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www.nowbrow.pl

BWL: NowBrow Professional EYE Studio oferuje szereg usług 
związanych z pielęgnacją brwi. Dlaczego postanowiły Panie 
skoncentrować się właśnie na tym elemencie kobiecej twarzy?
PK: NowBrow Professional EYE Studio jako pierwsze w Polsce 
wprowadziło i rozpowszechniło hinduską sztukę nitkowania brwi 
i twarzy. Sztuka ta była do niedawna nieznana w Polsce, a brwi 
były niedocenianą częścią twarzy. Sama stylizacja brwi kojarzona 
była tylko z tradycyjną, szybko robioną henną pomiędzy innymi 
zabiegami pielęgnacyjnymi. Uznałyśmy, że o ten obszar należy 
zadbać i pokazać, że brwi są tak samo ważne dla twarzy, jak rama 
dla obrazu. 
BWL: Nitkowanie, laminowanie, barwienie, henna 
pudrowa… Skąd czerpiecie Panie swoje pomysły na kolejne 
zabiegi do swojego portfolio? Które z nich to Wasze autor-
skie koncepty?
GD: Pomysł na nitkowanie (ang. threading) do Polski przywio-
złam z Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkam na stałe. Korzystałam 
już z nitkowania w Anglii oraz mieszkając w Dubaju i Bahrajnie. 
Wraz z moją siostrzenicą Pauliną Kuszczak w rodzinnej Łodzi 
stworzyłyśmy autorską metodę Step by Step perfekcyjnej styliza-
cji brwi i markę NowBrow. Dla każdej klientki każda stylizacja 
jest kreowana indywidualnie, na miarę, „bespoke”. Konsultacja 
obejmuje wymierzanie, rysunek wstępny, a w kolejnym etapie 
– barwienie, nitkowanie masaż i dopełnienie makijażem. Sama 
usługa jest jak rytuał. Naszym zdaniem dbanie o brwi jest tak 
samo ważne, jak sam makijaż czy pielęgnacja skóry. Oprócz two-
rzenia naszego autorskiego konceptu nieustannie obserujemy 

światowe trendy, ktore systematycznie dołą-
czamy do naszych usług.
BWL: W kraju działa kilkanaście salonów 
autoryzowanych przez Waszą markę. Jakie 
warunki muszą spełnić salony, aby wejść do 
sieci NowBrow?
PK: W naszym programie franczyzowym zapra-
szamy do współpracy salony, które spełniają 
nasze standardy w wyjątkowym podejściu do 
obsługi klienta oraz prezentują wysoki poziom 
biznesowej etyki pracowników i pracodawców. 
Ze swojej strony oferujemy serię szkoleń popar-
tych treningami, bo zależy nam na zbudowaniu 
silnej i rozpoznawalnej marki.
BWL: Z usług NowBrow Professional EYE 
Studio korzystają również mężczyźni. Jak 
przekonujecie panów do pielęgnacji brwi?

GD: Świadomość dbania o brwi u mężczyzn w Polsce rośnie 
wraz ze świadomością dbania o zarost. Dziś już sami wiedzą, jak 
ważny jest wygląd i własny wizerunek. Doskonałym przykładem 
są młodzi mężczyźni biorący udział w konkursie Mister Polski, 
którzy są naszymi stałymi klientami. Oczyszczony nitkowaniem 
łuk brwiowy otwiera oko, poprawia spojrzenie, a wynitkowane 
policzki i linia zarostu pozwala na trzytygodniową przerwę w gole-
niu twarzy, ponieważ nitka spowalnia odrost włosa. NowBrow 
współpracuje z wieloma salonami barberskimi i już stworzyła 
autorski program szkoleń dla barberów.
BWL: Gdzie powstają receptury kosmetyków NowBrow 
i gdzie są one produkowane?
PK: Linia do stylizacji i pielęgnacji brwi powstała we współ-
pracy z polskimi i europejskimi laboratoriami, jak również 
międzynarodowymi firmami specjalizującymi się w kreowaniu 
kosmetyków. Zgodnie z trendami w kosmetologii i zrówno-
ważonym rozwojem kosmetyki te produkowane są w Polsce 
i Europie. Są to preparaty natu-
ralne, na bazie mineralnych 
surowców i aktywnych 
składników. n

PIĘKNIE WYPIELĘGNOWANE BRWI SĄ DLA TWARZY TYM, CZYM KOSZTOWNA RAMA DLA 
OBRAZU. WIEDZĄ O TYM GRAŻYNA DRANE I PAULINA KUSZCZAK – WŁAŚCICIELKI 

SIECI FRANCZYZOWEJ SALONÓW NOWBROW PROFESSIONAL EYE STUDIO.

TERAZ BRWI!

KAŻDA STYLIZACJA JEST 
KREOWANA INDYWIDUALNIE, 
NA MIARĘ „BESPOKE”.
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KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2021
dla kuracji Seboradin
przeciw wypadaniu włosów

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA WŁOSÓW I CIAŁA

HAIR & SKIN EXPERT SINCE 1978

seboradin.pl

SEBORADIN®



BUSINESSWOMAN Moje Well

80

Witamy w Green Mornings – wyjątkowym miejscu, gdzie olejki CBD 
tworzone są z myślą o Tobie. To, co nas wyróżnia, to innowacyjność, 
ze względu na stosowanie unikatowej i bezprecedensowej metody 
ekstrakcji. Naturalność, ponieważ rośliny do 
ekstraktów pozyskiwane są z polskich upraw 
bezpiecznych dla środowiska. I bezpieczeństwo, 
które jest stałym elementem podczas testowania 
wyrobów przez niezależne laboratoria. 
www.greenmornings.pl

Salon PEPE Beauty to nowoczesny salon kosmetyczny w Katowicach. 
Powstał po to, by zapewnić klientom możliwości kompleksowego 
zadbania o twarz, skórę i całe ciało. Wszystkie kosmetyki używane 
do zabiegów są naturalne i nietestowane na 
zwierzętach. A na dodatek — w salonie można 
w cudownej atmosferze zregenerować siły przy 
kubku ajurwedyjskiej herbaty czy kawy.
pepebeauty.booksy.com

W samym sercu tętniącego życiem Wrocławia powstało wyjątkowe 
miejsce, które sprawi, że poczujesz się piękna i zrelaksowana. Jego 
cel? Wydobyć z ciebie piękno. W zabiegach wykorzystywane są tylko 
wysokiej jakości produkty, dzięki czemu ich efekty zobaczysz niemal 
od razu po wyjściu z gabinetu. Myślisz o meta-
morfozie? Zabiegach odmładzających? A może 
o kursie makijażu? Znajdziesz je wszystkie  
w ofercie salonu. Magiczny świat Beauty and Spa 
Clinic zaprasza zarówno kobiety, jak i mężczyzn.
Fb/BeautySpaClinicWroclaw

Chcecie w szybki sposób przenieść się w cudowny świat Orientu? Jest 
na to sposób. Wypróbujcie cztery intrygujące, ciepłe i tajemnicze zapa-
chy prosto od marki Hrabina Rzewuska: Katara, Zekreet, Lusail, Pearl.
Zmysłowości nadaje im piżmo, ambra, wanilia, paczula, przyprawy ko- 
rzenne i nuty drzewne. Te piękne perfumy w szczególności spodobają 
się osobom, które chcą roztaczać wokół siebie magiczną aurę.
www.hrrz.pl

TWOJE ŹRÓDŁO CBD

ZABIEGI PRZY KAWIE

MYŚLISZ O METAMORFOZIE?

RAJ DLA ZMYSŁÓW

GREEN
MORNINGS
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www. longevity-center.eu

BWL: Słowo longevity tłumaczymy dosłownie jako „długo-
wieczność”. Jak zatem opisałaby Pani to, co oferuje firma 
Longevity Center?
JB: Longevity Center to nowoczesne centrum medyczne sku-
piające się na zintegrowanym podejściu do zdrowia. Pracujemy, 
opierając się na najnowszych osiągnięciach naukowych w zakre-
sie: biomarkerów zdrowia, wieku biologicznego, epigenetyki, 
neuropsychologii, immunopsychologii, gospodarki hormonalnej, 
mitochondrialnej,  odżywiania, jakości snu i procesów starzenia 
się. Określamy i eliminujemy główne czynniki ryzyka wpływające 
na zdrowie i odporność organizmu. Obecny szybki rozwój nauki 
w zakresie medycyny personalizowanej pozwala na przeprowa-
dzenie pogłębionych badań profilaktycznych, pozwalających 
z wieloletnim wyprzedzeniem czasem przewidzieć wystąpienie np. 
chorób układu sercowo- naczyniowego czy zmian degeneracyjnych 
w zakresie centralnego układu nerwowego. Oferujemy pacjentom 
spersonalizowany program interwencji medycznej, mający na celu 
poprawę efektywności fizycznej i umysłowej na wiele lat: polep-
szenie wydolności treningowej, szybkości regeneracji, zwiększenie 
libido czy wzmocnienie odporności. Podejście Longevity Center, 
oparte na wielospecjalistycznej opiece nad pacjentem, ma na celu 
pomoc w osiągnięciu dobrego zdrowia i kondycji na długie lata. 
Nasze  centra rozwijamy równolegle w Polsce i Niemczech.
BWL: Proszę nam przybliżyć, jak wygląda typowy scena-
riusz pierwszej wizyty pacjenta w Longevity Center.
JB: Pierwszym krokiem jest konsultacja u jednego z naszych 
ekspertów – lekarzy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie 
zintegrowanego podejścia do zdrowia. Ważnym elementem 
powodzenia naszych programów jest zaangażowanie klienta 
w proces zmiany i efektywnego dbania o siebie. Spersonali-
zowane podejście do potrzeb i stanu zdrowia klienta może      
zwiększyć szansę na końcowy efekt np. obniżenie wieku biolo-
gicznego, poprawę funkcji poznawczych, potencji czy szybszej 
regeneracji. Opracowujemy spersonalizowany plan zdrowia 
i dostosowujemy go do priorytetów życiowych klienta, a następ-
nie pomagamy go wdrożyć.
BWL: Kim są Państwa pacjenci i jakie są najczęstsze 
powody, dla których zgłaszają się do Was?
JB: Część klientów zaczyna naszą ścieżkę nawet przed trzy-
dziestym rokiem życia. Po czterdziestym roku życia następuje 
spowolnienie metabolizmu, w niektórych przypadkach nawet 
o trzydzieści procent, spada też tolerancja organizmu na wysiłek, 
a czas jego regeneracji w znacznym stopniu się wydłuża. Wielu 
mężczyzn zaczyna odczuwać zaburzenia hormonalne oraz mogą 
pojawiać się problemy z potencją. U kobiet rozpoczynają się pierw-

sze symptomy związane z menopauzą. Od początku pandemii 
zauważamy zwiększenie trendu zaburzeń hormonalnych u kobiet 
oraz zmian menopauzalnych już około trzydziestego roku życia. 
Pamiętajmy, że każdy moment jest dobry, żeby zmienić swój styl 
życia na zdrowszy.
BWL: Jak oferta Longevity Center zmieniła się od momentu 
pojawienia się wirusa COVID-19?
JB: Na podstawie najnowszych rekomendacji naukowych stwo-
rzyliśmy unikalny pakiet pocovidowej analizy zdrowia, czyli 
przeprowadzenie skanu kondycji zdrowotnej, ze szczególną̨ 
uwagą na obszary narażone na powikłania pro-covidowe. Pakiet 
ten to kompleksowa diagnostyka, uzupełniona o dodatkowe ele-
menty takie, jak np. badanie funkcji poznawczych, jakości snu czy 
aktywności mitochondriów i mikroflory jelit, aby wychwycić cało-
ściowo ewentualne stany zapalne w organizmie i wzmocnić jego 
odporność. n

CHCEMY ŻYĆ JAK NAJDŁUŻEJ, CIESZYĆ SIĘ ZDROWIEM I DOSKONAŁĄ FORMĄ – ZARÓWNO FIZYCZNĄ, 
JAK I PSYCHICZNĄ. O TYM, OD CZEGO ZACZĄĆ I CO ZROBIĆ, ABY OSIĄGNĄĆ OPTYMALNY STAN 

ZDROWIA, OPOWIADA PANI JOANNA BENSZ, ZAŁOŻYCIELKA I PREZES LONGEVITY CENTER.

LONGEVITY
CZYLI DŁUGIE ŻYCIE W ZDROWIU



MyCollagenLift szwajcarskiej firmy MyPUREskin to suplement żywnoś-
ciowy na bazie kolagenu morskiego o działaniu przeciwstarzeniowym. 
Jego sukces tkwi w:
–  synergicznej formule: 9 kluczowych składników odżywczych, sta-

nowiących elementy składowy skóry i/lub tkanki łącznej;
–  czystości: jest w 100% naturalny, bez zbędnych dodatków;
–  niezrównanym potrójnym działaniu: regeneracji, odbudowie i ochro-

nie komórek;
–  wysokiej skuteczności: widoczne i postępujące naturalne rezultaty na 

twarzy i ciele pojawiają się szybciej niż po miesiącu użytkowania.
www.agics.pl

Rooibos to szefowa wszystkich 
herbat pomimo tego, że nie 
zawiera kofeiny. Mixitea zawiera 
żurawinę wielkoowocową, 
owoce czarnego bzu, rokitnika, 
kwiaty maliny, pomarańczy  
i rumianku rzymskiego oraz liście 
żurawiny. Ten smak zabierze cię 
aż na Przylądek Dobrej Nadziei.
www.mixit.pl

Delikatnie solony i wypieczony 
precelek ukrywa się pod bogatą 

warstwą mlecznej czekolady  
i przypraw. Wystarczy lekko 

uchylić wieczko tuby, a aro-
mat będzie wszędzie. 

www.mixit.pl

EKSKLUZYWNY SUPLEMENT DIETY 

ROOIBOS & ŻURAWINA

W WERSJI PIERNIKOWEJ
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ZADBANE DŁONIE 

Mydło w płynie PURE BEAUTY MANGO  
Perfecta Planet Essence to wegański kosmetyk, 
dzięki któremu skóra rąk będzie oczyszczona, 
nawilżona i odświeżona. Microbiome Care – 
prebiotyk z korzenia cykorii, wspiera naturalny, 
prawidłowy mikrobiom skóry. Gliceryna za-
pewnia odpowiedni poziom nawilżenia oraz 
chroni przed nadmierną utratą wody, a mango 
jest niezwykle bogate w witaminy znane ze swo-
ich właściwości odżywczych. 
www.perfecta-kosmetyki.pl

SZAMPON WZMACNIAJĄCY
WŁOSY

Szampon z kolekcji DENSITY marki GRZEGORZ 
DUŻY stworzony z myślą o kobietach oraz męż-
czyznach mających problem z osłabionymi, tracą-
cymi gęstość włosami. Pomoże osobom z proble-
mem wypadania włosów, zatrzymując ten proces 
oraz przyspieszając wzrost nowych. Szampon 
poprawia ukrwienie skóry głowy, pobudzając tym 
samym zablokowane cebulki, co sprawia, że włosy 
mogą rosnąć gęstsze i mocniejsze. Szampon został 
przebadany i sprawdzony pod kątem działania oraz 
skuteczności. 
W 99 procentach wykonany jest ze składników 
naturalnych.

www.cosmetics.grzegorzduzy.pl

ROZŚWIETLONA CERA

EAU THERMALE AVÈNE COUVRANCE  – 
rozświetlający puder mozaikowy z delikatnie 
mieniącymi się odcieniami korygującymi – ujed-
nolica koloryt skóry i utrwala makijaż. Idealny 
dla uzyskania efektu rozświetlonego i świeżego 
makijażu lub podkreślania rysów twarzy po-
przez ich modelowanie. Nie zawiera substancji 
zapachowych. Produkt hipoalergiczny. Nie po-
woduje powstawania zaskórników.
www.eau-thermale-avene.pl

WZMOCNIONE RZĘSY 

Wegański BIO CARE VOLUME marki Revers 
Cosmetics dzięki zawartości pielęgnacyjnych 
składników aktywnych wzmacnia rzęsy i natural-
nie dba o ich piękny, zdrowy wygląd. Bogactwo 
naturalnych olejów: rycynowego, arganowego, 
z pestek winogron, z awokado i słoneczniko-
wego sprawia, że rzęsy dzień po dniu stają się 
zdrowsze, bardziej lśniące i elastyczne. Wyjąt-
kowy kompromis pomiędzy efektywną pielę-
gnacją a efektowną stylizacją! Wzmocnienie i re-
generacja dla cienkich, wiotkich i pozbawionych 
objętości rzęs. 
www.reverscosmetics.pl
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Kultowy zapach Eisenberga, wzruszający  
i prowokujący nadzwyczajnym bukietem nuty 
serca kawy mokki i kwiatu jaśminu szczodrze 
otwierających się na tajemniczą bylicę nuty 
głowy, na ciepłej bazie ambry. 

Kannabidiol (CBD) wspomaga samopoczucie, 
przeciwdziała migrenom, zwalcza bezsenność  
i poprawia nastrój, a także reguluje pracę serca, 
likwiduje stany zapalne i zapobiega depresji. 
Medican Campus, producent olejków CBD jest 
najbardziej rozpoznawalną organizacją cieszącą 
się zaufaniem świata medycznego w Polsce  
i Holandii oraz niekwestionowanym liderem 
edukacji i produkcji w jednej z najdynamiczniej 
rozwijających się branż w Europie.
www.medicancampus.org

Forest Spavege Yoskine – holistyczna linia natu-
ralnych, wegańskich balsamów do pielęgnacji 
ciała, inspirowana japońską terapią lasem Shin-
rin-Yoku. W linii: balsam intensywnie nawilżający 
z owocem z drzewa yuzu, balsam ultraregeneru-
jący z trawą cytrynową oraz ujędrniający balsam 
anti-aging z japońskim drzewnym grzybem shiro 
kikurage. 

ZAPACHOWA POKUSA! 

SAME KORZYŚCI 

INTENSYWNE NAWILŻENIE
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Lia vie to austriacka firma rodzinna, która ins-
piruje nowoczesnymi i kobiecymi projektami 
wysokiej jakości. Każda kreacja biżuterii two- 
rzona jest z dużą pasją i dbałością o szczegóły. 
Lia vie oznacza niepowtarzalny design, dosko-
nałe wykonanie i zrównoważony rozwój. 
Wszystkie elementy biżuterii wykonane są ze 
szlachetnych materiałów – srebra próby 925 
czy solidnej stali nierdzewnej.
facebook.com/Lia-vie-Poland-110027381579429

Linia RETIN A marki Gigi Cosmetics Laboratories zawiera innowacyjny kompleks kwa-
sów, które działają synergicznie, aby znacząco poprawić wygląd i funkcjonowanie skóry. 
Produkty te są idealne do przyspieszenia regeneracji komórek naskórka, zwiększenia 
elastyczności poprzez produkcję nowych włókien kolagenowych oraz zapewnienia uczu-
cia gładkości i aksamitności całej twarzy. Regularne stosowanie zapewnia skórze bardziej 
jednolity, młodzieńczy wygląd, jest ona chroniona przed 
szkodliwymi czynnikami środowiskowymi, czynnikami 
związanymi z wiekiem oraz regeneruje się w normalnym, 
zdrowym tempie.
www.gigipoland.com

MŁODZIEŃCZY WYGLĄD

Z MIŁOŚCI DO BIŻUTERII

Laser Pico Clear w Beauty Skin Powiśle

Laser Pico Clear dzięki technologii pikosekundowej w maksymalnie krótkim czasie i w sposób 
komfortowy dla pacjenta pozwala usuwać blizny, przebarwienia oraz tatuaże. Urządzenie wyko- 
rzystywane jest również do resurfacingu twarzy – wykonany nim zabieg stymuluje proces odnowy 
skóry i produkcję nowego kolagenu, prowadząc intensywną przebudowę skóry bez konieczności 
poddawania się długiej rekonwalescencji.
– Długo szukaliśmy lasera pikosekundowego, który uzupełniłby portfolio naszych innych zabiegów 
laserowych. Zdecydowaliśmy się na laser Alma Pico Clear, gdyż wśród urządzeń dostępnych na rynku 
posiada on najkrótszy impuls, dzięki temu mogliśmy rozszerzyć naszą ofertę o usuwanie tatuaży, blizn, 
rozstępów oraz szeroko pojęty lifting twarzy – mówił Gabriel Brzozowski, współzałożyciel kliniki 
Beauty Skin.
Na premierze w Beauty Skin obecni byli również przedstawiciele ITP S.A. – dystrybutora Pico 
Clear oraz wielu innych nowoczesnych technologii, w które wyposażone są kliniki Beauty Skin.
– Klinika Beauty Skin słynie z technologii laserowych, jej właściciele posiadają w swoim portfolio szereg 
technologii do epilacji laserowej. Bardzo nas cieszy, że kiedy zdecydowali się rozszerzyć swoją ofertę  
o zabiegi odmładzające i resurfacing twarzy, zdecydowali się na laser pikosekundowy Pico Clear. Laser 
Pico Clear marki Alma to urządzenie, które daje efekt fotoakustyczny, a nie termiczny, dzięki czemu 
zabiegi są bardzo skuteczne – wyjaśnia Małgorzata Śliwińska, dyrektor marketingu ITP S.A. 

Gabriel i Joanna Brzozowscy – właściciele Kliniki Beauty Skin
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BWL: Stworzyłyście Panie placówkę szkoleniową, która 
prowadzi kursy z zakresu medycyny estetycznej. Jak duże 
jest zapotrzebowanie w branży? Co sprawiło, że jesteście 
Państwo unikatowi na rynku?
OJ: Kursanci oczekują skutecznej nauki danej techniki, by potem 
mogli odpowiedzialnie wykonywać zabiegi. Kładziemy zatem 
nacisk na profesjonalizm praktycznych zajęć poparty właściwie 
dobraną i przekazaną wiedzą teoretyczną. Nie boimy 
się pytań, nawet tych trudnych. Reagujemy, gdy ktoś 
podczas kursu wykonuje zadanie niewłaściwie czy gdy 
się nie przykłada. Poprawiamy na bieżąco, nie pozosta-
wiamy nikogo bez merytorycznego wsparcia. Aby piąć 
się w górę, sami doszkalamy się w wielu kierunkach 
(nie tylko medycznych). Prowadzimy unikatowe szko-
lenia? Z pewnością tak, skoro prawie wszyscy kursanci 
wracają, by skorzystać z kolejnych kursów i poszerzyć 
swoje umiejętności i wiedzę. Nie wyobrażamy sobie 
również innej drogi.
MG: Jesteśmy na rynku od kilku lat owocnych 
w doświadczenia, szkolenia, spotkania z różnymi 
osobami i przypadkami, co pozwoliło nam na wypra-
cowanie indywidualnego toku szkolenia i własnych 
technik, które odpowiadają na zapotrzebowanie rynku. 
To jest taki łańcuszek mocno połączonych ogniw: 
instruktor – kursant – klient. Profesjonalnie przygoto-
wane, a potem dobrze poprowadzone szkolenie daje odpowiednie 
umiejętności uczestnikom, którzy potem wykonują sprawnie 
zabiegi, dając zadowolenie swoim klientom. Wierzymy, że dobro 
powraca, zatem dzielimy się naszą wiedzą. 
BWL: Zabieg z wykorzystaniem osocza, fibryny czy nici 
zagęszczających... Pomysły można mnożyć, bo technologia 
dzisiaj daje nam wiele możliwości. Jaki zabieg wybrać, aby 
przynosił efekty?
OJ: Nasza skóra podlega procesom starzenia. Rozwój medycyny, 
technologie ją wspierające, do tego coraz nowsze odkrycia naukow-
ców dają ogromne możliwości zaspokojenia potrzeb skóry i naszego 
ciała. Oferujemy nowoczesne i sprawdzone zabiegi z zakresu pro-
filaktyki anti-aging. Ale aby doradzić, profesjonalista powinien być 
przenikliwy, umieć ocenić dokładnie stan skóry, tu dotknąć, tam 
lekko uszczypnąć czy podciągnąć, choć czasami  może zaboleć. 
MG: Nie oczekujmy porady na telefon – tak to nie działa. Osobi-
ście polecamy  rewolucyjny autologiczny zabieg popularnie zwany 
„terapią wampirzą” – osocze bogatopłytkowe PRP plus Fibryna PRP 
– który pozwala nie tylko zniwelować oznaki starzenia skóry, ale 

również skutecznie powstrzymać  proces powstawania nowych 
zmarszczek. Jeśli zauważyłaś, że skóra traci swoją jędrność i ela-
styczność – te zabiegi są właśnie dla ciebie! W zachowaniu młodej, 
zdrowej i jędrnej skóry pomocne okazują się wszelkie zabiegi odmła-
dzające, terapie łączone, które spłycają zmarszczki, regenerują skórę 
oraz stymulują ją do wytworzenia większej ilości kolagenu, dzięki 
czemu proces starzenia zostaje znacznie opóźniony.

BWL: Jak wygląda praca z pacjentem w Waszym gabinecie? 
OJ: Ważne są już pierwsze chwile. Bezpośrednia rozmowa 
i atmosfera mają ogromny wpływ na przyszłe relacje. Zawsze 
przeprowadzamy szczegółowy wywiad medyczny – jest to dla 
nas kluczowy moment. Odpowiednio poprowadzona rozmowa 
pozwala rozpoznać, z jakim problemem boryka się klient, jakie 
są jego oczekiwania i możliwości finansowe, dzięki czemu moż-
liwe jest zaplanowanie, wybranie i przeprowadzenie  najbardziej 
odpowiedniego zabiegu indywidualnie dla każdego. Zdecydowa-
nie stawiamy na konkrety, a nie na obietnice. Jesteśmy szczerzy 
i autentyczni. Potrafimy też powiedzieć „nie”. Tłumaczymy, z czego 
wynika taka decyzja, i mówimy, co właściwie powinno być zro-
bione, w jakiej kolejności i jakimi preparatami. 
BWL: Zaprośmy Panie 
na wizytę...
MG: Panów też zapraszamy, 
gdyż również korzystają 
z bogatej oferty medycyny 
estetycznej i regeneracyjnej. n www.godlewskaclinic.pl

UPSS…
CZASEM MOŻE ZABOLEĆ

OLGA JEZIORSKA I MAGDALENA GODLEWSKA, DOŚWIADCZONE TRENERKI BIZNESU I EKSPERTKI MEDYCYNY 
ESTETYCZNEJ, POŁĄCZYŁY SIŁY W JEZIORSKA & GODLEWSKA AESTHETIC ACADEMY I DZIĘKI NIM BRANŻA 

WESZŁA NA NOWY POZIOM JAKOŚCI USŁUG.
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Czerp inspirację od Krisa Florka, przedsię-
biorcy, mówcy motywacyjnego, i uwierz, 
że niemożliwe nie istnieje. Jego klientami są 
fundacje, biura nieruchomości oraz spółki 
inwestycyjne z całego świata. Na koncie ma 
dwa tytuły Polaka Roku w Holandii. Znalazł 
się też w gronie laureatów plebiscytu Przed-
siębiorca Roku Haaglanden.Tak zorganizował 
swoje firmy, że działają bez jego udziału i cały 
wolny czas może poświęcić synowi. Dochód 
z książki przeznaczono na cele charytatywne. 
„Gunnen. Niech ci się wiedzie” Kris Florek.

Jak wymyślono tytuł? Dlaczego Condé Nast 
chciał je kupić? Czym był Brogue i Frog? Nina- 
-Sophia Miralles opisuje plejadę osób tworzących 
poszczególne edycje „Vogue’a” – od założy-
ciela i właścicieli przez redaktorki naczelne po 
korektorki. Pisze zarówno o ich cechach, które 
wpłynęły na sukces magazynu, jak i przywarach 
czy kontrowersjach jakie niejednokrotnie wzbu-
dzały. Pojawiają się projektanci, fotografowie, 
artyści, którzy często dzięki „Vogue’owi” stawali 
się rozpoznawalni. „Glossy. Historia Vogue'a” 
Nina-Sophia Miralles, Osnova

„Skin care” to książka, która zawiera usystema-
tyzowane informacje na temat rodzajów cery, 
jej budowy, możliwych dolegliwości i mnóstwo 
wskazówek pielęgnacyjnych. Dzięki szczeremu, 
bezkompromisowemu podejściu do tematu 
pielęgnacji oraz jasnym wskazówkom, co warto 
nakładać na twarz, a czego nie, autorka zyskała 
miano Skincare Queen oraz miliony czytelników 
na całym świecie. Kiedy poleca jakiś produkt, 
znika on ze sklepowych półek w mgnieniu oka 
– taką siłę mają jej poparte dogłębną wiedzą 
rekomendacje. „Skin care. Bzduroodporny 
poradnik o pielęgnacji” Caroline Hirons, 
Insignis

„Tajemnice Zdrowia” to komplek-
sowy i holistyczny przewodnik dla 
każdego, kto chce zadbać́ o siebie na 
wszystkich poziomach. Sto praktycz- 
nych wskazówek, porad i przepisów  
w jednej publikacji. Wszechstronny 
sześciotygodniowy program regeneracji 
ciała, emocji, umysłu i ducha. Lektura  
i stopniowe wdrażanie zaleceń zawartych 
w książce to świetny sposób, aby zatrosz- 
czyć się o zdrowie, podarować sobie  
i najbliższym bardziej świadome i warto- 
ściowe życie. 
„Tajemnice Zdrowia” Katarzyna 
Gwiazdowska, Biały Wiatr

Styczniowa premiera książki Katarzyny Trawińskiej, założycielki marki Prouvé, 
w pięknych wnętrzach Hotelu Bristol w Warszawie odbiła się szerokim 
echem w świecie MLM. Lektura 
cieszy się zainteresowaniem wszys-
tkich tych osób, które chcą osiągnąć 
sukces.
– Na stronach tej książki pokazuję 
marketing społecznościowy od 
podszewki – bez koloryzowania. 
Odczarowuję i obalam mity na 
temat tej branży, które narosły przez 
lata. Przedstawiam całe spektrum 
możliwości, jakie daje – mówi autorka.
„Biznes społecznościowy. MLM 
moimi oczami” 
Katarzyna Trawińska

GUNNEN – SŁOWO, 
KTÓRE POWINIEN ZNAĆ 
KAŻDY POLAK!

130 LAT FASCYNUJĄCEJ 
HISTORII

TWOJA SKÓRA JEST 
NIESAMOWITA 

UNIKALNA PUBLIKACJA NA POLSKIM 
RYNKU

MLM MOIMI OCZAMI
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KITESURFING
PODRÓŻOWANIE W STYLU SLOW  

I SPOSÓB NA ŻYCIE

BWL: Firma, której jest Pani właścicielką, organizuje szkole-
nia kitesurfingowe i wyjazdy w urokliwe miejsca na świecie, 
gdzie można poszaleć z latawcem na wodzie. Co jest szcze-
gólnego w tych wyjazdach?
AW: Prowadzimy biuro podróży wyspecjalizowane w sportach 
wodnych. Zamiast zajmować się masową turystyką, organizujemy 
wyjazdy dla niewielkich grup osób, które, tak jak my, zakochały 
się w kitesurfingu. Kitesurfing wciąga, zarówno 
swoją magią, poczuciem wolności, jak i kon-
taktem z naturą. Jest sportem indywidualnym, 
uznawanym jednak za ekstremalny, dlatego 
bezpieczniej jest go uprawiać ze wsparciem 
drugiej osoby. I tym właśnie się zajmujemy: 
jednoczymy ludzi mających tę samą pasję, 
żeby w najlepszych miejscach na świecie 
mogli pływać w bezpieczny sposób, pod okiem 
profesjonalnych trenerów. Zapewniamy bez-
pieczeństwo, oferujemy możliwość nauki, 
bo w kitesurfingu nie ma limitu wieku, można 
się go uczyć całe życie. Organizujemy eksklu-
zywne wakacje, ale stawiamy na „slow travel”. 
Zabieramy naszych gości w miejsca unikalne, 
gdzie nie ma tłumów, dzięki czemu mamy 
większy kontakt z naturą. Wybieramy małe, 
lokalne hotele z fantastyczną obsługą, gdzie 
wnętrza często wykończone są przez lokalnych 
rzemieślników. Jednym słowem: szukamy miejsc klimatycznych. 
Dzisiaj luksus to nie są złote klamki i czerwone dywany. Luk-
susem jest mieszkać na plaży, w otoczeniu natury, jeść lokalne 
przysmaki, słyszeć ciszę przeplataną śpiewem ptaków i być z dala 
od tłumów. 
BWL: Jak Pani sądzi, dlaczego tak wiele osób wybiera gru-
powe wyjazdy kitesurfingowe, zamiast jechać samemu?
AW: Bo razem jest bezpieczniej! Większość uczestników nie jest 
przygotowana na ekstremalne sytuacje, część z nich boi się głę-
bokiej wody, inni nie do końca rozumieją wiatr. Dlatego właśnie 
ludzie wolą wybrać się w grupie i być pod opieką instruktorów. 
Ale jest jeszcze jeden czynnik wyboru wyjazdów grupowych – 
towarzyski! W grupie ludzi z tą samą pasją najłatwiej znaleźć 
bratnią duszę: wspólne uprawianie sportu, imprezy, kolacje. 
Na naszych wyjazdach nawiązało się wiele przyjaźni, związków, 
a nawet powstały rodziny. Myślę, że te relacje, emocje i wspólne 
doświadczenia to najcenniejsze, co możemy dać ludziom.  

BWL: Jak pandemia wpłynęła na Pani biznes? Wyjazdy 
zostały dość mocno okrojone, ludzie boją się podróżować. 
Odczuła to Pani w swoim kitesurfingowym świecie?
AW: Oczywiście, że odczułam. Przez pierwsze pół roku pandemii 
odwołaliśmy wszystkie wyjazdy. Baliśmy się o swoją przyszłość 
i obserwowaliśmy, jak padają kolejne biznesy. Na szczęście dzięki 
relacjom z naszymi klientami, którzy w większości są już naszymi 

bliskimi znajomymi, przetrwaliśmy. Kiedy nadszedł moment 
odwołania wyjazdu i zwrotu zaliczki, dziewięćdziesiąt procent 
z nich powiedziało: „Zachowajcie ją na przyszły wyjazd, jak tylko 
będzie to możliwe, pojedziemy z Wami!”. To nas mocno podbudo-
wało, dało nam siłę, żeby przetrwać trudny okres.
W drugiej połowie roku, jak tylko otworzono granice i wznowiono 
loty do Egiptu, zrealizowaliśmy nawet więcej wyjazdów, niż zakła-
daliśmy. Ludzie byli spragnieni kitesurfingu i wolności. Nadal jest 
trudno, połowa świata jest zamknięta, wprowadzane są ciągle nowe 
restrykcje. Prowadzenie biura podróży w pandemii to jak walka 
o przetrwanie na wojnie. Ale prawda jest taka, że ludzie chcą podró-
żować mimo utrudnień. Testy wliczają w koszt podróżowania, 
a my oferujemy dodatkowe ubezpieczenia i dokładnie sprawdzamy 
restrykcje. Jeśli tylko granice 
pozostaną otwarte, a samoloty 
będą latać, to my będziemy 
organizować wyjazdy. n www.kiteaway.pl

SŁOŃCE, PLAŻA, FALE I WIATR. BRZMI, JAK OPIS RAJU NA ZIEMI. ALBO MIEJSCA, KTÓRE JEST 
IDEALNE DO UPRAWIANIA KITESURFINGU. O TAJNIKACH I PIĘKNIE TEGO SPORTU OPOWIADA 

ANNA WITASZEWSKA, WŁAŚCICIELKA FIRMY KITESURFINGOWEJ KITEAWAY.




