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6 Zdrowie i uroda



Przepis 
na dobre 

życie
Jedna z najsłynniejszych polskich modelek, Agnieszka Maciąg, pracowała m.in. dla Karla Lagerfelda, Paco Rabanne 
i Escady, a w Polsce dla Teresy Rosati i Macieja Zienia. Była także dziennikarką i aktorką, jest także autorką kilku 
książek oraz cieszącego się ogromną popularnością bloga, na którym promuje zdrowy i ekologiczny tryb życia. Od 
niedawna jest również ambasadorką naturalnych kosmetyków marki Clochee.
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Od super modelki do kobiety, która 
z  powodzeniem promuje zdrowy 
tryb życia. Kiedy nastąpił mo-
ment, że zaczęła żyć Pani według 

zasady „slow life” i skąd taka inspiracja?
Odniosłam w  życiu duże zawodowe sukcesy. Pracowa-
łam jako modelka na całym świecie, prowadziłam duże 
programy w telewizji, nagrałam płytę, zagrałam w fi lmie, 
pracowałam jako dyrektor marketingu i reklamy w dużej 
fi rmie odzieżowej. Moim zawodowym dorobkiem można 
obdzielić chyba kilka osób (śmiech). Jednak to wszystko 
nie przyniosło mi szczęścia i poczucia spełnienia. Więk-
szość osób uważa, że być osobą sławną i podziwianą to 
powód do radości. Tak naprawdę w tych sukcesach nie 
ma szczęścia. Okazało się, że nasza cywilizacja szuka 
go w niewłaściwych miejscach. Przekonałam się o tym 
na własnej skórze. Prawdziwe szczęście to poczucie 
wewnętrznego spokoju, miłość rodziny, dobry kontakt 
z naturą, a przede wszystkim ze sobą, ze swoim sercem. 
Nie jest to jednak możliwe, gdy stale gdzieś gonimy, za 
czymś pędzimy i umyka nam to co najcenniejsze – świa-
dome i dobre Tu i Teraz. Cieszenie się prostymi przyjem-
nościami dnia codziennego. W  życiu zawodowym nie 
jest ważne jak wielki sukces osiągamy, ale jak wielu oso-
bom możemy pomóc, zainspirować, wnieść do ich życia 
coś pozytywnego, dobrego. To i tylko to daje poczucie 
sensu i spełnienia. Gdy to zrozumiałam zupełnie zmieni-
łam swoje życie.     
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W  Pani przepisach kulinarnych zakochało się wiele 
Polek. Nie dość, że są zdrowe, to przede wszystkim 
są niebywale smaczne. Co sprawiło, że postanowiła 
Pani podzielić się swoją kulinarną pasją z innymi?
Kiedy zaczęłam świadomie być Tu i Teraz, gdy doświad-
czyłam uzdrowienia i zakochałam się w życiu, zrozumia-
łam, że ważniejsze od samego jedzenia jest gotowanie 
dla osób, które się kocha. Karmienie ich i siebie – nie tyl-
ko zdrowym pokarmem, ale również energią, która jest 
w potrawach, gdy je przygotowujemy. Jadałam w życiu 
w najlepszych restauracjach świata, ale nic nie dorówna 
potrawom przyrządzonym z  troską i  miłością. Właśnie 
tym głównie dzielę się z  czytelnikami moich książek 
i bloga. Tak przygotowane potrawy muszą być wyjątko-
wo pyszne – i są!   

Oprócz zdrowej żywności promuje Pani naturalne 
kosmetyki do pielęgnacji urody. Czy faktycznie ich 
działanie ma taki dobry wpływ na stan naszej urody 
i czego Pani najbardziej lubi używać?
Zdrowy styl życia to składowa wielu czynników: sposób 
odżywiania, ruch, oddech, ale również nasze myśli. Czy-
ste, dobre serce. Oczywiście osoba, która żyje w  taki 
sposób, żyje świadomie, poszukuje również zdrowych, 
naturalnych kosmetyków. To, co wcieramy w naszą skó-
rę jest tak samo ważne jak to, co jemy. Poprzez naszą 
skórę przedostaje się do naszych organizmów ogromna 
ilość toksyn. Po co? Nie musimy obciążać w ten sposób 
naszych ciał. Na szczęście można już kupić naturalne, 
doskonałej jakości i bardzo skuteczne naturalne kosme-
tyki. Ja wybrałam markę Clochee, ponieważ te produkty 
to 100% natury! Są to jednocześnie preparaty nowocze-
sne i bardzo skuteczne.   

Na swoim blogu wiele uwagi poświęca Pani ducho-
wej stronie naszego życia. Namawia Pani, by zwol-
nić tempo, znaleźć czas na medytację, na ćwiczenie 
uważności, na bliski kontakt z  naturą. Dlaczego to 
jest takie ważne?
Ponieważ to daje nam prawdziwą energię do życia, po-
czucie wewnętrznej harmonii oraz siły, bezpieczeństwa. 
Bez tego jesteśmy istotami, które się boją, czują niepo-
kój, stres i  stają się jego ofi arami. Dlatego ludzie piją, 
palą, używają leków, mają problemy ze snem, cierpią na 
depresje. Znam te wszystkie przykre stany i poradziłam 
sobie z tym w piękny, naturalny sposób. Na podstawie 
własnej przemiany inspiruję inne osoby. Mój blog działa 
już od dwóch lat i jestem ogromnie szczęśliwa, że za jego 
sprawą pomogłam tak wielu osobom sprawić, by życie 
było bardziej szczęśliwe, spokojne, zdrowe i świadome. 
To dla mnie powód do prawdziwej radości!

Zdrowy tryb życia to tymczasowa moda czy rzeczy-
wiście świadomość tego, co jemy, co nosimy i  jak 
chcemy wyglądać zostanie z nami na dłużej?
To jest moje życie od dziesięciu lat i  nie zamienię go 
na żadne inne! Niedawno robiłam badania żywej kropli 
krwi i  pani dietetyk, która dokonała analizy była pod 
ogromnym wrażeniem jakości mojej krwi i  czystości 

mojego organizmu. Mam 46 lat, a  mój organizm jest 
na poziomie dwudziestolatki. A  nawet jest w  lepszym 
stanie, niż wielu młodych ludzi, którzy są zatruci śmie-
ciowym jedzeniem, lekami, toksynami i  używkami. To 
wszystko, co jest wewnątrz nas, przekłada się na jakość 
naszego życia!

Jest Pani spełnioną kobietą. Udany związek, dzieci, 
kariera i  fantastyczny wygląd. Proszę nam zdradzić 
swój sekret.
To jest właśnie ta wewnętrzna harmonia, która prze-
kłada się na całe nasze życie. Początkiem wszystkiego 
jest jednak nasze serce – ważne jest, aby było wolne od 
wszelkich toksycznych uczuć. Ważne jest oczyszczenie 
naszych serc od poczucia żalu, urazy, gniewu czy za-
zdrości. Ważne jest, aby nie stawiać się również w pozy-
cji ofi ary. Wszelkie te negatywne emocje niszczą nasze 
życie – kradną energię, zdrowie, radość, a także urodę. 
Dobra wiadomość jest jednak taka, że można zmienić 
swoje życie i  siebie, i  to całkowicie. Wystarczy tylko 
chcieć, podjąć taką decyzję, a później pomodlić się o po-
moc. Ona przyjdzie, z całą pewnością! 

Nie mogę się Pani nie zapytać o modę. Współpraco-
wała Pani jako modelka m.in. z Karlem Lagerfeldem 
i Paco Rabanne, była dyrektorem artystycznej marki 
odzieżowej. Na co stawia Pani w modzie i co poradzi-
łaby Pani młodym dziewczynom, robiącym pierwsze 
kroki w modelingu?
Aby patrzeć na to wszystko z  dystansem. Ten „wielki 
świat mody” wcale nie jest taki wielki i wspaniały, a każ-
dy człowiek, nawet najbardziej sławny, jest tylko czło-
wiekiem. Nie popadajmy więc w  przesadne zachwyty 
i oceniajmy ludzi po ich prawdziwych wartościach – po 
tym, co robią dla innych, na ile innych szanują, po tym, 
na ile są skromni. To są wartości ponadczasowe, które 
nigdy nie przeminą.  

Jak w takim razie wygląda przepis Agnieszki Maciąg 
na udany i zdrowy dzień?
Najważniejsze jest to, aby zacząć i  zakończyć każdy 
dzień modlitwą i poczuciem wdzięczności za to, co jest. 
A wtedy wszystko będzie wspaniałe – gwarantuję! 

Autor: Aneta Dolega
Zdjęcia: Monika Szałek

Asystent backstage: Jakub Juncewicz
Makijaż: Bogusia Szubiakiewicz

Fryzura: Beata Urbańska
Stylizacja: Monika Gąsiorek-Mosiołek
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Lekarz 
z pasją

Doktor Piotr Zawodny jest dyplomowanym lekarzem medycyny estetycznej, którą 
zajmuje się już od 16 lat. O początkach  działalności, wieloletnich doświadczeniach 
i nowej siedzibie Kliniki Zawodny opowiada w magazynie Prestiż.



P anie doktorze, zacznijmy od początku. Jak 
narodziła się medycyna estetyczna?
Medycyna estetyczna to stosunkowo  nowa 
gałąź medycyny, która powstała  na skutek 

naturalnego połączenia  wielu dyscyplin medycznych, 
m.in.  dermatologii, chirurgii naczyniowej, chirurgii  pla-
stycznej. Głównym zadaniem medycyny estetycznej jest 
spowolnienie naturalnego procesu starzenia  i  prze-
ciwdziałanie zmianom z  nim  związanym. Początki me-
dycyny estetycznej  w  Polsce sięgają 1994 r., kiedy to 
formalnie została powołana Sekcja Medycyny Estetycz-
nej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Ostatnie dzie-
sięciolecie przyniosło w Polsce  lawinowy wzrost liczby 
gabinetów i  klinik  medycyny estetycznej, jak również 
coraz  szerszy wachlarz usług.  Jest to dowód na stale 
rosnące zapotrzebowanie  na zabiegi tego typu.  Wzor-
ce te czerpiemy z  wysoko rozwiniętych  krajów Europy 
Zachodniej, gdzie dbałość o urodę zajmuje ugruntowaną 
pozycję od wielu dziesięcioleci.

Zajmuje się Pan medycyną estetyczną od 16 lat. Jak 
zaczęło się zainteresowanie właśnie tą dziedziną?
Czasami jest to zrządzenie losu i tak chyba było w moim 
przypadku. 16 lat temu medycyna estetyczna była jesz-
cze mało popularna, ale właśnie wtedy natrafiłem na 
fascynujący artykuł włoskiego lekarza, który przedsta-
wiał możliwości jakie ona niesie za sobą. Pomyślałem, 
że to jest idealne połączenie, gdyż jestem specjalistą 
chirurgii szczękowo-twarzowej, więc tematy związa-
ne z  rekonstrukcją i  „naprawieniem” twarzy zawsze 
były mi bliskie. W  naturalny sposób zainteresowałem 
się aspektem estetycznym. Dziedzina medycyny este-
tycznej, choć bardzo młoda, rozwija się bardzo prężnie. 
To fascynujące, jak my – lekarze możemy pomagać, 
upiększać i  uszczęśliwiać naszych pacjentów. Trzeba 
stale się uczyć i  być na bieżąco z  coraz to nowszymi 
rozwiązaniami.  Na rynku nieustannie pojawiają się ko-
lejne produkty, lasery i  inne technologiczne rozwiąza-
nia. Postęp jest tak intensywny, że każdego roku nowe 
rozwiązania i techniki przykuwają moją uwagę. 

Lista Pana stałych i zadowolonych klientek jest dłu-
ga. Wiedza i doświadczenie to istotny aspekt, ale co 
jeszcze składa się na sukces?
Przede wszystkim trzeba lubić to, co się robi. Śmiało 
mogę powiedzieć, że praca jest moją pasją. Prioryte-
tem jest zrozumienie problemów i  potrzeb pacjenta, 
natomiast zdobyte doświadczenie pozwala mi na umie-
jętne dobranie najskuteczniejszych metod. Staram się 
każdego traktować indywidualnie, poświęcać mu czas 
i stworzyć miłą i komfortową atmosferę podczas zabie-
gu. I co najważniejsze proponować to, co dla pacjenta 
będzie najbardziej korzystne. Każdy pacjent, który wy-
chodzi z kliniki uśmiechnięty i zadowolony, to dla mnie 
ogromna satysfakcja. 

Gabinet Estetic przerodził się w  przestronną, no-
woczesną Klinikę Zawodny. Może Pan opowiedzieć 
o tej zmianie?
Ten rok przyniósł duże zmiany. Przeprowadziliśmy się 

do nowego, znacznie większego obiektu, rozwijamy się, 
mamy coraz większy zespół specjalistów. Przybywa 
także nowych rozwiązań technologicznych. Na przy-
kład jako druga klinika w  Polsce posiadamy najnowo-
cześniejszy laser Picosure do usuwania przebarwień 
i tatuażu. Nasz rozwój jest odpowiedzią na pojawiają-
ce się możliwości, jakie niesie współczesna medycyna. 
Ostatnio w klinice pojawiły się również zabiegi z zakre-
su ginekologii estetycznej, coraz większym zaintereso-
waniem zwłaszcza u panów cieszą się przeszczepy wło-
sów, a  także pojawiły się nowe możliwości usuwania 
i  przeszczepu tkanki tłuszczowej. Są to zabiegi, które 
wymagają dyskretnej, komfortowej i bezpiecznej prze-
strzeni, dlatego część z  tych procedur wykonywana 
jest na bloku operacyjnym. Chciałbym, aby nasza klini-
ka była kojarzona ze szczególnym miejscem, w którym 
stawia się na jakość i na profesjonalizm, a nasi pacjenci 
mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie. 

Duża, prestiżowa klinika to także więcej zajęć. Czy 
łatwo jest pogodzić pracę z życiem rodzinnym? 
Faktycznie, duża klinika to duże wyzwanie, o  wiele 
więcej obowiązków, a także większa liczba pacjentów, 
a doba ma niestety nadal 24 godziny (śmiech). Przyzna-
ję się, jestem typem pracoholika, większą część dnia 
spędzam w  pracy. Na szczęście uczę się dzielić pracę 
z  innymi obowiązkami. Jestem wymagający, ale pomi-
mo tego udało mi się stworzyć profesjonalny zespół 
kosmetologów i  lekarzy. Pracuję z  żoną Izabellą, któ-
ra zajęła się sprawami organizacyjnymi naszej kliniki. 
Pomimo że oboje mamy dużo obowiązków, to staramy 
się cieszyć każdą wolną chwilą, na bieżąco omawiamy 
wszystkie ważne sprawy, a czasami uda nam się zjeść 
wspólny posiłek. Czas wolny poświęcamy dzieciom 
oraz całkiem sporej gromadce naszych czworonogów. 
Jesteśmy takim typem włoskiej rodziny, ale nie wyobra-
żam sobie, że mogłoby być inaczej. To właśnie rodzina 
jest motorem napędowym do działań i  nowych wy-
zwań.  Wspólne chwile to dla mnie najlepszy relaks.
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Z NAMI PRZYGOTUJ SIĘ DO LATA
W każdym miesiącu tydzień promocji na wybrane zabiegi!

- wiemy co dla Twojej skóry jest najlepsze

kosmetologia
medycyna estetyczna
masaż / �zjoterapia
podologia
manicure / pedicure
dietetyka OBSERWUJ NAS NA



M asaż tajski stanowi połączenie akupresury 
ważniejszych punktów na ciele człowieka 
z  elementami pasywnej jogi, rozciągania 
i  refl eksologii. W szczecińskim Royal Thai 

Massage o  zdrowie i dobre samopoczucie klientów dba 
personel, który pobierał nauki w  starożytnej świątyni 
Wat Pho w Bangkoku.
 
Masaż klasyczny łączy w sobie powolne i rytmiczne uci-
skanie mięśni, a następnie ich rozciąganie w celu zwięk-
szenia zasięgu ruchów. Masażystki posługują się palca-
mi, przedramionami, łokciami i kolanami. Jeśli klient jest 
w  dobrej formie fi zycznej masażystka może nawet po 
nim chodzić. Taka przyjemna „tortura” poprawia kon-
dycję fi zyczną, duchową i intelektualną. Ten sam rodzaj 
masażu może zostać wykonany także z użyciem aroma-
tycznych olejków eterycznych.

W  Tajlandii traktowany jako „apteczka pierwszej po-
mocy” masaż stemplami ziołowymi stosowany jest na 
różne schorzenia. Stemple zawierają zioła i przyprawy. 
Kiedy są bardzo gorące, wykonuje się krótkie dotknięcia 
w określonych miejscach na ciele, po których następuje 
przyciśnięcie. Uwalniają się zgromadzone olejki eterycz-
ne, które następnie są wmasowywane w  ciało. Masaż 

ziołowy, oprócz działania odprężającego, działa prze-
ciwbólowo, pobudza przemianę materii, stymuluje goje-
nie się kontuzji i usuwa toksyny z organizmu. 

Dla osób, które wykonują pracę zbyt mocno obciążającą 
kręgosłup, ten rodzaj masażu będzie idealny. Ma na celu 
wyeliminowanie pourazowych i  chronicznych bólów 
różnych części kręgosłupa. Wykonywany przy użyciu 
rozgrzewających maści niweluje ból, napięcia i ucisk od-
czuwany w okolicach karku i ramion. Łagodzi bóle głowy 
i pobudza krążenie krwi. 

Ostatnim jest masaż stóp. Wykonywany jest z użyciem 
krótkiej, owalnej pałki i rozgrzewających balsamów. Po-
przez działanie na strefy refl eksologiczne stóp wspoma-
ga odtruwanie organizmu z toksyn, poprawia sen. Wpły-
wa również na procesy trawienne, system hormonalny 
i centralny system nerwowy.
 

Royal Thai Massage
ul. Sienna 5

70-542 Szczecin (Podzamcze)
tel. 660 530 830

Relaks 
pierwszej 
pomocy

Starożytny klasyczny masaż to jedna z największych atrakcji w Tajlandii. Tajowie preferują ten trwający aż półtorej 
godziny, turyści zazwyczaj wybierają krótszą opcję. Już po pierwszym masażu poczujemy się zrelaksowani 
i odprężeni.

Szczecin Warszewo, ul. Maciejkowa 37/U2, tel. 530 000 925
www.szczecin.instytutimage.pl, www.facebook.com/imageszczecin

Z NAMI PRZYGOTUJ SIĘ DO LATA
W każdym miesiącu tydzień promocji na wybrane zabiegi!

- wiemy co dla Twojej skóry jest najlepsze

kosmetologia
medycyna estetyczna
masaż / �zjoterapia
podologia
manicure / pedicure
dietetyka OBSERWUJ NAS NA
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D uży wpływ na funkcjonowanie sfery intym-
nej kobiet ma gospodarka hormonalna. 
W naszym życiu występuje kilka przełomów, 
związanych z  macierzyństwem, porodami 

oraz przekwitaniem. Wśród typowych dolegliwości 
ujawniających się w  tych okresach wymienić można 
m.in. atrofię śluzówki pochwy oraz wysiłkowe nietrzy-
manie moczu. 

Atrofia śluzówki 

Polega na osłabieniu jej sprężystości oraz zmniejsze-
niu nawilżenia. Kobiety z  atrofią skarżą się na uczucie 
dyskomfortu - suchości oraz świądu pochwy i  sromu, 
częściej powstają podrażnienia oraz otarcia. Osłabienie 
nawilżenia istotnie wpływa na satysfakcję seksualną. 
Często spotykam się z taką sytuacją, że kobiety z atro-
fią śluzówki unikają kontaktów seksualnych, ponieważ 
są one bolesne. Wpływa to negatywnie na nastrój oraz 
samoocenę kobiet. 

Wysiłkowe nietrzymanie moczu 

To mimowolne popuszczanie moczu podczas zwy-
kłych czynności życiowych, takich jak kaszel, kichanie, 
śmiech, czy uprawianie sportu. Występuje u  prawie 
połowy populacji kobiet w  okresie pomenopauzalnym, 
a także u ok. 20 % kobiet młodszych. Związane jest m.in. 
z atrofią  śluzówki oraz zwiotczeniem tkanek, które dają 
słabszą podporę dla cewki moczowej. Jeśli rodziłyśmy 
wiele razy a dzieci były stosunkowo duże, rozluźnienie 
i  zwiotczenie tkanki po porodach może być przyczyną 
pojawienia się problemu nietrzymania moczu. 

Nowe metody terapeutyczne 
 
Obecnie medycyna udostępnia nowe metody poprawy 
lub przywrócenia fizjologicznego stanu w  przypadku 
obu omawianych problemów. W leczeniu atrofii możemy 
stosować indywidualnie dobraną terapię hormonalną, 
podawać kwas hialuronowy iniekcyjnie oraz zewnętrz-

Ginekologia 
dla dojrzałej kobiety
Z wiekiem nasze ciało zmienia się i podlega naturalnym procesom starzenia. Dotyczy to każdej sfery życia, w tym 
także intymnej. Kobiety dojrzałe, szczególnie te, które parokrotnie zostały matkami zauważają zmiany związane 
z macierzyństwem i z upływem czasu. Ginekologia estetyczna potrafi już pomóc paniom i zapewnić im nie tyl-
ko zdrowie, ale również dobre samopoczucie. O dolegliwościach związanych z intymną sferą kobiet i zabiegach 
z nimi związanych mówi dr n.med. Joanna Lewandowska, specjalista ginekologii i położnictwa Kliniki Medycyny 
Estetycznej dr Ilony Osadowskiej.
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nie, natomiast przełomową poprawę skuteczności przy-
nosi zastosowanie laserów ginekologicznych. Najlepsze 
efekty daje terapia łączona. W trakcie leczenia przywra-
camy prawidłową sprężystość i  nawilżenie śluzówki, 
osiągając trwałość efektu rzędu kilku lat. Lecząc atrofię 
śluzówki możemy jednocześnie osiągnąć istotną popra-
wę w zakresie wysiłkowego nietrzymania moczu. 

Mona Lisa, Beladona – nowe lasery ginekologiczne 

Ideą zabiegu laserowego jest pobudzenie śluzówki do 
wytwarzania nowego kolagenu, co wpływa na pogru-
bienie i  poprawę sprężystości tkanki. Osiągamy to za 
pomocą punktowego naświetlania tkanki wiązką la-
sera. Zabieg trwa kilkanaście minut i  jest całkowicie 
bezbolesny. Efektem jest pogrubienie i  wzrost spręży-
stości tkanki, a także zwiększenie nawilżenia śluzówki. 
Ujędrnienie i  wzmocnienie ściany pochwy wpływa ko-
rzystnie na poprawne funkcjonowanie cewki moczowej, 
eliminując wysiłkowe nietrzymanie moczu. Prawidłowe 
nawilżenie sprawia, że pacjentki odnajdują ponownie 
pełnię kobiecości i  radość z  życia intymnego. Zazwy-
czaj stosujemy dwa zabiegi laserowe w  odstępie kilku 
tygodniu, niekiedy poprawa następuje już po jednym 
naświetlaniu. 

Nowości z  I  Europejskiego Kongresu Ginekologii 
Estetycznej 

W  kwietniu b.r. odbył się w  Rzymie I  Europejski Kon-
gres Ginekologii Estetycznej. Uczestnicząc w  nim 
sporo uwagi poświęciliśmy zagadnieniom związanym 
z estetyką ciała. Wykonujemy m.in. korekcję warg sro-
mowych – chirurgiczne zmniejszenie przerastających 
warg mniejszych oraz powiększenie i rewitalizację warg 
zewnętrznych, zbyt małych lub atroficznych. W celu re-
witalizacji w ginekologii od kilku stosowany był lat kwas 
hialuronowy. Podczas kongresu wielu lekarzy podkreśla-
ło bardzo dobre efekty przeszczepu tkanki tłuszczowej 
do odbudowy i rewitalizacji warg większych. Zabieg taki 
może być połączony z  małą liposukcją, podczas której 
pobierzemy tłuszcz potrzebny do przeszczepu. Ciekawą 
nowością są także liftingujące nici ginekologiczne. Nie-
wielki zabieg skutecznie koryguje problem szerokiego 
wejścia do pochwy, które powstaje zazwyczaj jako sku-

tek zastarzałego pęknięcia lub nieprawidłowo zszytego 
krocza po porodzie. 

Dość powszechnym problemem są także blizny po po-
rodach cesarskich, zarówno zaciągnięte, wklęsłe, jak 
i  blizny przerosłe. Obecnie możemy je skutecznie ko-
rygować wieloma minimalnie inwazyjnymi metodami, 
doskonalonymi wcześniej przez kolegów zajmujących 
się medycyną estetyczną. Co ważne, poprawę wyglą-
du blizn uzyskujemy stosując metody ambulatoryjne, 
niewymagające zawieszenia życia zawodowego ani co-
dziennych aktywności. 
 
Klinika i zespół lekarski

Wspólnie z  zespołem lekarzy staramy się stworzyć in-
terdyscyplinarne centrum dla kobiety dojrzałej. Dobra 
współpraca w ramach zespołu ginekologa z dermatolo-
giem, chirurgiem oraz lekarzem medycyny estetycznej 
daje możliwość wdrożenia wielokierunkowego leczenia 
oraz zapewnienia ogólnego dobrostanu naszym pacjent-
kom. Klinika medycyny estetycznej jest także interesu-
jącym miejscem ze względu na spore osiągnięcia mini-
malnie inwazyjnej medycyny zabiegowej, które możemy 
zastosować w leczeniu problemów ginekologicznych. 

dr n. med. Joanna Lewandowska 
specjalista ginekologii i położnictwa
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Make up 
czy no 
make up?

Veronica 
Haassengier
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Trendy makijażowe wiosna-lato 2016 są bardzo zróżnicowane, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Modny w tym 
sezonie jest zarówno naturalny ”make up no make up”, jak i oko w czerni i szarościach, czyli klasyczne „smokey 
eyes”. Jeśli boicie się cieni, postawcie na wyraziste, matowe usta: czerwone lub bordowe. Jeśli jednak ta 
opcja wam nie odpowiada, dobrze będą wyglądać wytuszowane rzęsy lub kocia kreska na górnej powiece. 
Odważniejsze panie mogą spróbować zaszaleć z kolorem. Nie bójcie się makijażu. Metodą prób i  błędów 
znajdziecie sposób na podkreślenie swojej urody i pokazanie tego, co w Was najpiękniejsze. 

Monika 
Woźniak
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Aleksandra 
Kasprzycka
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Patrycja Joanna 
de Valderrama
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Wiktoria 
Ozimek
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Makijaże: Agnieszka Ogrodniczak 
/ Aga Ogrodniczak – IMAGO 
Biżuteria: Magdalena Czarnecka / twojeph
Zdjęcia: Aleksandra Medvey-Gruszka / BraNDmeUP

Kasia 
Pawlak
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N a rynku ciągle pojawiają się nowe, profesjo-
nalne urządzenia do upiększania i wyszczu-
plania. Są mało inwazyjne, ale za to bardzo 
skuteczne. Tak jak Maximus, przebój w dzie-

dzinie ujędrniania i  modelowania sylwetki, z  którego 
zalet można skorzystać w Klinice Maestria. Zabieg ten 
w widoczny sposób ujędrnia i wygładza skórę, poprawia 
kształt sylwetki i  usuwa nadmiar tkanki tłuszczowej. 
– To idealny sposób na przywrócenie skórze jędrności, 
oraz zmniejszenie obwodów newralgicznych partii ciała 
takich jak brzuch, uda czy pośladki – zachwala Natalia 
Romańczuk, właścicielka Kliniki Maestria. – Technologia 
zastosowana w  urządzeniu poprawia strukturę skóry, 
wpływając na jej regenerację od wewnątrz. Rozgrze-
wające działanie fal radiowych działa bezpośrednio na 
leżące w  warstwie skóry właściwej fi broblasty, odpo-
wiadające za produkcję włókien kolagenowych i elasty-
nowych.

Sam zabieg polega na masażu głowicą zgodnie ze sche-
matem dopasowanym do poszczególnych części ciała. 
Uruchomienie funkcji TriLipo DMA (dynamicznej akty-
wacji mięśni) wprawia odpowiednie mięśnie w delikatne, 
regularne drgania. W  trakcie zabiegu odczuwalne jest 
przyjemne ciepło. 

Efektem zabiegów  jest maksymalny i długotrwały efekt 
ujędrnienia skóry. DMA powoduje drenaż limfatyczny, 

pomagający usunąć z organizmu rozbite komórki tłusz-
czowe. Ten proces powoduje modelowanie kształtów 
ciała. Mięśnie stają się bardziej kształtne, a  skóra bar-
dziej napięta. – Widoczny i  trwały efekt wymaga wy-
konania serii od czterech do dziesięciu zabiegów w od-
stępie jednego tygodnia – radzi Natalia Romańczuk. 
– Zabiegi są krótkie i nie zakłócają codziennego rytmu 
dnia. Trwają od 15 do 30 minut.

Maximus to najlepsze rozwiązanie, aby efektywnie przy-
gotować siebie i swoje ciało do lata. 

Maestria Klinika Urody
Szczecin, ul. Więckowskiego 2/1

tel. 791 353-435
www.maestriaklinikaurody.com

Ciało 
maksymalnie 
upiększone

W poszukiwaniu skutecznych zabiegów wyszczuplających i odmładzających sięgamy po wszelkie nowości w medy-
cynie estetycznej. Chcemy wyglądać dobrze, atrakcyjnie, nie wstydzimy się „poprawiać” natury. Korzystamy z tych 
dobrodziejstw coraz chętniej i coraz rozważniej.
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W ofercie znajduje się cała gama profesjonal-
nych zabiegów, które można wykonać nieza-
leżnie od pory roku. Przed wakacjami warto 

zapoznać się z niektórymi z nich.

Twarz od nowa, czyli Letnia Rewitalizacja Laserowa

Laser Studio rekomenduje ten nowy zabieg laserowy 
nawet dla tych, którzy już są lekko opaleni. W  efekcie 
uzyskamy wyraźnie odmłodzoną skórę, o zdrowym kolo-
rycie, odświeżoną i wypoczętą.

Inne zabiegi na twarz

Przyjemnym uzupełnieniem pielęgnacji twarzy będzie 
zabieg wykonany za pomocą urządzenia od Endermolo-
gie – Endormolift LPG. Doskonały będzie zwłaszcza po 
ciężkim dniu, nieprzespanej nocy lub podróży. Usuwa 
oznaki zmęczenia, sprawdza się przy twarzy ze skłonno-
ścią to zapadniętych policzków czy obwisłej skóry. Pa-
cjentki go lubią, bo daje natychmiastowy efekt rozświe-
tlenia i  wygładzenia skóry. Jest to bezpieczny zabieg, 
który można stosować już od 25 roku życia.
W Laser Studio można również wykonać zabiegi z uży-
ciem kwasu hialuronowego oraz toksyny botulinowej, 
zwanej popularnie botoksem.

Uzupełnianie niedoborów kwasu hialuronowego jest 
prostą, bezpieczną formą usuwania zmarszczek i przy-
wracania skórze młodzieńczego wyglądu. 
Kwas hialuronowy wypełnia zmarszczki, bruzdy, jest 
skuteczny nawet w likwidowaniu tzw. doliny łez pod dol-
ną powieką. Jest często stosowany do zabiegu powięk-
szania czy też modelowania ust. Przywraca im jędrność 
i nawilża je. Poprawia owal twarzy i rozjaśnia skórę już 
po pierwszej aplikacji. Efekty estetyczne tego zabiegu 
mogą wyglądać naturalnie, pod warunkiem, że wykona 
je osoba doświadczona. W Laser Studio zabiegi te są wy-
konywane od blisko 20 lat.
Botoks z  kolei to od dawna najpopularniejsza metoda 
wygładzania zmarszczek mimicznych w  górnej części 
twarzy – poprzecznych czoła i pionowych między brwia-
mi oraz tzw. kurzych łapek przy oczach. Botoks był sze-
roko stosowany w  medycynie konwencjonalnej. Kiedy 
odkryto jego właściwości odmładzające, zaczął być sto-
sowany w medycynie estetycznej. Oczywiście, najlepsze 
efekty daje stosowany w rozsądnych dawkach. 

Rozmiar doskonały, czyli szczupłe i jędrne ciało

Velashape III to mistrz w przywracaniu naszego ciała do 
atrakcyjnego kształtu. Bezinwazyjnie redukuje tkankę 
tłuszczową i cellulit, zmniejsza obwód ciała i modeluje 

W oczekiwaniu na lato 
z Laser Studio

Wiosna to znakomity moment, by zadbać o swój wygląd i samopoczucie. W Laser Studio panuje przekonanie, że 
każdy ma prawo czuć się w swoim ciele doskonale. 



sylwetkę. W  zabiegu wykorzystuje się wysoką energię 
bipolarnego prądu, który połączony jest z podczerwie-
nią, podciśnieniem i  mechanicznym masażem. Zmniej-
szenie obwodu jest już widoczne po pierwszym zabiegu 
po upływie dwóch tygodni. Na początku kuracji tracimy 
aż od 2 do 7 centymetrów. 
Idealna na upalne dni w kształtowaniu sylwetki będzie 
kriolipoliza, czyli usuwanie tkanki tłuszczowej poprzez 
mrożenie. Martwe komórki tłuszczowe są wydalane 
w procesie fi zjologicznym. Zabieg świetnie modeluje ra-
miona, brzuch, boczki i uda.
W Laser Studio możemy również wykonać profesjonalny 
masaż próżniowy Endermologie. Ten zabieg skutecznie 
ujędrnia, wygładza i  likwiduje zbędną tkankę tłuszczo-
wą, a  także usuwa nagromadzoną wodę z  organizmu. 
Wykonany przez doświadczonego fi zjoterapeutę daje 
naprawdę spektakularne efekty.

Laserowa gładkość, czyli szybka i efektywna epilacja

Laser Studio dysponuje medycznym laserem diodowym 
Primelase najnowszej generacji, dzięki któremu pacjen-
ci mogą pozbyć się skutecznie niechcianego owłosienia 
każdego koloru, z  wszystkich obszarów ciała. Dotyczy 
to również osób borykających się z zaburzeniami hormo-
nalnymi, u których nadmierne owłosienie bywa przyczy-
ną frustracji i kompleksów. Zabiegi są szybkie, skutecz-
ne i bezbolesne, a efekty trwałego usunięcia pierwszej 
partii cebulek włosowych uwidoczniają się już po 1 za-
biegu. Niektórzy pacjenci twierdzą z  przekonaniem, że 
zabieg ten jest po prostu przyjemny.

Zdrowe nogi z Laser Studio 

Laser Studio od lat z  powodzeniem przeprowadza nie-
inwazyjne zabiegi laserowego leczenia niewydolności 
naczyń kończyn dolnych oraz żylaków.
Autorski zabieg doktora Zbigniewa Matuszewskiego 
cieszy się ogromną popularnością wśród pacjentów. 
Bez skalpela, bez blizn i  znieczulenia znikają szpecące 

wybrzuszenia oraz nieestetyczne pajączki, a wygląd nóg 
ulega znaczącej poprawie. Dzięki zabiegom naczynio-
wym nogi stają się szczuplejsze, znika cellulit, a obwód 
uda może się zmniejszyć nawet do kilku centymetrów!
Znikają również przykre dolegliwości odczuwalne 
zwłaszcza latem – opuchlizna i  bóle stawów, pacjenci 
lepiej śpią i wolniej się męczą.

Zdrowa skóra, włosy i paznokcie – leczenie bez far-
makologii

Grzybica to poważny problem zdrowotny i  estetyczny 
populacji ludzkiej.
Mimo znacznego postępu medycznego – jej leczenie 
stanowi ogromne wyzwanie terapeutyczne w  leczeniu 
konwencjonalnym. 
Laseroterapia grzybicy jest obecnie uznaną metodą te-
rapeutyczną o 100% skuteczności, bez ryzyka powikłań 
i komplikacji.
Laser Studio proponuje autorski zabieg leczenia grzybi-
cy laserem Nd:YAG.  

Odwiedź Laser Studio juz dziś i skorzystaj z bezpłat-
nej konsultacji u  naszych specjalistów, którzy spra-
wią, że poczujesz się wyjątkowo. 
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ul. Jagiellońska 85/1
tel. +48 (91) 489 36 88

laser-studio@laser-studio.pl
www.laser-studio.pl

Autor: Aneta Dolega



ul. Mickiewicza 49a, 70-385 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222
e-mail: estedent.eu@gmail.com, www.estedent.eu

Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel. 796 555 222, 957 819 973

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu

stomatologia estetyczna Iwona Pawlak



D okuczliwy problem z  kręgosłupem sprawia, 
że zwykle dopiero w skrajnych przypadkach 
myślimy o wizycie u chiropraktyka. Manipu-
lacja stawów i  tkanek miękkich może być 

także dobrą formą profilaktyki, pozwalającą rozluźnić 
mięśnie. W dobie przyspieszonych kursów warto jednak 
zwrócić uwagę na wykształcenie, wiedzę i doświadcze-
nie specjalisty, aby w poszukiwaniu pomocy jeszcze bar-
dziej sobie nie zaszkodzić. 

Od Hipokratesa po szkołę chiropraktyków

Chiropraktyka wywodzi się od greckich słów: chir (ręka) 
oraz practicos (praktyka). Obecnie utożsamiana jest 
z kręgarstwem. Według licznych źródeł ten rodzaj tera-
pii doceniał już sam ojciec medycyny – Hipokrates (460-
377 r. p.n.e.), który zdawał sobie sprawę, że problemy 
z  kręgami są przyczynami wielu chorób. Ta naturalna 
metoda leczenia zyskała największą popularność na po-
czątku XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, gdy bracia 
William i Daniel Grifith dowiedli na przykładzie 148 pa-
cjentów powiązanie różnych chorób z  dolegliwościami 
kręgosłupa. Jednak prekursorem tej terapii manualnej 
nazywany jest Daniel David Palmer, który pod koniec 
XIX wieku założył pierwszą szkołę chiropraktyków. 

Zdrowe plecy i nie tylko

W  Szczecinie z  pomocy wykwalifikowanego chiroprak-
tyka  możemy skorzystać w gabinecie fizjoterapii i ma-
sażu FizjoAlex. Zajmuje się on także m.in. rehabilitacją 

osób uprawiających sport – zarówno amatorsko, jak 
i  wyczynowo. – Naszymi pacjentami są np. zawodni-
cy występujący w KSW i  innych galach MMA. Leczymy 
także pacjentów uprawiających biegi długodystansowe 
– wymienia Bartłomiej Aleksander, fizjoterapeuta i wła-
ściciel firmy, który sam był sportowcem, a  teraz łączy 
dawną pasję z zawodem medycznym. 8 lat doświadcze-
nia pozwala mu z  powodzeniem radzić sobie z  takimi 
przypadkami, jak łokieć tenisisty, golfisty czy oszczepni-
ka, rehabilitacja po artroskopii kolan, a także z urazami 
zwyrodnień, artretyzmu czy stanów zapalnych stawów. 
– Poza tak oczywistymi zabiegami zajmujemy się też re-
habilitacją stomatologiczną, m.in. leczeniem bruksizmu 
(nadmierne zaciskanie zembów) i  rozluźnieniem stawu 
skroniowo-żuchwowego – dodaje fizjoterapeuta.

W powrocie do zdrowia pomaga także pacjentom po uda-
rach i wypadkach. Jego gabinet współpracuje z lekarzami 
różnych specjalizacji, m.in. neurologami, ortopedami czy 
stomatologami. Pacjenci mogą liczyć na kompleksową 
pomoc w zakresie masażu, zabiegów fizykoterapii, kine-
siology taping (plastrowania), treningu wzmacniającego 
układ ruchu i ćwiczeń na zdrowy kręgosłup.

Gabinet rehabilitacji i masażu FizjoAlex
Szczecin, ul. Rydla 93 (Słoneczne)

Rejestracja telefoniczna: +48 785 187 509 
czynne pon.-pt. 9-20, sob. 9-13
www.facebook.com/FizjoAlex
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Nastaw się 
na zdrowie

Kręgosłup to oś naszego organizmu. Jego bólu nie można bagatelizować, zaniedbane schorzenia kręgosłupa mogą 
mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego jeśli planujemy wizytę u chiropraktyka (potocznie: kręgarza), 
sprawdźmy, w czyje ręce oddajemy swoje zdrowie. 

ul. Mickiewicza 49a, 70-385 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222
e-mail: estedent.eu@gmail.com, www.estedent.eu

Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel. 796 555 222, 957 819 973

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu

stomatologia estetyczna Iwona Pawlak



C elem tych spotkań jest m.in. uświadomienie, 
co daje nam odrobina wysiłku fizycznego 
i  co można dzięki niemu osiągnąć, gdy jest 
częścią naszego życia. Spotkania organizo-

wane są w soboty. W ciągu godziny ćwiczeń poznajemy 
własne możliwości i przełamujemy ograniczenia. Mamy 
niecodzienną możliwość skorzystania z  doświadczenia 
i wiedzy trenerów, którzy w planowaniu zajęć uwzględ-
niają takie parametry jak: wiek, płeć czy nasze umie-
jętności, by każdy czuł się na miejscu. Z czasem mamy 
szansę uniezależnić się od trenerów. – Dzięki spotka-
niom każdy z nas może być własnym instruktorem, bo 
nikt nie zna swoich potrzeb i możliwości, tak jak my sami 
– tłumaczy Agata Plewnia. Szczecińskie spotkania spor-
towe to forma podróży przez połączenie wysiłku, nauki, 
świadomości i pracy w grupie ludzi, których łączy wspól-
na pasja – by być zdrowym, wyglądać dobrze i czuć się 
wyśmienicie. Co ważne, SCS naprawdę są dostępne dla 
każdego. Cena za interesujący, niepowtarzalny i wspar-
ty ogromną wiedzą trening to jedyne 20 zł.

Trenerzy do zadań specjalnych

Cykliczne spotkania poświęcone szerzeniu wiedzy na 
temat zdrowego stylu życia i podejmowaniu aktywności 
fizycznej dotychczas odbywały się w Lasku Arkońskim. 
Cyklicznie nie znaczy jednak nudno, dlatego wkrótce 
z  trenerami poćwiczymy np. w  Tarzanii, wokół Jeziora 
Głębokiego, na siłowniach pod gołym niebem, w  Par-

ku Kasprowicza czy na Jasnych Błoniach. Lekki, niewy-
czerpujący trucht przez trasę ścieżki zdrowia będzie 
odpowiedni dla każdego – zarówno poczatkującego, 
jak i zaawansowanego uczestnika spotkań. – Na każdej 
stacji będziemy starali się wykorzystać znajdujące się 
tam urządzenia, drzewa, ławki do ćwiczeń. Każde z nich 
będzie omawiane – mówi Łukasz Plewnia. Dowiemy się 
więc, co nam daje konkretny sposób wykonywania ru-
chów, dla kogo dane ćwiczenie jest wskazane, jak waż-
na jest poprawność techniki dla osiągnięcia celów, ale 
przede wszystkim uświadomimy sobie, że możliwości 
są w nas samych! Jaka jest przewaga zajęć sportowych 
na wolnym powietrzu nad tymi na siłowni? Poza dotle-
nieniem organizmu główną zaletą tego rodzaju ćwiczeń 
jest nauczenie się, jak swobodnie radzić sobie w każdych 
warunkach, kiedy znajdziemy się w parku, lesie czy nad 
jeziorem i  niezależnie od miejsca chcemy być sprawni, 
zdrowi i świadomi swojego ciała.

www.plewniablog.pl, tel: 502 600 214
Kalendarz spotkań dostępny na www, FB. Trenerzy 

Agata i Łukasz Tigy Plewnia. 
Zapraszamy - ilość miejsc ograniczona!

Siłownia 
na świeżym 
powietrzu

Po długiej zimie każdemu szkoda siedzieć w zamkniętych pomieszczeniach. Trenerzy personalni, Agata i Łukasz 
Plewnia, spełniają oczekiwania tych, którzy nie lubią atmosfery klasycznej siłowni i zapraszają na szczecińskie SCS 
– sportowe cykliczne spotkania pod chmurką. 

Autor: Karina Tessar / Foto: Tomasz Wachowiec
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- BASEN KRYTY, SAUNY, JACUZZI

- AUTORSKIE RYTUAŁY PIELĘGNACYJNE

- MASAŻE KLASYCZNE I AYURVEDYJSKIE

- SZEROKI WYBÓR ZABIEGÓW SPA

- MENU RESTAURACJI - DANIA BAZUJĄCE 

  NA ŚWIEŻYCH RYBACH ORAZ 

  LOKALNYCH PRODUKTACH

DŁUGI WEEKEND BOŻE CIAŁO 4 DNI, OD 949 ZŁ/OS.
SŁONECZNE LATO NAD MORZEM 8-13 DNI, OD 297 ZŁ/OS./NOC

TRZĘSACZ, UL. SŁONECZNA 3   TEL. +48 91 387 55 00   WWW.VILLAHOFF.PL   INFO@VILLAHOFF.PL

VILLA HOFF
WELLNES & SPA

TWOJE WYJĄTKOWE MIEJSCE NAD MORZEM
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Rodzinny luksus

Jadąc wybrzeżem Bałtyku, w  malowniczych okolicach 
Trzęsacza, zaledwie 80 metrów od piaszczystej plaży, 
nad brzegiem Bałtyku, znajduje się kameralna Villa Hoff 
Wellness&SPA

– Jesteśmy więcej niż hotelem, w którym można zatrzy-
mać się podczas urlopu letniego lub spędzić wakacje 
z  dziećmi. Bez względu na porę roku zapewniamy na-
szym gościom komfortowy wypoczynek o jakim zawsze 
marzyli – mówi Anna Piotrowska, kierownik marketingu 
i  sprzedaży Villa Hoff. – Oferujemy atrakcyjne pakiety, 
np. weekend w SPA dla dwojga, pobyty świąteczne, or-
ganizujemy  spotkania biznesowe, konferencje  oraz  za-
bawy integracyjne  dla pracowników. Jesteśmy także 
idealnym miejscem na organizację przyjęcia okoliczno-
ściowego czy też urodzin dla dzieci.

Menu fit oraz bazowanie na świeżych regionalnych pro-
duktach – kuchnia Villa Hoff odpowiada na trend zdro-
wego stylu życia. W  karcie odnajdziemy zróżnicowane 
propozycje kuchni śródziemnomorskiej oraz potrawy 
kuchni polskiej. Dla dzieci skomponowane zostało spe-
cjalne, oddzielne menu z  przysmakami, które dzieci 
same najchętniej wybierają.

Równie atrakcyjnie wygląda strefa Spa, która oferuje 
zabiegi dostosowane do indywidualnych potrzeb kobiet 
oraz mężczyzn. – Aktualnie szczególnie polecamy nasz 
autorski pakiet Złoto Bałtyku, bazujący na cennych i od-

żywczych właściwościach bursztynu – zachwala Anna 
Piotrowska. – Dużym zainteresowaniem wśród gości 
cieszą się także sezonowe pakiety, jak Wiosenny Relaks 
SPA. Współpracujemy z uznanymi, światowymi markami 
kosmetycznymi, których nie ma w  pobliskich SPA, aby 
zaproponować gościom Villa Hoff innowacyjne rozwią-
zania z zakresu pielęgnacji. Wśród zabiegów z pograni-
cza medycyny estetycznej   proponujemy   mezoterapię 
mikroigłową, czyli tzw. lifting bez skalpela. Podczas 
zabiegu skóra zyskuje ujędrnienie, zmarszczki  mimicz-
ne zaczynają się redukować, a cały owal i kontur twarzy 
ulega zauważalnej poprawie. Olbrzymią zaletą tego za-
biegu jest to, że skóra sama zaczyna produkować kola-
gen.
 
Jeszcze w maju można skorzystać z pakietu okoliczno-
ściowego na długi weekend Bożego Ciała z  dodatko-
wymi atrakcjami i  animacjami dla dzieci i  dorosłych. 
Na wakacje został przygotowany pakiet Słoneczne Lato 
– z obiadokolacjami w formie bufetów ze specjalnymi po-
zycjami dla najmłodszych. – Wśród atrakcji znajduje się 
pakiet animacji dla dzieci, grillowanie z szefem kuchni, 
wizyta w  zaprzyjaźnionej stadninie koni z  możliwością 
skorzystania z nauki jazdy, przejażdżki bryczką. W Villa 
Hoff nie można się nudzić – dodaje Anna Piotrowska.

2016 rok rozpoczyna drugą dekadę istnienia Villa Hoff 
Wellness&SPA. Nowa dekada, nowe cele, nowe pomysły, 
a co za tym idzie także nowe założenia wprowadzane do 
działalności operacyjnej hotelu. Kontynuując  działania 
w ramach koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biz-

Relaks 
w kolorze 
Bałtyku

Już ponad połowa Polaków spędza wakacje nad Morzem Bałtyckim. Coraz lepsza jakość plaż, atrakcyjne oferty
wypoczynku i cieplejsza woda w Bałtyku. Nie musimy już wyjeżdżać na południe Europy, by zaczerpnąć 
wakacyjnegorelaksu w miłym otoczeniu. Wszystko, co chcemy jest w naszym zasięgu.

Puchacz-Spa



Autor: Aneta Dolega
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nesu, poza systematycznym   wspieraniem Rodzinnego 
Domu Dziecka, właściciele hotelu postanowili o  wpro-
wadzeniu od stycznia br. akcji „Złotówka za każdy dzień 
pobytu”, co oznacza, że za każdy dzień zarezerwowa-
nego pokoju odkładana jest złotówka, a  zebrana kwo-
ta pod koniec roku zostanie przekazana na wybrany 
cel charytatywny. Spółka od wielu lat stara się działać 
według Koncepcji Zrównoważonego Rozwoju, mając na 
względzie w  bieżących decyzjach biznesowych także 
interesy ogólnospołeczne, a sponsoring wydarzeń kultu-
ralnych w Trzęsaczu, takich jak: Festiwal Gitarowy czy 
Festiwal Sacrum non Profanum, już od kilku lat jest wpi-
sany w model biznesowy Villa Hoff.

Nadmorskie przyjemności

Puchacz-Spa położony w  Niechorzu pomiędzy morzem 
a  jeziorem Liwia Łuża jest doskonałym miejscem dla 
rodzin i  par chcących spędzić wspólny czas w  roman-
tycznej aurze. To również idealne miejsce na spotkania 
biznesowe. Świetną lokalizację uzupełniają atrakcje  we-
wnątrz Spa. 

Dla gości pragnących połączyć relaks z odrobiną ruchu 
jest do dyspozycji kompleks basenowy z jacuzzi, sauna-
mi (suchą i parową), pokój relaksacyjny oraz sala fitness. 
W  przytulnych pomieszczeniach na gości czeka chwila 
relaksu, odprężenia i odnowy. Wszystkie zabiegi są do-
pasowywane indywidualnie do osoby i  wykonywane 
przez wykwalifikowaną kadrę z zakresu medycyny este-
tycznej. Znajdziemy tu zabiegi kosmetyczne i estetycz-
ne ale nie tylko.

– Nasi goście będą mogli podczas swojego pobytu sko-
rzystać również z zabiegów rehabilitacyjnych – wymie-
nia Marta Sacharuk, ze strefy Spa. – Nasza oferta zo-
stała opracowana specjalnie dla osób ze schorzeniami 
ruchu, układu nerwowego, a także dla osób zmęczonych 
codzienną pracą. 

Dodatkowo goście Spa mogą korzystać z  malowniczego  
patio. Otaczająca zieleń oraz cisza, która panuje w tym 
miejscu sprzyją relaksowi i  spotkaniom wśród najbliż-
szych. klimatyczne wnętrza, bogaty wystrój, piękny 
ogród oraz wyśmienita kuchnia to kolejne atuty tego 
miejsca. – Specjały naszych szefów kuchni zadowolą 
nawet najbardziej wrażliwe podniebienia. W restauracji 
Puchacz-Spa każdy znajdzie coś dla siebie – zachwala 
pani Marta. – Serwujemy dania rybne, wegetariańskie, 
sałatki, jak również przepyszne desery. 

Puchacz-Spa posiada najlepszy obiekt konferencyjny 
w  Niechorzu. – Sala konferencyjna jest wielofunkcyjna 
oraz bardzo dobrze wyposażona pod względem tech-
nicznym Zapewniamy znakomite warunki do organizacji 
szkoleń, konferencji, prezentacji i spotkań biznesowych. 
Jeśli dołączymy do tego morze, złocisty piasek, blask 
słońca i  orzeźwiające, nasycone jodem powietrze – to 
mamy idealne miejsce zarówno na pracę, jak i wypoczy-
nek.

VillaHoff.pl
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Puchacz SPA oferuje:
- Zabiegi kosmetyczne
- Zabiegi estetyczne 
- Masaże
- Basen
- Fitness
- Saunę
- Ogród i plac zabaw

Puchacz-Spa świetnie się sprawdzą, jako miejsce oficjalnych spotkań, 
uroczystych imprez okolicznościowych, romantycznych wypadów, ale również 
zwykłych rodzinnych, obiadów po szaleństwach nad morzem.

Zapraszamy Państwa do nas – poczujecie się jak u siebie w domu. 

al. Bursztynowa 64, 72 - 350 NIECHORZE
tel. +48 91 38 773 80, +48 91 38 773 82, fax +48 91 38 773 81, puchacz@puchacz.com.pl

· Świetna lokalizacja, 
  klimatyczne wnętrza, 
  bogaty wystrój, piękny ogród 
  oraz wyśmienita kuchnia

· Puchacz SPA to jedyny 
  w swoim rodzaju 
  obiekt z basenem nad morzem. 

· Puchacz SPA to najlepszy 
  obiekt konferencyjny 
  w Niechorzu.M etoda, którą zapoczątkowano w Strasbur-

gu, była efektem wspólnej pracy lekarza, 
psychologa i  kosmetologa. Urządzenie 
zwane „kokonem” ma kształt tuby i  było 

stosowane na początku dla osób po przebytych choro-
bach albo przy  wspomaganiu leczenia – wyjaśnia wła-
ścicielka Instytutu Alina Wasyłenko. – Teraz jest nieza-
stąpione w  kuracji odchudzającej, choć nie tylko. Jego 
działanie ma znacznie więcej zalet.

Te zalety to nie tylko kilka centymetrów i  kilogramów 
mniej. Leżenie w „kokonie”, w zależności od temperatu-
ry i  czasu, działa również relaksacyjnie, pomaga w po-
zbyciu się z  naszego organizmu zalegających toksyn 
i  wody. A  wszystko za sprawą wysokiej temperatury. 
Kładziemy się w  tubie owinięci w  specjalne przeście-
radło. W  zależności od potrzeby wybrane partie ciała 
możemy mieć pokryte kosmetykami pielęgnacyjnymi, 
które pod wpływem temperatury będą silniej działały na 
naszą skórę. Przy temperaturze osiemdziesięciu dwóch 
stopni zaczniemy tracić na wadze. Działanie jest takie 
samo, jak przy wysiłku sportowym i tak samo działa na 
nasz organizm, więc jest w  stu procentach bezpiecz-
ne. Jeżeli nie chcemy się odchudzać, to można ustawić 
program urządzenia na niższą temperaturę. Leżymy tak 
przez ok. 40 minut, słuchając przyjemnej muzyki i  nie 
wykonując żadnego ruchu.

– To świetna alternatywa dla osób leniwych – śmieje się 
Alina Wasyłenko. – Efekt jest taki jak po treningu, ale nie 
musimy w ogóle się ruszać. Działanie kokona najlepsze 

efekty przynosi w serii i w połączeniu z zaleceniami me-
todologii. Chodzi o to, by organizm codziennie otrzymy-
wał wszystkie składniki niezbędne do jego prawidłowe-
go funkcjonowania.

W Figurelli można również skorzystać z drugiego urzą-
dzenia, które działa stymulująco na nasze mięśnie. 
W połączeniu z „kokonem” przyniesie doskonałe efekty 
i dodatkowo sprawi, że będziemy się czuć nie tylko lżej, 
ale też nasze samopoczucie zdecydowanie się poprawi.

FIGURELLA Instytut Odchudzania
Al. Bohaterów Warszawy 40
(„Nowy Turzyn”, Ip., lok. 2A6)

tel. 882 127 008

Szczupleć 
zdrowo 
i bez wysiłku

Schudnąć bez gimnastyki, tabletek, drastycznej diety, a do tego bez efektu jo-jo i uszczerbku na zdrowiu? 
W Szczecinie można tego dokonać w Instytucie Odchudzania Figurella. 
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TWOJ INSTYTUT ODCHUDZANIA
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EKSPRESOWA
NAPRAWA PROTEZ

- 24 h na dobę

Anna Cywińska tel. 730 578 820

Zadbaj o zdrowy, piękny,
czarujący uśmiech

LAB  DENTIST
P R A C O W N I A  P R O T E T Y C Z N A

Szczecin - Gumieńce, ul. Zaburzańska 15



P ierwsze kroki stawiała 10 lat temu w salonach 
„Ricco” i „Riotti”, prowadzonych niegdyś przy 
Jagiellońskiej przez jej tatę. Teraz ma własne 
stanowisko w  Atelier 9 przy tej samej ulicy. 

Mimo napiętego grafi ku praca fryzjerki to nadal jej pasja. 
Dlatego jeśli robi sobie przerwę, to przede wszystkim 
na udział w szkoleniach. Od 8 lat uczestniczy w targach 
fryzjerskich w Poznaniu i za granicą. – W tym zawodzie 
sporo robi się wyłącznie z pasji i poświęca się prywatny 
czas, ale to wszystko procentuje w przyszłości – mówi 
Żaklina. Dlatego ciągle sprawdza nowe produkty, szuka 
inspiracji, uczy się od najlepszych. Najnowszym rozwią-
zaniem, które stosuje w  salonie, są gorące nożyczki, 
pozwalające zamknąć łuskę włosa i całkowicie wyelimi-
nować problem rozdwajających się końcówek. Zabieg 
ten pozwala na zatrzymanie efektu strzyżenia na dłużej 
i sprawia, że włosy znacznie lepiej się układają. 

Z wielkiego świata do Szczecina

W  2015 r. Żaklina Mrozek była asystentką fryzjera Fili-
pa Galasa w  spektaklu „Pasja” Piotra Hulla w  Teatrze 
Wielkim w Warszawie. To niewątpliwie duże wydarzenie 
w  jej karierze pokazano dodatkowo w  programie TVN 
„Co za tydzień”. Jeszcze większym przełomem był udział 
w ostatniej edycji The Voice od Poland, do której została 
zaproszona w sierpniu 2015 r. Każdy weekend spędzała 

w  Warszawie, a  od poniedziałku do piątku pracowała 
w Szczecinie. Intensywna praca przyniosła efekty. Fani, 
obserwujący jej dokonania na Facebooku, już jako klien-
ci obdarzają ją zaufaniem, niekiedy dając jej zupełnie 
wolną rękę w  tworzeniu nowej fryzury. W  programie 
odpowiadała głównie za fryzjerskie kreacje Andrzeja 
Piasecznego, Barona, Tomka Kamela, Macieja Musia-
ła oraz wielu uczestników. Zdarzyło jej się też czesać 
Halinę Młynkową, bo zajmuje się zarówno męskim, jak 
i  damskim fryzjerstwem. – Największe pole do popisu 
mieliśmy przed fi nałem, gdy zmienialiśmy wizerunek 
uczestników. Poprzez koloryzacje, cięcia i  upięcia do-
bieraliśmy fryzurę do stylizacji – opowiada Żaklina. 2 
miesiące temu jej pracę ponownie docenili także szczeci-
nianie. Drugi raz zajęła drugie miejsce w konkursie „Laur 
Piękna”. Do zwycięstwa zabrakło jej tylko 3 głosów. Co 
w przyszłości? – Oczywiście, że myślę o czymś swoim, 
ale na razie jest mi dobrze tu, gdzie jestem i żyję raczej 
z dnia na dzień – dodaje z uśmiechem. 

Żaklina Mrozek
Atelier 9

Szczecin, ul. Jagiellońska 9
tel. 506-022-090

www.facebook.com/zaklina.mrozek
www.instagram.com/zaklina_hair

Hollywoodzka 
fryzura

Żaklina Mrozek to stylistka, która odpowiadała za fryzury uczestników i prowadzących w ostatniej edycji The Voice 
of Poland. Dobra wiadomość dla stylowych mieszkańców naszego miasta – Żaklina mieszka i pracuje w Szczecinie. 

EKSPRESOWA
NAPRAWA PROTEZ

- 24 h na dobę

Anna Cywińska tel. 730 578 820

Zadbaj o zdrowy, piękny,
czarujący uśmiech

LAB  DENTIST
P R A C O W N I A  P R O T E T Y C Z N A

Szczecin - Gumieńce, ul. Zaburzańska 15
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Sztuka 
iluzji

Klub Kreatywnych Stylistów Montibello to miejsce dla pasjonatów branży fryzjerskiej, a także hiszpańska marka 
z  wieloletnią tradycją, która stylizację włosów wyniosła na wyższy poziom. Kreują, uczą, inspirują, strzyżenie 
i koloryzację włosów podnosząc do rangi sztuki. Aktualnie furorę robi ich najnowsza kolekcja Illusion. Illusion to 
balansowanie pomiędzy rzeczywistością a złudzeniem. To narzędzie dające stylistom włosów możliwość kreacji 
formy i koloru na zasadzie kontrastu. Tworzenie zmiany postrzegania objętości uzyskują dzięki specjalnym techni-
kom strzyżenia. Wywołuje to złudzenie optyczne, dzięki któremu można zmniejszać i kreować kształt twarzy oraz 
zmieniać kolor cery. W tworzeniu nowej kolekcji wzięło udział dwoje szczecinian: znany stylista fryzur Ernest Kawa 
i makijażystka Agata Naniewicz.
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Opieka artystyczna: Ernest Kawa, 
Wojciech Walczak

Projekt ubrań: Jakub „Jacob” Bartnik
Make-up: Agata Naniewicz

Foto: www.facebook.com/grymuzaPHOTOGRAPHY
Modele: Kasia Danioł, Iza Chrabin, 

Julia Ciesielska, Tomek Jezierski
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B otoks jest jednym z kla-
sycznych zabiegów 
medycyny estetycznej. 
Wygładza zmarszczki 

mimiczne i  zapobiega powsta-
waniu nowych. Drugi popularny 
zabieg to ten z  użyciem kwasu 
hialuronowego, idealny w wypeł-
nianiu drobnych a  także więk-
szych zmarszczek. Kwas potrafi 
powiększyć i nawilżyć usta, a na-
wet poprawić owal twarzy.  Z ko-
lei „wampirzy lifting” kochają pol-
skie i  zagraniczne gwiazdy show 
biznesu. To nic innego jak komór-
ki macierzyste, inaczej osocze 
bogatopłytkowe PRP. Uzyskuje 
się je z własnej krwi, a następnie 
podaje w skórę za pomocą iniek-
cji. Działa stymulująco na komórki skóry powodując jej 
regenerację i jest niezwykle skuteczny.                                         

Użycie lasera w  medycynie estetycznej przynosi zna-
komite efekty. Fotoodmładzanie jest bardzo skutecz-
ną metodą pozwalającą na  odmłodzenie skóry twarzy, 
szyi, dekoltu oraz  grzbietów rąk. Pobudza produkcję 
kolagenu w  skórze, usuwając drobne zmarszczki, prze-
barwienia, piegi, rozszerzone naczynia i  rumień oraz 
ściąga rozszerzone pory. Bardziej intensywny jest laser 

frakcyjny CO2., wygładza i  spły-
ca zmarszczki, poprawia gęstość 
i sprężystość skóry. Spłyca blizny, 
zmniejsza wiotkość skóry twarzy, 
ramion, brzucha.     

Do dyspozycji pacjentów mamy 
również cała gamę profesjonal-
nych peelingów chemicznych, 
które dobierane są indywidualnie 
do potrzeb i  problemów pacjen-
tów. Wraz z  upływem czasu na-
sza skóra staje się bardziej sucha, 
wrażliwa na czynniki zewnętrzne 
i  podatniejsza na tworzenie się 
zmarszczek. Można temu zapo-
biec stosując zabiegi anty-aging, 
które pobudzają skórę do odno-
wy. Aby jednak w pełni cieszyć się 

rezultatami, konieczna jest codzienna pielęgnacja, którą 
dobierzemy Państwu indywidualnie do potrzeb.

MEDYCYNA PIĘKNA
ul. Iwaszkiewicza 20, Szczecin 

tel. 600 434 359 
www.medycynapiekna.com.pl

Zawsze 
piękna 
i młoda

Jeszcze niedawno uważano, że czas jest największym wrogiem kobiety. Dziś potrafimy sprawić, by pracował na 
naszą korzyść. Z roku na rok przybywa metod pozwalających nie tylko zatrzymać młodość i usunąć już istniejące 
oznaki starzenia. Oto przeboje medycyny estetycznej, z których można skorzystać w Medycynie Piękna, gabinecie 
medycyny estetycznej prowadzonej przez dr n. med. Magdalenę Popko.

Właścicielka gabinetu 
Medycyna Piękna

dr n. med. Magdalena Popko
specjalista dermatolog-wenerolog

lekarz medycyny estetycznej



Spółdzielnia Medicus zapewnia swoim pacjentom pełny zakres usług, począwszy od 
porad lekarzy specjalistów do nowoczesnej diagnostyki obrazowej, czynnościowej 
i  laboratoryjnej. Warto podkreślić możliwość interdyscyplinarnego leczenia pacjen-
tów. Na przykład leczenie osteoporozy jest nie tylko domeną ortopedów. U pacjentek 
w okresie menopauzalnym możliwe jest powstrzymanie procesu osteoporozy odpo-
wiednią dawką hormonów żeńskich, którą po wnikliwej diagnostyce zaordynuje gi-
nekolog i endokrynolog. Chorobami układu moczowo-płciowego zajmą się urolodzy 
i nefrolodzy wykorzystując możliwości diagnostyki obrazowej (usg) oraz laboratoryj-
nej (badanie og. moczu i parametry biochemiczne osocza). Choroby układu nerwowe-
go diagnozują i leczą neurolodzy. Choroby i urazy stawów diagnozują i leczą ortope-
dzi, chirurdzy, reumatolodzy, dermatolodzy (powikłania stawowe chorób skóry) przy 
współpracy radiologów (rtg, usg stawów) i badań laboratoryjnych. 

Pacjent Medicusa może liczyć na fachową pomoc lekarzy specjalistów, szeroką gamę 
zabiegów, w tym również laserowych oraz operacji: chirurgicznych, ginekologicznych, 
laryngologicznych, okulistycznych i  ortopedycznych. Pacjent ubezpieczony w  NFZ 
otrzymuje recepty na leki refundowane, a w razie konieczności zwolnienie lekarskie. 

Spółdzielnia Medicus posiada w swojej ofercie także szeroką gamę usług stomatolo-
gicznych. Wykonujemy usługi z zakresu stomatologii zachowawczej, chirurgii stoma-
tologicznej oraz protetyki i implantologii. 

Wszystkie usługi świadczymy w jednym budynku w centrum Szczecina.

Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów
Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1, tel. 91 434 73 06, czynne pon. - pt. 7.30 do 19.00, soboty 8.30 do 13.00, www.medicus.szczecin.pl

Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów 
Medicus to nowoczesna placówka medyczna 

istniejąca w Szczecinie od 1952 roku.



Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów
Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1, tel. 91 434 73 06, czynne pon. - pt. 7.30 do 19.00, soboty 8.30 do 13.00, www.medicus.szczecin.pl

S trefa H2O jest firmą rodzinną. Sami jesteśmy 
rodzicami i  jak wielu innych rodziców chcemy 
dla naszych pociech jak najlepiej – wyjaśnia 
Magdalena Sułowska, właścicielka Strefy H2O. 

– Zależy nam, żeby dzieci od najmłodszych lat były zdro-
we i aktywne, żeby chciało im się bawić w grupie, a jed-
nocześnie wzmacniały swoją więź z  nami. Idealne jest 
do tego środowisko wodne i szeroka gama zajęć, które 
można przeprowadzać od najmłodszych lat dziecka. I to 
im wcześniej, tym lepiej. 

Pierwsze zajęcia na basenie mogą odbywać się już od 
trzeciego miesiąca życia malucha. Jest to granica płyn-
na, gdyż wystarczy, aby dziecko trzymało samodzielnie 
głowę. Dotychczasowy najmłodszy rekordzista to dzie-
sięciotygodniowy maluch. – Dziecko, które od najwcze-
śniejszych lat jest oswajane z wodą, rozwija się propor-
cjonalnie, jest dużo zdrowsze, fizycznie sprawniejsze 
oraz bardziej odporne od swoich rówieśników – tłuma-
czy Magdalena Sułowska. – Dodatkowo woda jest świet-
ną okazją do zabawy z rodzicami i pozytywnie wpływa 
na rozwój emocjonalny małego człowieka. 

Nad maluchami czuwa wykwalifikowana kadra trener-
ska, w  większości absolwenci kierunków wychowania 
fizycznego i sportu. Instruktorzy doskonalą swoje umie-
jętności, uczestnicząc w  szkoleniach organizowanych 
przez Polskie Stowarzyszenie Pływania Dzieci i  Nie-

mowląt. Strefa H2O współpracuje również z Marcinem 
Kaźmierczakiem, który posiada doświadczenie w prowa-
dzeniu zajęć z niemowlakami w Stanach Zjednoczonych 
oraz wdraża w Polsce program Safer 3.

–  Trenerzy wchodzą z dziećmi do wody, niezależnie od 
tego, jakiego rodzaju są to zajęcia. Podczas zajęć grupo-
wych dla najmłodszych do wody wchodzą także rodzice. 
Są to lekcje dedykowane dzieciom od trzeciego miesią-
ca życia do trzech lat, w  podziale na grupy wiekowe – 
dodaje szefowa H2O. – Sam obiekt jest dostosowany 
do potrzeb najmłodszych. Mamy przestronne szatnie 
z przewijakami. Podłoga na basenie jest wyłożona anty-
poślizgowymi kaflami. Basen posiada nowoczesny sys-
tem oczyszczania oraz uzdatniania wody. 

Aktualnie Strefa H2O organizuje dla dzieci półkolonie 
w czasie wakacji (lipiec 2016). Ponadto stali klienci otrzy-
mują rabat, a  osoby, które po raz pierwszy przyjdą na 
basen mogą uczestniczyć w lekcji próbnej.

Szczecin, ul. Topolowa 2
tel. 693 708 070

www.strefah2o.com.pl

Strefa malucha
Jednym z miejsc, w którym lubimy przebywać od dziecka, jest woda. To przyjemność jakiej doświadczamy od 
małego. Strefa H2O to basen stworzony specjalnie z myślą o najmłodszych, miejsce gdzie dzieci mogą nauczyć się 
pływać, a także zdrowo i przyjemnie spędzić czas, również w towarzystwie rodziców.
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M editest już od kilkunastu lat dba o zdrowie 
mieszkanek Szczecina i  województwa za-
chodniopomorskiego. W tym czasie w tu-
tejszym laboratorium wykonano blisko mi-

lion badań cytologicznych w  ramach ogólnokrajowego 
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. – To właśnie 
wczesna diagnostyka i ochrona przed tym nowotworem 
jest naszym priorytetem – mówi dr n. med. Jacek Po-
dolski, założyciel i kierownik NZOZ Meditest, z którym 
współpracują najbardziej znane gabinety ginekologiczne 
zarówno w regionie, jak i w kraju. 

Technologie w służbie zdrowia

Od początku działalności Meditest wdraża najnowsze 
zdobycze nauki i techniki do profilaktyki raka szyjki ma-
cicy. Tutejsi specjaliści jako jedni z pierwszych w kraju 
wprowadzili na rynek tzw. cytologię na podłożu płyn-
nym (liquid based cytology, LBC), specjalistyczne testy 
na obecność wirusów HPV oraz komputerowo wspo-
magany skryning cytologiczny o  wysokiej skuteczno-
ści. Meditest to także placówka badawczo-rozwojowa, 
w  której we współpracy z  ośrodkami uniwersyteckimi 
opracowywane są nowe testy molekularno-genetyczne. 
Jeśli więc dbamy o swoje zdrowie, to właśnie tu możemy 
skorzystać z najbardziej nowoczesnych metod wczesnej 
diagnostyki raka szyjki macicy.

Diagnostyka bez wychodzenia z domu

Obecnie Meditest wprowadza nową usługę selfHPV. 
Ten nowatorski test pozwala kobietom na samodzielne 
pobranie materiału do badania onkogennych wirusów 
HPV, wywołujących raka szyjki macicy, bez konieczno-
ści udawania się do gabinetu lekarskiego. Więcej infor-
macji o testach uzyskamy na stronach www.meditest.pl, 
www.selfhpv.pl oraz www.cyto.pl.

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Meditest 

Diagnostyka Medyczna
Szczecin, ul. Bronisławy 14 D

tel.: 91 812 27 44    
Laboratorium tel. kom.: +48 602 64 69 12

Zrób test 
na HPV 

w domu
Raj szyjki macicy jest jednym z  najczęściej 
występujących nowotworów u  kobiet. Jednym 
z  przełomów w  jego profilaktyce była szczepionka 
przeciwko wywołującemu go wirusowi, jednak 
medycyna poszła krok naprzód. W  szczecińskim 
laboratorium Meditest można już zamawiać testy 
na HPV do samodzielnego wykonania w domu.
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        Grape SpaWitaj w

Położony na skraju Drawieńskiego Parku 
Narodowego  Pałac Mierzęcin Wellness & Wine 
Resort to rozległy majątek, odrestaurowany z 
troskliwością i pasją. Poza pałacem, 
stanowiącym klasyczny przykład rezydencji 
romantycznej,  na uwagę zasługują 
zabudowania folwarczne. W części z nich 
znajdująznajdują  się pokoje oraz najważniejsze i 
unikatowe atrakcje obiektu, części przywrócono 
dawne funkcje. 
Pobliska Winnica Pałac Mierzęcin, przetwórnia i 
piwnica win wyróżnia to miejsce wśród wielu 
odnawianych w ostatnim czasie pałaców i 
zamków. Winnica jest sercem majątku. To tu, na 
prawie 7 hektarach uprawia się 19 szczepów 
winorośli. Bliskość winnicy nie pozostaje bez 
wpływu na koncepcję działającej na terenie 
majątkumajątku Restauracji Destylarnia – jedynej w 
regionie rekomendowanej przez Slow Food 
Polska. 

W menu  nie brakuje potraw  przyrządzonych na 
bazie regionalnych produktów i upraw z 
własnego ogrodu.
Niespotykaną na skalę krajową wartością jest 
wykorzystywanie w pałacowym Grape Spa 
owoców z własnej winnicy do zabiegów 
odmładzających i relaksacyjnych.
BasenBasen rekreacyjny, kompleks saun, łaźni i grot, 
strefa fitness, stadnina koni, bowling, tenis, 
nordic walking, rowery, kajaki oraz centrum 
konferencyjne i bankietowe uzupełniają obraz 
miejsca jako inspirującej bazy do spotkań, 
szkoleń i wypoczynku .
DlaDla gości przygotowano 83 komfortowe pokoje 
usytuowane w Pałacu, Oficynie, Folwarku i 
Starej Stodole.

Mierzęcin 1, 66-520 Dobiegniew
tel. +48 957 13 15 00

www.palacmierzecin.pl

winnicapałac i park   grape spa   basen   stadnina   restauracja
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J ak uzyskać upragnioną sylwetkę bez stosowa-
nia radykalnej diety i wyczerpujących ćwiczeń? 
Nasz gabinet wyposażony jest w  łóżka Shape-
master, które ćwiczą z nami i za nas. Są tak skon-

struowane, aby działać na miejsca, w  których odkłada 
się tkanka tłuszczowa. Ich budowa i ruchy prowadzą do 
wyszczuplenia całej sylwetki, a w szczególności brzucha, 
ud, bioder, pośladków i ramion. Na przykład Upper Body 
Toner masuje kręgosłup szyjny i  biodrowy oraz brzuch. 
Wzmacnia klatkę piersiową, biust, brzuch i łydki. Obniża 
nadmiar tłuszczu na ramionach. Leg Toner napina i  wy-
szczupla mięśnie nóg, w  tym wewnętrzne, zewnętrzne 
oraz przednie partie ud. Wzmacnia stawy biodrowe i kola-
nowe oraz reguluje krążenie krwi, a Circulator Rower usu-
wa napięcie nerwowe i stres, a także znakomicie popra-
wia krążenie krwi i  limfy oraz samopoczucie.  Urządzeń 
jest aż 10, a każde pracuje nad inną partią ciała. 

Ile trwa jedna sesja i do czego można ją porównać?
Jedna sesja trwa ponad 80 minut i porównywalna jest do 7 
godzin ćwiczeń na sali gimnastycznej. Efektem jest utrata 
zbędnych kilogramów, likwidacja cellulitu, poprawa kon-
dycji fizycznej, ujędrnienie skóry, wzrost energii, usunię-
cie bólów kręgosłupa oraz rozluźnienie całego ciała.
 
Czy są przeciwwskazania do korzystania z tych urzą-
dzeń i czy każdy może na nich ćwiczyć?
Urządzenia są dla każdego i w każdym wieku. Nasza naj-
starsza klientka miała 84 lata. Każda osoba, która ma 
problem z  kręgosłupem, a  nie ma przeciwwskazań do 
ćwiczeń czy masażu, może skorzystać z naszych urzą-
dzeń. Jedynie dodatkowy sprzęt – platforma wibracyjna 
– nie jest wskazana przy niektórych schorzeniach. Na 
naszych urządzeniach można ćwiczyć stopniując rodzaj 
trudności. 

Czy można u Państwa skorzystać z porad dietetyka?
Tak. Współpracujemy z  dyplomowanym dietetykiem 
klinicznym, panią Katarzyną Rucińską, absolwentką 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, która udziela 

konsultacji dietetycznej, analizuje skład ciała, wskazu-
je błędy żywieniowe, uczy prawidłowego odżywiania 
i  dopasowuje indywidualny jadłospis. To w  połączeniu 
z ćwiczeniami na naszych urządzeniach daje niesamowi-
te rezultaty.

Łóżka odchudzają, relaksują... wszystko w jednym?
Po każdej sesji odczuwalny jest wzrost energii, każdy po-
czuje się rozluźniony i  wypoczęty. Taki sposób relaksu 
i  rozładowania stresu we współczesnej rzeczywistości 
pełnej napięć jest wyjątkowo cenny.

Czy możemy liczyć na jakąś promocję w tym miesiącu?
Oczywiście. Staramy się przygotowywać na bieżąco 
oferty promocyjne. W  tym miesiącu ze względu na 
ukazanie się artykułu proponujemy aż 50 % rabatu dla 
wszystkich chętnych. Zapraszamy.

Gabinet Kształtowania Sylwetki
Szczecin, ul. Krzywoustego 9-10

CHR „Kupiec” I piętro
tel: 604 532 379, 534 160 778

www.studiosylwetki.wix.com/kupiec

Kształty 
idealne

Zbliża się lato, czas wakacyjnych wyjazdów, a my chcemy dobrze wyglądać. Dieta, fitness to jedno, ale nie za-
wsze mamy chęć i możliwość wyciskać poty na zwykłej siłowni. W Gabinecie Kształtowania Sylwetki można uzy-
skać upragniony wygląd bez większych wyrzeczeń. O tym, jak tego dokonać, rozmawiamy z właścicielką Gabinetu 
- Marzeną Kucińską.

 
        Grape SpaWitaj w

Położony na skraju Drawieńskiego Parku 
Narodowego  Pałac Mierzęcin Wellness & Wine 
Resort to rozległy majątek, odrestaurowany z 
troskliwością i pasją. Poza pałacem, 
stanowiącym klasyczny przykład rezydencji 
romantycznej,  na uwagę zasługują 
zabudowania folwarczne. W części z nich 
znajdująznajdują  się pokoje oraz najważniejsze i 
unikatowe atrakcje obiektu, części przywrócono 
dawne funkcje. 
Pobliska Winnica Pałac Mierzęcin, przetwórnia i 
piwnica win wyróżnia to miejsce wśród wielu 
odnawianych w ostatnim czasie pałaców i 
zamków. Winnica jest sercem majątku. To tu, na 
prawie 7 hektarach uprawia się 19 szczepów 
winorośli. Bliskość winnicy nie pozostaje bez 
wpływu na koncepcję działającej na terenie 
majątkumajątku Restauracji Destylarnia – jedynej w 
regionie rekomendowanej przez Slow Food 
Polska. 

W menu  nie brakuje potraw  przyrządzonych na 
bazie regionalnych produktów i upraw z 
własnego ogrodu.
Niespotykaną na skalę krajową wartością jest 
wykorzystywanie w pałacowym Grape Spa 
owoców z własnej winnicy do zabiegów 
odmładzających i relaksacyjnych.
BasenBasen rekreacyjny, kompleks saun, łaźni i grot, 
strefa fitness, stadnina koni, bowling, tenis, 
nordic walking, rowery, kajaki oraz centrum 
konferencyjne i bankietowe uzupełniają obraz 
miejsca jako inspirującej bazy do spotkań, 
szkoleń i wypoczynku .
DlaDla gości przygotowano 83 komfortowe pokoje 
usytuowane w Pałacu, Oficynie, Folwarku i 
Starej Stodole.

Mierzęcin 1, 66-520 Dobiegniew
tel. +48 957 13 15 00

www.palacmierzecin.pl

winnicapałac i park   grape spa   basen   stadnina   restauracja



S zukając kosmetyku doskonałego, którego pod-
stawowym składnikiem jest właśnie kolagen, 
warto sięgnąć po Atelokolagen marki Colway. 
Ma postać eliksiru zamkniętego w eleganckim 

flakonie i  jest w  stu procentach kosmetykiem natural-
nym, pozbawionym szkodliwych parabenów, silikonów 
i emulgatorów. Jego złoty odcień to wypadkowa niezwy-
kłej mieszanki: kolagenu, elastyny, olejku różanego i zło-
ta. Całość została zawieszona w idealnie oczyszczonym 
i gęstym żelu atelokolagenowym.

Atelokolagen to najbardziej przyjazna z protein, jakiej do 
tej pory używano w kosmetyce. Stosowany jest do regene-
racji tkanek, penetruje najgłębsze partie skóry. Jego dzia-
łanie wzmacniają prokolagen i tropokolagen. Same pepty-
dy kolagenowe pobudzają produkcję kolagenu, wspaniale 
nawilżają i  regenerują skórę. Pobudzają także produkcję 
elastyny, która stanowi kolejny ważny składnik kosmety-
ku. To podstawowe białko naszej skóry. Odpowiada za jej 
strukturę, żywotność, a także zdrowy i młody wygląd.

Pielęgnacyjny afrodyzjak

Kolejnym magicznym składnikiem eliksiru jest złoto, już 
dawano docenione przez medycynę estetyczną. Jony 
złota działają na skórę oczyszczająco i  antybakteryjnie, 
spowalniają przebarwienia i rozjaśniają skórę, nadając jej 
delikatny złoty odcień. Całość uzupełnia płynny jedwab, 

czyli serycyna. To dzięki niej nasza skóra jest gładka. Do 
tego ma właściwości naturalnie peelingujące, przyśpiesza 
również tworzenie się nowej warstwy naskórka. Ponad-
to chroni przed wolnymi rodnikami i pobudza produkcję 
kolagenu. Ostatni składnik Atelokolagenu nadający mu 
przyjemny, wręcz zmysłowy zapach to olejek różany wy-
twarzany z róży damasceńskiej. Ten przebój z Maroka jest 
idealny dla każdego rodzaju cery, a szczególnie świetnie 
sprawdza się przy skórze wrażliwej, naczyniowej i dojrza-
łej, uszczelniając naczynia krwionośne. Uważany jest tak-
że za… afrodyzjak, będąc symbolem piękna i miłości.

Kosmetyk od Colway ma konsystencję hydrożelu. Jest 
aksamitny w dotyku, bardzo dobrze rozprowadza się na 
skórze i szybko się wchłania. Efekty jego działania są do-
skonałe: likwiduje tworzące się zmarszczki i  spłyca już 
istniejące, głęboko nawilża skórę, wyrównuje przebar-
wienia i  poprawia sprężystość i  koloryt skóry. Po dłuż-
szym stosowaniu wyglądamy młodziej i zawsze świeżo, 
a  przyjemny zapach eliksiru wprowadza nas w  dobry 
nastrój. „Magiczny” kolagen nie jest jedynym produktem 
marki Colway, warto również sięgnąć po uzupełniające 
go kosmetyki i suplementy.

Eliksir młodości

Jest składnikiem skóry odpowiadającym za młody wygląd. Kolagen, bo nim mowa, ma bardzo wysoką odporność na 
rozciąganie i jest odpowiedzialny za elastyczność skóry. Jego ubytek powoduje powstawanie zmarszczek, a wszystko 
zaczyna się bardzo wcześnie, bo po 25 roku życia. Dlatego ten „eliksir młodości”, musiał znaleźć się w gabinetach 
medycyny estetycznej i jest składnikiem wielu kremów i olejków. To prawdziwy skarb w pielęgnacji urody.

www.colway.info

50 Zdrowie i uroda



WIOSENNA PROMOCJA!
20% rabatu

na zabiegi laserem MonaLisa Touch




