
Piękno to o wiele więcej niż tylko wygląd.

PORADNIK 
ZADBANEJ KOBIETY

Piękna Skóra Twarzy 
w 5 Krokach



Witam! 
Nazywam się Beata Jankowska 
i zajmuję się przywracaniem naturalnego piękna.

Chcę żebyś czuła się piękna, 
atrakcyjna i pewna siebie, 
 

Jednym ze sposobów na to jest piękna

skóra twarzy, szyi, dekoltu, dłoni - Twoja

wizytówka i pierwsze, co zauważają w

Tobie inni.

 

Służę Ci wieloletnim doświadczeniem i

wiedzą, którą stale poszerzam na kursach,

szkoleniach i warsztatach. 

 

Jestem absolwentką kosmetologii na

Wydziale Zdrowia Publicznego w

Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Umiejetności

szlifowalam przez lata we własnym

salonie w Polsce, potem w Irlandii i Anglii.

Współpracuję z lekarzami medycyny

estetycznej i fizjoterapeutami, których

wiedza uzupełniła moją. 

 

Dzięki temu daję Ci kompleksowe

podejście do urody, ale też zdrowia, które

jest z nią nierozerwalnie związane.

Kocham to, co robię i robię to, co kocham.

Możesz być pewna że oddajesz się w

ręce osoby nie tylko kompetentnej, ale

też uwielbiającej swoją pracę.



Pięlęgnuj swoją twarz dzisiaj, podziękuj sobie w przyszłości! 

Staranna codzienna pięlegnacja twarzy sprawi, że zachowasz

zdrowy i piękny wygląd swojej skóry na lata. 

 

To jak dzisiaj dbasz o siebie, będzie miało realny wpływ na wygląd

twojej twarzy, ale również na to jak się będziesz czuć w przyszłości. 

 

Pamiętaj, że masz wpływ na swoje zdrowie, a przy tym na swoją

skórę. Możesz nawilżyć skórę wysuszoną, wygładzić

problematyczną, czy rozświetlić cerę szarą. 

 

Więc zanim umówisz się na extremalny zabieg odmładzający, z

czułością odnoś się do siebie każdego dnia i wyrób nawyki, które

pozwolą Ci błyszczeć każdego dnia. 

Piękno to o wiele więcej 
niż tylko wygląd. 

To pewność siebie i szczere szczęście.



1.Demakijaż i Mycie Twarzy

2.Złuszczanie

3.Tonizacja

4.Odżywianie

5. Nawilżanie - krem na noc 

i ochrona - krem na dzień



Wyglądaj i czuj się  młodo, świeżo,
aby cera była pełna blasku.

Dopiero w okresie nastoletnim pod wpływem zmian hormonalnych
następują pierwsze tzw. niedoskonałości cery. Od tego momentu
można powiedzieć, że HORMONY mają jedną z najbardziej
decydujących ról, jeśli chodzi o kondycję skóry.

Cechy cery normalnej:

Obecnie dużo uwagi poświęca się 
aspektom zewnętrznym ciała i wyglądu. 

charakterystyczna dla wieku dziecięcego

pozbawiona nadmiernego łojotoku,

bez trądziku

brak rozszerzonych porów,

brak widocznych naczynek i zmarszczek.



W przypadku nadmiaru
progesteronu czy testosteronu
nasila się łojotok, a objawem
może być trądzik.

Najbardziej narażone są
kobiety, z uwagi na cykle
menstruacyjne.
W ciągu kilku dni skóra może
ulegać dużym zmianom.

Jeśli w organizmie jest 
niedobór estrogenów, to 
skutkiem może być 
nadmierna suchość skóry, 
większa jej wrażliwość, a w 
dalszym etapie 
przyspieszanie starzenia się 
skóry.

Po 25 roku życia produkcja 
kwasu hialuronowego, a 
zatem kolagenu i elastyny 
spada. Określa się to 
początkiem starzenia się 
skóry. Początkowo jest to 
proces niemalże 
niezauważalny.



Jesteśmy całością,
na nasz wygląd ma wpływ 

więcej 
niż nam się wydaje

Oprócz gospodarki
hormonalnej 

wpływ na naszą cerę mają:

styl życia (praca, uprawianie sportu)

warunki środowiskowe

odżywianie i suplementacja

odpowiednie nawilżanie organizmu i skóry

stres



Oczyszczanie

mleczka, żele, mydła, olejki, płyny micelarne

Właściwe i dokładne wieczorne oczyszczanie skóry zminimalizuje
powstawanie wyprysków, 

opóźni efekty starzenia się skóry i zapewni 
wypoczęty wygląd dnia następnego.

 peeling kawitacyjny, oczyszczanie manualne, 
GENEO

Zabiegi oczyszczające działają seboregulująco 
na skórę, minimalizują ryzyko stanów zapalnych. 

Cera nabiera blasku.

W DOMU

W GABINECIE KOSMETYCZNYM



Złuszczanie

peelingi enzymatyczne, z kwasami, ziarniste

mikrodermabrazja, kwasy i peelingi chemiczne

Skóra po nich jest wygładzona, nie ma łuszczącego się naskórka,
zanika ziemistość cery.

Poprzez odblokowanie porów ułatwione jest oczyszczanie twarzy z
nadmiaru sebum.

Zastosowane po peelingu preperaty mają lepszą wchłanialność.

W DOMU

W GABINECIE KOSMETYCZNYM



Złuszczanie

W warunkach naturalnych
naskórek złuszcza się

codziennie a proces odnowy
jego warstwy zewnętrznej

wynosi ok. 28 dni. 

W zabiegach złuszczających
przyspieszamy i zwiększamy

ten efekt aby zmobilizować
nowe komórki do odnowy. 

W rezultacie uzyskujemy
efekt ładnej cery,

wyglądającej na bardziej
zadbaną, rozświetloną i

świeżą. 

Robi się ona bardziej gęsta,
a zmarszczki są miej

widoczne.

Po zastosowaniu głębokich
peelingów chemicznych

można liczyć na
zlikwidowanie długotrwałych

zmian potrądzikowych oraz
zredukowanie przebarwień.



Pięlęgnacja

kremy na dzień i na noc, pod oczy, do pielęgnacji szyi i
dekoltu

maski, glinki, błota, algi, różnego rodzaju serum, ampułki, żele
nawilżajace, seboregulujace, depigmentujące i wzmacniające

naczynka

zabiegi z witaminą C 
zabiegi depigmentujące 

zabiegi seboregulujące i przeciwtrądzikowe

Preparaty te powinny stać się codziennym rytuałem,
który zapewni ochronę oraz natychmiastowy

i odczuwalny efekt młodzieńczej, jędrnej i rozpromienionej cery

W DOMU

W GABINECIE KOSMETYCZNYM

Zabiegi wykonane jednorazowo w gabinecie można nazwać
zabiegami bankietowymi, które doraźnie poprawiają stan cery.
Aby uzyskać efekty długotrwałe wykonujemy zabiegi w seriach

po kilka w odstępach od 2 do 4 tygodni



W efekcie można liczyć na REMODELING skóry twarzy 

jeszcze lepsze nawilżenie i napięcie skóry, 

wspomożenie procesów regeneracyjnych, 

natychmiastowy lifting poprzez uruchomienie procesów

regeneracyjnych w skórze. 

Zabiegi są dedykowane osobom, które oczekują więcej niż
codzienna tradycyjna pielęgnacja. 

Działamy na poziomie skóry właściwej. 

Następuje naprawa włókien kolagenowych i tworzenie się
nowych włókien podporowych w skórze.

Dla Kogo Zaawansowane Zabiegi Kosmetologiczne

Lifting i Odmładzanie
 radiofrekwencja mikroigłowa 

mezoterapia: igłowa, mikroigłowa 
molekula młodości - Profhilo,
redemalizacja Xela Rederm,

BioRePeel



Nigdy nie kładź się spać w makijażu
 

Lepiej zmyć makijaż wcześniej niż później, i tak jesteś
piękna!

 

Nawilżaj twarz każdego dnia
 

Rób regularnie masaż twarzy
 

Pielęgnuj okolice szyi i dekoltu
 

Używaj kremów z filtrami UV
 

Używaj naturalnych kosmetyków
 

Wykonuj regularnie peeling ciała
 

Znajdź czas na relaks każdego dnia
 

Dbaj o ciało, ale i o duszę

Zdrowy wygląd skóry 
jest oznaką szacunku do swojego ciała

i dbania o swój dobrostan



Masz pytanie, na które nie
odpowiedzieliśmy powyżej?

Z A D Z W OŃ  D O  M N I E
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L U B  N A P I S Z  W

W I A D O M O ŚC I

P R Y W A T N E J

 
B E A T A

J A N K O W S K A

https://www.facebook.com/beautyline.londyn/

