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DBAJ O PrEzENCJę MAKIJAż  
PErMANENTNy

NAsZ sukces ZALeŻY  
Od NAsZeGO WYGLądu!
Badania wskazują na silne związki 
pomiędzy sukcesem towarzyskim i zawo-
dowym a dobrą prezencją. Prezencją, a nie 
urodą – to ważne! Dobra prezencja to 
proporcjonalna sylwetka i zadbana, „młoda 
jak na swój wiek” twarz. 

Nie tYLkO kObietY
Polska jest krajem, w  którym dbanie 
o  prezencję wciąż jest domeną kobiet. 
Natomiast na rynkach rozwiniętych ponad 
trzydzieści procent klientów to mężczyźni. 

NOWe techNOLOGie
Ostatnie lata to dominacja technologii 
bezinwazyjnych, pozwalających osiągać 
bardzo dobre rezultaty bez ryzyka, 
bólu i wielu tygodni poświęconych na 
dochodzenie do siebie. Światowym 
liderem w zakresie technologii estetycz-
nych jest Izrael. 

tANieJ cZęstO  
ZNAcZY drOŻeJ
Dobre, oryginalne urządzenia są bardzo 
drogie – to dlatego ceny wiodących 
zabiegów są wysokie. Powinniśmy jednak 
patrzeć nie na cenę zabiegu, ale na koszt 
osiągnięcia satysfakcjonujących rezul-
tatów! Dobre zabiegi dają mierzalne rezul-
taty po jednym lub najwyżej kilku powtó-
rzeniach. Te tanie nie dają rezultatu lub 
też wymagają kilkudziesięciu powtórzeń 
– w efekcie są one dużo droższe! Dobra 
wiadomość jest taka, że każdy z nas może 
łatwo zweryfikować, które z  techno-
logii są wartościowe, a na które nie warto 
poświęcać czasu i pieniędzy. Wystarczy 
sprawdzić w internecie, co jest na topie 
w  Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii czy Hiszpanii. 

specJALiZAcJA
Jakość rezultatów w dużej mierze zależy 
od profesjonalizmu i doświadczenia osób 
wykonujących zabieg. To nie znaczy, 

że musi to być lekarz – nikt nie uczy na 
studiach medycznych zasad obsługi np. 
VelaShape. Dobrze jednak, jeżeli nie jest to 
kosmetyczka z łapanki, tylko dobrze prze-
szkolony pracownik, który wykonuje kilka 
zabiegów dziennie, a nie kwartalnie. To 
daje gwarancję, że potrafi nie tylko włączyć 
urządzenie, ale także skutecznie je wyko-
rzystać. Najbezpieczniej jest wybrać takie 
miejsca, które specjalizują się np. w zabie-
gach bezinwazyjnych. 

bOutiQue ksZtAłtOsFerA 
W  Polsce liderem w  zakresie bezin-
wazyjnej medycyny estetycznej jest 
KształtoSfera. Ich obszar działania to 
redukcja obwodu ciała, selektywne odchu-
dzanie, lifting twarzy i procedury odmła-
dzające skórę. W Warszawie działają od 
5 lat, w pięknej starej kamiennicy przy 
Filtrowej. Od początku bazują na najlep-
szych izraelskich urządzeniach. Ich 
znakiem firmowym są procedury takie jak 
VelaShape, eLOS, eMatrix, które gwaran-
tują wyjątkowo dobre rezultaty w najkrót-
szym możliwym czasie. Działają na tyle 
skutecznie, że dwa lata temu, gdy wszyscy 
myśleli o zwijaniu biznesu, podjęli decyzję 
o utworzeniu sieci boutique KształtoSfera. 
W lutym 2009 roku uruchomiona została 
KształtoSfera we Wrocławiu, przy ulicy 
Odrzańskiej, szybko stając się gabinetem 
pierwszego wyboru na Dolnym Śląsku. 
KształtoSfera to unikalne połączenie 
najnowszych technologii z wyjątkową jako-
ścią obsługi klienta. Profesjonalne podej-
ście, koncentracja wokół potrzeb klientów 
oraz pełna dyskrecja to cechy, które wyróż-
niają KształtoSferę. Unikalne jest także to, 
że działają 7 dni w tygodniu, a godziny 
otwarcia ustalają... klienci. 
Ścisła współpraca z  najbardziej inno-
wacyjnymi światowymi producentami, 
takimi jak Syneron, Ultrashape, zaowoco-
wała przyznaniem KształtoSferze statusu 
Ośrodka Referencyjnego. Bycie Ośrodkiem 
Referencyjnym to nie tylko prestiż – to 
także stały dostęp do działów R&D, który 

gwarantuje, że KształtoSfera potrafi wyko-
rzystać w pełni możliwości urządzeń i jest 
zawsze o krok przed konkurencją. 

eMAtriX – reWOLucJA 
W ZAkresie OdMłAdZANiA 
skórY
eMatrix to najnowszy produkt firmy 
SYNERON, na który popyt w USA jest 
tak duży, że na dostawę trzeba czekać 
kilkanaście tygodni. eMatrix to pierwsze 
urządzenie bazujące na technologii 
SubAblacji, które pozwala na komplek-
sową, szybką i  bezpieczną regenerację 
skóry na dowolnym obszarze ciała. Efekt 
zabiegów to skóra młodsza o kilka/kilka-
naście lat – jędrna, bez zmarszczek, 
blizn i przebarwień. KształtoSfera, jako 
Ośrodek Referencyjny, była jedną z pierw-
szych organizacji w Europie, która otrzy-
mała to urządzenie.

stArOŻYtNOść 
Makijaż znany był już w  starożytnym 
Egipcie. Brzeg górnych i dolnych powiek 
Egipcjanki obwodziły czarnym ołów-
kiem z węgla, a wypukłą część powieki 
malowały zieloną farbą z malachitu, czyli 
zielonej rudy miedzi. Rzęsy przyciem-
niały i usztywniały mieszaniną sadzy, oliwy 
i białka. Zwyczaj malowania powiek przy-
jęli również mężczyźni i dzieci, makijaż 
spełniał bowiem funkcję nie tylko zdob-
niczą, lecz także higieniczną, ponieważ 
chronił oczy przed stanami zapalnymi. 

Henna używana była również do malo-
wania paznokci. Egipcjanki pudrowały 
twarz jasną ochrą, a policzki barwiły liśćmi 
henny. Do malowania ust używały sztyftu 
z utwardzonego wosku, przypominającego 
dzisiejszą pomadkę. W starożytnej Grecji 
kobiety chętnie sięgały po róż i szminkę, 
pudrowały się i cieniowały powieki czarnym 
węglem. Nade wszystko Greczynki ceniły 
bowiem jasną, lśniącą skórę, którą starały 
się jeszcze bardziej rozjaśnić za pomocą 
środków wybielających. Do najpopular-
niejszych kosmetyków należały maseczki 
kosmetyczne z  mleka i  chleba oraz 
germańskie mydło z  koziego tłuszczu 
i  bukowego popiołu. Makijaż w  staro-
żytnym Rzymie obejmował wszystkie 
widoczne części ciała. Ramiona malowano 
farbą ołowianą na biało, policzki i  usta 
ochrą na kolor czerwony, zaś rzęsy i całe 
powieki sadzą lub antymonem na czarno. 
Rzymianki również ceniły jasną cerę. Jedna 

z recept na wybielającą miksturę zalecała, 
by sproszkowane pestki daktyli wymieszać 
z mączką z płatków różanych, a następnie 
dodać drobno zmielony nawóz kroko-
dyli. W  starożytnym Rzymie zarówno 
panie, jak i  panowie w  jednakowym 
stopniu używali preparatów upiększają-
cych. W Japonii kobiety nakładały na twarz 
grubą warstwę pudru zwanego oshiroi, 
który zrobiony był z mąki ryżowej oraz 
ekstraktu kwiatu krokosza barwierskiego. 
Usta i  policzki barwiono na czerwono. 
Chińczycy wymyślili dla kobiet lakier do 
malowania paznokci rąk i stóp, lakier do 
włosów oraz tusz do rzęs. Kobiety z chiń-
skiej arystokracji w  ciągu dnia używały 
białego pudru na twarz, a w nocy spały 
z nałożonymi maseczkami. Popularna była 
mikstura z mąki ryżowej zmieszanej z olej-
kiem. Podobnie jak wiele kobiet Wschodu, 
natłuszczały włosy olejkiem z  kwiatów 
jaśminu i uroczynu czerwonego. To właśnie 
z Chin, sprzed 2000 lat, pochodzi metoda 
makijażu zwanego permamentnym.

cZAsY NOWOŻYtNe
W wiekach średnich całą Europę opano-
wała asceza, odsłanianie ciała stało się 
wręcz hańbą, a jego pielęgnowanie uzna-
wano za oznakę próżności. Dlatego też 
czternastowieczna dama poprawiała swoją 
urodę w ukryciu, farbując usta i dziąsła 
korą z  pnia lub korzenia orzechowca. 
W  średniowiecznej Polsce popularną 
pomadką do ust była... krew z węża. 

Dobra prezencja to niezawodne narzędzie w pracy i towarzystwie. Teraz, dzięki nowoczesnym technologiom, 
idealną figurę i gładką buzię uzyskasz już w ciągu 4 tygodni!

Makijaż na przełomie wieków stale się zmieniał, dostosowując się do obo-
wiązujących kanonów piękna. Malowali się zarówno mężczyźni, jak i ko-
biety, a sztuka ta uznana została za jedną z najstarszych na świecie. Sztuka 
malowania ciała znana była już człowiekowi pierwotnemu, stosowana jest 
do dziś przez plemiona i ludy całego świata jako część obrządków rytu-
alnych. Wywodzi się z niej również tatuaż. Połączenie zalet obydwu tych 
technik zaowocowało coraz częściej wykonywanymi we współczesnych 
gabinetach kosmetycznych zabiegami makijażu permanentnego.

zuzanna arche

barbara chmielnik
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KształtoSfera 
ul. Filtrowa 30 lokal 28, Warszawa

ul. Odrzańska 24-29 lokal 27, Wrocław
www.ksztaltosfera.pl, info@ksztaltosfera.pl

Tel: 22 425 25 28, 71 341 82 15, 
0 604 496 321
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Aby uzyskać szlachetną bladość oblicza, 
ówczesne kobiety używały kleiku z mąki 
owsianej wymieszanej z węglanem ołowiu, 
a  także kadzidła i mleka. Natomiast za 
najcenniejsze środki kosmetyczne epoki 
średniowiecza uważano wodę z marcowego 
śniegu i pierwszą deszczówkę.

W  wiekach XVII i  XVIII nastąpił 
zdecydowany nawrót do kultu piękna 
fizycznego, dlatego w  owym okresie 
korygowano, upiększano, malowano 
i  sznurowano co tylko się dało. Podsta-
wowym środkiem kosmetycznym w epoce 
rokoko był puder. Pudrowano nim nie 
tylko twarz, ale też dekolt, ramiona, dłonie, 
a nawet peruki. Pudru używały nie tylko 
damy, lecz także mężczyźni i dzieci. Nakła-
dano go, by nadać licu modną bladość, 
ukryć oznaki starzenia się, zmarszczki 
oraz siwe włosy. Dla kontrastu do twarzy 
upudrowanej prawie na biało używano 
w  nadmiarze tuszu do rzęs, ołówka do 
brwi i pomadki do warg. Rumieńce malo-
wano różem na warstwie pudru. Wszystkie 
pryszcze, wągry i blizny po ospie damy 
ukrywały pod plasterkami piękności, 
zwanymi muszkami. Po rewolucji francu-
skiej kosmetyki ponownie zaczęły uchodzić 
za wulgarne, a w niektórych krajach nawet 
za nielegalne. Uchwały parlamentu 
angielskiego i edykty cesarskie w Austrii 
wprowadziły zakaz używania szminek. 
W pierwszej połowie XIX wieku kobiety 
dodawały sobie jedynie świeżości i zdro-
wego wyglądu za pomocą odrobiny różu 
na policzkach i lekkiego przypudrowania 

noska. Szminek używały wówczas jedynie 
kurtyzany. Dlatego też popularne stały się 
domowe sposoby poprawiania urody. Do 
zaróżowienia policzków panie stosowały 
buraka, sok truskawkowy, karmin i kosze-
nilę, które można było znaleźć w każdej 
kuchni. Inne „domowe” receptury zalecały 
używanie alkoholu, rtęci, gliceryny, boraksu 
i środków wybielających.

MAkiJAŻ trWAłY
Makijaż trwały, zwany również perma-
nentnym, jest alternatywą dla tradycyjnego 
makijażu. Jest to rodzaj tatuażu, tyle że 
nie wykonuje się go barwnikami chemicz-
nymi, lecz ziołowymi, i wprowadza się je 
znacznie płycej niż w przypadku tradycyj-
nego tatuażu, bo tylko do drugiej, trzeciej 
warstwy naskórka.

 Tradycja makijażu permanentnego 
wywodzi się ze starożytnych Chin i liczy 
sobie około 2000 lat. Azjaci częściej niż 
inne rasy cierpią na brak owłosienia ciała 
i twarzy, brakuje im bowiem często brwi, 
rzęs i bród. Ten mankament spowodował, 
że chętnie rysowali sobie brwi i  kreski 
na powiekach, aby zamarkować rzęsy. 
Jednakże ich dawne aparaty były bardzo 
nieprecyzyjne i słabe, stąd osoby podda-
jące się takim zabiegom często krwawiły 
i puchły. Ponadto sztuczny i tani barwnik 
wkłuwany był bardzo głęboko, niemal do 
skóry właściwej, co powodowało zmianę 
koloru na zielonkawy lub niebieski, 
a nierównomierny kąt nakłuć powodował, 
że kolor trafiał na różną głębokość, przez 

co w miarę upływu czasu makijaż stawał 
się nierównomierny, plamisty i pozostawał 
na całe życie.

Obecnie metody wykonywania maki-
jażu permanentnego zostały udoskonalone 
i jest on idealnym rozwiązaniem dla osób 
pragnących podkreślić swą urodę lub 
skorygować jej niedoskonałości. Jeżeli 
mamy za jasne albo za rzadkie brwi lub nie 
podoba nam się ich kształt, doświadczona 
lingergistka może poprawić kształt łuku 
brwiowego tak, aby pasował do kształtu 
twarzy, i przyciemnić jego kolor. Możemy 
za jego pomocą wyregulować nierówne 
kontury ust lub brwi czy zniwelować 
widoczną asymetrię. Makijaż permanentny 
polecany jest również dla osób o słabym 
wzroku, noszących okulary, utrudniające 
wykonanie precyzyjnego makijażu oka, 
a także dla aktywnie uprawiających sport, 
ponieważ nigdy się nie rozmazuje. 

Makijaż permanentny jest dobrym 
rozwiązaniem także w  wypadku, gdy 
pragniemy optycznie powiększyć i pogłębić 
kolor ust. Za jego pomocą można również 
zatuszować odbarwienia na ciele, wyre-
tuszować blizny, zniwelować łysinę, 
odbudować sutek na piersi, w tym jednak 
specjalizują się tylko nieliczne gabinety 
kosmetyczne.

spOsób WYkONANiA
Podstawę makijażu permanentnego 
stanowi podskórna implantacja pigmentu 
na głębokość od 0,6 do 1,2 mm. Polega 
ona na wprowadzeniu w naskórek nietok-
sycznych naturalnych barwników, które 
pozostają w  przestrzeniach międzyko-
mórkowych 2–5 lat. Z  biegiem czasu 
barwnik równomiernie jaśnieje i zanika. 
Wykonywany jest on za pomocą specjal-
nego aparatu cieniutką igłą, która poprzez 
szybkie drgania wprowadza go w naskórek. 
Do zabiegu wykorzystuje się wyłącznie 
jednorazowe igły, cieńsze od ludzkiego 
włosa, Kolor barwnika jest dobierany 
indywidualnie. Właściwy sprzęt jest tak 
skonstruowany, że nie pozwala na głębsze 
wprowadzenie igły, co uniemożliwia prze-
kroczenie granicy naskórka i czyni zabieg 
całkowicie bezpiecznym. Skutkiem wyko-
nania makijażu nie może być wypa-
danie brwi czy rzęs. Dobry gabinet ma do 
wyboru około 20 odcieni barwników do 
ust. Dobrze jest wziąć pod uwagę, że najko-
rzystniej wygląda makijaż ust w kolorze 
zbliżonym do własnego, naturalnego, nie 

ZdrOWie  i  urOdA
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HOMEOPATIA NA JESIEń

Homeopatia to dziedzina medy-
cyny  n iekonwenc jona lne j , 
w  której stosuje się wykonane 

w specyficzny sposób bardzo rozcieńczone 
roztwory wodno-alkoholowe substancji, 
wywołujące u  osób zdrowych podobne 
objawy psychosomatyczne do objawów 
chorobowych pacjenta. Hipoteza pamięci 
wody głosi, że cząsteczki, stykając się 
z  cząsteczkami innych substancji, przy-
bierają charakterystyczne ułożenie lub 
drganie, a  stan ten jest zachowywany 
i przenoszony na następne cząstki wody 
pomimo wielokrotnego i  ogromnego 
rozcieńczania oraz oddzielenia substancji 
zmieniających układ cząsteczek wody. Jest 
to jedna z sugerowanych podstaw teorii 
homeopatii, która próbuje wyjaśnić, jak 
działają leki o rozcieńczeniu tak dużym, 
że średnia liczba cząsteczek leku w dawce 
jest mniejsza od 1, albowiem w typowych 
preparatach homeopatycznych sukce-
sywne rozcieńczanie doprowadza do stanu, 
w którym prawdopodobieństwo zacho-
wania choćby jednej cząsteczki substancji 
aktywnej w dawce preparatu jest znikome.

ZNAJdź W sObie siłę…
Za twórcę tej metody leczenia uważa się 
Samuela Hahnemanna, lekarza i chemika 
żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku. 
On pierwszy wyznaczył prawa, przebadał 
leki oraz wprowadził używaną do dzisiaj 
nazwę – homeopatia. Pochodzi ona od 
dwóch greckich słów: homoios – podobny 
i pathos – cierpienie. Opiera się na bada-
niach, według których substancja wywo-
łująca choroby może być zwalczana 
przez tę samą substancje, wprowadzającą 
układ immunologiczny pacjenta w  stan 
aktywny, a tym samym dociera do przy-
czyny choroby, nie poprzestając na leczeniu 
objawowym. 

Istotą  pojęc ia  homeopat i i  jes t 
przekonanie o istnieniu w każdym czło-
wieku samoistnej siły życiowej. Leki 

homeopatyczne prawdopodobnie inge-
rują w struktury wpływające na odporność 
organizmu, działając w taki sposób, aby dać 
mu ukierunkowany impuls do rozwinięcia 
własnych sił obronnych i  uporządko-
wania zakłóconej równowagi wewnętrznej. 
Nowoczesna homeopatia utożsamia siłę 
życiową człowieka z polem energetycznym, 
które człowiek posiada w sobie i dookoła 
siebie. Idea holistyczna zakłada, że czło-
wiek składa się z umysłu i ciała, tworzących 
nierozerwalną jedność.

kLiN kLiNeM…
Leczenie homeopatyczne kieruje się prze-
konaniem, że „podobne leczy podobne”. 
Zasada ta nazywana jest przez homeopatów 

zasadą podobieństwa. Znajduje ona 
odzwierciedlenie również we współcze-
snej medycynie konwencjonalnej, na przy-
kład w stosowaniu szczepień ochronnych 
i  leczeniu odczulającym przy alergiach. 
W jej myśl choroba sztucznie wywołana 
przez podanie środka chemicznego jest 
w  stanie wyleczyć prawdziwą chorobę, 
od której jest nieco silniejsza, a następnie 
wygasnąć samoczynnie. Metoda polega 
na tym, że choremu podaje się bardzo 
rozcieńczone substancje, jakie w normal-
nych warunkach wywołałyby te same 
objawy, z powodu których cierpi. Dawka 
substancji czynnej w leku jest bardzo mała, 
a rozpuszcza się ją przeważnie w alkoholu 
rozcieńczonym wodą, w takiej proporcji, że 

homeopaci twierdzą, że stosowanie homeopatii wzmaga nieistniejącą siłę życiową pacjenta, a preparaty działają 
dzięki niepotwierdzonemu przez naukę efektowi pamięci wody.
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więcej niż o 2–3 tony ciemniejszy. Na wargi 
często nakłada się dwa kolory – kontur 
zaznacza się o  ton ciemniejszym, resztę 
wypełnia się jaśniejszym. Kreski na powie-
kach najczęściej wykonuje się w kolorze 
czarnym albo czarnym łączonym z brązem, 
natomiast brwi – różnymi odcieniami 
szarości lub brązu.

Makijaż permanentny utrzymuje się 
na skórze około trzech lat. Wpływ na 
trwałość makijażu ma jednak wiele czyn-
ników, z których najistotniejszy jest układ 
odpornościowy osoby poddanej zabie-
gowi. Trzeba bowiem zdawać sobie 
sprawę, że pigment jest miniimplantem, na 
którego obecność organizm może różnie 
reagować. Trwałość makijażu zmniej-
szają również czynniki przyspieszające 
proces odnowy komórkowej, do których 

należy na przykład częste wystawianie 
skóry na działanie promieni słonecznych. 
U osób w starszym wieku proces regene-
racji komórek jest wolniejszy, dzięki temu 
makijaż utrzymuje się dłużej. Niestety, 
decydując się na wykonanie zabiegu maki-
jażu permanentnego, należy zdawać sobie 
sprawę, że jest on bolesny, albowiem specja-
listka musi wielokrotnie nakłuć skórę igłą. 
Nakłuwane miejsca wcześniej znieczula się 
kremem znieczulającym, natomiast makijaż 
ust najlepiej przeprowadzać jest w znieczu-
leniu dentystycznym.

prZeciWWskAZANiA 
i kONsekWeNcJe
Przeciwwskazań do wykonania makijażu 
permanentnego nie jest wiele. Nie powinny 
go wykonywać osoby z chorobą nowotwo-
rową, zaawansowaną cukrzycą, kobiety 
w ciąży i karmiące piersią oraz cierpiące na 
wirusowe zapalenie wątroby, AIDS, ospę, 
odrę, różyczkę, hemofilię i mające problemy 
z krzepliwością krwi. W żadnym wypadku 
nie powinny go wykonywać osoby cierpiące 
na poważne choroby skórne, takie jak łusz-
czyca. Makijaż powiek nie jest wskazany dla 
osób z nadwrażliwością na ból oraz po prze-
bytych chorobach gałki ocznej i mających 
tendencje do stanów zapalnych spojówki 
oraz tendencje rodzinne do odwarstwienia 
siatkówki. Muszą również z niego zrezy-
gnować do momentu całkowitego wyzdro-
wienia osoby z aktywną opryszczką i cier-
piące z powodu infekcji oraz przyjmujące 
leki sterydowe. Nie powinien być także 
przeprowadzany w trakcie miesiączki.

Przez cztery dni po przeprowadzeniu 

zabiegu makijażu permanentnego skóra 
nie może być myta mydłem. Twarz 
należy przemywać samą wodą lub toni-
kiem i mleczkiem. Przez 14 dni nie można 
również korzystać z basenu, sauny i sola-
rium i  należy unikać bezpośrednich 
promieni słonecznych.

Przez kilka dni po zabiegu naskórek 
delikatnie złuszcza się wraz z częścią barw-
nika (nawet do utraty jego 50 procent). 
Utrzymanie idealnego kształtu brwi po 
trwałej pigmentacji jest bardzo proste: 
usuwamy pincetą tylko włoski wyrastające 
poza obszar utrwalony pigmentem. Oczy 
i usta nie wymagają żadnych zabiegów.

Prawidłowo wykonany zabieg nie 
daje żadnych powikłań i  jest całkowicie 
bezpieczny. Czasem jednak u osób ze skłon-
nością do opryszczki po pigmentacji ust 
może się ona pojawić. Aby zminimalizować 
to ryzyko, wskazane jest przyjmowanie 
leku przeciwwirusowego oraz profilaktyka 
w postaci maści, dodatkowo po zabiegu 
usta zabezpiecza się silnym preparatem 
przeciwopryszczkowym. Skóra rzeczywi-
ście może być lekko obrzęknięta, ale nie 
wygląda to wcale źle. Najlepiej prezentują 
się brwi, ponieważ na nich efektów ubocz-
nych nie widać prawie wcale. Powieki mogą 
trochę puchnąć, na ogół jednak po jednym 
dniu opuchlizna schodzi. Usta mogą spra-
wiać wrażenie większej objętości, ale to 
tylko dodaje im zmysłowości. Jeżeli zabieg 
jest wykonywany sterylną igłą, zdezynfe-
kowana jest również końcówka urządzenia 
i skóra, a osoba, która zabieg przeprowadza, 
ma na rękach jałowe rękawiczki – nie grozi 
nam zakażenie chorobą wirusową. 
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50 pierwszych osób, które zamówią roczną prenumeratę  
magazynu manager’s life otrzyma zestaw słodyczy dr kendy.
aby zamówić prenumeratę magazynu manager’s life, należy:
dokonać przelewu na konto: bank Pko bP S.a. 16 o/warszawa
59 1020 1169 0000 8502 0130 1969 
i wysłać faksem lub e-mailem dowód wpłaty.
fax: 022 403 49 15 lub e-mail: redakcja@managerslife.pl 

cena rocznej prenumeraty:59,00 zł* (6 wydań)
Prenumerata realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej,  
każde wydanie magazynu manager’s life jest wysyłane listem 
ekonomicznym.w przypadku pytań prosimy dzwonić
pod numer: 022 403 49 14
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