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rozalia

Wdzisiejszych czasach, jeśli 
chcemy wzbudzać zaufanie, 
dbanie o  wygląd to obo-

wiązek. Jeśli dobrze się prezentujemy, 
zapewniamy sobie nie tylko uznanie 
innych, ale też lepsze samopoczucie. 
Jesteśmy pewni siebie, a zatem możemy 
więcej. Dlatego jeśli wątpisz, czy warto 
poprawiać swój wygląd, pamiętaj: za-
wsze warto – sprawi to, że poczujesz 
się lepiej. Niektórzy mają zdolność do 
wyglądania świetnie zawsze, wszędzie 
i o każdej porze dnia i nocy. Inni odda-

ją się w ręce profesjonalistów. Ktoś inny 
planuje nam fryzurę, makijaż, doradza 
jak się ubierać. Lekarz stomatolog rów-
nież jest w  gronie ekspertów kreowa-
nia wizerunku. Uśmiech jest przecież 
atutem. Piękne, białe zęby przyciągają 
uwagę, tak samo jak długie rzęsy, pięk-
ne oczy czy gęste włosy. I  skoro rzęsy 
można pogrubić tuszem, oczy podkre-
ślić cieniem, a włosy podnieść na pian-
ce, dlaczego nie wyróżnić też naszego 
uśmiechu? Czasem wystarczy, że wybie-
limy zęby, jeśli są zdrowe i kolor jest ich 

jedynym mankamentem. Efekt będzie 
oszałamiający. Ale co, gdy nasz uśmiech 
nas nie zadowala? Albo co gorsze jest 
powodem kompleksów, gdy martwe, 
ciemne zęby nie pozwalają nam poczuć 
się pewnie?

Rozalia jest żywiołową, energiczną, 
młodą kobietą. Niesamowicie entuzja-
styczną i ekspresyjną. Jej marzeniem był 
piękny uśmiech. Naszym – spełnić je.



Największym zastrzeżeniem pa-
cjentki był niejednolity kolor zębów 
oraz nieestetyczne wypełnienia. 
Zależało jej także na rozjaśnieniu 
wszystkich zębów. Po przepro-
wadzonym badaniu i  omówieniu 
możliwych rozwiązań, wspólnie 
zadecydowaliśmy o leczeniu za po-
mocą licówek porcelanowych. Li-
cówka to cienka łuska, naklejana 
na delikatnie oszlifowany ząb. Ich 

zastosowanie, pozwala na zachowa-
nie większej ilości tkanki zęba niż 
w  przypadku tradycyjnych koron 
i umożliwia odbudowę prawidłowej 
biomechaniki zębów. Pacjenci naj-
bardziej doceniają to, że adhezyjnie 
cementowane licówki porcelanowe 
pozwalają na uzyskanie idealnej es-
tetyki zębów w odcinku przednim. 
Jak widać udało nam się uzyskać 
ten efekt u naszej pacjentki.
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Autorem wszystkich zdjęć w niniejszym artykule jest fotograf Wojciech Koszowski.

Dr Anna  
Seget-Bieniasz
Lekarz dentysta, specjalizuje 
się w stomatologii zachowaw-
czej, nowoczesnym leczeniu 
kanałowym pod mikrosko-
pem oraz minimalnie inwa-

zyjnym leczeniu protetycznym. Absolwentka licz-
nych szkoleń z  zakresu nowoczesnej endodoncji 
i protetyki. Autorka licznych publikacji o tematyce 
stomatologicznej, między innymi serii artykułów 
specjalistycznych o  przewadze stożkowej tomo-
grafii wolumetrycznej (CBCT) nad konwencjo-
nalnymi zdjęciami radiologicznymi. Nieustannie 
pogłębia wiedzę na licznych kursach i  konferen-
cjach naukowych. W  swojej pracy kładzie nacisk 
na kompleksowe planowanie leczenia.

Dr Barbara 
Urbanowicz-Śmigiel
Lekarz stomatolog, współwła-
ściciel „Śmigiel Implant Master 
Clinic”.
Specjalizuje się w  stomatologii 
estetycznej, której bazą jest in-
terdyscyplinarne podejście do planowanych re-
konstrukcji protetycznych, mających na celu przy-
wrócenie prawidłowych funkcji zgryzowych i uzy-
skanie lepszych efektów estetycznych. Jest autorką 
rozdziału poświęconego stomatologii w  książce 
Doroty Stasikowskiej-Woźniak „W  sukience do 
sukcesu” z udziałem Jolanty Kwaśniewskiej, Doro-
ty Soszyńskiej i  Grażyny Kulczyk oraz mentorem 
ds. stomatologii fundacji Dress For Success. Pisze 
także publikacje w  branżowej prasie medycznej 
(„TPS, „Endodoncja w Praktyce”, „Cosmetic Den-
tistry”). Wyznaje zasadę minimalnej ingerencji, 
a maksymalnych korzyści, która doskonale spraw-
dza się w korektach estetycznych.
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Aby dopełnić metamorfozę Rozalii, należało zadbać także o perfekcyjny wygląd twarzy i makijaż. Przed jego wyko-
naniem, kosmetyczka dobrała  do potrzeb jej skóry serie trzech zabiegów:  - trwałe nawilżenie z mikrodermabrazją. 
Dzięki nim skóra nabrała jednolitego kolorytu i została intensywnie nawodniona, a wykonany makijaż był trwalszy.

KroK 1
W pierwszej kolejności kosmetyczka przygo-
towała twarz pod makijaż, używając:
• mleczka z alpejskimi ziołami do cery 
normalnej i suchej oraz toniku z rumian-
kiem;
• nawilżającego kremu do twarzy HydraQuench;
• kremu pod oczy Eye Revive Beauty Flash 
o działaniu rozświetlającym i nawilżającym.

KroK 6
Wykończenie makijażu:
• puder Ever Matte Mineral Powder nr.00
• róż Blush Prodigy nr 03;
• Fix Make-up mgiełka utrwalająca maki-
jaż, która pozostawiając niewidoczną war-
stwę na powierzchni skóry, ożywia kolor 
makijażu i przedłuża jego trwałość. 

KroK 2
Następnie nałożono na twarz:
• baza pod makijaż Instant Smooth Per-
fecting Touch, która doskonale wygładza 
i ujednolica skórę;
• podkład True Radiance nr 107, który 
zapewnia 24-godzinne nawilżenie, dzięki 
wykorzystywaniu światła nadaje cerze nie-
skazitelny i promienny blask.

KroK 5
Makijaż oczu nową paletą cieni jesień/zima 
2015
• 5-Colour Eyeshadow Palette nr 02 Pretty Night
Dzięki jego wyjątkowości i uniwersalności  
można bardzo łatwo przejśc z makijażu dzien-
nego do makijażu wieczorowego. 
• Ombre Matt 07 w kolorze Corbon Black.

KroK 7
• tuszowanie rzęs: tusz wydłużający Be 
Long Mascara;
• brwi: kredka do brwi nr 02 z najnowszej 
kolekcji z woskiem pszczelim;
• makijaż ust najnowszą pomadką o trwa-
łości 6h nr 749 Bubble Gum Pink.

KroK 3
Dla wyrównania koloru pod oczami zasto-
sowano:
• baza na powiekę Instant Light Eye Per-
fecting Base – wygładza, koryguje wszelkie 
niedoskonałości oraz przedłuża trwałość 
cieni do powiek;
• korektor InstantLight Brush-On Perfector; 
• rozjaśnia zacienione obszary i minimalizu-
je oznaki zmęczenia nr 00 Light Beige.

KroK 4
• jasny beżowy cień 01 Ombre Matt jako baza 
pod makijaż oka.

Clarins Beauty Studio to profesjo-
nalny salon kosmetyczny, obcho-
dzący w tym roku 15-letni jubileusz. 
Pracownicy salonu Clarins specja-
lizują się w  zabiegach rzeźbiących 
i  ujędrniających ciało. Przygoto-
wano również specjalne rodzaje te-
rapii dla mężczyzn, a także kobiet 
w ciąży, uwzględniające specyficzne 
potrzeby ich skóry. Połączenie na-
turalnych produktów z  doskonały-
mi technikami aplikacji gwarantuje 
uzyskanie natychmiastowo widocz-
nych rezultatów.

O wyjątkowości salonu świadczy 
tegoroczna nominacja do konkur-
su „Gala Beauty Stars” jako jeden 
z dwudziestu najlepszych gabinetów 
kosmetycznych w Polsce.

Clarins Beauty Studio 
ul. Andrzeja 25/1, Katowice, 
tel. 032/ 257 18 01 
www.clarins.katowice.pl

www.facebook.com/ 
ClarinsBeautyStudio

Makijaż wykonała Joanna Bulińska


