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Ma nu al ne od mła dza nie twa rzy i szyi

W swo jej pracy zajmuje się
Pani głównie likwidowaniem
zmarszczek.
Zmar szczki są prze re kla mo wa -
ne (śmiech). Owszem zmar -
szczki się re du ku ją, cza sem
zni ka ją, ale zmar szczki to jest
naj mniej szy prob lem. Ich pow -
sta nie jest spra wą wtór ną. Mło -
de oso by ma ją zmar szczki
i czę sto do da ją im one uro ku.
Na to miast roz my ty owal twa -
rzy, pod wój ny pod bró dek, zaz -
na cza ją ce się li nie ma rio net ki,
opa da ją ce ką ci ki ust czy pog łę -
bio na bru zda no so wo – war go -
wa zdra dza ją wiek, a na wet
do da ją lat. Twarz wy glą da na
smut ną, zmę czo ną, czy wiecz -

nie nie za do wo lo ną. W mo jej
pra cy zaj mu ję się lik wi do wa -
niem przy czyn te go sta nu rze -
czy, a więc sku piam się na
ko rek cie rusz to wa nia, któ rym
dla skó ry są mięś nie. W mo -
men cie, kie dy mięś nie wra ca ją
do rów no wa gi, a więc zaj mu ją
wła ści we miej sce na ma pie
twa rzy, skó ra pięk nie się na
nich ukła da.

Czy mo że Pani podać jakiś
przykład?
Pio no we zmar szczki wo kół ust
są po wszech nie na zy wa ne
„zmar szczka mi pa la cza”. Wbrew
ste re o ty po wi wca le nie do ty czą
wy łącz nie osób, któ re pa lą pa -

pie ro sy. Ma ło te go. Mam klien -
tki, któ re pa lą na ło go wo od wie -
lu lat i nie po sia da ją tych że
zmar szczek. Tra fia ją do mnie
rów nież ko bie ty, któ re ni gdy nie
pa li ły, ale ta ko we zmar szczki po -
sia da ją. Dla cze go? Po nie waż
przy czy na le ży w zach wia nym
ukła dzie mięś nio wym. Na le ży
usu nąć przy czy nę pow sta nia
zmar szczek, wów czas one stop -
nio wo zacz ną się spły cać. Oczy -
wi ście moż na te zmar szczki
ostrzyk nąć, tyl ko wów czas ka -
muf lu je my prob lem, któ ry nie
tyl ko bę dzie na ra stał, ale – co
gor sza – bę dzie się pog łę biał.
Up ły nie ja kiś czas i gór na war ga
się zmniej szy. A prze cież ten
pro ces moż na za trzy mać, a na -
wet go cof nąć. Oczy wi ście do
pew ne go stop nia. 

Ro zu miem, że do Pani
gabinetu przychodzą głównie
osoby obawiające się
skorzystać z medycyny
chirurgicznej czy
estetycznej?
Tak. Z mo ich usług ko rzy sta ją
oso by, któ re chcą wy glą dać na
swój wiek bądź ująć so bie kil ka
lat. Chcą być atrak cyj ne i zad ba -
ne, mi mo zmian, ja kie nie sie ze
so bą up ły wa ją cy czas, ale jed no -
cześ nie są zanie po ko jo ne moż -
li wo ścią wy stą pie nia dzia łań
nie po żą da nych po za bie gach in -
wa zyj nych. 

Czy ist nie je ja kiś prze dział
wiekowy klientów? 
Te ra pia ma nu al na od dzia łu je nie
tyl ko na przy czy ny de for ma cji,
ale ma rów nież dzia ła nie pre -
wen cyj ne, dla te go war to się na
nią zde cy do wać przed 30-tką.
Wów czas jest szan sa, że zmar -
szczki dłu go się nie po ja wią.
Mięś nie bę dą utrzy my wa ne
w rów no wa dze, a tym sa mym
pięk ny owal twa rzy zo sta nie za -
cho wa ny. Młod sze ko bie ty mo -
gą rów nież sko rzy stać z me to dy,
je żeli ich skóra jest zniszczona
nadmier nym opa la niem czy nie -
hi gie nicz nym try bem ży cia. Zaz -
wy czaj po 40 ro ku ży cia
sku tecz ność pie lę gna cji oka zu je
się być ogra ni czo na, ponie waż
z wie kiem mięś nie pod da ją się
od dzia ły wa niu gra wi ta cji, skó ra

tra ci ela stycz ność, wów czas
zmie nia ją się ry sy twa rzy. Dla te -
go trze ba dzia łać. Oso by, któ re
chcą do brze wy glą dać, tra fia ją
do mnie. Nie waż ne czy ma ją lat
50 czy 65+. Za wsze moż na po -
lep szyć wy gląd, a tym sa mym
i sa mo po czu cie. 

Czy męż czyź ni rów nież
korzystają z terapii
manualnej?
Tak. Zad ba ny wy gląd i od mła -
dza nie prze sta ły być do me ną
ko biet. Oto cze nie co raz czę ściej
zwra ca uwa gę na wy gląd męż -
czyzn. Co raz wię cej się od nich
wy ma ga, a i męż czyź ni chcą być
atrak cyj ni i zad ba ni w każ dym
wie ku. Po przecz ne zmar szczki
na czo le, opa da ją ce ką ci ki ust
na da ją twa rzy sro gi i za cię ty wy -
raz, któ ry nie jest atu tem ani
w kon tak tach pry wat nych ani
biz ne so wych. 

Ja kich efek tów można się
spodziewać po pierwszym
zabiegu?
Me to da, któ rą pra cu ję jest sku -
tecz na nie tyl ko w re wi ta li za cji
skó ry, ale prze de wszyst kim
mięś ni bez ko niecz no ści sto so -
wa nia za bie gów chi rur gicz nych
czy za strzy ków z che micz ny mi
sub stan cja mi. Za bieg wy wo łu je
pro ces od na wia nia ko mó rek
i pro duk cję ko la ge nu. Przy wra ca
jędr ność i na pię cie. Uwy pu kle nie
ko ści po li czko wych zmie nia
kształt twa rzy, wysz czu pla ją, ko -
ry gu je owal, pod cią ga ją się „cho -
mi ki” i re du ku je pod bró dek.
Efekt ten jest nie tyl ko wi docz -
ny, ale rów nież od czu wal ny.
Skó ra się za gęsz cza i wyg ła dza.
Te ra pia ma nu al na sto so wa na sy -
ste ma tycz nie utrzy mu je twarz
i szy ję w do sko na łej kon dy cji. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Na tu ral ne Odmładzanie
Twarzy i Szyi 
Monika Słotwińska 
tel. 514 492 390
www.monikaslotwinska.pl 
Chorzów, ul. Kadecka 2 
Kraków, hotel Conrad
(Bronowice) apartament 124 

Rozmawiamy z MONIKĄ
SŁOTWIŃSKĄ, terapeutką
manualną metody Lari Yugai.
Przy wra cam pięk no ry sów 
i uś miech na twa rzy.


