


Przed Wami drugi numer naszego magazynu, a w nim nowa porcja
 informacji o ofercie Salonu Migdal oraz ważnych dla niego wydarzeniach. 
Pojawienie się kolejnego wydania w czasie karnawału zobowiązuje, 
dlatego jego tematem przewodnim jest stylizacja. Chociaż niektórzy 
wieszczą, że tradycja hucznych karnawałowych zabaw odeszła do lamusa, 
to nie dajmy się malkontentom i wykorzystajmy dobrze ten czas. Jeśli mamy ochotę poeksperymentować ze 
swoim wizerunkiem, to karnawałowe zabawy i maskarady są do tego świetnym pretekstem. 
Pamiętając o tym, przygotowaliśmy dla Państwa nowe promocje, które pozwolą lepiej zadbać o wygląd fryzury. 

Koniec 2014r. był dla mnie i HCF Polska bardzo pracowity. Razem z Sergiuszem Pawlakiem, Piotrem 
Rybarczykiem i Ulą Kunicką zrealizowaliśmy sesje „Mannequins” oraz „Avant le Spectacle”, w których za tło 
posłużyły wnętrza gorzowskiego teatru. 
W styczniowym wydaniu „Twojego Stylu” ukazał się również artykuł „Po co nam fryzjer?”, w którym wspólnie 
z Sergiuszem Pawlakiem, Mariolą Śliwką i Krystyną Piasecką, doradzamy jak ułożyć fryzurę. 
Odpowiadamy również na tytułowe pytanie i dlaczego warto rozważnie wybrać swojego fryzjera. 
Przygotowałem również dwie sesje zdjęciowe do LookBook’ów - najnowszych albumów z propozycjami fryzur
dla salonów L’Oréal Professionnel. W albumie, przy którym pracowały również takie gwiazdy fryzjerstwa jak 
Leszek Czajka, Jacques Alexandre Tatomir, Piotr Hull czy Filip Galas, znalazły się propozycje fryzur ślubnych 
i upięć.

Zapraszam również do obejrzenia zdjęć Justyny – naszej modelki z okładki i bohaterki sesji „Pretty Mama”, 
a prywatnie – mamy oczekującej trzeciego dziecka. Justyna z powodzeniem łączy różne życiowe role 
i dopasowuje do nich swój wizerunek, zawsze pozostając przy tym sobą. 

Na koniec chciałbym złożyć noworoczne życzenia pomyślności wszystkim czytelnikom i klientom Salonu Migdal. 
Nowy rok, to czas podsumowań i nadziei na pozytywne zmiany. 
Życzę wszystkim, aby w 2015r. spełniły się ich marzenia i pragnienia!

                                                                                                                       Pozdrawiam serdecznie

Drodzy Państwo!



orki szampana poszły w górę na znak, że rozpoczął się okres zimowych 
balów i zabaw! 
Czas karnawału daje doskonały pretekst  nie tylko do częstszego wychodzenia 
z domu i tańca, ale również do zabawy własnym wizerunkiem. 
Karnawał to przecież tradycyjnie czas maskarad i zabaw tematycznych. 
Puść wodze fantazji i zostań femme fatale z szalonych lat 20-stych, 
rockandrollową dziewczyną lub wyrafinowaną damą!

K
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Już Marilyn Monroe śpiewała, 

że diamenty są najlepszymi 
przyjaciółmi dziewczyny. 
Zabłyśnij podczas balu idealnie 
dobranymi dodatkami! 
Pamiętaj, że duże i błyszczące 
ozdoby lepiej komponują się 
z prostymi fryzurami!

A może masz krótsze włosy, ale marzysz o długich 

splotach, końskim ogonie albo romantycznym 
upięciu? W Salonie Migdal możesz w łatwy sposób 
przedłużyć i zagęścić swoje włosy. 

Polecamy:
Quikkies Hairdreams – włosy na taśmach w 50 
odcieniach od 20 do 50 cm długości.

Karnawałowe szaleństwa dają pretekst do 

eksperymentów z makijażem. Nie bójmy się brokatów 
czy sztucznych rzęs, bo to jest właśnie ich czas. 
Pamiętajmy jednak, że choć makijaż powinien być 
mocniejszy niż zwykle, to musi tworzyć całość ze 
strojem i fryzurą.
Cena makijażu w Salonie: 100 zł

Tygodnie karnawałowych 

szaleństw inspirują do zmian 
wyglądu, w zależności od 
nastroju i tematu 
przewodniego zabawy.
Na następnych stronach 
podpowiemy, co zrobić, 
aby mieć wyjątkową fryzurę. 
Baw się z nami i wybieraj 
spośród różnych stylów 
całkowicie odmieniając swój 
codzienny wizerunek!

Ani dobre cięcie, ani najbardziej starannie ułożona 

fryzura nie będą wyglądały dobrze, jeśli w porę nie zadbamy 
o odnowę koloru farbowanych włosów i idealny połysk. 
Świeżość koloru przedłużą odpowiednio dobrane produkty.
Polecamy:
- Dia Light L’Oréal Professionnel - koloryzacja o odczynie
kwaśnym ton w ton w 30 odcieniach
- HairChalk L’Oréal Professionnel - kontrastowa 
koloryzacja w 8 odcieniach, utrzymująca się do 3 myć
- Crystal gloss TecniArt L’Oréal Professionnel - delikatny 
nabłyszczacz do wykończenia fryzury
- Gloss appeal Kérastase - nabłyszczacz w sprayu do 
wykończenia fryzury.



4 - 07 Szalony karnawa³
            

10 - 11 Loki fale
12 - 13 Objêtoœæ
14 - 15 Proste i g³adkie
17 Upiête

20 - 27
sesja zdjęciowa
z Justyną Wilczyńską-Duggan

28 - 29 Hairdreams
długie, gęste włosy
najnowsze techniki

30 - 33 Mannequins
sesja HCF Polska

34 - 39 Pure Chic
koki i upięcia

40 - 41

42 - 47 Avant le spectacle
sesja w gorzowskim
Teatrze im. J. Osterwy

48 - 49 Dla Panów
Karnawałowy Lok&Roll

50 - 51 Ma-Uri
magiczny 
masa¿ polinezyjski 

Propozycje stylizacji

Pretty Mama

Promocje 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum salonu MIGDAL, HCF, L’Oréal Professionnel i Kérastase
redakcja: Joanna Kramerek, Tomasz Migdal      

opracowanie graficzne: Tomasz Migdal
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Masz proste włosy, ale zawsze 

z przyjemnością patrzyłaś na posiadaczki 
burzy loków lub fal. A może Twoje włosy 
się kręcą, ale chciałabyś bardziej podkreślić 
ich naturalne piękno? 
Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i produktów do 
stylizacji możesz łatwo zrealizować to marzenie.

1. Krem Web Tecni.Art - trwałość bez usztywnienia.
2. Żel-wosk Fix move Tecni.Art - połysk i naturalność.
3. Żel Curl fever Kérastase - nawilżenie, blask i 
ochrona.
4. Pasta Baume double je Kérastase - podkreślenie 
końców.
5. Krem-żel Bouncy & tender Tecni.Art- sprężystość 
i miękkość przez 72 godziny.
6. Krem Spiral splendour Tecni.Art - odżywienie 
i elastyczność.
7. Wosk Metallic gloss Tecni.Art - blask i podkreślenie 
kosmyków.
8. i 9. Spray Gloss appeal Kérastase oraz spray Crystal 
gloss Tecni.Art - finalne nabłyszczenie.

Spraye: 
Spray a porter (1), Beach waves (3) - podkreślenie i utrwalenie loków i fal.
Pianki: 
Mousse bouffante (2), Soft curls (6) - spektakularna objętość.
Żel: 
Scruff me (4) - efekt potarganych loków.
Wosk-guma: 
Density material (5)- elastyczność i sprężystość.

Do pielęgnacji loków polecamy kosmetyki z serii Curl contour L’Oréal Professionnel 
oraz produkty Oléo-curl z serii Nutritive Kérastase.

Aby twoje loki były

idealne i trwałe, zastosuj
odpowiednią lokówkę.
Stożkowa - pozwoli nam
stworzyć fale bardziej 
„odbite” u nasady, bez
wyraźnego loka na końcach.
Spiralna - będzie idealna
do loków spiralnych.
Dwupalczasta - wykreuje
szerokie, płaskie fale.
Karbownico-lokówka - tworzy
płaskie karby w formie delikatnych
fal.
Lokówka automat - dzięki regulacji
stworzy loki lub fale, dając 
obecnie najtrwalszy efekt skrętu.
Klasyczna lokówka - tradycyjny
efekt loków.

Grubość lokówki odpowiada za wielkość
loków, natomiast temperatura za 
trwałość.

Zawsze pamiętaj o ochronie podczas
nawijania włosów - stosuj Constructor
z linii Tecni.Art lub na mokre
włosy przed wysuszeniem
produkty Thermique z odpowiedniej
linii Kérastase.

Wałki od setek lat towarzyszą nam przy

tworzeniu loków. Dzielimy je na tzw. wałki
na zimno lub gorąco.

Klasyczne wałki plastikowe (okrągłe,
spiralne czy rzepy) nawijamy na mokre,
wilgotne lub suche włosy i czekamy, aż
nasze włosy wyschną naturalnie lub
używamy suszarki (hełmowej, rękawa do
klasycznej suszarki) lub suszymy
pojedynczo.
Gorące wałki (thermoloki) stosujemy na
suche włosy, a po nawinięciu czekamy
do ich ostygnięcia.



1. Lakier Infinium L’Oréal Professionnel - profesjonalne utrwalenie, objętość 
    i połysk.
2. Laque noire Kérastase – supermocne utrwalenie i 24-godzinna ochrona przed  
    wilgocią.
3. Fix anti-frizz L’Oréal Professionnel - mocne utrwalenie bez puszenia, ochrona przed 
    wilgocią.  
4. Crépage de chinon Tecni.Art - dzika objętość i utrwalenie.

Odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne poprawią objętość fryzury. Polecamy serię Kérastase 
Resistance Volumifique, na którą składa się szampon, odżywka oraz spray teksturyzujący. 
W serii Volumetry L’Oréal Professionnel można wybierać spośród szamponu, odżywki, SOS 
sprayu oraz mgiełki.

1. Spray Volume Architect Tecni.Art - spektakularny efekt dla 
cienkich i delikatnych włosów.
2. Spray a porter Kérastase - efekt fal prosto z plaży.
3. Żel-krem Lift vertige Kérastase - uniesienie włosów u 
nasady.
4. Puder Super dust Tecni.Art - dzika objętość dzięki 
minerałom.
5. V.I.P.  volume in powder Kérastase - połączenie pudru i 
lakieru dla objętości i utrwalenia.
6. Pianka Volume Lift Tecni.Art - fantastyczna objętość i 
lekkość od nasady.
7. Pianka Full Volume Tecni.Art - objętość i utrwalenie.

Twoje włosy są cienkie i zwykle gładko przylegają do skóry głowy. 
Tymczasem Ty marzysz o bujnej fryzurze, która podkreśli 
Twoją energię i kobiecość. Osiągnięcie tego celu stanie się możliwe 
dzięki zastosowaniu odpowiedniej pielęgnacji i stylizacji.

1. Żel - fluid Volumifique Kérastase - pielęgnacja, blask i 
objętość w jednym.
2. Pianka Densimorphose Kérastase - błyskawiczna gęstość i 
elastyczność dla płaskiej fryzury.
3. Żel - krem Liss & pump-up Tecni.Art - efekt objętości z 
aksamitnym wygładzeniem.
4. Powder bluff - ekspresowe odświeżenie i dodanie objętości.



Idealnym uzupełnieniem fryzury z gładkich, prostych
włosów będzie duża, bogata, wyrazista biżuteria.

Optymalne efekty pracy zapewnią specjalne akcesoria.
Idealnie gładkie i proste włosy uzyskamy, gdy podczas 
modelowania użyjemy szczotki o kwadratowym przekroju
(np. marki Denman dostępne w naszym Salonie w różnych 
wielkościach już od 50 zł). Alternatywą jest nawinięcie 
włosów na bardzo duże wałki-rzepy.
Możemy do modelowania użyć szczotko-suszarki 
obrotowej lub prostownicy. Polecamy prostownice 
z regulacją temperatury, z dobrej jakości płytką, 
np. teflonową, ceramiczną lub tytanową.

Uwaga !!!  
Pamiętaj, aby zawsze podczas pracy z gorącym sprzętem stosować zabezpieczenie 
w postaci produktu ochronnego !!! Np. Constructor Tecni.Art lub produkty Thermique Kérastase.
                

Płytki teflonowe

Teflon chroni przed wysoką temperaturą i zapobiega 
przywieraniu włosów do płytek.

Niestety, powłoka teflonowa nie jest idealna - 
nagrzewa się nierównomiernie (tworzą się tak zwane 
gorące punkty), przez co istnieje ryzyko przypalenia 
włosów. Nie jest odporna na zarysowania, szybko się 
zużywa. Do teflonowej powłoki dodaje się obecnie 

elementy ceramiczne, turmalinowe lub diamentowe, 
które utrwalają i eliminują gorące punkty.

Płytki ceramiczne

Główną zaletą płytek ceramicznych jest równomierne 
nagrzewanie, dzięki czemu ryzyko przypalenia włosów 

znacznie maleje. Powłoka płytek ceramicznych jest 
śliska co ułatwia prostowanie i wygładza włosy.

Prostownice ceramiczne są obecnie najpopularniejsze.

Płytki tytanowe

Tytan to wyjątkowo trwały i odporny na uszkodzenia 
metal, a płytki tytanowe są trwalsze niż ceramiczne.

Prostownice z płytkami tytanowymi są idealne do 
włosów grubych i kręconych, dobrze wygładzają włosy.

Niektórzy producenci prostownic utrwalają płytki 
ceramiczne dodając do nich tytan i tworząc płytki 

ceramiczno - tytanowe.

1. Serum Liss Control Tecni.Art 
    - dyscyplina i połysk.
2. Żel-krem Liss Control Tecni.Art 
    - gładkość, połysk i ochrona przed wilgocią.
3. Fluid Forme Fatale Kérastase 
    - elegancka i lśniąca fryzura jak hollywoodzkiej
      gwiazdy.
4. Olejek Mythic Oil L’Oréal Professionnel 
    - dyscyplina i rozświetlenie.
5. Żel-krem Sleek & Swing Tecni.Art 
    - efekt 72-godzinnego wygładzenia bez
      usztywnienia włosów.

1. Krem termiczny Liss Unlimited L’Oréal Professionnel - miękkie i gładkie włosy.
2. Olejek Liss Unlimited L’Oréal Professionnel – blask i gładkość.
3. Olejek Elixir Ultime Kérastase - sprężystość i blask.
4. Serum Cristalliste Kérastase - krystaliczny blask dla naturalnych włosów.
5. Serum Absolut Repair Lipidium L’Oréal Professionnel – jedwabista gładkość.
6. Sealing Repair Lipidium L’Oréal Professionnel – serum na rozdwojone końcówki.
7. Keratine Thermique Kérastase – ochrona przed puszeniem i wilgocią.
8. Fluidissime Kérastase - płynność w ruchu i wygładzenie.

Pielęgnacja – pierwszy krok do doskonałej fryzury 
Dzięki serii Discipline Kérastase ujarzmisz swoje nieposłuszne włosy. Do wyboru szampon, 
odżywka, maska. Możesz je zastąpić kosmetykami z serii Liss Unlimited L’Oréal 
Professionnel.



PrestigePrestige
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Prestige
Salon mody damskiej

W naszym salonie można nabyć odzież znanych marek 
włoskich i francuskich. W asortymencie posiadamy 

płaszcze, spódnice, sukienki, spodnie oraz buty i dodatki 
damskie.

Salon mieści sie w Galerii Nova Park 
ul.  Przemysłowa 2, Gorzów Wlkp.

ZAPRASZAMY

1. Full volume Tecni.Art - objętość 
    i utrwalenie.
2. Constructor Tecni.Art - większa 
    objętość i ochrona termoaktywna.
3. Mousse bouffante Kérastase -          
    spektakularny efekt i swoboda
    ruchu  włosów.

1. Laque noire Kérastase – supermocne 
    utrwalenie i 24-godzinna ochrona przed 
    wilgocią.
2. Fix anti-frizz L’Oréal Professionnel - mocne 
    utrwalenie bez puszenia.
3. Infinium L’Oréal Professionnel - 
    profesjonalne utrwalenie, objętość 
    i połysk.

Do pracy przydadzą się: 
wypełniacze, cienkie siateczki, wsuwki, 
szpilki-kokówki a do ozdoby spinki z biżuterią, 
brosze, przepaski, klamry, kamienie...

4. Crystal gloss L’Oréal Professionnel - 
    skoncentrowany, czysty połysk.
5. Fix design L’Oréal Professionnel - 
    precyzja miejscowego utrwalenia.

Szukasz czegoś wyjątkowego i dlatego zdecydowałaś się 

 na upięcie. Nie wiesz jednak, jak osiągnąć spektakularny 
      efekt i martwi Cię, czy fryzura pozostanie nienaruszona 
      podczas szalonej zabawy. Tu znajdziesz kilka 
wskazówek, które rozwieją Twoje obawy.

Pamiętajmy o tym, aby do upięć nie stosować intensywnej  pielęgnacji. Lepiej wybrać produkty 
delikatniejsze. Polecamy szampon do delikatnych kolorów z serii Vitamino Color L’Oréal 
Professionnel lub Bain satin 1 oraz Bain divalent Kérastase.

1. 2.

2.
1.

3.

4.

5.

3.





Matka – ale równie¿ modelka, biznesmenka, nauczycielka, 
partnerka, ¿ona. Po prostu kobieta. ¯ongluje rolami 

w zale¿noœci od potrzeb i nastroju. Olœniewa fryzur¹ 
i strojem, budzi respekt profesjonalizmem albo podbija 

serca swoim oddaniem rodzinie. Œwiat jest zbyt z³o¿ony, 
¿eby ograniczaæ siê do jednej roli. Ona to rozumie 

i umiejêtnie bawi siê wizerunkiem.
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Kolekcja „Pure Chic” to nawi¹zanie do klasycznych upiêæ 
z lat 50-60tych w nowoczesnym wydaniu. Dziêki 

mo¿liwoœci kreowania fryzur wraz z mark¹ Hairdreams, 
mo¿emy zaproponowaæ wspania³e upiêcia i koki nawet 

klientkom z krótkimi w³osami. Bogactwo kolorów oraz 
d³ugoœci daj¹ nam – fryzjerom wiele mo¿liwoœci 

tworzenia fryzur zarówno na dzieñ jak i wieczór, bal czy 
dzieñ œlubu. Minimalistyczne formy, wyg³adzona 

struktura oraz przenikanie siê kolorów, daje wspania³y 
efekt, bez potrzeby ozdabiania fryzury akcesoriami 
i dodatkami. Prostota i elegancja czyli … „czysty, 

klasyczny, klarowny” szyk.

Zdjêcia  £ukasz Pukowiec
Fryzury i makija¿e  Tomasz Migdal

Modelki  (blond) Adrianna Kochañska, (br¹z) Ludwika Cichecka, 
(miedŸ) Magdalena Smart





Czy Twoje włosy są słabe, szorstkie, 
pozbawione połysku? 
A może czujesz swędzenie skóry głowy?

Wszystkie dolegliwości możemy już dziś 
zbadać w naszym Salonie dzięki innowacyjnemu
urządzeniu do diagnozy włosów i skóry głowy.
Marka Kérastase  zaprojektowała urządzenie
w postaci kamery i aparatu cyfrowego do 
diagnoz. Wszystkie zdjęcia zostają zapisane
i mogą być przesłane do klienta.
Dzięki badaniu będziemy mogli ocenić stan
włosa i skóry głowy, a następnie wybrać
najlepszą usługę pielęgnacyjną czy zabiegi
chemiczne.

Często spotykamy się dzisiaj z podrażnieniem skóry
głowy, zaczerwienieniem, zauważamy plamy
czy strupki. Często też widzimy, że nasze włosy są
szorstkie i kruche, a końcówki poszarpane.
Kamera pozwoli nam obejrzeć skórę i włos
w powiększeniu 200-600 x. 
Badanie da nam odpowiedź na pytanie o to, czy 
mamy tłustą skórę głowy, łupież  suchy czy tłusty oraz 
ile włosa trzeba podciąć, aby poprawić kondycję 
fryzury.

Usługę w Salonie wykonamy bezpłatnie przy zabiegu
pielęgnacyjnym lub chemicznym oraz przy zakupie
produktów do pielęgnacji.
Koszt samej konsultacji wraz z przesłaniem zdjęć
na maila klienta - 50 zł.



         ykonaj usługę za 
minimum 100 zł, kup jeden 
z produktów do pielęgnacji
lub stylizacji oraz wykonaj
jeden z masaży w salonie
Ma-Uri, a otrzymasz w czasie
karnawału wspaniały 
prezent:
makijaż wykonany przez
Tomasza Migdala najlepszymi
kosmetykami (Dior, Chanel,
Giorgio Armani, Guerlain,
MAC...) utrwalony specjalnymi
produktami do pracy przy
sesjach zdjęciowych, filmach
czy charakteryzacji teatralnej
marki Kryolan

W

Kupując dwa produkty otrzymasz                  rabatu oraz 
w postaci BB code Luminize - kremu rozświetlającego  lub 
rozświetlacza w kremie Kod Młodości marki L’Oréal Paris 
o wartości .
Kupując dwa produkty do pielęgnacji lub stylizacji otrzymasz
dowolną kąpiel 250 ml o wartości  w prezencie!

prezent

50 zł

100 zł

20%

25%

Kupując dwa produkty z serie expert,
Infinium, tecni.art, HOMME 
czy Mythic Oil

otrzymasz                    rabatu oraz 

prezent do wyboru:
pomadkę, błyszczyk L’Oréal Paris
mini maseczkę VitaminoColor 
serie expert lub brokatowy lakier 
do paznokci essie.

Wykupienie karty podarunkowej na usługi fryzjerskie,
masaż czy zabiegi pielęgnacyjne Kérastase to oryginalny 
pomysł na sprawienie niespodzianki bliskiej osobie. 
To Ty decydujesz o wartości prezentu, a obdarowany 
może sam wybrać usługi, z których chce skorzystać. 
Kartę można zakupić w Salonie lub zapłacić za nią 
przelewem i uzgodnić jej wysłanie pod wskazany adres.

Szczegóły promocji dostępne w Salonie i pod numerem telefonu 95 758 38 38.



Pierwszy dzwonek wyrywa z chwili zadumy.
Wkrótce rozpocznie siê przedstawienie.
Oddech i serce przyspieszaj¹ w oczekiwaniu na tê chwilê.
Nerwowe zerkniêcie w lustro upewnia, ¿e fryzura 
i kostium s¹ idealne. To dodaje pewnoœci siebie.
Drugi dzwonek.
Obawy ust¹pi³y miejsca radosnemu oczekiwaniu.
To bêdzie wielki sukces!
Trzeci dzwonek.
Na scenie pojawia siê Ona.







Żele: 
Homme Strong (1), Glue (3), Capital 
Force (7), Fix max (11) - 
podkreślenie kształtu bez 
obciążenia włosów; dla włosów 
tracących gęstość - dodatkowo 
zwiększenie objętości (7).

Pasty: 
Stiff pommade (2), Stiff paste (5), 
Density material (6) - elastyczne 
utrwalenie z możliwością restylizacji.

Spraye: 
Fix design (4) - precyzyjne 
utrwalenie.

Efekt dzikiej stylizacji: 
Scruff me (8), Super dust (10), 
Depolish (9) - objętość i stylowo 
pogniecione włosy.

Wszystkie produkty 
zostały opracowane 
przez L’Oréal.

Większość mężczyzn nosi krótkie włosy i niektórzy mogą 

sądzić, że przy takiej fryzurze nie ma możliwości 
błyskawicznej zmiany wizerunku. Nic bardziej błędnego! 
Umiejętna stylizacja może całkowicie odmienić męską 
czuprynę i nadać jej odświętnego czy karnawałowego 
charakteru. Jeśli nie masz pomysłu, jak samodzielnie ułożyć 
włosy, zapytaj swojego fryzjera. Poproś go, aby doradził Ci 
produkt do stylizacji i udzielił wskazówek, jak go stosować. 

1. Żel-wosk Fix move Tecni.Art L’Oréal Professionnel - połysk i naturalny look.
2. Pasta Sculpte L’Oréal Professionnel - efekt uporządkowanego lub wypracowanego bałaganu.
3. Pasta Capital Force z serii Homme Kérastase - zdrowy wygląd włosów i elastyczne modelowanie.
4. Guma z serii Homme Kérastase - zwiększenie objętości i elastyczne utrwalenie.
5. Lakier Fix anti-frizz Tecni.Art - ochrona przed wilgocią, elektryzowaniem się i puszeniem.
6. Wosk Metallic gloss Tecni.Art - nabłyszczenie  i nadanie kształtu poszczególnym kosmykom.
7. Krem Web Tecni.Art - utrwalenie bez efektu usztywnienia i możliwość restylizacji.

Do codziennej pielęgnacji polecamy produkty opracowane specjalnie dla mężczyzn z serii 
Homme L’Oréal Professionnel oraz Kérastase. W zależności od potrzeb przeciwdziałają utracie 
gęstości, nadmiernemu przetłuszczaniu lub wspomagają  witalność włosów koloryzowanych.



MA-URI – terapeutyczny i holistyczny rytua³

Masa¿ MA-URI wywodzi siê z uzdrawiaj¹cych praktyk dawnych Polinezyjczyków 
i filozofii Huny, której sednem jest twórcze podejœcie do zdrowia i rozwoju osobistego.

Dlaczego MA-URI?
W naszych cia³ach s¹ zapisane wszystkie emocje, których doœwiadczyliœmy. 

Jak czêsto siê zdarza, ¿e narzekamy na bóle krêgos³upa (a szczególnie karku) w stresuj¹cych okresach ¿ycia? 
Ile razy zdarzy³o siê nam zachorowaæ tu¿ po zakoñczeniu jakiejœ wa¿nej sprawy, gdy napiêcie zaczê³o opadaæ 

i organizm przez chorobê da³ sygna³, ¿e za bardzo go eksploatowaliœmy?
 Negatywne emocje i prze¿ycia, a szczególnie te nieakceptowane, mog¹ blokowaæ naturalny przep³yw energii, 

a utrwalenie takiego stanu prowadzi do choroby. Masa¿ MA-URI pozwala je uwolniæ i przywróciæ 
harmonijny przep³yw energii.

Na czym polega niepowtarzalnoœæ MA-URI?
Niezwyk³oœæ tej techniki terapeutycznej wynika z dynamicznego po³¹czenia ruchu, dotyku i rytmu. MA-URI 

wyró¿nia siê niezwyk³¹ si³¹ oddzia³ywania, skutecznoœci¹ i piêknem. Jest rytua³em g³êboko oddzia³uj¹cym nie tylko 
na cia³o fizyczne, lecz tak¿e psychiczne i duchowe.

Podczas zabiegu pacjent doœwiadcza stanu ca³kowitej relaksacji, który pomaga w konfrontacji z rzeczywistoœci¹ 
i uœwiadomieniu sobie swoich rzeczywistych potrzeb. 

MA-URI jest masa¿em, podczas którego masowane jest ca³e cia³o. Tkwi w tym ponadczasowa m¹droœæ, 
bo fizycznie stanowimy niezwykle z³o¿on¹ ca³oœæ szkieletowo-miêœniowo-stawow¹, 

której poszczególne elementy oddzia³uj¹ na siebie. 
W konsekwencji napiêcie kumulowane w jednej czêœci cia³a mo¿e objawiæ siê w postaci bólu w innej jego czêœci. 

Kiedy masowane jest ca³e cia³o, masa¿ysta ma szansê odnaleŸæ i usun¹æ przyczynê bólu 
oraz przywróciæ równowagê w ca³ym uk³adzie. MA-URI nie tylko niweluje negatywne skutki stresu, ale i wspomaga proces 

uwolnienia siê od traumatycznych wspomnieñ i prze¿yæ. Jednoczeœnie powsta³y w 1992r. 
w Danii MA-URI Institute dba o wysokie standardy wykonywanych zabiegów i ich przystosowanie 

do europejskich metod i wymogów.

Kto mo¿e siê poddaæ rytua³owi MA-URI?
Masa¿ MA-URI jest rekomendowany w przypadku bólów miêœniowych i bólu stawów, jak i dla osób, które doœwiadczaj¹ 

problemów ze zdrowiem psychicznym w zwi¹zku z silnym stresem. Jedynym przeciwwskazaniem do wykonania 
masa¿u jest aktywna choroba nowotworowa.

Jakie podstawowe korzyœci przynosi masa¿ MA-URI?
• poczucie g³êbokiego relaksu

• zwiêkszenie elastycznoœci i ruchomoœci stawów
• poprawa wydolnoœci uk³adu kr¹¿enia

• uwolnienie od stresu i smutku
• wyzwolenie radoœci ¿ycia 

Masa¿ MA-URI w Gorzowie Wlkp.

Lidia Migdal – posiada certyfikat duñskiego Instytutu MA-URI, a doœwiadczenie zdoby³a na warsztatach 
prowadzonychprzez twórców tej techniki Hemiego i Katjê Fox.

tel.  604 155 728

Iwona Czarniawska – praktyk MA-URI i posiadaczka certyfikatu Instytutu MA-URI.

tel.   603 778 048

Zapraszamy do naszego gabinetu przy ul. Mieszka I 62

Wykonujemy równie¿ masa¿ BARS®
To energetyczny proces na cia³o, podczas którego delikatny dotyk okreœlonych punktów na g³owie, 

doskonale relaksuje i wyzwala chêæ do pozytywnych  zmian. 
Sesje BARS® pomagaj¹ uporaæ siê z bezsennoœci¹, stresem, poprawiaj¹ odpornoœæ i podnosz¹ witalnoœæ. 

Proces Manualny Bars® otrzyma³ Miêdzynarodowy Certyfikat Terapii Manualnych Cia³a  w Stanach Zjednoczonych (NCBTMB)




