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„KosmetyKa? to miłość, 
na całe życie!”

SaLOn GLaMOUR eWy BRZUZy-JĘDRZeJcZyK 

Kiedy Ewa Brzuzy-Jędrzejczyk opowiada o swojej pracy, jej wielkie brązowe oczy błyszczą, 
a uśmiech nie schodzi z twarzy. Energiczna filigranowa blondynka, która wyglądem 
przypomina raczej pełną entuzjazmu studentkę, a nie bizneswoman. Ale nie dajcie się zwieść 
pozorom, za drobną posturą i uroczym uśmiechem kryją się siła, pasja, przebojowość, 
instynkt biznesowy i bogate doświadczenie zawodowe. 

salon
miesiąca
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Oczarowuje swoich klientów 
młodzieńczą energią i cie-
płym podejściem, ale ma 
do zaoferowania znacznie 

więcej niż urodę i wdzięk – wiedzę, 
umiejętności i doskonałe wyczucie 
potrzeb klientów. Jej salon to miej-
sce profesjonalnych usług z zakresu 
szeroko pojętej kosmetyki, medical 
beauty i medycyny estetycznej. Ale  
o tym za chwilę.

Jak to się zaczęło?
„Poza stażem i krótką praktyką za-
wodową można powiedzieć, że od 
razu po studiach rzuciłam się na 
głęboką wodę. Początek mojej pra-
cy zawodowej to ten właśnie salon. 
Od siedmiu lat prowadzę gabinet ko-
smetyczny Glamour, ale fascynacja 
kosmetyką zaczęła się dużo, dużo 
wcześniej. Już od początku studiów 

miałam w domu rodzinnym mój ma-
ły »pokój zabiegowy«, w którym eks-
perymentowałam na rodzeństwie, 
rodzicach, a później wszystkich zna-
jomych i koleżankach. Irytowało 
mnie to, że w szkole było zbyt ma-
ło praktyk, chciałam jak najszybciej 
wszystko wiedzieć i dlatego wszyst-
kich ciągle »kładłam na fotel«”. 
Dzięki odważnym decyzjom, cią-
głym eksperymentom i praktykom, 
mimo młodego wieku Ewa czuła się 
pewnie w swoim zawodzie od same-
go początku. Wiedziała, że właśnie 
zaczęło się w jej życiu coś, co spra-
wia, że nigdy już nie będzie „w pra-
cy”, bo praca, którą się kocha, staje 
się nieodłącznym elementem życia. 
„To nie była chwilowa fascynacja, to 
miłość na całe życie. Wiedziałam to 
przed rozpoczęciem nauki i wiem to 
dziś. Moje klientki twierdzą, że je-
stem najlepszą specjalistką od biki-
ni brazylijskiego. Cieszy mnie to, że 

Jestem szczęśliwa gdy...
...mam przy sobie całą rodzinę

Ulubiona pora roku to...
...lato!

Pragnę...
….by wszyscy byli zdrowi – bliżsi i dalsi

irytuje mnie...
...bierność. W każdym aspekcie życia. Do 
tego stopnia, że nawet nie lubię siedzieć;)

nie lubię...
...braku profesjonalizmu, zaprzątania 
głowy tym, co nieistotne

Kocham...
...swoje życie i tych, którzy razem ze mną 
przez nie wędrują

Gdybym miała trzy życzenia, poprosiła-
bym o...
...zdrowie, szczęście, szczęście!

idealny urlop to...
...czasem z całą rodziną, czasem tylko 
we dwoje z mężem i wiedza, że w pracy 
wszystko OK!

Moja praca jest...
...moim trzecim dzieckiem –  więc jest 
naprawdę ważna!
 
Jestem dumna z... 
...rodziny, którą kocham i pracy, którą 
uwielbiam
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10 pytAń DO 
Ewy Brzuzy- 
-JęDrzEJczyK

„Najpierw staram 
się poznać potrzeby 
moich klientów, 
następnie dobieram 
indywidualną 
ofertę zabiegów 
gabinetowych  
i pielęgnacji 
domowej”
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Panie ufają mi w tak delikatnej kwestii. 
Depilacja woskiem to mój konik. Staram 
się, by zabieg był komfortowy i jak naj-
mniej bolesny. Stawiam na najwyższą 
jakość produktów” –  mówi Ewa Brzuzy-
-Jędrzejczyk.

Szeroka oferta
Podczas gdy wiele salonów stawia na 
wąską specjalizację, Ewa idzie jak burza 
i wciąż urozmaica i udoskonala ofertę. 
„Tego oczekują też nasi klienci. Cieszę 

się, że jednego dnia mam zarówno depi-
lację, jak i oczyszczanie, przekłucie uszu 
i np. fotoodmładzanie, że przychodzą  
i panie, i panowie. Specjalizuję się także 
w zabiegach medical beauty i z pogra-
nicza medycyny estetycznej, takich jak 
głębokie złuszczanie naskórka, mezote-
rapia igłowa i mikroigłowa. Nad zabiega-
mi medycznymi czuwa lekarz medycyny 
estetycznej. Wykonuje on m.in. zabiegi 
z osoczem bogatopłytkowym, ostrzyki-
wanie i wypełnianie zmarszczek” – do-
daje z uśmiechem właścicielka salonu 
Glamour.

&Moja myśl 
przewodnia  
w życiu zawodowym? 
zawsze staram  
się obsłużyć 
klientów tak,  
jak sama chciałabym 
być potraktowana.  
Do każdego 
podchodzę z empatią 
i zaangażowaniem%

FAKTY
nazwa salonu

Glamour  

Właściciel
Ewa Brzuzy-Jędrzejczyk, kosmetolog, 

mgr zarządzania.
pasjonatka kosmetyki i medical  

beauty. Specjalizuje się z mezoterapii  
i depilacji brazylijskiej.

Absolwentka WSzKipz i almaMer. 
prywatnie żona i mama dwójki dzieci.

Rozpoczęcie działalności  
4 grudnia 2010 r.

Lokal
trzy gabinety zabiegowe, lokal  

o powierzchni ok. 65 m2.

 Marki
Dr.temt, Norel, Neoglis, Gerards, 
Jessica, Gelish, Indigo, christina 
Laboratories, Gerard’s cosmetic 

culture, revitaLash, dr Spiller, Suda, 
clarena. Lycon

Specjalizacja
Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy  

i ciała, a także dłoni i stóp, stylizacja 
paznokci, depilacja brazylijska,  

masaże i usługi z zakresu medical  
beauty i medycyny estetycznej.

Personel
Ewa –  kosmetyka twarzy i ciała,  

depilacja, medical beauty; Dorota  
– manikiur, pedikiur, w trakcie kształ-

cenia w kierunku podologii; Magda  
– makijaż permamentny; Bartek  

– fizjoterapeuta, masaże;  
dr Aleksander – medycyna estetyczna

 
Baza klientów

ok. 425 stałych klientów, przedział 
wiekowy 15–70 lat

Przedział cenowy zabiegów
od 35 zł do 700 zł

KONTAKT
Glamour –  Salon urody

Kosmetyka | Medycyna Estetyczna | 
Modelowanie Sylwetki

 
ul. Fałata 2A

05-230 Kobyłka
telefon: (22) 786 31 80

e-mail: 
glamour.kosmetyka@gmail.com
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Być na bieżąco

Na ścianach salonu znajdziemy licz-
ne dyplomy, certyfikaty i wyróżnie-
nia. „Zarówno ja, jak i cały mój te-
am ciągle się doszkalamy. Uważam, 
że w tym zawodzie to obowiązkowe. 
Wszyscy mamy wyższe wykształce-
nie i ciągle poszukujemy nowych 
możliwości rozwoju”.

Życie prywatne
Ewa jest żoną Dominika (perkusisty 
w zespole rockowym). Wspólnie wy-
chowują dwójkę dzieci – synka i có-
reczkę. Jak udaje jej się pogodzić bycie 
mamą, żoną i aktywną zawodowo ko-
bietą sukcesu? „Mam ogromne wspar-
cie w moim mężu. Razem dbamy  
o dom i dzieci, staramy się spędzać 
jak najwięcej czasu wspólnie, ale z ra-
cji jego i mojej profesji często wymie-
niamy się opieką nad dziećmi, które 
są jeszcze malutkie. Plusem jest to, 
że aktualnie zajmujemy mieszkanie, 

które znajduje się nad salonem. Tak 
więc, nie mam zbyt daleko do pracy!” 
–  śmieje się Ewa. 
„Praca jest dla mnie bardzo ważna  
i daje mi dużo spełnienia, ale naj-
ważniejsze są dzieci Tymuś (4) i Lilka 
(2,5) i oczywiście mój ukochany mąż 
Dominik. Czas spędzony z nimi to dla 
mnie świętość. Do rodziny należą też 
pies i dwa koty. Zwierzaki to nasza ro-
dzinna pasja!”.

Plany, zmiany, marzenia
„Za dwa miesiące planujemy prze-
prowadzkę do nowego domu. Cieszę 
się, bo dzięki temu salon powięk-
szy się o dodatkowe 65 mkw. i nowe 
usługi –  fryzjerstwo. Jedno pomiesz-

czenie chcemy przeznaczyć na fry-
zjerstwo dziecięce, czyli bajkowe fo-
tele, ekrany z bajkami itd. Będziemy 
pierwszym tego rodzaju miejscem  
w okolicy. To mój plan na wiosnę przy-
szłego roku”. Jej największy sukces? 
„Uważam, że największym sukcesem 
w życiu każdej kobiety jest umiejętne 
połączenie życia rodzinnego i zawodo-
wego w zrównoważony sposób –  bez 
nadmiernego przechylania w żadną ze 
stron. Myślę, że coraz częściej mi się 
to udaje! Cały czas pracuję nad rów-
nowagą!”.

Ewie Brzuzy-Jędrzejczyk i jej teamo-
wi redakcja BEAUTY FORUM życzy 
udanej realizacji wszystkich planów  
i dalszych sukcesów. ¨

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

znajdziesz filmy z naszych wizyt  
w prezentowanych wcześniej salonach. 

„Depilacja woskiem to mój konik. Staram
się, by zabieg był komfortowy i jak najmniej
bolesny. Stawiam na najwyższą
jakość produktów”

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

www.beauty-forum.com.pl/salon


