
GABINET
Gabinet przy ul. Kadeckiej w Chorzowie jest niepozorny. Nie ma w nim
urządzeń ani narzędzi, brak jest specjalistycznych kremów czy masek. Za to
po masażu są zdumiewające efekty. Jest też satysfakcja z dobrze
wykonanej pracy i zadowolenie klienta. Niektóre osoby przychodzą tu
z czystej ciekawości, na wstępie zaznaczając, że nie wierzą w jakiekolwiek
zmiany już po jednym zabiegu. Kiedy po masażu spoglądają w lustro, są
wyraźnie zaskoczone, a efekty jakie widzą, zaliczają do kategorii cudów. 
To nie cud, tylko kwes�a odpowiedniej techniki i wiedzy. Twarz nie tylko
wygląda inaczej, ale i osoba jest zrelaksowana. Lepszy wygląd od razu
poprawia samopoczucie i dodaje pewności siebie. Masaż ma również
działania długofalowe. Mięśnie, odwdzięczając się za okazaną im troskę
zaczynają pracować. Dzięki temu znikają zmarszczki, a twarz nawet po
zmęczeniu wygląda na wypoczętą.

METODA
Terapia manualna łączy techniki masażu japońskiego, akupresury i drenażu
limfatycznego. Podczas masażu pobudzone zostają wszytkie mięśnie
twarzy, nawet te najgłebiej położone. W obrębie twarzy, karku i szyi
uciskane są punkty młodości. Ich stymulacja eliminuje wiotkość mięśni,
stopniowo redukuje zmarszczki i bruzdy. Dotlenione mięśnie stają się
bardziej elastyczne i się podnoszą. Terapeutka ma holistyczne podejście do
odmładzania, dlatego też często podpowiada w jaki sposób skutecznie
nawodnić organizm i jakie produkty włączyć do swojej diety, aby ich
spożycie gwarantowało zdrowie i urodę nie tylko twarzy, ale i całego ciała.

TO NIE SKÓRA ZDRADZA WIEK
Zdecydowana większość działań upiększających skupia się na poprawie
wyglądu skóry, a przecież to nie skóra zdradza wiek. Zmarszczki, bruzdy
i fałdy na skórze mają charakter wtórny i są spowodowane
zdeformowanym rusztowaniem, które tworzą mięśnie. Skóra jest
odżywiana przez mięśnie, które pokrywa. Gdy mięśnie się starzeją 
lub przestają pracować, krew z trudem zaopatruje skórę w niezbędne
witaminy i składniki odżywcze. Dlatego twarz się zniekształca.

BIOLOGICZNE ODMŁADZANIE DLA KAŻDEGO 
Metoda stymuluje naturalne procesy naprawcze i jest skuteczną
alternatywą dla inwazyjnych i chemicznych metod odmładzania twarzy
i szyi, które mają działanie doraźne, a więc likwidują na pewien czas objawy,
ale przyczyny pozostają. Twarz jest skomplikowaną konstrukcją
biochemiczną i nie można w nią bezkarnie ingerować. Technika masażu
zapewnia równowagę mięśni, które dzięki odzyskaniu możliwości
zaopatrywania się w tlen i składniki odżywcze uzyskują prawidłowe
napięcie i właściwe miejsce na twarzy. Dzięki temu stopniowo znikają
zmarszczki, bruzdy i deformacje, podnoszą się brwi, powieki, kąciki ust,
redukują obrzęki i worki pod oczami, koryguje się owal twarzy. 

NATURALNE ODMŁADZANIE
TWARZY I SZYI
METODĄ LARI YUGAI

„Przywracam młodość 
i piękno rysów twarzy, 
smukłość i kształtność szyi”

,,

TERAPEUTKA MANUALNA MONIKA SŁOTWIŃSKA 
BĘDZIE PRZYJMOWAĆ 

4, 5, 18 i 19 listopada w apartamencie Deluxe 
w hotelu Conrad przy ul. Josepha Conrada 29 

w Krakowie (okolice Galerii Bronowickiej) 
Zapisy telefoniczne 514 492 390 

www.monikaslotwinska.pl

Opinie ze strony internetowej:

Moja twarz wyszczuplała. Wyraźnie wygładziły się zmarszczki
i podniosły powieki.

Teresa 66 lat, Piekary Śląskie 

Po drugim masażu moja blizna na szyi prawie znikła. Oprócz
tego przestałam używać korektora pod oczy. 

Agnieszka 42 lata, Gliwice

Jestem po serii zabiegów. Mam 67 lat i wyglądam lepiej 
niż 10 lat temu. 

Krystyna 67 lat, Ruda Ślaska

Zaczęłam przychodzić do pani Moniki w ubiegłym roku. 
Po trzech zabiegach mąż zaczął mi się uważniej przyglądać
i częściej dzwonić, kiedy byłam poza domem. Nie wiedział skąd
ta zmiana w moim wyglądzie i samopoczuciu. Zrobił się
zazdrosny!

Teresa S. 65 lat, Chorzów

Przed masażem mój syn zrobił mi zdjęcie na komputerze.
Kolejne zrobił mi po masażu. Na drugim zdjęciu wyglądam, 
jak gdyby zostało zrobione 10 lat wcześniej. Stwierdziłam, 
że jednak warto zainwestować w swoją twarz. 

Teresa 56 lat, Siemianowice Śląskie

Chciałam się poddać zabiegowi plastyki powiek, ale kiedy
zobaczyłam, że powieki u koleżanki po kilku miesiącach od
zabiegu znowu opadły, zrezygnowałam. Po pierwszym zabiegu
u pani Moniki byłam zachwycona efektem. Zanim wyszłam
z gabinetu, przeglądałam się w lustrze kilka razy
z niedowierzaniem. Zmiany, które zaszły zupełnie przeszły moje
oczekiwania. Twarz wyraźnie odmłodniała, zniknęły worki pod
oczami. Nie widać śladu zmęczenia na mojej twarzy, mimo iż
wstaję do pracy bardzo wcześnie. Z każdym masażem jest lepiej
i lepiej. Już nie unikam luster. Podobam się sobie. 

Bożena 65 lat, Kraków

Od wielu lat nie pozwalałam sobie robić zdjęć. Po masażu
zmiany w wyglądzie twarzy są tak spektakularne, że
z przyjemnością spoglądam w lustro i pozwalam na zdjęcia. 

Aneta 65 lat, Mikołów

CER TY FI KO WA NA TE RA PE UT KA MA NU AL NA MO NI KA SŁO TWIŃ SKA.


