Salon SILVER w Iławie świętuje swoje 10-lecie - ZOBACZ
ZDJĘCIA i sprawdź jubileuszową NOWOŚĆ!
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Jak dziesięciolecie, to czas na nowości! Salon Kosmetyczny SILVER w Iławie świętujący
właśnie jubileusz 10 lat swojej działalności, z tej okazji zakupił nowy sprzęt.
To zaawansowane, nowoczesne urządzenie Dermia Med, które umożliwia skuteczną walkę z
szeregiem kosmetycznych bolączek.
Właścicielka salonu SILVER w Iławie Sylwia Dobies założyła go dokładnie 10 maja 2011 roku.
Niedawno jej działalności "stuknęło" więc 10 lat! Jubileusz 10-lecia w piątek, 11 czerwca był okazją
do świętowania w gronie pracowników, rodziny i przyjaciół.

- Salon to moje trzecie dziecko, a kosmetologia jest
więcej niż zawodem, to moja pasja - mówi właścicielka.
- Zawsze stawiałam na rozwój siebie i swoich
pracowników, a przede wszystkim - na wysokiej klasy

sprzęt kosmetyczny. Cały czas podnosimy swoje
kwalifikacje zawodowe. Aby być na bieżąco,
systematycznie się szkolimy. Myślę, że dzięki temu w
naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Ważne
jest dla mnie również indywidualne podejście do
każdego klienta. Zależy mi, aby każdy, kto nas
odwiedza, choć przez chwilę mógł się odprężyć,
poczuć dotyk elegancji i smak luksusu - dodaje.
Salon SILVER aktualnie zatrudnia trzy wykwalifikowane osoby: Monikę, Samantę i Magdalenę.
Czuwająca nad wszystkim Sylwia Dobies w zawodzie pracuje już ponad 15 lat.

- Po ukończeniu studiów na kierunku odnowa
biologiczna z kosmetologią rozpoczęłam pracę w
jednym z iławskich salonów kosmetycznych, gdzie
zdobywałam kolejne kwalifikacje zawodowe.
Pracowałam tam ponad 5 lat, po czym zdecydowałam
się na własną działalność - opowiada.
Oddana właścicielka, doświadczone pracownice i wysokiej klasy sprzęt - to najmocniejsze strony
salonu.

Specjalnością zespołu są zabiegi dotyczące pielęgnacji twarzy (w tym: lifting bez skalpela),
ale to nie wszystko! SILVER oferuje także: pielęgnację dłoni i stóp, makijaż permanentny i
okolicznościowy, przedłużanie i zagęszczanie rzęs, depilację woskiem oraz laser medyczny. Młodym
oraz tym, którzy nigdy nie mają dość biżuterii, proponuje przekłuwanie uszu, a ci, którzy mają trochę
więcej doświadczenia, mogą skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej.

Ponadto, SILVER już od 3 lat jest autoryzowanym salonem marki Dermia Solution i jako jedyny w
mieście ma wysokiej klasy sprzęt do poliabrazji, mikroaktywacji M oraz Dermia Med. Zarówno
zabiegi, jak i oferta produktów do domowej pielęgnacji, sera, kremy i inne, cieszą się dużą
popularnością.
TERAZ, SPECJALNIE Z OKAZJI JUBILEUSZU 10-LECIA, SALON WPROWADZA NOWOŚĆ:
MOŻESZ TUTAJ SKORZYSTAĆ Z UNIKATOWEGO SYSTEMU ZABIEGOWEGO DERMIA
MEDICAL.

Dermia MEDICAL pozwala niezwykle efektownie stymulować i zagęścić skórę właściwą, a
jednocześnie bardzo precyzyjnie podać jedno z trzech serów docierających aż do wnętrza komórek.
To metoda skuteczna, nie obciąża układu odpornościowego i nie powoduje dyskomfortu.
Łączy pracę głowicą z jednorazowym sterylnym aplikatorem posiadającym ultracienkie igły oraz
preparaty pobudzające mitochondria komórek. To wykorzystanie wieloletniej wiedzy naukowej, które
posłużyło do stworzenia patentu na dostarczanie składników aktywnych w głąb skóry przy
minimalnej ingerencji w tkanki.

Zastanawiasz się, czy Dermia MEDICAL jest dla Ciebie? Odpowiedź brzmi TAK, jeśli
borykasz się z tymi problemami.
Zmarszczki
Niski stopień inwazyjności pozwala wykorzystywać urządzenie do pracy na całej powierzchni twarzy,
także w bardzo delikatnych miejscach, np. powierzchni wokół ust albo skórze pod oczami. Delikatne
zmarszczki mogą zniknąć całkowicie, a te głębsze staną się o wiele płytsze.
Zaburzenia pigmentacji
Stymulacja Dermią MEDICAL pozwoli na aktywowanie procesów samonaprawczych skóry, a
podawane podczas zabiegu serum rozjaśni pozostałe plamy barwnikowe.
Trądzik różowaty
Po raz kolejny, dzięki odpowiedniej stymulacji, można uzyskać lepszą, bardziej jedwabistą fakturę
naszej skóry. Jeśli zdecydujemy się na serum Purifying Booster, wzmocnimy naszą naturalną barierę
ochronną skóry i oczyścimy ją.
Blizny
Niestety, łatwo się ich nabawić, a ze względu na biologiczne właściwości, dotyczące przepływu krwi
w uszkodzonych miejscach, blizn nie da się usunąć w całości. To, na co możemy jednak wpłynąć, to
głębokość, kolor oraz struktura blizny. Dzięki terapii urządzeniem Dermia MEDICAL blizny staną się
znacznie mniej widoczne.
Rozstępy
Kto nie ma z nimi problemu? Szacuje się, że problem rozstępów może dotyczyć nawet 90% kobiet w
ciąży, a nie jest to przecież jedyne ich źródło! Metoda pozwoli Ci zmienić koloryt pasm, a
powierzchnia rozstępów stanie się równiejsza.
Po więcej informacji i indywidualną, dobraną do Twoich potrzeb poradę zapraszamy do salonu!

Salon Kosmetyczny „SILVER”

Sylwia Dobies
ul. Dąbrowskiego 15A/3A
14-200 Iława
Tel. 603 882 344.

~~galeriaspc~~6293~~
Artykuł sponsorowany.
Zdjęcia: Artur Kijewski.
Źródło:
https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/64595-salon-silver-w-ilawie-swietuje-swoje-10-lecie-zobacz-zdjecia-i-sprawdz-jubil
euszowa-nowosc

