
W natłoku codziennych spraw wiele 
kobiet zapomina, że do osiągnięcia 
kolejnych sukcesów niezbędny 
jest regularny relaks. Organizując 
konkurs METAMORFOZY 
chcieliśmy zachęcić  każdą kobietę 
do posłuchania swojej intuicji, 
która jest potężnym narzędziem 
do radzenia sobie ze światem 
i podążania własną drogą.

i zakochaj się w sobie” 

„BĄDŹ EGOISTKĄ

Dzięki wykonanym zabiegom na twarz oBagi SHine 
firmy oBagi meDical cera naszej Zwyciężczyni nabra-
ła blasku, świeżego, młodszego i promiennego wyglądu. 
Wcześniej został wykonany zabieg  oxygeneo, dzięki 
któremu skóra została dokładnie złuszczona, składniki 
aktywne wchłonęły się w  głęboką warstwę naskórka, 
a cera została mocno nawilżona.  Pani Kasia potrzebo-
wała też zabiegu na poprawę owalu twarzy i w tym celu 
zastosowano urządzenie MAXIMUS TriLipo by Pollogen. 
To dzięki niemu uzyskaliśmy efekt  pojędrnienia skóry,  
a  zmarszczki zostały mocno zredukowane. Dopełnie-
niem był piękny makijaż, który na tak zadbanej twarzy 
wyglądał zjawiskowo i utrzymywał się cały dzień.

Pani Kasia spędziła też kilka godzin na hotelowym 
basenie by zadbać o swoją sylwetkę. Liczne zabiegi na 
ciało wykonane w 511 MEDI SPA takie jak peeling całego 
ciała, masaż z elementami regeneracji na masce ujędr-

METAMORFOZA w 511 MEDI SPA  
(Poziom 511 Design Hotel & SPA) 
w Ogrodzieńcu

Zanim zaczniemy „leczyć” i zmieniać swój wygląd 
zewnętrzny, musimy zadbać o swoją duszę 
i spokój umysłu. Musimy czuć się zrelaksowani 
i szczęśliwi. Taki błogi  stan uzyskała zwyciężczyni 
konkursu podczas pobytu w 511 MEDI SPA.

Na początku relaks 
w 511 MEDI SPA

Zobaczcie jak w myśl powyż-
szej idei zwyciężczyni kon-
kursu Kasia Kubiczek zyskała 
nowy wizerunek. Poza pięk-
nem zewnętrznym wydoby-
liśmy z  Kasi coś więcej, czego 
nie widać na zdjęciach – akcep-
tację samej siebie, która pozwo-
li jej emanować dobrą energią, 
radością, szczęściem i pięknem.

SPA | NATURA | RELAKS

Film  z metamorfoz dostępny 
na stronie www w zakładce 

HOTEL/TV.Ka
si

a 
Ku

bi
cz

ek
  p

rz
ed

 m
et

am
or

fo
za



niającej, zabieg modelujący sylwet-
kę urządzeniem MAXIMUS Trilipo by 
Pollogen wyszczupliły sylwetkę, za-
działały redukująco na tkankę tłusz-
czową i  zmniejszyły cellulit. Dzięki 
nim Laureatka Metamorfoz wyglą-
dała jeszcze piękniej w  modowych 
stylizacjach. To wszystko dopełni-
ły zabiegi regeneracyjne na dłonie 
i  stopy oraz manicure i  pedicure 
hybrydowy w  czerwonym bardzo 
kobiecym kolorze.

Okiem stylisty- 
-krytyka

Styliści podkreślają, że aby być mod-
ną, nie trzeba wymieniać zawartości 
całej szafy. Ważna jest umiejętność 
doboru kolorów, fasonu do swojej 
sylwetki. Jak twierdzi Joanna Horo-
dyńska, bardzo ważne jest, aby Kasia 
poznała podstawowe zasady stylizacji 
- jest to bowiem świetny początek, by 
pójść o krok dalej i poeksperymento-
wać z najnowszymi trendami aby so-
bie nie zaszkodzić.  Kasia jest niezwykłą 

osobą, bo jest otwarta na wszystko 
i jest osobą, która świetnie radzi sobie 
ze swoją sylwetką. Wie co ukrywać, 
wie co odkrywać. Natomiast jej styl 
jest  mało nowoczesny, dodaje sobie 
lat i  to bardzo chciałabym zmienić 
– podkreślała w rozmowie stylistka.

Bycie egoistką nie 
jest złe…

Laureatka konkursu „BĄDŹ ego-
iSTKĄ i zaKocHaJ SiĘ w SoBie” 
wyglądała zniewalająco, ale to na-
sze zdanie. Co o  całym wydarze-
niu i  zmianach jakie zapanowały, 
powiedziała sama zainteresowana? 
Przez te kilka dni miałam okazje prze-
bywać we wspaniałym miejscu z fan-
tastycznymi ludźmi. To była przygoda 
mojego życia, nigdy jej nie zapomnę. 
Zamierzam ją kontynuować, częściej 
odwiedzając 511 MEDI SPA. Fryzura 
stworzona przez Maćka Maniewskie-
go mocno mnie odmłodziła, a wska-
zówki modowe Joasi Horodyńskiej so-
bie wezmę do serca. No i zabiegi, które 
sprawiły, że zniknęły przebarwienia, 
moja skóra jest jędrniejsza, gładsza. 
Jestem bardzo zadowolona z efektów 
i cieszę się, że zgłosiłam się do meta-
morfozy. Polecam każdej kobiecie aby 
czasem stała się egoistką i odwiedziła 
511 MEDI SPA.

to błyskawiczny 
zabieg pielęgnacyjny 

zainspirowany naturą. 
Wykorzystuje biologiczne 

mechanizmy organizmu 
dając efekt odmłodzenia, 
dotlenienia i rozjaśnienia 

skóry.

Oxygeneo

Maximus 
to najbardziej 

kompleksowe, 
nieinwazyjne 

urządzenie estetyczne 
przeznaczone do 
poprawywyglądu 

i kondycji skóry oraz 
modelowania sylwetki, 

redukcji tkanki 
tłuszczowej i cellulitu.

Stylizacja modowa: Joanna Horodyńska 
– stylistka prezentująca modę na światowym 
poziomie

Stylizacja fryzury: maciej maniewski - styli-
sta gwiazd 

Marka kosmetyczna: amerykańska marka ko-
smetyków oBagi meDical

Makijaż: magdalena Tomsia

Stylizacja wieczorowa: 
suknia wizytowa SalonU SUKni ŚlUB-
nYcH maDonna z Krakowa
kardigan KOBIETA KOT BISZKOPTOWY BEŻ 
firmy riSK maDe in warSaw
obuwie: marka BalDowSKi – kod pro-
duktu: Z00828, kolor czarny

Stylizacja casualowa:
kardigan THE ONE BLACK firmy riSK maDe 
in warSaw
sukienka MARIA ANTONINA BLACK firmy 
riSK maDe in warSaw
obuwie: marka BalDowSKi – kod pro-
duktu: Z00826, kolor złoty

Kasia Kubiczek – 34 lata, mama 6 letniej Wiktorii 

i 1,5 rocznego Marcela. Mieszkanka Zawier-

cia. Od 6 lat całkowicie poświęcona rodzinie. 

W 2016 rok weszła z mocnym postanowieniem: 

„Będę egoistką i znajdę czas również dla siebie 

samej!”. Będąc konsekwentną swoim postano-

wieniom podarowała sobie chwile przyjemności 

w 511 MEDI SPA i zgłosiła się do udziału w naszym 

konkursie METAMORFOZY. 

Do udziału w konkursie mogły się zgłosić 
wszystkie Panie, które skorzystały z  zabie-
gów w 511 MEDI SPA.  Bardzo duże zaintere-
sowanie Konkursem METAMORFOZY „BĄDŹ 
egoiSTKĄ i  zaKocHaJ SiĘ w  SoBie”, 
efekt końcowy i radość Pani Kasi inspiruje 
nas do kolejnej odsłonyJ Zachęcamy więc 
do śledzenia naszej oferty na bieżąco. 

www.poziom511.com/spa

Stylizacje i zabiegi to jednak nie 

wszystko! Zwyciężczyni konkursu 

otrzymała również pakiet upominków, 

które długo jeszcze pozwolą jej się 

rozkoszować nowym wizerunkiem!

METAMORFOZY 
W SKRÓCIE

511 MEDI SPA, to wyjątkowe 
miejsce, w którym jakość 
i perfekcja idą w parze z pełnym 
relaksem,  odprężeniem 
i dogłębną troską o urodę. 
Atmosferę spokoju i wytchnienia 
dopełniają nienachalne 
wnętrza i bliskość naturalnych 
ostańców. 511 MEDI SPA 
zaprasza do ekskluzywnego 
świata zabiegów na twarz 
i ciało opartych na wiodących 
markach kosmetycznych Ericson 
Laboratoire i Obagi Medical, 
gdzie o piękno i komfort gości 
troszczy się wykwalifikowany 
personel. Od 5 marca 2016 
w ofercie 511 MEDI SPA 
dostępne są również zabiegi 
medycyny estetycznej. 
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