
Tomasz Burkacki 
– fryzjer  

Pani Ela miała dobrze obcięte włosy, ale kolor wymagał 
korekty na bardziej odpowiedni, chłodny odcień. 

Zaproponowałem też bardziej swobodne ułożenie 
włosów, które wydobyło z nich całą ich urodę.

Sergiusz Osmański 
– wizażysta

Makijaż , który zaproponowaliśmy, stawiał 
na rozświetlenie twarzy. Ten typ urody dobrze 
prezentuje się w chłodniejszych odcieniach. 
Odradzamy też perłowe szminki – matowa będzie 
o wiele bardziej elegancka.

Już wiadomo – wystarczyło odpowiedzieć na pytania i wysłać kartkę, 
czyli wziąć w konkursie Metamorfoza z Pirolam Szampon, aby przejść 
metamorfozę pod okiem mistrzów. Metamorfoza połączona była 
z wypoczynkiem w pięknym otoczeniu i zabiegami SPA. Cały majowy 
weekend poświęcony pielęgnacji i relaksowi. W tym wydaniu naszego 
magazynu prezentujemy kolejną ze zwyciężczyń, Panią Elżbietę Kilańską.

To wyjątkowe doznanie...

Pani Elżbieta przed 
metamorfozą



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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Ekipa Metamorfoz:

Sergiusz Osmański
wizażysta

Piotr Furman 
zdjęcia 

www.piotrfurman.com

Tomasz Burkacki
fryzjer

www.hairmaster.pl

Jak swoje wrażenia opisuje  
Pani Elzbieta?

Zdarzało mi się oglądać prezenta-
cje sztuki makijażu czy stylizacji, ale 
uczestniczenie w niej samej, i to w bla-
sku fleszy, to wyjątkowe doznanie. 
Stopniowa przemiana dokonująca się 
za sprawą fryzjerów, wizażystów i sty-
listów, była prawdziwą metamorfozą 
kobiecej urody i stylu.
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