
dzieła, z tą różnicą, że nasza laureatka nie tworzy na płótnach,
a na o wiele mniejszych powierzchniach. Rumianka od ponad dwudziestu lat jest stylistką paznokci.
O tym, że pani Adrianna zawodowo będzie zajmowała się upiększaniem kobiet, wiedziała już od lat
szkolnych. Czas pokazał, że wyspecjalizowała się w tej gałęzi kosmetyki.- Ta praca jest moją pasją. W tym
zawodzie, tak jak u chirurga, trzeba
wykazać się precyzją. Odkąd pamiętam moją mocną stroną były zdolności manualne. To jest to w czym
czuję się najlepiej - mówi pani
Adrianna.
Nasza rozmówczyni przez lata
pracy wyrobiła sobie doskonałą opinię i posiada liczne grono stałych
klientek, nie tylko z Rumi, ale i Trójmiasta, czy z Półwyspu Helskiego. Dla mnie najważniejszy jest efekt

końcowy, kiedy panie ode mnie wychodzą szczęśliwe i potem piszą pozytywne komentarze na moich
stronkach - dodaje.
Wcześniej klientki na zabiegi paznokci przyjeżdżały do pani
Adrianny do gabinetu m.in. w centrum miasta, ale od niedawna rumianka postanowiła stworzyć swój
stacjonarny punkt u siebie w mieszkaniu. - Przez 20 lat pracowałam poza domem. Teraz mam takie warunki, że gabinet mogę stworzyć u siebie w domu i dzięki temu być bliżej
dzieci. Oczywiście zdarzają się też
wizyty u klientek. Wtedy do nich jeżdżę - mówi stylistka. - W tej chwili
jest dużo łatwiej. Mogę zrobić sobie
przerwę i przygotować np. obiad dla
dzieciaków. Mimo to, jest to praca
nieregularna. Wizyty klientek zaczynają się od godz. 8, a czasami są nawet o godz. 21. Wtedy mogę liczyć
na nieocenioną pomoc moich teściów, a także mamy - podkreśla.
Chociaż przeważnie goszczą
u niej przedstawicielki płci pięknej,
to zdarza się, że na zabiegi przychodzą również panowie.
- Panów przede wszystkim interesuje manicure i pielęgnacja pa-

FOT.T.SMUGA

Najważniejszy jest dla mnie efekt końcowy

Pani Adrianna ozdabianiem paznokci zajmuje się od dwudziestu lat

znokci. Ale był też jeden pan, który
zażyczył sobie paznokcie akrylowe.
Miało to związek z pracą jaką wykonywał. Był jubilerem, prowadził
sklep z biżuterią i chciał, żeby jego
dłonie dobrze się prezentowały opowiada Adrianna Chwalisz.
Abstrakcyjne wzory, motywy
graffiti - klientki do naszej laureatki

przychodzą z różnymi pomysłami,
odnośnie ozdobienia swoich paznokci.
- Często jest tak, że w internecie
na swoich stronkach wrzucam swoje prace. Panie coś wypatrzą, przyjdzie im pomysł do głowy i mi go
przedstawiają. Ale są też sytuacje,
że to ja doradzam co by lepiej wy-

glądało na ich palcach - opowiada
pani Adrianna, która dodaje, że
przez to w tej pracy nie można narzekać na monotonię. - Choćby z tego względu, że każdy ma inny paznokieć. Różnią się długością, czy
kształtem. Ale jeśli robi się to co się
kocha, to nie ma mowy o znudzeniu
pracą - podkreśla stylistka z Rumi.

Manicure hybrydowy jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod pielęgnacji i zdobienia paznokci. Dlaczego? Swoją popularność hybryda zawdzięcza głównie trwałości. Dobrze wykonany manicure hybrydowy trzyma się na paznokciach
nawet kilka tygodni. I to właśnie ten
zabieg jest tym, który najczęściej wykonuje pani Adrianna. - Staram się
być na bieżąco z tym co pojawia się
o paznokciach. M.in. oglądam filmiki na youtube. Kiedyś tworzyło się
przestrzenne wzory z akrylu kolorowego. Być może ta moda znowu
wróci, bo w stylistyce paznokci wiele się dzieje. Nowe pomysły przychodzą z różnych krajów - zauważa.
Chociaż praca jako stylistka paznokci pani Adriannie pochłania
większość czasu, to gdy może chętnie oddaje się swoim innym zainteresowaniom. - Wolne chwilę lubię
spędzać na sportowo. Lubię biegać
na krótsze dystanse tak do 5 km
i ćwiczyć na siłowni - mówi Adrianna
Chwalisz z Rumi.
Studio Paznokci ADA, Rumia, ul.
Starowiejska 9, czynne pn.-czw.
w godz. 9-19, sob. 9-15, tel. 58 727
23 00. A

Iwona Zielińska, Pracownia Kosmetyczna Iwona Zielińska, Rokitki - III miejsce

Rekomendacje klientek są dla mnie najlepszą reklamą
Iwona Zielińska, prowadząca pracownię kosmetyczną w podtczewskich Rokitkach nigdy nie
przypuszczała, że młodzieńcza przygoda z ozdabianiem paznokci przyjaciółkom i krewnym przerodzi się
w zawód. Tymczasem od podjęcia
decyzji o takim wyborze kariery minęło już 17 lat.
- Początkowo była to tylko pasja,
z czasem zaczęłam jeździć na szkolenia i kursy, aby podnosić swoje
kwalifikacje i rozwijać się jako stylistka paznokci - wspomina pani Iwona.
- Po pewnym czasie zaczęłam interesować się kosmetyką. Gdy zdałam
maturę poszłam na studium kosmetyczne, które zakończyłam z sukcesem. Od razu po tym podjęłam pracę w zawodzie technik usług kosmetycznych. W międzyczasie urodziłam dwie córeczki. Po urlopie wychowawczym drugiej córki postanowiłam otworzyć własną działalność
i tak od półtorej roku prowadzę swoją Pracownię Kosmetyczną, z której
jestem bardzo dumna.
U naszej rozmówczyni goszczą
przeważnie stałe klientki, ale co ciekawe, także panowie coraz częściej

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Przemysław Zieliński
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Praca zawodowa nie przeszkadza pani Iwonie w wypełnianiu obowiązków mamy, jak i realizowaniu swoich pasji

przekonują się do zabiegów kosmetycznych. Pani Iwonę cieszy fakt, że
panie, które przychodzą do niej
po raz pierwszy, z reguły już nie rezygnują z usług. A jeszcze większą
satysfakcję i motywację do dalszego działania ma wówczas, kiedy
klientki rekomendują usługi innym
paniom.

- To najlepsza reklama dla mnie
- podkreśla Iwona Zielińska.
Pracownia oferuje szereg zabiegów kosmetycznych, począwszy
od henny i regulacji brwi, przez pedicure, aż po zabiegi pielęgnacyjne
twarzy przy pomocy maszyn kosmetycznych, kwasów medycznych
i chemicznych z doborem odpo-

wiednich kosmetyków do pielęgnacji domowej. Nie da się jednak ukryć,
że stylizacja paznokci to „konik” naszej laureatki.
- Czy coś mnie wyróżnia na terenie Tczewa? Sądzę, że choćby miejsce, w którym mieści się Pracownia
- odpowiada pani Iwona. - Przedmieście Tczewa, Rokitki, to w zasa-

dzie w lesie, ale raptem 2 km od miasta. Cisza, spokój, żadnego miejskiego zgiełku. Intymna atmosfera
w trakcie zabiegu. Wyróżniam się
także tym, iż jestem osobą bardzo
dokładną, precyzyjną - nie każdy nadaje się do tego zawodu. Moją zaletą jest również punktualność oraz
dyskrecja.
Klientki chwalą panią Iwonę
za staranność, pomysłowość,
za ogromny wybór drobiazgów i ozdób do paznokci. Często słyszy:
„Iwonko, rób co chcesz, i tak będzie
ślicznie”. Co tu kryć, takie słowa dodają jej skrzydeł.
- Lubimy wspólnie spędzać czas
konwersując przy dobrej kawie czy
herbacie - dodaje. - Najbardziej
w mojej pracy cenię sobie niezależność, spokój, możliwość rozwoju,
jak i spotkania z ciekawymi ludźmi.
Jak mówi pani Iwona, zwycięstwo w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” świadczy o tym, że usługi,
które oferuje, są wysokiej jakości,
a ilość głosów o liczbie osób, które
skorzystały z jej usług przez te
wszystkie lata.
- Chcę serdecznie wszystkim,
którzy oddawali głosy, podziękować
- mówi Iwona Zielińska. - To olbrzymia radość być tak docenioną!
W szczególności dziękuję mojemu

mężowi, który pomógł mi stworzyć
moje wymarzone miejsce pracy,
wierzy we mnie i wspiera nieustannie. Zapewniam, że nieprzerwanie,
tak jak dotychczas, będę poszerzać
swoją wiedzę, kwalifikacje oraz ofertę. Jeżdżę na szkolenia tudzież kongresy kilka razy do roku. Zgłębiam
wiedzę i praktykę zarówno dla siebie jak i pań goszczących w mojej
pracowni. Moim marzeniem
w przyszłości jest stworzyć klinikę
urody.
Pani Iwona podkreśla, iż praca
zawodowa nie przeszkadza jej
w wypełnianiu obowiązków mamy,
jak i realizowaniu swoich pasji. Jednym z jej zamiłowań jest jazda konna, którą zaraziła swoją starszą córkę - od kilku lat jeżdżą razem.
- Konno jeżdżę od wczesnych lat
dzieciństwa - zaznacza nasza laureatka. - Ponadto stawiam na zdrowy
tryb życia, więc uprawiam sport
wraz z przyjaciółmi z drużyny
Crosselite.
Pracownia Kosmetyczna Iwony Zielińskiej mieści się na osiedlu Polana
Leśna w Rokitkach (gm. Tczew).
Czynna jest w dni powszednie w godz. 9.00-18.00. Klienci mogą się umawiać przez nr tel. 576 044
222. A
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SALON FRYZJERSKI ROKU - Salon Fryzjerski QUIRIS, Gdańsk - I miejsce
Prostota i elegancja, konsekwentne stawianie na jakość usług i produktów, podążanie za najnowszymi trendami, a do tego fantastyczny klimat - na to stawia właścicielka salonu - za co klienci go uwielbiają

Kocha to, co robi. Otwierając ten
salon, spełniła swoje marzenie
katarzyna.gruszczynska@polskapress.pl

Co roku głosami klientów i Czytelników „Dziennika Bałtyckiego” wybierani są najlepsi fryzjerzy,
barberzy, kosmetyczki, salony fryzjerskie, studia urody oraz stylistki
paznokci na Pomorzu. „Prostota
i elegancja” – to hasło przewodnie
laureata w kategorii Salon Fryzjerski Roku. Na urodowej mapie Trójmiasta Salon Fryzjerski QUIRIS
w Gdańsku Brzeźnie jest wyjątkowo popularnym i modnym miejscem.
- Zwycięstwo w tak prestiżowym plebiscycie bardzo cieszy i jest
potwierdzeniem tego, że ciągłe
podnoszenie swoich kwalifikacji,
konsekwentne stawianie na jakość,
bycie na bieżąco z trendami i podążanie za wszystkim tym, co innowacyjne, przynosi efekty. W naszym salonie do tego wszystkiego
dochodzą jeszcze takie wartości
dodane, jak fantastyczna atmosfera i najlepsze na rynku kosmetyki
do pielęgnacji i stylizacji włosów –
mówi Kwiryna Gołębiowska, właścicielka i główna stylistka w Salonie
Fryzjerskim Quiris.

Ogromna niespodzianka
- Jestem pozytywnie zaskoczona wygraną. Postanowiłam w tym
roku informować naszych klientów
o plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego”, promowałam te informacje
w salonie, trafiła ona również
na nasz fanpage na Facebooku. Mi-

mo wszystko zaznaczam, że wygrana była ogromną niespodzianką – dodaje Kwiryna Gołębiowska.

Marzenia się spełniają
Salon był marzeniem pani
Kwiryny, od kiedy zaczęła przygodę z fryzjerstwem. Zresztą już
od dziecka lubiła obserwować pracę fryzjerów. Dziś z powodzeniem
łączy pasję z biznesem. - Nie jest
to trudne, jeśli kocha się to, co się
robi, a w moim przypadku tak właśnie jest – przyznaje w rozmowie
z „Dziennikiem Bałtyckim” Kwiryna
Gołębiowska.
Z Salonu Fryzjerkiego QUIRIS
wyjdziemy nie tylko z piękną i modną fryzurą, ale i totalnie upiększone, bowiem można tu też skorzystać z profesjonalnych usług kosmetycznych i z solarium. Wielkim
atutem, który doceniają wierni
klienci z całego Trójmiasta, są też
profesjonalne kosmetyki do włosów stosowane w salonie. Salon
oferuje ekskluzywne kuracje dopasowane do indywidualnych potrzeb i luksusowe produkty do domowej pielęgnacji włosów.

FOT. PIOTR HUKAŁO

Katarzyna Gruszczyńska

Salon Fryzjerski QUIRIS odwiedzają wierne klientki z całego Trójmiasta. To popularne i modne miejsce

Klienci
są zachwyceni
- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zapewniamy
obsługę na wysokim poziomie,
znajomość najnowszych trendów,
a przede wszystkim kompetentny
i profesjonalny, a przy tym przesympatyczny zespół. Klienci doceniają atmosferę panującą w naszym

salonie. Traktujemy wszystkich tak,
jak sami chcieliby być traktowani.
Przychodzi nam to naturalnie. Każdy może poczuć się jak u siebie.
Chcemy, żeby klienci traktowali salon jako ten, który można ze spokojem polecić swojej rodzinie czy
przyjaciołom – zapewnia Kwiryna
Gołębiowska.

Potwierdzają to opinie zachwyconych pań. - Pierwsze wrażenie
po wejściu do salonu to przede
wszystkim czystość i bardzo estetyczne wnętrze. Personel bardzo
miły i kompetentny – przyznaje zadowolona Maja. - Włosy zrobione
jak trzeba, do tego gładkie i delikatne przez długi czas. Plus przemiła
atmosfera. Będę tam wracać – mówi Edyta.

FOT. PIOTR HUKAŁO

Mistrzyni
nożyczek

W 2018 roku na urodowej mapie Trójmiasta pojawi się nowy salon QUIRIS.

Z kolei Magda jest stałą klientką od siedmiu lat. - Uważam, że pani Kwiryna jest mistrzynią w swoim zawodzie. Zawsze bardzo starannie i profesjonalnie wykonuje
baleyage i cieniowanie oraz układanie włosów – chwali.
Warto dodać, że również panowie zachwalają efekty metamorfoz
w salonie.
- Korzystam z usług oferowanych w salonie QUIRIS regularnie
i z czystym sumieniem polecam to
miejsce. Jest czysto, przyjemnie
i profesjonalnie – mówi Adrian.
Gdy wchodzi się do salonu,
w oczy rzuca się elegancki wystrój.
Dominują biel i szarość przełamane czarnymi, nowoczesnymi

Podchodzimy
do klienta w pełni
indywidualnie
i profesjonalnie

dodatkami i futurystycznymi, aczkolwiek wygodnymi fotelami. Wnętrze jest przestronne, wpada tu dużo światła. A atmosfery luksusu dopełniają kryształowe żyrandole.
Właścicielka zadbała też o detale,
takie jak na przykład świece. Przychodząc tu na koloryzację, strzyżenie czy zabieg kosmetyczny można się naprawdę zrelaksować w tak
przyjemnym i nieprzeładowanym
detalami oraz kolorami otoczeniu.
Klientki, które czekają na usługę, mogą zasiąść na wygodnej
i pięknej skórzanej kanapie w białym kolorze. Trzeba przyznać, że
wystrój wnętrz idealnie oddaje hasło „Prostota i elegancja”, któremu
hołduje właścicielka i jej świetny zespół.
Fryzjerzy i kosmetyczki wciąż
się dokształcają, biorą udział w licznych szkoleniach, gdzie doskonalą

swoje umiejętności i inspirują się
gorącymi trendami. Możemy mieć
pewność, że trafimy w odpowiednie ręce.
A co jest modne tej jesieni i zimy? - W tym sezonie najmodniejsze kolory to brązy, zmysłowe
blondy i pastele. Jeśli chodzi o cięcie, to proste i masywne linie podkreślające masę fryzury oraz różnego rodzaju grzywki – opowiada
w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” właścicielka salonu i główna
stylistka.

Wkrótce
kolejny salon
Właścicielka salonu ma też
wspaniałą wiadomość dla swoich
klientów. - Od nowego roku otwieramy nowy salon w centrum Gdańska. Będzie to niepowtarzalne i wyjątkowe miejsce na mapie Trójmiasta – zapowiada. Szczegóły poznamy już wkrótce, a klienci na pewno ucieszą się z tych planów rozwoju firmy.
Salon Quiris, ul. Gałczyńskiego
12, Gdańsk, tel. 58 342 80 64, tel.
kom. 505 279 759. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 10 –
20. Sobota: 8-15.

•XI

Dziennik Bałtycki
Sobota, 25 listopada 2017

SALON FRYZJERSKI ROKU - Centrum Pięknego Ciała i Fryzur, Sopot - II miejsce
Centrum Pięknego Ciała i Fryzur w Sopocie słynie z profesjonalnej obsługi i przyjaznej atmosfery

Ewa Andruszkiewicz
ewa.andruszkiewicz@polskapress.pl
Choć usługi fryzjerskie zostały
wprowadzone w Centrum Pięknego Ciała i Fryzur zaledwie nieco ponad pół roku temu, zdążyły już zrobić nie tylko w samym Sopocie, ale
i na Pomorzu, prawdziwą furorę.
Liczbą 759 głosów, w plebiscycie
“Dziennika Bałtyckiego” Mistrzowie Urody, w kategorii Salon Fryzjerski Roku, Centrum Pięknego
Ciała i Fryzur zajęło na terenie całego województwa wysokie, drugie miejsce.
- Wygrana była dla nas przyjemnym zaskoczeniem. Bardzo się
z niej cieszymy - przyznaje Beata
Mucha, właścicielka Centrum Pięknego Ciała i Fryzur w Sopocie. - Nagrodę zawdzięczamy większości
naszych klientów, którzy na nas
głosowali. To dla nas wielki zaszczyt i znak, że doceniają starania,
które czynimy, by wszystkie nasze
usługi były na najwyższym poziomie, a panująca w salonie atmosfera zachęcała wszystkich do powrotu - dodaje.

Strzyżenie, modelowanie, koloryzacja - to zaledwie część usług
fryzjerskich, oferowanych przez
sopockie Centrum Pięknego Ciała
i Fryzur. Fachowcy, pracujący w salonie, proponują swoim klientom
także następujące zabiegi: trwałą
ondulację, dekoloryzację, prostowanie keratynowe oraz zabiegi
regeneracyjno-pielęgnacyjne.
- Na rynku działamy już od 17
lat. Od początku prowadzimy salon urody, natomiast fryzjerstwo
wprowadziliśmy na zapotrzebowanie klientów trochę ponad pół roku temu. Myślę, że to był świetny
pomysł - opowiada dalej pani Beata. - W krótkim czasie fryzjerstwo
fajnie nam się rozkręciło, z czego
jesteśmy bardzo zadowoleni. Ufa
nam coraz więcej klientów. Sporym
zainteresowaniem cieszą się zabiegi z keratyną, farbowanie i stylizacje - dodaje.
Jak tłumaczy w rozmowie z nami pani Beata, kluczem do sukcesu jest przede wszystkim przyjemna atmosfera w salonie. - To naprawdę podstawa. Miły, przyjazny
personel to ogromny atut każdej
działalności. Ważne są również wa-

FOT. MATERIIALY PRASOWE

Chcemy, by klientki czuły się tu jak w domu

Salonowi charakteru dodaje wielkoformatowy obraz profilu kobiety. Jest tu dużo przestrzeni, światła i luster

runki, w jakich wykonywane są zabiegi, estetyka pomieszczenia oraz
profesjonalne podejście do klientów. Pierwsza uśmiechnięta klientka wkroczyła w progi naszego salonu w 2000 roku. Opuściła Centrum Pięknego Ciała zgodnie z planem: szczęśliwa, uśmiechnięta,
piękna… I oczywiście wróciła po-

nownie. Cel zadowalania klientów
przyświecał nam od początku działalności - mówi pani Beata.
Wystrój sopockiego Centrum
Pięknego Ciała i Fryzur jest niezwykle elegancki, schludny, nowoczesny. Przeważają w nim barwy bieli
i czerni, przełamane bordowymi
akcentami. Uwagę przyciągają

zwłaszcza skórzane, wysadzane
błyszczącymi guzikami fotele.
W aranżacji wnętrza widać dbałość o detale. Charakteru dodaje
mu wielkoformatowy obraz profilu kobiety. Jest tu dużo przestrzeni, światła i luster.
- Jestem bardzo zadowolona
z Centrum Pięknego Ciała i Fryzur.

Miła obsługa i przyjemna atmosfera sprawiają, że chce się tu wracać
- mówi jedna z klientek salonu, pani Weronika. - Zabiegi wykonywane są sprawnie i profesjonalnie.
Pozytywnych opinii jest znacznie więcej. - Fantastyczne miejsce
ze świetną obsługą. Korzystałam
z usług fryzjerskich Pani Moniki
Wójcik i lepiej nie mogłam trafić.
Przy moim niezdecydowaniu pomogła mi szybko dobrać sposób
koloryzacji, sama ma też w głowie
mnóstwo pomysłów. Z salonu
wyszłam z pięknym balejażem i fryzurą. Serdecznie polecam, sama
z pewnością wrócę - zapewnia kolejna klientka.
Co ciekawe, usługi oferowane
przez salon fryzjerski chwalą także
mężczyźni. - Zapewniam, że każdy, kto odwiedzi to miejsce, będzie
chciał tam wracać. Obsługa oraz
właściciele są bardzo mili i sympatyczni, panuje tam harmonia i pełen profesjonalizm - chwali pan Łukasz.
Centrum Pięknego Ciała i Fryzur, ul.
Władysława Jagiełły 4/1, Sopot.
Działa od pn. do pt. w godz. 8-20
i w sb. w godz. 8-15. A

Salon Fryzjerski Danuta Gafka, Hel - III miejsce

Najpierw fokarium, potem muzeum i do fryzjera!
Trudno chyba znaleźć bardziej atrakcyjną lokalizację na jakikolwiek biznes w Helu, jak ul. Wiejska. To właśnie tutaj praktycznie od zawsze istnieje salon fryzjerski, którym teraz
rządzi Danuta Gafka.
- Historia jest prosta. W latach
siedemdziesiątych, kiedy zaczynałam się uczyć tego zawodu, który
wciągnął mnie totalnie, w tym miejscu znajdował się oddział Spółdzielni Fryzjersko-Kosmetycznej w Gdyni - tłumaczy pani Danuta. - Siedem
lat tam przepracowałam. Później zakład upadł, a ja dokładnie 1 czerwca
1990 roku w tym miejscu otworzyłam swój prywatny salon. Byłam
pierwszą fryzjerką w mieście.
Historia helskiego pawilonu urody jest bardzo bogata. Od zawsze
fryzjer cieszył się tu bardzo dużym
powodzeniem. Jak wspomina dzisiejsza właścicielka, gdy tylko przychodziła do pracy o godz. 7 już
pod drzwiami ustawiona była kolejka. Dzisiaj - szczególnie w sezonie jest podobnie.
Salon z ul. Wiejskiej 27 to miejsce, w którym nikt nie boi się wyzwań. Strzygą się tu zarówno męż-

FOT. KRZYSZTOF HOFFMANN

Krzysztof Hoffmann
krzysztof.hoffmann@polskapress.pl

Przyszłość helskiego salonu jest niezagrożona. Pani Danuta powoli przekazuje biznes Justynie

czyźni, jak i kobiety. Chłopcy siadający na fotelu i krzyczący „Chcę
na Lewego!” i panny młode błagające o przedślubną fryzurową pomoc.
Taka jest właśnie pani Danka - nigdy
nie odmówi. Na szczęście ma
przy sobie Justynę, która praktycznie wychowywała się przy boku
swojej cioci.

- Przychodziłam tu jako mała
dziewczynka i bacznie przyglądałam
się pracy fryzjerek - komentuje pani
Justyna, która zawdzięcza szefowej
wprowadzenie w tajniki tego zawodu.
- Najpierw strzygła mężczyzn
i dzieci - wspomina Danuta Gafka. W ten sposób udało się nam pozy-

skać nowych klientów, bo panowie
przychodzili do domów i polecali
swoim żonom to miejsce - śmieje się.
Przyszłość salonu jest w dobrych
rękach. Właścicielka i założycielka
wprost mówi, że biznes pozostawia
pani Justynie. To przyszła szefowa
ogarnia wszelkie nowinki technologiczne i uważnie sonduje rynek. Pil-

nuje też terminów najnowszych
szkoleń realizowanych m.in. dzięki
ścisłej współpracy z firmą Wella. Panie bardzo często wyjeżdżają
na warsztaty i chętnie korzystają
z najnowszych produktów pielęgnacyjnych.
Mocną stroną salonu jest koloryzacja. Pani Danuta śmieje się, że kolorów i odcieni farb do włosów ma
u siebie więcej niż w niejednej hurtowni. Podobnie zresztą jest ze
sprzętem. Kobiety po farbowaniu
nie czekają godzinami na modelowanie fryzury. Dzięki infrazonowi
czas oczekiwania skrócił się do kilkudziesięciu minut. Żadna z pań nie
biega z szufelką pełną włosów po całym zakładzie. Wyręcza je sprytny
odkurzacz stojący w kącie. To gadżet, ale podobnych niuansów
w Helu jest więcej.
Fryzjerki najwięcej pracy mają
oczywiście w sezonie. Jak się okazuje, stali klienci to nie tylko mieszkańcy Półwyspu Helskiego. Panie
skrzętnie prowadzą zeszyt z rezerwacjami i dostosowują godziny
otwarcia pod konkretne potrzeby
klienta.
- Strzyżemy już kilka pokoleń turystów - dodaje Danuta Gafka. - Panie niekiedy potrafią dzwonić i umawiać się na wizytę tuż po tym, jak za-

rezerwują sobie kwaterę. Jedna
z wczasowiczek kiedyś powiedziała, że jesteśmy trzecim punktem,
który w Helu po prostu trzeba
odwiedzić. Tuż po fokarium i muzeum, a mamy je naprzeciwko.
Lista znanych osób będących
klientami salonu z ul. Wiejskiej jest
naprawdę długa i imponująca. Byli
aktorzy, Pani Gadżet i... funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. To oni
polecili usługi pani Danuty w letniej
rezydencji prezydenta.
- Kiedyś zostałam tam zaproszona, by uczesać Jarosława Kaczyńskiego oraz jego mamę, Jadwigę Kaczyńską - mówi Danuta Gafka.
W czym tkwi sukces niedużego
salonu z Początku Polski? Obie panie kochają fryzjerstwo i mają anielskie podejście do ludzi.
- Osoby, które do nas przychodzą bardzo lubią być rozpoznawalne - komentują stylistki włosów. - Pytanie „Pani Kasiu, robimy tak jak
ostatnio?” działa prawdziwe cuda.
Na koniec zapytaliśmy ekspertki z Helu, jakie fryzury są teraz modne. Na odpowiedź nie trzeba było
długo czekać: Wracają stare style.
Króluje prostota i naturalne kolory.
Salon Fryzjerski Danuta Gafka, Hel,
ul. Wiejska 27. Tel: 517 409 507
(godz. 9:30 - 17) A
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STUDIO URODY ROKU - Instytut Urody Abacosun, Gdańsk - I miejsce
W tym salonie pracują osoby, dla których kosmetyka jest wielką pasją. Stawiają przede wszystkim na pełen
profesjonalizm, indywidualne podejście do potrzeb klienta, miłą obsługę i przyjazną atmosferę

To miejsce z tradycją, które
zrodziło się z miłości do piękna
Liczbą 2318 głosów, gdański Instytut Urody Abacosun, a dziś - Secret
Avenue. The Beauty Institute, zdeklasował w plebiscycie „Dziennika
Bałtyckiego” Mistrzowie Urody konkurencję, i w kategorii Studio Urody
Roku na Pomorzu zdobył najwyższą
nagrodę - złoty medal. Jak jednak
zapewniają przedstawiciele salonu,
nikt z nich nie zamierza teraz spocząć na laurach. - Dla naszych klientów nieustannie się rozwijamy, poszukujemy nowych możliwości i ciągle się uczymy. W naszym salonie
pracują osoby, dla których kosmetyka jest nie tylko pracą, ale i wielką
pasją - mówią zgodnie.

To już drugie zwycięstwo
Tytuł Studia Urody Roku, Instytut
Urody Abacosun zdobył po raz
pierwszy 2015 roku. Teraz ten sukces powtórzył.
- Klientki, które przychodziły
do naszego salonu po tamtym zwycięstwie, bardzo to zwycięstwo doceniały. Były zainteresowane całym
plebiscytem. W trakcie trwania tegorocznej edycji, pytały, czy to ten
sam konkurs, co dwa lata temu, były zaangażowane w głosowanie. Jesteśmy przeszczęśliwe, że udało
nam się wygrać po raz drugi - mówi
pani Justyna, kierownik salonu. - Naszemu całemu zespołowi należą się
ogromne brawa, bo włożył w ten salon mnóstwo pracy i serca. Codzien-

nie pracujemy nad tym, żeby systematycznie się rozwijać, nabywamy
nowe sprzęty, nowe maszyny, poszerzamy ofertę - dodaje pani Justyna.

Dekada na rynku
Zdaniem zespołu, pracującego w salonie, to, co wyróżnia Instytut Urody Abacosun na rynku, to przede
wszystkim długoletnia tradycja.
- Na rynku działamy już od 10 lat.
Sukces zawdzięczamy naszym kochanym klientkom, które ciągle
do nas przychodzą - mówi pani Marta, druga kierownik salonu.
Klientki z kolei cenią sobie gdański Instytut Urody Abacosun za profesjonalizm i przyjazną obsługę.
- Miła atmosfera sprawia, że
z chęcią spędza się tam czas. Profesjonalizm pracowników powoduje
zrelaksowanie się podczas wizyty.
Bez obaw oddaję się w ich ręce
i poddaję miłym pogawędkom - czytamy w internetowej opinii jednej
z klientek, pani Kamili. - Panie pracujące w Abacosun mają bardzo profesjonalne i indywidualne podejście
do problemów i potrzeb klientki.
Wyjątkowe miejsce, doskonałe
na relaks, regenerację oraz upiększenie. Obsługa sprawia, że czuję się
tam rozpieszczana. Najlepsze miejsce na mapie Trójmiasta.
Pozytywnych opinii jest znacznie więcej. - Kolejna udana wizyta
w salonie. Tym razem moimi włosami zajęła się Pani Magda. Dzięki niej
mam teraz wspaniały, naturalny kolor. Miła obsługa, profesjonalizm, po-

ZDJĘCIA PRZEMEK SWIDERSKI

Ewa Andruszkiewicz
ewa.andruszkiewicz@polskapress.pl

Tytuł Studia Urody Roku, Instytut Urody Abacosun zdobył po raz pierwszy 2015 roku. Teraz ten sukces powtórzył

lecam Abacosun na 100 proc. - pisze z kolei pani Katarzyna.

Bardzo szeroka oferta
Instytut Urody Abacosun w Gdańsku to miejsce, w którym można
skorzystać z kompleksowych usług
kosmetycznych i fryzjerskich oraz
zasięgnąć fachowych porad z zakre-

su pielęgnacji. Salon oferuje wszechstronny wachlarz zabiegów medycyny estetycznej, kosmetyki ciała
oraz pielęgnacji twarzy i paznokci.
Do tego dochodzą też kompleksowe usługi fryzjerskie: stylizacja
i strzyżenie włosów oraz zabiegi
lecznicze dla skóry głowy, a także
SPA na włosy.
- Nasza oferta jest bardzo szeroka. Zaczynamy od podstawowej białej kosmetyki, a więc zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp, przez zabiegi na ciało, aż po zabiegi maszynowe. Trzeba też oczywiście
wspomnieć o zabiegach, dotyczących stylizacji rzęs - wylicza Sandra
Ruszkowska, menadżer salonu.

- Dbamy o miłą,
przyjazną
atmosferę
w salonie - mówią
pracownicy
nych i kosmetycznych. Potrzeby
klienta traktujemy priorytetowo
i dbamy o kompleksową obsługę mówi dalej Sandra Ruszkowska. Naszym priorytetem jest sumienność, najwyższa jakość i profesjonalizm, mający zapewnić najwyższy
poziom świadczonych przez nas
usług - dodaje.

Profesjonalna obsługa

Załoga gdańskiego Instytutu Urody Abacosun pracuje na najnowocześniejszym sprzęcie

Załoga gdańskiego Instytutu Urody
Abacosun pracuje na najnowocześniejszym sprzęcie kosmetycznym
i używa kosmetyków profesjonalnych marek. Dzięki stałemu nadzorowi i opiece renomowanych partnerów, salon świadczy usługi najwyższej jakości.
- Nasz zespół stanowią specjaliści starannie wyselekcjonowani
pod względem wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia na trójmiejskim rynku zabiegów pielęgnacyj-

Ważny jest też nastrój
Specjaliści, pracujący w gdańskim
Instytucie Urody Abacosun, starają
się, by każdy czuł się w nim dobrze,
niemal jak u siebie w domu. - Dbamy o to, by wizytom w naszym gabinecie towarzyszyła przyjazna i miła atmosfera, która pozwoli na pełen relaks i odpoczynek - mówią
zgodnie pracownicy.
Ale to jeszcze nie wszystko.
Klientom gabinetu proponowane są
także bezpłatne konsultacje, zabie-

gi pokazowe z kosmetyki twarzy
i ciała oraz uczestnictwo w dniach
otwartych.

Niezwykła metamorfoza
W trakcie trwania naszego plebiscytu, gdański Instytut Urody Abacosun
przeszedł spektakularną metamorfozę. Salon wzbogacił się nowe piętro, poszerzył wachlarz oferowanych usług, a także... zmienił nazwę
na: Secret Avenue. The Beauty
Institute. - Mamy siedem nowych
gabinetów, nowe wnętrza i nowe
stanowiska do manicure i pedicure cieszy się zespół Instytutu Urody
Secret Avenue. - Chcemy, aby każdy zabieg wykonywany był w miejscu oazy, nastroju i spokoju. Pragniemy zadowolić każdy zmysł, każde
pragnienie i każdą potrzebę naszych
klientów. To miejsce jest dla każdego - zrodziło się z miłości do piękna,
zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.
Uroczyste otwarcie salonu nastąpiło w sobotę, 18 listopada. Gościem specjalnym była Joanna Krupa.
Secret Avenue. The Beauty Institute,
ul. Partyzantów 3, Gdańsk. Działa
od pn. do pt. w godz. 9-20 i w sb.
w godz. 9-18. A
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STUDIO URODY ROKU - Klinika Urody Lorenzo Coletti, Rumia - II miejsce
Dla właścicieli niezwykle ważne są relacje z klientami korzystającymi z oferowanych usług

Tomasz Modzelewski
t.modzelewski@prasa.gda.pl
Klinika Lorenzo Coletti, która znajduje się w Rumi, to ekskluzywne
miejsce, gdzie panuje spokój oraz
harmonia, a marzenia klientów
o pięknym wyglądzie, jak i dobrym
samopoczuciu mogą stać się rzeczywistością.
- Tutaj możesz pozwolić sobie
na komfort, czuć się bezpiecznie,
pewnie i całkowicie zdać się na wiedzę naszych ekspertów - zachęcają
właściciele tego miejsca do skorzystania z usług oferowanych przez klinikę Lorenzo Coletti.
Zespół, który pracuje w tym
miejscu to doświadczeni profesjonaliści.
- Kosmetolodzy, fizjoterapeuci,
dietetycy, analitycy medyczni, specjalista makijażu permanentnego
oraz lekarz. Ze wsparcia tych osób
klienci mogą skorzystać w zależności od tego, jaki problem chcą rozwiązać - informuje klinika Lorenzo
Coletti.
Dla właścicieli niezwykle ważne
są relacje z klientami korzystający-

mi z usług tego miejsca, dlatego specjalnie dla nich organizowane są
spotkania ze specjalistami z wielu
dziedzin. Są one związane z psychologią, dietetyką, fitnessem oraz medycyną.
Oprócz tego przygotowywane
są oferty specjalne skierowane tylko i wyłącznie dla zaprzyjaźnionych
osób.
- Nasi klienci otoczeni są opieką
również już po wykonaniu zabiegu
- informuje klinika Lorenzo Coletti.
Dodajmy, że stałym gościem
rumskiej kliniki jest między innymi
jedna z najlepszych polskich aktorek Katarzyna Figura, która uczestniczyła także w uroczystym otwarciu
tego miejsca.
- Mój wehikuł młodości to Biotec,
odmładzające zabiegi all-inclusive,
które dzięki połączone sile różnych
technologii zabiegowych i preparatów mogą zdziałać cuda - mówiła
wówczas Katarzyna Figura. - Zabiegi wyszczuplające, modelujące
i ujędrniające BIOTEC pozwalają cieszyć się zdrowym wyglądem i dobrym samopoczuciem bez wysiłku
nawet już po pierwszym zabiegu stwierdziła.

FOT. ZBIGNIEW SKUPIŃSKI

Zaglądają tutaj także znane gwiazdy

Poza jakością obsługi, tym co wyróżnia Lorenzo Coletti jest szerokie spektrum zabiegów i miła obsługa

Klinika w Rumi specjalizuje się
w kosmetologii medycznej oraz
estetycznej, która jest oparta o certyfikowaną aparaturę medyczną najwyższej klasy, a skuteczność ich
działań została klinicznie potwierdzona.
W tym miejscu wykonywane są
zabiegi z zakresu między innymi

anti-aging, modelowania sylwetki,
trychologii oraz podologii i laseroterapii, przy użyciu kultowych już
aparatur, takich jak medyczny laser
X-Lase Plus, uwielbiane przez gwiazdy: Icoone Laser, Intraceuticals
i Intraject.
Poza znakomitą jakością obsługi klienta oraz wysoką skutecznoś-

cią zabiegów, tym co wyróżnia
Lorenzo Coletti jest bardzo szerokie
spektrum przeprowadzanych zabiegów.
- Możemy wykonać tutaj zabiegi, by między innymi zredukować
zmarszczki, ujędrnić skórę, wymodelować sylwetkę, trwale usunąć
miejscową tkankę tłuszczową, ujed-

nolicić koloryt skóry, czy usunąć
przebarwienia albo zwężyć pory informuje klinika.
Kolejne zabiegi są wykonywane,
aby zamknąć popękane naczynia
krwionośne, podnieść owal twarzy,
zredukować cellulit, zniwelować blizny i rozstępy, wyleczyć trądzik, wyleczyć grzybicę paznokci, zniwelować wypadanie włosów, zredukować oznaki starzenia, zredukować
obrzęki, odżywić i nawilżyć skórę,
skorygować powieki, a także usunąć
zbędne owłosienie.
Co ważne dla klientów korzystających z tego miejsca, bezpłatnie
wykonywane są bardzo wnikliwe
konsultacje… oczywiście przy pysznej kawie.
- Ten etap jest nas niezwykle
ważny, ponieważ kosmetolodzy
dbają nie tylko o urodę, ale również
o zdrowie oraz bezpieczeństwo
przychodzących tutaj klientów - informuje Lorenzo Coletti.
Klinika poleca się klientom jako
miejsce, które pokochają od pierwszej wizyty. A
Klinika Lorenzo Coletti, Rumia, ul.
Grunwaldzka 14. Czynna pn.-pt. 921, sob. 9-17. Tel. 731 800 444

Make Up Your Mind - Beauty and Permanent Make Up Atelier, Gdynia - III miejsce

Sukces całego salonu cieszy zdecydowanie bardziej
Daria Kaczmarek
daria.kaczmarek@kuriergdynski.eu

FOT. PIOTR HUKAŁO

Można powiedzieć, że to już kolejny sukces Make Up Your Mind
w naszym plebiscycie Mistrzowie
Urody. W ubiegłym roku bowiem
właścicielka salonu Patrycja
Radoń zwyciężyła w kategorii Kosmetyczka Roku.
Pani Patrycja przekonuje jednak, że sukces całego salonu jest
dla niej o wiele ważniejszy i daje
jej mnóstwo satysfakcji. - Kiedy
dowiedziałam się, że w tym roku
nominowany przez klientów został cały salon, poczułam się bardzo wyróżniona. Na sukces salonu składa się bowiem ciężka praca wszystkich pracowników, nie
tylko moja - wyjaśnia.

Czułyśmy, że mamy
wsparcie klientek

Patrycja Radoń, właścicielka salonu, specjalizuje się w wykonywaniu makijażu permanentnego

Pani Patrycja przyznaje również, że przez cały czas trwania plebiscytu, razem ze swoimi pracownikami na bieżąco śledziła wyniki
głosowania. Kibicowały im też
klientki.
Pracownicy promowali udział
salonu w plebiscycie m.in.
na fanpage’u na Facebook’u. -

Odzew klientów był bardzo miły.
Przez cały czas czułyśmy, że mamy
ich mocne poparcie - wspomina
Patrycja Radoń. Przyznaje również,
że w dniu finału emocje sięgały zenitu, a ostatnie godziny spędziła
przed komputerem.- Kiedy głosowanie się skończyło, radości było
co nie miara. Szybko zaczęły napły-

wać pierwsze gratulacje. Otrzymywałyśmy je zarówno od przyjaciół,
jak również klientów i znajomych
z naszego małego kosmetycznego
światka - opowiada Radoń.
Zwycięstwo salonu pracownicy świętowali lampką szampana. To nasz wspólny sukces! Staramy
się być zgranym teamem, poma-

gać sobie w każdej rzeczy. Wspieramy się i dopingujemy siebie nawzajem, bo to jest bardzo ważne twierdzi Patrycja Radoń.

Atmosfera ważniejsza
niż zabiegi
Jej zdaniem salon Make Up
Your Mind - Beauty and Permanent

Make Up Atelier od konkurencji
wyróżnia się przede wszystkim atmosfera, która w nim panuje.
- Oferowane zabiegi są oczywiście bardzo ważne. Ale to nie chodzi
o same zabiegi, a bardziej o atmosferę, jaka u nas panuje. O to jak
klient czuje się zaopiekowany przez
nas, o zaufanie które wzbudzamy,
a także o energię i cały klimat, który
tu budujemy wokół każdego klienta, indywidualnie do niego podchodząc - twierdzi Radoń.
Patrycja Radoń przyznaje, że jej
przygoda z branżą kosmetyczną zaczęła się całkiem niedawno, a do tego przypadkiem. - Kiedy skończyłam studia, przez jakiś czas szukałam swojego punktu zahaczenia. Zastanawiałam się, co takiego wybrać,
żebym najlepiej się w tym czuła i żeby sprawiało mi to największą radość - wspomina pani Patrycja. I tak
zaczęła współpracę jako kosmetyczka z salonami urody. Zmieniała je kilkukrotnie.
- W końcu przyszedł taki moment, że czułam się zbyt przepracowana. Uznałam, że jeśli właśnie
w tym momencie nie postawię
na coś, co będzie mnie rozwijać i dawać mi motywację, chyba niestety
będę musiała zmienić zawód wspomina.

Odnaleziony spokój
i satysfakcja
To właśnie wtedy, a było to
mniej więcej dwa lata temu, Patrycja Radoń postanowiła założyć
własny salon. I tak powstał Make Up
Your Mind - Beauty and Permanent
Make Up Atelier. Dziś pani Patrycja
jest przekonana, że dobrze zrobiła. Mówi, że dzięki pójściu na swoje, udało się jej odzyskać spokój, którego tak bardzo potrzebowała. Myślę, że ta cała energia, którą poświęca się swojemu przedsięwzięciu, zupełnie inaczej wpływa
na człowieka, niż wtedy kiedy pracuje się dla kogoś. Zdecydowanie
ten mój spokój, a zarazem entuzjazm, który dawałam pracując u innych, przynosi mi dziś nie tylko więcej korzyści, ale też więcej satysfakcji - przyznaje Patrycja Radoń.
W jej salonie każdy pracownik
zajmuje się określoną specjalizacją.
Patrycja Radoń od 5 lat zajmuje się
głównie makijażem permanentnym
i jak sama wylicza od dobrych 3 lat
poświęciła temu tematowi całą
swoją uwagę. A
Make Up Your Mind - Beauty and
Permanent Make Up Atelier, Gdynia,
Bema 5/1. Czynne od pon. do pt.
w godz. 9 -20 oraz w soboty od godz.
8 do 14. Tel. 533937633

FOT. PIOTR HUKAŁO

Wspólne zdjęcia zwycięzców plebiscytu Mistrzowie Urody 2017, czyli laureatów pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach (Fryzjer Roku, Kosmetyczka Roku, Stylistka Paznokci Roku, Salon Fryzjerski Roku, Studio Urody Roku, Barber Roku i Masażysta Roku), wykonane w dniach 7-8 października podczas wręczenia nagród na Targach Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA w Gdańsku

POMORSCY MISTRZOWIE URODY 2017 ROKU

FOT. KAROLINA MISZTAL

POMORSCY MISTRZOWIE URODY 2017 ROKU

FOT. KAROLINA MISZTAL

Wspólne zdjęcie laureatów drugich miejsc plebiscytu Mistrzowie Urody 2017 w kategoriach Fryzjer Roku i Kosmetyczka Roku, wykonane 27 października podczas wręczenia nagród w hali Ergo Arena

Wspólne zdjęcie laureatów drugich miejsc plebiscytu Mistrzowie Urody 2017 w kategorii Stylistka Paznokci Roku, wykonane 10 listopada podczas wręczenia nagród w hali Ergo Arena
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BARBER ROKU - Katarzyna Żukowska, Salon fryzjerski Katarzyna Żukowska, Bytów - I miejsce
Jej zdaniem, z mężczyznami lepiej się pracuje, bo nie wszystko traktują szalenie poważnie

Maria Sowisło
maria.sowislo@polskapress.pl
Barberem Roku w naszym plebiscycie została Katarzyna Żukowska, która prowadzi salon fryzjerski w Bytowie.
Choć na swój rachunek zaczęła pracować od marca 2016 roku, doświadczenie zdobywała pod okiem jednej z najlepszych fryzjerek męskich w Bytowie.
- Moja szefowa salon fryzjerski w tym
miejscu prowadziła chyba przez 60
lat. Miała ogromną renomę. Pracowałam z nią przez siedem lat. Kiedy odchodziła na emeryturę, przejęłam interes – wspomina pani Kasia, która
w plebiscycie odstawiła wszystkich rywali. Różnica głosów między nią a drugim miejscem wynosiła ponad 300
głosów. - Byłam zaskoczona, bo zgłoszeni zostali fryzjerzy naprawdę z konkretnych miast. Większych niż Bytów.
Nie sądziłam, że pójdzie mi tak dobrze.
Dziękuję wszystkim swoim stałym
klientom za głosy i wierzę, że będą moimi klientami jeszcze przez długie lata. To jest naprawdę miłe wyróżnie-

nie. Czuję się doceniona – mówi pani
Kasia i zaznacza, że statuetka stoi w salonie fryzjerskim na honorowym miejscu. - Jest się czym chwalić – dodaje
zwyciężczyni w kategorii Barber Roku. Dla mniej wtajemniczonych
barber, to po prostu golibroda i fryzjer
męski w jednym. Najtrudniejsza sztuka, która musi opanować to posługiwanie się brzytwą.
- Często widziałam jak moja szefowa korzysta z brzytwy. Zanim zdecydowałam się tego nauczyć, minęło trochę czasu. Bałam się, że zrobię komuś
krzywdę. Zanim podeszłam z brzytwą
do pierwszego klienta, poćwiczyłam
na mężu. Ma dorodną brodę, o którą
dbam – wspomina pani Kasia. Jej rodzina bardzo ją wspiera. Pierwszym
mężczyzną, którego obcięła był jej tata. - Był moim najwierniejszym klientem. Byłam mniej zadowolona z pracy niż on. Nie chciał mi pewnie robić
przykrości. Wówczas zapłacił mi za to
naprawdę duże pieniądze, ale powiedział, że pierwszy i ostatni raz płaci
za strzyżenie. I tak było – dodaje Barber
Roku.

FOT. Z ARCH. K. ŻUKOWSKIEJ

Nie miała sobie równych w cięciu... firanek

Katarzyna Żukowska cieszy się z wyróżnienia i z tego, że jest moda na idealne brody

Marzeniem pani Kasi uzyskać tytuł mistrza. Nie będzie to jednak takie
łatwe. Wszystko przez system. - Egzamin mistrzowski jest na fryzjera
damsko-męskiego. Nie ma samego
damskiego czy męskiego. Mam na-

dzieję, że w przyszłości się to zmieni,
bo obecnie jest moda na idealnie
utrzymane brody – zaznacza
Żukowska i dodaje, że ciężko było jej
znaleźć pracownika, który tak jak ona
pokochałby ten zawód. - Teraz więk-

szość młodych ludzi największą uwagę przywiązuje do zarobków. One są
ważne, nie powiem, ale praca może
być pasją. Tak jest w moim przypadku. Z radością przychodzę do salonu.
Mam świetną atmosferę w pracy –

przyznaje pani Kasia i dodaje, że
z klientami-mężczyznami dużo lepiej
pracuje się niż z kobietami. - Są mniej
wymagający i kapryśni. Zawsze potrafią żartować i do wszystkiego podchodzić z uśmiechem, większym dystansem. Nie traktują wszystkiego bardzo
poważnie – mówi barberka i dodaje,
że w postępowaniu z mężczyznami
ma doświadczenie. Wychowała się
wśród braci. - Idąc do pracy, wiedząc
jakich mam umówionych klientów,
wiem czy będzie dzisiaj dobry dzień –
kwituje kobieta. Przyznaje również,
że już w dzieciństwie miała smykałkę
do fryzjerstwa. Może nie do samego
zawodu, a na pewno do narzędzi, którymi dziś biegle się posługuje. - Moja
mama była bardzo często wzywana
do szkoły, bo mając w dłoni nożyczki,
wszystko cięłam. Firanki w klasach,
materiały, zdjęcia... Wszystko. Dziś żartuję, że jako dziecko śpiewałam
do szczotki i tak mi zostało – wspomina pani Kasia.
Salon Fryzjerski Katarzyna
Żukowska, Bytów, ul. Dworcowa
20/30. A

Pan Paweł jest mistrzem brzytwy

Patrycja Choczaj, Salon
ExcellentQ, Gdańsk - II miejsce.
Strzyżenie męskie to jej pasja.
Ale zajmuje się też kobiecymi
upięciami.

Paweł Szczygielski, The
Barbers, Gdańsk - III miejsce
Pochodzi z rodziny z fryzjerskimi tradycjami. Przez 10 lat
szkolił się w Anglii.

Choć ma dopiero 21 lat i jest na początku swojej kariery zawodowej, to
już odnosi sukcesy. Jednym z nich
jest z pewnością zajęcie drugiego
miejsca w kategorii barber roku
w naszym plebiscycie „Mistrzowie
Urody”. Patrycja Choczaj, bo o niej
mowa decyzję o zostaniu fryzjerką
podjęła w momencie, gdy miała zdecydować, czy iść do liceum, czy technikum. Wybrała to drugie. I nie żałuje.
Jako jedyna kobieta z Gdańska
ukończyła ostatnio szkolenie Akademia Salon Expert. Tam jednak
skupiano się na fryzjerstwie damskim. A ją bardziej pasjonuje to męskie. - Bardzo spodobało mi się strzyżenie bród i później to już poszłomówi Patrycja Choczaj.- O wiele
pewniej czuję się w strzyżeniu mężczyzn. O wiele bardziej mnie do tego ciągnie, niż do damskich stylizacji.
Barberstwo to zawód zdominowany przez mężczyzn, można więc
uznać, że pani Patrycja, która jest w
tym świetna, łamie pewne stereotypy.
Podkreśla, że uwielbia robić metamorfozy. I że męskie twarze,
wbrew pozorom dają w tym temacie ogromne pole do popisu.

Po powrocie postanowił założyć
własny salon w samym centrum
Gdańska Wrzeszcza - The Barbers.
Panowie cenią sobie jego talent, zaangażowanie i ciężką pracę. Dlatego tak chętnie oddawali na niego
głosy w naszym plebiscycie. Paweł
Szczygielski otrzymał III nagrodę
w kategorii Barber Roku.
Salon The Barbers od samego
początku cieszył się dużym zainteresowaniem. Aby skorzystać z usługi, trzeba zapisać się z miesięcznym
wyprzedzeniem! Czym barber różni się od tradycyjnego fryzjera?
- Proponujemy dodatkową usługę, jaką jest kreowanie brody, golenie, podgalanie - mówi Szymon
Czado, współpracownik i przyjaciel
pana Pawła. Z laureatem nie udało
nam się bezpośrednio porozmawiać, ponieważ w trakcie pracy
nad dodatkiem... rodziło mu się dziecko (redakcja „Dziennika Bałtyckiego serdecznie wita maleństwo
na świecie!). Tak więc o pracy
barbera opowiedział nam właśnie
pan Szymon. O stylizacji brody mówi tak: - Używamy narzędzia, którego rzadko którykolwiek inny fryzjer
używa, a mianowicie brzytwy. Do tego dochodzą gorące ręczniki
przy goleniu. Jeżeli zaś chodzi o wło-

Patrycja Choczaj pracę w zawodzie rozpoczęła rok temu

- Proszę mi wierzyć, że jeśli chodzi o brody, to można przy nich
zdziałać cuda. Niektórzy klienci się
śmieją, że odchudzam ich o nawet
10 kilogramów. Odpowiednie strzyżenie brody można porównać chociażby do konturowania twarzy u kobiety. Można ostrzyc brodę właśnie
np. w taki sposób, żeby wyszczuplić
klienta- wskazuje Patrycja Choczaj.
Zdarzają jej się niemałe wyzwania. Szczególnie wtedy, gdy ktoś
z usług barbera postanawia skorzystać po raz pierwszy i wcześniej swojej brody nie pielęgnował w jakiś
szczególny sposób.
- Są też przypadki, że ktoś przychodzi do mnie na poprawki, bo był
u innego barbera, z którego usług
nie jest do końca zadowolony. Wtedy ta poprzeczka jest już na jakimś

poziomie. A ja muszę zrobić tak, żeby było jeszcze lepiej- mówi Patrycja Choczaj. Co ważne, klienci do niej
wracają, a to chyba najlepsza pochwała dla dobrze wykonanej pracy. Ma już ich stałe grono, ale cały
czas dochodzą nowi. Wysokie miejsce w plebiscycie bardzo ją jednak
zaskoczyło. - Byłam w szoku, że ktokolwiek mnie do tego zgłosił! Do dziś
nie wiem kto, bo żaden klient się nie
przyznał- śmieje się Patrycja
Choczaj. Gdyby któraś z kobiet
chciała sprawdzić talent pani Patrycji, może to zrobić. Bo barberka zajmuje się także upięciami damskimi.
- Jestem w stanie zrobić każdego rodzaju warkocze- wskazuje.
EWELINA OLEKSY

Salon ExcellentQ, Gdańsk, Galeria Metropolia, ul. Jana Kilińskiego 4

sy, to także nasze cięcia różnią się
od tych tradycyjnych. Tu też zdarza
się, że używamy brzytwy, by osiągnąć idealny efekt.
Salon naszego laureata odwiedza całe spektrum klientów - zaczynając od kilkulatków, a kończąc
na seniorach. Przeważają jednak panowie w wieku 20-40 lat. - To ludzie,
którzy chcą dobrze wyglądać, dbają o siebie - mówi pan Szymon.
Jak się pracuje z naszym laureatem? Cała załoga opisuje go jako serdecznego szefa, dla którego liczy się
dobra atmosfera. - Ja akurat przyjechałem do Gdańska z Krakowa, natrafiłem na Pawła, który właśnie
otwierał The Barbers. Szybko nawiązała się między nami nić porozumienia. Wymieniamy się doświadczeniami, dyskutujemy o trendach. Jed-

nym słowem uczymy się od siebie
nawzajem.
Co ciekawe, Paweł Szczygielski
wywodzi się z rodziny fryzjerskiej,
więc już od najmłodszych lat mógł
podpatrywać, jak wyglądają tajniki
tego zawodu. Podobnie jak jego siostra, która w Szczytnie prowadzi trzy
salony fryzjerskie.
Dwanaście lat temu pan Paweł
postanowił pojechał do Anglii, by tam
poznawać tajniki zawodu barbera.
Poświęcił na to całą dekadę. Kiedy doszedł do wniosku, że wie już dostatecznie dużo, wrócił do Polski. Od razu wiedział, że jego salon powstanie
właśnie w Gdańsku.
(MJAN)

The Barbers, ul. Wajdeloty 9,
Gdańsk. Godziny otwarcia: pon. - pt.
9-20, sob. 9-16, tel. 735 142 222

FOT. FACEBOOK / PAWEŁ SZCZYGIELSKI

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Uwielbiam robić męskie metamorfozy

Paweł Szczygielski znany jest z dokładności i zaangażowania

Dziennik Bałtycki
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MASAŻYSTA ROKU - Bartosz Bernat, Day Spa Vitao, Gdynia - I miejsce
W swojej pracy pan Bartosz Bernat najbardziej lubi relacje z klientami. To oni są jego największą motywacją

O nominacji do plebiscytu Mistrzowie Urody pan Bartosz Bernat, masażysta z Day Spa Vitao w Gdyni, dowiedział się z Facebook’a. - Pamiętam ten dzień. Tak jak zwykle,
zalogowałem się do serwisu, nie
spodziewając się zupełnie niczego.
A tu taka niespodzianka! Czekała
na mnie cała masa bardzo pozytywnych komentarzy na temat mojej
osoby i tego, jak pracuję - wspomina. I dodaje: Była to dla mnie naprawdę wielka radość, tym bardziej,
że czułem prawdziwe wsparcie ze
strony klientów i przyjaciół. Wszyscy mówili, że moja wygrana jest
pewna i że trzymają za mnie kciuki .
To było bardzo miłe!
Pan Bartosz przyznaje, że reakcja klientów była dla niego niesamowitym motywatorem do działań. Cieszyłem się ogromnie, że ten plebiscyt budzi w nich tyle emocji.
Zwłaszcza, że praca w Vitao oraz

fakt, że dzięki niej czuję się spełniony czynią mnie szczęśliwym - mówi
Bartosz Bernat.
Kiedy zbliżał się finał, pan
Bartosz postanowił, że w ostatnim
dniu głosowania nie będzie już zerkał na wyniki. Słowa jednak nie dotrzymał i jak sam przyznaje, podekscytowany mniej więcej co godzinę
sprawdzał ranking. - Ostateczny wynik był dla mnie oczywiście wielką
radością! Dostałem mnóstwo SMSów i telefonów z gratulacjami. Zresztą do tej pory jeszcze je otrzymuje przyznaje pan Bartosz.
Swoją zawodową przygodę
z masażami Bartosz Bernat rozpoczął podczas wyjazdu do Kołobrzegu. - Miałem tam pracować jako osobisty trener. W hotelu była piękna
galeria spa. Kiedy zobaczyłem z bliska klimat, który w niej panuje, holistyczne podejście do klienta oraz
troskę o najmniejsze szczegóły, zacząłem coraz częściej tam zaglądać.
Czułem, że jest to miejsce dla mnie
i że mogę się tam wiele nauczyć opowiada. Galeria spa z dnia

- Dzięki pracy w Vitao czuję się spełniony i szczęśliwy - mówi Bartosz Bernat

na dzień coraz bardziej go fascynowała. - Pewnie dnia nie wytrzymałem i powiedziałem “bardzo chciałbym tu pracować”. Nie było to łatwe,
wymagało odwagi, ale na szczęście
miałem już doświadczenie związa-

ne z masażami, więc udało się - opowiada Bartosz Bernat.
Na pytanie, co najbardziej lubi
w swojej pracy, bez zastanowienia
odpowiada, że zdecydowanie relacje z klientami. - Każdego dnia przy-

Masażysta Roku z powołaniem

O popularności gabinetu masażu
i terapii kręgosłupa BAN-Qi Łukasza
Szpaka świadczy fakt, że trudno
umówić się z nim nawet na rozmowę. Jego grafik jest napięty, masuje
od rana do wieczora. Wykonuje
m.in. masaże klasyczne, kamieniami, bańką chińska, terapię
YUMEIHO, masaże wspomagające
odchudzanie i lecznicze.
- Jestem osobą kochającą zdrowy tryb życia. Prowadzę osobistą
krucjatę przeciw otyłości i życiu pozbawionemu ruchu. Jestem aktywny fizycznie, moje zainteresowania
to sporty siłowe i sporty walki. Jako
sportowiec poznałem osobiście
wszystkie możliwe rodzaje bólów
powysiłkowych. A jako terapeuta
manualny i masażysta nauczyłem
się doskonale je likwidować i przeciwdziałać im – przyznaje Łukasz
Szpak. - Na setkach pacjentów udoskonaliłem metody zwalczania kontuzji, wyedukowałem wiele osób,
w jaki sposób zapobiegać dolegliwościom powstałym w wyniku urazów sportowych czy tak obficie dziś
występujących chorób cywilizacyjnych. Postawiłem sobie za cel zapobieganie narastającej fali wad postawy i otyłości wśród najmłodszych –
dodaje.

Laureat naszego plebiscytu jest
dyplomowanym terapeutą zajęciowym, posiada dyplom technika masażysty oraz certyfikat ukończenia kursu 2 i 3 stopnia japońskiej Terapii Manualnej Yumeiho.
Jego wiedzę z zakresu masaży, poprawy zdrowia i kondycji fizycznej
dopełniają dyplomy i certyfikaty
ukończonych kursów. - Na moje
ponad 8-letnie doświadczenie
składają się praktyki zawodowe
w największych placówkach medycznych w trójmieście, m.in.
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika
w Gdańsku (zakład rehabilitacji),
Szpital Specjalistyczny – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Gdańsk Zaspa (zakład
rehabilitacji) – wylicza. Ponadto
dzielił się swoją wiedzą i umiejęt-

nościami w wielu placówkach
i ośrodkach zdrowotnych.
Zachwyceni klienci potwierdzają, że pan Łukasz Szpak ma „magiczne ręce”. - Pan Łukasz to profesjonalista i pracuje z pasją. Ma dużą wiedzę w tej dziedzinie, czuje
ciało. Wie, jak mu pomóc i gdzie
szukać problemu. Ponadto bardzo
dokładnie i z zaangażowaniem
podchodzi do leczenia. Otrzymałam dużo wskazówek, odpowiedzi
na pytania, które mnie nurtowały
oraz ćwiczenia, które wykonuję codziennie, aby wspomóc terapię. To
najlepszy masażysta, u jakiego byłam – przyznaje pani Joanna, jedna
z jego klientek.

Katarzyna Grzesińska, Fizjo
Health fizjoterapia&masaż,
Gdynia - III miejsce.
Masażami zajmuje się już
od 10 lat, lubi swoją pracę.

(KGK)

BAN-Qi - Masaż i Terapia Kręgosłupa - Łukasz Szpak, al.
Grunwaldzka 105, Gdańsk

Grafik Łukasza Szpaka jest bardzo napięty, masuje od rana do wieczora

Day Spa Vitao, Gdynia, ul. Abrahama 11/10, tel. 505 195 350

Zadowoleni klienci motywują najbardziej

FOT. KAROLINA MISZTAL

Łukasz Szpak, BAN-Qi - Masaż
i Terapia Kręgosłupa, Gdańsk - II
miejsce. Propaguje zdrowy
tryb życia i świetnie masuje!
Klienci go cenią.

chodzą różni ludzie z różnymi potrzebami. Często mają duży problem z tym, aby oderwać się od codzienności i poświęcić chwilę tylko
dla siebie, dlatego każda forma spędzania czasu u nas jest dla nich

czymś na wagę złota. Po każdym seansie, niezależnie od tego czy jest to
masaż klasyczny czy rytuał np. wyciszający lub relaksacyjny, widzimy
zadowolenie klientów - opowiada.
Przyznaje również, że wielu klientów po regularnym odwiedzaniu
Day Spa Vitao zapomina na wiele
miesięcy o bólach pleców czy problemach ze skupieniem się w pracy. Otrzymujemy informacje od klientów, że to lepsze samopoczucie ,
a także umiejętność radzenia sobie
ze stresem przekłada się później np.
na odnoszone sukcesy w pracy. A to
nas jeszcze bardziej motywuje
do działania - mówi Bartosz Bernat.
Jest jednak jedna rzecz, której
pan Bartosz w swojej pracy nie lubi.Spóźniania się. Kiedy ktoś przychodzi do nas do Vitao, zależy nam, żeby od samego początku odczuwał
spokój i wyciszenie wewnętrzne.
Kiedy jesteśmy w biegu, to trudno
o spokój i relaks - wyjaśnia. A

Do plebiscytu Mistrzowie Urody panią Katarzynę Grzesińską zgłosiła jej
klientka, która prywatnie jest jej bardzo dobrą koleżanką.
- Ucieszyłam się. Powiedziała,
że zgłosiła mnie, ponieważ stwierdziła, że muszę brać udział w takim
wydarzeniu - wspomina pani Kasia.
Przyznaje, że od samego początku
o udziale w plebiscycie informowała swoich klientów i pacjentów. - Było mi bardzo miło, kiedy dowiadywałam się później od nich, jakie są
wyniki głosowania. Czułam, że
mam ich wsparcie - opowiada. Przyznaje również, że ucieszyła się, kiedy chwilę po zakończeniu głosowania, zaczęła otrzymywać pierwsze
SMS-y z gratulacjami.
Katarzyna Grzesińska jako masażystka pracuje już 10 lat. - Powoli moja pasja jednak ewoluowała,
z czasem zamieniając się jeszcze
w fizjoterapię. Dziś zajmuje się
głównie masażami leczniczymi wyjaśnia. Przyznaje również, że praca sprawia jej przyjemność, ponieważ widzi, że klienci są bardzo zadowoleni z tego, co robi.
- Wiele osób mówi, że znacznie lepiej czują się po moich masażach i terapiach, które stosuję. A takie słowa jeszcze bardziej mnie na-

FOT. ZDJĘCIE NADESŁANE

Daria Kaczmarek
daria.kaczmarek@polskapress.pl

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Trener osobisty, który został masażystą

Pani Katarzyna zajmuje się nie tylko masażami, ale też fizjoterapią

pędzają do działania. Sprawiają, że
mam więcej energii i chęci, żeby dalej się kształcić i jeszcze lepiej wykonywać moją pracę.
Pani Katarzyna Grzesińska
w pracy masażystki najbardziej lubi właśnie to zadowolenie klientów,
które maluje się na ich twarzach tuż
po wykonanym zabiegu. - Ale nie
tylko. Również to wypracowane.
Właśnie zakończyłam długą rehabilitację jednego pana. Jestem bardzo zadowolona z efektów, on również. Kiedy żegnaliśmy się, miał łzy
w oczach i dziękował mi. Takie chwile są dla mnie bardzo ważne - opowiada.
Laureatka przyznaje, że w jej
pracy zdarzają się także trudne momenty. - Najczęściej związane są
one z emocjami. Przychodzą

do mnie bardzo różne osoby z bardzo różnymi historiami. Czasami
jest mi trudno, aby powstrzymać
łzy. A jako, że ja zajmuje się głównie
masażami leczniczymi, jest ich całkiem sporo. Zdarza się więc, że staram się komuś pomóc nie tylko masażem, ale również w kwestiach
emocjonalnych - wyjaśnia.
Zaznacza jednak, że to właśnie
ta misja, która jest nierozerwalnie
związana z wykonywaną przez nią
pracą, motywuje ją najbardziej,
Nasza laureatka zdradza, że mimo że sama jest masażystką, z przyjemnością chodzi na masaże do innych zaprzyjaźnionych masażystów. (DJK)
Fizjo Health fizjoterapia&masaż,
Gdynia, Świętojańska 41/7. Tel. 501
951 341
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ZWYCIĘZCY POWIATOWI/FRYZJER ROKU

tów co by chcieli, jakie zmiany by
widzieli na swojej głowie. Często
przychodzą do mnie osoby z konkretnym zdjęciem. Muszę jednak
wytłumaczyć, że fryzura będzie
wyglądała trochę inaczej, bo
przecież każdy włos się inaczej
układa, kształt głowy jest inny.
Myślę, że klienci lubią tą rozmowę i to, że są informowani wcześniej jak będą wyglądać. Chodzi
przecież o to aby wszyscy byli zadowoleni - dodaje. (LD)

FOT.NADESŁANE

FOT.ARCHIWUM

niach z różnych dziedzin fryzjerstwa, dzięki czemu jestem też
na bieżąco z najnowszymi trendami .
Pani Ewa dodaje, że fryzjerstwo
nie jest łatwym zawodem, ale...
- Jeżeli lubi się to co się robi, to
dzień nigdy nie będzie stracony –
uśmiecha się fryzjerka. - Ogromną satysfakcję daje mi klient, który wychodząc dziękuje, bo jest
zadowolony z mojej pracy.
(PIF)

Uwielbiam zmiany

kówkę w Czarnych Słupsk.
- Grałam na pozycji rozgrywającej - wspomina pani Natalia. Do dziś kocham siatkówkę.
Jednak to właśnie fryzjerstwo
wybrała jako życiową drogę.
- Od trzech miesięcy pracuję
w salonie Dotyk Piękna i tu się
doskonalę - mówi pani Natalia. Interesuję się również dobrą
książką i filmem. Bardzo lubię
kryminały i thrilery.
(ROG)

a Iwona Górecka, Salon Fryzjerski Glamour, Kartuzy
W zawodzie pracuje od 15 lat. Zanim
otworzyła własny salon fryzjerski,
przez wiele lat pracowała w Viva Studio w Kartuzach. Zdaniem pani Iwony w zawodzie fryzjera dużą rolę odgrywa kreatywność.
- A ja uwielbiam wszelkie zmiany,
wprowadzanie w życie nowego wizerunku danej osoby - mówi pani
Iwona. - Często czuję się bardziej stylistką fryzur niż fryzjerką, bo duża
część mojej pracy to doradzanie
klientce nowego wizerunku i jego realizacja.
Zdaniem pani Iwony, obecnie klientki są całkiem inne niż jeszcze kilka lat
wstecz.
- Panie dziś większą uwagę przywiązują do naturalności - kontynuuje
laureatka powiatu kartuskiego. - Nie
chcą od nas jedynie wykonania

usługi, ale też praktycznych porad. Dlatego musimy przez cały
czas pogłębiać wiedzę, orientować się nie tylko, co jest modne
i na czasie, ale też co jest zdrowe,
jakie witaminy poprawiają kondycję włosa, jaka dieta jest najlepsza.
Dla pani Iwony jej zawód to też
pasja, czasu wolnego ma niewiele. Każdą wolną chwilę stara się
poświęcić rodzinie - mężowi
i dwójce dzieci, córce Nikoli i synowi Igorowi. (LP)

FFOT. B. GLIWKA

a Wioletta Rudnik, Studio
Fryzjerskie Wiola, Człuchów
Pani Wioletta fryzjerem jest
od 23 lat, pracę zaczęła zaraz
po ukończeniu szkoły, a fryzjerką
chciała być od zawsze...
- Rodzice namawiali mnie
na szkołę księgowości, w szkole
kazali mi zdawać egzaminy
do szkoły średniej… ale się uparłam i zostałam fryzjerem. Trzeba
robić to, co się lubi. A ja kocham
swoją pracę - mówi pani
Wioletta. - Co najbardziej cieszy?
Uśmiech i to „światełko”
w oczach zadowolonego klienta.
A mam klientów, którzy idą
za mną od salonu do salonu, czasami pamiętam jak tych 20 lat
wstecz przychodził mały chłopiec, a teraz przyprowadza
do strzyżenia swoje dziecko. To

niesamowite.
Przez ostatnich kilka lat pani
Wioletta pracowała w salonie
„Ewa” w Człuchowie. Teraz postanowiła stworzyć własny - Studio Fryzjerskie Wiola powstaje
w Człuchowie przy ul. Królewskiej 8b. Jego otwarcie zaplanowane jest w grudniu br. - na tydzień przed sylwestrem.
Umawiać można się pod nr tel.
660 548 237.
(STEF)

Lubi rozmawiać z klientami
a Martyna Kurkowska, Salon
Fryzjersko-Kosmetyczny
Enigma, Kościerzyna
Pani Martyna Kurkowska o pracy
fryzjerki marzyła od dzieciństwa.
Jednak na realizację swoich marzeń musiała trochę poczekać.
Jej przygoda z profesjonalnym
fryzjerstwem zaczęła się w szkole ponadgimnazjalnej, gdy rozpoczęła odbywać praktyki zawodowe w salonie fryzjerskim.
- Dzięki mojej szefowej jeszcze
bardziej pokochałam ten zawód powiedziała nam Martyna Kurkowska. - To ona pozwoliła mi
na rozwinięcie skrzydeł, a także
na doskonalenie swoich umiejętności.
Pani Martyna Kurkowska kocha
swoją pracę za to, że jest bardzo
ciekawa, a dzieje się tak za sprawą klientów. Jak podkreśla, każ-
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i lubią poeksperymentować oraz
tacy, którzy siadają na fotelu
i zaufaniem oddają się w ręce fryzjerów. Obecnie jest moda na naturalność.
- Klienci coraz częściej wybierają
fryzury, które nie wymagają czasu w układaniu, modelowaniu mówi fryzjerka.- Chcą żeby rano
przeczesać włosy, ułożyć palcami
i gotowe. A to wcale nie jest takie
proste. Dobrego cięcia nie jest łatwo zrobić. Fryzura musi być dobrze dobrana. (DS)

a Ewa Buza, Salonik Fryzjerski Enara, Chojnice
Pani Ewa w zawodzie pracuje
od 21 lat, a swoja własną działalność prowadzi od lat 14.
- Jest to moja pasja, która została
przekazana z pokolenia na pokolenie – mówi fryzjerka, która wygrała w powiecie chojnickim. Moi dziadkowie byli fryzjerami
i wdzięczna jestem im za to. Miałam też dobrego nauczyciela,
dzięki któremu jeszcze bardziej
pokochałam swój zawód. Moja
praca daje mi dużo satysfakcji,
zaangażowania, wymaga także
dużo poświęcenia, ponieważ
uwielbiam bawić się kolorami,
tworzyć odważne fryzury, doradzać i być otwartą na propozycje
klientów. Aby pogłębiać swoją
wiedzę biorę udział w szkole-
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mentuje fryszerka.
Ewelina Krocek prowadzi Salon
Fryzjerski Ewelain i Studio
Tattoo wraz ze swoim mężem
Marcinem.
Salon fryzjerski prowadzimy
wspólnie od 11 lat , Mamy sporo
stałych klientów, którzy chętnie
do nas przychodzą– mówi fryzjerka Ewelina Krocek.
Natomiast Studio Tatto to jedyne
w regionie profesjonalne studio
tatuażu. (RAD)

Cały czas się szkolę
a Żaneta Białek, Salon Fryzjerski Wiktoria, Pruszcz
Gdański
Pani Żaneta w zawodzie zaczęła
pracować w 1999 roku. W 2009
r. zdecydowała się na własny biznes i otworzyła Salon Fryzjerski
Wiktoria, który prowadzi do dziś.
Salon mieści się przy ul.
Rogozińskiego 5 w Pruszczu
Gdańskim.
- Cały czas się szkolę. Bez tego
ani rusz we fryzjerstwie - mówi
Żaneta Białek. - Niedawno byłam
z pracownikami na pięciodniowym szkoleniu w Bydgoszczy,
gdzie zapoznawaliśmy się m.in.
z najnowszymi technikami i nowościami. I już wprowadzamy
w salonie te nowości.
Salon pani Żanety ma stałych
klientów. Są wśród nich młode
osoby, które lubią szaleństwo

psychicznie. Wykonywanie zawodu fryzjerki sprawia mi frajdę,
satysfakcję i poczucie dobrze
spożytkowanego czasu - mówi
dalej pani Monika i dodaje, że
najbardziej cieszy ją... uśmiech
klienta. - Jest to niezwykła radość, jak klientki wracają, polecają koleżankom i gdy przychodzą
nowe osoby. Myślę, że moją najmocniejszą stroną jest kreatywność i pomysłowość - podsumowuje. (EA)

a Natalia Leszczuk, Salon fryzjerski Dotyk Piękna, Słupsk
Niezwykła przygoda pani Natalii
z fryzjerstwem rozpoczęła się
w Poznaniu, gdzie zwyciężczyni
powiatowego etapu „Mistrzowie
Urody” studiowała...architekturę
krajobrazu. Trzeba dodać, że pięcioletnie i wymagające wiele wyrzeczeń studia pani Natalia ukończyła po to, by zostać...fryzjerką.
- Bardzo lubiłam strzyc i czesać.
Robiłam to podczas studiów, jeździłam na zawody i tak ta pasja
się rozwinęła - opowiada Natalia
Leszczuk.
Na ostatnim roku studiów zdecydowała się na szkołę fryzjerstwa.
Wiedziała już wtedy że właśnie
to chce robić w życiu, chociaż
wcześniej miała różne pasje,
również sportowe. Grała w siat-

Fryzjerstwo ma w genach Miała być... księgową

To wymarzony zawód
a Ewelina Krocek, Salon Fryzjerski Ewelain, Miastko
Ewelina Krocek z Miastka o fryzjerstwie marzyła od dziecka.
- Jest to mój wymarzony zawód,
sprawiający mi wiele satysfakcji.
Do pracy zawsze przychodzę
z pełnym uśmiechem - opowiada
fryzjerka - Praca z ludźmi, rozmowy z klientami i dbanie o ich fryzury to coś co kocham i spełniam
się w tym. Cieszę się, że wybrałam właśnie ten fach - dodaje
Ewelina Krocek.
Pani Ewelina skończyła szkołę
fryzjerską, jest także po wielu
kursach. Uczestniczy również
w wielu galach fryzjerskich
i branżowych targach.
- Ten zawód wymaga ciągłego
kształcenia i szkolenia. Trzeba
nadążać z a nowościami - ko-

a Monika Wójcik, Centrum
Pięknego Ciała i Fryzur, Sopot
Do fryzjerstwa ciągnęło ją
od najmłodszych lat. Można powiedzieć, że fachu zaczęła się
uczyć jeszcze na włosach swoich
lalek. Kiedy podrosła, podjęła decyzję o edukacji w szkole fryzjerskiej, a dziś Monika Wójcik zajmuje w plebiscycie “Dziennika
Bałtyckiego” w kategorii Fryzjer
Roku w Sopocie zaszczytne,
pierwsze miejsce. - Wygrana
umocniła we mnie przekonanie,
że wykonuję odpowiedni dla siebie zawód i się w tym spełniam.
Dlatego dziękuję za każdy oddany na mnie głos - mówi pani Monika. Jak sama przyznaje, w zawodzie fryzjerki łączy pracę ze
swoim największym hobby. Przede wszystkim nie męczę się

Jest architektem fryzur
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a Karolina Bruszkiewicz, Atelier Fryzjerstwa & Kosmetologii Nowoczesnej, Gdynia
Pani Karolina prowadzi swój zakład fryzjerski przy ul. Chylońskiej
197. Chętnie zajmuje się zarówno
fryzurami wystrzałowymi na wesele, bal czy imprezę sylwestrową, jak i praktycznymi fryzurami
na co dzień. Zapytana czy czuje
się mistrzem odpowiada:
- Zdecydowanie nie. Człowiek
uczy się całe życie i we fryzjerstwie też tak jest. Musimy się ciągle doszkalać, gonić za trendami,
sprawdzać się czy jest się wśród
najlepszych - mówi Karolina
Bruszkiewicz. - Co roku zgłaszam
się do różnych plebiscytów i konkursów aby się sprawdzić oraz
aby zmierzyć się z konkurencjom.
Zawsze też pytam moich klien-
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Człowiek uczy się całe życie Robię to, co kocham

dy z nich jest inny, a co za tym
idzie, ma zupełnie inne oczekiwania. W swojej codziennej pracy bardzo ceni sobie rozmowy
z klientami, a największą satysfakcję sprawia jej zadowolenie
klientów, a także to, kiedy wracają do salonu kolejny raz. Pani
Martyna Kurkowska nie ma zbyt
dużo czasu, ale gdy dysponuje
już wolnymi chwilami, to najchętniej lubi je spędzać w rodzinnym gronie oraz wśród znajomych. (WM)
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Ma duszę artystki
FOT. T.CHUDZYŃSKI

Najpierw czesała lalki
a Natalia Lewczuk, Salon fryzjerski Agata Majewska, Nowy
Dwór Gdański
Fryzjerstwem interesowałam się
już od najmłodszych lat - mówi
Natalia Lewczuk. - Na początku
było to czesanie lalek. Lubiłam
pleść warkocze, upinać koki. Jednak nie wiązałam z tym swojej
przyszłości.
Natalia Lewczuk przyznaje, że to
za namową mamy postanowiła się
zajmować zawodowo fryzjerstwem. Obecnie pracuje w Salonie
Fryzjerskim Agaty Majewskiej,
na Osiedlu Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Dworze Gd.
- To dzięki mojej mamie, która
przekonała mnie abym rozwinęła
swoje umiejętności, związałam
swoje zawodowe plany właśnie
z fryzjerstwem - zaznacza Agata

realizuje swoje zawodowe ambicje i plany. Bo jak mówi, nic nie
daje większej satysfakcji niż kontakt z ludźmi, którzy doceniają to
co robi.
- Pracuję w zawodzie, który jest
jednocześnie moim hobby - tłumaczy Małgorzata Patelczyk. Uwielbiam kontakt z ludźmi. Najważniejszy jest dla mnie
uśmiech na twarzy zadowolonego klienta.

Majewska.
Natalia Lewczuk podkreśla, że fryzjerstwo to bardzo ciekawy zawód, w którym wręcz niezbędna
jest kreatywność.
Praca z włosami daje mi mnóstwo
satysfakcji. Myślę, że moją najlepszą stroną są upięcia. Klientki
chętnie powierzają takie zlecenia
właśnie mnie. Dobrze też czuję
w koloryzacji. Fajnie kiedy mogę
zaproponować klientce całkowitą
zmianę wizerunku. (TC)

a Marlena Scharmach, Sisters
Salon Urody, Starogard Gdański
Z pasji Marleny i jej wiary w sukces
w zaciszu Starogardu Gdańskiego
powstał kameralny Salon Urody,
po to by świadczyć kompleksowe
i profesjonalne usługi fryzjerskie.
U nas poczujesz się jak u przyjaciółki. Napijemy się kawy, porozmawiamy, a wszystko po to by
poznać Cię bliżej.
Najważniejsze są więzi, poczucie
bezpieczeństwa i zaufanie, którym
chcesz nas obdarzyć. My za to
Gwarantujemy Tobie spokój ducha
i odpoczynek, bo przecież przychodzisz do nas, by się zrelaksować.
Zrobimy wszystko, byś wychodząc z Salonu poczuła się lekko
i świeżo, była zadowolona i o nas

nie zapomniała.
Szukaj nas na Facebooku: Sisters
Salon Urody.
- Klasa, styl, elegancja - tak w kilku
słowach można określić odczucia
po wizycie u Pani Marleny - mówi
zadowolona klientka. - Stylistka
z duszą artystki. Przemiła atmosfera, respektowanie oczekiwań klienta i pełen profesjonalizm sprawiają,
że to najlepszy salon w którym byłam. Serdecznie polecam i już czekam na kolejne spotkanie. (KFU)
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przychodzą do mnie odważni
i gotowi na zmiany panowie –
mówi fryzjerka. - Miło się patrzy,
kiedy z fotela wstaje zadowolony
i odmieniony klient. Uśmiech
klienta daje kopa do dalszego
działania!
Jakie ma plany na przyszłość?
Chciałaby otworzyć własny salon, ale na razie chce pracować
pod okiem bardziej doświadczonych fryzjerów. Teraz stawia
na rozwój i zgłębia tajniki swojego zawodu. (AK)

a Edyta Konkol, Szalone Nożyczki, Milwino
Pani Edyta fryzjerką jest od 14 lat.
Kilka miesięcy temu postanowiła
zacząć pracować na „własną rękę” i w Luzinie otworzyła własny
zakład fryzjerski.
- Klientki dzwonią, dopytują,
przyjeżdżają nawet
z Wejherowa. Szczerze? Myślę,
że swój zakład mogłam otworzyć
już dawno temu. Zrobiliśmy odbiór domu, garaż przekształciliśmy w zakład, postarałam się
o dotację ze starostwa na własną
firmę. I powoli rozwijam skrzydła! - mówi fryzjerka.
Swój salon, który znajduje się
przy ul. Wejherowskiej 10 nazwała „Szalone nożyczki”.
- Chciałam, żeby oddawała mój
charakter. Jestem bardzo spontaniczna - wyjaśnia.

Pani Edyta przyznaje, że w jej zawodzie trzeba być gotowym
na wszystko. - Nie ma jednej mody, bo ile jest karnacji, tyle kolorów na głowie. Modne są na włosach niebieskie, róże czy fiolety,
ale one pasują młodym osobom tłumaczy. - Doradzam też takiej
klientce, że przy takim kolorze to
i makijaż powinien być mocniejszy, by całość się prezentowała.
Staram się zadbać o każdego
klienta - podkreśla.
(TS)
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dził własną działalność w tej
branży, a obecnie pracuje w salonie, który jest rodzinną firmą.
Co prawda, kształcił się jako fryzjer damsko-męski, ale woli
strzyc mężczyzn. Na głowie jest
w stanie wyczarować niemalże
wszystko, wzorki, irokezy, wielobarwne pasemka.
Doświadczenie i pasja - to doceniają klienci Kleopatry u Rafała
Piesty.
(RK)

Prezent na jubileusz

Marzy swoim o salonie Powoli rozwijam skrzydła
a Paulina Lewandowska, Studio Urody Fabio, Tczew
Wybrała ten zawód, bo chciała
mieć przysłowiowy „fach” w ręku. Dopiero później, po tygodniach pracy w zawodzie, pojawiła
się pasja i dzisiaj nie wyobraża
sobie pracy na innym stanowisku. - W tej branży pracuję
od dwóch lat – mówi Paulina. Zaraz po zakończeniu szkoły zaczęłam pracę w studio „Fabio”,
gdzie pracuję do dziś. Uwielbiam
być fryzjerką i w tym momencie
nie wyobrażam sobie, że mogłabym pracować w innym zawodzie.
Fryzjerka sama przyznaje – czuje
się dobrze zarówno w fryzjerstwie męskim, jak i damskim,
przyznaje jednak, że ostatnio
więcej czasu stara się poświęcać
klientom. - Bardzo lubię, kiedy

a Rafał Piesta, Salon Kleopatra, Malbork
Fryzjer z malborskiego salonu
przy ul. Mickiewicza 32 ma duże
grono klientów, którzy doceniają
jego kunszt, bo drugi raz znalazł
się w gronie laureatów naszego
plebiscytu.
A doświadczenie w zawodzie ma
bardzo duże. Wszystko zaczęło
się trochę z ciekawości. Wspomina, że pierwsze nauki pobierał
w siódmej klasie szkoły podstawowej, kiedy to... strzygł kolegów. Fryzjerstwo to u niego w rodzinie coś naturalnego, bo starszy brat także jest fryzjerem.
Pan Rafał fachu wyuczył się w Zawodowej Szkole Zasadniczej nr 4
w Malborku. Potem pracował
w miejscowych zakładach fryzjerskich, od 2001 roku prowa-

a Katarzyna Długoń, Salon
Fryzjerski u Kasi, Sztum
Rzec można, że nazwa salonu
od razu wskazuje, kto jest jego
szefową. Ba, salon znajduje się
od równo dziesięciu lat w tym samym miejscu - przy ul.
Kasprowicza 5. Sukces w naszym
plebiscycie jest więc oryginalnym prezentem jubileuszowym.
Pani Katarzyna już trzynaście lat
pracuje w swoim zawodzie. Jak
wspomina, „od zawsze” chętnie
zajmowała się czesaniem i układaniem włosów, lecz nie myślała
wcale o zawodowym zajęciu się
tym. Lecz kiedy spróbowała,
podjęła praktykę i zyskiwała coraz więcej pozytywnych ocen
od klientek, postanowiła podjąć
zawodowe wyzwanie. Otworzyła
swój salon, szybko pojawiło się
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od mamy. - Przejęłam smykałkę
po mamie, która w zawodzie pracuje od 50 lat. Od dziecka przychodziłam do niej do zakładu po szkole i tak już zostałam mówi z uśmiechem. Najważniejsi
dla niej są zadowoleni klienci. Dzięki nim możemy istnieć
na rynku. Istotne są też szkolenia
podnoszące nasze kwalifikacje,
a co za tym idzie, uśmiech klientki po udanej metamorfozie.

a Małgorzata Patelczyk, Salon fryzjerski Monika Kolka,
Bukowina
Małgorzata Patelczyk, zwyciężczyni powiatowego etapu plebiscytu „Mistrzowie Urody” w kategorii „Fryzjer Roku” pracuje
w salonie fryzjerskim Monika
Kolka w Bukowinie.
Do pracy musi dojeżdża, ale nie
zmienia to faktu, że i bardzo sobie to zajęcie chwali.
- Zawsze lubiłam fryzjerstwo. Cenię sobie dobrą atmosferę w pracy i nie przeszkadza mi to, że
do niej dojeżdżam, tym bardziej,
że jestem zadowolona i z tego co
robie i z zarobków - mówi pani
Gosia.
Jak podkreśla, wykonuje pracę
która jest zbieżna z jej zainteresowaniami. W salonie fryzjerskim
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To nie jej pierwszy udział w naszej zabawie. W 2015 r. zajęła
drugie miejsce w kategorii Fryzjer Roku, zdobywając 101 głosów. Teraz sukces udało się powtórzyć zdobywając 176 głosów. Dziękuję bardzo za miłe słowa,
SMS-y i telefony. Dzięki Wam i dla
Was chce mi się jeszcze bardziej
i mocniej robić, to co lubię i kocham. Jeszcze raz dziękuję! Jesteście wspaniali - napisała swoim Facebooku szczęśliwa pani
Kasia zaraz po zakończonym głosowaniu. Pani Katarzyna Jurkiewicz w zawodzie pracuje już
od 22 lat. Salon prowadzi od
2000 roku. Z czasem przejęła go
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a Katarzyna Jurkiewicz, salon
fryzjerski Fryzjernia,
Kwidzyn

Uwielbia kontakt z ludźmi Strzygł kolegów z klasy
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Powtórzony sukces

całkiem liczne grono zadowolonych z poziomu oferowanych
usług. Dziś w salonie „U Kasi” zamówić można wykonanie wszelkich usług z dziedziny fryzjerstwa, zarówno damskiego jak
i męskiego - dzieci również zostaną fachowo obsłużone. W tym
samym miejscu skorzystać można z usług kosmetycznych. Czyli
wszystko pod jednym dachem,
co wielu klientkom i klientom
bardzo odpowiada. (PP)
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lat, jednak od dobrych 3 lat poświęciłam mu całą swoją uwagę. Uważam, że w pracy kosmetyczki, poza
wykonywanymi zabiegami, liczy
się także, a może nawet przede
wszystkim atmosfera. W naszym
salonie bardzo o nią dbamy. Chcemy, aby każdy klient czuł się wyjątkowo. Żeby wiedział, że podchodzimy do niego indywidualnie.
Dbamy też o relacje między pracownikami. Staramy się być zgranym teamem. (DJK)

Chociaż na gali plebiscytowej pani Beaty zabrakło, to nie zabrakło
wrażeń związanych z plebiscytową rywalizacją. Beata Bańka
zwyciężyła w plebiscycie powiatowym, a salon, w którym jest
zatrudniona stawia na kobiety. Mamy zatrudnione dwie osoby
Jestem ja i fryzjerka i na chwilę
obecną nie poszukujemy dodatkowych osób do pracy, a zatrudniamy wyłącznie kobiety - mówi
pani Beata. (ROG,OLE)

kosmetycznych.
Od pewnego czasu pani Anna
prowadzi mobilny salon kosmetyczny. Ma już jednak zgodę
na przystosowanie własnych pomieszczeń na salon kosmetyczny
i prawdopodobnie już niebawem
będzie można skorzystać z usług
pani Anny w jej własnym salonie.
Własną działalność pani Anna
prowadzi od roku. W salonie pracowała przez 3,5 roku.
(PIF)

a Magdalena Fiuk, Make-Up
Studio, Człuchów
Jej miłość do wizażu zrodziła się
wiele lat temu, a jej pierwszy
mały salonik makijażu szybko
przeistoczył się w salon kosmetyczny z pełną ofertą usług.
Oprócz tych „standardowych”
systematycznie pojawiają się nowinki.
- Wprowadziliśmy np. lifting rzęs
- czyli podkręcenie naturalnych
rzęs, ich przedłużanie metodami
2:1 oraz objętościowe, pedicure,
lasery na problemy skórne i odmładzające, depilację laserową
i oczywiście makijaż permanentny. Brwi permanentne metodą
microblading są mają perełką,
która się cieszy ogromnym zainteresowaniem - mówi pani Magda. - Dzięki nim klientki z brwia-

sfakcję. Myślę , że przede
wszystkim najważniejszy jest
kontakt z ludźmi. Jestem bardzo
otwarta, więc nie mam z tym
problemów. Poza tym kosmetyka, to coś, co bardzo lubię - opowiada Paulina Saj.
Kosmetyczka nie prowadzi stacjonarnego salonu, tylko dojeżdża do swoich klientów nie tylko
na terenie Bytowa. Zdobyła sobie już spore uznanie i jest doceniana.(RAD)

Dalej się szkolę
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a Anna Błanek, Mobilne Usługi Kosmetyczne, Rytel
Dlaczego zdobywczyni tytułu
Kosmetyczki Roku w powiecie
chojnickim zdecydowała się
na ten właśnie zawód?
- Kosmetyczką planowałam zostać już w gimnazjum – mówi pani Anna. - Już wtedy malowałam
koleżankom paznokcie. Na wieczorek zapoznawczy wszystkie
były wymalowane przeze mnie.
Po szkole średniej zdecydowałam się na studia z kosmetologii.
Już podczas studiów zaczęłam
staż w salonie kosmetycznym
w Chojnicach. Po stażu otrzymałam umowę, zaczęłam pracować.
Wykonywałam wszystkie zabiegi
– rzęsy, paznokcie... Po urodzeniu synka zdecydowałam się
na prowadzenie własnych usług
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Zaczęłam od koleżanek Z miłości do piękna

a Paulina Saj, Mobilny Salon
Kosmetyczny, Bytów
Niezwykle sympatyczna kosmetyczka z Bytowa, Paulina Saj,
na co dzień prowadzi mobilny salon kosmetyczny. Dojedzie
do każdego klienta, jej zakres
usług jest bardzo szeroki.
- Zajmuję się przede wszystkim
makijażem, ale też zabiegami
na twarz i ciało, manicure i pedicure - komentuje kosmetyczka.
Paulina Saj cyklicznie startuje
w naszym plebiscycie Mistrzowie
Urody, zajmując zawsze wysoką
pozycję.
- To, że wygrałam plebiscyt, jest
zasługą moich klientów. Mam ich
dosyć sporo i wiem, że mnie doceniają - komentuje kosmetyczka. - Coś jest w tym zawodzie, co
sprawia mi przyjemność i saty-
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a Beata Bańka, Salon Urody
Arkadia, Słupsk
Pani Beata z słupskiego Salonu
Urody Arkadia nie kryje zadowolenia z wysokiego miejsca w plebiscycie. - Jestem zadowolona,
a zarazem zszokowana wynikiem, jaki udało mi się osiągnąć
w pozytywnym tego słowa znaczeniu - mówi pani Beata Bańka
z Salonu Urody Arkadia w Słupsku.
Sukces jest tym większy, że pani
Beata nie jest właścicielką salonu, jest w nim zatrudniona
od lipca. Jej specjalnością jest
stylizacja paznokci. To praca wymagająca wiedzy, wprawy i wyczucia gustu. - Zajmuję się głównie sposobem upiększania paznokci, czyli hybryda, akryl, żel wylicza pani Beata.
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a Patrycja Radoń, Make Up
Your Mind - Beauty and
Permanent Make Up Atelier,
Gdynia
- W tym roku wygrana cieszy mnie
podwójnie, ponieważ wśród laureatów znalazł się także mój salon
Make Up Your Mind, który
od dwóch lat prowadzę - mówi pani Patrycja. - Pomysł na jego założenie pojawił się w moim życiu
dość niespodziewanie. Było to
mniej więcej dwa lata temu. Szukałam pomysłu na siebie, ponieważ
wcześniejsza praca w różnych salonach sprawiła, że czułam się przepracowana. Dziś uważam, że była
to dobra decyzja. W naszym salonie jest tak, że każdy pracownik ma
jakąś specjalizację. Ja specjalizuję
się w wykonywaniu makijażu permanentnego. Wykonuje go od 5

Mobilna kosmetyczka

Upiększa paznokcie

mi delikatnymi, z ubytkami mogą stworzyć nowe o pięknym
kształcie i naturalnym wyglądzie.
W tym roku w salonie zaszło
wiele zmian. Rozbudowany został o nowe piętro z dodatkowymi stanowiskami. - Mam nadzieje, że przyszły rok będzie równie
owocny, bo mam jeszcze kilka
marzeń w zapasie...- mówi pani
Magda.
(STEF)

a Dominika Golis, Yasumi Instytut Zdrowia i Urody,
Pruszcz Gdański
Kosmetyczka, która zajęła pierwsze miejsce w tej kategorii w powiecie gdańskim, specjalizuje się
w zabiegach na twarz i pielęgnacją dłoni. Zanim do tego doszło,
pani Dominika ukończyła szkołę
z tytułem technik usług kosmetycznych, uczęszczała również
do szkoły wizażu.
- W zawodzie jestem 2 lata - mówi Dominika Golis. - Zaczynałam
pracę w Yasumi w Gdańsku.
Po przeprowadzce - pracuję
w otwartym wiosną tego roku
salonie w Pruszczu Gdańskim.
Specjalizuję się w zabiegach
na twarz i pielęgnacją dłoni. Wykonuję też zabiegi relaksacyjne
i masaże na czoło.
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Przypadkowa pasja

Na jakie można się wybrać
do pani Dominiki?
- Jeśli chodzi o twarz są to głównie zabiegi ujędrniające,
liftingujące, oczyszczające.
W przypadku dłoni to manicure,
pedicure, klasyczny bądź hybrydowy - dodaje kosmetyczka. W planach mam szkolenie z makijażu permanentnego. Dobrze
się w tym czuję i interesuję się
tym tematem od dawna.
(DS)

Jak informuje pani Kasia, do najpopularniejszych zabiegów wśród pań
należą obecnie m.in. mikroblading,
makijaż permanentny, a przede
wszystkim zagęszczanie i przedłużanie rzęs.
- Coraz popularniejszy jest też pedicure, w tym leczniczy. W dobie
internetu klientki są doskonale obeznane z tym, jakich usług mogą zażądać i z jakich zabiegów skorzystać,
żeby poczuć się młodziej i piękniej.
A przecież każda z nas na to zasługuje - dodaje pani Katarzyna. (LP)

a Kamila Rzemek, kosmetyczka z salonu Kamila Belle
Visage w Prabutach

Pani Justyna zajmuje się w pracy
kosmetyką ogólną.
- Jest to przede wszystkim pielęgnacja dłoni i stóp - mówi zwyciężczyni z powiatu
kościerskiego. - Wykonuję także
zabiegi na twarz, makijaże itd.
W wolnych chwilach pani Justyna stara się szkolić i korzystać
z dodatkowych kursów.
- Jeśli tylko mam takie możliwości, to staram się uczestniczyć
w różnych szkoleniach - dodaje.
(SURA)

Swoją przygodę zaczynała w domowym zaciszu zyskując zaufanie
klientek. W międzyczasie zdobyła
tytuł Technika Usług Kosmetycznych, kształciła się również podczas
licznych szkoleń. - Na samym początku bardzo pasjonował mnie makijaż, jednak to ludzie bardziej mnie
do tego wszystkiego zmotywowali opowiada pani Kamila. - Otoczenie
zauważało to, co robię, różne osoby
proponowały mi współpracę i pozwoliły uwierzyć w siebie. Wiara
w siebie to największy klucz. Swój
salon kosmetyczny prowadzi ponad
rok. Jak przyznaje, najważniejsze
w tej pracy to wiedzieć, że właśnie
tego się chce. - Trzeba to kochać
i mieć motywację. To wspaniałe
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a Justyna Dorau, Matrix,
Kościerzyna
Praca w zawodzie kosmetyczki
już od dziecka była największym
marzeniem pani Justyny. Udało
się je zrealizować, ponieważ
zwyciężczyni z powiatu
kościerskiego pracuje trzy i pół
roku jako kosmetyczka. Jak podkreśla, uwielbia swoją pracę
i klientki, którymi się zajmuje.
- W swojej pracy lubię to, że każdy dzień jest inny - mówi Justyna
Dorau. - Nie ma w niej monotonii,
co jest największą zaletą.
Jak podkreśla pani Justyna, kosmetyka jest dziedziną, która stale
się rozwija, idzie do przodu.
Wciąż pojawiają się jakieś nowości. Trzeba zatem śledzić je na bieżąco.
- My powinniśmy za tym nadążyć
- mówi Justyna Dorau.
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a Katarzyna Lendowska, Gabinet Kosmetyczny Kasia,
Węsiory
W zawodzie pracuje od siedmiu lat.
Kosmetyczką chciała być od zawsze. W gabinecie stara się być profesjonalistką, ale też stworzyć sympatyczną atmosferę.
Przez pierwsze dwa lata była kosmetyczką na tzw. telefon. Klientka
dzwoniła, mówiła o jaki zabieg chodzi, a pani Kasia przygotowywała
wszystko w domu, a następnie brała
kuferek z potrzebnymi akcesoriami i
ruszała w drogę.
- Teraz jest o wiele lepiej - cieszy się
Katarzyna Lendowska. - W gabinecie mam większy komfort pracy. Na
miejscu jest wszystko, co w danej
chwili może być potrzebne. Poza
tym zdaję sobie sprawę, jak istotne
przy tego rodzaju zabiegach są wymogi sanitarne.
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Każda z nas na to zasługuje Tak się spełnia marzenia Trzeba wierzyć w siebie

uczucie, kiedy klientka może spojrzeć na siebie od innej strony i powiedzieć, że jest piękna. Wspaniale
jest widzieć zadowolone twarze
i udowodniać im każdego dnia, że są
cudowne. W życiu trzeba być przede wszystkim wytrwałym w tym co
chce się osiągnąć i być w tym szczerym. Wszystko małymi kroczkami
i małymi dawkami. Pomału do celu.
Od małej dziewczynki z pomadką
mamy w ręku do dziś, to była długa,
ciężka ale i wspaniała droga. Było
warto. (AK)
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liwość i dobre podejście do pracy. Czasem cała sesja przedłużania rzęs trwa nawet dwie godziny. Wtedy jest czas, by np. porozmawiać z klientką. To - oprócz
profesjonalnego podejścia - drugi magnes, który przyciąga
do Elsol. Panie uwielbiają to miejsce, ponieważ panuje w nim doskonała atmosfera.
Drugą pasją pani Moniki jest gotowanie.
(KH)

a Elżbieta Lichnerowicz,
Fashion Style, Starogard
Gdański, ul. Traugutta 19
Salon urody Fashion Style został
stworzony z myślą o wyjątkowych osobach, które chcą dbać
o swój piękny wygląd i miło spędzić czas w przyjaznym, kameralnym miejscu. - W salonie możemy wykonać wiele zabiegów
m.in. laseroterapię, mezoterapię
igłową, makijaż permanentny,
mamy również lekarza, który wykonuje wszystkie usługi z zakresu medycyny estetycznej - mówi
Elżbieta Lichnerowicz. - Na rynku jesteśmy już 10 lat.
Wachlarz usług jest bardzo bogaty. Wśród dostępnych są m.in.
zabiegi podstawowe takie jak
m.in. makijaż ślubny, okolicznościowy, henna brwi z epilacją,

przekłuwanie uszu. Klienci mogą
także wykonać zabiegi z zakresu
kosmetyki estetycznej, kosmetyka twarzy, pielęgnacji stóp i dłoni,
kosmetyka rzęs, masaże.
Wśród wielu nowości, które oferuje Fashion Style jest laser
Venus Legacy. Urządzenie o wielu zastosowaniach, które pozwala na osiągnięcie efektów klinicznych najszybciej spośród urządzeń dostępnych na rynku.
(KFU)

(AK)

ARCHIWUM PRYWATNE
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ruje szeroki wachlarz usług kosmetycznych. Od stylistyki paznokci po pielęgnację twarzy.
- Zajmuję się dosłownie wszystkimi zabiegami wykonywanymi
na twarzy – dodaje kosmetyczka.
- W swojej działalności chcę postawić na neurokosmetykę, ponieważ wszelki stres wpływa nie
tylko na nasze samopoczucie, ale
również na skórę i wygląd.
Choć salon istnieje na rynku dość
krótko, prężnie się rozwija.

a Aleksandra Mrzygłocka,
Strefa Urody, Strzebielino
Pani Aleksandra w zawodzie pracuje od sześciu lat, a od czterech
prowadzi swój własny gabinet
w Strzebielinie w gminie
Łęczyce.
- Ta praca jest moją pasją. W swoim zawodzie kocham kontakt
z klientem. To praca pełna wyzwań - mówi laureatka.
Jednym z popularnych zabiegów
w jej gabinecie jest stylizacja paznokci.
- Dużo też mam zabiegów pielęgnacyjnych i oczyszczających
twarz - dodaje pani Aleksandra.
Do swoich klientek zawsze stara
się podchodzić indywidualnie.
- Klientki potrafią być bardzo wymagające. Staram się sprostać
ich oczekiwaniom - potwierdza.
Kosmetyczka to zawód, który

wymaga ciągłego kształcenia się
i podnoszenia swoich kwalifikacji.
- Biorę udział w różnych szkoleniach m.in. na stylizację paznokci. W październiku miałam kolejne szkolenia - podkreśla Aleksandra Mrzygłocka.
Jak sama mówi o sobie nasza laureatka jej praca jest również jej
pasją. - Gabinet tak naprawdę
jest moim drugim domem, jeśli
nie pierwszym- śmieje się.
(TS)

- Obecnie nie widzę się w innym
zawodzie, choć nie jest to łatwa
praca. Stylizacja rzęs i paznokci
wymaga cierpliwości, spokoju,
delikatności, umiejętności manualnych i artystycznego zmysłu mówi Karolina Starzyk. - Oczywiście trzeba lubić kontakt
z ludźmi, bo wymaga tego charakter pracy. Ja nie narzekam
na brak zajęcia. Klientki wypełniają mój codzienny grafik
od godz. 8.00 do 20.00. (TC)

Miałam poczucie estetyki

Zaczęła od psychologii Praca pełna wyzwań
a Aneta Dobrowolska, Manufaktura Urody, Tczew
Choć kosmetyką zajmuje się
od niedawna, jest polecana przez
swoje zadowolone klientki. Każdy swój zabieg przeprowadza
z wielką starannością i pasją.
Wcześniej robiła kurs ze stylistyki
paznokci, a niedawno otworzyła
własną działalność gospodarczą
i zaczęła studiować kosmetologię, poza tym cały czas się dokształca. - Od dawna interesowałam się kosmetyką i cały czas pogłębiam swoją wiedzę – mówi
pani Aneta. - Moją największą
pasją jest łączenie kosmetologii
z psychologią, którą wcześniej
studiowałam. Według mnie nasza psychika ma ogromny związek ze skórą człowieka.
Salon „Manufaktura Urody” istnieje od kwietnia tego roku i ofe-
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Piękno to cel pracy

Specjalistka od rzęs
a Monika Lisak, Studio Elsol,
Kosakowo
Swoją życiową drogę najlepsza
kosmetyczka w powiecie puckim
wybrała siedem lat temu. Wtedy
właśnie postanowiła, że na poważnie zajmie się tym, co
od zawsze ją interesowało. Jej
konikiem są oczy, a dokładniej...
- Wyspecjalizowałam się
w przedłużaniu rzęs - mówi Monika Lisak. - W naszym studiu
każda z klientek oprócz samej
usługi może liczyć na fachowe
doradztwo. Czasem po prostu
długość rzęs, które wybierze
nasz gość nie pasuje do budowy
twarzy. Wtedy musimy interweniować i zaproponować inne rozwiązanie.
Co jest najważniejsze w pracy
kosmetyczki? Pewna ręka, cierp-

piękne efekty. Potrafi przygotować makijaż na każdą okazję,
oczywiście także na te najważniejsze w życiu - wiele panien
młodych szło do ołtarza z makijażem wykonanym przez panią Joannę.
Popyt na usługi kosmetyczne jest
tak duży, że praca zajmuje jej
praktycznie cały tydzień. Nieliczne wolne chwile lubi spędzać
z synkiem Maksymilianem i mężem. (RK)

a Karolina Starzyk, Studio
stylizacji rzęs i brwi Karolina
Starzyk, Nowy Dwór Gdański
Karolina Starzyk prowadzi w Nowym Dworze Gd. swoje studio
stylizacji rzęs i brwi. Mieści się
ono na Osiedlu Wyszyńskiego.
- Kosmetologią interesowałam
się chyba od zawsze - mówi Karolina Starzyk. - Już w czasie pracy w sklepie z kosmetykami
chciałam otworzyć własny gabinet. Ukończyłam kurs i rozpoczęłam w grudniu ub. roku działalność.
Karolina Starzyk przyznaje, że
była to bardzo dobra decyzja,
choć zawód nie jest łatwy, wręcz
wymagający. Ważny jest także
utrzymywanie relacji z klientkami, które odwiedzają studio Karoliny Starzyk.

a Wiola Kozubska, New Image
Cosmetics, Sztum
- Jak postanowiłam otworzyć salon? To była dość śmieszna sytuacja, gdyż jechaliśmy samochodem
na wesele razem z koleżanką, która
była w trakcie edukacji w szkole policealnej na kierunku kosmetologia
- opowiada nasza laureatka. - Rozmawiając z nią pomyślałam sobie,
że od zawsze lubiłam patrzeć
na ładnych ludzi, na ładne zadbane
paznokcie, na piękny makijaż u kobiet, gdzieś zawsze siedziało we
mnie to poczucie estetyki. Stwierdziłam, że nawet jeśli wykształcę
się w tym zawodzie, a nie znajdę
pracy, to zrobię to dla samej siebie
i otworzę swój salon kosmetyczny.
No i tak ukończyłam szkołę policealną o kierunku kosmetycznym.
Na początku 2010 roku otworzy-
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głównie w kosmetyce twarzy,
ale to nie jedyny rodzaj jego
usług.
- Prowadzimy zabiegi z pielęgnacji dłoni, stóp i przede wszystkim
twarzy - mówi.
Ewelina Karszna zwyciężyła
w powiatowym etapie plebiscytu, ale czuje lekki niedosyt. - Jestem zadowolona z wyniku, aczkolwiek zawsze mogło być lepiej
- uważa Ewelina Karszna.

a Joanna Ziętek, Make up
Room by Joanna Ziętek, Malbork
- To dla mnie ogromna radość
i uznanie za to, co robię - komentuje zwycięstwo w plebiscycie.
Od trzech lat prowadzi mobilne
studio kosmetyczne Make Up
Room by Joanna Ziętek. Ukończyła szkołę wizażu w Gdańsku
i kurs makijażu permanentnego.
Miała być logistykiem, ale to kosmetologia była jej pasją, którą
postanowiła zamienić w pracę
zawodową.
- Logistyka przydaje się w pracy
i w ogóle w życiu - śmieje się pani
Joanna. - Zdecydowałam się
na pracę kosmetyczki, bo to moja
hobby.
Lubi pracę z ludźmi, jest duszą
artystyczną i wszystko to daje

Marzyła o tej pracy
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a Ewelina Karszna, Evelina,
Lębork
Pani Ewelina Karszna w swojej
branży pracuje już dziewięć lat.
Salon prowadzi samodzielnie
i nie zatrudnia innych osób. Od ponad sześciu lat pracuję
w Lęborku - mówi pani Ewelina. Salon prowadzimy cały czas
w jednym miejscu. Staramy się,
by nie stać w miejscu, bo ta branża się zmienia. Cały czas się rozwijamy. Bardzo często bierzemy
udział w szkoleniach i mamy
za sobą wiele pokazów.
Pani Ewelina nie narzeka na brak
pracy. Do salonu zaglądają głownie kobiety ale z usług korzystają
też również mężczyźni, choć jak
mówi pani Ewelina, w zdecydowanie mniejszym stopniu. Salon
pani Eweliny specjalizuje się
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Cały czas się rozwijamy Miała być logistykiem

łam salon New Image Cosmetics
w Sztumie. Zajmujemy się kosmetyką profesjonalną, są to zabiegi
na twarz i ciało, pielęgnacja dłoni
i stóp, paznokcie hybrydowe,
mezoterapia, masaże, przedłużanie rzęs, piercing uszu, makijaż wieczorowy i permanentny, zabiegi laserowe . Jestem osobą dość aktywną i lubię się spocić, z racji tego
lubię pójść na siłownię. Uwielbiam
też czytać dobre książki.
(JM)

Dziennik Bałtycki
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Praca to przyjemność

z hybrydą, dopełnianie paznokci
żelem z hybrydą, naprawę paznokci. Ponadto w zakresie usług
mamy jeszcze stylizację brwi,
hennę , wykonujemy makijaż
i hybrydy stóp. Jak widać usługi
są kompleksowe. Każda pani,
która nas odwiedzi na pewno będzie zadowolona. Może liczyć
również na przesympatyczną
i miłą obsługę co jest bardzo
ważne w tym zawodzie- komentuje stylistka.(RAD)

(DS)

ARCHIWUM PRYWATNE

FOTMAT.NADESŁANE

pani Jolanta.
Mężczyźni w salonie? Pani Jola
jest na tak.
- Na chwilę obecną mam zatrudnioną jedną osobę i nie miałabym
nic przeciwko, gdyby zgłaszali się
panowie, dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, czy mamy
do czynienia z kobietą czy mężczyzną. Dla mnie liczą się przede
wszystkim umiejętności, jakie
dana osoba posiada - mówi.
(ROG, OLE)

Finezja i profesjonalizm
FOT. PIOTR FURTAK

wać żelowe, w końcu hybrydowe.
- Muszę nadążyć za wszelkimi nowościami - mówi Beata Kawalec. Uczestniczę w szkoleniach, jeżdżę
na targi... Sporo można dowiedzieć
się z internetu i z prasy.
Pani Beata czuje się bardzo wyróżniona tym, że klientki doceniły jej
pracę głosując w plebiscycie.
- Dziękuję wszystkim osobom, które
na mnie głosowały - dodaje. - Mam
nadzieję, że nadal będę spełniała ich
oczekiwania. (PIF)

a Daria Petelska, Salon Kosmetyczny DaRia, Człuchów
Pani Daria od zawsze kochała
malować paznokcie i mimo młodego wieku może się już pochwalić nie lada doświadczeniem. Już w gimnazjum zajęła się
tym praktycznie profesjonalnie.
Na 15. urodziny otrzymała
od mamy wymarzoną „maszynkę
do paznokci” i... tak się zaczęło.
- W domu udostępniliśmy jej pokój. Miały być tylko koleżanki, ale
zaczęły się pojawiać koleżanki
i ich mamy, ciocie… Pomyślałam,
halo… tak nie może być. Nikt nie
wierzył, że 16-latka tak robi paznokcie, że to nie kosmetyczka wspomina mama pani Darii.
Od ponad roku Daria Petelska ma
własny gabinet. Jej znakiem firmowym są m.in. ręcznie malo-

wane na paznokciach wzory.
Chętnie wprowadza też wszelkie
nowinki, jakie pojawiają się
na rynku. Ostatnio zafascynowały ją np. paznokcie tytanowe –
bez lamp, na bazie specjalnych
pyłków... Salon Kosmetyczny
DaRia znajduje się przy ul. Długosza 16 w Człuchowie. Czynny jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9- 19 oraz w soboty
w godz. 9-17., tel. 886 547 158.
(STEF)

a Izabela Soltysek, Stylizacja
Paznokci Oriana, Kartuzy
Już jako mała dziewczynka chciała
zajmować się paznokciami.
- Wtedy nikt jeszcze nie znał takiego
określenia jak „stylistka paznokci”,
ale ja najzwyczajniej lubiłam dbać
o paznokietki, podobało mi się, jak
były piękne i zadbane - wspomina
pani Iza. - Nie miałam kasy na kosmetyczkę, więc postanowiłam zająć
się swoimi pazurkami sama. Okazało
się, że nie tylko widać efekty, ale też
zaczyna mi to zajęcie sprawiać przyjemność. Miałam jakieś 15 lat, gdy
zaczęłam ćwiczyć na koleżankach.
Dzięki temu ja miałam swoją praktykę, a one wypielęgnowane paznokietki - śmieje się nasza laureatka.
Pani Izabela od czterech lat pracuje
w zawodzie. Właścicielką salonu
Oriana na os. Derdowskiego w Kartuzach jest od kilku miesięcy.

- To jak spełnienie marzeń, a jednocześnie, przy trójce dzieci, duże
wyzwanie. Na szczęście mogę liczyć
na pomoc męża i rodziców - zapewnia.
Wygraną w plebiscycie była mile zaskoczona, tym bardziej, że dowiedziała się o niej od osób trzecich.
- Trafiłam do szpitala, miałam operację i dopiero następnego dnia dowiedziałam się, że otrzymałam najwięcej głosów. Bardzo dziękuję
wszystkim, którzy wysyłali na mnie
SMS-y - dodaje pani Iza. (LP)

a Weronika Peplińska, Salon
Kosmetyczny Women Atelier,
Kościerzyna
Pani Weronika jest profesjonalistką w tym, co robi. Nic dziwnego, że zyskała rzesze zadowolonych klientek, a to przełożyło się
również na sukces w plebiscycie,
w którym mieszkanki powiatu
kościerskiego doceniły pracę pani Weroniki.
- Wszystko zaczęło się dwa lata
temu - mówi Weronika
Peplińska. - Najpierw zajęłam się
stylizacją swoich paznokci, co się
spodobało innym. Potem również zgłaszali się do mnie znajomi. Pomyślałam, że warto pójść
w tym kierunku, tym bardziej, że
to zajęcie bardzo mi się podobało.
Pani Weronika postanowiła pójść
za ciosem. Teraz zawodowo zaj-

FOT. NADESŁANE

FOT. ARCH. WŁASNE

im klientkom proponuję nowości, pyłki, wzorki, ręczne zdobienie. Pokazujemy jak wyglądają
dane stylizacje paznokci i panie
wybierają, co im odpowiada.
Często też same przynoszą podpatrzone gdzieś pomysły, nowości. Takie stylizacje również
wykonujemy. Dobrą inspiracją
jest też facebook i instagram.
Na naszym profilu
facebookowym również zamieszczamy ciekawe stylizacje.

a Beata Kawalec, Beti Nails ul.
31 stycznia 31 Chojnice
Beata Kawalec jest stylistką paznokci od 14 lat. - Już jako mała dziewczynka fascynowałam się kolorowymi paznokciami - mówi pani Beata. Wiadomo - mama, ciocia, sąsiadka...
miały takie. Te paznokcie podobały
mi się na tyle, że stwierdziłam, że
z tym chcę związać swoją przyszłość. Kocham to co robię, uwielbiam
kontakt z klientami, rozmowy z nimi... Stylistka paznokci niekiedy musi być niczym psycholog. Wielką satysfakcją jest dla mnie, gdy klienci
wychodzą zadowoleni, gdy wracają... - to już jest rewelacja. Są klientki,
które wracają już od czternastu lat.
Przez ostatnie lata bardzo dużo
zmieniło się w stylistyce paznokci.
Kiedyś podstawą były paznokcie
akrylowe, później zaczęły domino-

Pani Jolanta Baczyk ze Studia
Urody Hybryda ze Słupska nie
kryje, że zwycięstwo w powiatowym plebiscycie „Mistrzowie
Urody” to duże wyróżnienie, bo
zdobyte w niewielkim mieście
przy ostrej konkurencji.
- Jestem zadowolona, biorąc
pod uwagę, jak małym miastem
jest Słupsk - mówi pani Jolanta. Ogólnie w zawodzie pracuję 14
lat, a swoją własną działalność
gospodarczą prowadzę półtorej
roku.
Salon Urody Hybryda specjalizuje się w przeistaczaniu klientów
na...piękniejszych.
- Mój salon zajmuje się głównie
kosmetyką twarzy i ciała - mówi

Lubiłam dbać o pazurki Spodobało mi się to zajęcie

Na bieżąco śledzę trendy
a Weronika Celmer, Magnolia
salon urody, Pruszcz Gdański
Pani Weronika brała już udział
w naszym plebiscycie rok temu.
Wtedy w naszym plebiscycie
w etapie powiatowym zdobyła
tytuł Kosmetyczki Roku.
- Od pięciu lat jestem kosmetyczką, a od dwóch lat pracuję w salonie urody Magnolia w Pruszczu
Gdańskim - mówi Weronika
Celmer. - Głównie specjalizuję się
w zabiegach pielęgnacyjnych
na twarz. Dodatkowo też zajmuję się stylizacją paznokci. Dlatego
w tegorocznym plebiscycie brałam udział w dwóch kategoriach.
Skąd czerpie inspiracje stylistka
paznokci?
- Cały czas się szkolę w tym kierunku, biorę udział w warsztatach, na bieżąco śledzę trendy wyjaśnia Weronika Celmer. - Mo-

bywa za mało! - śmieje się.
Wejherowska stylistka dodaje, że
jedną z nowości w jej branży jest
tzw. Baby Boomer. - Jedna z nowych metod w świecie paznokci.
To ulepszona wersja klasycznego
francuskiego manicure. Do wykonania takich paznokci używamy
dwóch kolorów lakierów: białego
i beżowego, jeden kolor przechodzi
delikatnie w drugi. Taki delikatny
manicure wygląda bardzo ładnie
i dziewczęco, ale i elegancko. (TS)

Stylista jest jak psycholog

FOT. NADESŁANE

a Paulina Żynda, Nail&Beauty
Paula, Bytów
Paulina Żynda pierwszy raz
wzięła udział w naszym plebiscycie i od razu stanęła na podium w swojej kategorii.
- Jestem bardzo mile zaskoczona
wygraną, to mój debiut w tego
typu konkursie - nie kryje radości pani Paulina - Stylizacją paznokci zajmuję się od niedawna,
jest to bardzo ciekawy zawód,
sprawia mi wiele przyjemności
daje satysfakcję. W mojej pracy
na pewno się nie nudzę. Przyjemność daje mi też kontakt
z ludźmi- dodaje.
Paulina Żynda prowadzi studio
Nall&Beauty w Bytowie.
- Swoim klientką oferuję przede
wszystkim stylizację paznokci.
Przedłużanie paznokci żelem

a Joanna Baczyk, Hybryda
Studio Urody, Słupsk

FOT.BEATA GLIWKA

szenie przez zadowoloną klientkę, a także to, że tyle osób oddało głos oraz zdobyte wyróżnienie
- dodaje.
W ofercie pani Moniki jest m.in.
manicure hybrydowy na naturalnej płytce, żel na naturalnej płytce paznokcia/dopełnienie,
przedłużenie żelowe na formie,
czy pedicure. Do każdej z klientek podchodzi indywidualnie
i dokonuje wszelkich starań aby
zadowolić klientkę. (L)

a Edyta Burda, Nails &
Eyelashes, Wejherowo
Pani Edyta w branży pracuje od 12
lat. Wykonuje manicure, pedicure
oraz zabiegi na rzęsy.
- Mam tyle stałych klientek, że nowe przyjmuję tylko wtedy, gdy
zwolni się miejsce. Przede wszystkim muszę bowiem zadbać o stałe
klientki, bym mogła przyjmować je
w dogodnym dla nich, dość szybkim terminie - mówi nasza laureatka.
Jak opowiada pani Edyta, każdemu
wyzwaniu jest w stanie stawić czoła. - Paznokcie mogę pomalować
na 150 różnych kolorów - tyle mam
lakierów. A klientki głównie pytają
o nowości, są wymagające, więc
nawet ta stała paleta ponad setki
lakierów bywa niewystarczająca
dla nich. 15 odcieni czerwieni? Oj,

FOT. NADESŁANE

a Monika, Stylizacja Paznokci
EM Nails, Gdynia
Kalendarz ma już do końca roku
zapełniony, a na pierwszą połowę przyszłego roku też już trudno znaleźć termin. Jest rozchwytywana od rana do późnych godzin wieczornych. Potrafi uczynić cuda nawet z zaniedbanych
i uszkodzonych paznokci. Po zabiegu nie tylko nie widać co było
nie tak, ale trudno uwierzyć, że
coś trzeba było reperować. A to,
że warto poczekać, powie każda
z klientek.
- Jest mi niezmiernie miło i czuję
się ogromnie zaszczycona, że
moje klientki zgłosiły mnie
do plebiscytu. To potwierdzenie,
że to, co robię się im podoba mówi pani Monika. - Bardzo miło
jest być docenionym przez zgło-

FOT. ARCHIWUM

Kolejka dłuższa niż do lekarza Ma wiele stałych klientek Liczą się umiejętności

muje się stylizacją paznokci.
Od pół roku Weronika Peplińska
pracuje w Women Atelier
w Kościerzynie. Jak podkreśla,
bardzo lubi tę pracę, to zajęcie
daje jej ogromną satysfakcję.
Women Atelier to miejsce z wyjątkowym klimatem. Z tym zawodem pani Weronika wiąże
też swoją przyszłość.
- Wolne chwile poświęcam przede wszystkim dziecku, mam 2letniego synka - mówi.
(SURA)
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wały salony piękności, ale także
w indywidualnej. Tu na ostatniej
prostej i to dosłownie o włos, wygrała Aleksandra Kania, która
wyprzedziła swoją koleżankę
po fachu, Kamilę Rzemek, o jeden głos. Na panią Olę
zagłosowano 33 razy. Więcej
o Studiu Urody Visage przeczytacie na kolejnych stronach naszego dodatku poświęconego Mistrzom Urody z Pomorza.
(AK)

ma powodzenie wśród klientek.
Nic dziwnego, spod jej palców
wychodzą małe dzieła sztuki.
- Lubię tę pracę za możliwość artystycznego rozwoju, bo to mój
konik w tej branży. Nie sama
technika jest ważna, ale też zdobienia. Lubię też bezpośredni
kontakt z klientem - mówi Katarzyna Krupińska.
W Malborku pracuje od roku,
wcześniej prowadziła swoją działalność w Nowym Dworze Gd. (RK)

a Marlena Pecz, Salon Kosmetyczny Anna Wrona, Puck
Młoda i bardzo kreatywna kosmetyczka z Żelistrzewa nie ukrywa, że jej zawód do łatwych nie
należy.
- Po dziesięciu godzinach nieustannej pracy łatwo nie jest - mówi z uśmiechem Marlena Pecz. Praca wymaga pełnego skupienia i profesjonalizmu. Wykonuję
ją z wielką pasją i zaangażowaniem.
Od trzech lat swoim talentem zadowala klientki puckiego salonu.
Artystyczny zmysł to jedno, ale
najważniejsze jest słuchanie .
- Często klientki same mówią, jaki efekt chcą uzyskać - przyznaje
pani Marlena. - W naszym salonie
jesteśmy elastyczni, ale służymy
też radą. Nie każda kobieta z racji

wykonywanego zawodu może
sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa na paznokciach.
Paleta jest szeroka. Marlena
Pecz potrafi na niewielkiej powierzchni stworzyć niesamowite
rzeczy, które śmiało można nazwać małymi dziełami sztuki. Żele
UV, akrylożele, czy fiberglass nie
stanowią dla niej żadnego kłopotu. Tu jest się w dobrych rękach!
(KH)

a Patrycja Bławat, Mobilna
Kosmetyczka, Pinczyn 3
- Zapraszam na manicure, akryl,
żel, zdobienia, zabiegi podstawowe na twarz i ciało, makijaż, zabiegi upiększające, pedicure, depilacje, stylizację rzęs - pisze
na swojej stronie Patrycja Bławat,
Mobilna Kosmetyczka.
- Stylizacją paznokci zajmuję się
od kilkunastu lat. Oferuje swoje
usługi mobilnie, klientki mogą
skorzystać z usług również
na miejscu - mówi Pani Patrycja. Lubię wprowadzać nowości. Najważniejsze jest dla mnie zadowolenie klientek Do każdej pani trzeba podchodzić indywidualnie.
Moim celem jest spełnienie ich
pomysłów. Wśród trendów, które
są najpopularniejsze w ostatnim
czasie można wymienić: klasycz-

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

FOT. P. HUKAŁO

zdolności manualnych - mówi
Barbara Kleszcz. - Trzeba mieć
zmysł plastyczny, kompozycyjny oraz wiedzę i umiejętności.
Stylizacją paznokci interesowałam się od zawsze. Nadal jest to
moja pasja, z tym że teraz jest
także sposobem na życie. Zwycięstwo w plebiscycie Mistrzowie Urody wiele dla mnie znaczy. Wiem, że głosowały
na mnie klientki Salonu z Pazurem. (TC)

dyna pasja pani Elżbiety. Zwyciężczyni plebiscytu „Mistrzowie Urody” w powiecie lęborskim poświęca
się również... ćwiczeniom na siłowni. Niekoniecznie tylko ćwiczeniom
fitnes. - Podnoszę też ciężary, ale
nie dla muskulatury, raczej żeby delikatnie podkreślić mięśnie - mówi
pani Elżbieta i dodaje, że oprócz kobiet do jej salonu przychodzą mężczyźni, np. budowlańcy, którzy
chcą poprawić wygląd swoich
dłoni. (ROG)

a Katarzyna Krupińska,
Beauty Box, Malbork
W branży kosmetycznej działa
już od jedenastu lat, wtedy ukończyła pierwszy kurs w zakresie
stylizacji paznokci, ale nie wiedziała jeszcze, że to będzie jej zawód.
- Na początku był to sposób, żeby dorobić sobie na studia
na pierwszym i drugim roku śmieje się pani Katarzyna.
A jest absolwentką dziennikarstwa. Poszła więc w zupełnie innym kierunku, jednak ciekawość
świata przydaje się także w tym
zawodzie. Trzeba dużo się szkolić, śledzić nowe trendy. Pani Katarzyna ma za sobą wiele szkoleń, a w planach są kolejne.
Pracuje od rana do wieczora
przez sześć dni w tygodniu - takie

Grunt to dobrze dobrać Z zamiłowania do piękna

Ma swój Salon z Pazurem
a Barbara Kleszcz, Salon
z Pazurem, Nowy Dwór
Gdański
10 lat temu stylizacja paznokci
stała się zawodem Barbary
Kleszcz. To właśnie wtedy wybrała tę dziedzinę kosmetologii
jako swój zawód.
Pani Barbara pracowała w kilku
innych gabinetach, aż w końcu
postanowiła założyć swój własny salon specjalizujący się
w stylizacji paznokci. Salon
z Pazurem, bo taką nosi nazwę,
mieści się przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim.
W pracy przyświeca jej profesjonalizm. Dbałość o każdy
aspekt stylizacji paznokci doceniają klientki. - Stylizacja paznokci to zawód wymagający

a Elżbieta Wojtas, Studio
Versal, Lębork
Pani Elżbieta pracuje w branży kosmetycznej od 12 lat. Prowadzi studio Versal w Lęborku.- To zawód,
który wykonuję z pasją - mówi. Zawsze lubiłam malować paznokcie, mam manualne zdolności.
Uwielbiam to robić. Do tego bardzo
dużo satysfakcji daje mi
kontakt z ludźmi. Jestem też instruktorką stylizacji paznokci.
Pani Ela ukończyła szkołę kosmetyczną w Gdyni. - Jeźdżę też
na liczne szkolenia i warsztaty
- podkreśla.
Wygrana w powiatowym etapie
plebiscytu bardzo ją ucieszyła. - Jestem bardzo zadowolona, że tyle
moich klientek oddało na mnie głos
- mówi Elżbieta Wojtas.
Kosmetyka to największa, ale nie je-

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Aleksandra Kania swoją przygodę ze stylizacją paznokci zaczęła
dość nietypowo, bo od... rękodzieła, m.in. biżuterii. Od zawsze
pasjonowało ją zdobnictwo, co
z czasem zaczęła wykorzystywać
w stylizacji paznokci. Do Studia
Urody Visage trafiła, po tym jak
wykonała manicure jednej ze
swoich koleżanek, a efekty jej
pracy zostały dostrzeżone. W salonie pracuje już dwa lata. Studio
Urody Visage w Kwidzynie, które
znajdziemy przy ul. Szerokiej może mówić o podwójnym
sukcesie, bo triumfowało nie tylko w kategorii, w której o głosy
naszych Czytelników rywalizo-

FOT. MATERIAŁ PRASOWY

a Aleksandra Kania, stylistka
paznocki ze Studia Urody
Visage w Kwidzynie

Artyzm w paznokciach
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Kocham to, co robię
FOT. ROBERT GĘBUŚ

Zaczęła od... biżuterii

ne czerwienie, baby boomer, brokaty.
Klientki mogą skorzystać z wielu
różnych zabiegów. Jesienią panie
chętnie wybierają oczyszczanie,
maseczki nawilżające, stylizację
rzęs. - Panie coraz chętniej wykonują stylizację rzęs - mówi Pani
Patrycja. - Zabieg wymaga dużej
precyzji, trwa około dwóch godzin. Bardzo lubię swój zawód,
nie zmieniłabym go na żaden inny, daje mi wiele satysfakcji. (KFU)

Współorganizatorem plebiscytu Mistrzowie Urody były
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
organizator Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA
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(LD)

Rodzinny interes

Krocek. Rzeczywiście zawód,
który wybrała pani Ewelina to jej
pasja.
- Sięgając w przeszłość to chyba
od dziecka chciałam być fryzjerką. Zawsze imponowało mi modelowanie włosów, ten klimat
w zakładach fryzjerskich. Teraz
wspiera mnie mąż, rozumie moją
pasję, sam się nią zresztą zaraził.
Razem prowadzimy prawdziwy
rodzinny biznes z którego jesteśmy bardzo dumni. (RAD)

FOT. ARCH. WŁASNE

z wyprzedzeniem. Rzadko się
zdarza, by ktoś bez umówienia
trafił na wolnego fryzjera.
Panie brały już udział w naszym
plebiscycie Mistrzowie Urody dwa lata temu. Ich zakład znalazł
się na trzecim miejscu. - Śmiałyśmy się, że następnym razem to
będzie pierwsze miejsce i tak się
stało - dodaje właścicielka. - Może podoba się im atmosfera, która u nas panuje.
Pracujemy od poniedziałku
do soboty - dodaje fryzjerka. (DS)

FOT. PIOTR FURTAK

aSalon Hania, Chojnice,
ul. Gdańska 33a
Salon fryzjerski prowadzony przez
Hannę Machuttę funkcjonuje w tym
właśnie miejscu od czterech lat.
- Od dziecka wiedziałam, że chcę
zostać fryzjerką i spełniam się w tym
- mówi właścicielka. - Pracuję wspólnie z koleżanką, mamy uczennice
i bardzo ważne jest dla nas to, żeby
zrobić z nie prawdziwe mistrzynie.
To jedna z dużych zalet tego zawodu. Praca jest naszą pasją i chyba
dzięki temu wygrałyśmy w powiecie
chojnickim w kategorii salonów fryzjerskich. Widocznie klientkom podoba się to co robimy. Jesteśmy z tego dumne.
Pani Hanna przyznaje, że zawód jest
trudny. W końcu to fryzjer odpowiada za fryzurę klienta.
- Bardzo ważna jest rozmowa

a Salon Fryzjerski „U Basi”,
Barbara Merchel, Bącz
Salon funkcjonuje krótko, bo od maja br., ale właścicielka, Barbara
Merchel, w zawodzie pracuje już 21
lat.
- Wcześniej przez wiele lat pracowałam w Sierakowicach - opowiada pani Basia. Jak mówi, zawsze podobał
jej się zawód fryzjerki. Lubiła czesać
i eksperymentować z fryzurami. Starała się też doradzać klientkom, podpowiadać, co jest modne, w jakiej
fryzurze wyglądałyby najładniej.
- Pamiętam, jak podczas praktyk
szefowa studziła ten nasz zapał do
sugerowania paniom zmiany fryzury, a my po prostu chciałyśmy być
kreatywne - śmieje się pani Basia. Dziś mam swój salon, pracuję
na własny rachunek i mogę sobie
na tę kreatywność do woli pozwalać. O dziwo, klientki są wdzięczne

z klientem - dodaje fryzjerka. - Podczas niej musimy ustalić czego pragnie, co mu się podoba... Wtedy,
wspólnymi siłami to tworzymy.
Hanna Machutta fryzjerką jest w sumie już od 18 lat. Przez 9 lat pracowała w Anglii. Tam również pracowała w zawodzie. Zanim wyjechała
na Wyspy Brytyjskie również prowadziła swój zakład fryzjerski.
Klientki dobrze więc znają to
miejsce i pewnie dlatego chętnie
tu wracają. (PIF)

za rady w kwestii nie tylko fryzury,
ale też dbania o kondycję włosów.
Pani Barbara łączy pracę z wychowywaniem trojga dzieci, w tym bliźniąt.
- Przy trójce dzieci plusem jest to, że
zakład fryzjerski znajduje się w moim domu - dodaje. - Dzięki temu
mogę zajmować się rodziną, a jak
przychodzi klientka, idę do salonu.
To bardzo wygodne rozwiązanie.
Serdecznie dziękuję wszystkim
klientkom, które tak skutecznie wysyłały na mnie SMS-y. (LP)

FOT.NADESŁANE

wiliśmy na klientelę kobiecą. Salon
zajmuje się głównie koloryzacją
i upiększaniem w każdy możliwy
sposób włosów. - Obecnie jestem
na etapie zatrudniania pracowników więc na te chwilę nie mam zatrudnionych żadnych osób - mówi
pani Agata.- Zależy mi na ty, by pracowały tu kobiety, aczkolwiek gdyby była okazja zatrudnienia mężczyzny to pewno , po głębokich
przemyśleniach, mógłby tu pracować. (ROG,OLE)

Robią cuda z włosami

Salon kreatywny

Własny biznes się udał
a Zakład fryzjerski, Pruszcz
Gdański, ul. Polskich Kolejarzy 15
W przyszłym roku w lutym zakład będzie obchodził dziesięciolecie istnienia. Jego właścicielki Agata Konarzewska i Joanna
Wilczopolska razem pracują już
od 17 lat.
- Pracowałyśmy razem już w poprzednim zakładzie fryzjerskim mówi Agata Konarzewska,
współwłaścicielka. - Pewnego
dnia zdecydowałyśmy się, że
chcemy spróbować i otworzyć
swój biznes. Oczywiście miałyśmy obawy, czy nam się uda, czy
będą klienci. Okazało się, że niepotrzebnie się martwiłyśmy. Nasi
klienci przeszli za nami, doszli
nowi i obecnie na brak pracy nie
narzekamy. Na wizytę w naszym
zakładzie trzeba się umówić

(TM)

Odpowiedzialny zawód
FOT. DOMINIK RADECKI

a Salon Fryzjerski Ewelain,
Miastko,
ul. Konstytucji 3 Maja 1
Salon Fryzjerski Ewelain prowadzi Ewelina Krocek wraz ze swoim mężem Marcinem. - Salon fryzjerski prowadzimy wspólnie od
11 lat , mamy sporo stałych klientów, którzy chętnie do nas przychodzą– mówi fryzjerka Ewelina
Krocek.
Fryzjerka swoich klientów zawsze wita szerokim uśmiechem,
potrafi też świetnie doradzić.
- Klientom oferujemy usługi fryzjerskie i kosmetyczne. U nas
o fryzurę mogą zadbać zarówno
kobiety, mężczyźni jak i dzieci .
Posiadam duże doświadczenie
w moim wymarzonym zawodzie.
Fryzjerstwo , to nie tylko praca,
ale równie pasja - mówi Ewelina

jaż panie poznają preferencje
klientki i przeanalizują jej urodę,
tak aby wszystko współgrało ze
sobą.
Dodajmy, że w studiu Prestige
makijaż profesjonalny jest wykonywany na różne okazje, w tym
na ten jeden wyjątkowy dzień,
czyli ślub. Wystarczy umówić się
na dogodny termin, aby następnie cieszyć się perfekcyjnie wykonanym makijażem.

a Studio Fryzur Kameleon,
Debrzno, ul. Cicha 5
„Sympatyczna atmosfera i bardzo fajna właścicielka”, „Te kobiety czynią cuda z włosami” to
niektóre z komentarze klientek
„Kameleona”. I nic dziwnego, bo
szefuje tu laureatka kilku już
edycji naszego plebiscytu Anna
Zenka.
- Jestem fryzjerem, bo to lubię mówi pani Anna, a jej 16-letni
staż pracy mówi sam za siebie.
Zaczynała pracując w rozmaitych zakładach i robiąc fryzury
„po domach”. Od czterech lat
z powodzeniem prowadzi własny zakład. Co tylko pojawia się
na fryzjerskim rynku szybko jest
testowane w „Kameleonie”, panie, które chcą odmienić wygląd
za pomocą fryzury, mogą tu li-

FOT. ARCH. WŁASNE

z klientami dają nam siłę i powodują bliższe relacje - dodaje.
Wystrój pracowni jest w nowoczesnym stylu, oraz w dominującym ciepłym odcieniu szarości
i pomarańczy.
- W pracowni wykonujemy kreatywne modne fryzury, różnymi
technikami strzyżenia. Zapraszamy do nas zarówno panie
i panów - dodaje Sebastian
Pepiński.

a Studio Fryzur Cichosz, Słupsk,
ul. Marii Konopnickiej 13c
Studio Fryzur Cichosz prowadzi
działalność w Słupsku od pół roku,
ale już zdołało się przebić na trudnym rynku. To salon napędzany
marzeniem, z własną tożsamością,
świadomością celów i konsekwentnym dążeniem do ich realizacji.- To
było moje marzenie - podkreśla pani Agata Cichosz, szefowa Studia
Fryzur Cichosz ze Słupska. - Rynek
jest trudny, ale jeśli się czegoś bardzo chce i do tego dąży, to wszystko
można osiągnąć.
Studio krok po kroku sięga po coraz
wyższe cele. Klientki wychodzą
z niego piękniejsze i dzięki temu
piękniejszy staje się świat. - Naszymi klientkami są tylko i wyłącznie
kobiety - mówi pani Agata- Zależało
nam na specjalizacji, dlatego posta-

czyć na profesjonalne wsparcie,
klimat i sympatyczną atmosferę.
- Klienci mają przecież dostęp
do wszystkich informacji, nowości i chcą, żeby były one dostępne na miejscu. Dlatego my
także wciąż zdobywamy nowe
umiejętności - mówi pani Zenka.
Niedawno studio zmieniło lokalizację - obecnie działa przy ul. Cichej.
(STEF)

Miły prezent na jubileusz
a Salon Fryzjersko- Kosmetyczny Enigma, Kościerzyna,
ul. Szopińskiego 1/3
W tym roku przypadła dziesiąta
rocznica powstania salonu. Załoga ma powody do świętowania,
bo ich pracę docenili nasi Czytelnicy. W salonie pracuje pięć osób.
Właścicielką jest Martyna
Formella.
- W tym roku przeprowadziliśmy
się, ale nasza siedziba nadal jest
w tym samym budynku - mówi
właścicielka.- Cieszymy się z wygranej w plebiscycie. To dla nas
bardzo miłe zaskoczenie. Mamy
dużo stałych klientów, ale też
wciąż przybywa nowych. Oby
tak dalej.
W Salonie Enigma klientki najczęściej przychodzą na koloryzacje i strzyżenia. Wykonywane są
strzyżenia damskie, męskie

FOT. JOANNA SURAŻYŃSKA

a Studio Fryzjerskie Prestige
Wioletta Mączkowska, ul.
Gdańska 53/2, Rumia
W tym salonie można znaleźć
wszystko to, co jest najważniejsze, a więc fryzjera stylistę i specjalistkę od makijażu, a także
profesjonalne kosmetyki oraz
obsługę na najwyższym poziomie.
Właścicielka salonu fryzjerskiego
Prestige to Wioletta Mączkowska, wizażystka makijażu, mistrz
„nożyczek oraz pędzla”, którego
gust, a także wyczucie estetyki
w sposobie wystylizowania i wykonania fryzury zadowolą nawet
najbardziej wymagającego klienta salonu Prestige.
W tym miejscu nic nie dzieje się
przypadkiem. Zanim więc zostanie wykonana fryzura, albo maki-

FOT. NADESŁANE

a Pracownia Fryzjerska Max,
ul. Legionów 107,
Gdynia
Działają od 2008 roku i przez
ten czas zebrali spore grono zadowolonych klientów, którzy
chętnie do nich wracają. Prowadzą salon przy ulicy Legionów,
od marca zapraszają do zupełnie
nowego miejsca - po drugiej
stronie ulicy niż wcześniej.
- Fryzjerstwo to nasza pasja, jak
klient jest zadowolony z naszej
pracy, to my też jesteśmy z niej
zadowoleni. Cieszymy się, że
klienci mają do nas zaufanie, bo
to dla nas bardzo ważne - mówi
Sebastian Pepiński, jeden ze
współwłaścicieli salonu. - Zawsze przychodzili tutaj uśmiechnięci, po prostu kochamy to co
robimy. Codzienne rozmowy

FOT. TM

Ważne, aby klient nam ufał Jakość i profesjonalizm Idziemy za marzeniami

i dzieci. Popularnością cieszą się
też: keratynowe prostowanie
włosów, przedłużanie włosów,
zabiegi regeneracyjne, pielęgnacyjne (sauna parowa z ozonem),
stylizacje i upięcia okolicznościowe. W soboty wykonywane są
fryzury ślubne. Chętnych pań nie
brakuje.
- Jeśli chodzi o koloryzacje, to jesienią klientki chętnie wybierają
odcienie miedziane - mówi M.
Formella. - Na topie wciąż są także naturalne koloryzacje. (SURA)
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wybierać! W imieniu Pani Kasi serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Fryzjernii. O tym, że warto niech świadczą opinie klientek: Nie wiem, czy ja jestem taka wybredna, czy do tej pory jakoś źle
trafiałam, jeśli chodzi o fryzjerów.
Tutaj, nie było o tym mowy! Było
przefantastycznie, przemiło,
przeprofesjonalnie. Jednym słowem: cuda! Dziękuję! Na pewno
wrócę i będę polecać! - napisała
pani Zuza. (AK)

FOT. MAT. PRASOWE

jak i zarostu.
Klienci chwalą sobie precyzję
wykonania oraz atmosferę w salonie. Z kolei jego właścicielowi
zależy na profesjonalnym i indywidualnym podejściu do klienta
oraz precyzji i solidności wykonania usługi.
- Cieszę się, że klienci nas docenili - dodaje pan Łukasz. - Podziękowania za wsparcie udziału
w plebiscycie należą się całej ekipie salonu, klientom oraz rodzinie. (PZ)

(ROG,OLE)

a Studio Fryzur Adam
Sierocki, Koteże, ul. Główna 1b
Studio działa od lutego 2017 roku. Adam Sierocki jest w branży
od 10 lat. Doświadczenie i talent
doceniają klientki i klienci, którzy
przyjeżdżają na wizyty nie tylko
z powiatu starogardzkiego, ale
także m.in. z Trójmiasta,
Kościerzyny, Pelplina. - Jesteśmy
od tego, aby realizować pomysły
klientek - mówi Adam Sierocki. Stawiamy na swoją wiedzę, staramy się doradzać, pokierować koloryzacją w odpowiednim kierunku i dobrać ciekawe rozwiązania.
Strzyżemy również wielu mężczyzn.
Na Facebooku - Studio Fryzur
Adam Sierocki klientki oraz klienci zostawią liczne, pozytywne komentarze. Salon otrzymał naj-

wyższą ocenę! - Pierwszy raz korzystałam z usług Adama, kolor
blond wyszedł przepiękny! - pisze
zachwycona klientka. - Włosy są
odżywione i super wystrzyżone.
Nie pamiętam kiedy się tak układały . Adam to prawdziwy artysta. Ponadto mycie włosów na fotelach z masażem pleców, to jest
prawdziwy hit! Salon przepiękny.
Kosmetyki do włosów najwyższej
jakości. Już nie mogę się doczekać kolejnej wizyty. (KFU)

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

a Centrum Sztuki Fryzjerskiej
Izabela Bulzak, Malbork, ul.
Grunwaldzka 10
To nie jest prima aprilis...
- Własną działalność gospodarczą
rozpoczęłam 1 kwietnia 2003 roku śmieje się pani Izabela.
Wtedy miała za sobą sześć lat stażu
w zawodzie fryzjerki. W tym kierunku kształciła się w szkole w Malborku, ale już dużo wcześniej wiedziała,
że właśnie to chce robić w życiu najbardziej. - Od dziecka obcinałam
włosy swoim lalkom, a potem zajęłam się fryzurami klientek. Nikt mnie
nie zachęcał, żeby pójść tą drogą. To
jest spełnienie moich marzeń
od maleńkości - mówi pani Izabela.
Jest fryzjerką damsko-męską, ale
zajmuje się głównie damską częścią
klienteli. W zdecydowanej mierze są
to stałe klientki od lat zadowolone

z efektów pracy pani Izabeli. - Robienie włosów mnie uspokaja, mogłabym nie wychodzić z pracy. Szczególnie lubię farbować włosy i patrzeć, jak klientka wychodzi od nas
odmieniona - dodaje.
Usługi koloryzujące pani Izabeli poleca m.in. na swoim blogu Adrianna
Zawadzińska, Miss Polski na Wózku
2016 z Malborka. W salonie pracuje
jeszcze jedna fryzjerka (głównie
od fryzur męskich) i specjalistka
od stylizacji paznokci. (RK)

Klientki robią „na bóstwo”
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

FOT. T.CHUDZYŃSKI

ska. - Obecnie w salonie pracujemy
we cztery. Jesteśmy na bieżąco ze
wszystkimi trendami, jeździmy
na szkolenia. Mamy nowocześnie
wyposażony salon, dostosowujemy godziny pracy do klienta. Fryzjerstwo nie jest łatwym zawodem,
trzeba mieć umiejętności, zmysł,
trzeba umieć dobrać fryzurę dla
klientki, wytrzymać długo w pracy,
ale chyba dla wszystkich nas, pracujących w salonie, jest to pasja, ukochane zajęcie. (TC)

Chwaleni za precyzję
a Fryzjerstwo Męskie „Tadeusz”, Tczew, ul. Wyzwolenia
1/3
Salon istnieje w obecnej lokalizacji nieprzerwanie od 1990 r.
Obecny właściciel, Łukasz
Kowalewski, przejął jego prowadzenie po ojcu czternaście lat temu. Można więc śmiało powiedzieć, że rodzinne tradycje doczekały się kontynuacji.
- W ciągu tylu lat funkcjonowania
doczekaliśmy się stałych, wieloletnich klientów, nie tylko z naszego osiedla - wyjaśnia pan Łukasz. - Skupiamy się na fryzjerstwie męskim oraz barberingu.
Można powiedzieć, że byliśmy
prekursorami profesjonalnego
zajmowania się zarostami klientów w Tczewie. Oferujemy m. in.
trymowanie brody, wycinanie
wzorków, retuszowanie głowy

gdzie konkurencja jest bardzo duża
a czasu na wybicie się jest coraz
mniej.
W salonie pracują 3 osoby. - Na razie mamy same kobiety ale gdy będzie okazja zatrudnienia mężczyzny to czemu by nie spróbować uważa pani Weronika. - Wiadomo,
że klientki wolą być strzyżone
przez kobiety aczkolwiek każdemu
należy dać szanse na wykorzystanie swoich tzw. 5 minut.

Prawdziwy artysta

Pasja i ukochane zajęcie
a Salon fryzjerski Agata Majewska, Nowy Dwór Gdański,
ul. Kard. Wyszyńskiego 7
Agata Majewska jest pasjonatką fryzjerstwa. - Od małego lubiłam bawić się włosami i nie miałam problemu z wyborem szkoły i zawodu mówi Agata Majewska. - Pracowałam w kilku firmach, postanowiłam
jednak założyć własną działalność.
Zaczynałam od zera. Wydaje się, że
salon już wrósł w lokalny rynek. Salon znajduje się na Osiedlu Wyszyńskiego, w pasażu przy bloku nr 7.
Oprócz standardowych usług (dla
pań i panów), cięcia, strzyżenia, koloryzacji, czesania, oferuje zabiegi
nawilżające na włosy, makijaże, jest
też solarium. - Na rynku działamy
już szósty rok, mamy sporą grupę
klientów, którzy regularnie nas
odwiedzają - mówi Agata Majew-

a Studio Fryzjersko-Kosmetyczne Weronika, ul. Zwycięstwa 5, Lębork
Studio Fryzjersko-Kosmetyczne
Weronika z Lęborka zajęło pierwsze miejsce w plebiscycie na „Mistrzów Urody Powiatu
Lęborskiego. - Cieszymy się z sukcesu- mówi Weronika Bania, szefowa studia.
To nie pierwszy start pani Weroniki
w naszym plebiscycie, ale pierwszy
taki sukces w roli szefowej salonu.
Prowadzi go od 2016 roku. Wśród
specjalności zakładu znajdziemy... Farbowanie włosów, strzyżenie
męskie i damskie - mówi Weronika
Bania i dodaje: Jestem bardzo zadowolona ponieważ mój salon
po raz kolejny osiąga jakiekolwiek
wyniki w owym plebiscycie a to nie
jest łatwe zwłaszcza na finiszu

FOT.MAT.NADESŁANE

FOT. MATERIAŁ PRASOWY

a Salon fryzjerski Fryzjernia
Katarzyny Jurkiewicz, ul. Mickiewicza 5 w Kwidzynie
Pani Katarzyna Jurkiewicz triumfowała w dwóch kategoriach. Została
bowiem najlepszą fryzjerką powiatu kwidzyńskiego, ale na pierwszym miejscu w innej kategorii, głosami Czytelników i z pewnością zadowolonych klientów, znalazł się
również jej zakład fryzjerski Fryzjernia. Salon oferuje szeroki wachlarz
usług, są to: strzyżenia damskie,
męskie, dziecięce, modne koloryzacje, sauna ozonowa, pielęgnację
włosów, upięcia okolicznościowe,
przedłużanie i zagęszczanie rzęs,
przedłużanie paznokci metodą żelową i akrylową, manicure klasyczny i hybrydowy, zabiegi pielęgnacyjne na twarz, depilacja woskiem,
pedicure. Jak widać, jest w czym

Miss poleca ten salon

Każdy ma swoje 5 minut

a Studio Fryzjersko-Kosmetyczne Efekt, Bolszewo,
ul. Okrężna 8
Studio obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia. Przez ten
czas zyskało masę wiernych
klientek. - Zajmujemy się fryzjerstwem w pełnym zakresie, zarówno męskim jak i damskim,
do tego wykonujemy makijaże,
hennę, przekłuwanie uszu i zabiegi na paznokcie - tłumaczy
Żaneta Rutkowska, właścicielka
salonu. - Tak więc po wizycie
u nas klientka lub klient wychodzą zrobieni „na bóstwo”.
Panie najczęściej odwiedzają salon w celu farbowania włosów,
a panowie aby ostrzyć się, ale nie
tylko. Jak słyszymy, panów u fryzjera jest mniej niż pań, ale powoli ich liczba rośnie.

FOT. ARCHIWUM

Pełen wachlarz usług

- Latem chłopcy rozjaśniali włosy
czy też farbowali np. na zielono,
z kolei starsi panowie przykrywają siwiznę - tłumaczy właścicielka. Salon zajmuje się też okolicznościowym fryzjerstwem, np. robi piękne fryzury na wesela czy
makijaże na różne wydarzenia,
np. na zbliżające się Halloween.
Klientki ze Studia Efekt
w Bolszewie zawsze wychodzą
zadowolone.
(JK)
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Pięknego Ciała i Fryzur. - Największą popularnością cieszą się
u nas zabiegi na twarz, stylizacja
paznokci, malowanie lakierem
hybrydowym, manicure i pedicure - wylicza pani Beata. - Od początku działalności skupiliśmy się
na kosmetyce twarzy, ciała i paznokci, idąc dalej w szeroką dziedzinę wyszczuplania i modelowania sylwetki. Stawiamy
na profesjonalną obsługę i miłą
atmosferę. (EA)

a Klinika Urody Lorenzo
Coletti, Słupsk,
ul. Kulczyńskiego 2
Salon w Słupsku należy do sieci
salonów Lorezo Coletti. Slupski
oddział prowadzony od 8 lat.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni
z wyniku w plebiscycie- mówi
Marta Szarogroder, menadżer
Salonu Lorenzo Coletti. - Zajmujemy się Kosmetologią Medyczną.
Wachlarz usług, świadczonych
przez salon jest bardzo szeroki.
Składają się na niego m.in. zabiegi redukcji tkanki tłuszczowej
i cellulitu z ujędrnianiem metodą
sonotermolipolizy. Ta zaawansowana technologia liposukcji ultradźwiękowej przy pomocy fal
radiowych pozwala na skuteczne
pozbycie się tkanki tłuszczowej.

Salon oferuje również zabiegi
kosmetyczne twarzy, w tym wygładzanie zmarszczek, poprawienie opadających kącików ust,
kondycji skóry twarzy czy korekcja cieni pod oczami przy użyciu
kwasu hialuronowego. Salon wykonuje również makijaż permanentny.- Używamy nowoczesnego sprzętu medyczne i zaawansowanej technologii - mówi pani
Marta.
(ROG)

a Ewelain Studio Tattoo Salon
Fryzjersko-Kosmetyczny
Marcin Krocek, Miastko,
ul. Konstytucji 3 Maja 1
Salon Tatto to jedyne miejsce
w całym powiecie bytowskim
w którym profesjonalnie można
ozdobić skórę tatuażem . Jego
właścicielami jest małżeństwo
Eweliny i Marcina Krocek. - Salon
Tattoo prowadzimy od 6 lat. Mamy doświadczonego tatuażystę ,
który swój fach wykonuje od a ż
27 lat. To prawdziwy fachowiec
i artysta. Czego on nie potrafi.
Wystarczy pokazać mu wzór
a na pewno odzwierciedli go
na skórze. To także bardzo ciekawy i doświadczony człowiek.
Przy zabiegach zawsze zajmie
klienta niezwykła rozmową
Odwiedzają nas klienci z całego

FOT. DOMINIK RADECKI

FOT.ARCHIWUM

a Centrum Pięknego Ciała
i Fryzur, ul. Jagiełły 4/1, Sopot
To już drugie zwycięstwo
sopockiego Centrum Pięknego
Ciała i Fryzur w naszym plebiscycie. W kategorii Salon Fryzjerski
Roku, na szczeblu wojewódzkim,
zajęło ono wysokie, drugie miejsce. W kategorii Studio Urody
Roku, na szczeblu powiatowym miejsce pierwsze! - Serdecznie
dziękujemy za to wielkie wyróżnienie - mówi Beata Mucha,
właścicielka Centrum Pięknego
Ciała i Fryzur. - Na podium stanęliśmy dzięki głosom naszych oddanych klientów. To dla nas wielki zaszczyt - dodaje. Oczyszczanie, peeling, zabiegi nawilżającoodżywcze, ale też regulacja brwi
czy henna - to zaledwie część bogatej oferty sopockiego Centrum

FOT. NADESŁANE

Nauka w służbie urody Tatuaż dla każdego

Dbamy o ciało i twarz

powiatu, ale także ze Słupska,
Koszalina, a nawet Gdańska.
Praktycznie znani jesteśmy
na całym Pomorzu – mówi Marcin Krocek.
Studio urody Ewelain to także
usługi fryzjerskie. Tutaj króluje
pani Ewelina. Jednak za tatuaże
odpowiada pan Marcin.
- Ja zajmuje się fryzjerstwem
i kosmetyką a mój mąż odpowiada za gabinet tatuażu - mówi
Ewelina Krocek. (RAD)

(PIF)

FOT. NADESŁANE

o tym, że dobrze się u nas czują.
W Salonie Urody Pure Beauty dzięki użyciu zaawansowanych technik oraz wysokiej jakości preparatów i zabiegów, kosmetyczki są
w stanie zaspokoić oczekiwania
najbardziej wymagających klientek.
- Zdrowie i uroda jest wizytówką
każdej kobiety, dlatego dbajmy
o nie, aby każdego dnia czuć się
wyjątkowo, ponieważ piękno jest
w każdej z nas - dodaje Justyna
Chmielewska. (LP)

a Gabinet masażu i kosmetyki
Dotyk, Szopińskiego 1/9,
Kościerzyna
W tym miejscu każdy może poczuć się wyjątkowo.
- Naszym priorytetem jest przede wszystkim zadowolenie klientów - mówią pracownicy gabinetu. - To daje nam największą satysfakcję i motywację do działania. Staramy się pod każdym
względem sprostać oczekiwaniom klientów i sprawić, by każdy wyszedł od nas w pełni zadowolony i usatysfakcjonowany.
Gabinet oferuje szeroki zakres
usług. W tym miejscu wykonuje
się zabiegi upiększające , jak i pielęgnacyjne twarzy oraz ciała.
Jednakże największe zainteresowanie wzbudza stylizacja rzęs,
makijaż okolicznościowy oraz
masaże. Po te zabiegi klienci wra-

cają najczęściej i najwięcej komplementów kierują pod adresem
pracowników właśnie odnośnie
tych usług. Gabinet funkcjonuje
od września 2016 r.
- Jesteśmy stosunkowo nowym
salonem - mówią pracownicy. Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to przede wszystkim chcemy utrzymać zadowolenie klientów. Nieustannie się szkolimy
i kształcimy, by zapewniać naszym klientom najwyższą jakość
usług i zadowolenie. (EDA)

FOT. ARCH. WŁASNE

FOT. BEATA GLIWKA

Pełen profesjonalizm

Panie dobrze się tu czują
a Salon Urody Pure Beauty,
Chwaszczyno, ul. Oliwska 106
Jego właścicielką jest Justyna
Chmielewska. Jak mówi, dzisiejsze klientki są bardziej świadome
własnych potrzeb niż jeszcze kilka
lat temu.
- Obecnie panie doskonale wiedzą,
czego chcą i żądają profesjonalnego wykonania zabiegu - mówi pani
Justyna, kosmetolog z wykształcenia.
W salonie pracuje też pani Weronika, technik kosmetyczny.
- Ważna jest też atmosfera, którą
panie bardzo sobie u nas cenią.
Czasem przychodzą ot tak, zwyczajnie pogadać i wypić kawkę śmieje się pani Justyna. - Przy okazji umawiamy się na konkretny termin zabiegu, choć niekoniecznie.
Bywa, że panie wpadają tylko
na ploteczki. To miłe, bo świadczy

przecież nie sposób odmówić
stałej klientce. Za to jest ogromna satysfakcja, kiedy panie wychodzą zadowolone. Do pracy
przychodzimy z przyjemnością,
możemy więc powiedzieć, że
właściwie nie pracujemy - śmieje
się pani Sławomira. - Takie hasło
mamy zresztą w salonie „Rób to
co kochasz, a nie przepracujesz
ani jednego dnia”. Salon czynny
jest w pon. -pt. w godz. 9- 19
i w soboty w godz. 9-17. (STEF)

a Yasumi Instytut Zdrowia
i Urody, Pruszcz Gdański,
ul. Spokojna 2
Studio urody, które zajęło pierwsze miejsce w tej kategorii w powiecie gdańskim zostało otwarte
w wiosną tego roku, w Dzień Kobiet, 8 marca. Klienci mogą liczyć
na wykwalifikowany personel
i nowoczesne technologie.
- Posiadamy szeroki wachlarz
usług z zakresu pielęgnacji twarzy, ciała, dłoni i stóp. Wykonujemy również masaże, trwałą depilację laserową oraz zabiegi kosmetologii estetycznej - mówi
Małgorzata Prokop, menedżerka
salonu.
Yasumi Instytut Zdrowia i Urody
oferuje klientom także profesjonalne doradztwo oraz przyjazną
atmosferę. - Nasz gabinet pielęg-

nacji twarzy i ciała powstał z myślą
o osobach, które cenią piękny wygląd oraz dobre samopoczucie wyjaśnia Małgorzata Prokop. Staramy się stale zwiększać kwalifikacje naszych pracowników poprzez szkolenia oraz kursy. W najbliższym czasie planujemy wprowadzić zabiegi z makijażu permanentnego oraz nici PDO. Zabiegi
wykonywane są z należytym pietyzmem, wyciszeniem oraz oprawą muzyczno-aromatyczną. (DS)

Dążą do doskonałości
a Studio Urody Visage, ul. Szeroka 1 w Kwidzynie. Śmiało można uznać, że kwidzyński Visage, to
uczestnik plebiscytu już zaprawiony w bojach bowiem, właśnie to
studio było w gronie laureatów
jednej z poprzednich edycji. Jest to
wyjątkowe miejsce o komfortowych, klimatyzowanych, przyjaznych i nowocześnie urządzonych
wnętrzach. Zresztą, warto przekonać się o tym nie tylko je odwiedzając, ale także zaglądając
na Facebooka. Salon istnieje od 3
lat, a wachlarz jego usług jest naprawdę imponujący. - To studio,
w którym możesz zatrzymać się
na chwilę, odpocząć, uwolnić napięcie i stres dnia codziennego.
W naszym miejscu sprawimy, że
cudowne właściwości specjalnie
dobranych zabiegów pozwolą bez
wysiłku osiągnąć idealny wygląd,

FOT. MATERIAŁ PRASOWY

fryzury.
- Na tym polega charakteryzacja
– mówi właścicielka Makeup
Artist w Chojnicach. - Połączenie
makijażu i odpowiednio dopasowanej fryzury daje wyjątkowy
efekt. Mam doświadczenie, wiedzę, skończyłam odpowiednie
szkoły – to mnie wyróżnia. Osoby, które chciałyby się przekonać
jaki jest efekt - zapraszam
do swojego studia.

a DaRia, Człuchów, ul. Długosza 16
Salon DaRia funkcjonuje od maja
2016r. Prowadzi go Daria
Petelska wspólnie z mamą Sławomirą. Pani Daria specjalizuje
się w stylizacji paznokci, ale w gabinecie można też skorzystać
z innych drobnych zabiegów
kosmetycznych – zrobić hennę,
wyregulować brwi, „zrobić” rzęsy, makijaż… Jak podkreślają panie - każdą środę można z nich
skorzystać bez wcześniejszych
zapisów (w inne dni kalendarz
jest zapełniony na kilka miesięcy
do przodu). W soboty w salonie
króluje pani Sławomira, która zajmuje się... układaniem fryzur.
- Czasami pracujemy wiele godzin, salon jest otwarty do 19,
a bywa że kończymy o 21, ale

FOT. EDYTA OKONIEWSKA

a Makeup Artist Dagmara
Milczare, Chojnice, ul. Nowe
Miasto 17
Właścicielka studia ukończyła liceum plastyczne, później szkołę
makijażu i charakteryzacji w Krakowie. Dwa lata temu założyła
własny salon.
- Prowadzę studio makijażu i charakteryzacji – mówi pani
Dagmara. - Nie jestem typową
kosmetyczką. To co robię, to pewien rodzaj sztuki. Poprzez makijaż uzewnętrzniam piękno
i charakter danej osoby. Do każdego podchodzę indywidualnie.
Na pewno makijaże są bardzo
trwałe, a kosmetyki które stosuję, są najwyższej jakości.
Pani Dagmara prowadzi swoje
studio samodzielnie. Oprócz robienia makijażu wykonuje też

FOT. MATERIAŁY WŁASNE

Sztuka charakteryzacji Taka praca to przyjemność Zabiegi dla ciała i duszy

doskonałą sylwetkę i wspaniałe samopoczucie - reklamuje się
Visage. Mimo krótkiego stażu
na kwidzyńskim rynku, Studio
Visage klientki cenią za profesjonalizm i ciągłe dążenie do doskonałości. - Atmosfera bardzo przyjazna. Zawsze wychodzę z uśmiechem na twarzy. Podejście
do klienta każdej z Pań na najwyższym poziomie. Mega profesjonalny wywiad, co do oczekiwań - pisze w recenzji na Facebooku salonu pani Kamila. (AK)
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sjonalny sprzęt. Właśnie tu, znajdziemy pomoc przy takich schorzeniach jak łysienie całkowite,
łysienie plackowate, wypadanie
włosów, łuszczyca, łupież, czy
przetłuszczające się włosy.
Do dyspozycji są też gabinety
masażu, podologii, gdzie m.in.
można usunąć odciski, kurzajki
czy brodawki lub zrekonstruować paznokieć, a także gabinet
kosmetyczny, gdzie specjaliści
zadbają o naszą twarz. (ROG)

Klucz to kompleksowość

przenosi pielęgnację włosów
na zupełnie inny poziom. Podobnie jest zresztą z produktami
używanymi przez kosmetyczki.
- Kosmetyki Aspis, na których
pracujemy stworzone na bazie
naturalnych surowców pochodzących m.in. z Morza Martwego
- zaznaczają w Studiu. - To połączenie znanych od czasów starożytnych skarbów natury z nowoczesną technologią.
(KH)

ARCHIWUM STUDIA

Dbają o dobry wygląd
a Studio Urody JM, Reda,
ul. Łąkowa 20b
Zadbaj o swój wygląd i dobre samopoczucie - to hasło, które
przyświeca redzkiemu Studio
Urody. Gabinet w Redzie już
od 14 lat dba o dobry wygląd
swoich klientek i klientów.
- Przede wszystkim zajmujemy
się stylizacją paznokci. Panie
przychodzą do nas z z różnymi
pomysłami i obrazami, które
chciałyby mieć na swoich paznokciach, a my spełniamy te życzenia - mówi Justyna Laskowska, właścicielka Studia Urody.
W redzkim gabinecie kosmetyczki zapraszają klientki również
na drobne zabiegi kosmetyczne
i pielęgnacyjne np. rzęs, paznokci
u rąk czy stóp, czy hennę.
- Coraz częściej z naszych usług
korzystają też panowie. Interesu-

ją ich zabiegi związane ze stopami - dodaje pani Justyna, która
podkreśla, że klienci cenią ich gabinet za profesjonalizm, swojski
klimat i sympatyczną atmosferę
jaka tam panuje.
Zdanie właścicielki potwierdzają
same klientki, które na oficjalnym facebookowym profilu zachwalają Studio Urody przy ul.
Łąkowej.
- Profesjonalizm w każdym calu
plus pomysłowość i wielki talent
- pisze pani Ania. (TS)

FOT. PIOTR HUKAŁO

przede wszystkim nie szkodzić;
pomagać, ale nie za wszelką cenę. Dopiero później są względy
estetyczne.
O tym, jakim uznaniem cieszy
się pani Natalia, niech świadczy
fakt, że pracuje od poniedziałku
do piątku po jedenaście godzin.
Dodatkowo jeszcze w soboty
prowadzi w swoim studiu
szkolenia dla kosmetyczek, bo
posiada też uprawnienia instruktorskie. (RK)

a Studio Urody La Baute, Nowy
Dwór Gdański,
ul. Warszawska 2C
Najpopularniejszy salon w powiecie
nowodworskim działa już od 9 lat.
- Stworzenie takiego miejsca było
moim marzeniem - mówi Izabela
Szyszka, właścicielka salonu. - Kosmetyka to moja pasja, więc naturalne było, że to właśnie z nią zwiążę
swoją przyszłość.
Wśród istniejących salonów w regionie La Baute wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego
klienta, profesjonalizmem
oraz wspaniałą domową atmosferą.
Salon może pochwalić się szeroką
ofertą profesjonalnych zabiegów.
Gabinet oferuje usługi kompleksowe twarzy, ciała, dłoni oraz stóp. Każdy klient jest dla mnie szczególny, dlatego w moim gabinecie oto-

czony jest wyjątkową opieką. Cały
czas się rozwijamy. Właściwie co roku do naszej oferty dodajemy nowy
sprzęt i nowe zabiegi. Co ważne
uczestnicząc w seminariach, wykładach i sympozjach lekarzy, ekonomistów i światowych liderów
na rynku kosmetycznym systematycznie podnosimy nasze kwalifikacje. Oferując profesjonalną wiedzę
popartą odpowiednią praktyką pozostajemy do dyspozycji naszych
klientów - dodaje właścicielka. (KZ)

a Salon Kosmetyczny Eva,
Starogard Gdański, ul. Armii
Krajowej 9a
Salon Kosmetyczny Eva obchodzi
20-lecie istnienia. - Z nowościami
jesteśmy zawsze na bieżąco - mówi Ewa Zalewska, właścicielka Salonu Kosmetycznego Eva. - Dysponujemy dużą liczbą sprzętu medycznego wysokiej jakości. Staramy się dorównać kosmetyce,
kosmetologii, medycynie estetycznej na światowym poziomie.
Skupiamy się na dobrych szkoleniach. Dzięki temu mamy dobrą
renomę w mieście. To lata ciągłego
rozwoju, poszerzania wiedzy, nabierania doświadczeń , doskonalenia umiejętności i pozyskiwania
zaufania klientów. Proponujemy
szeroki zakres profesjonalnych zabiegów będących w zasięgu

wszystkich , opartych na wysokiej
klasy preparatach. Każdy klient
otrzyma równie rzetelną opiekę,
konsultacje i na jej podstawie propozycje zabiegów i terapii.
W salonie proponuje się tylko te
technologie , które poparte są doświadczeniem, a ich skuteczność
jest potencjalnie największa. Sztuką jest wykonać zabiegi tak, aby
osiągnąć jak najlepszy efekt oraz
naturalny wygląd zachowując pełne bezpieczeństwo! (KFU)

a Salon „Oliwia”, Tczew, ul.
Kubusia Puchatka 1
Najlepszy salon urody w powiecie
tczewskim powstał 2000 r.
Wkrótce klientki nie będą już
odwiedzać „Oliwii”, a „Przystań
Piękna”, bo tak zmieni się nazwa
salonu.
- Wyróżnia nas przyjazna atmosfera, profesjonalna obsługa, nowoczesny sprzęt do zabiegów, a także
ciekawa aranżacja wnętrza - wylicza Hanna Kolasińska, właścicielka. - Naszym mottem jest ukojenie
duszy i ciała.
Salon oferuje szeroką gamę usług
od podstawowych, takich jak pielęgnacja twarzy, dłoni i stóp, makijaże okolicznościowe po specjalistyczne, silnie odmładzające
i upiększające np. radiofrekfencja
mikroigłowa, fale radiowe,

FOT. MAT. PRASOWE

Z nowościami na bieżąco Będą Przystanią Piękna
FOT. ARCHIWUM WŁASNE

a Studio Urody Apis, ul. Sowia
1, Suchy Dwór
Gmina Kosakowo to urodowe zagłębie powiatu puckiego. To tutaj, w niewielkim Suchym Dworze działa nowoczesne Studio
Urody. Aspis to gwarancja zadowolenia klienta i profesjonalizm
w każdym calu. Pani Kamila zajmie się fryzurą, wizażystka Julia
sprawi, że wieczorowy makijaż
jeszcze bardziej przyciągnie
uwagę, a Paulina weźmie się
za paznokcie. Krótko mówiąc full serwis. Oferta jest na tyle szeroka, że każdy znajdzie coś dla
siebie. W dodatku wszyscy tu
pracują na specjalistycznym
sprzęcie. Nowinki technologiczne to specjalność Aspisu. Ostatnio bardzo dużą popularnością
cieszy się sauna ozonowa, która

a Studio kosmetyczne Natalia
Majka, ul. Chopina 7a/1a
Natalia Majka, właścicielka salonu przy ulicy Chopina, ukończyła
studia kosmetologiczne na gdyńskim wydziale Wyższej Szkoły
Urody Zdrowia i Edukacji w Poznaniu.
Od siedmiu lat specjalizuje się
w przedłużaniu paznokci,
a od trzech lat zajmuje się też
makijażem permanentnym.
- Najpierw skończyłam „ekonomik” w Malborku, ale zawsze mi
w duszy grała kosmetologia, kosmetyka, więc poszłam za odruchem serca - mówi. - Najtrudniej
w tym zawodzie jest sprostać
wymaganiom klientki i wytłumaczyć jej, że nie zawsze można
spełnić jej wyobrażenia. Najważniejszą cechą kosmetyczki jest

FOT. ARCHIWUM PRZWATNE

Salon kosmetyczny, który
cieszy się bardzo dużym
uznaniem. Jego fundamentem
jest głęboka wiedza szefowej
Centrum Zdrowego Włosa, na temat kłopotów z włosami. Tu
można znaleźć rozwiązanie niemal każdego problemu dotyczącego zdrowia naszych włosów.
Szefowa centrum wie
co robi: sama kiedyś miała
problem z włosami, teraz
działa od 4,5 roku w branży
kosmetycznej. Salon specjalizuje
się w leczeniu schorzeń
skóry głowy oraz włosów.
Zapewnia kompleksowa
konsultacja ze specjalistą, profe-

FOT. NADESŁANE

a Centrum Zdrowego Włosa,
Lębork, ul. Węgrzynowicza
5a/1

FOT. ARCHIWUM

Najważniejszy jest klient

Tutaj wyleczysz włosy Za odruchem serca

mezoterapia igłowa, jak również
makijaż permanentny. Klienci
szczególnie chwalą sobie nasze
szczere zaangażowanie i indywidualne podejście do każdej osoby
oraz profesjonalizm.
- Chciałabym podziękować mojemu zespołowi, szczególnie Dorocie Wołosowicz, Darii Wachowiak
oraz mojej córce Oliwii Kolasińskiej. Dziewczyny jesteście wspaniałe! Bez was sukces byłby niemożliwy - dodaje pani Hanna. (PZ)
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Pełna lista laureatów ze wszystkich powiatów
FRYZJER ROKU

KOSMETYCZKA ROKU

STYLISTKA PAZNOKCI ROKU

Gdańsk
1. Katarzyna Piaścik, Atelier Fryzur Katarzyna Piaścik
2. Bartek Wysocki, Paula Roccialli Art
3. Szymon Flisikowski, ExcellentQ

Gdańsk
1. Aneta Jurewicz, Studio Kosmetyczne ALLURE
2. Lucyna Selenta, Gabinet Kosmetyczny Sobieszewo, Sobieszewo
3. Kinga Uszyńska, Manufaktura Urody

Gdańsk
1. Agata Szewieczek, Salon Urody AS Professional Beauty
2. Justyna Peplak, Paznokieciarnia
3. Sylwia Truszczyńska, Blink Studio

Gdynia
1. Karolina Bruszkiewicz, Atelier Fryzjerstwa & Kosmetologii Nowoczesnej
2. Katarzyna Szymkowiak, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Awangarda
3. Alicja Zielińska, Salon Fryzjerskie OLA

Gdynia
1. Patrycja Radoń, Make Up Your Mind - Beauty and Permanent Make Up Atelier
2. Karolina Dolewska, Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Gdynia
3. Magdalena Olszonowicz, Usługi Kosmetyczne Magdalena Olszonowicz

Gdynia
1. Monika Przybysz, Stylizacja Paznokci EM Nails- Gdynia
2. Paulina Kurmin, Artystyczne Paznokcie Paulina Kurmin
3. Alicja Karwacka, Esti Gdynia

Sopot
1. Monika Wójcik, Centrum Pięknego Ciała i Fryzur
2. Magdalena Jankowska, Salon fryzjersko - kosmetyczny
3. Grażyna Kabat, Salon fryzjersko-kosmetyczny Połom

Sopot
1. Magdalena Szczygło, Sopocka Akademia Urody
2. Magdalena Naklicka, Salon Sopot
3. Justyna Masal, YASUMI Sopot

Sopot
1. Kamila Jamróz, Salon Sopot
2. Monika Usarek, Estetic Nails Sopot
3. Weronika Sulęta, YASUMI Sopot

Rumia
1. Katarzyna Lezner, Trend Hair Studio
2. Patrycja Nadolna, Salon Fryzur Gabriela
3. Kinga Ossowska, Hair Design by Kinga Ossowska

Rumia
1. Anita Szpak, Arkesia Profesjonalna Kosmetyka
2. Monika Żelechowska, Centrum urody i szkoleń Beauty Studio
3. Katarzyna Kasieczka, Sempre Bella

Rumia
1. Adrianna Chwalisz, Studio Paznokci ADA
2. Mania Nails - stylizacja paznokci
3. Maja Lange, Malu Malu

Słupsk i powiat słupski
1. Natalia Leszczuk, Salon fryzjerski Dotyk Piękna, Słupsk
2. Danuta Jędruszczak, Salon Urody Arkadia, Słupsk
3. Monika Różek, Salon fryzjerski Moniq, C.H. Wokulski, Słupsk

Słupsk i powiat słupski
1. Beata Bańka, Salon Urody Arkadia, Słupsk
2. Katarzyna Paderecka, Gabinet Kosmetyki Estetycznej Katrin, Słupsk
3. Joanna Baczyk, Hybryda Studio Urody, Słupsk

Słupsk i powiat słupski
1. Joanna Baczyk, Hybryda Studio Urody, Słupsk
2. Anna Komorek, Studio Urody Madame, Słupsk
3. Małgorzata Roman-Stojanow, Stima, Słupsk

Powiat bytowski
1. Ewelina Krocek, Salon Fryzjerski Ewelain, Miastko
2. Agnieszka Juchniewicz, Mobilny Salon Fryzjerski Agnieszka Juchniewicz, Bytów
3. Anna Choszcz, Anna Choszcz Salon Fryzjerski La Visage, Bytów

Powiat bytowski
1. Paulina Saj, Mobilny Salon Kosmetyczny, Bytów
2. Justyna Tandecka, Coco Lashes, Bytów
3. Dorota Bartczak, Inca - Salon Kosmetyczny Dorota Bartczak, Bytów

Powiat bytowski
1. Paulina Żynda, Nail&Beauty Paula, Bytów
2. Dorota Bartczak, INCA - salon kosmetyczny Dorota Bartczak, Bytów
3. Beata Grzelak, Mobilny Salon Kosmetyczny, Lipnica

Powiat chojnicki
1. Ewa Buza, Salonik Fryzjerski Enara, Chojnice
2. Anita Pozorska, Salon Fryzjerski Justyna, Chojnice
3. Iwona Lepak, Salon fryzjerski Emilia, Chojnice

Powiat chojnicki
1. Anna Błanek, Salon Hania
2. Joanna Gula, Salon kosmetyczny Strefa Piękna Joanna Gula
3. Magdalena Miszewska, Salon Urody Magdalena Miszewska, Chojnice

Powiat chojnicki
1. Beata Kawalec, Beti Nails Beata Kawalec
2. Anita Orłowska, Salon Kosmetyczny Anita Orłowska
3. Monika Zakrzewska, Art Studio usługowo - szkoleniowe, Chojnice

Powiat człuchowski
1. Wioletta Rudnik, Salon Fryzjerski Ewa, Człuchów
2. Anna Zenka, Kameleon, Debrzno
3. Agnieszka Bielińska, Anna Miksza Profesjonalny Gabinet Kosmetologiczny, Człuchów

Powiat człuchowski
1. Magdalena Fiuk, Makeup studio, Człuchów
2. Roksana Wesołowska, Centrum Urody, Człuchów
3. Ewa Warczak, Studio Relaksu, Człuchów

Powiat człuchowski
1. Daria Petelska, Salon Kosmetyczny Daria, Czułchów
2. Katarzyna Antkowiak, Perfecta, Człuchów
3. Alina Bielińska, Nails Art, Człuchów

Powiat gdański
1. Żaneta Białek, Salon Fryzjerski Wiktoria, Pruszcz Gdański
2. Dorota Śliwowska, Salon Nicole, Pruszcz Gdański
3. Katarzyna Stenka, Fryzjer Katarzyna Stenka, Pruszcz Gdański

Powiat gdański
1. Dominika Golis, Yasumi Instytut Zdrowia i Urody Pruszcz Gdański
2. Weronika Celmer, Magnolia salon urody, Pruszcz Gdański
3. Paulina Rokita, Beauty Lashes By Paulina Rokita, Pruszcz Gdański

Powiat gdański
1. Weronika Celmer, Magnolia salon urody, Pruszcz Gdański
2. Joanna Mirkowska, Euro Fashion, Pruszcz Gdański
3. Anna Maciejwska-Kowalska, Amako Pracownia Urody, Kowale

Powiat kartuski
1. Iwona Górecka, Glamour Salon Fryzjerski, Kartuzy
2. Weronika Benkowska, VERISS Studio fryzjerskie, Kartuzy
3. Karolina Miąskowska, Salon fryzjerski KAROLINA, Klukowa Huta

Powiat kartuski
1. Katarzyna Lendowska, Gabinet Kosmetyczny Kasia, Węsiory
2. Agnieszka Gruba, Gabinet kosmetyczny Aga, Stężyca
3. Alicja Partyka - Kocur, Gabinet Kosmetyczny Alicja, Somonino

Powiat kartuski
1. Izabela Soltysek, Stylizacji Paznokci Oriana, Kartuzy
2. Agnieszka Gruba, Gabinet kosmetyczny Aga, Stężyca
3. Magda Elgert, Afrodyta. Gabinet odnowy biologicznej., Kartuzy

Powiat kościerski
1. Martyna Kurkowska, Salon Fryzjersko- Kosmetyczny Enigma, Kościerzyna
2. Adrianna Dobek, LoveHair, Kościerzyna
3. Danuta Rekowska, Matrix - Kościerzyna, Kościerzyna

Powiat kościerski
1. Justyna Dorau, Matrix - Kościerzyna, Kościerzyna
2. Jagoda Czaja, Gabinet masażu i kosmetyki Dotyk, Kościerzyna
3. Arleta Cichosz, Salon Urody A.C.Visage, Kościerzyna

Powiat kościerski
1. Weronika Peplińska, Salon Kosmetyczny Women Atelier, Kościerzyna
2. Arleta Cichosz, Salon Urody A.C.Visage, Kościerzyna
3. Weronika Malek, WM Studio Stylizacji Paznokci, Kościerzyna

Powiat kwidzyński
1. Katarzyna Jurkiewicz, Fryzjernia Salon fryzjersko kosmetyczny, Kwidzyn
2. Ewa Tomaszewska, Ewa Classic, Kwidzyn
3. Agnieszka Polito, Salon fryzjersko kosmetyczny Agnes, Kwidzyn

Powiat kwidzyński
1. Kamila Rzemek, Kamila Belle Visage, Prabuty
2. Edyta Łęcka, Salon Kosmetyczny Edyta Łęcka, Kwidzyn
3. Anna Roszak-Frelek, Studio kosmetyczne, Kwidzyn

Powiat kwidzyński
1. Aleksandra Kania, Studio Urody Visage, Kwidzyn
2. Kamila Rzemek, Kamila Belle Visage, Prabuty
3. Ewa Okoniewicz, La rouge Ewa Okoniewicz, Kwidzyn

Powiat lęborski
1. Małgorzata Patelczyk, Salon fryzjerski Monika Kolka, Bukowina
2. Sylwia Gwardyś, Salon fryzjerski Monika Latosińska, Lębork
3. Renata Pobłocka, Slon fryzjerski Renata Pobłocka, Lębork

Powiat lęborski
1. Ewelina Karszna, Evelina, Lębork
2. Magdalena Rybakowska, Salon Kosmetyczny i Masażu Magia, Łeba
3. Patrycja Kwidzińska, Salon Kosmetyczny i Masażu Magia, Łeba

Powiat lęborski
1. Elżbieta Wojtas, Studio Versal,Lębork
2. Ewelina Karszna, Evelina, Lębork
3. Monika Smentoch, Pazurek, Lębork

Powiat malborski
1. Rafał Piesta, Kleopatra, Malbork
2. Sylwia Kocwaj, Usługi fryzjerskie Sylwia, Malbork
3. Klaudia Pella, Magia Fryzur, Malbork
Powiat nowodworski
1. Natalia Lewczuk, Salon fryzjerski Agata Majewska, Nowy Dwór Gdański
2. Agata Majewska, Salon fryzjerski Agata Majewska, Nowy Dwór Gdański
3. Wojciech Łukasik, Salon Fryzjerski Wojciech Łukasik, Stegna

Powiat malborski
1. Joanna Ziętek, Make up Room by Joanna Ziętek, Malbork
2. Monika Wach, Usługi Kosmetyczne Monika Wach, Malbork
3. Natalia Majka, Studio Kosmetyczne Natalia Majka, Malbork

Powiat malborski
1. Katarzyna Krupińska, Beauty Box, Malbork
2. Katarzyna Lemanowicz, Studio Kosmetyczne Natalia Majka, Malbork
3. Ludmiła Szewczyk, Forever Nails Ludmiła Szewczyk, Malbork

Powiat nowodworski
1. Karolina Starzyk, Studio stylizacji rzęs i brwi Karolina Starzyk, Nowy Dwór Gd.
2. Agnieszka Kulwicka, Miejsce Aniołów, Nowy Dwór Gdański
3. Aleksandra Żelichowska, Studio Urody La Baute, Nowy Dwór Gdański

Powiat nowodworski
1. Barbara Kleszcz, Salon z Pazurem, Nowy Dwór Gdański
2. Agata Kopal, Crystal stylizacja paznokci i rzęs Agata Kopal, Nowy Dwór Gdański
3. Irina Bąkowska, Salon Kosmetyczny Medyk, Jantar

Powiat pucki
1. Lidia Lakowska, Usługi Fryzjerskie Lidia Lakowska, Domatówko
2. Janusz Stencel, Olter Grażyna. Salon fryzjerski, Puck
3. Izabela Bobkowska, Styl, Wierzchucino

Powiat pucki
1. Monika Lisak, Studio Elsol, Kosakowo
2. Jolanta Jaschke, Salon Urody Nefretete, Puck
3. Katarzyna Kolp, Sekret Piękna, Puck

Powiat pucki
1. Marlena Pecz, Salon Kosmetyczny Anna Wrona, Puck
2. Karolina Ceynowa, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Sekret Urody, Starzyno
3. Olga Melnyk, Salon Urody SHE, Władysławowo

Powiat starogardzki
1. Marlena Scharmach, Sisters Salon Urody, Starogard Gdański
2. Diana Włoch, Salon Fryzjerski Szwarc
3. Beata Groth, Salon Fryzjerski Beata Groth, Starogard Gdański

Powiat starogardzki
1. Elżbieta Lichnerowicz, Fashion Style, Starogard Gdański
2. Ewa Zalewska, Salon Kosmetyczny Eva, Starogard Gdański
3. Agnieszka Kwaśniewska, Studio Urody Gdażyna Lichnerowicz, Starogard Gd.

Powiat starogardzki
1. Patrycja Bławat, Mobilna Kosmetyczka, Pinczyn
2. Paulina Szulc, Stylizacja Paznokci i Rzęs Paulina Szulc, Starogard Gdański
3. Hanna Hodura, Beauty Two, Starogard Gdański

Powiat sztumski
1. Katarzyna Długoń, Salon Fryzjerski u Kasi, Sztum
2. Ania Kulikowska, Studio Fryzjerskie, Sztum
3. Agnieszka Pokojska, Perfect Shine, Sztum

Powiat sztumski
1. Wiola Kozubska, New Image Cosmetics, Sztum
2. Małgorzata Olszewska, Studio Urody Vivienne, Sztum

Powiat tczewski
1. Iwona Zielińska, Pracownia Kosmetyczna Iwona Zielińska, Rokitki
2. Kamila Krzemińska, Artystyczna Stylizacja Paznokci & Permanent Artist, Tczew
3. Martyna Dworakowska, NailStudio Martyna, Gniew

Powiat tczewski
1. Paulina Lewandowska, Studio Urody Fabio, Tczew
2. Agnieszka Nowakowska, Salon Fryzjerski As, Gniew
3. Marta Bytner, Pracownia Fryzur Damsko-Męskich u Marty, Gniew

Powiat tczewski
1. Aneta Dobrowolska, Manufaktura Urody, Tczew
2. Hanna Kolasińska, Salon Oliwia, Tczew
3. Anna Chudon, Salon kosmetyczny u Gosi, Tczew

Powiat wejherowski
1. Edyta Burda, Nails & Eyelashes, Wejherowo
2. Katarzyna Patron, Avangarda, Wejherowo
3. Magdalena, Abacosun, Wejherowo

Powiat wejherowski
1. Edyta Konkol, Szalone Nożyczki, Luzino
2. Kinga Klawa, Studio Fryzur Babski Look, Wejherowo
3. Aneta Dunst, Studio Kleopatra, Wejherowo

Powiat wejherowski
1. Aleksandra Mrzygłocka, Strefa Urody,
2. Jagoda Żywicka, Essence Beauty Jagoda Żywicka, Reda
3. Anita Słowi, Strefa Piękna, Wejherowo

