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CZYLI JAK UNIKNĄĆ RAKA SKÓRY?



Tworząc Magazyn Wspaniałej Kobiety pragnęłam podzielić
się z Tobą wiedzą ekspercką, którą  zdobywałam przez lata.

Jest to dla mnie szczególna chwila, ponieważ zawsze
dzieliłam się swoim doświadczeniem na portalach

społecznościowych, blogu, czy w broszurach w gabinecie
Wspaniałe Ciało, a tym razem będzieszmogła również mnie

czytać w takim oto wydaniu.

Jestem Ci wdzięczna za Twoje zaufanie, którym mnie
obdarzyłaś i mam nadzieję, że wiedza tutaj zawarta przyda

Ci się w życiu codziennym, obali mity, lub zmieni Twoje
dotychczasowe zapatrywanie na różne zagadnienia.

Wspaniałej lektury.

Katarzyna Karolczyk
Ekspert Wspaniałego Ciała
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Ponad 10 lat 

doświadczenia

Ponad 7 kilometrów 

straconych centymetrów

15 cm mniej w talii

po całej serii zabiegów

G A B I N E T  W S P A N I A Ł E  C I A Ł O

K A T A R Z Y N A  K A R O L C Z Y K



A U T O R S K I

P R O G R A M

O D C H U D Z A J Ą C Y  2 . 0

dietę, którą sama sobie

napisała,

zabiegi na brzuch i boczki, uda z

pośladkami oraz na ramiona,

zabiegi na twarz,

kosmeceutyki i nutraceutyki,

które będą spalać tkankę

tłuszczową.

Edyta jest dietetykiem i już

samodzielnie schudła z 90 kg do 58

kg, zajęło jej to ok. 2 lat.

Teraz, kiedy jest po ciąży, ponownie

zmaga się z nadmierną tkanką

tłuszczową, ale tym razem łączymy

siły i włączamy:
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2 min. czytania



Kiedy nosiłam rozmiar
48, postanowiłam coś ze
sobą zrobić, ponieważ nie
akceptowałam i
wstydziłam siebie.
Chciałam zakryć swoje
ciało. Nawet jak były
upały nie potrafiłam
chodzić w króciutkich
spodenkach i
spódniczkach.
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Zabieg LeONa
ZAWODOWCA na brzuch i
boczki, uda z pośladkami
oraz na ramiona, aby
poprawić metabolizm,
wymodelować i wciągnąć
skórę do środka
ZAMIAST SIŁOWNI na
brzuch i boczki, uda,
pośladki i ramiona, aby
zmniejszyć rozstępy i
zadziałać na rozciągniętą
skórę po ciąży. ZAMIAST
SIŁOWNI w połączeniu z
LeONem ZAWODOWCEM
daje efekt operacji
plastycznej
EKSMISJĘ CELLULITU, aby
spalić tkankę tłuszczową
Formułę 1, aby ujędrnić
skórę i mieć lepszą kondycję
thermo balm i turbo
reductor, aby
zmaksymalizować  spalanie
własną dietę, bez której
żadne zabiegi nie będą
efektowne
zabieg LARENS liftingujący,
aby oczyścić, wyszczuplić i
odmłodzić twarz.

Edytka, wszyscy mocno
wierzymy w Twój sukces!

Co się wydarzyło
w Twoim życiu,
że postanowiłaś
schudnąć?

Jak się czułaś, gdy
ważyłaś 58 kg? Czy
podobałaś się sobie?
W pewnym momencie
czułam, że straciłam za
dużo kilogramów,
ponieważ wystawała mi z
tyłu kość ogonowa i nie
mogłam usiąść. Dlatego
stwierdziłam, że muszę
nabrać masy i przytyłam
do 65 kg, ale i tak czułam
się dobrze sama ze sobą.
Potem zaszłam w ciążę i
do tej pory nie mogę się
pozbyć kilogramów po
ciąży.

Jakie zabiegi będzie
mieć Edytka?



SPALA tkankę
tłuszczową Całoroczny zabieg z

zakresu medycyny
estetycznej, który sprawia
herkulesowe  rezultaty w
odchudzaniu, a w
połączeniu z LeONem
ZAWODOWCEM daje
efekt operacji
plastycznej.

EKSMISJA CELLULITU

ZAMIAST SIŁOWNI

LEON ZAWODOWIEC

TOP  3
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NAJBARDZIEJ DOCENIANE

ZABIEGI ODCHUDZAJĄCE

trwa 20 minut i może być
stosowany jednocześnie
na 2 partie ciała np.: na
brzuch i boczki oraz uda.
Redukuje tłuszczyk,
podkreśla mięśnie.
Wspaniale relaksuje :)

UJĘDRNIA,  ZMNIEJSZA
rozstępy, WYSZCZUPLA

MODELUJE,  WYGŁADZA
i UJEDNOLICA ciało

Podkreśla mięśnie,
poprawia przemianę
materii i usuwa toksyny z
organizmu. Błyskawicznie
wyszczupla, a pierwsze
efekty widać już w trakcie
pierwszego zabiegu.
Pozbywasz się "balona" z
brzucha i obrzmiałych nóg.
Redukuje oponkę, boczki i
wałeczki pod stanikiem.



Już po pierwszym LeONie ZAWODOWCU czuję, że
uda mi się mniej obcierają.

Nie jestem stąd i długo szukałam gabinetu
specjalizującego się w zabiegach na cellulit. Dużo

osób właśnie polecało mi was, więc w końcu
wybrałam się do was z Radomska.

Nie spodziewałam się, że tak szybko zobaczę efekty
po LeONie, jestem bardzo mile zaskoczona.

Muszę Pani powiedzieć, że wyleczyłyście mnie już w
większości z kompleksów, jestem wam bardzo
wdzięczna.

Klientki o nas i o naszym
LeONie ZAWODOWCU



7 dziwnych przekonań,

które blokują Cię w odchudzaniu

"Potrafię zrezygnować z cukru i
piję gorzką herbatę i kawę, ale
gdy ktoś koło mnie położy
słodycze, które mi smakują -
zjem je wszystkie do końca.
Sama. Jest to okropne,
ponieważ bardzo mi zależy na
szczupłej sylwetce, ale nie
umiem przestać jeść cukierków.
Jest to ode mnie silniejsze."
Pocieszające może być jedynie
to, że słodkości są zgubą wielu
kobiet, dlatego też mamy na to
sprawdzone rozwiązania. Są to

Ratując Cię z presji odchudzania, pragnę pokazać Ci, że spadek wagi i zbędnych
centymetrów może być lekki i przyjemny, pod warunkiem, że... odrzucisz te obiekcje.
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Dopóki są przy mnie
słodycze - zjem wszystkie
do końca. Sama.

FIT słodycze. Najistotniejszy jest
fakt, że są one szybkie do
wykonania, lub do znalezienia w
sklepie, nawet jeśli dopada Cię
nagły głód. Zamiast zjadania
pączków - wybierz bakalie,
daktyle. W gabinecie Wspaniałe
Ciało posiadamy przepisy na
zastąpienie tradycyjnych
słodyczy. Możesz zjeść słodko,
ale przede wszystkim - zdrowo.

1000 zł miesięcznie, a dokładnie
250 zł na tydzień." Na szczęście
mamy na to sposób - w naszym
gabinecie otrzymasz za darmo
dietę metamorfozę, która jest
skuteczna, tania, prosta i szybka
do przygotowania, a co
najważniejsze - możesz nią
żywić cała swoją rodzinę.

Przerażały mnie koszty
związane z dietą.

"To oczywiste, że trzeba się
zdrowo odżywiać, ale nie chcę
wydawać kolosalnych kwot na
same składniki, czyli nawet

Zbrzydło mi już jedzenie
w kółko tego samego.

W punkt! Ja również nie lubię
jeść cały czas tej samej potrawy,
lub składnika, który się często
powtarza, nawet jeśli go lubię.
W diecie, o której mowa nigdy
nie zaznasz nudy, ponieważ
każdy dzień jest inny i przede
wszystkim - smaczny. Obiecuję,
że szybko staniesz się
zwolenniczką naszej diety. 

Próbowałam już
wszystkiego, więc czemu
mam wierzyć, że tym
razem się uda?

5 min. czytania
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Bardzo często słyszymy to
przykre, jakże prawdziwe
stwierdzenie... Ale która z nas
choć raz w życiu nie próbowała
na różne sposoby zrzucić zbędne
centymetry i kilogramy? No
właśnie, więc doskonale znasz
to uczucie, że podejmujesz
kolejną próbę, kolejną i ta
również kończy się fiaskiem.
Wcale Ci się nie dziwię, że nie
chciałaś sprawdzać kolejnej
diety, treningów czy innych
"magicznych" sposobów, aby
zgubić boczki i wymodelować
ciało. Jest to marzenie każdej
kobiety. Każdej, bez wyjątku,
dlatego znając Twoją bolączkę i
pragnienie, wiem, że możemy Ci
pomóc. Zaufało nam już tysiące
kobiet i każda z nich miała
efekty ujędrnienia,
wyszczuplenia i
wymodelowania sylwetki, a
najczęściej ostateczne rezultaty
przerosły ich oczekiwania. Jeżeli
chcesz przekonać się na własnej
skórze jak możesz wyglądać za 2
lub 4 tygodnie - przyjdź do nas.
Na ostatniej stronie Magazynu
Wspaniałej Kobiety znajdziesz
VOUCHER o wartości 100 zł na
darmowe konsultacje, podczas
których odpowiemy na Twoje
pytania i dopasujemy Ci
indywidualny plan naprawczy,
abyś się pozbyła problemu,  z
którym borykasz się od lat.

Mam słomiany zapał
do diet i treningów.
Nie znam kobiety, która nie
kupiła sobie maty do treningów,
ciężarków, butów i ubrań
sportowych, która nie rozpisała
sobie całego planu
treningowego, ustaliła dietę,
stworzyła listę składników i
udała się na zakupy, aby mieć
pełną lodówkę zdrowych
produktów, po czym... usiadła
na laurach. Znasz to skądś?
Przyznam się, że sama jestem
przykładem takiej kobiety.
MARZENIA i nasze
WYOBRAŻENIA o wspaniałej
sylwetce powodują u nas radość,
ale jednocześnie nas
przytłaczają. Aby schudnąć
musisz poświęcić wiele czasu na
sport, nawodnienie organizmu,
sen, przygotowanie zdrowego
jedzenia  etc. Ciężko jest, gdy po
pracy nie masz siły lub
zwyczajnie ochoty. Inaczej by
było, gdybyś szybko zobaczyła
efekty odchudzania i
ujędrnienia. Zatem, aby
pogodzić dbanie o swoją
sylwetkę ze wszystkimi innymi
obowiązkami, rekomenduję
wizytę w naszym gabinecie
Wspaniałe Ciało na niezwykle
skutecznych zabiegach, które
przyniosą Ci efekty
wyszczuplenia, ujędrnienia oraz

redukcji tkanki tłuszczowej. Czy
nie o to Ci chodziło? Pamiętaj, że   
masz voucher na konsultacje.

Nie stać mnie na drogie
odchudzanie.
Dlatego też w naszej ofercie
znajdziesz standardowe zabiegi
od 25 zł do 380 zł na każdą partię
ciała, zatem na pewno
znajdziesz u nas coś dla siebie :)

Wstydzę się przyjść do
gabinetu i rozebrać.
Rozumiem to i doskonale zdaję
sobie sprawę, że jest to
krępujące, natomiast bez tego
elementu konsultacji nie
będziemy w stanie pomóc.
Pamiętaj, proszę, że też
jesteśmy kobietami i również
zmagamy się z różnymi
bolączkami, dlatego na Twoje
ciało patrzymy z szacunkiem i
staramy się znaleźć dla Ciebie
indywidualne rozwiązanie
problemu, z którym się
zmagasz. Zauważyłam jak z
zabiegu na zabieg sylwetki
kobiet pięknieją i klientki
szybko zamieniają wstyd na
pewność siebie.
           Mam nadzieję, że
odblokowałam Twoje obiekcje
co do odchudzania i uda mi się
przywrócić Twój blask na nowo.
Katarzyna Karolczyk.



Efekty odchudzania w 60 dni
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MASECZKI I DEZYNFEKCJA RĄK

ICH WPŁYW NA NASZĄ SKÓRĘ 6 min. czytania

Czemu dokładnie służą
środki dezynfekcyjne?
Środki dezynfekcyjne używane
są w celu niszczenia
robnoustrojów i ich form,
 lub zahamowania ich wzrostu
na skórze, są bezpieczne
i skuteczne. Natomiast zbyt
długie stosowanie tego samego
preparatu odkażającego, może
prowadzić do wzrostu
odporności drobnoustrojów.
Dlatego też środki
dezynfekcyjne powinny być
zmieniane co jakiś czas.

Jak często mogę używać
środki dezynfekcyjne?

Częste używanie takich środków
uszkadza barierę naskórkową,
co prowadzi do zaburzenia
funkcji skóry, jako podstawowej
ochrony organizmu. Wszystko
jest dobre w odpowiednich
ilościach, dlatego też należy
pamiętać, że są to substancje
chemiczne, które są
niebezpieczne dla zdrowia.
Oprócz zalet wynikających z
zastosowanych środków
bakteriobójczych, wiąże się to z 

ryzykiem wystąpienia działań
niepożądanych.

Każdy środek dezynfekcyjny
czy czyszczący wpływa
niekorzystnie na stan skóry,
ponieważ zmienia m.in. jej pH
skóry, narusza płaszcz
ochronny, zmienia się flora
fizjologiczna i prowadzi do
nadmiernego wysuszenia,
dlatego osoby, które często
używają tych środków, skarżą
się na suchość skóry i uczucie
ściągania.

I tak np.: u osób które
nadużywają środków
bakteriobójczych
istnieje potencjalne ryzyko
uszkodzenia skóry, podrażnień,
wystąpienia reakcji
alergicznych, czy wyprysków na
dłoniach. 
Zalecane jest, aby nie
przekraczać
stosowania takich preparatów
20 razy dziennie.

Jaki wpływ na naszą
skórę mają śodki
dezynfekujące?

Gdy płaszcz hydrolipidowy jest
naruszony, jego bariera zostaje
zachwiana, skóra nie
odbudowuje się jak zwykle w
ciągu kilku godzin, a
regeneracja może potrwać
nawet kilka dni. Wysuszona
skóra szybciej się starzeje,
do tego zanieczyszczenia z
powietrza mogą docierać do
głębszych warstw skóry,
dlatego bardzo ważne jest
odpowiednie nawilżanie i
pielęgnacja dłoni zaraz po
dezynfekcji.
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Ponieważ na rynku nie ma
środka dezynfekującego, który
jednocześnie oczyszcza i
pielęgnuje dłonie, istotnym
etapem dezynfekcji skóry
dłoni jest natychmiastowa
pielęgnacja zaraz po
odkażaniu.

Rekomendowanym środkiem
może być serum
biopeptydowe, które
doskonale nawilża, chroni,
regeneruje i odżywia skórę.
Można je stosować
zarówno na twarz, która jest
zmęczona od noszenia
maseczek, na wysuszone
dłonie oraz na ciało i włosy.

Pogorszenie się stanu skóry spowodowanym
noszeniem maseczek jest częstym problem,

dlatego tak wiele osób szuka skutecznego
sposobu na zniwelowanie tego dyskomfortu.

Dlaczego maseczki mają
zły wpły na moją cerę?
W ostatnim czasie w wyniku
pandemii wiele osób masowo
zaczęło nosić maseczki
zasłaniające usta oraz nos, w
związku z tym pojawiły się
liczne problemy skórne takie
jak zmiany trądzikowe i
podrażnienia czy stan
zapalny w okolicy twarzy.
Pogorszenie się stanu skóry
spowodowanym
noszeniem maseczek
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jest częstym problem, dlatego
tak wiele osób szuka
skutecznego
sposobu na zniwelowanie tego
dyskomfortu.

Najczęstszym problemem
osób które noszą maseczki jest
zachwiana kondycja skóra
twarzy i naruszona równowaga
płaszcza hydrolipidowego.

Czym jest płaszcz
hydrolipidowy skóry?

Płaszcz hydrolipidowy skóry to
naturalna, zewnętrzna,
ochronna skóry.
Naruszenie płaszcza
hydrolipidowego prowadzi do
jego zaburzeń, dlatego tak
ważna jest odpowiednia
pielęgnacja skóry twarzy, która
wspomaga i odbudowuje
naszą naturalną ochronę.

Co jeszcze powinnam
wiedzieć?

Na naszej twarzy znajdują się
również grzyby, które w
sprzyjających warunkach
takich jak uszkodzenie
naskórka, zwiększona
wilgotność i temperatura -
mają zdolność  do
kolonizowania się.

W wyniku czego mogą powodować zmiany
dermatologiczne lub zakażenia ogólnoustrojowe. Ponadto
na skórze obecne są roztocza, które zamieszkują w
mieszkach włosowych i ujściach gruczołów łojowych i to
prawdopodobnie ich rozwój przyczynia się do powstawania
trądziku różowatego

Czy zmiany trądzikowate są dla mnie groźne?
Nie, ale zaniedbane prowadzą do większych problemów.
Do zmian trądzikowych zalicza się łojotok, zaskórniki
zamknięte i otwarte, grudki, jednak do najczęstszych
obserwowanych zmian zalicza się zmiany trądzikowe.

Którą maseczkę wybrać? Chirurgiczną, czy
materiałową?

Większość ludzi korzysta z maseczek wielokrotnego użytku,
które mogą powodować pocenie się skóry z powodu
zastosowania grubszych materiałów, przez co naruszona
jest równowaga skóry i zostaje uruchomiony cały
proces tworzenie się zmian zapalnych.
Można śmiało stwierdzić, że głównym czynnikiem, który
bezpośrednio wpływa na pogorszenie się stanu skóry jest
ciepło.
Ciepło, które jest wytwarzane pod maseczką z racji
wydychanego powietrza - skóra poci się, co wręcz uderza w
płaszcz hydrolipidowy, a co za tym idzie stopniowe jest
powstanie zmian trądzikowych i zapalnych.

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że na tym etapie
możemy pomóc stosując sprawdzone kosmeceutyki, które
mają za zadanie chronić, regenerować, odżywiać i nawilżać
skórę, dlatego proponuję serum biopeptydowe, które jest
strzałem w 10, ponieważ możemy stosować je codziennie i
u każdego członka rodziny, od 0 do 100 lat.

Katarzyna Karolczyk, ekspert Wspaniałego Ciała



wzrost produkcji i elastyny - płytsze zmarszczki,
większa elastyczność skóry

złagodzenie podrażnień spowodowane noszeniem
maseczek
długotrwałe nawilżenie skóry

szybsze gojenie się drobnych ran i uszkodzeń
skóry
złagodzone objawy trądziku, przebarwień
oraz niedoskonałości skóry
przedłuża opaleniznę i dba o skórę podczas
opalania
łagodzi podrażnienia po goleniu 
do inhalacji przy infekcji zatok
dla kobiet w ciąży, zapobiega powstawaniu
rozstępom
niweluje rumień 
otwiera barierę nhydo-lipidową skóry
jako baza pod makijaż, odświeża makijaż

stosowana na włosy - ułatwia jej rozczesywanie i
powoduje, że szybciej rosną
na przykry zapach stóp i pach
 przy oparzeniach termicznych skóry, działa regenerująco,
przeciwbólowo i  przyspiesza gojenie

SERUM BIOPEPTYDOWE

Dostępny od ręki w gabinecie Wspaniałe Ciało. Zadzwoń 665 111 354
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BEZPIECZNE OPALANIE -

CZYLI JAK UNIKNĄĆ RAKA SKÓRY?

Słońce jest nam potrzebne do
prawidłowego funkcjonowania
naszego organizmu. Bez słońca
życie na ziemi nie mogłoby
istnieć. W odpowiednich
dawkach poprawia nasze

samopoczucie aktywuje syntezę
witaminy D3 i pobudza
wydzielanie hormonów, dlatego
tak ważna jest wiedza, abyśmy
rozsądnie i z umiarem umieli z
niej korzystać. Promienie UV w
małych dawkach mogą mieć
korzystne działanie na poprawę
nastroju, dodaje nam sił
witalnych i powoduje
wydzielanie hormonu

- zaczerwienienie skóry
- oparzenia słoneczne 
- ryzyko wystąpienia
nowotworów skóry –
czerniaka
- reakcje fotoalergiczne 
- fotostarzenie się skóry,
oraz
- uszkodzenie rogówki
lub siatkówki oka

Wytwarza witaminę D,
która odgrywa bardzo
ważną rolę w życiu każdego
człowieka, jednak nie
oznacza to, że powinniśmy
leżeć na słońcu przez wiele
godzin.

Dlaczego nie mogę długo
leżeć na słońcu?

Znane są nam promieniowania
UVA i UVB  - są to
promieniowania nadfioletowe,
które w nadmiernej ekspozycji,
mogą mieć szkodliwy wpływ na
nasze zdrowie, a ich nadmiar
może wywołać szereg
niekorzystnych skutków:

Jak słońce wpływa 
na nasz nastrój?

częścia tzw.: endorfiny.

Czy promieniowanie
UVA jest groźne? 
- zaczerwienienie skóry
- oparzenia słoneczne 
- ryzyko wystąpienia
nowotworów skóry –
czerniaka
- reakcje fotoalergiczne 
- fotostarzenie się skóry,
oraz
- uszkodzenie rogówki
lub siatkówki oka.

Promieniowanie UVA
stanowi 95%
promieniowania
ultrafioletowego i
przenika bardzo głęboko
aż do skóry właściwej.
Tam niszczy włókna

7  min. czytania
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Odkryjmy całą
prawdę o UVB.

kolagenu i elastyny, które
odpowiadają za jędrność,
elastyczność i gładkość,
powodując szybsze
starzenie się skóry. UVA
uszkadza również
strukturę DNA m.in. w
kodzie genetycznym, co
może doprowadzić do
powstania
nowotworów.
UVA jest najbardziej
szkodliwe i promieniuje
przez cały rok,
a jego efekty są widoczne
po paru latach i to one są
główną przyczyną
fotostarzenia się skóry oraz
uszkodzenia DNA.

Promieniowanie UVB
odpowiada za opaleniznę,
fotostarzenie oraz
uszkodzenie DNA. Wpływa
na reakcje alergiczne.
Powoduje pojawienie się
rumienia, a po długim
przebywaniu na słońcu –
poparzenia. Jest filtrowany
przez chmury i szyby, więc
w pochmurny lub
deszczowy dzień jego
działanie nie jest tak silne.
Szczyt promieniowania
odbywa się w godzinach
popołudniowych. Częste
i długie naświetlanie jest
głównym powodem do 
 stanów przedrakowych,
ponieważ dochodzi do
uszkodzenia
komórek DNA.

Jak powinnam się
chronić?

Podczas ekspozycji na
słońcu nasza skóra sama
broni się przez około 10
minut . Aby móc
swobodnie i długo leżeć na
plaży i cieszyć się
słońcem, należy się
wspomagać kremami z
filtrami chemicznymi,
fizycznymi lub
mineralnymi.

Na przykład krem z filtrem
SPF 2 blokuje 25%
promieniowania,
podczas gdy krem z filtrem
SPF 30 do 50 blokuje 98%
promieniowania.

Należy pamiętać, że osoby
o jasnej karnacji włosach
powinny
krótko się opalać, ponieważ
prawie zawsze grozi to
oparzeniem. Natomiast
kremy z filtrem zawsze
przedłużają nam
możliwość cieszenia się
słońcem. Warto wiedzieć,
że krem z filtrem SPF 50
wystarczyłby na ok. 6
godzin, ale przed
upływem tego czasu



należy powtórnie nałożyć
krem, aby ochrona była
skuteczna,
ponieważ zbyt długa
ekspozycja może
powodować rumień i
poparzenia słoneczne, a
nawet czerniaka raka skóry.

Najczęściej produkty
kosmetyczne dostępne w
galeriach mają
tylko informację o ochronie
UVB, a ochrona przed UVA
jest niedostateczna lub
żadna.

Najczęściej produkty kosmetyczne dostępne w galeriach mają tylko
informację o ochronie UVB, a ochrona przed UVA jest niedostateczna

lub żadna.

Aby zablokować groźne
promienie, w kremach z
filtrem stosuje się
mieszaninę składników. 

jest odbijanie, rozpraszanie
lub pochłanianie
promieniowania
i rozprowadzenie go w
postaci ciepła.
Dlatego opalając się
Pamiętaj o pielęgnacji
poprzez nałożenie

okularów
przeciwsłonecznych,
pomadki na usta,
kapelusza, ale przede
wszystkim kremu z
filtrem które chronią nas
przed niechcianymi
skutkami ubocznymi.

Katarzyna Karolczyk
właścicielka

Główną funkcją substancji
zastosowanych jako
bazowy filtr w kosmetyku



Ultra lekki, bezzapachowy krem-fluid o
innowacyjnej krem ochronny z filrem SPF 50+

ekologiczna formuła

chroni przed promieniowaniem
UVA i UVB

zawiera filtry chemiczne oraz mineralne

zapobiega przebarwieniom

wyrównuje koloryt

tuszuje wszelkie niedoskonałości

zmniejsza ryzyko rumienia

stanowi również idealną bazę
pod makijaż

krem doskonale się wchłania

nie powoduje efektu maski

jest przeznaczony dla każdego rodzaju skóry, nawet bardzo wrażliwej

można stosować go przez cały rok

Dostępny od ręki w gabinecie Wspaniałe Ciało. Zadzwoń 665 111 354



Dlaczego nie schudniesz ignorując codzienne picie wody?

Jaką wodę powinnam pić?
Ponieważ woda jest podstawą naszego zdrowego odżywiania, nie może nam jej
zabraknąć. Ważne jest, aby pić wodę ze sprawdzonych źródeł.Najbardziej odpowiednią
do spożycia wodą jest woda mineralna i źródlana o niskim lub średnim stopniu
mineralizacji. 

Ile wody dziennie mogę wypić?
O tym, że należy pić odpowiednią ilość wody każdego dnia wie każdy, ale ile trzeba jej
wypić? Istnieje przekonanie, że każdego dnia powinno się wypijać ok. 1,5 litra wody, czyli
około 8 szklanek dziennie. 

Ale jak jest naprawdę? 
Należy zwrócić uwagę, że każdy organizm jest inny. To, ile wody potrzebujemy zależy od
płci, naszej aktywności fizycznej, a także od klimatu, gdyż przy wysokich temperaturach
nasz organizm potrzebuje większej ilości wody. 

Jak mogę to obliczyć?
Najłatwiejszym sposobem określenia dziennego zapotrzebowania na wodę dla każdego
jest zasada, która przyjmuje, że 

należy wypijać 30 ml wody na kg masy ciała.
Natomiast (przy wysokiej aktywności fizycznej nawet do 45 ml).
Tak więc dla przykładu kobieta ważąca 60 kg o niskiej aktywności fizycznej
powinna dostarczyć organizmowi 1,8 litra wody w ciągu dnia.

ZDANIEM EKSPERTA
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Edyta Żurawska

kosmetolog i dietetyk w Gabinecie Wspaniałe Ciało



PROMOCJE SIERPNIOWE

Natychmiast wyszczupla, ujędrnia i kradnie centymetry
LeON ZAWODOWIEC na brzuch i boczki za 320 zł zamiast 370 zł

 
modeluje, wyszczupla i redukuje cellulit

LeON ZAWODOWIEC na uda i pośladki za 370 zł zamiast 420 zł

poprawia kondycję, przyspiesza odchudzanie i metabolizm
Formuła 1 - 10 wejść za 100 zł zamiast 150 zł

Odmładza, liftinguje owal twarzy, redukuje chomiki i drugi
podbródek

Zabieg kolagenowy Larens na twarz za 200 zł zamiast 250 zł



Czy jeśli karmię piersią, ale piję wodę, to czy mogę
korzystać z zabiegów odchudzających na brzuch? 

O D P O W I A D A M Y  N A

P Y T A N I A  K L I E N T E K

Gabinet Wspaniałe Ciało
Katarzyna Karolczyk
ul. Okrzei 45 w Bełchatowie
tel.: 665 111 354
www.wspanialecialo.pl

W medycynie estetycznej nie wykonuje się badań klinicznych,
które mówiłyby o negatywnym działaniu zabiegów na zdrowie
dziecka karmionego piersią. Nie ma zatem danych
potwierdzających, że zabiegi odchudzające mają szkodliwy
wpływ na laktację, natomiast każda ingerencja może
doprowadzić do zaburzenia produkcji mleka. Należy zatem
unikać zabiegów w okresie laktacji, które mogą negatywnie na
nią wpłynąć.

Mam przebarwienia na czole i policzkach. Jaki zabieg
złuszczający mogę wykonać sobie latem, aby jak
najszybciej pozbyć się plam z twarzy?
Najlepszym okresem do wykonywania zabiegów w okolicy
twarzy jest okres jesienno-zimowy. Lato jest to czas,  w którym
musimy być szczególnie ostrożni dobierając zabiegi
kosmetyczne. Promienie słoneczne, które padają na miejsce
objęte zabiegiem mogą prowadzić do przebarwień, a nawet
oparzeń skóry. Natomiast  w letnim okresie nie jesteśmy
całkowicie pozbawieni zabiegów pielęgnacyjnych. Zabiegi,
które mogę zaproponować  to strzał w 10, ZAMIAST BOTOKSU,
photoshop w 20 min, prawy oczyszczony oraz zabiegi
profesjonalne Larens. Natomiast zawsze trzeba pamiętać o
odpowiednim zabezpieczeniu skóry kremami z filtrami UV.

Masz do nas pytanie?  Zadaj je nam pisząc do nas maila na:
wspanialecialo.belchatow@wp.pl

VOUCHER
na konsultacje

o wartości

100 zł

ważny do

31.08.2020 r.

Ponad 10 lat
doświadczenia

Ponad 7 kilometrów
straconych centymetrów

15 cm mniej w talii
po całej serii zabiegów

Monika Kałużna
kosmetolog w gabinecie Wspaniałe Ciało


