
czytaj 
on-line

BEZPŁATNY MAGAZYN | Nr 10 / 2019 | ISSN 2631-6145

Angielski akcent  
w dorosłym wieku? 
Czemu nie!3

WWW.TWOJPrOSPEKT.COM

Samochód w fir-
mie LTD i rozli-
czanie kosztów4

[ TEMAT NUMERU ]

STWORZYŁAM MARKĘ 
KOMPLEKSOWĄ: 
GODESSENCE

Rozmawiamy z Zuzanną Strzelecką - założycielką Godessence

s. 10

Opłacało 
się 
marzyć12

https://twojprospekt.com
https://WWW.TWOJPROSPEKT.COM


 | nr 10 / 2019 | 2

OFERUJEMY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI NAGŁOŚNIENIE, OŚWIETLENIE, PROJEKCJE I INNE. 
ZAPEWNIAMY PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KAŻDEGO EVENTU.

KONFERENCJE | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE | SPOTKANIA BIZNESOWE

WWW.SOUNDLIGHTEVENTS.CO.UK
INFO@SOUNDLIGHTEVENTS.CO.UK

 / SOUNDLIGHTEVENTSLONDON      /SOUNDLIGHTEV      +44 7752 040 596

FOR ALL KINDS OF EVENTS
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BIZNESOWEGO

ZAPRASZAMY 
NA MASTERMIND!

ANNA EWA SUSKA

EXCELLENCEVALE.COM/MASTERMIND
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tel:+447752040596
https://www.instagram.com/SOUNDLIGHTEV/
https://excellencevale.com/mastermind
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DZIEWCZYNA 
OD AKCENTÓW

„ANGIELSKA WYMOWA JAK U NATIVE’A W WIEKU 40 LAT? NIEMOŻLIWE!” „POLAK NIGDY NIE POZBĘDZIE SIĘ 
SWOJEGO AKCENTU!”- Z TAKIMI STEREOTYPAMI WALCZĘ NA CO DZIEŃ I POKAZUJĘ, ŻE TO WSZYSTKO TO 

JEDYNIE OGRANICZAJĄCE PRZEKONANIA, KTÓRE MOŻNA ZMIENIĆ… JEŚLI SIĘ WIE, JAK TO ZROBIĆ!

[ ROZWÓJ ]

Nauczaniem wymowy i akcen-
tów zajmuję się od ponad 12 lat. 
Jestem logopedą, fonetykiem 

i tzw. accent coachem. Z założenia 
zawód ten powstał, by pomagać akto-
rom nabyć akcent do danej roli lub by 
wesprzeć piosenkarzy w nagrywaniu 
piosenek w języku angielskim.

POLA ACCENT MAKER 
CZYLI TRENERKA AKCENTÓW
Postawiłam sobie za cel, by pomagać 
tym, którzy tego potrzebują najbardziej 
czyli ludziom biznesu oraz emigrującym 
Rodakom. Sama mieszkałam w różnych 
krajach i wiem jak trudne jest pełne za-
symilowanie się z mieszkańcami danego 
miejsca, gdy komunikacja odbiega od 
ideału. Stąd moją misją jest pomoc lu-
dziom w osiągnięciu szczytu ich komu-
nikacyjnych możliwości wbrew wszel-
kim stereotypom.

SZKODLIWE MITY
Wiele osób twierdzi, że tylko dzieci są 
w  stanie nauczyć się perfekcyjnego 
angielskiego akcentu, co z  mojego do-
świadczenia absolutnie nie jest prawdą. 
Najlepsze rezultaty osiągnęłam 
z ludźmi w wieku 25-40 lat. 
Gdy tracimy umiejętność 
dziecięcego i  intuicyjne-
go powtarzania na-
leży po prostu 
zastąpić ją inną 
umiejętnością: 
ś w i a d o m e g o 
powtarzania, 
układania buzi 
i  wytrenowania 

danego sposobu mówienia. Jednak bez 
wiedzy  jak to zrobić może być ciężko.

Kolejny stereotyp to ten o  słuchu mu-
zycznym, który miałby być gwarantem 
szybkiej nauki akcentu. To jest kolejny 
mit bez przełożenia na rzeczywistość. 
Gdyby to była prawda, to wszyscy za-
wodowi muzycy i  wokaliści potrafiliby 
sprawnie przyswajać akcenty, a  wcale 
się tak nie dzieje. Fantastyczne rezul-
taty często osiągam z  ludźmi, którzy 
wprost przyznają, że nawet nie potrafią 
śpiewać. Co o  wiele bardziej pomaga to 
analityczny umysł (stąd świetne rezul-
taty z ludźmi z IT!), pracowitość i konse-
kwencja. 

Najbardziej bolesnym stereotypem jest 
ten o  pobycie w  kraju anglojęzycznym 
gwarantującym piękną wymowę. Chyba 
wszyscy doskonale wiemy, że można to 
włożyć między bajki. Sam fakt osłucha-

nia się z  danym ak-
centem nie rozwija 

w  żaden 
sposób 

umiejętności artykułowania dźwięków 
tego akcentu. To są dwie zupełnie różne 
umiejętności. Nie rozbudujesz ramion 
trenując nogi. Podobnie, nie zaczniesz 
mówić jak Anglik jedynie słuchając jego 
mowy. Do tego jest potrzebna zupełnie 
inna aktywność.

GIĘTKI JĘZYK 
NICZYM GIĘTKIE CIAŁO
Tak jak możemy wytrenować mięśnie 
naszego ciała, tak możemy wyćwiczyć 
ułożenie buzi , żuchwy i języka potrzeb-
ne do wyprodukowania danych dźwię-
ków. Do tego istnieje szereg logicznych 
zasad dotyczących produkcji dźwięków, 
które można przyswoić i zacząć stosować 
w praktyce. Jednak najważniejsza jest tu 
świadomość, praktyka i  konsekwencja. 
Małymi krokami, ucząc się dźwięku po 
dźwięku możesz wyeliminować błędy 

wymowy, następnie pozbyć się obcego 
brzmienia, a w końcu nabyć wyma-
rzony angielski akcent. Setki moich 

zadowolonych Klientów 
pokazują mi jasno, że 
jest to do zrobienia. 
A  zmiana sposobu 
w jaki mówisz może 
zmienić całe Twoje 

życie! 
Pola Kobus

LINKI:
www.accentmaker.pl 
Facebook / PolaAccentMaker 
Youtube / Pola Accent Maker 

Fantastyczne 
rezultaty często 
osiągam z ludźmi, 
którzy wprost 
przyznają, że nawet 
nie potrafią śpiewać. 
Co o wiele bardziej 
pomaga to analityczny 
umysł (stąd świetne 
rezultaty z ludźmi 
z IT!), pracowitość 
i konsekwencja. 
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sobota: 9.00  - 18.00     niedziela: 10.00  - 17.00 
akup

FIRMA LTD

SAMOCHÓD NA FIRMĘ
CZĘŚĆ 2., LTD.  PODPOWIADA TOMASZ WIADROWSKI, WŁAŚCICIEL BIURA KSIĘGOWEGO SAFI ADVISORY 

SERVICES LIMITED

W poprzednim miesiącu To-
masz Wiadrowski przed-
stawił zasady rozliczania 

kosztów związanych z wykorzystaniem 
samochodu w samozatrudnieniu. 
W bieżącym numerze omawiamy jak 
wygląda sprawa rozliczeń takich kosz-
tów w przypadku firm LTD.

ROZLICZENIE KOSZTÓW 
UŻYTKOWANIA SAMOCHODU 
OSOBOWEGO W FIRMIE LIMITED
Podobnie jak w przypadku samozatrud-
nienia rozliczenia samochodów osobo-
wych podlegają specjalnym zasadom. 
Zakup pojazdu użytkowego, takiego jak 
na przykład van, jest zazwyczaj rozli-
czany na zasadach ogólnych, ale pod 
warunkiem, że użytek prywatny pojaz-

du użytkowego jest wyjątkowy i  mini-
malny. W artykule przedstawione są za-
sady rozliczeń samochodów osobowych.

Na początku należy wspomnieć, że fir-
my LTD posiadają osobowość prawną, 
a więc mogą być właścicielami pojazdów. 
Firma LTD może korzystać z  samocho-
dów osobowych na trzy sposoby:

 pracownik firmy LTD może udostęp-
nić swój prywatny samochód i  otrzy-
mać zwrot kosztów za mile. Taki zwrot 
kosztów (do wysokości 45 pensów za 
mile do 10 000 mil rocznie oraz 25 pen-
sów za mile powyżej 10 000 mil rocznie) 
jest nieopodatkowany. Jeśli pracownik 
otrzyma z firmy wyższą stawkę to kwo-
ta powyżej dozwolonej przez HMRC 
stawki będzie dodatkowym dochodem 
podlegającym opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym. Jeśli natomiast 
stawka jest niższa, pracownik może 
ubiegać się o  dodatkowy zwrot podat-
ku na swoim rozliczeniu podatkowym 
poprzez odpisanie od dochodu różnicy 
między otrzymaną stawką, a  stawką 
ustaloną przez HMRC. Pod warunkiem 
oczywiście, że jego dochód jest wyższy 
od kwoty wolnej od podatku. Dyrektor 
firmy LTD może także udostępnić swój 
prywatny samochód do celów bizneso-
wych wedle tej zasady. Należy pamiętać, 
że w tym przypadku właściciel pojazdu 
otrzymuje od firmy zwrot kosztów za 

przejechane mile i  fir-
ma nie może wliczyć innych wydatków 
związanych z utrzymaniem samochodu 
w swoje koszta (takich jak paliwo, napra-
wy);
      
 firma LTD może wynająć samochód 
na krótki czas np. z wypożyczalni samo-
chodów. Koszt wynajmu będzie kosztem 
firmowym pod warunkiem, że wynajęty 

pojazd jest używany tylko do celów fir-
mowych;
      
 Firma LTD może zakupić samochód 
we własnym zakresie. W  poprzednim 
numerze Twojego PROspektu wyja-
śnione zostały zasady odliczenia kosz-
tów zakupu samochodu w  zależności 
od emisji CO2. W przypadku firm LTD, 
obowiązuje ta sama zasada, by określić, 
czy możemy odliczyć całość, czy tylko 
część kosztu zakupu w  roku podatko-
wym w  którym pojazd był zakupiony. 
W  przypadku samozatrudnienia mno-
żymy określony procent kosztu zakupu 
przez procent wykorzystania samocho-
du w celach firmowych. W firmach LTD 
nie wyliczamy procentu użytku pry-
watnego, jednakże użytkownik pojazdu 
firmowego (z  wyjątkiem pracowników, 
którzy nie są dyrektorami/właścicielami 

firmy i  otrzymują bardzo niskie wyna-
grodzenie), który może używać samo-
chodu firmowego w celach prywatnych 
będzie miał w prostych słowach „sztucz-
nie” dopisany dochód do swoich całkowi-
tych przychodów i w związku z tym do-
datkowy podatek do zapłaty. Wysokość 
tego dodatkowego „sztucznego” dochodu 
zależy od wartości samochodu wyrażo-
nej w  cenach zakupu nowego pojazdu 

LINK:
www.safiadvice.co.uk

[ FINANSE ]

https://twojprospekt.com
http://safiadvice.co.uk/
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POLSKIE KOSMETYKI 
I SUPLEMENTY 

Możecie nas także oglądać!
Na naszym  fanpage’u 

Superb Polskie Kosmetyki i Suplementy 
spotkania LIVE z ekspertami  

zdrowia i urody
NAJLEPSZE  

POLSKIE 
MARKI

Znajdziesz nas:
112 High Street     TW3 1NA Hounslow     1 piętro (Kujawiak)

✆ 0739 934 2606
superbhb.co.uk

 Superb Polskie Kosmetyki i Suplementy

Pracujemy 7 dni w tygodniu:
poniedziałek - piątek: 9.00  - 19.00 

sobota: 9.00  - 18.00     niedziela: 10.00  - 17.00 

10% 
off na hasło  

NOV2019

10% 
off na hasło  

NOV2019

 ☛
  oferta  dotyczy  zakupów  w  sklepie on-li

ne

                       

                                  

https://superbhb.co.uk/
http://stalownia.co.uk/
tel:+447837099124
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oraz od emisji CO2. W uproszczeniu im 
tańszy samochód i bardziej ekologiczny, 
tym niższy będzie dodatkowy podatek 
do zapłaty za użytek prywatny. Jeśli 
firma opłaca również paliwo do użytku 
prywatnego, to także spowoduje to do-
liczenie dodatkowej kwoty do ogólnego 
dochodu. Taki „sztuczny” dochód okre-
śla się jako „Benefit in Kind”, w skrócie 
BiK, a firma, która udostępnia pracow-
nikowi samochód do celów prywat-
nych, zobowiązana jest rozliczyć BiK 
poprzez dokument P11D. Aby obliczyć 
dodatkowy dochód oraz związany 
z tym podatek można skorzystać z kal-
kulatora na stronie HMRC: https://
www.gov.uk/calculate-tax-on-compa-
ny-cars. Koszta związane z  utrzyma-
niem samochodu są w pełni odliczalne 
od dochodu firmy gdy firma jest wła-
ścicielem pojazdu;

Ciekawą i wartą rozważenia opcją może 
być zakup samochodu elektrycznego, 
bądź hybrydy typu plug-in. Benefit in 
Kind jest mniejszy niż w  przypadku 
samochodów spalinowych, a  dodatko-
wo od kwietnia przyszłego roku wyso-
kość Benefit in Kind będzie uzależnio-
na od zasięgu w  trybie elektrycznym 
i  dla samochodów z  dużym zasięgiem 
podatek od użytku prywatnego będzie 
niewielki. Jeśli firma opłaca również 
koszty paliwa do użytku prywatnego 
powstaje konieczność doliczenia do-
datkowych kwot do opodatkowania. 
Użytkownicy samochodów o napędzie 
wyłącznie elektrycznym nie są objęci 
dodatkowymi kwotami BiK.

ROZLICZENIA VAT 
– SAMOCHÓD FIRMOWY
Jeśli nasza firma jest płatnikiem VAT 
i  staje się właścicielem samochodu oso-
bowego (dotyczy to także osób samoza-
trudnionych, które są płatnikami VAT) 
to może odliczyć cały VAT od zakupu 
samochodu osobowego tylko jeśli pojazd 
nie jest używany prywatnie, bądź gdy 

głównie wykorzystywany jest jako taxi, 
pojazd nauki jazdy bądź jest przeznaczo-
ny do wynajmu osobom trzecim.

Jeśli samochód osobowy będzie wyko-
rzystywany także prywatnie to można 
odliczyć 50% podatku VAT od zakupu 
ale tylko w przypadku gdy samochód za-
kupiony jest poprzez leasing. Inne formy 
nabycia samochodu takie jak kupno na 
raty nie pozwalają na odliczenie podat-
ku VAT od kosztu zakupu pojazdu.

W przypadku wynajmu samochodu jako 
samochód zastępczy (np. na czas napra-
wy samochodu firmowego) VAT odli-
czany jest w 50%. Cały VAT od kosztów 
wynajmu można odliczyć jeśli wynajem 
jest w innym celu niż czasowe zastąpie-
nie samochodu firmowego (np. gdy fir-
ma nie posiada pojazdu) i jeśli wynajęty 
samochód nie jest wykorzystywany pry-
watnie oraz jeśli wynajem jest krótszy 
niż 10 dni.

Firma może odliczać VAT od zakupio-
nego paliwa. Jeśli samochód wykorzy-
stywany jest również prywatnie firma 
może policzyć VAT proporcjonalnie po-
między użytkiem prywatnym i  firmo-
wym, bądź doliczyć do rozliczenia VAT 
dodatkową stałą kwotę podatku (VAT 
Fuel Scale Charge). Wysokość tej kwoty 
jest uzależniona od emisji CO2 pojazdu. 
Im mniejsza emisja tym niższa będzie 
stała kwota doliczona do rozliczenia 
VAT.

VAT można odliczyć w całości od innych 
kosztów utrzymania samochodu zwią-
zanych z jego wykorzystaniem do celów 

firmowych; takich jak: parking, akceso-
ria, naprawy.

Odliczenia VAT od paliwa oraz innych 
kosztów utrzymania pojazdu są możliwe 
także gdy nie można odliczyć VAT od kosz-
tów zakupu pojazdu. Jeśli np. kupiliśmy na 
firmę pojazd używany bezpośrednio od 
sprzedawcy (nie poprzez leasing) i  wyko-
rzystujemy ten samochód do celów pry-
watnych, to nie odliczymy VAT od zakupu 
pojazdu, ale od paliwa, czy napraw już tak.

PODSUMOWUJĄC POWYŻSZE 
INFORMACJE PRZED ZAKUPEM 
SAMOCHODU POWINNIŚMY:
 sprawdzić jaki rodzaj umowy kupna jest 
dla naszej firmy najkorzystniejszy (leasing, 
kupno bezpośrednie, czy może zakup sa-
mochodu prywatnie i odliczenie mil)
 przeanalizować jaki model samocho-
du będzie odpowiadał zarówno naszym 
potrzebom jak i  okaże się korzystny pod 
względem finansowym. Wyższa cena za-
kupu w  przypadku modeli ekologicznych 
może być zrekompensowana z  nawiązką 
poprzez oszczędności w podatku BiK
 uzyskać dokładne informacje na temat 
emisji CO2 i wartości samochodu wyrażo-
nej w  cenach sprzedaży nowego pojazdu, 
aby znać właściwe kwoty do obliczenia po-
datku od „Benefit in Kind”
 obliczyć wysokość podatku od „Benefit in 
Kind”

Rozliczenia kosztów związanych z  zaku-
pem samochodu osobowego mogą być 
dosyć skomplikowane, dlatego zawsze za-
lecam konsultację z księgowym przed pod-
jęciem decyzji o kupnie pojazdu

Tomasz Wiadrowski 

 Ò Tomasz Wiadrowski - certyfikowany księgowy, od 2010 

roku dyrektor i właściciel firmy SAFI Advisory Services 

Limited. Specjalizuje się w brytyjskim prawie podatko-

wym, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu 

spraw podatkowych firm jak i osób prywatnych. Sku-

tecznie reprezentuje klientów przed brytyjskimi trybu-

nałami oraz sądami.

[ FINANSE ]
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ZAINWESTUJ W NIERUCHOMOŚĆ W CZARNOGÓRZE

Marzysz o posiadaniu wła-
snej nieruchomości  
w słonecznym kraju  

i chciałbyś jeszcze na tym zaro-
bić? Czarnogóra jest miejscem 
dla Ciebie!

Dlaczego warto zainwestować 
w Czarnogórze?

• Jeden z najpiękniejszych kra-
jów w basenie Morza Środziem-
nego
• Niewielki kraj o ogromnych 

walorach turystycznych (miasto 
Kotor, Zatoka Boka, Budvanska 
Riviera, Dormitor, „fiordy” połu-
dnia, największy kanion w Euro-
pie)
• Bardzo atrakcyjne ceny!
• Możliwość uzyskania bardzo 
wysokiej stopy zwrotu z inwestycji
• Łatwe procedury zakupu i pro-
fesjonalne wsparcie w procesie 
kupna
• Pełna obsługa inwestycji – wyna-
jem krótko jak i długo terminowy
• Stabilność walutowa – w Czar-

nogórze obowiązuje Euro
• Czarnogóra kandyduje do 
wstąpienia do Unii Europejskiej 
i jest najlepiej przygotowanym 
krajem spośród krajów starają-
cych się o członkowstwo w UE 
• Kraj o ogromnym potencja-
le rozwojowym – kupno nie-
ruchomości na moment przed 
wstąpieniem kraju do UE jest 
gwarancją zakupu po cenach 
dużo niższych niż na przykład  
w Chorwacjii, która jest już 
członkiem UE

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Tomaszem Wiadrowskim, partnerem jednej z najwięk-
szych agencji inwestycyjnych w Czarnogórze na:

tomasz@cmm-montenegro.com
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REKLAMA BIZNESU 
DROGĄ DO SUKCESU!

CZĘSTO SPOTYKAM SIĘ Z OPINIĄ, ŻE DZIAŁANIA MARKETINGOWE, SOCIAL MEDIA, 
REKLAMY SPONSOROWANE CZY PROJEKTY GRAFICZNE NIE DZIAŁAJĄ… DLACZEGO?

Większość działań marketin-
gowych jest źle zaplano-
wana. Grafiki, logo - często 

są mylne i wprowadzają potencjalnego 
klienta w błąd i ten nie do końca wie, 
czym się zajmuje Twoja firma. Brak 
strategii, określenia odpowiedniej grupy 
docelowej, brak reklamy, wybór nieod-
powiedniej agencji marketingowej - to 
kolejne problemy przedsiębiorców. 

Często powtarzam swoim klientom „je-
śli chcesz zabić swój biznes to nie mów 
o nim nikomu”. I właśnie to zdanie obra-
zuje brak reklamy lub nieodpowiednie 
działania marketingowe - zawsze będzie 
prowadziło to do tego, że nie będziemy 
mieć klientów, sprzedaży, a  nasz biznes 
upadnie. 

Wybierając agencję marketingową, która 
pomoże nam budować markę, ułoży stra-
tegię, będzie komunikowała się z  klien-
tem i  ustalała działania marketingowe, 
czy wykonywała grafiki lub stronny 
www, dobrze jest sprawdzić doświad-
czenie, realizowane projekty oraz opinie 
klientów. Dobra agencja marketingowa 
doradzi co jest lepsze na dany moment. 
Możemy oczywiście sami zajmować się 
marketingiem w  firmie, ale często na 
samym początku błądzimy bez strategii 
i pomysłu, a to wiąże się z tym, że po ja-
kimś czasie wrócimy do specjalisty, który 
zrobi rebranding lub będzie kontynu-
ował działania z nową strategią. Pa-
miętajmy, że czas zawsze działa 
na naszą niekorzyść, ponieważ 
wybierając od razu agencję 
marketingową zaoszczędzimy 
czas i  pieniądze, bo każdy re-
branding, nowa strategia to 
kolejny koszt.

Działania marketin-
gowe nie zawsze będą 
działały w  pierwszym 
dniach. Systematycz-

ny i  skuteczny marketing będzie działał 
w  pierwszych 6 miesiącach, czasem na-
wet minie rok zanim zbuduje się Wasza 
marka. Działania te są długoterminowe 
i są bardzo istotne. 

SOCIAL MEDIA
Social media w  biznesie odgrywają klu-
czą rolę, bo to właśnie w nich głównie ko-
munikujemy się z klientem, sprzedajemy 
usługi czy doradzamy. Warto zadbać o to, 
aby nasz  prywatny profil na Facebooku 
nie miał zdjęć z alkoholem, nie udostęp-
niajmy tematów politycznych czy religij-
nych. Profil prywatny powinien pokazy-
wać Wasze pasje, może pokazywać Wasz 
rozwój osobisty, ważne wartości, które 
wyznajecie. 

Firmowy fanpage na Facebooku to miej-
sce gdzie komunikujecie się z  klientem, 
doradzacie, informujecie o  specjalnych 
ofertach czy swoich usługach. Ważne 
jest, aby każdy potencjalny klient wie-
dział w czym możecie mu pomóc i  jakie 
problemy rozwiążecie.

Social media to nie tylko Facebook, war-
to przyjrzeć się również Instagramowi, 
Twitterowi, Tik Tokowi, Snapchatowi.

SPOTKANIA NETWORKINGOWE, 
SZKOLENIA, KONFERENCJE
To najlepsza forma reklamy Waszego 
biznesu. Podczas takich spotkań możemy 
spotkać wiele osób, które również pro-

wadzą swoją firmę, możemy zatem 
zostać partnerami biznesowymi. 
W  takich miejscach też są nasi 
potencjalni klienci, a dzięki temu, 
że pokazujecie się w środowisku 
biznesowym to Wasza marka 

zaczyna być rozpoznawal-
na. 

Wśród brytyjskiej Polo-
nii możecie wybrać się 
na Śniadania Bizne-

sowe Alute, networking Wysokie Obca-
sy, Pblink, Spin i wiele innych wydarzeń.

ARTYKUŁY SPONSOROWANE, 
REKLAMY W MAGAZYNACH
Reklama w  magazynach to działanie 
długoterminowe, ale warte rozważenia. 
Pisanie artykułów sponsorowanych po-
maga pokazać Was w roli eksperta, przy-
bliża Wasz biznes czytelnikom, możecie 
w  nim szerzej opisać swoją działalność, 
jak wygląda Wasza usługa, jakie cechy 
ma produkt. Ale pamiętajcie: jeden arty-
kuł nie wystarczy…. Kampania w maga-
zynie powinna trwać minimum 3 mie-
siące, a najlepiej pół roku. Taka kampania 
potrzebuje czasu na zbudowanie zaufa-
nia, świadomości produktu. Reklamy gra-
ficzne też są dobre, ale muszą przyciągać 
uwagę, nie mogą mieć dużo tekstu, mu-
szą być czytelne i pokazują tylko krótkie 
hasła czym zajmuje się biznes. Skutecz-
niejsze są artykuły sponsorowane.

KLUCZOWE WSKAŹNIKI 
EFEKTYWNOŚCI KPI
Każde działanie marketingowe powinno 
być mierzone. Tak więc sprawdzanie za-
sięgów, ilość wyświetlanych artykułów, 
ilość zleceń, rekomendacje, wyświetlenia 
strony, ilość sprzedaży, ilość subskry-
bentów - to jest właśnie Wasz wskaź-
nik efektywności. Działania o  wysokim 
wskaźniku powinny być kontynuowane. 

E&T Marketing Solutions pomaga w roz-
wiązywaniu marketingowych proble-
mów. Projekty graficzne, prowadzenie 
social media, budowanie stron www, 
promowanie i organizacja wydarzeń, bu-
dowanie strategii marketingowej, video 
marketing oraz szkolenia marketingowe 
to usługi, które możecie znaleźć w mojej 
agencji.

Elwira Tokaruk

 Ò Elwira Tokaruk- kreatorka marki osobistej w social me-

diach, specjalista i strateg marketingowy.

[ BIZNES ]
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Lipofi rm Pro | Wypełnianie kwasem 
hialuronowym | Mezoterapia | Botoks  | 
Kolagen naturalny

Godessence, 283 Lincoln Road, PE1 2PH, Peterborough
 07724 622 142 ,  / GodessenceZuzannaStrzelecka , 
 info.godessence@gmail.com

www.godessence.uk

hialuronowym | Mezoterapia | Botoks  | 

Godessence, 283 Lincoln Road, PE1 2PH, Peterborough
 / GodessenceZuzannaStrzelecka , 

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE.
GODESSENCE

Biuro Tomasza Wiadrowskiego na Putney oferuje 
szeroki zakres usług

SAFI
Advisory Services BIURO KSIĘGOWE

    • Rozliczenia self-employed - £75+VAT

    • Rozliczenia firm LTD, VAT, payroll

    • Pomoc przy zasiłkach

Znajdujemy się
Przy stacji metra PUTNEY BRIGE (District Line)

Biuro Tomasza Wiadrowskiego na Putney oferuje 
szeroki zakres usług

    • Rozliczenia self-employed    • Rozliczenia self-employed

    • Rozliczenia firm    • Rozliczenia firm

    • Po    • Po

Znajdujemy się
Przy stacji metra PUTNEY BRIGE (District Line) safiadvice.co.uk

Zadzwoń już dziś: 0208 166 3003

https://twojprospekt.com
http://safiadvice.co.uk/
tel:02081663003
http://www.godessence.uk/
https://www.facebook.com/GodessenceZuzannaStrzelecka
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[ TEMAT NUMERU ]

PRO:- Pani Zuzanno, jest Pani właści-
cielką prężnie rozwijającego się salonu 
w Peterborough, w jakich usługach się 
specjalizujecie?
Zuzanna Strzelecka:- Tak naprawdę to 
staram się spełnić oczekiwania prawie 
wszystkich klientów nas odwiedzają-
cych. W naszej ofercie znajduje się wiele 
zabiegów począwszy od henny czy de-
pilacji woskiem, po zabiegi twarzy, szyi 
dekoltu, wyszczuplająco-ujędrniające 
zabiegi na ciało oraz medycyna estetycz-
na. Nie ukrywam, że najbardziej kręcą 
mnie zabiegi po których możemy zaob-
serwować znaczną różnicę w  poprawie 
wyglądu twarzy lub skóry.

PRO:- Poza byciem wspaniałym kosme-
tologiem jest Pani również szkoleniow-
cem, jak to się zaczęło? 
ZS:- Jako kosmetolog pracuję już po-
nad 11 lat i  tyle samo prowadzę swój 
salon. W  międzyczasie odbyłam mnó-
stwo szkoleń, spotkałam tysiące klien-
tów oraz zetknęłam się z  wieloma pro-

blemami kiedy myślałam, że nie będę 
w stanie pomóc - mam na myśli trądzik, 
popękane naczynka lub rozstępy - ale 
zawsze efekty były pozytywne i  moje 
grono wspaniałych klientów i  klientek 
systematycznie rosło. Pomyślałam, że 
nadszedł czas, aby podzielić się moim 
ogromnym doświadczeniem z  innymi 
i ułatwić im tę trudną, a zarazem niesa-
mowicie ciekawą drogę jaką jest kosme-
tologia i praca z klientem.

PRO:- Z jakich dziedzin kosmetologii 
Pani szkoli oraz kto może być Pani adep-
tem?  
ZS:- Obecnie szkołę z następujących za-
biegów:
 Henna brwi i rzęs,
 manicure i pedicure,
 depilacja woskiem,
 przedłużanie rzęs metodą 1:1,
 podstawowe zabiegi na twarz oraz re-
laksacyjny masaż twarzy,
 mezoterapia mikroigłowa, 
 wypełnianie kwasem hia-
luronowym ust, bruzd no-
sowo wargowych i  linii 
marionetki.

Nasza oferta ciągle 
się powiększa, więc 
w  przyszłości bę-
dzie można wy-
bierać z  szerszej 
ilości szkoleń.

Do większości 
szkoleń może 
przystąpić każ-
dy. Wyjątek sta-
nowią szkolenia 
mezoterapii mikro-
igłowej i  wypełnia-
czy, do nich potrzeb-
ne jest wykształcenie 
minimum kosmetologa 
po trzyletnich studiach 
licencjackich w  Polsce 
lub NVQ3 w UK.

PRO:- Czy te szkolenia 
odbywają się u Pani w sa-
lonie, czy jest możliwość 

ROZMAWIAMY Z ZUZANNĄ STRZELECKĄ - ZAŁOŻYCIELKĄ GODESSENCE

Niezwykle 
profesjonalne 
szkolenie w miłej, 
przyjaznej atmosferze. 
Niewielka grupa, dzięki 
czemu szkoleniowiec 
podchodzi 
indywidualnie 
do kursanta i 
wprowadza teorię 
w praktykę. Wysoki 
poziom nauczania, 
zapewniona część 
praktyczna oraz 
opieka poszkoleniowa 
wyróżniają Godessence 
od innych placówek 
szkoleniowych. 
Polecam szkolenia u 
Zuzanny Strzeleckiej 
ponieważ są one
- profesjonalne
- akceptowane w UK
- prowadzone z sercem 
i pasją
- otwierają horyzonty 
rozwoju kariery

Katarzyna Picciurro

STWORZYŁAM MARKĘ KOMPLEKSOWĄ: GODESSENCE

https://twojprospekt.com
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[ TEMAT NUMERU ]

zorganizowania szkolenia u klienta, bo 
rozumiem że jest to kurs jednodniowy? 

ZS:- Głównie zajmuje się szkoleniami 
u  siebie w  salonie, ale często zdarza 
się, że jestem zapraszana do innych 
miast, aby przeprowadzić szkolenie 
dla większej ilości osób. Wystar-
czy wtedy, że zainteresowane 
osoby skontaktują się ze mną 
i  wspólnie ustalamy dogodny 
dla wszystkich termin .

PRO:- Czego mogą spodzie-
wać się Pani studentki po 
skończonym szkoleniu oraz 
jaki zawód mogą wykony-
wać? 
ZS:- Zawsze powtarzam, 
szkolenie i  otrzymanie 
certyfikatu to dopiero 
początek drogi, a  więc po 
ukończeniu kursu, uczest-
nicy są przygotowani do 

bezpiecznego dla 
klienta wy-

konywania 
zabiegów, 

ale tak 

naprawdę ilość wykonanych zabiegów 
daje im doświadczenie i pewność siebie.

Po ukończonych szkoleniach głównie 
wykonujemy zawód kosmetyczki, który 
w obecnych czasach jest bardzo pożąda-
ny przez kobiety i mężczyzn.

PRO:- A kim jest Pani prywatnie, poza 
pracą?
ZS:- Prywatnie jestem żoną oraz mamą 
pięcioletniej Bianki. Uwielbiam spędzać 
czas z  moją rodziną, ciągle coś wymy-
ślamy, raz jesteśmy na basenie, na drugi 
dzień w parku, a gdy pada deszcz, idzie-
my do kina. 

Kocham zwierzęta, na razie dorobiłam 
się dwóch królików, rybki i pieska, mogę 
powiedzieć, że zwierzęta to moja druga 
pasja zaraz po kosmetologii.

Czas z  moimi pupilami relaksuje mnie 
i daje siły na każdy następny dzień.

PRO:- Dziękuję za rozmowę i życzę wielu 
sukcesów.

Karolina Witkowska

 Ò Zuzanna Strzelecka -  Założycielka Godessence. W 2006 

roku ukończyła Krakowską Wyższą Szkołę Promocji 

Zdrowia, od tego czasu nieustannie bierze udział w 

liczych szkoleniach i podwyższa swoje kwalifikacje. 

Kosmetologia i medycyna estetyczna to jej ogromna 

pasja, codzienny kontakt z zadowolonymi klientami 

potwierdza, że jest to jej powołanie. Zuzanna jest pa-

sjonatką zabiegów upiększających oraz medycyny 

estetycznej, dzięki czemu skutecznie pomaga w 

problemach z trądzikiem oraz w innch proble-

mach cery. Pomoże Ci pozbyć się zmarszczek 

i bruzd podając botox lub kwas hialuronowy, 

poprawi koloryt skóry i jej napięcie wykonując 

mezoterapię mikroigłową lub pomoże pozbyć 

się niechcianego tłuszczyku wykonując lipoli-

zę injekcyjną. Spotkaj się z Zuzanną na kon-

sultacji i wybierz idealny zabieg dla siebie.  

Zuzanna Strzelecka jest również trenerem 

zabiegów kosmetycznych. Jej cierpliwość i 

radość z przekazywania wiedzy sprawiają, że 

studenci uczą się chętnie w miłej i swobodnej 

atmosferze.

STWORZYŁAM MARKĘ KOMPLEKSOWĄ: GODESSENCE

Prowadząc gabinet 
kosmetyczny stale 
poszerzam lub 
modyfikuję ofertę 
proponowanych 
zabiegów.
Z tego też powodu 
zdecydowałam się na 
szkolenie Godessence 
prowadzone przez 
Zuzannę Strzelecką.
Kurs który odbyłam 
w Godessence był 
połączeniem praktyki 
popartej wiedzą 
merytoryczną.
Zuzanna chętnie 
dzieliła się całą swoją 
wiedzą. Dodatkowo 
zapoznała nas 
kursantów ze swoimi 
autorskimi metodami,
które dla mnie 
były nowością. Te 
nowe elementy od 
razu można było 
wprowadzić do swojej 
pracy.
Zuzanna nauczała 
nas krok po kroku jak 
w sposób prawidłowy 
wykonywać nauczone 
umiejętności.
Była bardzo 
opanowana 
i uśmiechnięta nawet 
w sytuacjach, które dla 
kursantów mogłyby 
być stresujące.
Wiem że Zuzanna 
kieruje się dużym 
wyczuciem i empatią 
zarówno wobec 
swoich kursantów jak 
i klientów.
Uważam że kursy przez 
nią organizowane 
to świetny pomysł 
na nowe zabiegi 
do wdrożenia 
w gabinecie.
Jestem bardzo 
zadowolona ze 
szkolenia i polecam 
je każdemu, kto lubi 
konkretną wiedzę 
w przystępnej cenie.

Beata Jankowska

https://twojprospekt.com
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OPŁACAŁO SIĘ MARZYĆ
NAZYWAM SIĘ GORSKY, A TO JEST MOJA HISTORIA

[ ROZWÓJ ]

Jest 2011 rok, nie jestem pewien, 
ale chyba tak. Przynajmniej 
żółte tablice samochodów dają mi 

odczuć, że to ten rok.  Anglia, a kon-
kretniej Londyn. Ja, kilkoro znajomych 
świeżo po licencjacie podbijamy Europę 
w miejscu, które zaraz obok Paryża 
kojarzy się z Europą, jak wódka z Pola-
kami. 

ZAWSZE BYŁEM MARZYCIELEM!
Wizualizowałem sobie wszystko, nawet 
ten cały „trip” na wyspy. Widziałem sie-
bie pracującego gdzieś na myjni, czysz-
czącego odjechane samochody z  na-
dzieją, że w ramach nagrody będę mógł 
odstawić go do właściciela, delektując się 
jazdą przez 30sekund. Fajne czasy! Pra-
ca - dom, dom - praca, a tu nagle week-
end i  melanż… Taaak MELANŻ…powi-
nienem sobie wytatuować ten wyraz 
gdzieś na ciele. Mój wierny towarzysz 
podróży - mentor, nauczyciel, autorytet. 
Właściwie to nie o tym chciałem tutaj pi-
sać, więc wypadało by przejść do sedna…

CIĘŻKIE POCZĄTKI
Tatuażem interesowałem się już w wie-
ku 16 lat. Pamiętam swoją pierwszą 
maszynkę i  dziary robione ukradkiem 
w  pokoju, tak żeby rodzice się nie do-
wiedzieli. Ech, do dziś słyszę te słowa 
„chleba z  tego miał nie będziesz”. Nikt 
nie traktował tego poważnie, prawdę 

mówiąc ja również. Zajawka nie trwała 
długo, szybko zastąpiłem ją czymś in-
nym i na kilka lat odstawiłem na półkę. 

FATALNY AWANS
Znowu Londyn z  tym że już kilka lat 
później. Ja i moja nowa praca…. Awanso-
wałem na stanowisko „przynieś, wynieś, 
pozamiataj” w  Mercedes-Benz gdzieś 
na Brentford. Heh, kompletnie się tam 
nie nadawałem…. Ja, człowiek któremu 
ciężko jest zrobić zakupy spożywcze, 
gdyż nie o  jednym produkcie należy 
pamiętać, a  o  całej liście. Nie mogłem 
się sprawdzić jako logistyk. Za cholerę 
multi tasking nie jest moją mocną stro-
ną, wręcz odwrotnie. Pracowałem tam 
może rok, a może mniej, do momentu jak 
mi podziękowali i tym samym wyświad-
czyli największą przysługę jaką ktokol-
wiek kiedykolwiek mógł mnie uraczyć. 

ROBIĆ TO, CO SIĘ KOCHA
Wtedy powiedziałem sobie że choć nie 
wiem co, ale utrzymam się tylko i  wy-
łącznie z  tego co kocham robić najbar-
dziej na świecie, co sprawia że czuję że 
jestem coś wart i  nadaje rytm mojemu 
życiu. Rysowałem codziennie, jarałem 
się każdym małym progresem, biegałem 
po studiach tatuażu w  Londynie z  na-
dzieją, że ktoś mnie weźmie na miotłę… 
miałbym wtedy okazję podpatrzyć jak 
ten świat wygląda, a może nauczyłbym 

się czegoś przy okazji. Nikt mnie nie 
chciał, choć rysunek miałem nie zły. 
A może nie chcieli mnie właśnie z powo-
du, że był za dobry? Nie wiem i  się już 
nie dowiem. Wiem tylko że zmotywo-
wało mnie to jeszcze bardziej.  Ołówek 
palił się dzień za dniem a ja konsekwent-
nie szlifowałem swój warsztat zarów-
no rysunkowy jak i  tatuatorski. Klienci 
przychodzili widząc moje bazgroły, póź-
niej widząc już same tatuaże. 

CIĘŻKIE POCZĄTKI
Po kilku tygodniach robiłem może 3 ta-
tuaże w tygodniu, co wystarczyło mi na 
opłacenie pokoju, jedzenie no i weekend. 
Nakręcony jak zegarek nie miałem za-
miaru zwolnić, nie wiedząc jeszcze jak ta 
machina się rozbuja. Pamiętam moment 
w  którym zdecydowałem się wyjść do 
ludzi wynajmując pokoik w barber sho-
pie na Osterley… 

Wszystkie zarobione pieniądze szły pro-
sto do rąk właściciela lokalu, lecz wiara 
w to że w końcu zaskoczy była większa 
niż Pałac Kultury. Właśnie dzięki niej 
i odrobinie szczęścia mogę do was pisać 
z  miejsca w  którym teraz się znajdu-
ję. Klientów było coraz więcej, nie wiem 
skąd się brali, chyba zaczęło być głośno 
w okolicy… Młody „Polonez” fajnie dzia-
ra… Nie jest drogi, więc jazda! 

Dałem się poznać 
ludziom w Europie… 
Pojawiając się 
na największych 
konwencjach jak Berlin, 
Bruksela, Mediolan, 
wygrywając co się 
da. Marka GORSKY 
zakorzeniła się 
w świecie tatuażu na 
dobre. W życiu bym 
nie pomyślał w tamtym 
momencie, że będę 
tatuował Ashley Cole’a , 
Artura Boruca, Dawida 
Wolińskiego, czy innych 
znanych wam ludzi

https://twojprospekt.com


Każdy chciał mieć dziarę, czuć się wyjąt-
kowy, inny, fajny tzw „badass”.

Tym sposobem zapisałem sobie cały 
miesiąc, nie myśląc o  dniach wolnych, 
bo przecież po co? Cały miesiąc 31 dni 
z rzędu leciałem na totalnej zajawce, da 
się ? Wszystko się da!  

NAJWAŻNIEJSZE TATUOWANIE 
W ŻYCIU
Pamiętam dzień w  którym tatuowałem 
dwie kobiety. Jedna z  nich dzisiaj nosi 
mój pierścionek zaręczynowy i  znosi 
moje wahania nastroju każdego dnia. 
Ten dzień między innymi odegrał waż-
ną rolę w  moim życiu. Od tego dnia 
właściwie wszystko się zaczęło. Z Anetą 
długo się nie znałem. Chwilę po tym jak 
zaprosiła mnie do siebie na „Titanica”. 
Zostaliśmy parą.

COLE, BORUC KLIENTAMI
Zaraz po tym zdecydowałem się na wy-
jazd do Warszawy gdzie przez 2 lata pra-
cowałem w  renomowanym w  tamtym 
okresie  studiu tatuażu. Nie powiem.. tam 

rozwinąłem skrzydła, zaszczepiłem w so-
bie chęć rywalizacji pracując z najlepszy-
mi… W dwa lata dałem się poznać ludziom 
w  Europie… Pojawiając się na najwięk-
szych konwencjach jak Berlin, Bruksela, 
Mediolan, wygrywając co się da. Marka 
GORSKY zakorzeniła się w świecie tatu-
ażu na dobre. W życiu bym nie pomyślał 
w  tamtym momencie, że będę tatuował 
Ashley Cole’a  , Artura Boruca, Dawida 
Wolińskiego, czy innych znanych wam 
ludzi.    Nie zgadłbym, że będziemy mieli 
studio na Fulham - 3 minuty od stadio-

nu Chelsea i dziarał piłkarzy, celebrytów, 
muzyków, a  nasz salon będzie właśnie 
tym, najbardziej polecanym na forach 
internetowych. Nie pomyślał bym też 
nigdy, że tyle razy stanę na scenie kon-
wencji tatuażu odbierając nagrody, ani że 
będę jeździł samochodami, które kiedyś 
miałem okazję tylko czyścić. 

Dziś już wiem że opłacało się marzyć, 
lecz marzenia, bez ciężkiej pracy, deter-
minacji i  poświęceń często się nie speł-
niają. Ja nauczyłem się je realizować.

CONSTRUCTION
Pawlus

Nasz zespół czuje się najlepiej w gruntownej renowacji - od 
wyburzania ścian i wznoszenia nowych, dobudowania no-
wych pomieszczeń i przekształcania poddaszy, wszystko 
w połączeniu z wykończeniem wnętrz na wysoki standard.

Pracujemy głównie w Londynie, ale z przy-
jemnością świadczymy również doskona-
łe usługi w okolicznych rejonach. Wierzymy 
w zapewnienie pełnej prywatności naszym klientom, 
dlatego wszystkie referencje są dostępne na życzenie.

PAWLUS CONSTRUCTION LTD TO ZESPÓŁ 
Z PASJĄ DO TWORZENIA NOWYCH 
I IMPONUJĄCYCH POMIESZCZEŃ I WNĘTRZ 

OBSZARY W KTÓRYCH 
MOŻEMY CI POMÓC:

• Konwersje poddasza i innych pomieszczeń
• Dobudówki

• Generalny remont 
• Remonty kuchni i łazienek

• Naprawy dachów

PawlusConstruction.co.uk
o�  ce@PawlusConstruction.co.uk

fb.com/PawlusConstruction

https://pawlusconstruction.co.uk/
https://www.facebook.com/PawlusConstruction
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Naukowcy i lekarze na całym 
świecie, już od dawna dostrzegali 
role tego białka w ludzkim orga-

nizmie. Na przełomie lat trzydziestych 
ubiegłego wieku rozpoczęto badania nad 
jego pozyskiwaniem . Na początku, były 
to kolageny świńskie i bydlęce.  W latach 
80, praca polskich naukowców przynio-
sła ogromny przełom w tych badaniach 
i zaczęto pozyskiwać kolagen rybi, który 
jest najbardziej biozgodny z ludzkim 
kolagenem

KOLAGEN-BIAŁKO BUDULCOWE 
ORGANIZMU
Większość z nas zapewne wie, że dzięki 
niemu nasza skóra jest jędrna i elastycz-
na. Niestety już około 25 roku życia, za-
czyna się proces starzenia organizmu, 
a znaczy to, ze spada produkcja włókien 
kolagenowych. Włókna maja zdolność do 
łączenia się w  długie włókna, które na-
stępnie skręcają się i splatają w niezwykle 
wytrzymale i elastyczne siatki, są podpo-
ra dla naszych narządów wewnętrznych.

Kolagen jest najważniejszym białkiem 
w  naszym organizmie, stanowi oko-
ło 30% wszystkich białek. Zwłaszcza 
w układzie ruchu znajdują się struktury 
prawie całkowicie zbudowane z włókien 
kolagenowych i  są to stawy, ścięgna, 

wiązadła oraz maź stawowa. Najwięcej 
kolagenu, bo aż 99%, znajduje się w gałce 
ocznej. Nasz największy organ, jakim jest 
skóra, w 70% zbudowany jest z kolagenu. 
W  zasadzie jest to materiał budulcowy 
całego naszego organizmu. Nie występu-
je tylko w żółci oraz w moczu.

POLACY EKSPERTAMI 
W POZYSKIWANIU KOLAGENU
Polscy naukowcy jako jedyni na świe-
cie wyizolowali kolagen z  białka rybie-
go w  taki sposób, że została zachowana 
w nim pierwotna forma potrójnej helisy. 
Taką metodę nazywamy hydratacja, czy-
li uwadnianiem. Istnieje jeszcze druga 
metoda pozyskiwania kolagenu z  której 
korzystają naukowcy z  innych krajów, 
a  jest to metoda enzymatycznej reakcji 
chemicznej. Uzyskiwany jest wtedy pro-
szek, czyli hydrolizat kolagenu, w którym 
aminokwasy są pocięte na przypadkowe 
fragmenty. Tradycyjnie do zakonserwo-
wania kolagenu stosuje się glikol, który 
jest środkiem chemicznym niekorzystnie 
wpływającym na skórę. 

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA 
SKÓRY ORAZ SUPLEMENTACJA 
ORGANIZMU TO PODSTAWA
W dzisiejszych czasach, gdzie zauważa-
my coraz większe zanieczyszczenie 
środowiska, szybkie tempo życia, 
chemiczne składy kosmetyków 
i  rozwój chorób cywilizacyjnych, 
które nie są korzystne dla na-
szego organizmu, powinni-

ś m y 
z a d b a ć 

o  odpo-
wiednią  pie-

lęgnację naszej 
skóry oraz suple-

mentację organi-
zmu. 

Kosmetyki idealne dla 
mężczyzn jak i  kobiet. Co-

dzienna pielęgnacją twarzy 
i ciała pomaga w odpowiednim 

nawilżeniu, zatrzymaniu proce-
su starzenia się oraz sprawia, że le-

piej się czujemy i możemy pochwalić 
się zdrową i piękną skórą.

Dieta powinna zapobiec niedoborom 
aminokwasów budujących nasz kolagen. 
Ubytki kolagenu w  skórze widzimy go-
łym okiem, natomiast te, które powstają 
w  kolagenie ustrojowym, odczuwamy 
w postaci obniżonej odporności, bólu sta-
wów, czy tez kręgosłupa. Pamiętajmy, że 
kolagen powinniśmy spożywać razem 
z witaminą C.

Każdy kto zacznie zażywać suple-
mentację kolagenu odczuje znaczącą 
poprawę jakości włosów, poprawi się 
elastyczność naszej skóry, będziemy 
mieć więcej energii. Zadbajmy o  siebie 
i sięgnijmy po to, co nam dala symbioza 
nauki z natura.

PERFECT COLL LIDEREM 
KOLAGENOWYM NA RYNKU 
POLSKIM I BRYTYJSKIM.
Perfect Coll to polska firma, która wdraża 
zaawansowane zdobycze biotechnolo-
gii i bioelektroniki „dla piękna i zdrowia“. 
Wyróżniona nagroda Kobiecej Marki 
Roku 2019. W swojej ofercie posiada ko-
lagen stabilizowany fermentami roślin-
nymi, który oprócz tego, że zabezpiecza 
kolagen przed zepsuciem, to świetnie 
działa na naszą skórę, oraz zachowu-
je wytrzymałość temperaturową do 32 

stopni C.
Alicja Jaworska

 Ò Alicja Jaworska - liderka Perfect Coll w UK, 

promotorka zdrowego trybu życia, kocha po-

dróże.

[ URODA ]

LINK:
Facebook / NaturalnyColagen-
PerfectCollUK

KOLAGENU 
MOC
KOLAGEN TO NAJWAŻNIEJSZE BIAŁKO
W NASZYM ORGANIZMIE

https://twojprospekt.com
https://www.facebook.com/NaturalnyColagenPerfectCollUK/
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PIERWSZY I JEDYNY KLUB 
DLA POLSKICH BUDOWLAŃCÓW W UK
Clubmit® to pierwsza i jedyna Platforma 
zrzeszająca Polskich Budowlańców w 
Wielkiej Brytanii. Dzięki nam zyskujesz:
 Rabaty w wielu pomocnych fi rmach zwią-
zanych z rynkiem budowlanym i nie tylko,
 Możliwość składania zamówień grupo-
wych w fi rmach produkujących stolarkę 
okienną i drzwiową,
 Nagrody przyznawane na podstawie ilo-
ści zebranych punktów w ramach członko-
stwa w Clubmit®,

 Dostęp do wielu projektów / zleceń bu-
dowlanych bezpośrednio od inwestora lub 
generalnego wykonawcy,
 Przynależność do bazy danych rozesła-
nej do tysiąca zaprzyjaźnionych Architek-
tów,
 Własny unikalny profi l z Twoim Portfolio, 
który posłuży Tobie jako wizytówka 
w rozmowie z klientem,
 Certyfi kat przynależności do "Clubmit®
 - Approved Polish Contractors".

WWW.CLUBMIT.CO.UK
 0 333 4444 610

estiMedes

WYCENY BUDOWLANE
Profesjonalne wsparcie dla fi rm budowlanych.
Przygotowujemy wyceny i kosztorysy dla fi rm 
budowlanych i remontowych.

Zapraszamy do kontaktu: +44 77299 68833
www.estiMedes.co.uk

https://clubmit.co.uk/
tel+443334444610
https://estimedes.co.uk/pl/
tel:+447729968833
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Czy o ciało powinien dbać każdy 
bez względu na płeć? Czy 
panowie potrzebują komfortu 

zadbanego ciała? Czy widok mężczy-
zny w gabinecie kosmetycznym budzi 
zdziwienie? 

W  pierwszej kolejności powinnam po-
wiedzieć o tym, że nowoczesny gabinet 
kosmetologiczny to miejsce gdzie przede 
wszystkim dbamy o  zdrowie skóry za-
równo kobiet jaki i  mężczyzn. Coraz 
więcej panów odwiedza  próg mojego 
gabinetu, przełamując stereotyp, że jest 
to miejsce zarezerwowane wyłącznie 
dla kobiet, gdzie maluje się paznokcie 
czy wykonuje makijaż. Zdecydowanie 
wśród panów korzystających z  usług 
salonów kosmetycznych są mężczyźni, 
którzy pracują bezpośrednio z klientem, 
a wygląd jest dla nich pośrednio kluczem 
do sukcesu. 

CZY CHODZI TU GŁÓWNIE O TEN 
CZYNNIK ZEWNĘTRZNY -  JAK CIĘ 
WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ? 
Z  reguły tak. Dziś trendy nakazują, by 
wyglądać atrakcyjnie, młodo, pięk-
ny wygląd dodaje nam pewności 
siebie.  Zazwyczaj nieestetycznie 
wyglądające  zmiany skórne są 
bezpośrednim bodźcem kierują-
cym panów w  kierunku drzwi 
gabinetu kosmetycznego. Po 
wnikliwej konsultacji oka-

zuje się, że z reguły problemy leżą głębiej 
– związane są ze złą dietą, z niezdrowym 
stylem życia, ze stresem, ze zmianami 
hormonalnymi, brakiem odpowiednio 
dobranej pielęgnacji domowej skóry. 

Zadaniem kosmetologa  jest zwiększenie 
świadomości mężczyzn, jak wiele czyn-
ników ma wpływ na między innymi 
stan skóry.

NAJPOPULARNIEJSZE ZABIEGI 
JAKIM PODDAJĄ SIĘ  PANOWIE 
TO:
 zabiegi oczyszczające, rewitalizujące
 mikrodermabrazja
 kuracja kwasami
 usuwanie blizn potrądzikowych, roz-
stępów
 depilacja laserowa
 redukcja i profilaktyka łysienia
 masaż relaksacyjny
 zabiegi wyszczuplające ciało
 pielęgnacja dłoni i stóp

Większość panów trafiających do moje-
go salonu zdecydowanie zainteresowa-
na jest zabiegami  poprawiającymi stan 
skóry.

SKÓRA
Skóra mężczyzn jest 25% grubsza niż 
u kobiet. Za sprawą  męskich hormonów 

androgenów, zwiększona jest  ak-
tywność gruczołów łojowych. 
Zazwyczaj męski typ skóry to 
tłusta, mieszana, wrażliwa, dla-
tego też zabiegi oczyszczająco 
– nawilżające są idealne by wy-

regulować pracę gruczołów 
łojowych.

USUWANIE 
OWŁOSIENIA

Kolejnym zabiegiem na jaki 
stawiają panowie to trwa-

łe usuwanie owłosienia.  Dziś 
większość mężczyzn  goli włosy 

choćby pod pachami, co sprawia, że 
dochodzi do licznych podrażnień skó-

ry. W celu eliminacji owłosienia na stale 
decydują się na trwałe usuwanie owło-
sienia zabiegiem laserowym, gdzie już 
po pierwszej sesji dochodzi do redukcji 
włosów o 30%. To zdecydowanie popra-
wia komfort życia.

MANICURE, PEDICURE, 
MEZOTERAPIA
Obok takich zabiegów jak manicure czy 
pedicure, gdzie dbamy o  odpowiedni 
stan skóry na dłoniach i  stopach, dużą 
popularnością cieszą się zabiegi wzmac-
niające cebulki włosów na skórze głowy. 
Mezoterapia skóry głowy to profilakty-
ka łysienia, to specjalne kompleksy wita-
minowe wprowadzane w głąb skóry.

Pracując w zawodzie kosmetologa od kil-
kunastu lat, cieszy mnie, że zwiększa się 
świadomość panów w kierunku  dbania 
o swoja skórę, o swoje ciało i wygląd.

Potrzeba urodowa mężczyzn, wynika  
z naturalnej potrzeby  bycia zadbanym 
i  atrakcyjnym, dla niektórych  jest to 
wciąż kontrowersja, wywołująca pewne 
skojarzenia.

Zdrowa skóra czy wypielęgnowane dło-
nie to całkowicie zdrowy objaw, który 
zwiększa poczucie wartości jednocze-
śnie poprawiając nastrój.

Joanna Tatarata

 Ò Joanna Tatarata - kosmetolog, właściciel salonu kosme-

tycznego Beauty Secrets studio w Lincoln. Promotor 

zdrowego stylu życia,  specjalista od pielęgnacji skóry 

oraz konturowania i wyszczuplania sylwetki. Inspiruje 

ludzi i doradza jak dbać o siebie  i swoje zdrowie w cy-

klicznych piątkowych live  na FB: Beauty expert radzi.  

Inwestor w nieruchomości.

MĘŻCZYZNA 
U KOSMETOLOGA
MĘŻCZYZNA 
W GABINECIE
KOSMETYCZNYM 
- NORMA CZY WCIĄŻ 
KOJARZY SIĘ 
Z UTRATĄ MĘSKOŚCI?

LINKI:
beautysecretslincoln.co.uk 
Facebook / ProfesjonalneUslugiKo-
smetyczneUk 

[ BEAUTY EXPERT RADZI ]

WWW.DESIGN4NAILS.CO.UK

DESIGN4NAILS
TRAINING & DISTRIBUTION 

CENTRE

89 BASSETT STREET
LEICESTER
LE3 5ED

WWW.FACEBOOK.COM/DESIGN4NAILS

https://twojprospekt.com
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
http://beautysecretslincoln.co.uk/
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WWW.DESIGN4NAILS.CO.UK

DESIGN4NAILS
TRAINING & DISTRIBUTION 

CENTRE

89 BASSETT STREET
LEICESTER
LE3 5ED

WWW.FACEBOOK.COM/DESIGN4NAILS

https://www.design4nails.co.uk/
https://www.facebook.com/design4nails
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Zapraszamy do korzystania z usług licencjonowanej 
fi rmy  transportowej Polski Minicab.

Specjalizujemy się w przewozach na lotniska Luton, 
Heathrow, Stansted, Gatwick i City oraz w transferach 
pomiędzy nimi. 

 Nasi kierowcy posiadają licencje niezbędne do wy-
konywania zawodu.

 Możliwość zamówienia fotelika. 

 Płatność kartą podczas dokonywania rezerwacji na 
naszej stronie polskiminicab.co.uk lub gotówką u kie-
rowcy.

 Rezerwacji można dokonać na stronie polskiminicab.
co.uk lub telefonicznie pod numerami:
0208 764 84 55, 079 88 49 14 13.

CENY I REZERWACJE

POLSKIMINICAB.CO.UK

  likwidacja cieni 
pod oczami
  redukcja 
zmarszczek
  poprawa 

napięcia skóry
  regeneracja skóry

Tel.: +44 7765 34 84 54
E-mail: beautyworldmonika@gmail.com
FB.com/Fair-Lady-2128794433845394/

NOWOŚĆ: 

OCZYSZCZANIE 
WODOROWE

COMPLETE BODY CARE
COMPLETE BODY CARE ZAPRASZA NA ZABIEGI 

PLATFORMĄ MEDYCZNĄ - LIPOFIRM PRO

Oferujemy:
- redukcję tkanki  tłuszczowej
- redukcję cellulitu
- nieinwazyjny lifting pośladkow
- zabiegi na twarz, nieinwazyjny lifting, redukcję zmarsz-
czek, ujędrnianie, wspomaganie produkcji kolagenu

WWW.COMPLETEBODYCARE.CO.UK

 07846283588
 �               Lipofi rmpro.swlondon@gmail.com

- zabiegi na twarz, nieinwazyjny lifting, redukcję zmarsz-

WWW.COMPLETEBODYCARE.CO.UK

Masz 
dosyć 

nudnych ?
Brakuje Ci energii? Potrzebujesz wsparcia?
Spróbuj The 1 1 Diet by Cambridge Weight Plan.

My zgubiliśmy nasze kilogramy 
5 lat temu. Razem 85kg. 
Teraz pomożemy Tobie.

Oferujemy bezpłatne, cotygodniowe konsultacje. 
Suplementy diety dostępne na miejscu, 
ponad 50 smaków... Wsparcie, zaangażowanie 
i maksymalną dawkę motywacji.

Nie masz nic do stracenia... oprócz kilogramów.
Zapraszamy...

Kasia & Alberto Picciurro
tel  07849430953
e mail  alkacambridge@hotmail.com

kredyty hipoteczne

ubezpieczenia na życie 
i od chorób krytycznych

ubezpieczenia nieruchomości

ubezpieczenia od utraty zarobków

w w w.ingagefs.co.uk

e -mail:  magda@ingagefs.uk

tel:  +44 7415 709 459

https://twojprospekt.com
http://www.polskiminicab.co.uk/
https://www.completebodycare.co.uk/
https://www.ingagefs.co.uk/
tel:+44 7415 709 459
https://www.facebook.com/Fair-Lady-2128794433845394/
tel:+44 7765 34 84 54
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oklejamy.
wszystko
samochody osobowe

samochody ciężarowe

sprzęt ciężki (np. koparki)

witryny sklepowe

nietypowe przestrzenie

znajdziesz nas na fb.com/My-Signs-519591138460234 zadzwoń po szczegóły: +44 7565 422 442

  likwidacja cieni 
pod oczami
  redukcja 
zmarszczek
  poprawa 

napięcia skóry
  regeneracja skóry

Tel.: +44 7765 34 84 54
E-mail: beautyworldmonika@gmail.com
FB.com/Fair-Lady-2128794433845394/

NOWOŚĆ: 

OCZYSZCZANIE 
WODOROWE

 malowanie
 hydraulika
 ogrzewanie

 instalacje 
gazowe

 dobudówki
 ogólna budowlanka

 poddasza
 całkowite remonty 
  domów i mieszkań

 kuchnie i łazienki 

 docieplenia
 elektryka

 usługi ziemne

proconstructiongroup.com 
tel: +44 7565 422 442

WSZYSTKO 
CZEGO POTRZEBUJESZ 

W ZASIĘGU RĘKI

https://twojprospekt.com
https://www.facebook.com/My-Signs-519591138460234
tel:+44 7565 422 442
http://proconstructiongroup.com
tel:+44 7565 422 442
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tel:+447565422444

