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WARSZTATY DLA KAŻDEJ  
Z NAS W SOPOCIE
Marta Gąska, jedna z najlepszych makijażystek w Polsce, 
poprowadzi weekendowe warsztaty, podczas których 
będzie można nauczyć się (lub poprawić swoje umiejęt-
ności) Beauty Glow Makeup, czyli makijażu dziennego 
upiększającego, oraz Glam Look, czyli makijażu wieczo-
rowego. Podczas Beauty Camp by Marta Gąska odbędą 
się również dodatkowe warsztaty, m.in. z rozwoju 
osobistego z Pauliną Biernat i spotkania z Przemkiem 
Gibaszewskim – projektantem i stylistą.  
Termin 25–28 września 2020.

NEAUVIA REBALANCING
PROGRAMS 
Specjaliści Neauvia opracowali specjalne 
programy pielęgnacyjne, które są połączeniem 
profesjonalnych zabiegów z wykorzystaniem 
wypełniaczy zawierających usieciowiony kwas 
hialuronowy, kosmeceutyków i suplementów. 
To cztery programy – pierwszy zapewnia 
nawilżenie i regenerację skóry twarzy, drugi 
koncentruje się na odbudowie jej objętości, 
trzeci poświęcony jest ustom, a czwarty 
dłoniom. Na przykład w programie pierwszym 
znalazł się profesjonalny zabieg opierający się 
na mezoterapii Hydro Deluxe – przywracają-
cym nawilżenie i udoskonalającym jakość 
skóry, Stimulate lub Intense Flux – zapewniają-
cym odbudowę objętości i poprawę jakości 
skóry oraz Rigen Restore Mask – nawilżającej 
masce, wyciszającej i pobudzającej witalność 
skóry. Istotnym elementem programu są 
produkty do codziennego rytuału pielęgnacyj-
nego – C-Shot Serum, krem do twarzy Cerami-
de Shield i suplementacja Anti-Age Booster. 
Wszystkie programy opracowano tak, by 
zapewniały efekt synergii. domowaklinika.pl

MENTALIST NOWA 
JAKOŚĆ ŻYCIA  
Mentalist to platforma stworzo-
na przez dziennikarkę, mamę  
i fankę zdrowego stylu życia 
Beatę Sadowską oraz miłośnicz-
kę surfingu i Martę Błocką – 
specjalistkę od start up-ów. 
Znajdziecie tu wykłady dotyczą-
ce wszystkiego, co pozwoli wam 
dotrzeć do lepszej wersji siebie. 
Jeśli stawiasz na samorozwój 
i szukasz inspiracji, zajrzyj 
na www.mentalist.pl. Beata 
opowie tam o zdrowiu na 
talerzu i bieganiu, Roma Gąsio-
rowska o dobrym życiu i zmia-
nie, Dominika Gwit o samoak-
ceptacji, Aida Kosojan-Przybysz 
o równowadze między ciałem, 
duszą a rozumem, a Areta 
Szpura o ekologii. Co dwa 
tygodnie nowe wykłady  
i spotkania! mentalist.pl


