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„Młodość   
pRzychOdzI z WIEKIEm”

maRIOLa LEWandOWsKa I saLOn KOsmEtyczny VEnUs

Salony kosmetyczne pojawiają się... i znikają. Niezwykle rzadko zdarza się, że gabinet 
doskonale funkcjonuje, prosperuje, ma szerokie grono lojalnych klientów i wciąż przyciąga 
nowych – mimo upływu lat, zmieniających się trendów i rosnących wymagań konsumentów. 
Mariola Lewandowska nieprzerwanie od 34 lat dba o zdrowie i urodę mieszkańców Płocka. 
To SUKCES, o którym trzeba mówić głośno i pisać wielkimi literami!

salon
miesiąca
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F iligranowa, piękna, o ciepłym gło-
sie i spojrzeniu, które budzi za-
ufanie, kobieta bez wieku. Klasa, 
profesjonalizm i ujmujący sposób 

bycia. Tak w kilku słowach można by 
opisać Mariolę Lewandowską. Ale czy 
można opisać coś nieuchwytnego? Coś, 
co sprawia, że klienci ufają jej bezgra-
nicznie i od 34 lat oddają się w jej ręce 
ze świadomością, że oto znaleźli się we 
właściwym miejscu? Spróbujemy, choć 
to niełatwe zadanie.

Kosmetyka moja miłość
„Pracuję w zawodzie 35 lat i za swój naj-
większy sukces uważam fakt, że kosme-
tyka nigdy nie przestała mnie fascyno-
wać, a praca z klientką ciągle daje mi 
niesamowitą satysfakcję. Bywają trudne 
chwile, ale wystarczy, że wchodzę do ka-
biny zabiegowej, dotykam skóry klientki 
i wszystko pozostaje gdzieś z tyłu, na ze-
wnątrz. Ta praca daje mi wytchnienie, ra-
dość i poczucie sensu”– mówi właściciel-
ka salonu VENUS.
„Pamiętam dzień, gdy po raz pierwszy 
wzięłam do ręki szkolne podręczniki. 

Była tam duża żółta książka "Kosmetyka 
lekarska", szara i surowa "Dermatologia" 
i miękka "Kosmetyka pielęgnacyjna". 
Najmniej wiedziałam o dermatologii  
i chyba nawet się jej trochę bałam, ale to 
ona pochłonęła mnie całkowicie. Od tej 
chwili nigdy nie zwątpiłam, że dokona-
łam dobrego wyboru – kosmetyka stała 
się moją miłością od pierwszego wejrze-
nia” – dodaje ze wzruszeniem.

Jak to się zaczęło?
„Studiowałam w Policealnym Studium 
Kosmetycznym na Rakowieckiej  
w Warszawie, najlepszej szkole kosme-
tycznej tamtych lat. Wówczas przykła-
dano ogromną wagę do praktyczne-

go aspektu naszego zawodu, a zajęcia  
w pracowni stanowiły główny trzon 
edukacji. Otrzymałyśmy też gruntow-
ną wiedzę z zakresu anatomii – dok-
tor Żelazny był tak wymagający, że do 
dziś obudzona w środku nocy jestem 
w stanie wymienić przyczepy kostne  
i skórne wszystkich mięśni twarzy, dok-
tor Polkowska pomogła oswoić derma-
tologię, a cudowna Barbara Jaroszewska 
rozbudziła miłość do kosmetyki pielę-
gnacyjnej. To moi mistrzowie, którzy da-
li mi fundamenty i ugruntowali wiedzę. 
Po ukończeniu szkoły postanowiłam re-
alizować zaszczepioną w szkole wizję 
kosmetyki i w grudniu 1984 roku otwo-
rzyłam własny gabinet”.

Trudne początki
„Lata 80. to nie były łatwe czasy... 
Ogromne braki produktowe. O profe-
sjonalnych kosmetykach i środkach do 
dezynfekcji można było jedynie ma-
rzyć.  Dopiero otwarcie granic rozpoczę-
ło prawdziwą eksplozję nowości, wie-
dzy i rozwoju. Mój gabinet wraz z całym 

FILM
na www.beauty-forum.com.pl/salon 

znajdziesz filmy z naszych wizyt  
w wybranych salonach. 
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krajem przeżywał rewolucję i już wkrót-
ce okazało się, że nie pomieszczę się  
z klientkami w małej przestrzeni. To wła-
śnie wtedy spotykam najważniejszą oso-
bę na mojej drodze zawodowej – Panią 
Janinę Skórczyńską, przedstawicielkę fir-
my Babor w Polsce. Staje się moją men-
torką, a kosmetyki marki Babor wchodzą 
już na stałe do mojej oferty zabiegowej 
i sprzedażowej. Otwieram w tym czasie 
kolejny gabinet w centrum miasta, ale 
szybko okazuje się, że i tu jest zbyt cia-
sno. Pewnego pięknego dnia, 1 czerwca 
1996 roku, otwieram wymarzony, duży 
gabinet w centrum. Wkrótce zamykam 
pozostałe dwa, wiedząc, że wreszcie zna-
lazłam swoje miejsce na ziemi”. 

W sercu płockiej starówki
Salon Venus położony jest w sercu płoc-
kiej starówki, przy ulicy z ograniczonym 
ruchem samochodowym i natężonym 
ruchem pieszych. Okna tylnych pomiesz-

czeń gabinetu wychodzą na zielone po-
dwórko. „Otwierające się galerie kusiły 
ofertą powierzchni handlowych, zdecy-
dowałam się jednak pozostać tutaj, czu-
jąc, że to jest moje miejsce. W tej lo-
kalizacji salon istnieje od ponad 20 lat. 
Cztery lata temu przeszedł gruntowną 
metamorfozę pod estetycznym nadzo-
rem płockiej projektantki Magdaleny 
Biernat. Utrzymany w stylu glamour, 
świetnie wpisuje się w klimat secesyj-
nych kamieniczek mojego miasta. Jasne, 
pastelowe kolory w połączeniu z kon-
trastowymi roletami i ramami luster nie 
pozwalają na uczucie nudy i monotonii. 
Dzieci naszych klientek lubią przesiady-
wać na szerokich parapetach w towarzy-
stwie firmowej maskotki”.

Ręce, serce, wiedza
„Stawiam na naturalne procesy odnowy 
skóry, jestem za jej wzmacnianiem i po-
budzaniem naturalnych mechanizmów 

&Kosmetyka była 
dla mnie jak 
objawienie, stała 
się moją miłością 
od pierwszego 
wejrzenia%

FAKTY
nazwa salonu

Salon Kosmetyczny Venus

Właściciel 
Mariola Lewandowska

Rozpoczęcie działalności
2 grudnia 1984 r.

Lokal
110 m2, dwa stanowiska do pedikiuru, 
dwa do manikiuru, trzy  do zabiegów 
na twarz, jedna kabina z natryskiem 

do zabiegów na ciało i depilacji, recep-
cja z poczekalnią i sklepem, stanowi-
sko do makijażu z możliwością prze-

kształcenia w ministudio fotograficzne
Specjalizacja: kosmetyka holistycz-

na, autoryzacja firmy Babor, makijaż, 
pedikiur, manikiur, zabiegi na ciało, 

sprzedaż kosmetyków

 Marki
Babor, OPI, Gehwol, Revitalash

Personel
Jolanta Walczak – kosmetyczka, 

22 lata w firmie, Kinga Szmulewicz  
– magister kosmetologii, w salonie od 
5 lat, Agnieszka Kurek – kosmetyczka, 
od 11 lat w firmie, Marlena nowicka  

– kosmetyczka, od 9 lat w zespole
Joanna Drygalska – recepcjonistka, 

kosmetyczka, w salonie od 2 lat

KONTAKT
Salon Kosmetyczny Venus

Płock, ul. Grodzka 14
tel. 24 266 89 06

https://venus.com.pl
https://www.facebook.com/Salon.

Kosmetyczny.Venus.Plock
Salon czynny: 

poniedziałek–piątek 9.00–20.00 
sobota 8.00–15.00
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obrony i regeneracji. Dla mnie naj-
ważniejsze jest poczucie dobrostanu 
klienta, a osiągam to poprzez masaż, 
bezpieczną i skuteczną pielęgnację 
oraz propozycję najlepszych kosme-
tyków do kuracji domowej. Dla mnie 
ręce, serce i wiedza są w kosmetyce 
najważniejsze”.

Motto
Jaka myśl przewodnia przyświeca 
właścicielce salonu VENUS? „Młodość 
przychodzi z wiekiem – to moje mot-
to. Mam wiele klientek, które są ze 
mną od początku. Są ciągle młode, 
zadbane, pełne pasji. Ich skóra jest 
jędrna, promienna, wypielęgnowana. 
Nie czują potrzeby, aby sięgać po me-
tody inwazyjne. Jestem dumna, że 
mogłam przyczynić się do ich obec-
nego wyglądu”.

Peryferie kosmetyki
„Moje zainteresowania wynikają ści-
śle z zawodu. Nazywam to peryferia-
mi kosmetyki. Interesuję się zioło-
lecznictwem i dietetyką w zakresie 
jej wpływu na zapobieganie starze-

niu. Jestem instruktorem face fit-
ness, fascynuje mnie refleksologia  
i jej wpływ na urodę. Na drugim bie-
gunie moich zainteresowań jest ma-
kijaż i wszystko, co z nim związa-
ne, a więc fotografia, dobór barw  
i malarstwo. Kocham impresjoni-
stów i szczęśliwa jestem, gdy mogę 
użyć w makijażu ulubionych barw 
van Gogha. Organizuję sesje zdję-
ciowe, metamorfozy, kursy i indywi-
dualne lekcje makijażu. Uwielbiam 
też pisać. Chętnie dzielę się wiedzą  
o kosmetyce w audycjach radiowych 
i programach telewizyjnych poświę-
conych urodzie. Zatraciłam już gra-
nicę między moją prywatną a zawo-
dową pasją. Wszystko jest pasją, jak  
w książce "Pasja życia" o moim ulu-
bionym artyście”. 

Personel na medal
Zespół to osoby, które sprawdziły się 
w najtrudniejszych sytuacjach, solid-
ne i perfekcyjne, a przy tym niezwy-
kle otwarte, chętne do współpracy 
i pomocy. To grupa doskonałych fa-
chowców ciągle doskonalących swój 
warsztat. Na każdym kroku w ich 
pracy widać pasję. Chętnie się szkolą, 

uczestniczą w kongresach i spotka-
niach branżowych. Są sercem, ręko-
ma i mózgiem salonu.

Oferta
„Naszą ambicją jest, aby klientka mo-
gła u nas przeprowadzić pełną pie-
lęgnację: poczynając od pedikiuru  
i manikiuru, poprzez depilację, hen-
nę, zabiegi twarzy i ciała, aż po maki-
jaż. Ten profil udaje nam się utrzymy-
wać od lat, modyfikując zakres usług, 
wprowadzając zabiegi autorskie, po-
szerzając ofertę o nowości. Mamy 
to szczęście, że firma Babor, z którą 
współpracujemy, wspiera nasz rozwój 
i dba o świeżość oferty”. ¨

Pani Marioli Lewandowskiej oraz 
jej personelowi redakcja BEAUTY 
FORUM życzy dalszych sukcesów  
i nieustającego rozwoju.

 Chcesz, byśmy odwiedzili też Ciebie?  
 Zgłoś się już dziś na  

 www.beauty-forum.com.pl/salon 


