
 

Klient 
Maj 2019 

Wyszczuplająca kapsuła SPA - 5 zabiegów 

Polecam, bardzo fajne efekty, oczyszczanie, ujędrnienie i relaks 
 

Klient 
Kwiecień 2019 

Wypełnienie zmarszczek i ust kwasem hialuronowym nieusieciowanym 1 ml 

Podziwiam za profesjonalizm i wyjątkowo pewna rękę. 
 

Justyna Karbowy 
Marzec 2019 

Endermologia LPG 

Przemiła atmosfera, profesjonalna obsługa klienta i zabieg endermologio bardzo przyjemny i 
skuteczny! Polecam! 

 

Klient 
Marzec 2019 

Kriolipoliza (zamrażanie komórek tłuszczowych) - 5 przyłożeń 

Chciałam jako stała klientka, od lat korzystająca z usług Gabinetu BarbaraBeauty wyraźić swoje 
zdanie: Jest to Gabinet, w którym czuję się bezpiecznie i fachowo obsłużona, duża wiedza personelu 
zaskakuje, używają terminologii bardzo zrozumiałej dla przeciętnego klienta - to powoduje, że wiesz 
o co chodzi, a nie jak w innym rybnickim gabinecie niby tryska wiedzą, ale nie wiesz do końca o co 
chodzi! Jeszcze druga ważna uwaga: Panie łącznie z szefową Barbarą wyglądają! Osoby szczupłe, 
zadbane, ale nie sztuczne! Jak mam uwierzyć, że zabieg działa, skoro przyjmuje mnie otyła szefowa, 
znowu powołuję się na inny gabinet rybnicki. Tutaj widać , że wszystko naprawdę działa. Polecam z 
korzystania usług Gabinetu, na pewno nie pożałujecie! Stała zadowolona klientka 

 

Klient 
Marzec 2019 

Wypełniacze kwasem hialuronowym usieciowanym 1 ml 



Jestem super zadowolona z zabiegu powiększania ust. Zastosowany miałam 1ml na górę i dół przy 
czym doradzono mi by trochę więcej zastosować na górną wagę by wyrównać asymetrie. Efekt 
bardzo naturalny soczystych i nawilżonych ust. Zdecydowanie tam wrócę;) 

 

Klient 
Marzec 2019 

Makijaż 

Gabinet Pani Barbary godny jest użycia największych słów uznania oraz polecenia innym klientom. 
To gabinet wybrany jakby z górnej półki, w którym również i klient tak jest traktowany. Nie 
rozciągając się tutaj w superlatywach, mogę tylko zacytować oraz podpisać się pod wszystkimi 
pozytywnymi komentarzami innych zachwyconych "pacjentów". Jola V. 

 

Klient 
Marzec 2019 

Endermologia LPG 

U Pani Barbary można czuć się bezpiecznie, fachowość i wytłumaczenie wszystkiego od początku 
do końca, sprawia, że jest się pewnym, że dokonano odpowiedniego wyboru. Polecam, najlepszy 
Gabinet w okolicy! Marta 

 

Klient 
Marzec 2019 

Epilacja trwałe usuwanie owłosienia - laser diodowy - 3 zabiegi 

Polecam zabiegi epilacji laserem w Gabinecie BarbaraBeauty! 
 

Klient 
Luty 2019 

Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Zabieg wykonałam w połączeniu z osoczem bogatopłytkowym. Na prawdę polecam, skóra 
odzyskała swoją jędrność. Polecam panią kosmetolog Barbarę ! Małgorzata 

 

Klient 
Styczeń 2019 

Wypełniacze kwasem hialuronowym usieciowanym 2 ml 



Pani Basia to profesjonalista na najwyższym poziomie!jestem bardzo wymagająca dlatego z ręką na 
sercu,powierzylabym wszystko tylko i wyłącznie jej i nikomu więcej. Rzetelność, ogrom wiedzy 
profesjonalizm i podejście do klienta 100 na 10.Basiu,wroce napewno do Ciebie i dziękuję 

 

Klient 
Styczeń 2019 
Mezoterapia igłowa 

Dotychczas wykonywane zabiegi: Hifu -twarz, karboksyterapia okolice oczu i skóry głowy, 
mezoterapia skóry głowy, mikrodermabrazja, oksybrazja, kwas hialuronowy- usta,oraz argirelina. 
Panią Barbarę polecam za pełen profesjonalizm, wiedzę z zakresu medycyny estetycznej, i za 
podejście do klientów. 

 

Marzena Krason-kapłanek 
Grudzień 2018 
Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Profesjonalna obsługa, mila atmosfera, rewelacyjne efekty i dobra cena gorąco polecam 
 

Sandra Stajer 
Grudzień 2018 
Wypełniacze kwasem hialuronowym usieciowanym 1 ml 

Powiększanie ust , efekt niesamowity ! 
 

Klient 
Grudzień 2018 
Zabieg intensywnie oczyszczający i dotleniający 

Przemiła atmosfera, profesjonalny personel, nowoczesny sprzęt. Gorąco polecam! 
 

Klient 
Grudzień 2018 
Masaż gorącymi kamieniami 

Polecam Day Spa z przyjaciółkami! Doskonale dobrane zabiegi, relax w pełni i w dodatku za 
rozsądna cenę! 

 



Klient 
Grudzień 2018 
Masaż relaksacyjny z peelingiem enzymatycznym 

Polecam!! masaż twarzy super, personel cudowny, nie mówiąc już o Pani właścicielce 
 

Klient 
Grudzień 2018 
Masaż gorącymi kamieniami 

Polecam- było cudownie 
 

Klient 
Grudzień 2018 
Epilacja trwałe usuwanie owłosienia - laser diodowy - 3 zabiegi 

Serdecznie polecam gabinet Barbara Beauty: profesjonalne podejście do klienta, dobry sprzęt i 
efekty po pierwszym zabiegu. 

 

Klient 
Grudzień 2018 
Wypełniacze kwasem hialuronowym usieciowanym 2 ml 

Gorąco polecam usta zrobione profesjonalnie , bez bólu , super kształt sa poprostu rewelacyjne a co 
najważniejsze opuchlizna zeszla po jednym dniu , również polecam kriolipolize , enedrmologie i falę 
❤ ceny za jakosc obsługi sa rewelacyjne !!! 

 

Klient 
Grudzień 2018 
Epilacja trwałe usuwanie owłosienia - laser diodowy - 3 zabiegi 

Polecam zabieg usuwania owłosienia. Fachowe podejście do klienta, wszystko wytłumaczone przed 
zabiegiem, zero zaskoczenia, dowiedziałam się też, jak utrzymać efekty zabiegu, czego w innych 
gabinetach nie mówią celowo... Gabinet BarbaraBeauty słynie od lat z uczciwości i fachowości! Jaka 
szefową - pani Barbara - tacy pracownicy! Bardzo polecam Beata 

 

Klient 
Grudzień 2018 
Wypełnienie zmarszczek i ust kwasem hialuronowym nieusieciowanym 1 ml 



Polecam bardzo naturalny efekt ust - i o to w tym wszystkim chodzi! Polecam Panią kosmetolog 
Barbarę. Ewelina 

 

Klient 
Grudzień 2018 
Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Polecam ,wyraźnie napięta skóra. Patrycja 
 

Klient 
Grudzień 2018 
Karboksyterapia – zastrzyk młodości (leczenie zwiotczałej skóry, zmarszczek, rozstępów, cienie i 
obrzęk pod oczami) 

Polecam gabinet pani Barbary ,profesjonalna i miła obsługa ,ja korzystam już z niego od dwoch lat i 
ciągle wracam.Pani Basia rozpoczęła nowy rozdział w moim życiu,warto dbać o siebie ....Polecam 
ten salon wszystkim paniom----Irena 

 

Klient 
Grudzień 2018 
Zabieg na zmarszczki - Argirelina 

Polecam! Widoczne efekty zabiegu 
 

Klient 
Wrzesień 2018 
Osocze bogato płytkowe (wampirzy lifting) 

Pełny profesjonalizm, indywidualne podejście do klienta oraz doskonały balans między jakoscia 
usług i ich ceną to największe atuty tego salonu. Polecam w 100% 

 

Klient 
Wrzesień 2018 
Akustyczna fala uderzeniowa 

Polecam gabinet i zabieg falą uderzeniową - jędrna skóra i znaczna redukcja cellulitu! 
 

Klient 



Wrzesień 2018 
Wypełnienie zmarszczek i ust kwasem hialuronowym nieusieciowanym 1 ml 

Polecam Panią kosmetolog Barbarę- piękny, naturalny efekt powiększonych ust oraz wypełnionych 
bruzd nosowo -wargowych. Naprawdę warto. Katarzyna 

 

Klient 
Sierpień 2018 
Endermologia LPG 

Super jędrna skóra, ubytek w 5 cm. Mega polecam! Maria 
 

Klient 
Kwiecień 2018 
Lipoliza iniekcyjna 

Gabinet jak i zabiegi w nim wykonywane na najwyższym poziomie . Polecam 
 

Klient 
Marzec 2018 
Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Polecam widoczne spłycenie rozstępów 
 

hopla 
Luty 2018 
Odpowiednik Botoksu 1 partia 

Polecam niezdecydowanym, bo sama z pewnością wrócę :) 
 

Klient 
Grudzień 2017 
Epilacja trwałe usuwanie owłosienia - laser diodowy - 3 zabiegi 

Warto, nadmierne owłosienie to mój odwieczny problem - na szczęście był. Polecam cały Gabinet i 
obsługę! 

 

Klient 
Grudzień 2017 



Wypełnienie zmarszczek i ust kwasem hialuronowym nieusieciowanym 1 ml 

Serdecznie polecam Panią Barbarę kosmetolog - uczciwa kobieta i do tego profesjonalistka. Karina 
 

Klient 
Listopad 2017 
Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Wykonywałam zabieg laserowy laserem frakcyjnym CO2 - jestem bardzo zadowolona. Polecam ten 
Gabinet , w innym rybnickim gabinecie zostałam oszukana . Niby ten sam zabieg, ale wykonany 
nieprofesjonalnie. Magda 

 

Klient 
Październik 2017 
Osocze bogato płytkowe (wampirzy lifting) 

Polecam Panią kosmetolog Barbarę, doskonałe wyczucie i trafna diagnoza, przez to efekty 
wspaniałe. Edyta 

 

Klient 
Październik 2017 
Endermologia LPG 

Zabieg rewelka! Ciało jakby nie moje, wygładzone! Polecam. Magda 
 

Klient 
Październik 2017 
Kriolipoliza (zamrażanie komórek tłuszczowych) - 5 przyłożeń 

Polecam, efekt widoczny po 2 tygodniach 
 

Klient 
Październik 2017 
Epilacja trwałe usuwanie owłosienia - laser diodowy - 3 zabiegi 

Skuteczność 100% polecam. Kinga 
 

Klient 
Październik 2017 



Endermologia LPG 

Doskonały zabieg, widoczne efekty, na pewno wrócę. Agnieszka 
 

Klient 
Październik 2017 
Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Rewelacyjne efekty 
 

Klient 
Sierpień 2017 
Odpowiednik Botoksu 1 partia 

Wszystko super, polecam. 
 

Klient 
Sierpień 2017 
Wypełnienie zmarszczek i ust kwasem hialuronowym nieusieciowanym 1 ml 

Polecam panią Barbarę, efekt naturalny taki jaki chciałam. Iza 
 

Klient 
Lipiec 2017 
Lipoliza miejscowa 

Polecam efekty widoczne po 6 tygodniach 
 

Klient 
Lipiec 2017 
Epilacja trwałe usuwanie owłosienia - laser diodowy - 3 zabiegi 

Bardzo polecam po 4 zabiegach ubytek owłosienia 90% 
 

Klient 
Lipiec 2017 
Kriolipoliza (zamrażanie komórek tłuszczowych) - 3 przyłożenia 

Polecam! Ubytek 3 cm 



 

Klient 
Czerwiec 2017 
Masaż relaksujący 

polecam warto 
 

Klient 
Maj 2017 
Masaż relaksujący 

Uwielbiam to miejsce i bardzo polecam, aż chce się wracać! Ewa Cichy 
 

Klient 
Maj 2017 
Harmonia 15 etapów na twarz, dłonie i stopy 

Trochę dla ciała i duszy! Rewelacyjnie! Karina 
 

Klient 
Maj 2017 
Masaż relaksujący, rozgrzewający 

Bardzo polecam, całkowity relaks i oderwanie od codzienności. Ewa Mańka 
 

Klient 
Kwiecień 2017 
Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Polecam dziury po trądziku znacznie się spłycily, polecam również Black doll w gabinecie 
BarbaraBeauty , robimy ten zabieg dla mojego syna na trądzik w fazie ostrej - działa, bo po lekach 
była chwila spokoju i wszystko wróciło 

 

Klient 
Kwiecień 2017 
Lwia zmarszczka 

Polecam! Efekt idealny, a wykonywałam już ten zabieg w innych Gabinetach i nie byłam 
zadowolona 



 

Klient 
Marzec 2017 
Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Rewelacyjne efekty po zabiegu, polecam na blizny i przebarwienia 
 

Klient 
Marzec 2017 
Kriolipoliza (zamrażanie komórek tłuszczowych) - 5 przyłożeń 

Dokupiłam jedno przyłożenie i czekam na efekty. Około 5 godzin byczenia się 
 

Magdalena Wesołowska 
Luty 2017 
Epilacja trwałe usuwanie owłosienia - laser diodowy - 3 zabiegi 

Miły i kompetentny personel, bardzo cenne uwagi na przyszłość. Polecam! 
 

Anita Kuchcik 
Luty 2017 
Laser frakcyjny CO2 

Przemiła obsługa, przyjazne miejsce, fachowa obsługa, polecam bo sama wracam do tego miejsca 
jak bumerang. Anita 

 

Klient 
Luty 2017 
Zabieg intensywnie oczyszczający i dotleniający - twarz, szyja i dekolt 

Pani Barbara jest bardzo miła, wyjaśnia co będzie robić, jakie są odczucia podczas zabiegu a 
następnie korzyści dla skóry. Usługi zdecydowanie warte swojej ceny, wykonywane staranne i w 
przyjemnej atmosferze. Zdecydowanie polecam. 

 

Klient 
Luty 2017 
Epilacja trwałe usuwanie owłosienia - laser IPL - 3 zabiegi 

Polecam od lat męczyłam się z wrastającym owłosieniem! Ilona 



 

Klient 
Luty 2017 
Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Wszystko ok.Bardzo miła obsluga 
 

Klient 
Luty 2017 
Laserowe zamykanie naczynek 1 zabieg 

Byłam zadowolona i jestem już umowiona na kolejną wizyte 
 

Klient 
Luty 2017 
Zabieg kwasem glikolowym 70% 

Skóra gładziutka, polecam 
 

Klient 
Styczeń 2017 
Pedicure leczniczy 

Pedicure wykonany bardzo profesjonalnie, efekt super :) a do tego sympatyczna obsługa, polecam! 
 

Klient 
Styczeń 2017 
Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Bardzo polecam na blizny potrądzikowe! 
 

Klient 
Styczeń 2017 
Laser frakcyjny CO2 

Zabieg wykonany profesjonalnie w przyjemnej atmosferze. Zaczerwienienie zeszło do kilku 
dni.Polecam! 



 

Klient 
Styczeń 2017 
Laserowe leczenie przebarwień 1 zabieg 

Jestem bardzo zadowolona z laserowego pilingu węglowego, twarz wygładzona, koloryt, 
poprawiony, oczyszczone wągry! 

 

Klient 
Styczeń 2017 
Wyszczuplająca kapsuła INTERWELL & SPA 20 sesji 

Polecam szczególnie na zimne dni! A przy okazji efekt wyszczuplenie! 
 

Klient 
Styczeń 2017 
Kriolipoliza (zamrażanie komórek tłuszczowych) - 3 przyłożenia 

Super atmosfera i odnosząc się do poprzedniej opinii muszę stwierdzić, że nawet przy jednym 
parawnie personel zadbał o przykrycie kocem, więc nie uważam, że moja intymność została 
naruszona. Gabinet ma charakter otwarty, co jest nawet bardzo ciekawe, bo przewija się dużo ludzi i 
tak żmudny zabieg jak kriolipoliza, który wymaga długiego leżenia może się nie dłużyć! Pozdrawiam 
Ola Gliwa 

 

Klient 
Styczeń 2017 
Oksybrazja lub mikrodermabrazja dimentowa lub korundowa 

Polecam, miło, przyjemnie, zabieg wykonany doskonale, po 1 wizycie widzę różnicę :) 
 

Klient 
Styczeń 2017 
Laserowe leczenie trądziku 1 zabieg 

Polecam piling węglowy, cera wygładzona, oczyszczona , mam wrażenie , że zmarszczki spłycone, 
przyjdę na kolejny zabieg! Maria Tomala 

 

Klient 



Styczeń 2017 
Kriolipoliza (zamrażanie komórek tłuszczowych) - 5 przyłożeń 

Brak intymności przy zabiegu początkowo moje stanowisko było oddzielone parawanem jednak w 
miarę przyjścia kolejnych klientów został jeden parawan, który tak naprawdę nic nie przysłaniał 
każdy swobodnie mógł patrzeć kto i po co przyszedł, co dla mnie jest bardzo dużym minusem. 
Szefowa bardzo miła kompetentna osoba . 

 

Klient 
Grudzień 2016 
Wypełnienie zmarszczek i ust kwasem hialuronowym nieusieciowanym 1 ml 

Pani Barbara podchodzi kompleksowo do wykonywanych usług, przeprowadzając wywiad 
dokładnie analizuje przypadek, a nie jak większość lekarzy wykonuje swoje i o resztę się nie martwi, 
jeżeli nie jest możliwe wykonanie zabiegu odradza, albo proponuje coś innego. Specjalnie to 
podkreślam bo rzadko to się zdarza w tych i nie tylko tych usługach! Polecam! Sabina Konsek 

 

Klient 
Grudzień 2016 
Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Wyraźnie spłycone blizny i zmarszczki, cały zespół gabinetu pod okiem pani mgr Barbary - polecam, 
pełen profesjonalizm! Kupiłam też bony na prezenty dla bliskich - doskonały prezent i zawsze 
trafiony! 

 

Klient 
Grudzień 2016 
Lipoliza miejscowa 

Wykonywałam zabieg na podbródek, druga broda się zmniejszyła! Polecam 
 

Halina Mazurek 
Listopad 2016 
Odpowiednik Botoksu 1 partia 

Tak wlasnie powinien wygladac Termin w gabinecie kosmetycznym: profesjonalnie, milo, 
wyjasnienia nie pozostawiaja zadnych watpliwosci czego mozna oczekiwac i efekt zabiegu jest 
bardzo zadowalajacy! Dziekuje pani Barbaro!! Polecam 

 

Klient 
Listopad 2016 



Zabieg kwasem glikolowym 70% 

Polecam twarz bardzo oczyszczona, zaskórniki zniknęły! W gabinecie wykonują też paznokcie 
tytanowe, chyba jedyni w Rybniku, też polecam, szczególnie dla problematycznych płytek 

 

Klient 
Listopad 2016 
Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Po konsultacji nie miałam wątpliwości, że doradzono mi odpowiedni zabieg, polecam fachowość i 
umiejętności gabinetu BarbaraBeauty! 

 

Klient 
Listopad 2016 
Wypełniacze kwasem hialuronowym usieciowanym 1 ml 

Znalazłam gabibet, gdzie pracują osoby szczere, uczciwe i jeszcze fachowcy! Czego chcieć więcej! 
Dorota 

 

Klient 
Listopad 2016 
Likwidacja nadpotliwości 

W końcu skończył się mój koszmar, polecam panią właścicielkę gabinetu i jeszcze raz dziękuję 
 

Klient 
Listopad 2016 
Wypełniacze kwasem hialuronowym usieciowanym 1 ml 

5, 5, 5! Właścicielka jest osobą przesympatyczną, cierpliwą i pomocną. Polecam to miejsce w 100%! 
Aż chce się wracać! Pierwszy raz poddałam sie takiemu zabiegowi i dzieki tej Pani wiem, że mimo 
stresu i mojej paniki - wrócę i powtórzę ten zabieg nie raz! 

 

Klient 
Listopad 2016 
Wypełniacze kwasem hialuronowym usieciowanym 1 ml 

Pełen profesjonalizm, czułam się bardzo bezpiecznie, produkty pokazywane i otwierane w mojej 
obecności. Pani Barbara jest naprawdę fachowcem z dużym doświadczeniem, usta oraz zmarszczki 
wypełnione perfekcyjnie. Bardzo polecam! Ewa 



 

Klient 
Listopad 2016 
Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Polecam zabieg u pani Basi- kosmetolog, twarz wyraźnie napięta i koloryt wyrównany. Danuta 
 

Klient 
Listopad 2016 
Trwałe przedłużanie rzęs metodą 1:1 

Bardzo precyzyjne i szybkie wykonanie, polecam bardzo długo utrzymuje się efekt 
 

Klient 
Listopad 2016 
Karboksyterapia – zastrzyk młodości (leczenie zwiotczałej skóry, zmarszczek, rozstępów, cienie i 
obrzęk pod oczami) 

Skóra wyraźnie odmłodzona i dotleniona. Polecam 
 

Klient 
Listopad 2016 
Wyszczuplająca kapsuła INTERWELL & SPA 20 sesji 

Bardzo ujędrniona skóra, no i oczywiście wyszczuplenie! Polecam 
 

Klient 
Listopad 2016 
Kriolipoliza (zamrażanie komórek tłuszczowych) - 5 przyłożeń 

Straciłam 6 cm polecam! 
 

Klient 
Październik 2016 
Masaż gorącymi kamieniami 

Mega przyjemny Day Spa w BarbaraBeauty! 



 

Klient 
Październik 2016 
Makijaż 

Polecam panią Wiktorię! Trwały i perfekcyjny efekt! 
 

Klient 
Październik 2016 
Trwałe przedłużanie rzęs metodą 1:1 

Szybkie wykonanie, naturalny efekt polecam! 
 

Klient 
Październik 2016 
Wolumetria 

Dobra robota! Polecam Olga 
 

Klient 
Październik 2016 
Epilacja trwałe usuwanie owłosienia - laser diodowy - 3 zabiegi 

Polecam, Magda 
 

Klient 
Październik 2016 
Zmarszczki poprzeczne czoła 

Po nieudanym zabiegu przez lekarza w innym gabinecie, Pani Barbara dokonała korekty, jestem 
bardzo zadowolona 

 

Klient 
Wrzesień 2016 
Masaż gorącymi kamieniami 

Polecam! Szczególnie opcję dla dwojga! 



 

Klient 
Wrzesień 2016 
Karboksyterapia - zastrzyk młodości 

Zwiotczenia zniknęły po 6 zabiegach! 
 

Klient 
Wrzesień 2016 
Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Skóra wyraźnie odmłodzona po zabiegu, przebarwienia znacznie zniwelowane 
 

Klient 
Wrzesień 2016 
Epilacja trwałe usuwanie owłosienia - laser diodowy - 3 zabiegi 

Duża wygoda polecam 
 

Klient 
Wrzesień 2016 
Paznokcie żelowe 

szybko, profesjonalnie i uprzejmie ! polecam 
 

Klient 
Wrzesień 2016 
Lipoliza miejscowa 

Polecam ten zabieg w miejscach trudnych do wyćwiczena 
 

Klient 
Wrzesień 2016 
Epilacja trwałe usuwanie owłosienia - laser diodowy - 3 zabiegi 

Mega gładkość, szybki efekt! 



 

Klient 
Wrzesień 2016 
Epilacja trwałe usuwanie owłosienia - laser diodowy - 3 zabiegi 

Polecam duża wygoda, zabieg szybki trochę bolesny 
 

Klient 
Sierpień 2016 
Wypełniacze kwasem hialuronowym usieciowanym 1 ml 

Usta, zmarszczki super robota! 
 

Klient 
Sierpień 2016 
Laser frakcyjny Co2 (leczenie zmarszczek, blizn, rozstępów, trądziku) 

Doskonały sprzęt i doskonałe efekty po zabiegu, polecam! 
 

Klient 
Sierpień 2016 
Wyszczuplająca kapsuła INTERWELL & SPA 20 sesji 

Naprawdę warto, skóra po zabiegu jak aksamit! 
 

Klient 
Sierpień 2016 
Kriolipoliza (zamrażanie komórek tłuszczowych) - 5 przyłożeń 

Zabieg długotrwały, dla cierpliwych na efekty trzeba poczekać, ale warto, właścicielka Pani Barbara 
bardzo kompetentna! 

 

Remigiusz Wengierski 
Lipiec 2016 
Masaż relaksujący 

Mega przyjemnie :) 



 

Klient 
Lipiec 2016 
Elektrokoagulacja 

Uprzejmie dziękuje za życzliwe przyjęcie, wizyty w Pani salonie to była czysta przyjemność. Z 
pewnością będę do Pani wracać. Pozdrawiam Agnieszka W. 

 

Klient 
Lipiec 2016 
Pedicure leczniczy 

Stópki gładziutkie jak nowe polecam! 
 

Klient 
Lipiec 2016 
Lipoliza miejscowa 

Wykonałam zabieg na podbródek i boczki, podbródek zmniejszył się po 2 tygodniach, boczki po 6 
tygodniach, jestem bardzo zadowolona! Robiłam również botoks rewelacyjna i fachową obsługa; 

 

Klient 
Lipiec 2016 
Epilacja trwałe usuwanie owłosienia - laser diodowy - 3 zabiegi 

Szybkie efekty, ale trochę boli, ale warto! 
 

Klient 
Lipiec 2016 
Wypełniacze kwasem hialuronowym usieciowanym 1 ml 

Polecam- jestem bardzo zadowolona z ust i zmarszczek, które wypełniła kosmetolog Pani Barbara, 
dziękuję i polecam 

 

Klient 
Lipiec 2016 
Harmonia 15 etapów na twarz, dłonie i stopy 



Bardzo ciekawy zabieg doskonały na prezent dla kogoś. Polega na pilingach i masażu twarzy, dłoni i 
stóp. Całkowite odprężenie Polecam! 

 

Klient 
Lipiec 2016 
Osocze bogato płytkowe (wampirzy lifting) 

Doskonale wykonany zabieg, dobra cena, cenne wskazówki na przyszłość, bardzo polecam! Stała 
klientka 

 

Klient 
Lipiec 2016 
Karboksyterapia – zastrzyk młodości (leczenie zwiotczałej skóry, zmarszczek, rozstępów, cienie i 
obrzęk pod oczami) 

Rewelacyjne efekty już po 3 zabiegach, cellulit znacznie zmniejszony, po konsultacjach z panią Basią 
łączyłam zabiegi z endermologią LPG, bardzo polecam, warto! 

 

Klient 
Lipiec 2016 
Odpowiednik Botoksu 1 partia 

Jak podać botoks żeby nie wywołać efektu maski? To wie tylko Pani Barbara! 
 

Klient 
Lipiec 2016 
Endermologia LPG 

Zabieg wykonany profesjonalnie, widoczne efekty już po pierwszym zabiegu, skóra wygładzona, 
napięta i jędrna Irka 

 

Klient 
Lipiec 2016 
Endermologia LPG 

Super urządzenie! Cellulit znika z zabiegu na zabieg! Rewelacja! 
 

Klient 



Lipiec 2016 
Odpowiednik Botoksu 1 partia 

Ewa Doświadczona kobieta nie na ciąga i potrafi doradzić, efekt zabiegu naturalny, bez efektu 
maski, Pani Barbara to kosmetolog z dużym doświadczeniem, byam w gabinecie z polecenia moich 
koleżanek, wszystkie bez wyjątku są zadowolone! 

 

Klient 
Lipiec 2016 
Paznokcie żelowe 

Sympatyczna dziewczyna robi szybko, profesjonalnie i pięknie polecam 
 

Klient 
Lipiec 2016 
Paznokcie żelowe 

Doskonale wykonane żele i niesamowicie szybko, dodam że wyglądają bardzo naturalnie, nie są 
grube! Bardzo polecam, ja jestem stałą klientką 

 

Klient 
Lipiec 2016 
Karboksyterapia – zastrzyk młodości (leczenie zwiotczałej skóry, zmarszczek, rozstępów, cienie i 
obrzęk pod oczami) 

Rewelacyjne i szybkie efekty! Bardzo dziękuję za porady i profesjonalną obsługę! 
 

Klient 
Lipiec 2016 
Paznokcie żelowe 

Profesjonalnie wykonane paznokcie, czysto i szybko, polecam! 
 

Klient 
Lipiec 2016 
Manicure hybrydowy 

Bardzo dokładny manikure, miła obsługa i szybka wizyta. 
 



Klient 
Czerwiec 2016 
Wypełnienie zmarszczek i ust kwasem hialuronowym nieusieciowanym 1 ml 

Ewa Wykonywałam zabieg powiększania ust, bardzo polecam, bardzo kształtne, naturalne usta- 
taki był efekt zabiegu! 

 

Klient 
Maj 2016 
Wypełniacze kwasem hialuronowym usieciowanym 1 ml 

Pani Barbara wypełniała mi zmarszczki i powiększała usta, takiego efektu nie miałam nigdy, a 
robiłam te zabiegi już kilka razy 

 

Klient 
Maj 2016 
Laser frakcyjny CO2 

Iwona Jestem 5 tygodni po zabiegu blizny wyraźnie się spłycily, skóra napięta, rewelacja! Gorąco 
polecam 

 

Klient 
Maj 2016 
Lipoliza miejscowa 

zabieg dyskomfortowy, ale wykonany w znieczuleniu, szybko sprawnie, BEZPIECZNIE, jestem 
bardzo zadowolona z obsługi i informacji, które otrzymałam, POLECAM gabinet i usługi, również 
inne, z których skorzystam! 

 

Klient 
Maj 2016 
Kriolipoliza (zamrażanie komórek tłuszczowych) - 3 przyłożenia 

bardzo polecam gabinet i obsługę, korzystałam poraz kolejny z zabiegu,widoczne efekty, ale trzeba 
się pilnować! 

 

Jreneusz Koryciński 
Marzec 2016 
Laserowe leczenie przebarwień 1 zabieg 

Profesjonalna obsługa miła atmosfera pani Basia do radzi i jest bardzo miłą osobą pozdrowienia. 



 

Klient 
Marzec 2016 
Zabieg kwasem trójchlorooctowym50% 

jest bardzo szczera i dobra w tym co robi ,ja jestem obcykana w 80proc. zabiegach na twarzy wiec to 
co mi radzi Pani Barbara to cala prawda a druga rzecz nie naciąga na zabiegi tylko dobrze doradza i 
fajne zniżki daje czuje się u niej bardzo bezpiecznie a naprawdę dużo przeszłam z twarzom u innych 
lekarzy i dużo kasy wydalam a tu tak blisko była Pani Barbara teraz już ją nie opuszczę takiej dobrej 
Baski 

 

Klient 
Luty 2016 
Paznokcie żelowe 

Profesjonalne wykonanie usługi, osobne pomieszczenie do wykonywania paznokci z miejscem 
zabaw dla dziecka, można pociechę zabrać z sobą i miło spędzić czas nie stresując się! polecam, 
super rozwiązanie 

 

Klient 
Luty 2016 
Wypełnienie zmarszczek i ust kwasem hialuronowym nieusieciowanym 1 ml 

Obsługa profesjonalna i bardzo sympatyczna.Czyściutko wręcz sterylnie.Czekam na efekt 
 

Klient 
Styczeń 2016 
Wypełniacze kwasem hialuronowym usieciowanym 1 ml 

Super gabinet, bardzo miła obsługa oraz super wykonany zabieg! Nic dodać nic ująć, ekstra ! :) 
 

Klient 
Styczeń 2016 
Kriolipoliza (zamrażanie komórek tłuszczowych) - 5 przyłożeń 

Ja jestem osobiście zadowolona z usługi, jeszcze zobaczymy całkowite efekty. Obsługa bardzo 
miła;) 

 



Remigiusz Wengierski 
Grudzień 2015 
Masaż relaksujący 

Profesjonalna obsługa Masaż mega przyjemny :) 
 

Klient 
Grudzień 2015 
Lipoliza miejscowa 

Widoczne efekty, profesjonalnie wykonany zabieg! 
 

Klient 
Listopad 2015 
Kriolipoliza (zamrażanie komórek tłuszczowych) - 1 przyłożenie 

witam korzystała z usług gabinetu, bardzo fachową obsługa, przystępne ceny i widoczne efekty 
 

Klient 
Listopad 2015 
Epilacja trwałe usuwanie owłosienia - laser diodowy - 3 zabiegi 

polecam zabiegi w tym gabinecie, profesjonalna obsługa, czystość, dokonały sprzęt! 
 


