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PROFESJONALIZM
W HOLISTYCE
Kleopatry, były rytuałami, które
wykonywano z odpowiednim
zaangażowaniem. Podstawowe
założenie, iż piękno wypływa
przede wszystkim ze zdrowia
i dobrego samopoczucia,
ponownie staje się cenioną
wartością.

KOMPLEKSOWOŚĆ W PIGUŁCE.
Kosmetologia holistyczna a zabiegi od anti-aging i high-tech,
przez paznokcie, po make-up.
Podejście do klienta w sposób
holistyczny, czyli kompleksowy
jest we współczesnym gabinecie
kosmetologicznym niezwykłym
atutem oraz oznaką pełnego
profesjonalizmu. O holistycznym
podejściu do urody i ducha
opowiada Urszula Różycka
kosmetolog.
NAJWSPANIALSZE: Co oznacza
pojęcie „kosmetologia
holistyczna”?
Urszula Różycka: Holos
z greckiego oznacza „cały”, więc
„holistyczny” znaczy „całościowy”

i „kompleksowy”. Kosmetologia
holistyczna kieruje swoją uwagę
na klienta jako na CAŁOŚĆ! Nie
tylko na konkretny problem
skórny, dermatozę czy defekt,
ale również na jego dobre
samopoczucie, jego styl życia
oraz wiele innych czynników.

N: Jakie korzyści wynikają
z holistycznej opieki nad
klientem?

N: Skąd wywodzi się ten nurt?
U. R.: Holistyczne podejście
wywodzi się z epok starożytnych,
gdzie nie oddzielano dbania
o ciało od opieki nad stanem
umysłu. Zabiegi, którym
poddawały się Egipcjanki w epoce

U. R.: Korzyści wynikające
z holistycznej opieki nad klientem
są obopólne. Dzięki zastosowaniu
tej ideologii wprowadzamy
w gabinecie przyjazną, pełną
empatii i profesjonalizmu
atmosferę. Klient czuję się
bezpieczny, dzięki temu bardziej
otwiera się przed osobą
prowadzącą. Sprzyja to lepszej
współpracy zabiegowej.
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Urszula Różycka
Kosmetolog twarzy i ciała,
licencjonowany stylista
paznokci, miłośniczka makijażu,
autorka artykułów w prasie.

Dodatkowo praca z klientem
opiera się na lojalności, otrzymuje
on wszechstronne wsparcie,
nie tylko z zakresu pielęgnacji
skóry czy zabiegów, ale również
odpowiedniej diety, stylu
życia, wsparcia psychicznego.
Konkretna i lojalna współpraca
jest oszczędnością czasu i energii,
którą można przekierować na
procedurę zabiegową. Daje to
pacjentowi większą motywację
do dalszych spotkań w gabinecie
beauty.
N: Jak wyglądają zabiegi oparte
na holistycznym podejściu?
U. R.: Przede wszystkim
aparatura, która nastawiona
jest na wykorzystywanie kilku
technologii w jednej głowicy
= przy jednym zabiegu!
Instytut LestheZone stworzył

