
Peelingi + mezoterapia + Hi-Tech 
+ makijaż permanentny + wizaż  
= efekt synergii w kosmetologii.
Na rewitalizację i odnowę skóry, czyli odmieniony look, 
powinniśmy znaleźć czas zawsze, nie tylko przed wielkimi 
wyjściami i świętami. Aura na zabiegi powinna trwać cały rok.

W noworocznych postanowie-
niach powinniśmy ująć długofalową 
inwestycję w zdrowie i urodę. Ja od 
wielu lat osobiście korzystam z tej 
rady i szczerze zachęcam bliskich, 
przyjaciół oraz pacjentów do regu-
larnej rewitalizacji twarzy i ciała. Już 
św. Tomasz powiedział: „Człowiek to 
kompozycja duszy i ciała, a nie dusza 
używająca ciała”. Zabiegi z zakresu 
kosmetologii, medycyny estetycznej 
oraz nowoczesnej kosmetyki i ma-
kijażu są idealnym rozwiązaniem dla 
tych, którzy nieustannie tworzą sie-
bie, pragną poczuć się pięknie oraz 
budują estetykę dnia codziennego. 
Wraz z zespołem doświadczonych 
i wyspecjalizowanych kosmetologów 
uruchamiamy projekty, które poma-
gają ludziom dotkniętym różnymi es-
tetycznymi defektami i upływającym 

czasem odzyskać atrakcyjny wygląd 
i pewność siebie.

– „Ostatnie hity z kongresów 
międzynarodowych to połączenie 
zabiegów przeciwzmarszczkowych 
z ujędrniającą aparaturą hi-tech, 
mezoterapią igłową i bezigłową, pe-
elingami oraz makijaż permanentny,  
metoda odmładzającej mikropigmen-
tacji” – zdradza tajniki nowych tren-
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dów ekspert kosmetologii i makijażu 
permanentnego Anita Gołębiowska, 
właścicielka Salonu Kosmetologii Cle-
opatra w Płocku. W doświadczonych 
rękach profesjonalisty to potężny 
oręż w walce z upływającym cza-
sem. Do lamusa odchodzą inwazyj-
ne, bolesne zabiegi medyczne, które 
tworzą twarz przypominającą nieru-
chomą, napuchniętą maskę z małymi 
oczkami, wydętymi wargami, do tego 
często nierównymi.

Nowoczesna kosmetologia to 
efekt synergii: zabiegów kosmetolo-
gii estetycznej oraz makijażu perma-
nentnego (szczególnie spektakularny 
efekt można uzyskać w strefie oczu: 
rekonstrukcja brwi, kreseczki na 
powiekach, zabiegi na strefę oczu: 
zmarszczki, worki, sińce). „Maki-
jaż permanentny łączony w kuracji 
długofalowej z zabiegami kosmeto-
logii estetycznej dają spektakularne 
i trwałe efekty oczekiwane przez 

Vinci, czy żelazka przeciwzmarszcz-
kowego.

Należę do Rady Programowej 
Kongresów w Polsce, jestem w sta-
łym kontakcie z wykwalifikowaną, 
doświadczoną kadrą kosmetologów 
i jednoznacznie mogę stwierdzić, że 
najlepsze efekty daje łączenie zabie-
gów Hi-Tech, peelingów, mezote-
rapii, pielęgnacji domowej, wizażu, 
a ostatnio doszła odmładzająca mi-
kropigmentacja (makijaż permanent-
ny z efektem makeup no makeup).

pacjentów – to mój must-have w co-
dziennej pracy jako kosmetologa-
-linergisty” zdradza tajniki swojej 
pracy Anita Gołębiowska. Jednak 
czasem pacjentom zależy na błyska-
wicznej odnowie przeciwzmarszcz-
kowej, szybkim efekcie liftingującym. 
W takim przypadku „czarodziejską 
różdżką” jest zabieg bankietowy 
z intensywną maską liftingującą oraz 
koncentratami złota, kawioru czy 
kwasów owocowych (glikolowy, 
TCA, migdałowy). Do zabiegów 
przynoszących szybkie efekty należą 
też tzw. liftingi bez skalpela, zabie-
gi botoksopodobne, które zamiast 
toksyny botulinowej zawierają hek-
sapeptyd najnowszej generacji – ar-
gireline.

„Agentem do zadań specjal-
nych” jest aparatura, zabiegi Hi-
-Tech, fototerapia, które powtarzane 
w serii 4-6 zabiegów utrwalają efekt 
przeciwzmarszczkowy, wolumetrii, 
głębokiego ujędrnienia, produkcji 
białek (kolagenu, elastyny), kwasu 
hialuronowego, fibroblastów. Wiele 
urządzeń testuję w różnych instytu-
tach urody, ale najbardziej cenię sobie 
techniki łączone, urządzenia grupo-
wane (masaż podciśnieniowy, laser, 
LED, podczerwień, fale radiowe, 
mikroprądy) m. in. LipoRadioLogii 

Przed zabiegiem…

Anita Gołębiowska
Ekspert kosmetologii  

z ponad 20-letnim doświadczeniem, 
Mistrz Polski w makijażu permanentnym, 

szkoleniowiec, autorka licznych publikacji. 
Menedżer współpraca z salonami urody. 

Właściciel salonu Cleopatra w Płocku.

www.cleopatra-plock.pl
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