
 

 

 

 

 

 

 

 



Każda Panna Młoda chce wyglądać w dniu ślubu pięknie i wyjątkowo, ale warto odpowiednio wcześnie 

otoczyć specjalną troską naszą skórę twarzy i ciała.  

Wszelkie zabiegi należy wykonywać na kilka tygodni przed ślubem. 

 

Na ostatnią chwilę pozostawiamy tylko manicure i pedicure. 

 

Specjalnie dla Was, poprosiłam Panią Martę Szarogroder, przedstawicielkę kliniki Lorenzo Coletti, 

 aby odpowiedziała na kilka pytań. 

 

 

1. Jak najrozsądniej ułożyć sobie terminarz pielęgnacji? 

Wszystko zależy od tego co mamy do zrobienia. Jeśli jest to tylko zabieg pielęgnacyjny, 

makijaż, manicure i pedicure to wystarczy nam tydzień plus dodatkowy termin na make up 

próbny. Jeśli natomiast czeka nas np. przeprawa z bliznami potrądzikowymi, czy 

przebarwieniami, a dodatkowo chcemy, by nasze ramiona w sukni z gorsetem prezentowały 

się obłędnie to musimy dać sobie kilka miesięcy. 

 

 

2. Jakie zabiegi są polecane dla Przyszłych Panien Młodych? 

O które partie należy zadbać? 

Jeśli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne last minute to absolutnym hitem jest 

Intraceuticals, zabieg skuteczny i bezpieczny, a do tego niezwykle przyjemny.  

Przy pomocy hiperbarycznego tlenu wtłaczane są w skórę substancje czynne- kwas 

hialuronowy i witaminy oraz minerały. Efekt jest obłędny. Skóra jest gładka, napięta, 

nawilżona, znikają drobne zmarszczki, nabiera blasku. Nie bez powodu jest to ulubiony 

zabieg wielu hollywoodzkich gwiazd takich jak: Eva Longoria czy Kim Kardashian lub 

Miranda Kerr.  

Jeśli mamy trochę czasu przed ślubem, a na naszej skórze są plamy lub 

niedoskonałości związane z aktualnym lub przebytym trądzikiem doskonale sprawdzą 

się medyczne  kwasy pH Formula. Usuwają przebarwienia, niwelują trądzik i pierwsze 

oznaki starzenia skóry. Jeśli chodzi o działanie liftingujące doskonale poradzi sobie 

medyczna fala radiowa.  

Przechodząc do skóry na ciele  na ciele- mamy do dyspozycji Icoone Laser i 

sonotermolipolizę. Połączenie tych zabiegów daje spektakularne efekty ujędrnienia, 

redukcji cellulitu i obrzęków oraz modelowania sylwetki.  

Najważniejsze jest jednak to jaki chcemy osiągnąć efekt dlatego zawsze warto 

skorzystać z bezpłatnych konsultacji przy pysznej kawie.  

 



3. Wiele osób rezygnuje z inwazyjnych metod w obawie o powikłania. 

           Czy są one częste? 

Nie, są rzadkością i przeważnie wynikają z nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych lub 

zatajenia informacji dotyczących przeciwwskazań do wykonania zabiegu, natomiast przed 

samy ślubem nie warto ryzykować, ale co ważniejsze jeśli decydujemy się na nie nawet kilka 

miesięcy przed ślubem to należy zadbać by były wykonane przez fachowców na aparaturze 

medycznej. Trzeba też pamiętać, że w sezonie ślubnym czyli późną wiosną lub latem z wielu 

zabiegów inwazyjnych jesteśmy wykluczeni np. przez fakt, że są światłouczulające i nie 

możemy eksponować skóry na słońce.  

 

4. Jak zadbać o cerę i ciało przed ślubem, jeśli ktoś  korzysta z opalania, - czy warto wykonać później jakieś 

zabiegi w salonie kosmetycznym (nawilżające lub inne)? 

 

Zdecydowanie. Słońce wysusza skórę, a sucha skóra uwidacznia zmarszczki, warto więc ją 

zrewitalizować, odżywić i nawilżyć. Tu doskonale sprawdzi się wspomniany wyżej zabieg 

Intraceuticals na bazie kwasu hialuronowego lub elektroporacja, która wtłacza ampułkę 

głęboko w skórę, tam gdzie żadne kremy nie dochodzą.  

 

5. Czy możemy domowymi sposobami uzupełnić zabiegi wykonane w klinice? 

Oczywiście. My zadbamy o skórę właściwą i naskórek, natomiast naskórek wymaga także 

codziennej pielęgnacji, Warto stosować kosmetyki z tej samej gamy, z której zabiegów 

korzystamy, gdyż intensyfikuje to i przedłuża efekt. Jeśli nie mamy takiej możliwości- warto po 

prostu nawilżać, odżywiać, chronić przed promieniami UV i co bardzo ważne- dokładnie 

oczyszczać i tonizować skórę.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gdańska Pracownia Ślubów, Dorota Kurlenda (Janicka) tel. kom. +48604901414 



Zabiegi na twarz i ciało to dla nas prawdziwa uczta i relaks. 

Wizyty nastroją  nas pozytywnie, a skóra się odwdzięczy pięknym, promiennym 

wyglądem. 

 

SPECJALNIE DLA WAS Klinika Urody Lorenzo Coletti Gdańsk 

Przygotowała SUPER PROMOCJĘ 

PODAJ KOD RABATOWY „ GDAŃSKA PRACOWNIA ŚLUBÓW” 

BY OTRZYMAĆ 25% na wszystkie pojedyncze zabiegi dostępne w ofercie, 

a także możliwość negocjowania większego rabatu przy zakupie pakietu 

zabiegów. 

 

 KOD RABATOWY „ GDAŃSKA PRACOWNIA ŚLUBÓW” 

WAŻNY 

OD    14.05.2018r.   DO     30.09.2018r. 

 

Jeśli któraś z Was zechce skorzystać z profesjonalnych usług u 

kosmetologa lub lekarza medycyny estetycznej  przed swoim ślubem,  

podaję kontakt do kliniki.  

 

Adres: 

80-172 Gdańsk 

ul. Trzy Lipy 4/2 

+48 733 308 080 

gdansk@lorenzocoletti.pl 

Godziny otwarcia 

Poniedziałek - Piątek 

9
00
 - 22

00
 

Sobota 

9
00
 - 17

00
  

Życzę Wam przyjemnego i spokojnego czasu przed ślubem. 

 

Dorota Kurlenda (Janicka) 

Konsultantka Ślubna 

mailto:gdansk@lorenzocoletti.pl

