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yglądam przez okno i mam ochotę zaśpiewać za Grechutą:
„Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty!”. Dookoła jeszcze blade
twarze umęczone zimową aurą, ale już z błyskiem w oku
zdradzającym wiosenny przypływ optymizmu. Duch zmian i nowości zawitał również
do Salonu Migdal, gdzie pojawiły się nowe produkty, promocje oraz zrealizowano sesję
„Metamorfozy”, w której nasi zaprzyjaźnieni klienci zadebiutowali w roli modelek i modeli.
Wiosenna aura przypomniała nam, jak bardzo tęskniliśmy za słońcem i kolorem, dlatego w
tym numerze magazynu można znaleźć wiele informacji na temat rozjaśniania i
dekoloryzacji włosów. Po ich lekturze nie powinni mieć Państwo żadnych wątpliwości,
czym są pasemka, refleksy czy dekoloryzacja oraz jak pielęgnować włosy poddane takim
zabiegom.
Z drugiej strony wiosna to również tradycyjnie czas porządków. Przyznajmy jedno generalnej odnowy po zimie wymagają nie tylko domy czy ogrody, ale często również nasze
włosy. Mróz, zmiany temperatury i chodzenie bez nakrycia głowy mają negatywny wpływ
na kondycję włosów, które stają się przesuszone i źle się układają. W wirze codziennych
obowiązków, warto poświęcić im odrobinę troski, np. korzystając z dostępnych w Salonie
rytuałów pielęgnacyjnych, które teraz są dodatkowo objęte promocją.
Zachęcam również do zapoznania się z wiosenno-letnią kolekcją fryzur „It Look” L’Oréal
Professionnel oraz kolekcją „One” zaprezentowaną przez HCF.

Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum Salonu MIGDAL, HCF, L’Oréal Professionnel i Kérastase.
Redakcja: Joanna Kramerek, Tomasz Migdal. Opracowanie graficzne: Tomasz Migdal.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały graficzne zamieszczane przez reklamodawców.

Na pokazach mody królują w tym sezonie takie fryzury jak:
boby, warkocze, mokry look, shag czy fryzury z lat 70-tych.
Kobieta, która lubi bawić się swoim wyglądem, nie boi się zmian i wie, jak podejmować ryzykowne decyzje.
Jej fryzura zmienia się w zależności od chwili, nastroju i potrzeby, ale zawsze z najwyższą dbałością o pielęgnację i dobrą
kondycję włosów.
Kobieta L’Oréal Professionnel to kobieta wyprzedzająca trendy, która jasno określa swoje potrzeby i wie, jak o siebie dbać.
Kobieta L’Oréal Professionnel chce dla swoich włosów tego, co najlepsze. W tworzeniu trendów fryzjerskich
na sezon wiosna/lato 2015, marka L`Oréal Professionnel zainspirowała się kulisami festiwali muzycznych. Za nimi kryje
się energia, pasja, przyjemność i radość, jaką wywołują festiwale, a muzyka zawsze miała ogromny wpływ na modę
i trendy we fryzjerstwie.
Przy okazji festiwali inspirujemy się wielością i różnorodnością stylizacji od krótkich fryzur „Shaggy grungy”
po irokezy i ogolone głowy. A wszystko to przeplecione feerią najróżniejszych kolorów.
Należy pamiętać, że tylko w salonach, fryzjerzy zaproponują kolor indywidualnie dobrany do urody klientki,
tak by czuła się w nim modnie i pewnie.
Fryzjerzy z grupy salonów oznaczonych certyfikatem jakości SALON EXPERT to eksperci, którzy są przez markę
L’Oréal Professionnel przeszkoleni i którzy doskonale znają się na trendach zarówno fryzjerskich, jak i modowych.
Salon Expert to elitarne grono salonów fryzjerskich oferujących najwyższej
jakości usługi koloryzacji, pielęgnacji, strzyżenia i stylizacji.
Dla salonów jest to wyjątkowe i kompleksowe wsparcie w rozwoju biznesu, a dla klientek gwarancja najlepszego
wyboru salonu fryzjerskiego.

lekkie, duże, miękkie, matowe
lub mokre...
Ale zawsze falowane !!!
S T O P płaskim, gładkim włosom.
Teraz czas na zmysłowe, kobiece,
dziewczęce, romantyczne, dzikie
czy retro...
F A L E !!!
podkreślone sombre lub refleksami
będą idealnym wizerunkiem
na wiosnę tego roku.

Och ten bob...dłuższy, krótszy, cieniowany, równy,
prosty, falowany
ale zawsze nieśmiertelny....
Tym razem wraz z grzywą niczym z lat 50-60-tych
w wersji puchatej, volume lub mokry i płaski...
A może lekko falowany?
Wiosna daje wolność wyboru!
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Koński ogon
kita „lisa”
upięta kitka
a la Bardot
lata 50-60-te
tapirowana
góra,
puchaty ogon,
dwie struktury
połysk - mat
HIT wiosny!

NOWY WYMIAR LIFTINGU!
NICI Z HACZYKAMI FIRST LIFT BARB 4D
rewolucyjna terapia podciągania opadających tkanek twarzy.
Polki pokochały terapie odmładzające i rewitalizujące skórę z użyciem rozpuszczalnych nici PDO zbudowanych z polidioksanonu.
Nici zrewolucjonizowały myślenie o medycynie estetycznej stając się bezapelacyjnie skuteczną i bezpieczną metodą odmładzania
twarzy.
Od września 2014 roku dostępne są na polskim rynku nici z haczykami. Jest to kolejna odsłona nici PDO (polidioksanonu) First Lift.
Nitka First Lift Barb 4 to wyjątkowa nić ze specjalnie opracowanym systemem dwukierunkowo zbieżnych mikroskopijnych haczyków
rozłożonych koncentrycznie wokół długiej osi nici w czterech wymiarach, stąd nazwa nici 4D.
Zabieg:
Obszar poddawany zabiegowi jest znieczulony miejscowo kremem znieczulającym i dodatkowo nasiękowo lidokainą, co minimalizuje
dyskomfort pacjenta w trakcie zabiegu.
Nici są wprowadzane w tkanki za pomocą specjalnej kaniuli przez punktowy otwór w skórze twarzy. Najczęściej przez jeden otwór
w skórze wprowadza się kilka nici. Nie ma żadnych nacięć i blizn po zabiegu. Po zaimplantowaniu nici przez ich delikatne pociągnięcie
haczyki otwierają się, unosząc opadające tkanki i zapewniając tym samym silny lifting.
Już bezpośrednio po zabiegu następuje wygładzenie owalu twarzy, poprawa konturów, wygładzenie zmarszczek, co wynika
z mechanicznego oddziaływania nici. Nici pracują jak mięśnie napinające skórę.
Po około 2 tygodniach rozpoczyna się kolejny etap pracy nici, wynikający z ich właściwości biomedycznych. Następuje proces
neokolagenezy czyli produkcja kolagenu-białka odpowiedzialnego za napięcie i jędrność skóry. Ponadto stymulacja fibroblastów
powoduje pobudzenie syntezy elastyny – białka odpowiadającego za sprężystość i elastyczność skóry.
Skóra zyskuje nowe „rusztowanie”
W badaniach stwierdzono, że działanie polidioksanonu stymuluje powstawanie endogennego kwasu hialuronowego.
Dzięki takiej synergii działania uzyskiwane w czasie zabiegu efekty estetyczne są spektakularne i długotrwałe i utrzymują się
około dwóch lat. Do osiągnięcia optymalnych rezultatów nici First Lift Barb 4D można łączyć z klasycznymi nićmi First Lift
i zabiegami wolumetrycznymi np kwasem hialuronowym. Procesy starzenia ulegają zdecydowanemu spowolnieniu.
Wskazania do zabiegu:
Opadanie tkanek twarzy, tzw „chomiki” opadający podbródek, zatarcie linii żuchwy, opadanie policzków, brwi, utrata jędrności
i napięcia skóry twarzy.
Zalety zabiegu First Lift Barb 4D:
Natychmiastowy efekt liftingu utrzymujący się około 2 lat, zabieg jest szybki i bezbolesny, nie ma nacięć i blizn po zabiegu, zabieg nie
wymaga szczególnych przygotowań i hospitalizacji, pacjent od razu wraca do swoich codziennych zajęć. Siniaki, lekki obrzęk, tkliwość
twarzy po zabiegu ustępują po kilku dniach, nici degradują się powoli do dwutlenku węgla i wody.

Zapraszam - lek.med. Izabela Kotulska-Bąblińska

Izabela Kotulska-Bąblińska
lekarz medycyny estetycznej
i kosmetologii lekarskiej
lekarz chorób wewnętrznych

Zapraszam także na inne zabiegi

gab@cmedavinci.pl
www.cmedavinci.pl

po zabiegu

Centrum Medycyny
Estetycznej ,,da Vinci’’

przed zabiegiem

ul. Warszawska 6/201
66-400 Gorzów Wlkp.
REJESTRACJA
tel.kom. 509 582 300

Dermapen - intensywna mezoterapia
Exilis - nieinwazyjny lifting
skóry twarzy, szyi, dekoltu
Exilis-redukcja tkanki tłuszczowej
Botoks
Kwas hialuronowy - korekcja zmarszczek
Kwas hialuronowy – modelowanie ust
Lipoliza iniekcyjna

Hydradermabrazja
Peelingi medyczne
Redukcja cellulitu
Rewitalizacja okolicy oczu
Cosmelan
Leczenie rozstępów
Leczenie nadpotliwości
Mezoterapia - twarz, szyja, dekolt, skóra głowy

m a r z e n i e

o

j a s n y c h

k o s m y k a c h

Czy mężczyźni naprawdę wolą blondynki? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Na
pewno jednak blond kocha ponad 1/3 kobiet farbujących włosy (badanie GFK "Health &
Beauty" dla L'Oréal z 2011r.). Trudno się dziwić, bo piękne, zadbane jasne włosy
przyciągają uwagę i przy właściwie dobranym odcieniu sprawiają, że cera wygląda na
świeższą i młodszą. Jednak marzenie o jaśniejszych kosmykach nie zawsze oznacza, że
chcemy zamienić nasze włosy w łan dojrzałego zboża czy nadać im kolor platyny.
Czasami chciałybyśmy jedynie delikatnie rozjaśnić nasz naturalny kolor lub ożywić go
pasemkami czy refleksami. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie odpowiedniego
produktu dobrej jakości oraz świadomość ograniczeń wynikających ze stanu naszych
włosów.
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Jasne odcienie na włosach koloryzowanych
W trudniejszej sytuacji znajdują się Panie, które chcą zmienić
kolor włosów na jasny, a do tej pory używały farb w innych
odcieniach. Ich włosy już zawierają sztucznie wprowadzone
pigmenty, więc wymagają innego postępowania. W takich
przypadkach nie tylko trzeba rozjaśnić naturalny kolor
włosów, ale również wyeliminować pigmenty wprowadzone
do włosów przy wcześniejszych koloryzacjach. Niestety na
takich włosach nie można uzyskać bardzo jasnego i
chłodnego odcienia blond, a dla optymalnego efektu fryzjer
musi zastosować mocniejszy produkt rozjaśniający (oksydacja
od 6 do 12%). Warto również pamiętać o tym, że jaśniejsza
farba „nie przykryje” ciemniejszego odcienia koloryzowanych
włosów – w tym celu zawsze trzeba użyć produktu
rozjaśniającego.

Refleksy, pasemka czy balejaż?
Decydując się na zmianę koloru, nie musimy farbować wszystkich
włosów na jednolity kolor. Czasami tym, co nada naszej fryzurze
charakteru są pasemka lub refleksy. Wykonanie refleksów daje bardziej
subtelny efekt końcowy. To nic innego jak delikatne (nie więcej niż o 2
tony) rozjaśnienie pasm włosów zwykle tylko na koronie głowy. Efekt
takiej koloryzacji jest bardzo naturalny, a rozjaśnione pasma wyglądają,
jakby zostały muśnięte przez słońce.
Pasemka to bardziej kontrastowa koloryzacja zazwyczaj wykonana za
pomocą rozjaśniacza. Różnica między refleksami a pasemkami polega
na tym, że pasemka wykonuje się przeważnie na całej głowie, a włosy
mogą zostać rozjaśnione nawet o 6 czy 7 tonów. Jeśli przy wykonaniu
pasemek wykorzystuje się więcej niż jeden kolor farby, to wówczas
mówimy o balejażu.
Dekoloryzacja
zabieg polegający na usunięciu z włosów
sztucznych pigmentów

Rozjaśnianie
zabieg polegający na eliminacji pigmentu,
który zawierają nasze naturalne włosy

Dla posiadaczek włosów w
naturalnym kolorze mamy
dobrą wiadomość: w Waszym
przypadku możliwa jest zmiana
koloru do 10 tonów i uzyskanie
bardzo jasnego i chłodnego
odcienia blond.
W zależności od potrzeb
można zastosować produkty
z amoniakiem (od 4 do 12%)
lub łagodniejsze bez
amoniaku.

Chodź...
opowiem ci o

blond

ach!!!

Żelazne zasady postępowania z włosami poddanymi dekoloryzacji i rozjaśnianiu

Ombre, sombre itp...
Ombre i sombre to techniki farbowania
włosów cieszące się dużą
popularnością między innymi wśród
celebrytów. Polegają na stopniowym
rozjaśnianiu włosów, w wyniku czego
otrzymujemy fryzurę ciemniejszą przy
skórze głowy i jaśniejszą na końcach.
Sombre jest techniką bardziej delikatną,
która daje równie dobry efekt w
przypadku brunetek, jak i blondynek.
Decydując się na ombre czy sombre,
warto pamiętać, że ich efekt jest w
pełni widoczny, jeśli nosimy fryzurę z
długich rozpuszczonych włosów,
najlepiej perfekcyjnie wycieniowanych.

1. Pielęgnacja i jeszcze raz pielęgnacja
Włosy rozjaśniane, a szczególnie te, które dodatkowo zostały poddane dekoloryzacji stają się bardzo suche i porowate. Przy braku
odpowiedniego traktowania zaczynają przypominać przysłowiowe „siano na głowie”. Decydując się na blond, trzeba więc również
wziąć pod uwagę, że nowa fryzura wymaga znacznie intensywniejszej pielęgnacji zarówno w domu, jak i w salonie fryzjerskim.
Szczególnie przy silnej dekoloryzacji wskazane jest systematycznie wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w salonie (np. ampułki +
sauna).
2. Unikanie gorących urządzeń do stylizacji
Dekoloryzacja sprawia, że włosy stają się bardzo kruche. Dlatego powinno się unikać stosowania gorących urządzeń do stylizacji,
takich jak np. lokówka czy prostownica, a jeśli używamy suszarki, to suszyć włosy tylko zimnym powietrzem. Jeżeli nie możemy lub nie
chcemy zrezygnować z używania np. prostownicy, to zawsze powinniśmy stosować produkty nawilżające
i chroniące przed wysoką temperaturą.
3. Ochrona przeciwsłoneczna
Promieniowanie ultrafioletowe, szkodzi nie tylko skórze, ale również włosom, a w szczególności tym, które są osłabione zabiegami
chemicznymi. Dla zachowania fryzury w dobrej kondycji, trzeba ją zabezpieczać odpowiednimi produktami ochronnymi z filtrami.
4. Cierpliwość
Zmiana koloru włosów na jaśniejszy często wymaga więcej niż jednej wizyty w salonie fryzjerskim (odradzamy samodzielne
wykonywanie takich zabiegów w domu). Jednorazowe rozjaśnianie czy dekoloryzacja często nie daje oczekiwanego efektu, a może
jedynie znacznie pogorszyć wygląd fryzury. Dla kondycji włosów znacznie zdrowsze i bezpieczniejsze jest wykonanie kilku
delikatniejszych zabiegów w krótszych odstępach czasu.
Pielęgnacja włosów poddanych rozjaśnianiu i dekoloryzacji:
1. Bain nutri-thermique z serii Nutritive Kérastase - kąpiel do włosów bardzo suchych i uwrażliwionych wzbogacona w system ThermoIntense wydłużający działanie składników odżywczych i nadający włosom miękkość.
2. Maska Force architecte z serii Resistance Kérastase - odbudowa włosów bardzo suchych i kruszących się.
3. Ciment thermique z serii Resistance Kérastase - odbudowujące mleczko wzmacniające. Przeciwdziała łamliwości i kruchości włosów
oraz zabezpiecza przed negatywnymi skutkami stylizacji z wykorzystaniem gorących urządzeń.
4. Seria Absolut repair lipidium L’Oréal Professionnel - odbudowa struktury włosów uwrażliwionych zabiegami chemicznymi.
W serii dostępne: szampon, odżywka, maska, olejek-serum, serum do końcówek oraz krem termiczny.

www.zegarki-magar.pl
www.zegarki-magar.pl
SALON JUBILERSKI MAGAR
Centrum Handlowe "Panorama"

Biżuteria złota pr.14 ct. Marki Graziella

SALON FIRMOWY MAGAR
Centrum Handlowe "Park 111"

SALON JUBILERSKI MAGAR
Centrum Handlowe "Askana"

Zegarek Tissot, 1620zł - Salon Jubilerski „Magar”

Włosy: pielęgnacja - Vitamino color L'Oréal Professionnel; stylizacja: żel-krem Bouncy&Tender Techni.Art + Crépage de chinon Wild Stylers.

Naszyjnik i kolczyki Graziella ok. 2900zł i 2200zł - Salon Jubilerski „Magar”

Kamila Pietrzak-Polakiewicz
Od 15 lat aktorka Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.
Aktorka wszechstronna, która równie dobrze czuje się w
rolach komediowych, jak i dramatycznych. Grała m.in. w
„Żegnaj Judaszu”, „Wesołych kumoszkach z Windsoru”,
„Dziadach” oraz „Dniu Walentego” (w ostatnim
przedstawieniu – u boku Anny Seniuk). Obecnie pracuje
nad nową rolą w przedstawieniu „Rewolucja balonowa”
w reż. A. Moś-Kerger.
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Znane przysłowie mówi, że kobieta zmienną jest. Jak więc opisać kobietę, która z wcielania się w różne role uczyniła swój
zawód? Według Kamili – aktorki nie ma czegoś takiego jak „gra aktorska”. Każda nowa rola to wcielenie się w postać, stanie
się nią, dzięki czemu widz przeżywa prawdziwe emocje i rozterki. Paradoksalnie, udział w sesji „Metamorfozy” wcale nie był
dla niej łatwiejszy. Jak sama przyznaje, z natury woli się trzymać na uboczu, a jako aktorka pracuje przede wszystkim nad
wnętrzem, traktując charakteryzację i kostiumy jedynie jako dodatek. Sesja w Salonie Migdal odwróciła ten porządek,
stawiając w centrum zabawę wizerunkiem. Efekty? Zaskoczonej Kamili przypomina się historia z przeszłości, kiedy została
poproszona o numer telefonu tuż po wyjściu z salonu fryzjerskiego. Dochodzimy do wniosku, że zadbany wygląd, a przede
wszystkim to, że dobrze czujemy się we własnej skórze, są tym, co przyciąga do nas innych ludzi. Jeśli do tej pory nie udało
nam się osiągnąć takiej harmonii, to wiosna daje doskonały pretekst do jej poszukiwań. Może metamorfoza jest tym, czego w
tym momencie potrzebujemy, żeby poczuć się bardziej pewnie?

Jeżeli czujesz, że Twoje włosy są przesuszone i wymagają nawilżenia lub
odżywienia, to seria Nutritive Kérastase z Irisome complex jest odpowiedzią
na Twoje potrzeby.
To jedyna tak kompleksowa pielęgnacja polecana szczególnie dla włosów
suchych i uwrażliwionych.

Seria Nutritive Kérastase z Irisome complex

Składniki aktywne Irisome complex: cząstki
antyoksydacyjne z kłącza irysa w połączeniu
z kompleksem Gluco-Active.
Włosy, podobnie jak skóra, również wymagają
regularnego odżywienia. Jednak włókna
włosów, w przeciwieństwie do tkanek skóry, nie
potrafią wytwarzać dobroczynnych
antyoksydantów, czego efektem może być
problem z suchymi i niedostatecznie
odżywionymi włosami.
Irisome complex to najsilniejszy kompleks
odżywczy w historii Kérastase, który trwale
eliminuje problem powracającego przesuszenia
włosów.
1.Immersion nutritive - odżywcze preludium
pielęgnacyjne do stosowania przed myciem
szamponem. Dla bardzo mocno przesuszonych
włosów.
2. Bain satin 1 - kąpiel do włosów normalnych
i lekko suchych.
3. Lait vital - odżywka do włosów normalnych
i lekko suchych.
4. Bain satin 2 - kąpiel do włosów suchych
i uwrażliwionych.
5. Masquintense - maska do włosów suchych
dostępna w 2 wersjach - do włosów cienkich lub
grubych.
6. Touche perfection - odżywczy balsam do
suchych końcówek, do stosowania w ciągu dnia
wg potrzeb.

W salonie:
Rytuał wzmacniający odporność włosów
suchych i bardzo suchych. 25-minutowa
przyjemność, dzięki której włosy staną się
bardziej nawilżone i odzyskają utracony blask.

POLSKIE STOWARZYSZENIE TRYCHOLOGICZNE
Trychologia jest dziedziną bardzo rozpowszechnioną w świecie. Włochy, Szwecja, Wielka Brytania,
Niemcy, USA, to kraje w których zagadnienie to znane jest od wielu lat. W Polsce dyscyplina
trychologii rozwija się dynamicznie choć nadal jest dostępna w niewielkim stopniu. Stąd też grupa
pasjonatów postanowiła utworzyć Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne, którego głównymi celami
są:
– rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków
Stowarzyszenia;
– kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków;
– tworzenie pozytywnego wizerunku trychologów kosmetycznych;
– prace związane z rozwojem trychologii kosmetycznej w Polsce jako nowego zawodu;
– udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia;
– reprezentowanie Stowarzyszenia;
– prowadzenie działalności medialnej i popularyzatorskiej.
Stowarzyszenie działa od niedawna, a już na swoim koncie ma pierwsze wewnętrzne szkolenie dla
członków, a pod koniec marca w Warszawie będzie miało miejsce pierwsze w Polsce Sympozjum
Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego.
Spotkania odbywają się co kwartał i zawsze połączone są z wewnętrznym szkoleniem na którym
bardzo doświadczeni trycholodzy dzielą się swoją wiedzą z pozostałymi uczestnikami. Zależy nam na
pozyskiwaniu nowych doświadczeń, uczeniu się od najlepszych, rozwijaniu wiedzy praktycznej i
teoretycznej, co pozwoli na uzyskanie wysokiego prestiżu zawodu oraz rozpowszechnienie dziedziny
wśród potencjalnych klientów.
Każdego fryzjera, kosmetologa, kosmetyczkę oraz osoby zainteresowane rozwojem trychologii w
Polsce zapraszamy do współpracy i zgłaszania swojego członkostwa poprzez kontakt zamieszczony
na stronie internetowej trycholodzy.org
Razem możemy sprawić, że trycholog będzie osobą pierwszego kontaktu, a nie ostatnią deską
ratunku!
Kamila Zielińska – trycholog, członek Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego

ul. Ogińskiego 91 I piętro
66-400 Gorzów Wlkp
www.capellibelli.pl
tel: 787 258 621
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Drugi produkt za PÓŁ ceny
Kupując 2 różne produkty marki Kérastase lub L’Oréal Professionnel, drugi
tańszy produkt kupicie Państwo za PÓŁ CENY!

W styczniu w Warszawie na zaproszenie marki L’Oréal Professionnel, wraz z Leszkiem Czajką,
Jackiem i Fryderykiem Tatomirami oraz Jackiem Bakajem, przygotowaliśmy sześć propozycji
uczesań ślubnych na rok 2015. Prace zostaną opublikowane w specjalnym albumie
„LookBook fryzur ślubnych”, który otrzymają wszystkie Salony Expert w Polsce.
W akademiach L’Oréal Professionnel odbędą się również szkolenia „step by step” dające
fryzjerom możliwość poznania technik tworzenia tych fryzur. Zdjęcia wykonała wybitna
fotografka Marlena Bielińska, pracująca obecnie z największymi gwiazdami i markami dla
najlepszych magazynów mody na całym świecie.

Trzeci produkt w prezencie
Kupując 2 produkty do pielęgnacji Kérastase, otrzymacie Państwo w prezencie
wybrany przez siebie szampon lub produkt do stylizacji tej samej marki!
Kupując 2 produkty do pielęgnacji lub stylizacji L’Oréal Professionnel,
otrzymacie Państwo w prezencie wybrany przez siebie szampon tej marki!

super cena!!!
Już wkrótce nowa strona internetowa Salonu Migdal, a na niej
dostępne wszystkie wydania naszego magazynu online!
Nowością będą również miniprodukty w saszetkach
dołączone do nowego wydania magazynu!

39,500ml 49,300ml

Œwi¹teczny
bon upominkowy

z³
z³

Po raz kolejny w lutym w Carrousel du Louvre odbyły się pokazy
HCF - Wielkiego Fryzjerstwa Francji, podczas których
zaprezentowano najnowsze techniki koloryzacji, strzyżeń i stylizacji.
Wiosenno-letnia kolekcja „One” (str. 37), pokaz grupy artystycznej
z Francji i Niemiec oraz pokaz domu mody Haute Couture to tylko
część atrakcji. Odbył się również finał konkursu na najlepszego
młodego fryzjera we Francji oraz HCF Trophy - konkurs młodych
talentów z całego świata.

Tylko teraz każda osoba
obdarowana kartą upominkową
Salonu Migdal otrzyma również w
prezencie minizestaw kosmetyków szampon i maseczkę Vitamino Color
L’Oréal Professionnel.

Wiosenna odnowa z mark¹
Wspólnie z marką Kérastase przygotowaliśmy dla Państwa specjalny
zestaw pielęgnacji z wykorzystaniem produktów tej marki. Wykupując
karnet na 4 rytuały pielęgnacyjne, 5. rytuał otrzymacie Państwo gratis!
Dobór pielęgnacji jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb włosów,
a cena karnetu poza wykonaniem pielęgnacji obejmuje też
każdorazowe wymodelowanie fryzury.
Koszt karnetu na 4 rytuały z marką Kérastase + 5. gratis:
- włosy krótkie: 460zł (cena poza promocją: 600zł)
- włosy średnie: 500zł (cena poza promocją: 650zł)
- włosy długie: 540zł (cena poza promocją: 700zł)

Kolejne wydarzenia tej wiosny to spotkanie wszystkich członków HCF Polska w
kwietniu oraz szkolenia z najnowszej kolekcji „One”.
Wraz z członkami HCF - Piotrem Hullem i Sergiuszem Pawlakiem, spotkamy się w maju
w Portugalii na corocznym wyjeździe biznesowym, a już w marcu stworzymy sesję
zdjęciową w naszej gorzowskiej filharmonii, gdzie kolejny raz za aparatem
fotograficznym stanie Sergiusz Pawlak.
Jednak największym wydarzeniem tej wiosny będzie pokaz-spektakl „Passion”, który
odbędzie się 23 marca w Teatrze Wielkim w Warszawie. Spektakl został
wyreżyserowany i stworzony przez Piotra Hulla (fryzjera, wydawcę Artbooka „Żurnal”)
oraz Krzysztofa Maternę. Jest oparty na liczbie 14-naście i jej liczbach pierwszych,
ukazuje artystę i jego muzę, obsesję, chorobę… PASJĘ.
14 fryzjerów, w 14 ruchach, na 14 modelkach ustawionych na polach szachownicy
stworzy wraz z tancerzami baletu Teatru Wielkiego nową formę sztuki fryzjerskiej. Mam
zaszczyt być wyróżniony i zaproszony do tego grona i wraz z moimi modelkami Agatą
Ubysz i Kasią Butowtt (topowe modelki lat 80-tych i 90-tych), pragnę stworzyć
wyjątkowe stylizacje włosów. Pełna relacja z tego wydarzenia już wkrótce na naszej
stronie internetowej, profilu FB oraz w formie albumu w Salonie!

21 MIGDAL Magazyn

Na ostatniej stronie znajd¹ Pañstwo zdjêcia bohaterów naszej sesji przed metamorfoz¹.
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Włosy: kompozycja z tresek „Racoon” - włosy syntetyczne. Biżuteria: kolczyki Lewanowicz, 180zł bransoletki: Guess i Corundum 139zł i 108zł - Salon Jubilerski „Magar”

n

nareszcie! koniec ponurych zimowych poranków i pogr¹¿onych w
ciemnoœciach popo³udni. Ptaki stroj¹ siê w godowe piórka, a my zaczynamy
krytycznie patrzeæ w lustro z myœl¹, ¿e po zimie nam te¿ przyda³aby siê jakaœ
odnowa. Inna fryzura, wymiana garderoby, zmiana nawyków?
Wszystko zale¿y od nas i naszej gotowoœci do wyruszenia na spotkanie z nieznanym.
Czasami wystarczy zadbaæ o szczegó³y, drobiazgi, aby osi¹gn¹æ spektakularny efekt
koñcowy i poczuæ siê, jak nowa lepsza wersja siebie.
Wraz z butikiem „Moda Club”, Salonem Jubilerskim „Magar” oraz salonem optycznym
„Optyk Optometrysta” mieszcz¹cym siê przy ul. Teatralnej zaprosiliœmy kilkoro naszych
klientów do udzia³u w sesji „Metamorfozy”.
Wiek, p³eæ, kolor, d³ugoœæ czy struktura w³osów - ró¿ni³o ich wiele, ale ³¹czy³a chêæ
prze¿ycia przygody zwi¹zanej ze zmian¹ wizerunku. Niektórzy z nich byli gotowi na
zmianê totaln¹ i z ca³kowitym zaufaniem oddali siê w moje rêce. Inni chcieli zachowaæ
kontrolê nad przemianami. Jedno nie ulega w¹tpliwoœci: wszyscy uczestnicy
zaakceptowali swoje nowe, wiosenne wizerunki i opuœcili salon zadowoleni!

Włosy: Extreme Splash - żel z linii Wet Domination L’Oréal Professionnel. Okulary: Menrad, 470zł - salon optyczny “Optyk Optometrysta”

Włosy: koloryzacja Majimeches + DiaRichesse; pielęgnacja: Absolut repair lipidium;
stylizacja: pianka Soft curls Techni.Art + Beach waves spray L’Oréal Professionnel.
Zegarek: Tissot, 1072zł; naszyjnik: Guess, 289zł; kolczyki + naszyjnik: Amello, 589zł - Salon Jubilerski „Magar”

Włosy: koloryzacja - refleksy majimeches; pielęgnacja i stylizacja: Cristalliste Kérastase. Kolczyki: srebro, perła hodowlana, 90zł

Włosy: koloryzacja Majiblond High Lift; pielęgnacja: Kérastase Nutri-Thermique; stylizacja: Nektar termiczny + Gloss appeal Kérastase. Kurtka: Marc Cain, 3tys zł - Butik „Moda Club”

Włosy: koloryzacja Cover 5’; pielęgnacja i stylizacja: Kérastase Homme. Okulary: Davidoff, 860zł - salon optyczny „Optyk Optometrysta”. Zegarek: Tissot, 1640zł - Salon Jubilerski „Magar”

Włosy: koloryzacja Inoa + majicontrast; pielęgnacja: Elixir Ultime Kérastase; stylizacja: olejek Elixir Ultime + lakier Infinium

Włosy: koloryzacja DiaRichesse; pielęgnacja: Kérastase Chroma Riche;
stylizacja: Spray a porter Kérastase. Naszyjnik i kolczyki: Lewanowicz, 390zł i 210zł - Salon Jubilerski „Magar”

Włosy: koloryzacja Majirel Cool Cover; pielęgnacja i stylizacja: Kérastase Chroma Captive.
Kolczyki: złoto włoskie, 391zł - Salon Jubilerski „Magar”. Płaszcz: Luisa Cerano, 2400zł - Butik „Moda Club”

Włosy: koloryzacja DiaLight; pielęgnacja: Shine Blonde L’Oréal Professionnel; stylizacja: Web Techni.Art i Fix anti-frizz Techni.Art. Marynarka: Marc Cain, 450zł – Butik „Moda Club”

Włosy: koloryzacja Majirel + majicontrast; pielęgnacja: Densifique Kérastase; stylizacja: Lift vertige + Laque noire Kérastase.
Pierścionek: złoto Verona, 1416zł; naszyjnik i bransoletka: złoto włoskie, 6320zł i 2499zł - Salon Jubilerski „Magar”.
Marynarka: Gerry Weber, 390zł - Butik „Moda Club”

Włosy: koloryzacja Cover 5'; pielęgnacja i stylizacja: L'Oréal Professionnel Homme.
Zegarek: Atlantic, 2425zł - Salon Jubilerski „Magar”

Włosy: koloryzacja Majimeches + DiaRichesse; pielęgnacja: Lumino contrast L'Oréal Professionnel;
stylizacja: olejek Mythic oil + Fix design Techni.Art. Kolczyki i bransoletka Corundum, 162zł i 626zł - Salon Jubilerski „Magar”.

16 lutego 2015r. Stowarzyszenie Wielkiego Fryzjerstwa Francji zaprezentowało w Carrousel du
Louvre swoją wiosenno-letnią kolekcję. Twórcy kolekcji na nowo zinterpretowali strzyżenia i dodali
im więcej indywidualizmu. Fryzury zyskały lepszą strukturę i odrobinę nieobliczalności. Latem 2015
roku, kobieta HCF będzie nowoczesna, swobodna, przebojowa i „niegrzeczna”. Jej fryzury różne, ale zawsze niepowtarzalne, wiążą się z wieloma aspektami jej życia i są odzwierciedleniem
chwili obecnej. Bardziej niż kiedykolwiek kobieta HCF jest tą jedyną, jest „ONE”.
Nowoczesny mężczyzna tryska niepokojącą pewnością siebie i wybiera swobodny wizerunek
pasujący do obecnych czasów. Jego fryzura jest prosta, praktyczna oraz pozornie skromna.
W kolekcji „ONE” nie ma ograniczeń.

Kolekcja „J’adore… my hair” to radoœæ z kreowania nowego wizerunku.
Uwielbiam, kocham moje w³osy, bo mogê je mieæ jakie chcê… d³ugie,
œrednie, krótkie, jasne, ciemne, kolorowe. Dziêki ró¿nym metodom kreacji
wraz z mark¹ Hairdreams zarówno za pomoc¹ Quikkies czy Nano lasera,
mogê bardzo szybko wykreowaæ now¹ fryzurê dla mojej klientki.
¯yj¹c dziœ bardzo szybko i niecierpliwie, chcemy zarówno my fryzjerzy jak
i nasze klientki natychmiast osi¹gn¹æ cel – czy to zwiêkszyæ objêtoœæ,
zmieniæ d³ugoœæ czy kolor bez niebezpiecznych zabiegów chemicznych.
Dlatego zarówno moja klientka jak i ja, mo¿emy mówiæ „J’adore… my hair”
– „Uwielbiam… moje w³osy”, bo to jej w³osy, ale tak¿e moje narzêdzie…
czyli i moje.
Zdjêcia £ukasz Pukowiec
Fryzury i makija¿e Tomasz Migdal
Modelki (blond) Adrianna Kochañska, (br¹z) Ludwika Cichecka,
(miedŸ) Magdalena Swat

Trzy piêkne dziewczyny - Adriana, Ludwika i Magda, wziête modelki pracuj¹ce od Pekinu, a¿
po Nowy Jork.
Ciê¿ka praca, dieta, zmiany czasu, d³ugie loty, bardzo czêste mycie i stylizacje w³osów
ró¿na twardoœæ wody, tapirowanie, peruki oraz ogromne iloœci produktów - ¿eli, pianek,
lakierów powoduj¹, ¿e ich w³osy nie s¹ ju¿ tak mocne, a co za tym idzie nie s¹
wystarczaj¹co d³ugie.
Dlatego wraz z mark¹ HAIRDREAMS oraz fotografem £ukaszem Pukowcem (obecnie jeden z
czo³owych œwiatowych fotografów pracuj¹cy m.in. dla takich marek jak Lanvin, Prada czy
Paprocki&Brzozowski, magazynów Vogue, L’Officiel, Viva, Gala zafundowaliœmy im
metamorfozy oraz spe³niliœmy ich marzenia.
Adrianie (blond), która ma najdelikatniejsze w³osy i bardzo mocno rozjaœnione,
zaproponowa³em metodê Quikkies - technikê zagêszczania i przed³u¿ania w³osów na
taœmach, które co miesi¹c mo¿emy odklejaæ i ponownie za³o¿yæ (do trzech razy).
Ludwice (br¹z) maj¹cej delikatne w³osy, zaproponowa³em technikê laserowego przed³u¿enia
i zagêszczenia w³osów, która pozwoli cieszyæ siê efektem a¿ 3 miesi¹ce.
Magda (ruda) ma najsilniejsze, lecz krótkie w³osy, dlatego mog³em wykonaæ tu najnowsz¹
metodê NanoLaser, która ma bardzo p³askie ³¹czenia,, a efekt utrzymuje siê a¿ przez
5 miesiêcy.
Wszystkie techniki mo¿na wykonaæ w naszym salonie.
Skorzystajmy z mo¿liwoœci zmiany tej wiosny, a efekt bêdzie nas cieszy³ przez kilka miesiêcy!

Serdecznie zapraszamy do
nowej
restauracji !!!
Specjalnie dla Państwa kuchnia polska i światowa
(francuska, włoska, chińska...) z bufetu
oraz a la Carte
domowe wypieki
Organizujemy przyjęcia okazjonalne, kolacje biznesowe,
prywatne spotkania
Posiadamy osobną salę taneczną ze sprzętem audio-video
Oferujemy imprezy zamknięte z pełną obsługą i menu do
białego rana
Na życzenie przygotowanie baru wraz z baristami,
barmanami i discjokeyem
Kontakt biuro@auto-port.com.pl
tel.691 029 851

Tylko u nas znajdziecie Państwo idealne szczotki
dla swoich włosów:
do rozczesywania, modelowania na prosto
(kwadratowe) czy loków (wrzecionowate)
Nowością jest mała, kompaktowa i zamykana
szczotka Tangle Teezer.
To nowa, praktyczna odsłona lubianej szczotki do
rozczesywania włosów, w różnych wersjach
kolorystycznych. Podobnie jak jej pełnowymiarowa
starsza siostra, bezboleśnie rozczesuje splątania,
masuje skórę głowy i nie niszczy struktury włosa.
Teraz jednak jest mniejsza i ma praktyczną
pokrywę, chroniącą przed brudem i uszkodzeniami.
Bez wątpienia stworzona z myślą o damskiej
torebce!

L’Oréal Professionnel poszerzył
katalog farb Majirel o 5 bardzo
jasnych odcieni blond - Majirel
High Lift.
Nowe odcienie umożliwiają
uzyskanie czystego i chłodnego
koloru blond, a dzięki kompleksowi
Ionene G i Incell, włosy są
jedwabiście miękkie w dotyku.
Majirel High Lift pozwala na
rozjaśnienie do 4,5 tonu i nie
pokrywa siwych włosów.
Do wyboru 3 odcienie chłodne,
1 ciepły i 1 naturalny.

Jedna z najbardziej lubianych
przez klientki serii kosmetyków
wzbogaciła się o dwa nowe
produkty. Do linii Elixir Ultime marki
Kérastase dołączył nowy szampon
oraz serum do końcówek.
1.Bain oléo-riche: połączenie
olejków z kolendry, kokosa i masła
shea dla odżywienia włosów
suchych i bardzo suchych. Uczta
zmysłów odpowiednia dla
wszystkich rodzajów włosów
grubych i suchych.
2.Serum solide: pierwsze serum
Kérastase w formie stałej
chroniące obszary włosów
najbardziej narażone na
wysuszenie - końce i pasemka.
Wzbogacone 14 olejkami i
olejkiem eterycznym z rozmarynu
dla odżywienia i wygładzenia
niesfornych kosmyków.

Tej wiosny marka
L'Oréal Professionnel
poszerzyła paletę kolorów
Majirel Cool Cover o kolejne
chłodne odcienie brązów
i blondów.

Serum Densifique
SERUM MŁODOŚCI WŁOSÓW DENSIFIQUE
Pielęgnacja wydobywająca cechy młodego
wyglądu włosów. Unosi włosy u nasady i widocznie
zwiększa ich objętość. Poprawia gęstość włosów.
Nadaje wyjątkową miękkość.
Pojemność: 120 ml
Cena: 220 zł

Serum aktywujące młodość włosów przeznaczone dla
mężczyzn i kobiet z przerzedzonymi i starzejącymi się
włosami. Zapobiega utracie melaniny
odpowiedzialnej za młody wygląd włosów. Jego
dodatkowym atutem jest delikatny, ale zniewalający
zapach kwiatowo-drzewny.

DEKORACJE
NA KAŻDE OKAZJE

Śluby & Wesela
Wieczory Panieńskie
& Kawalerskie
Urodziny • Chrzciny
• Komunie
• Prezenty • Drobiazgi

Kiedy ukochane żony, matki i inne drogie mężczyznom kobiety zaczyna ogarniać
ZAPRASZAMY
Gorzów Wlkp., ul.Wodna 7
T: 95 729 11 11

szaleństwo porządków, to niewątpliwy znak wiosny. Pomiędzy trzepaniem dywanów,
a kopaniem ogródka, warto znaleźć chwilę, żeby zadbać również o siebie i nie dać
szansy wiosennemu przesileniu. Ostatecznie żaden wzorowo uporządkowany garaż
nie wygra w rankingu ważności ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem nas i naszych
bliskich.
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Najnowsze propozycje to włosy krótkie, raz podgolone w formie „undercut” z dłuższą górą,
a raz lżej wycieniowane.
Stylizacja zarówno gładka i błyszcząca (a wręcz mokra), jak i matowa, dynamiczna i lekka.
Czoło odkryte, kontury mocno zaznaczone... wiosenny idealny porządek.
Do stylizacji lekkiej i potarganej polecamy m.in.
- Super Dust Tecni.Art L’Oréal Professionnel - puder dający objętość i matowy efekt stylizacji
- Fresh Dust Tecni.Art L’Oréal Professionnel - suchy szampon, a zarazem spray dodający objętości.
Do stylizacji mokrej, gładkiej, błyszczącej:
- Extreme Splash - żel elastycznie utrwalający, który nie pozostawia osadu i jest nietłusty.
Najlepszy mokry efekt. Ten żel nadaje włosom strukturę bez ich przemieniania, a dzięki
nowatorskiej technologii produkt nie jest widoczny na włosach.
- Shower Shine - uniwersalny lakier w spayu dający efekt mokrych włosów. Lekki lakier, idealny do
wykończenia fryzury. Nadaje spektakularny połysk i kreuje „mokry look”.

Wiosenne przesilenie

walka z wypadaniem w³osów

Problemy z wypadaniem włosów często nasilają się w czasie wiosennego przesilenia, kiedy nasze ciała
zmęczone kilkoma miesiącami zimna, brakiem słońca i świeżego pożywienia, dają sygnał, że trzeba bardziej
o siebie zadbać. Jeśli chcemy zmniejszyć nasilenie tego problemu, to poza stosowaniem się do zasad
zdrowego stylu życia, warto zadbać o odżywczy zastrzyk dla naszych włosów.
Firma Kérastase ma w swojej ofercie serie kosmetyków i produkty, które powstały z myślą o włosach tracących
gęstość.
1. Aktywator gęstości włosów z serii Densifique - silna kuracja w ampułkach dla wypadających włosów.
Zawiera molekułę Stemoxidine® stymulującą wzrost nowych włosów, witaminy z grupy B oraz polimer
teksturyzujący widocznie pogrubiający włókna włosów. Zaleca się stosowanie kuracji jeden raz w roku przez
3 miesiące.
2. Bain densité z serii Densifique - szampon z molekułą Stemoxidine®, kwasem hialuronowym, gluco-lipidem
i ceramidami. Stymuluje wzrost nowych włosów, nawilża skórę głowy i wzmacnia włókna włosów.
3. Bain stimuliste GL z serii Specifique - szampon z argininą i gluco-lipidem dla włosów cienkich i tracących
gęstość.
4. Spray densitive GL z serii Specifique - spray bez spłukiwania dodający gęstości i objętości fryzurze. Dzięki
kompleksowi gluco-impulsion, stymuluje włos od korzenia.
5. Initialiste - serum wzmacniające do włosów powstałe na bazie technologii komórek macierzystych roślin.
Wpływa na pogrubienie i blask włosów.
6. Szampony Capital force z serii Homme – seria stworzona z myślą o tracącej gęstość męskiej fryzurze. Zawiera
m.in. taurynę i D-biotynę oraz ceramidy.

Gama Serioxyl L’Oréal Professionnel to kompletna kuracja dla
cienkich i przerzedzonych włosów. Podstawą kuracji są 2
produkty typu serum. Serum Grubsze Włosy jest przeznaczone
na długości i końce, natomiast serum Gęstsze Włosy należy
aplikować na skórę głowy. Linię uzupełniają szampon,
odżywka oraz pianka.
W salonie fryzjerskim można również wykonać usługę „Gęstsze
Włosy”, która zapewnia natychmiastowy efekt pogrubienia
włosów na długościach i końcach oraz zwiększa objętość
fryzury w zaledwie 30 minut.

Bars to niesamowity energetyczny zabieg, który działa na ciało, umysł i całe nasze Istnienie.
Polega na delikatnym dotykaniu 32 punktów na głowie, w których skumulowany jest cały twój
stres, czarne wizje, powody frustracji i depresji, strachy, obawy, żale, złości, punkty widzenia
i ograniczenia w różnych dziedzinach życia.
Poddając się Bars zaczynasz doświadczać coraz więcej energii i lekkości w swoim ciele. Często
znikają dolegliwości fizyczne, bezsenność, stresy, zwiększa się odporność fizyczna, znikają
napięcia emocjonalne i rośnie chęć do działania i radość życia. I to wszystko
w niezwykle relaksujący i przyjemny sposób.
Proces energetyczny Access Facelift przywraca ciału generatywną energię młodości.
Różnorodność energii wpływających fenomenalnie, regenerująco i odmładzająco na nasze ciało,
które są przywoływane w trakcie tego procesu jest ogromna. Dzięki temu zabieg ten działać może
regenerująco i odmładzająco na komórki, może zmniejszać objawy starzenia, przywracać blask
twarzy, wygładzać i rozjaśniać skórę również trądzikową. Dodatkowym zaproszeniem niech
będzie fakt, iż jest on cudownie relaksujący i odprężający.

gabinet Ma-Uri

ul.Mieszka I-go 62

66-400 Gorzów Wlkp.

03-07 Najnowsza kolekcja

It Look 2015
L’Oréal Professionnel
08-09

Nowoœci w medycynie
estetycznej
lek.med. Izabela Kotulska-Bąblińska

10-13 Poca³unek s³oñca

wszystko na temat blondu.
Rozjaśnianie, dekoloryzacja
refleksy, ombre, sombre...
16-17 Dziewczyna z ok³adki

Kamila Pietrzak-Polakiewicz
zawód Kameleon
20-21 Promocje! Wydarzenia!
22-35 Metamorfozy
z Salonem MIGDAL
40-45 J’adore my Hair

najnowsza kolekcja metamorfoz
dla Hairdreams
48-49 Nowoœci !
53-55 Wszystko dla Panów

pielęgnacja, stylizacja, nowe fryzury
56

FaceLift Bars
nowości w salonie Ma-Uri

59

Bohaterowie sesji
Metamorfozy

58 MIGDAL Magazyn

Autoryzowany Bosch Diesel Serwis
Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych układów systemów Diesla.
Obsługujemy systemy zasilania diesla dla pojazdów:
-osobowych
-dostawczych
-ciężarowych
-autobusów
-rolniczych
Oferujemy następujące usługi specjalistyczne diesel:
- naprawa pomp rzędowych mechanicznych i EDC
- naprawa pomp rozdzielaczowych mechanicznych i EDC
- naprawa i weryfikacja wtryskiwaczy tradycyjnych jedno- i dwu-sprężynowych
- naprawa pomp rozdzielczowych typu VP 29/30 oraz promieniowych typu VP 44
- naprawa pomp Common Rail
- kompleksowa naprawa wtryskiwaczy Common Rail etap I i II oraz III
- weryfikacja wtryskiwaczy CR z użyciem próbnika EPS200
- testowanie wtryskiwaczy piezoelektrycznych
- naprawa i testowanie pompowtryskiwaczy samochodów osobowych i ciężarowych oraz pomp z użyciem zestawu
Cam Box
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy również usługę odbioru uszkodzonych podzespołów z
Państwa siedziby do naszego serwisu, jak i transport po przeprowadzonej naprawie.

BDS Ćwiertnia
ul.Waszkiewicza 67B 66-300 Międzyrzecz
tel. 957 411 064
tel. 796 411 064
mail: cwiertnia@bosch-service.pl www.cwiertnia.bosch-service.pl

