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5 Radiage-pelleve to niechirurgiczny lifting odmładzający skórę.  Zabieg ten 
stosuje się głównie na twarzy, ale także na innych częściach ciała

Kosmetyczka niczym powiernik. Słucha i doradza 

Tajemnica genu piękna 
Myślałaś kiedyś 
o poprawieniu 
niedoskonałości urody? 
Zachęca do tego 
dr Julita Wołowiec 
z Centrum Medycyny 
Estetycznej Estime. 

N ie ma dziś w Polsce 
dziedziny, w któ-
rej kobiety nie od-
grywałyby ważnej 
roli – powiedział 

swego czasu pierwszy sekretarz KC 
PZPR Władysław Gomułka. W ślad 
za tymi słowami szły czyny. Bo 8 
marca był czymś więcej aniżeli tyl-
ko Dniem Kobiet. To było wydarze-
nie. Przodowniczki pracy czekały na 
nie cały rok. Te najbardziej zasłużone 
trafiały na portrety, a wszystkie inne 
mogły liczyć na kwiatka (początko-
wo goździka, później tulipana) i do-
bra materialne: rajstopy, ręcznik, 
ścierkę, mydło, czy kawę. Tak to wy-
glądało w latach 70.
Dziś panie z mniejszym lub więk-
szym sentymentem wspominają te 
czasy. Bo choć Dzień Kobiet prze-
trwał, to nie jest obchodzony na 
taką skalę i z taką estymą jak kie-
dyś. Zmieniły się czasy, zmienili się 
ludzie.
Dzisiejszy Temat Tygodnia został 
przygotowany przez panów, ale jest 
poświęcony tylko i wyłącznie pa-
niom. Wyliczyliśmy je. W powie-
cie jest ich … (dane na koniec 2015 
r.). I nawet rodzi ich się więcej (wy-
jątkiem jest gmina Pyzdry, gdzie na 
świat przyszło więcej chłopców niż 
dziewczynek). 
Przypominamy sylwetkę Władysławy 
Jakubowskiej, pierwszej wrześnian-
ki, która łamała stereotypy na po-
znańskiej prowincji. Dlaczego? O 
tym w dużym artykule na str. 16. 
Zdecydowanie więcej miejsca po-
święcamy czasom współczesnym. 
Rozmawiamy z przedstawicielka-
mi płci pięknej – tymi, które potrafią 
połączyć życie rodzinne z robieniem 
kariery zawodowej. A to niełatwe! 
Mówią o sukcesie, ale i spełnieniu 
(str. 17).
Czy dziś kobiety znajdują czas dla 
siebie? Jak często korzystają z usług 
kosmetycznych? Czy widzą potrze-
bę ciągłego odmładzania się i podda-
wania zabiegom medycyny estetycz-
nej? - o tym wszystkim w artykułach 
obok.
Zapraszamy do lektury. 

„WW”: Centrum oferuje całą 
gamę zabiegów dla kobiet. Któ-
ry z nich cieszy się największym 
zainteresowaniem? 

JULITA WOŁOWIEC: – Dużym 
zainteresowaniem cieszą się zabiegi 
laserowe, zwłaszcza usuwania roz-
stępów, blizn, zamykania naczyń, 
depilacja laserowa, karboksytera-
pia, zabiegi z użyciem kwasu hialu-
ronowego i botoksu, nici liftingujące, 
usuwanie chrapania, plastyka opa-
dających powiek. W ostatnim cza-
sie furorę robi „lifting wampirzy”. 
To zabieg, do którego przyznają się 
celebryci. Polega na wstrzykiwaniu 
lub wtłoczeniu w skórę osocza bo-
gatopłytkowego z własnej krwi pa-
cjenta. Jest ono eliksirem młodości, 
fantastycznie odbudowującym jędr-
ność i napięcie skóry, silnie stymulu-
jącym jej regenerację.
W jakim wieku są pacjentki? Czy 
dobrze przypuszczam, że to kobiety, 
które – nie urażając nikogo – pierw-
szą młodość mają już za sobą? 

Niekoniecznie. To zależy od ro-
dzaju zabiegu. Usuwanie rozstępów, 
blizn po trądziku, depilacja lasero-
wa, peelingi cieszą się największym 
zainteresowaniem wśród młodych 
pacjentów obu płci. Ale już w przy-
padku zabiegów poprawiania uro-
dy przedział wiekowy jest szeroki – 
od osób 20-paroletnich (korekcja 
cieni pod oczami, powiększanie ust, 
usuwanie zmarszczek mimicznych 
czoła) do ponad 70-letnich (wypeł-
nianie ubytków objętości twarzy, 
ostrzykiwanie zmarszczek, popra-
wianie napięcia i kolorytu skóry). 
Najliczniejszą grupę stanowią ko-
biety w wieku 35-55 lat. 

Kobiety są tak skonstruowane, że lu-
bią poświęcać się dla innych - dzie-
ci, męża, rodziny, pracy i Bóg wie 
jeszcze kogo. I zapominają w tym 
wszystkim o sobie. Dlatego od cza-
su do czasu powinny się zbuntować i 
powiedzieć: „Heloł, ja też mam swo-
je potrzeby”. I iść do fryzjera, kosme-
tyczki, albo kupić sobie fajny ciuch.

Prowadzę w Rynku gabinet ko-
smetyczno-fryzjerski i perfumerię. 
Jestem trzecim pokoleniem, które 
dba o urodę pań. Moi dziadkowie 
byli fryzjerami, później tę profesję 
kontynuowała moja mama. Ja po-
szłam w nieco innym kierunku - w 
kosmetykę, a precyzyjniej w podo-
logię, czyli specjalistyczną pielęgna-
cję stóp.

zmienić w swoim wyglądzie, to odło-
żą pieniądze i to zrobią. Tyle że nie-
raz przesadzają – za mocno się opa-
lają, dokonują zbyt dużych korekt w 
wyglądzie. Tak, jakby siebie nie wi-
działy. Dlatego tak ważne jest zdro-
worozsądkowe podejście do tematu 
i akceptacja siebie taką, jaką jestem.

Osobiście bardzo lubię 8 marca. 
Uważam, że panom też należy się w 
tym dniu prezent – choćby w posta-
ci zadowolonej kobiety, którą ma w 
domu. Dlatego zapraszam wszyst-
kie babeczki do mojego gabinetu na 
małe co nieco dla ciała i ducha.

Doroty Andrzejczak-Muchy, właści-
cielki Salonu Elegancja wysłuchał 
 Tomasz 

Z moich spostrzeżeń wynika, że 
Polki dbają o siebie. Wystarczy spoj-
rzeć na ulice. Mają ładne fryzury, są 
dobrze ubrane - niezależnie od tego, 
czy mówimy o mamie piątki dzieci, 
jakiejś bizneswoman, czy emeryt-
ce. Mało tego, często rozmawiam z 
swoimi klientkami podczas zabie-
gów. Okazuje się, że one dużo czy-
tają, oglądają filmy, są na bieżąco z 
wszystkimi nowościami. One po-
lecają mi jakieś tytuły, ja im. Ostat-
nio przeczytałam „Zatrzymać czas” 
Krzysztofa Gojdzia. Genialna książ-
ka, polecam wszystkim kobietom, 
zwłaszcza tym, które często mają 

„doła” i nie akceptują czegoś u sie-
bie. Autor ma tyle optymizmu w so-
bie. Namawia, żebyśmy zaakcepto-

wały siebie takimi, jakimi jesteśmy, 
pokochały swoje ciało, no i się rusza-
ły. Uważam podobnie – dlatego czę-
sto proponuję klientkom spotkanie z 
dietetykiem, czy pójście na siłownię. 
Sama z niej korzystam. A czemu nie? 
Korzystam z życia. Nie ograniczam 
się tylko do gabinetu. Piszę artyku-
ły na portale kosmetyczne, do gazet 
branżowych, nawet miałam okazję 
nagrać filmiki na youtube na temat 
pielęgnacji stóp. Ostatnio zostałam 
zaproszona na sympozjum, gdzie 
miałam wykład. Wszystko to mobi-
lizuje mnie do ciągłego uczenia się. 
I dobrze, bo w przeciwnym razie za-
trzymałabym się.

Kobiety są konsekwentne w dą-
żeniu do celu. Jeśli będą coś chciały 

Jaki jest dla nich wspólny mianow-
nik? Czy takie kwestie, jak miejsce 
zamieszkania, wykształcenie czy sta-
tus materialny mają znaczenie? 

Oczywiście, że tak. W zdecydo-
wanej większości to kobiety zarad-
ne, dobrze zarabiające, mieszkanki 
większych miast, prowadzące zdro-
wy styl życia i dbające o siebie. 
Czy to drogie zabiegi? Proszę podać 
ceny kilku z nich. 

Ceny zabiegów przy użyciu do-
brych jakościowo preparatów i urzą-
dzeń nie są tanie. Np. kwas hialuro-
nowy 800-1300 zł, botoks 300-800 zł, 
laserowe zamykanie naczyń 300-
500 zł, plastyka powiek 1500 zł, li-
fting wampirzy – Regeneris + Der-
mapen 1100 zł. 
Czy zdarza się, że pacjentki nie są 
zadowolone z efektu końcowego?

Bardzo ważna jest wstępna roz-
mowa konsultacyjna. Oceniam wte-
dy problem, z jakim zgłasza się pa-
cjentka, poznaję jej osobowość 
i oczekiwania. Mogę wówczas za-
proponować najbardziej odpowied-
nią terapię i realnie ocenić moż-
liwości uzyskania oczekiwanego 
rezultatu. Nigdy nie obiecuję cudów. 
Za każdym razem informuję pacjent-
ki o możliwych powikłaniach oraz 
przebiegu gojenia po zabiegu. Jeżeli 
rozumieją wszystkie aspekty zabiegu, 

mają zaufanie do lekarza i są z nim 
w kontakcie – nie ma takich sytuacji.
A inaczej – czy są pacjentki, którym 
z jakiegoś powodu odradza pani za-
bieg? Co może stać na przeszkodzie 
do jego przeprowadzenia? 

Oczywistą przeszkodą są prze-
ciwwskazania natury medycznej. 
A inne? No cóż, młode dziewczy-
ny, które z dużych ust chcą zrobić 
monstrualnie duże, pacjentki z nie-
realistycznymi oczekiwaniami i dys-
morfofobią, czyli chorobliwą chęcią 
ciągłego poprawiania urody. 
Czy botoks to skuteczne antidotum 
na zmarszczki? Pytam, bo krąży 
wiele mitów na ten temat. 

To jeden z pierwszych oręży 
w walce z upływającym czasem. 
Dużo się o nim mówi, ale nie zawsze 
dobrze. Przez wiele lat był stosowany 
z różnymi skutkami. Kiedy zgłasza 
się do mnie pacjent ze zmarszczkami 
mimicznymi, idealnymi do leczenia 
botoksem, toczę z nim prawdziwą 
batalię. Przekonuję, że właśnie taka 
kuracja będzie dla niego najlepsza. 
W obrębie mimicznych zmarszczek 
górnej części twarzy – czoła, obsza-
ru między brwiami, kurzych łapek – 
to lek z wyboru. Działa fantastycznie, 
pod warunkiem że zmarszczki nie są 
jeszcze utrwalone. Dobrze sprawdza 
się w unoszeniu opadających kąci-

ków ust, znoszenia nadmiernego na-
pięcia mięśnia bródkowego, żwacza, 
mięśnia szyi. Obawa przed botoksem 
wynika z tego, że w ubiegłych latach 
stosowano takie dawki, które całko-
wicie znosiły ruchomość ostrzykiwa-
nej okolicy, czyniąc twarz amimiczną 
lub nawet nienaturalnie zmienioną. 
Dziś botoks podaje się inaczej, tak 
aby zrelaksować mięśnie i by efekt 
zabiegu był naturalny. 
Jedni otwarcie przyznają się do ko-
rzystania z zabiegów medycyny es-
tetycznej, inni zachowują ten fakt 
dla siebie. Jak pani myśli, dlaczego? 

W ostatnich latach nastąpił prze-
łom w tej dziedzinie, zwłaszcza 
w dużych miastach. Modny jest zdro-
wy styl życia, chcemy czuć się do-
brze i wyglądać dobrze. Medycyna 
daje nam takie możliwości. Nikt nie 
ma nieprzemijającej urody w genach. 
Nie widzę powodu, dla którego ten 
temat miałby być wstydliwy. Od wie-
ków naturalnym pragnieniem czło-
wieka było dobrze wyglądać. Dlatego 
farbujemy włosy, malujemy paznok-
cie, kupujemy ładne ubrania, chodzi-
my na zabiegi do kosmetyczki. Sta-
rzenie się jest o wiele łatwiejsze, gdy 
dopisuje nam lepsze samopoczucie.
A czy pani poddaje się zabiegom ma-
jącym na celu poprawę urody?

Mam wiedzę, możliwości i po-
trzebę dbania o siebie – dlaczego 
więc nie? 
Co kieruje kobietami, które chcą coś 
w sobie zmienić? 

Kompleksy. Zmiana w życiu – 
po porodzie, wypadku, chorobie, 
dramatycznym wydarzeniu, utracie 
czy zmianie partnera. 
 Rozmawiał Tomasz Szternel

do 55 lat – kobiety w takim prze-
dziale wiekowym najczęściej ko-
rzystają z usług Estime

od 35
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5 D. Andrzejczak-Mucha z książką w 
ręku. Zachęca do jej przeczytania


