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W
szyscy znamy te-
lewizyjne pro-
gramy, w których 
zwyczajne ko-
biety z pomocą 

stylistów i fryzjerów przeobra-
żają się w gwiazdy filmowe. Te-
raz dziesięć wrocławianek do-
stało taką szansę. Co tydzień 
na łamach Magazynu Rodzin-
nego „Gazety Wrocławskiej” 
i w portalu www.wroclaw. 
naszemiasto.pl opublikujemy 
efekty metamorfoz w Galerii Sky 
Tower. 

Co trzeba było zrobić, aby 
przejść metamorfozę? Wysłać 
zgłoszenie do portalu Wroclaw. 
naszemiasto.pl. Następnie od-
było się głosowanie interne-
towe. Dziesięć pań, które prowa-
dziły w głosowaniu, zakwalifi-
kowało się do metamorfoz. 

Najwięcej głosów zdobyły Jo-
anna Olszewska (900), Ag-
nieszka Bałka (859) i Dorota 
Piech (778). Bezpłatne metamor-
fozy przejdą także Maja Wójcik, 
Ewa Sarzyńska, Sylwia Grzyb, 
Sylwia Sienkiewicz, Monika 
Kukuła, Sabina Józefaciuk i Kry-
styna Niepołomska. 

Co będzie działo się teraz? 
Wrocławiankami zajmą się sty-
liści z butiku Jolli, kosmetyczki 
z Kosmetycznego Instytutu Dr 
Irena Eris oraz fryzjerzy z salonu 
Broadway w Galerii Sky Tower. 

Jako pierwszą pokazu-
jemy Państwu Agnieszkę Bałkę. 
Agnieszka jest fotomodelką, in-
teresuje się fotografią. Dlaczego 
zgłosiła się do metamorfozy? 

– W pewnym momencie  mój 
wygląd przestał mnie cieszyć, 
nie podobało mi się, jak wyglą-
dam – opowiadała Agnieszka. 
– Nie miałam jednak już pomy-
słu na siebie, dlatego się zgłosi-
łam. Mam nadzieję, że meta-
morfoza pomoże mi zmienić 
mój wygląd i zaistnieję jako 
nowa osobowość – tłumaczyła 
Bałka przed metamorfozą. 

Gdzie się odbywała 
metamorfoza? 
Najpierw Agnieszka Bałka trafiła 
do Kosmetycznego Instytutu Dr 
Irena Eris, gdzie oferują  bogaty 
program zabiegów na twarz 
i ciało specjalnie dostosowany 
do różnorodnych potrzeb. 

– Stale wzbogacamy go 
o nowe atrakcyjne propozycje, 
wykorzystując aktualną wiedzę 
i nowoczesny sprzęt kosme-
tyczny – zachwala Karolina 
Fałek.  We Wrocławiu znaj-
dziemy ich w Galerii Sky Tower 
na pierwszym piętrze. 

– Pierwsza uczestniczka  me-
tamorfoz miała wykonany za-
bieg Redness Nano Relief. Jest 
to innowacyjny program pie-
lęgnacyjny, który wzmacnia 
i koi cerę naczyniową – tłuma-

czy specjalistka z Instytutu Dr 
Irena Eris. 

W ramach tego zabiegu 
oprócz peelingu enzymatycz-
nego wykonuje się m.in. masaż 
metodą Ionto Ice Heat, czyli na-
przemiennym działaniem ciepła 
i zimna. To wzmacnia naczyn- 
ka i zapobiega ich uszkodze-
niom. 

Na koniec została nałożona 
maska trójalgowa z okrzemków,  
brunatnic i krasnorostów. 

W trakcie zabiegów kosme-
tyczka wykonała masaż głowy 
i dłoni, który znajduje się w stan-
dardzie wykonywanych zabie-

gów w Kosmetycznym Instytu-
cie Dr Irena Eris. Kosmetyczka 
zajęła się także makijażem 
fotomodelki. 

Później przyszedł czas 
na włosy. O nową fryzurę 
wszystkich pań biorących udział 
w metamorfozach zadba sieć sa-
lonów fryzjerskich Broadway 
Group. Najnowszy salon mieści 
się w Galerii Handlowej Sky 
Tower (poziom 0). 

Broadway to firma stworzona 
przez rodowitych wrocławian 
dla wrocławian. Od ponad 15 lat 
jedna osoba weryfikuje  swoich 
pracowników, dlatego umiejęt-
ności wszystkich stylistów są 
równie wysokie. Fryzjerzy sty-
liści salonów Broadway  obsłu-
gują miesięcznie ponad 6 tysięcy 
osób. 

– Nasza modelka, Pani Ag-
nieszka, miała bardzo ponisz-
czone ciągłym rozjaśnianiem 
włosy, jej naturalny kolor był 
dużo ciemniejszy – zdiagno-
zowała stan włosów stylistka 

Katarzyna Gabińska. Aby popra-
wić kondycję włosów, zapropo-
nowała kolor zbliżony do natu-
ralnego poziomu jasności. 

– Dzięki temu włosy Pani Ag-
nieszki wyglądają na dużo 
zdrowsze, mają swój naturalny 
połysk – opowiada fryzjerka 
z Broadway. Dzięki temu po me-
tamorfozie nie będzie już ko-
nieczności farbowania włosów 
tak często jak do tej pory.   

Włosom oprócz koloru na-
dano także nowy kształt. 

– Taki, który sam się ułoży 
przy codziennym czesaniu, 
to bardzo praktyczna i wygodna 
propozycja modnej fryzury – 
podsumowuje Katarzyna Ga-
bińska. 

Ostatni etap – nowy styl! 
Odmiana wizerunku odbywa się 
w Butiku Jolli. To pierwszy w Pol-
sce nowoczesny koncept mo-
dowy. Na powierzchni prawie 
1000 mkw. znajdują się autor-
skie kolekcje najlepszych pol-

skich projektantów. Kreacje do-
stępne w butiku są skierowane 
do kobiet ceniących klasykę, ele-
gancję, a także odważnych, które 
chcą oczarować, kusić, a nawet 
szokować. 

Butik Jolli mieści się na pierw-
szym piętrze Galerii Sky Tower. 
Doradcy i styliści pomagają do-
konać właściwego wyboru. 

– Pani Agnieszka to osoba 
świadoma najnowszych tren-
dów w modzie. Zdradziła nam, 
że podpatrując pokazy mody 
światowych projektantów, czę-
sto stara się we własnym zakre-
sie odtworzyć kreacje, inspirując 
się największymi domami mody 
– opowiada Filip Marek, stylista 
w butiku Jolli. – Ubranie tak 
świadomej mody osoby było dla 
nas nie lada wyzwaniem – do-
daje. 

Gdy jednak zobaczyli Ag-
nieszkę Bałkę z nową fryzurą 
i w pięknym makijażu,  od razu 
postawili na paletę barw podkre-
ślającą nowy kolor włosów. 

Nowa stylizacja składa się z in-
tensywnie koralowego topu, 
który bardzo dobrze kontrastuje 
z białą, haftowaną spódnicą. 

Długość spódnicy została do-
brana tak, aby wyeksponować 
szczupłe nogi kandydatki, do-
datkowo pasek ze złotą klamrą 
podkreśla zgrabną sylwetkę. 

– Kamelowy, wierzchni  
trencz to element garderoby, 
który powinien znaleźć się 
w szafie każdej kobiety – za-
chwala Filip Marek. –  Sprawdza 
się zarówno na co dzień, jak 
i w bardziej eleganckim wyda-
niu.  Całość stylizacji domykają 
dodatki: złote sandały na obca-
sie oraz dwie bransoletki nawią-
zujące kolorem do topu. 

Cała stylizacja utrzymana jest 
w letnim, słonecznym klima- 
cie. Zaproponowany zestaw jest 
idealny do sylwetki i typu urody 
Pani Agnieszki – całość prezen-
tuje się bardzo świeżo i mod- 
nie. 
Kinga Rękawiczna

Najpierw wizyta w profesjonalnym salonie kosmetycznym. Potem: salon fryzjerski i zmiana koloru oraz uczesania, a na końcu 
odwiedziny w butiku, który dobierze odpowiednie ubranie. O metamorfozie naszej Czytelniczki pisze Kinga Rękawiczna

Nie podoba ci się twój wygląd? 
Metamorfoza jest możliwa

Jedna wizyta 
u dobrego styli-
sty, kosmetyczki 
i fryzjera to wio-
senna odmiana
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Agnieszka Bałka przed (zdjęcie po lewej) i po metamorfozie 

Top, spódnica, trencz i bransoletki:  Krystof by Krzysztof Stróżyna. 

Pasek: Maciej Zień.  Dostępne w Butiku Jolli we Wrocławiu
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Zabieg u Dr Ireny Eris

O nową fryzurę zadbała sieć salonów fryzjerskich Broadway Group 
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