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drowe,pięknezęby,
którychniepowstydziłabysięgwiazda.
Promienna, jedwabiście gładka cera,
bez śladu wcześniejszych plam, przebarwień
i piegów. Lekko przedłużone
włosy w modnym kolorze jasnego blondu. Do tego mniej kilogramów, twarzowy makijaż
iciuchyznajnowszej,wiosenno-letniej kolekcji H&M. To efekt
metamorfozyzDziennikiemZachodnim, jaką przeszła pani
Monika Smagoń ze Świnnej
podŻywcem.
– Zmiana jest tak wielka, że
ludzieniepoznają mnie naulicy!
– cieszy się nasza Czytelniczka.
Wierzy,żedziękinowemuwizerunkowi i poradom ekspertów,
które zyskała podczas udziału
w naszej zabawie, uda jej się
wreszcie znaleźć pracę. I rozpocząćnowyetapwżyciu.

Syn największym kibicem
Na finał naszej zabawy, który
zorganizowaliśmy już drugi raz
wgościnnychwnętrzachkatowickiego Hotelu Monopol, pani
Monikaprzyjechałazeswoim9letnimsynemSzymonem.Todla
niego przede wszystkim chciała
się zmienić. I to on od początku
najbardziej kibicował jej w całej
zabawie. Począwszy od tego, że
zrobiłmamiezdjęcia,któreprzesłała wraz ze zgłoszeniem do
metamorfozy.
– Zabiegiupiększającezajmowałymamiewostatnichmiesiącach sporo czasu, bywało że
znikała z domu na całe dnie, ale
było warto – powiedział nam
wpatrzony w mamę jak w obrazek Szymon.
Podczas sesji fotograficznej
wfinalezabawysynpaniMoniki
pełnił rolę jej osobistego fotografa. Szybko znalazł kontakt
z naszym redakcyjnym fotoreporterem i kamerzystą, w lot łapał ich techniczne uwagi, więc
kto wie, czy wrodzinnym archiwumniemalepszychujęćniżte
zamieszczonewnaszejgazecie...
Szymon przyjechał na plan
zdjęciowy zwłasnymaparatem,
ale „pstrykał” fotki także komórką, aby na bieżąco posyłać
je do Przyłękowa niedaleko
Świnnej, gdzie na wieści z „wybiegu” czekała mama pani Moniki ijejdrugawielkakibicka.Dla
Szymona–babciaAugustyna.
Marzenia do spełnienia
Pani Monika przysłała do nas
swoje zgłoszenie w drugi dzień
świąt Bożego Narodzenia. Ze
zdjęć spoglądała na nas zmęczona kobieta, co najmniej parę
lat starszaniżwskazywałanato
jejmetryka.„Pourodzeniudziecka całkiem przestałam dbać
o siebie i wyglądam jak kopciu-
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Zmiana jest tak wielka,
że znajomi nie poznają mnie
na ulicy – cieszy się bohaterka
metamorfozy Monika Smagoń

Sponsorzy na medal
PrzymetamorfoziepaniMoniki
najwięcej pracy miał lekarz stomatolog ilekarzmedycynyestetycznej.

nowałabohatercenaszejzabawy
makijażpermanentnyiprzedłużenie włosów (sprawdziliśmy:
wyglądają jak własne). Druga
„wyciągnęła” panią Monikę
zulubionych spodni,wskazując
na odpowiednie do jej figury fasony sukienek (wszystkie elementy do stylizacji wybrane zostały w salonie H&M w Silesia
CityCenter wKatowicach).
Kropkę nad „i” postawiła Patrycja Adamczyk z salonu Ives

– PaniMonikawysiedziałasię
umnienafotelujakieś25godzin
– mówi lekarz stomatolog BarbaraŚmigiel,którazadbałaowyleczeniei estetycznywygląd zębównaszejCzytelniczki.
Nie mniej godzin potrzeba
było również, aby doprowadzić
doładubuziępaniMoniki,zaco
była odpowiedzialna Barbara
Rygoł, właścicielka gabinetu
kosmetycznegoEsteticaPrestige
wKatowicach.
Całości dzieła dopełniły mistrzyni fryzjerstwa Sylwia
Niewęgłowska i stylistka KatarzynaZatwarnicka,właścicielka
firmyColorSens. Obiepostawiły
nakobiecość.Pierwsza zapropo-

Rocher, która zadbała o make-up bohaterkimetamorfozywfinalezabawy. Niebyłobyteżpełnejprzemiany,gdybyniezaangażowaniedietetyczkiPaulinyDudek z Centrum Dietetycznego
NaturhousewŻywcu.
Oprócz stosowania dobrze
zbilansowanej diety, pani Monika mocno eksploatowała stojący w jej mieszkaniu rower stacjonarny,starałasięteżcodzienniechodzićnadługieintensywne
spacery.PodopiekąpaniPauliny
schudła 6 kilogramów. Zaczęła
jednak odchudzać się sama, zanimwzięłaudziałwnaszejzabawie. W sumie od czerwca ubiegłegoroku zrzuciła20kilo!

szek. Dlatego nie mogę znaleźć
pracy.Niechcęwięcejprzynosić
wstydu sobie oraz synowi” – pisała nasza Czytelniczka. Grono
współpracujących z nami ekspertów orzekło jednomyślnie,
żebiorąnasiebietowyzwanie.

Teksty:AgataMarkowicz,zdjęcia:ArkadiuszŁawrywianiec
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dr Barbara Urbanowicz-Śmigiel, STOMATOLOGIA Barbara i Tomasz Śmigiel w Katowicach
Moje spotkanie z panią Moniką zaczęło się PRZED
PRZED
od instrukcji, jak prawidłowo czyścić zęby.
Niestety, 80% pacjentek, które przychodzą do mnie po raz pierwszy, tego nie
umie. Potem przyszła kolej na leczenie
PO
PO
kanałowe lewej jedynki, gdzie występował
przewlekły ropny stan zapalny z utrzymującą się przetoką. Kolejnym krokiem było
odbudowanie dolnych siekaczy i braków w żuchwie. Dziś pani Monika nie musi wstydzić się
swojego uzębienia. Gwarancję pięknego uśmiechu zapewniają jej pełnoceramiczne korony
i proteza szkieletowa na zasuwach, dająca wysoką estetykę i pełny komfort.

Dr n. med. Barbara Rygoł, szefowa salonu Estetica Prestige w Katowicach

Ty też chcesz
zostać królową
„Metamorfozy
z DZ“?
FOTO.ARKADIUSZŁAWRYWIANIEC

Sylwia Niewęgłowska, mistrzyni fryzjerstwa, szkoleniowiec, ekspert
w dziedzinie makijażu permanentnego oraz przedłużania włosów,
szefowa salonu In Beauty Hair&Body w Katowicach

Paulina Dudek, dietetyczka
z Centrum Dietetycznego
Naturhouse w Żywcu

Katarzyna Zatwarnicka,
stylistka firmy ColorSens

Podczas kuracji w naszym centrum pani
Monika nauczyła się przede wszystkim,
jak smacznie i zdrowo komponować
i przygotowywać codzienne posiłki – nie
tylko dla siebie, ale i całej rodziny.
Nasze przepisy przypadły jej do gustu,
dzięki czemu odchudzanie nie było nudne
ani specjalnie męczące. Aby utrzymać
wagę, pani Monika pozostanie naszą
pacjentką jeszcze przez dwa miesiące na
tzw. okresie stabilizacji, a może w
przyszłości pokusi się o pozbycie jeszcze
paru dodatkowych kilogramów.

Przyślij je do nas,
dołączając 2-3 swoje
zdjęcia (jedno
obowiązkowo całej
sylwetki) wraz z
opisem,
dlaczego chcesz wziąć
udział w zabawie.
Zgłoszenia można
wysyłać elektronicznie
na adres:
a.markowicz@dz.com.pl
albo drogą pocztową
na adres:
Dziennik Zachodni,
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec,
z dopiskiem
„Metamorfozy”.

Patrycja Adamczyk,
wizażystka z salonu
Yves Rocher

FOTO.ŁUKASZ GARDAS

W stylizacji pani Moniki postawiłam
na wysmuklenie i optyczne wydłużenie
figury, dlatego wybór padł na sukienki do
kolan, które nie dzielą sylwetki na części.
Efekt wydłużenia figury udało się też
uzyskać przez monochromatyczne
połączenie kolorów żakietu i spodni wraz
z bluzką w intensywnym koralowym
kolorze. Dla pani Moniki najbardziej optymalne są jasne, żywe i świeże kolory
w ciepłym odcieniu, które współgrają
z ciepłym odcieniem jej karnacji.

FOTO.MIKOŁAJSUCHAN

Nafinałmetamorfozy
paniMonikazostała
obdarowanaprezentamiprzez
partnerównaszejzabawy. Odfirmy
H&Motrzymała zestawubrań(jeden
ztych,wktórychpozowaładosesji
zdjęciowej).Wimieniusponsora
wręczyłagoKatarzynaPułkazdziału
reklamyDZ. OdfirmyYvesRocher
otrzymałakoszkosmetykówdomakijażu
icodziennejpielęgnacjiciała.
OdebrałagozrąkJoannyBrandys,
kierownikaregionalnegoYvesRocher.

FOTO.ARKADIUSZŁAWRYWIANIEC

Pani Monice zaproponowałam makijaż permanentny brwi metodą piórkową
oraz zmianę koloru i długości fryzury poprzez przedłużenie włosów nowej
generacji systemem taśm. Fryzura ma ogromne znaczenie dla wizerunku,
wpływa nie tylko na wygląd twarzy, ale także całej naszej sylwetki. Dobrze
dobrany kolor potrafi dodać kobiecego seksapilu, odmłodzić o kilka lat.
Odpowiednia długość włosów pomoże skorygować zbyt pociągłą twarz
i wydobyć atuty. Odpowiednią fryzurą dla kształtu twarzy pani Moniki jest
długość włosów do linii ramion, ponieważ ta długość nadaje kobiecego
wyglądu. Postawiłam też na delikatną zmianę koloru włosów – modny w tym
sezonie średni odcień blond, który optycznie poszerza twarz.

Czekamy
na Twoje
zgłoszenie!

Zaproponowałam pani Monice cienie
w kolorach zieleni i beżu, które idealnie
pasują do jej urody i koloru włosów.
Policzki jedynie musnęłam różem, a
usta podkreśliłam mocno nasyconą
pomadką. Niepodważalnym atutem pani
Moniki są długie, gęste rzęsy, dlatego
polecam, aby na co dzień podkreślała je
pogrubiającym tuszem. Już ten krotki
„zabieg” sprawi, że spojrzenie nabierze
mocnego i zalotnego wyrazu.

FOTO.ARKADIUSZŁAWRYWIANIEC

Nazdjęciach: MonikaSmagoń ubrana
przez firmęH&M. Sesjęzrobiliśmy
wHoteluMonopolwKatowicach.
Więcejzdjęćifilmoglądajwinternecie
naslask.naszemiasto.pl/
serwisy/metamorfozy

U pani Moniki w związku z licznymi przebarwieniami na skórze
twarzy w pierwszym etapie wykonano zabieg Cosmelan. To
jedna z najskuteczniejszych kuracji wybielających, dzięki której
można pozbyć się plam posłonecznych, znamion barwnikowych, przebarwień typu melazma oraz która przywraca
skórze gładkość i blask. Następnie u pani Moniki wykonano serię niechirurgicznego i bezbolesnego termoliftingu Zaffiro, dzięki
czemu uzyskano zwiększenie napięcia i elastyczności skóry
oraz wygładzenie zmarszczek. Na koniec wykonano lifting twarzy z korektą okolicy górnej wargi i czerwieni wargowej z zastosowaniem wypełniaczy Juvederm Voluma, Ultra 3, Ultra Smile.

