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Metamorfozy

– Muszę przyznać, 
że uczestnictwo w waszym 
konkursie „Metamorfozy 
z Pirolam Szampon” 
i udział w sesji, był dla mnie 
niesamowitą przygodą 
– przyznała Pani Sylwia. 
– Przepiękne miejsce SPA 
OSSA, wspaniali ludzie 
i wiele emocji...
Wszystko to będę 
zawsze miło wspominać.

KONKURS!
  Metamorfozy 
      z

Modny makija¿

Sesja zdjêciowa
Nowa fryzura
(pod okiem fryzjera gwiazd 
– Tomasza Burkackiego)

Relaksuj¹ce 
zabiegi w SPA

Spośród nades³anych zg³oszeñ wy³onimy 5 pañ,                 
które wezm¹ udzia³ w niezapomnianej  
metamorfozie w SPA, w hotelu Ossa.

Wygraj pobyt w SPA!

Spośród nades³anych zg³oszeñ wy³onimy
które wezm¹ które wezm¹ 
metamorfozie w SPA
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Pacjenci mówią mi,  
że kwitnę...
Wystarczyło odpowiedzieć na pytania i wysłać kartkę, czyli – wziąć udział 
w konkursie „Metamorfoza z Pirolam Szampon”, aby dokonać zmiany własnego 
stylu pod okiem mistrzów. Na początek prezentujemy efekt sesji z udziałem 
Pani mgr farm. Sylwii Kopeć, pierwszej ze zwyciężczyń naszego konkursu.

Jak swoje wrażenia 
opisuje pani Sylwia?

Od ośmiu lat pracuję w Ap-
tece „Pro-Vita” w Czecho- 
wicach-Dziedzicach. Jestem 
mamą dwóch wspaniałych 
chłopaków: Kamila i Dawi-
da. Moje życie toczy się po-
między domem a pracą i nie 
mam zbyt wiele czasu dla 
siebie samej. Wygranie wy-
jazdu do SPA było moim ma-
rzeniem. Wypełniając kupon 
konkursowy „Metamorfozy 
z  szamponem Pirolam” na-
wet przez myśl mi nie prze-

szło, że marzenie to się spełni. Do dziś nie mogę uwierzyć, że to 
właśnie do mnie zadzwonił telefon, a głos 
w słuchawce poinformował mnie, że jestem 
w gronie zwycięzców. W drodze na sesję po-
myślałam sobie, ze to chyba jakaś bajka. Na-
wet pogoda nam sprzyjała. Mistrz nożyczek, 
Tomasz Brukacki znacząco odmienił moją 
fryzurę. Zarówno pacjenci, jak i moi znajo-
mi, po moim powrocie zauważali korzystną 
przemianę – mówią mi teraz, że „kwitnę". My-
ślałam, że najbardziej stresująca będzie sesja 
zdjęciowa, ale Piotr Furman umiał rozładować 
napięcie. Bardzo mile wspominam też porady 
kosmetyczne wizażystek z zespołu Sergiusza 
Osmańskiego, które zmobilizowały mnie do 
większej dbałości o cerę.

W oczekiwaniu 

na odmianę

Pani Sylwia 
przed metamorfozą
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Tomasz Burkacki 
– fryzjer  
(www.hairmaster.pl)

Pani Sylwia miała dobrze dobrany kolor 
włosów, wystarczyło go tylko odświeżyć. 
Fryzurze odjęliśmy objętości, przez co 
nabrała lekkości. Przy takim cięciu, jakie 
zastosowałem, codzienne ułożenie wło-
sów nie powinno zabierać dużo czasu.
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Pora na modelowanie 

nowej fryzury

Sergiusz Osmański – wizażysta
W pielęgnacji każdej cery, także tłustej i mieszanej, nie 
można zapominać o jej nawilżaniu. Koniecznie też 
należy pamiętać o regulacji brwi. Właściwie wykona-
na „otwiera oko”. W makijażu Pani Sylwia powinna 
stosować chłodne kolory. Z profesjonalnym 

fotografem sesja zdjęciowa 

jest zawsze  dobrą zabawą




