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sobota: 9.00  - 18.00     niedziela: 10.00  - 17.00 
akup

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
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off na hasło  

 ☛
  oferta  dotyczy  zakupów  w  sklepie on-li
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i konferencja 
budowlana clubmit

2 lutego w white eagle Club odbyło się wyjątkowe wydarzenie dla firm budowlanyCh

Pierwsza Konferencja Klubu dla 
Polskich Budowlańców w UK, 
przeszła do historii. 2 lutego w 

Klubie Orła Białego kilkudziesięciu 
właścicieli firm z branży budowlanej, 

spotkało się na konferencji związanej 
z platformą Clubmit - pierwszą  
i zarazem jedyną Platformą zrzeszają-
cą polskich budowlańców w Wielkiej 
Brytanii. 

Magazyn Twój PROspekt objął patronat 
nad wydarzeniem. Zachęcamy do obej-
rzenia poniższej fotorelacji autorstwa 
Krzysztofa Maćkowiaka. Szczegóły na 
fanpage’u i stronie Twojego PROspektu.

[ patronat ]

https://twojprospekt.com
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tatuator z fulham

PRO:- Pawle, jesteś genialnym tatuato-
rem. Powiedz, kiedy zaczęła się Twoja 
przygoda z tatuażem? 
Paweł Szczepański:- Moja przygoda z 
tatuażem zaczęła się dosyć wcześnie, bo 
już w wieku 16 lat. Od zawsze lubiłem 
rysować, czy tworzyć coś z niczego, więc 
gdy jako szesnastolatek poznałem ko-
legę, który miał własnoręcznie zrobio-
ną maszynę do tatuażu i robił nią tzw. 
dziarki, był to dla mnie strzał w dziesiąt-
kę, tzn. rysowanie i tworzenie czegoś 
nowego, czym w tym przypadku były 
maszyny do tatuażu zrobione z najróż-
niejszych części domowym sposobem. 
Jeszcze tego samego wieczoru po po-
wrocie do domu, rozebraniu kilku elek-
tronicznych urządzeń i kombinowaniu 
z długopisami i rapidografami, złożyłem 
swoją pierwszą maszynę do tatuażu któ-
rą zacząłem na początku rysować po ba-
nanach, pomidorach i innych owocach 
aż po kilku miesiącach trafił się pierw-
szy klient.

PRO:- Specjalizujesz się w technice 
Trash Polka.  Jakie są charakterystyczne 
cechy takiego tatuażu?  
PS:- Trash Polka to rzeczywiście mój 
ulubiony styl tatuowania, najprawdopo-
dobniej dlatego, że mogę w nim łączyć 
tatuaż realistyczny z elementami grafi-
ki czy liternictwem, które bardzo lubię. 
Cechami charakterystycznym tego stylu 
jest np. efekt pociągnięcie pędzla, użyte 
kolory to najczęściej czarny i czerwony, 
różnego rodzaju smugi czy rospryski 
farby, wszystko to sprawia, że tatuując w 
tym stylu nie traktuję tatuażu jak pracę, 
a bardziej jako hobby, czy zabawę. Poza 
Trash Polką równie dużą frajdę sprawia 
mi styl Maori, Polinezyjski, najróżniej-
sze graficzne motywy i mandale.

PRO:- Poza tym widziałam wiele two-
ich prac, które zapierają  dech w piersi. 
Skąd czerpiesz pomysły? 
PS:-  Pomysły do moich autorskich pro-
jektów tak naprawdę czerpię zewsząd. 
To może być pomysł, który wpadł mi do 
głowy podczas drogi w metrze do pracy, 
widząc jakiś plakat reklamowy, czy cho-

ciażby oglądając telewizję. Tak napraw-
dę każda rzecz wokół może mi dać na-
tchnienie do nowego projektu.

PRO:- Czym kierujesz się, projektując ta-
tuaże swoich klientów? 
PS:- Projektując tatuaż dla klienta, pre-
feruję wcześniejszą konsultację w studiu 
(jeżeli istnieje taka możliwość) w celach 
poznania pomysłu klienta i tego co chce 
wyrazić poprzez tatuaż. Oczywiście zda-
rza się tak, że klient - tak zwany przez 
nas „pacjent”, bo przecież w jakiś sposób 
oddają w nasze ręce swoje ciało - nie ma 
możliwości pojawienia się na konsulta-
cji, zazwyczaj z powodu odległości, więc 
wtedy konsultujemy się drogą e-mailo-
wą. Omawiamy  miejsce, rozmiar, klient 
przekazuje mi kilka idei, tj. słów kluczy, 
gdzie następnie po zrobieniu fotografii 
ręki, nogi, pleców - czy innego miejsca, 
które będzie tatuowane - robię projekt 
w różnych graficznych programach, by 
klient mógł zobaczyć wizualizację, jak 
na jego ciele tatuaż będzie się prezen-
tował. Oczywiście biorę głównie pod 
uwagę inspiracje i uwagi klientów, cze-
sto doradzając, czy odradzając pewne 
pomysły i staram się to wszystko połą-

czyć w jedną spójną całość, kompozycję 
która będzie współgrała z tatuowanym 
miejscem, i z której nie tylko klient, ale 
również ja będę zadowolony. Najlepsze 
efekty zawsze wychodzą wtedy, kiedy 
klient mi zaufa i odda się mojej inwencji 
twórczej.

PRO:- Tatuowałeś  również wielu cele-
brytów. Jak się czujesz z tym, że wybrali 
właśnie ciebie i obdarzyli zaufaniem .
PS:- Miałem przyjemność   tatuować 
znane osobistości zarówno z dziedziny 
sportu jak i show-biznesu. Bardzo miło 
wspominam  Sylwię Szostak oraz Kasię 
Dziurską. Jeśli chodzi o show biznes 
to moimi gośćmi były m.in. Laura oraz 
Olivia, uczestniczki Brytyjskiej edycji 
Love Island. Jest mi niezmiernie miło że 
dziewczyny wybrały właśnie mnie i ob-
darzyły mnie zaufaniem. Jest to na pew-
no duże wyróżnienie że spośród tysięcy 
tatuatorów wybrały właśnie mnie.

PRO:- Na co największa uwagę powinien 
zwrócić klient wybierając się do studia 
tatuażu? 
PS:- Przede wszystkim klienci powinni 
kierować się poziomem higieny, opinią 
klientów, jak również samym miejscem i 
ludźmi tam pracującymi. Tatuaż to ozdo-
ba ciała na całe życie i każda osoba przy-
chodząca do   studia powinna czuć się 
w nim dobrze i pewnie. Kolejną ważną 
rzeczą jest, aby wybrać studio w którym 
pracuje tatuażysta  specjalizujący się w 
stylu, który nas interesuje.

PRO:- Gdzie nasi czytelnicy mogą umó-
wić się do Ciebie na wykonanie swojego 
wymarzonego tatuażu? 
PS:- Zapisy można dokonać w Ushuaia 
Tattoo London - w studio w którym pra-
cuję. Oczywiście każdy może pisać do 
mnie bezpośrednio na Instagram, e-mail, 
bądź mój fanpage na Facebooku, zawsze 
staram się odpisywać jak najszybciej, ale 
bardzo proszę o wyrozumiałość, bo nie 
zawsze w ciągu dnia mam na to czas.

PRO:- Bardzo dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Karolina Witkowska

rozmawiamy z Pawłem  szCzePaŃskim  - utalentowanym tatuatorem z fulham

[ rozwój ]

https://twojprospekt.com
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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

1. Znajdź 
Twój PROspekt na Facebooku

2. Polub

/ Twój PROspekt.com

https://twojprospekt.com
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Przede wszystkim odpowiedz 
sobie na kilka pytań:

 Jaką funkcję ma pełnić?
 Co chcesz robić w salonie?
 Jak lubisz spędzać czas?
 Czy często przyjmujesz gości w domu?
 Czy Twój salon będzie tylko miejscem 
relaksu czy będzie tez pełnił inne funkcje?

Jeżeli odpowiesz sobie na te pytania, 
będziesz miał podstawowa listę mebli, 
których potrzebujesz. Dobrze urządzo-
ny salon to ten “uszyty na miarę” czyli 
dopasowany do Twoich potrzeb i  do 
Twojego gustu. 

załóżmy, ze twój salon bę-
dzie łączył kilka funkcji: wy-
Poczynek, jadalnia, czasem 
syPialnia dla gości.
Na pewno odpoczniesz, siedząc na ka-
napie i oglądając dobry film. Na pewno 
z  przyjemnością zjesz kolację przy wy-
godnym stole. Na pewno miło będzie za-
prosić gości, żeby zostali na dłużej, kiedy 
możesz zaproponować nocleg.

Wiesz już, ze potrzebujesz stół, najlepiej 
rozkładany żeby zapewnić dodatkowe 
miejsca dla gości. Wiesz też, że kupisz 
sofę z  opcją przystosowania do spania,  
najlepiej z  miejscem na pościel. Na 
pewno przyda się też stolik kawo-
wy, może szafka pod telewizor, 
a może biblioteczka.

granice stref
Urządzając samo-
dzielnie wnętrze 
swojego salonu 
pamiętaj żeby 
wyznaczyć 
umowne 
granice 

między poszczególnymi strefami. Niech 
będzie oczywiste, gdzie kończy się salon, 
a zaczyna jadalnia, mimo że tworzą jed-
ną przestrzeń. Oczywiście każdą strefę 
określimy przede wszystkim meblami: 
kanapa stoi w salonie, a stół w jadalni. Ale 
warto też wykorzystać kolor i odpowied-
nio dobrać oświetlenie do każdej strefy.

zwróć uwagę na kolory!
Zwracaj uwagę na kolory, jakie wybie-
rasz do swojego wnętrza. Odpowiednio 
dobrany zestaw barw i wzorów  będzie 
dobrze wpływał na Twoje samopoczu-
cie. Jeśli masz obawy przed samodziel-
nym dobieraniem kolorów, bezpiecz-
nym rozwiązaniem będzie wybrać jedną 
tonację barwną i na niej się skupić. 
Żeby uniknąć monotonii, zesta-
wiaj różne tekstury i kształty. Pa-
miętaj też, że kolor w  twoim 

wnętrzu, to nie tylko kolor ścian, ale tak-
że kolor podłogi, kanapy i innych mebli. 
Dobrze dobrana kolorystyka ścian stwo-
rzy odpowiednie tło dla mebli i  sprawi, 
że cała przestrzeń będzie spójna. Warto 
również zadbać, żeby w salonie pojawił 
się jakiś wyjątkowy element. Może to 
być nietuzinkowa lampa lub fotel.

światło
Ważną rolę w każdym wnętrzu odgry-
wa oświetlenie. W sytuacji, kiedy mamy 
kilka stref w  jednej przestrzeni, dobrze 
dobrane i rozmieszczone punkty świetl-
ne pomogą nam wydzielić i  podkreślić 
każdą z  nich. Światło pozwala tworzyć 
klimat we wnętrzu, warto więc dobrze 
przeanalizować ten etap urządzania 
salonu. Rynek oferuje ogromny wybór: 
lampy sufitowe, podłogowe, ścienne, 
stołowe…b ogactwo kształtów i kolorów. 

dekoracje
Ostatni element przy aranżacji salonu to 
dekoracje I dodatki. Dzięki nim wnętrze 
nabierze charakteru.

urządzaj Po swojemu
Nie musisz podążać za trendami, 
niech Twoje wnętrze ma Twój 
charakter. 

Ela Wiliwińska

jak dobrze urządzić 
salon?

dobrze urządzony salon to ten “uszyty na miarę” Czyli doPasowany do twoiCh Potrzeb 
i do twojego gustu. sPrawdź, jak taki stworzyć.

Pamiętaj żeby 
wyznaczyć umowne 
granice między 
poszczególnymi 
strefami. Niech będzie 
oczywiste, gdzie kończy się 
salon, a zaczyna jadalnia, 
mimo że tworzą jedną 
przestrzeń. 

fot.: Ew
a Zalew

ska

FOR ALL KINDS OF EVENTS
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
 0 7752 040 596

[ architektura ]
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twoja firma 
w mediach 

sPołecznościowych
w ostatniCh lataCh, media sPołeCznośCiowe zawładnęły światem a osoby, które w niCh nie 
istnieją, traCą bardzo dużo. jak to się jednak ma do budowy brandu firmy, oraz do budowy 
marki osobistej i Czy warto budować markę osobistą, jeśli w wizji mamy dużą, międzynaro-

dową firmę?

temat budowy marki jest jednym 
z gorętszych tematów na wielu 
szkolenaich, konferencjach czy 

spotkaniach biznesowych. Należy 
pamiętać, że struktura budowy marki 
osobistej nie różni się za bardzo od tej 
firmowej, natomiast najistotniejszy jest 
fakt, że nie istnieje w internecie coś, co 
potocznie nazywamy „profilem prywat-
nym”. Niezależnie od tego, czy jesteśmy 
tego świadomi czy nie, używając jakiej-
kolwiek platformy należącej do pakietu 
zwanego mediami społecznościowymi, 
stanowimy markę. 

Narzędzia typu facebook, instagram, 
Yuotube, czy inne, pozwalają, przede 
wszystkim na szybkie, tanie i skuteczne 
docieranie do klientów, czy potencjal-
nych klientów. Często mówi się, że po-
zwalamy na demokratyzacje marketin-
gu. Co to oznacza? Aby w prosty sposób 
to zobrazować, wyobraźmy sobie mały 
sklep odzieżowy w  małej miejscowości. 
Jeszcze 20-30 lat temu jego głównymi 
klientami, byli mieszkańcy danej miej-
scowości i okolic. Dzisiaj, dzięki mediom 
społecznościowym, dany sklep może 
docierać do klientów w innych krajach, 
stając się tym samym firmą globalną. 

Decydując się na wprowadzenie swojej 
firmy na rynek online, automatycznie 
otwieramy sobie drzwi na nowe możli-
wości. Pamiętajmy jednak o tym, aby do 
budowy jej wizerunku w  sieci podejść 

strategicznie. Tak samo jak my jesteśmy 
postrzegani w  mediach społecznościo-
wych, tak też będzie postrzegana nasza 
firma. Z pewnością wpłynie to zarówno 
na większą rozpoznawalność, budowę 
zaufania jak i  realnie przełoży się na 
sprzedaż, w  momencie gdy zaczynamy 
być twarzą swojej firmy i  się  z  nią ofi-
cjalnie utożsamiać. Jest kilka istotnych 
czynników, które warto uwzględnić 
przy wprowadzaniu marki  na rynek 
online. Przede wszystkim, musimy 
uwzględnić wszystkie aspekty wizu-
alne, które wspólnie powinny ze 
sobą współgrać. Oznacza to, że nie 
tylko logo, szata graficzna strony, 
ale również zdjęcia i  elementy 
graficzne na platformach me-
diów społecznościowych 
muszą być spójne. 

Oprócz sprzedaży 
i większych możli-
wości w dotarciu 

i  pozyskiwaniu klientów, ważnym ele-
mentem i korzyścią z  tego płynącą, jest 
budowa pozycji lidera na rynku, która 
jest procesem bardzo złożonym, a  jed-
nocześnie łatwym w  dobie internetu, 
pod warunkiem, że sposób komunikacji 
w mediach społecznościowych jest prze-
myślany. Tylko firma jasno komuniku-
jąca swoją pozycję na rynku ma szansę 
zaistnieć jako ekspert. 

Marketing to nie sprint, ale maraton, 
podobnie zresztą jak prowadzenie fir-
my. Nie jest on tani, bo zarówno mar-
keting jak i  media społecznościowe są 
coraz droższe, lecz w dalszym ciągu jest 
to najbardziej efektywne pod względem 
kosztów narzędzie w dotarciu do klien-
tów. Oczywiście istnieje też mnóstwo 
bezpłatnych narzędzi w internecie, któ-
re mamy możliwość wykorzystać, takie 
jak badania dotyczące chociażby rynku, 
które jeszcze przed „bumem” interne-
towym, zlecane były agencjom badaw-
czym za ciężkie pieniądze. Nie bójmy 
się z nich korzystać i bądźmy elestyczni 
wraz ze zmieniającym się rynkiem, je-
śli chcemy odnosić sukcesy. W dalszym 
jednak ciągu ogromna liczba przedsię-

biorców, nie zdaje sobie sprawy 
z  tego, jak odpowiednio pro-
wadzony chociażby fanpage 
na facebooku i kampanie na 
nim ustawione, mogą wy-
generować klientów. Osoby, 

które nie wiedzą, jak się do 
tego zabrać, zapraszam 

do kontaktu z  moją 
agencją marketin-
gową: info@skerda-
marketing.com

Rafał Skerda

[ marketing ]

Tak samo jak my 
jesteśmy postrzegani 
w mediach 
społecznościowych, 
tak też będzie 
postrzegana 
nasza firma. 
Z pewnością wpłynie 
to zarówno na większą 
rozpoznawalność, 
budowę zaufania jak 
i realnie przełoży się na 
sprzedaż, w momencie 
gdy zaczynamy być 
twarzą swojej firmy 
i się z nią oficjalnie 
utożsamiać

linki:
skerdamarketing.com 
Facebook / SkerdaMarketing    

 : +44 7419 827 267  

https://twojprospekt.com
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
https://www.instagram.com/diet.and.mindfulness/
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PRO:- Jest mi niezmiernie miło cię poznać. 
Proszę, powiedz kim jest Marcin Rybak?
MR - Marcin Rybak:- Jest przedsiębiorcą, 

który ma swoje wizje lepszego świa-
ta.  Dąży do tego, by ludzi wspie-

rać, pomagać im, przekazy-
wać swoje doświadczenia. 

Dlatego Marcin Rybak 
jest praktykiem biznesu 
i trenerem mentalnym. 
Bardzo zależy mu na 
tym, by inspirować 

ludzi do działania, 
żebyśmy wspólnie 
mogli stworzyć ten 
piękny świat. Jest też 
szczęśliwym ojcem 

dwójki cudownych 
chłopaków, dą-

żącym do tego, by się przyjaźnić ze swoimi 
dziećmi i tworzyć im jak najlepsze warun-
ki rozwoju.
 
PRO:- Wielokrotnie bywałeś na szkole-
niach u takich osobistości jak Jakub B. 
Bączek, Anthony Robins, dr Mateusz Grze-
siak, Anna Ewa Suska, Wojciech Kołodziej-
czak. Jaką najcenniejszą lekcję wyniosłeś 
z tych szkoleń, którą mógłbyś przekazać 

naszym czytelnikom?
MR:- Te szkolenia tylko upewniły mnie 
w  przekonaniu, że człowiek może 
wszystko. Człowiek jest w stanie zre-
alizować to o czym marzy, jeżeli w to 
wierzy i ma determinację. Nie ma ma-

rzeń niemożliwych do zrealizowania, 
gdy jesteś konsekwentny w dążeniu do 
celu. 

PRO:- Jaka jest twoja misja wobec Po-
laków w UK? Jakie wartości chcesz im 
przekazać?
MR:- Moją misją jest zjednoczyć Pola-
ków do współpracy i wzajemnej pomo-
cy, przy tym, aby pozostawali świadomi 
i zgodni ze swoimi wartościami. Równo-
legle czuję, że jest duża szansa na podnie-

sienie poziomu szczęścia i lepszy standard 
życia naszych rodaków. Realizowanie 
swoich marzeń i  pomysłów jest kluczem 
do sukcesu.

PRO:- Mentoringi oraz konsultacje z tobą 
można wykupić on-line, jak wyglądają ta-
kie spotkania i do kogo są one kierowane? 
MR:- W  dzisiejszych czasach klienci 
z  reguły wybierają pracę on-line przez 
Zoom, Skype, WhatsApp, czy też Fa-
cetime, Messenger. Dzięki temu klient 
oszczędza czas i  pieniądze. Dla klientów 

zawsze warto sPełniać swoje marzenia
z MarcineM rybakieM - PrzedsiębiorCą, trenerem mentalnym i doradCą biznesowym - rozmawia karolina witkowska

[ temat numeru ]

Zacząłem budowę 
księgarni on-line 
„Mental Books”  
w której będę promował 
książki i materiały do 
rozwoju osobistego  
i biznesowego, które ja 
osobiście uważam za 
wartościowe

https://twojprospekt.com
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linki:
mentalbooks.co.uk 

 / mrmotivationcoach 
 / +44 7908 905 982

zawsze warto sPełniać swoje marzenia
z MarcineM rybakieM - PrzedsiębiorCą, trenerem mentalnym i doradCą biznesowym - rozmawia karolina witkowska

jestem również dostępny w  swoim biu-
rze w  Southampton, które znajduje się  
w Bitterne Business Centre w Southamp-
ton. Moja praca odbywa się na poniższych 
płaszczyznach:
 trener mentalny  -  pracuję z tymi, któ-
rzy czują, że chcą się rozwijać. Z osobami, 
które dążą do rozwoju osobistego,
  mentoring - pracuję z tymi, którzy mają 
świetny pomysł, ale nie wiedzą jak go zre-
alizować,
  doradztwo biznesowe - skierowane do 
tych, którzy otworzyli firmy i nie wiedzą 
jak je automatyzować i rozwijać,
 konsulting biznesowy, konsulting - 
współpraca z istniejącymi firmami. 

PRO:- Jako spełniony przedsiębiorca za-
trudniający 70 pracowników, właściciel 
3 biznesów w UK, z obrotami powyżej 6 
milionów funtów, osiągnąłeś już bardzo 
wiele. Jakie są twoje plany na najbliższą 
przyszłość?
MR:- Zaplanowałem i  zacząłem bu-
dowę księgarni on-line „Mental Bo-
oks” w  której będę promował książki  
i  materiały do rozwoju osobistego i  biz-
nesowego, które ja osobiście uważam za 
wartościowe, które mogą ludziom pomóc 
na ścieżce rozwoju.
 
PRO:- Brzmi wspaniale, a czy poza tym 
znajdziesz czas na chwilę odpoczynku? 
Co najbardziej sprawia ci przyjem-
ność w czasie wolnym?
MR:- Lubię ruch, podróże, pozna-
wać nowych ludzi i nowe kultury. 
Jestem otwarty na wszystko, co 
nowe. Rewelacyjnie się czuję, gdy 
rodzina jest obok mnie.
 
PRO:- Dziękuję za rozmowę. Ży-
czę wielu sukcesów oraz abyś 
spełnił wszystkie swoje marzenia,  
bo w końcu same się nie spełnią. 

[ temat numeru ]
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kaszuby

zapraszam do podróży w prze-
piękny rejon znajdujący się 
w centralnej części północnej 

Polski: Kaszuby.

kaszubski 
Park etnograficzny
Nie sposób znaleźć lepszego miejsca do 
zapoznania się z historią i kulturą Ka-
szub. Powstałe w 1906 dzięki staraniom 
małżeństwa Izydory oraz Teodora Gul-
gowskich rozpoczęło swą działalność 
w XVII wiecznej podcieniowej chału-
pie jako pierwsze na ziemiach polskich 
muzeum na wolnym powietrzu. Wciąż 
rozbudowywane i powiększane stanowi 
kopalnię wiedzy na temat przeszłości 
tych ziem.  

wieża widokowa 
we wdzydzach
Wzniesiona dzięki mozolnym stara-
niom lokalnych pasjonatów wieża wido-
kowa o wysokości 35 metrów z trzema 
platformami na 10, 20 i 30 metrach. Do 
wybudowania tej okazałej konstrukcji 
posłużyło drewno modrzewiowe. Roz-
pościera się z niej wspaniały, panora-
miczny widok na okoliczne lasy i jeziora 
leżące w obszarze Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego. Jest to jedyne miejsce 
z którego możemy zobaczyć Krzyż Je-
zior Wdzydzkich, który tworzy 5 jezior: 

Wdzydze, Radolne, Gołuń, Jelenie oraz 
Słupinko. Według legendy powstały 
one na polecenie księcia Sorka, który 
nakazał stolemom, kaszubskim olbrzy-
mom, odprowadzenie wody z jezior aby 
zdobyć piękną wodnicę Wdzydzannę. 
Olbrzymi mieli kopać wielkie rowy na 
cztery strony świata ale wody zamiast 
ubywać, przybywało coraz więcej. W 
ten sposób powstało wielkie jezioro w 
kształcie krzyża. 

młyn w chmielonku
Jeden z ostatnich na tym terenie tra-
dycyjnych obiektów tego typu. Pierw-
sze wzmianki o młynie w tym miejscu 
pochodzą aż z XIII wieku kiedy znajdo-
wał się w rękach oliwskich cystersów. 
Wielokrotnie przebudowywany na 
przełomie stuleci uzyskał obecną, mało 
atrakcyjną formę jednak malownicze 
położenie nad przesmykiem łączącym 
jeziora Kłodno oraz Raduńskie Dolne 
zrekompensują ponurą bryłę budynku. 
Niegdyś napędzany siłą wody za pomocą 
koła młyńskiego od 1972 roku  silnikiem 
elektrycznym wyposażony jest wciąż w 
przedwojenne maszyny jak żarna czy 
przesiewacze z czasów kiedy produko-
wano solidnie i „ na lata”. Mąka z Chmie-
lonka nie zawiera żadnych polepszaczy, 
wybielaczy czy innych sztucznych do-
datków. Idealnie nadaje się do wypieku 

domowego chle-
ba czy ciast. Na 

miejscu można nabyć 
mąkę żytnią i pszenną 

a także zwiedzić młyn czy 
przejechać się zabytkową 

windą towarową.

wiatrak w ręboszewie
Na szczycie jednego z najpiękniejszych 

kaszubskich wzgórz - Sobótce stanął 
przeniesiony z Podlasia wiatrak – koź-
lak. Dzięki staraniom właścicieli został 
pieczołowicie odrestaurowany z zacho-
waniem wewnątrz oryginalnych części 
złożonego drewnianego mechanizmu. 
Wygospodarowano też przestrzeń na 
pomieszczenia sypialne, łazienkę oraz 
niewielką kawiarenkę. Możemy tu 
usiąść tuż pod ogromnymi śmigami i 
rozkoszować się nie tylko kawą, her-
batą czy domowym ciastem ale przede 
wszystkim wspaniałymi widokami.
Podczas zwiedzania możemy obejrzeć 
archiwalny film ukazujący pracę młyna 
a także zapoznać się z ciekawą historią 
„przeprowadzki” z Podlasia na Kaszu-
by. Do wiatraka wiedzie bardzo stromy 
podjazd dlatego wiele turystów zostawia 
auta poniżej na przydrożnym parkingu 
i wspina się na wzgórze pieszo. Wjazd 
samochodem pod sam wiatrak polecam 
odważnym.

Jakub Lamali

 Ò Jakub Lamali - kierowca, podróżnik, fotograf, miło-

śnik dobrej muzyki, jak mawia : „Podróżowanie to 

najlepsza szkoła życia, uwielbiam podróże i te małe 

i te duże, bo każda wyprawa niesie ze sobą szczyptę 

tajemniczości, odrobinę niepewności oraz słuszną 

porcję radości z poznawania tego co nowe”

[ podróże ]
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[ zdrowie ]
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nowy rok 

Tomasz WiadroWski, Właściciel biura księgoWego saFi advisory
 services limTied podpoWiada czyTelnikom TWój prospekT 
na co WarTo zWrócić uWagę przed końcem bieżącego roku 
podaTkoWego.

5 kwietnia 2020 zakończy się 
bieżący rok podatkowy 2019-20, 
a od następnego dnia rozpocznie 

kolejny rok podatkowy 2020-21. Koniec 
roku podatkowego jest czasem kiedy 
można wykonać ostatnie czynności, 
które wpłyną na rozliczenie podatkowe.

osoby samozatrudnione oraz 
właściciele firm, których rok 
finansowy jest zbieżny  
z rokiem Podatkowym
Koniec roku podatkowego może być do-
brym czasem na rozważenie inwestycji 
we własnej firmie. Zakup sprzętu kom-
puterowego, maszyn, zakup pojazdu 
służbowego (np vana) może być zaliczo-
ny do kosztów firmy. 

Dokonanie takiego zakupu na kredyt 
bądź raty, może wiązać się z odliczeniem 
całkowitego kosztu jeszcze w  bieżącym 
roku podatkowym, przy czym rzeczy-
wisty koszt pieniężny (spłata rat) może 
być rozłożony w czasie. Takie rozwiąza-

nie pozwala znacznie zmniejszyć obcią-
żenie podatkowe w  najbliższym czasie 
i  korzystnie wpłynąć na płynność fi-
nansową. Rozwijając firmę można sko-
rzystać z podobnych rozwiązań w kolej-
nych latach.

Przykładowo zakładając zysk osoby sa-
mozatrudnionej w  przedziale między  
£22500 a £50000: Van kupiony w mar-
cu 2020 za £10000 i  wpłacenie zalicz-
ki £1000 (pierwsza rata po 6 kwietnia) 
oznacza, że za  rok 19-20 zapłacimy 
o  £2900 mniej podatku (Income Tax + 
Class 4 NI) jednocześnie wydając w mar-
cu tylko £1000.

Koniec roku może być też dobrym cza-
sem na rozważenie przyspieszenia 
koniecznych zakupów, aby wcześniej 
skorzystać z możliwości obniżenia opo-
datkowania.

Przykładowo jeśli firma decyduje się za-
kupić narzędzia i zrobi to po zakończe-
niu roku finansowego będzie „czekać” 
na korzyść podatkową dodatkowy rok, 
zamiast osiągnąć ją wcześniej (odpisze 
koszty dopiero w  kolejnym roku, za-
miast zrobić to wcześniej).

P o s i a d a j ą c 
firmę LTD war-

to sprawdzić, czy 
można jeszcze wy-

płacić dywidendy, które 
mieszczą się w progu wol-

nym od podatku i skorzystać 
z  tej możliwości, jeśli korzyst-

nie wpłynie to na sytuację perso-
nalną. Porównanie wypłat z  firmy 

do ogólnej prywatnej sytuacji pozwoli 
dostosować wypłaty w „ostatniej chwili”, 
jeśli okaże się, że mogłoby to przynieść 
oszczędności.

niewykorzystane kwoty 
zwolnień z osobistego Podat-
ku dochodowego PrzePada-
ją (nie można ich Przenosić 
z roku na rok)
Warto wiec przed końcem roku podat-
kowego sprawdzić, chociażby w przybli-
żeniu, sytuację finansową swojej firmy 
czy w  swoim samozatrudnieniu i  osza-
cować wysokość podatków jakie trzeba 
będzie przy takim dochodzie zapłacić. 
Pozwoli to przeanalizować plany biz-
nesowe i  ewentualnie podjąć działania 
w celu zmniejszenia bieżącego obciąże-
nia podatkowego, bądź też oszacowania 
wymaganych oszczędności w  celu za-
płacenia podatków.

jeśli zastanawiasz się nad 
otworzeniem działalności...
...to końcówka roku podatkowego może 
być idealnym momentem na rozpoczę-
cie własnego biznesu. Zazwyczaj rozpo-
częcie działalności wiąże się z kosztami 
takimi jak reklama, czy zakup potrzeb-
nych narzędzi. Przychód często pojawia 
się później. W Wielkiej Brytanii istnieje 

Podatkowy

link:
www.safiadvice.co.uk

[ firma ]
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możliwość odpisania strat we własnej 
działalności od dochodów z innych źró-
deł w  tym z  zatrudnienia. Jeśli począt-
kowe koszty przewyższają przychód 
samozatrudnienie zakończy się stratą. 
Strata następnie pozwoli obniżyć do-
chód do opodatkowania np. z pracy. Po-
może to odzyskać podatek dochodowy 
naliczony na dochodzie z  zatrudnienia 
do wysokości tej straty.

W przypadku biznesu, który nie generu-
je dużych kosztów a  w  zasadzie od po-
czątku przynosi niewielkie zyski, pamię-
tajmy, że w  każdym roku podatkowym 
można zarobić do £1000 w samozatrud-
nieniu bez konieczności rejestracji czy 
rozliczenia tego dochodu. Oznacza to, że 
osoba która zaczyna własną działalność 
np. w marcu, mogłaby do 5 kwietnia za-
robić nawet £1000 i nie odprowadziłaby 
z  tego tytułu ani pensa podatku docho-
dowego.

osoby Pracujące na etacie 
(zatrudnione)
Osoby zatrudnione na kontrakcie o pra-
cę, otrzymujące wynagrodzenie w  sys-
temie PAYE mogą odliczać koszty które 
opłaciły z  własnych pieniędzy i  nie zo-
stały im zwrócone przez pracodawcę, 
takie jak np:
 koszty opłat członkowskich w niektó-
rych stowarzyszeniach czy profesjonal-

nych organizacjach (pełną listę organi-
zacji można oszukać tutaj: https://www.
gov.uk/tax-relief-for-employees/profes-
sional-fees-and-subscriptions)
 naprawa bądź wymiana narzędzi
 czyszczenie, naprawa bądź wymiana 
uniformu czy specjalistycznego obuwia,
 korzystanie z  własnego samochodu 
w  celach związanych z  pracą - wedle 
kryteriów i stawek HMRC,
 dojazdy do tymczasowego miejsca pra-
cy i koszty związane z delegacją,
 ryczałt za pracę z domu.

Może okazać się, że należy nam się 
zwrot podatku z  tytułu poniesionych 
kosztów.

settled status
W  związku z  wyjściem Wielkiej Bryta-
nii ze struktur Unii Europejskiej osoby, 

które będą chciały pozostać na teryto-
rium Wielkiej Brytanii muszą wystąpić 
i  uzyskać tzw. Settled Status. Jeśli jesz-
cze tego nie zrobiliśmy, nie ma potrzeby 
odkładać tego na później zwłaszcza, że 
aplikacja nie wiąże się z kosztami.

budżet wielkiej brytanii - 
czyli nowe zasady, regulacje, 
Progi Podatkowe...
Minister Finansów (Chancellor of the 
Exchequer) Sajid Javis zapowiedział, że 
budżet zostanie ogłoszony 11 marca. Do-
brym pomysłem jest zapoznanie się ze 
zmianami jakie budżet będzie wprowa-
dzał. Jak co roku może oznaczać zmia-
ny na które warto zwrócić uwagę. Być 
może pojawią się nowe ulgi podatkowe, 
które mogą wpłynąć na nasze decy-
zje. Przykładowo istotną zmianą, któ-
rą przyniósł budżet z  jesieni 2017 było 
zwolnienie z podatku Stamp Duty osób, 
które kupowały pierwszą nieruchomość. 
Zapoznanie się z  budżetem i  zmianami 
na nowy rok jest szczególnie istotne dla 
właścicieli firm LTD, którzy powinni np. 
dostosować swoje wypłaty do nowych 
progów podatkowych.

nowy rok Podatkowy!
Wszystkim czytelnikom Twój Prospekt 
życzę Szczęśliwego Nowego Roku! (po-
datkowego.

Tomasz Wiadrowski

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

Koniec roku 
może być też 
dobrym czasem 
na rozważenie 
przyspieszenia 
koniecznych 
zakupów, aby 
wcześniej skorzystać 
z możliwości obniżenia 
opodatkowania.

[ firma ]

https://twojprospekt.com
http://safiadvice.co.uk/
tel:02081663003
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[ biznes ]

nowości w social 
mediach

jakie nowośCi będzie można zauważyć w  największyCh i najbardziej znanyCh PlatformaCh 
soCial mediów? agenCja marketingowa e&t marketing solutions Przygotowała dla was 
kilka wskazówek i nowośCi dla takiCh Platform jak faCebook, twitter , instagram oraz 

snaPChat

nowy rok to zawsze czas zmian 
i wprowadzenia nowych moż-
liwości, które jeszcze bardziej 

pomogą Ci, dotrzeć do większej ilości 
klientów, polepszyć komunikację oraz 
zwiększą przychody firmy. 

Jesteśmy pewni, że nowy format reklam 
na Facebooku poprawi zasięgi oraz za-
angażuje potencjalnych klientów do in-
terakcji. Dostępne  będą reklamy video 
z  możliwością przeprowadzenia ankie-
ty, reklamy wykorzystujące rozszerzo-
ną rzeczywistość oraz będzie możliwość 
wykorzystania reklam, które będę mia-
ły zawartą grę.  Facebook wprowadzi 
również grupę dla pracodawców oraz 
pracowników, gdzie komunikacja bę-
dzie tylko biznesowa, a pracownicy 
nie będą widzieli prywatnych 
postów.

Twitter wprowadza re-
akcje w  wiadomościach 
prywatnych. Będziemy 
mogli używać emoti-
kon, które dostępne są 
na Facebooku przy re-
akcji publikowanych 
t r e ś c i . 

Funkcja „Tematy” będzie dostępna dla 
wszystkich użytkowników, dzięki temu 
będziecie mogli śledzić wybrane tematy 
w wybranej sekcji oraz na tablicach in-
nych użytkowników.

Dla organizatorów wydarzeń, szkoleń 
czy konferencji Instagram testuje 

nową naklejki „Invite”, dzięki 
której będziecie mogli za-

prosić na dane wydarzenie 
wszystkich swoich ob-
serwatorów lub wybra-
ne osoby. Zaproszone 
osoby będą miały możli-

wość potwierdzenia uczest-
nictwa.  Reakcje na nasze 

posty na Instagramie zostaną 
ukryte dla innych użytkow-

ników, a  te dane będzie 
mogła widzieć tylko 

osoba, która zarzą-
dza danym kontem. 
Instagram w  tym 

roku nakłada duży nacisk na odpowied-
ni i jakościowy content.

Żółta aplikacja z  duszkiem czyli znany 
wszystkim Snapchat stawia na reklamy 
dynamiczne. Dostępne będą szablony 
natywne, które jeszcze lepiej wyróżnią 
promowane produkty.  Dłuższe rekla-
my video to kolejne udogodnienie dla 
użytkowników. Reklama może być wy-
świetlana na platformie do 3 minut, ale 
użytkownicy zachowują możliwość po-
mijania reklam w dowolnym momencie 
po pierwszych 6 sekundach.

Snapchat pochwali się również kolekcja 
sześciu nowych nakładek na specjalne 
okazje. 

K a ż d e 
z  no-
w y c h 
narzę-
dzi po-
m o ż e 
W a m 

p r o m o -
wać Wasze biz-

nesy.

Z a i n t e r e s o w a n e 
osoby konsultacja 

market ingowa 
proszone są 
o kontakt email 
etmarketing-
solutionsuk@
gmail.com

E&T Marketing 
Solutions

Facebook wprowadzi 
również grupę dla 
pracodawców oraz 
pracowników, gdzie 
komunikacja będzie tylko 
biznesowa, a pracownicy 
nie będą widzieli 
prywatnych postów

https://twojprospekt.com
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dbasz już o swój 
wizerunek w sieci?

w dobie internetu nie można Przejść obojętnie obok tak Potężnego narzędzia 
do budowania relaCji z PotenCjalnymi klientami jakim są soCial media

jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który 
świadomie buduje swój biznes 
na pewno korzystasz chociażby 

z Facebook’a. Na obecnym rynku jest 
mnóstwo platform społecznościowych 
umożliwiających pokazanie siebie 
oraz swojego biznesu. Zatem natural-
nym wydaje się również świadome 
budowanie wizerunku w sieci. Ale czy 
na pewno?

dobry wizerunek, 
to autentyczny wizerunek
Okazuje się, że w grudniu 2018 r. serwis 
społecznościowy Facebook odwiedziło 
ponad 21,5 mln użytkowników. Zasięg 
tego portalu stanowi 76,5% całości wi-
tryn społecznościowych.* Dlatego war-
to posiadać konto na tym portalu, przy 
czym trzeba uwzględnić wciąż rosnącą 
liczbę profili naszej konkurencji. Jak 
zatem wyróżnić się na tym medialnym 
rynku? Zacznijmy od zbudowania do-
brego wizerunku osobistego i bizneso-
wego. Najważniejsze kryterium to au-
tentyczność. Nikt nie chce zamydlania 
oczu. Ludzie chcą kupować od podob-

nych sobie, chcą się utożsamiać z  tym 
z czego korzystają. Dlatego dbaj o to, by 
obrazy i treści były zgodne z Tobą. Po-
kazuj oprócz produktów i usług siebie, 
coś z życia prywatnego, swoje otocze-
nie, obrazuj swoje wartości i daj się po 
prostu polubić!

nie zaPomnij 
być Profesjonalny
Przy całym tym swobodnym wyraża-
niu siebie nie zapomnij jednak robić tego 
świadomie, czyli w profesjonalny sposób 
kreuj społecznościowy wizerunek swo-
jej osoby i  swojego biznesu. Używaj do 
tego wszelkich możliwych narzędzi jak 
zdjęcia, grafiki, filmy, live’y, treści. Niech 
to będą przemyślane sprawy, które po-
każą twoje mocne strony i  przyciągną 
odpowiedniego klienta. Klienta, który 
polubi, zaufa i  kupi to co masz do za-
oferowania. Profesjonalne zdjęcie na 
profilówce, cover photo, profesjonalne 
zdjęcia marketingowe czy reklamowe 
- to wszystko stawia cię w roli eksperta 
w swojej dziedzinie już na pierwszy rzut 
oka! Nie bój się nim zostać i  zbudować 
swoją społeczność Relacje z klientami to 
obecnie najsilniejsze narzędzie sprzeda-
ży. Pokazuj się w  sposób profesjonalny 
i zarabiaj więcej!

fotograf to twój 
sPrzymierzeniec
Nie jest już chyba dla nikogo tajem-
nicą, że ponad 80% społeczeństw to 
wzrokowcy, którzy po kilku sekundach 
oceniają czy są zainteresowani danym 
profilem i  osobą czy nie. Dlatego pro-
ponuję przyłożyć się do zdjęcia profilo-
wego w  jakimkolwiek portalu społecz-
nościowym. Niech wzbudza zaufanie 
i  otwartość. Pomoże ci to przełamać 
barierę i otworzy drogę do eksplorowa-
nia profilu i  przeglądania produktów 
oraz usług. W celu zatrzymania wzroku 
i zainteresowania potencjalnego klienta, 
wykorzystaj fotografie wykonane przez 
profesjonalnego fotografa. Ta inwestycja 
pomoże ci zbudować swój styl, wizeru-
nek, który będzie wyróżnikiem wśród 
konkurencji. Dobry fotograf przygotuje 
zdjęcia, tak by nie było wątpliwości, że 
jesteś profesjonalistą, dbającymi o  swo-
jego klienta tak samo jak o siebie, a to co 
oferujesz jest najwyższej jakości.

fotowtorki
Zapraszam zainteresowanych po-

szerzaniem wiedzy na ten temat 
do następnych artykułów oraz na 
„Fotowtorki z Ewką” o godz. 17.00 
na kanał Ewa Zalewska Business 
Image Empire. Do zobaczenia! 
Wasz profesjonalny fotograf 
biznesowy.
* dane statystyczne 16. edycji 
Raportu Strategicznego IAB 
Polska, zawierającą komplek-
sową analizę rynku cyfrowego

Ewa Zalewska

Proponuję przyłożyć 
się do zdjęcia 
profilowego w 
jakimkolwiek portalu 
społecznościowym. 
Niech wzbudza zaufanie 
i otwartość.

Profesjonalne zdjęcie 
na profilówce, cover 
photo, profesjonalne 
zdjęcia marketingowe 
czy reklamowe - to 
wszystko stawia cię 
w roli eksperta w 
swojej dziedzinie już na 
pierwszy rzut oka!

linki:
www.ez-bie.com

 : ewa@ez-bie.com 
 / ewa-Zalewska-business-image-

-empire-107257467457976

[ rozwój ]

https://twojprospekt.com
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
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zadbać 
o siebie 

z kasią picciurro, Właścicielką compleTe body care, 
rozmaWiamy na TemaT skuTecznych i spraWdzonych 
meTod odchudzania i popraWy Wyglądu

[ uroda ]

PRO:- Wyobraźmy sobie taką sytuację: 
jestem osobą, która chce zadbać o sie-
bie. Ale tak w pełni: poprawić wygląd, 
zdrowie, w końcu uzyskać tę wymarzo-
ną od lat sylwetkę. Co robić?
Kasia Picciurro:- Odpowiem krótko: 
„Complete Body Care”. 

PRO:- Czyli?
KP:- Wspólnie z  mężem stworzyliśmy 
miejsce, gdzie w  kompleksowo stara-
my się zadbać o  klienta. Miejsce, gdzie 
w domowym zaciszu każdy będzie mógł 
uzyskać wymarzoną sylwetkę, poprawić 
wygląd zewnętrzny, podreperować stan 
zdrowia.  
Od 5 lat Complete Body Care jest nieza-
leżnym konsultantem The 1:1 Diet by 
Cambridge Weight Plan, ponadto posia-
damy unikalną platformę medyczną Li-
pofirm Pro oraz od niedawna zostaliśmy 
ambasadorami firmy Monat. Posiadamy 
zatem wszelkie niezbędne narzędzia, 
by kompleksowo i  skutecznie pomagać 
klientom w walce o formę.

PRO:- Skąd pomysł na biznes związany  
z dietą i sylwetką?
KP:- Odkąd sięgam pamięcią zawsze 

byłam "puszysta" i całe życie zmagałam 
się ze zbędnymi kilogramami. Próbowa-
łam przeróżnych, dostępnych na rynku 
sposobów odchudzania, niestety zawsze 
dopadał mnie efekt jo-jo. Apogeum osią-
gnęłam ważąc 130kg podczas drugiej 
ciąży.  O  diecie The 1:1 usłyszałam od 
znajomej, gdy moja córka miała już 2 
lata. Wtedy to rozpoczęłam swoją przy-
godę z  wagą startową 108kg. A  dzieki 
programowi odchudzania schudłam 
30kg w 5 miesięcy. Widząc efekty, rów-
nież mój mąż dołączył do mnie i w cią-
gu 7 miesięcy schudł 50kg. To było 5 lat 
temu i do dziś utrzymujemy wagę. Oboje 
zostaliśmy niezależnymi konsultantami 
tej diety i dumnie ją reprezentujemy po-
magając innym w walce z nadwagą. 

PRO:- A czym jest wspomniany wcze-
śniej lipofirm pro? 
KP:- Lipofirm Pro to unikalna platforma 
medyczna, którą mamy w posiadaniu od 
roku. Lipofirm Pro wykorzystuje dwie 
opatentowane technologie : stymulują-
cą mięśnie i  dającą efekt liftingu TriLi-
po oraz technologię fal radiowych RF 
TriPollar, która ogrzewa skórę. Podczas 
zabiegu osiągamy efekt wygładzenia 
skóry, ujędrnienia, a  przede wszystkim 
redukcji tkanki tłuszczowej. Wyko-
rzystane ciepło powoduje wzmożoną 
produkcje fibroblastów sprzyjających 
powstawaniu nowych włókien kolage-
nowych. Zabiegi można wykonywać na 
twarz, ramiona, brzuch, plecy, uda, po-
śladki. 

PRO:- Jakie są 
korzyści takiego 

zabiegu? 
KP:- Przede wszystkim 

redukcja tkanki tłusz-
czowej, redukcja cellulitu, 

zmniejszenie obwodów i  po-
prawa napięcia skóry. Reduku-

jemy zmarszczki i  poprawiamy 
kontur twarzy. 

PRO:- „Complete Body Care” od nie-
dawna jest ambasadorem marki Monat. 
Możesz przybliżyć nam tę markę?
KP:- Poszukiwaliśmy produktu, który 
spełni moje oczekiwania jeśli chodzi 
o pielęgnację włosów i skóry, produktów 
kosmetycznych, które będę mogła z czy-
stym sumieniem polecić moim klientom. 
A Monat jest producentem naturalnych 
kosmetyków do pielęgnacji włosów kla-
sy premium. To firma, która czerpiąc ze 
zdobyczy technologii i  nauki oraz nie-
samowitej siły natury, dostarcza swoim 
klientom wyjątkowe kosmetyki specjali-
zujące się w przeciwstarzeniowej pielę-
gnacji włosów i skory. 

PRO:- To może jeszcze na koniec: kim 
jest Kasia Picciurro?
KP:- Jestem z  wykształcenia położ-
ną, pracowałam w  zawodzie zarówno 
w  Polsce jak i  Wielkiej Brytanii. Pry-
watnie jestem szczęśliwą mamą i  żoną. 
W UK jestem od 15 lat. Od 5 lat prowa-
dzę „Complete Body Care”, gdzie dzięki 
skutecznym technologiom, staramy się 
pomagać naszym klientom.

linki:
completebodycare.co.uk

  alkacambridge@hotmail.com
The 1:1Diet  

 : +44 7849 430 953 
Lipofirm Pro  

 : +44 7846 283 588

Zawsze byłam 
„puszysta” i całe 
życie zmagałam 
się ze zbędnymi 
kilogramami. 
Próbowałam 
przeróżnych, dostępnych 
na rynku sposobów 
odchudzania, niestety 
zawsze dopadał mnie 
efekt jo-jo

komPleksowo

fo
t.
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https://twojprospekt.com
https://www.instagram.com/diet.and.mindfulness/
https://www.instagram.com/diet.and.mindfulness/
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Sama zmagałam się z nadwagą 
aż wreszcie  trafi łam na The 
1:1 Diet by Cambridge Weight 
Plan. Schudłam 3 lata temu 
20kg i nadal to utrzymuję.

Ty też tak możesz, jeśli tylko 
chcesz pozbyć się zbędnych 
kilogramów. Oferuję Ci: 
  Przyjazne indywidualne 
podejście 
  Bezpłatne cotygodniowe 
konsultacje 
  Moje wsparcie i motywa-
cję na każdym etapie planu
  Produkty dostępne na 
miejscu

CHCESZ SCHUDNĄĆ, 
A NIE WIESZ JAK TO 
ZROBIĆ? POMOGĘ CI.

Sama zmagałam się z nadwagą 
aż wreszcie  trafi łam na The 
1:1 Diet by Cambridge Weight 
Plan. Schudłam 3 lata temu 
20kg i nadal to utrzymuję.

Ty też tak możesz, jeśli tylko 
chcesz pozbyć się zbędnych 
kilogramów. Oferuję Ci: 

  Przyjazne indywidualne 

  Bezpłatne cotygodniowe 

  Moje wsparcie i motywa-
cję na każdym etapie planu

  Produkty dostępne na 

CHCESZ SCHUDNĄĆ, 
A NIE WIESZ JAK TO 
ZROBIĆ? POMOGĘ CI.

tel.: 0 7875 732 968
beti.cambridge@gmail.com
 / beata.bilska.92

WWW.DESIGN4NAILS.CO.UK

DESIGN4NAILS
TRAINING & DISTRIBUTION 

CENTRE

89 BASSETT STREET
LEICESTER
LE3 5ED

WWW.FACEBOOK.COM/DESIGN4NAILS

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

https://twojprospekt.com
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Fizykalna Terapia Naczyniowa przywraca poprawne mikrokrazenie, ktore w 74% jest 

odpowiedzialne za nasze zdrowie. Najwiekszym jej atutem jest walka z zaburzeniami krazenia oraz 

chorobami zwyrodnienowymi. Zwalcza depresje, zwieksza odpornosc na stres oraz czynniki 

zewnetrze. Likwiduje przewlekle bole oraz przyspiesza czas rekonwalescensji pourazowych. Podnosi 

skutecznosc zabiegow fizjoterapi oraz leczen farmakologicznych. Wprowadza organizm w tryb 

samoregeneracji przez co wygladamy i czujemy sie mlodziej. 

Już dziś dowiedz się jak
2 x 8 minut dziennie może
odmienić  rownież  Twoje życie.

Dużo zdrowia, Marta Banovich  Pierwszy certyfikowany dystrybutor w UK

07837 099 124

marta-banovich.bemergroup.com/pl

Poznaj opinie naszych klientów

Od kilku lat borykałam się z uciążliwymi 
bólami migrenowymi spowodowanymi 
codziennym stresem, po kilku sesjach 
terapią Bemer mogłam zrezygnować z 
leków na bardzo długo, a i doraźne bóle 
pleców zredukowały się do minimum...

Doznając ciężkiego wypadku lekarze nie 
dawali mi szans na powrót do aktywności 
fizycznych, wieloletnie fizjoterapie oraz 
akupunktura łagodziły ból oraz urazy na 
bardzo krótko, leczenie urządzeniami Bemer 
pozwoliło mi znów być aktywną oraz 
cieszyć się zdrowym trybem życia...

 Marta, lat 37  Agata, lat 39Paulina, lat 41

Zaledwie po pięciu sesjach terapią Bemer 
wieloletnie bóle reumatyczne zniknęły, 
egzema, z która walczyłam od 3 lat również 
zagoiła się bez śladu…

ABY ZNÓW CIESZYĆ SIĘ PEŁNIĄ ŻYCIA !

https://twojprospekt.com

