
Na sze cia ło współ gra z na szym umy słem,

dla te go tak trud no od zy skać we wnętrz ną

rów no wa gę i har mo nię po dra ma tycz nych

prze ży ciach czy trud nych do świad cze -

niach. Co dzien ny stres rów nież wpły wa na

na szą fi zycz ność – wy wo łu je na pię cia i ból.

W ta kich sy tu a cjach roz ła do wa nie na gro -

ma dzo nych emo cji po przez sport, ruch na

świe żym po wie trzu czy me dy ta cje mo że

nie wy star czyć. Ko ją cy za bieg dla cia ła

i du cha to ele ment we wnętrz ne go oczysz -

cza nia i har mo ni zo wa nia or ga niz mu Znaj -

dzie my je w ka to wic kim ga bi ne cie AN NA

NO COŃ he alth & be a u ty.

Po mi mo te go, że ga bi net ten znaj du je się

w tęt nią cym ży ciem mie ście, jest praw dzi -

wą oa zą spo ko ju. Moż na w nim sko rzy stać

z peł nej pie lę gna cji cia ła i twa rzy, pie lę gna -

cji dło ni i stóp, roz ma i tych ma sa ży, sa u ny

i cie ka wych ry tu a łów wel lness – od po wied -

nio do bra nych i wy ko ny wa nych przy uży ciu

na tu ral nych, aro ma tycz nych kos me ty ków.

W na szym ga bi ne cie wszyst ko za czy na się

od roz mo wy i zwol nie nia tem pa ży cia – mó -

wi An na No coń, wła ści ciel ka. – Czas u nas

pły nie ina czej. By speł nić ocze ki wa nia klien -

tów, naj pierw sta ra my się je po znać. Nie

spie szy my się, ma my czas na wspól ne wy -

pi cie ka wy czy her ba ty. Wie rzy my, że gdy

umysł jest spo koj ny i za ję ty po zy tyw ny mi

my śla mi cia ło szyb ciej od zy sku je si ły i uro -

da na bie ra bla sku.
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We wnętrz ne pięk no

Wszyst kie za bie gi pro po no wa ne przez An -

nę No coń i jej zes pół ma ją na ce lu po pra -

wie nie wy glą du, czy li te go, co ze wnętrz ne.

Jed nak, jak prze ko nu je wła ści ciel ka ga bi -

ne tu, praw dzi we pięk no wy pły wa z głę bi

– z na sze go wnę trza. Do bre sa mo po czu -

cie jest kon sek wen cją har mo nii, ak cep ta -

cji włas ne go cia ła i umy słu oraz by cia

so bą. 

- Je steś my pięk ni, gdy czu je my się szczę -

śli wi – twier dzi An na No coń i pra cu je ze

swo i mi klien ta mi tak, by po to szczę ście

ze chcie li się gnąć. 

- Jed ni po trze bu ją oczysz cza ją cej roz mo -

wy, in ni chcą się wy pła kać, nie któ rzy wo -

lą po mil czeć i po pro stu prze my śleć swo je

ży cio we de cy zje. Wi zy ta w na szym ga bi ne -

cie jest czę sto mo men tem prze ło mo wym,

chwi lą za trzy ma nia w co dzien nej go ni -

twie, gdy w koń cu jest czas, by sku pić

się tyl ko na so bie i na swo ich pra gnie -

niach.

Praw dzi we, głę bo kie wy ci sze nie, ja kie mo -

że my osią gnąć pod czas ma sa żu, poz wa la

nam usły szeć we wnętrz ny głos, a ten wy -

raź nie da je do zro zu mie nia, w któ rą stro -

nę na le ży pod ą żać. Wszyst ko to dzie je się

na tu ral nie, po ma ga się uwol nić od lę ków

i zro zu mieć sie bie.

Wza jem na mo ty wa cja

Zes pół An ny No coń jest wy ro zu mia ły i dy -

skret ny, a prze de wszyst kim nie zwy kle

em pa tycz ny i po zy tyw nie na sta wio ny do

świa ta. Nie ma tu sztucz nych uśmie -

chów i wy szu ka nej uprzej mo ści – atmo s -

fe ra sprzy ja dłu gim roz mo wom i bu du je

wza jem ne za u fa nie.

- Kie ru nek roz wo ju ga bi ne tu wy zna cza ją na -

si klien ci – pod kre śla An na No coń. – Po ka -

zu ją nam, cze go po trze bu ją, a my chce my

im po ma gać kom plek so wo, więc ca ły czas

szko li my się i po sze rza my ofer tę.

Znaj du ją się w niej nie tyl ko ma sa że, ale

też za bie gi kos me tycz ne – na tu ral na este -

ty ka twa rzy i cia ła, pie lę gna cja stóp, po do -

lo gia czy de pi la cja. U An ny No coń moż na

też wy ko nać ma ki jaż – per ma nen tny al bo

oko licz no ścio wy, sko rzy stać z po ra dy sty -

list ki lub die te ty czki.

Za bie gi kos me tycz ne na bie ra ją in ne go wy -

mia ru, obec na wszę dzie ma gia i po zy tyw -

na ener gia poz wa la nam stwo rzyć no wy

kie ru nek tzw. psy chokos me ty ki, któ ra po -

tę gu je i wzmac nia dzia ła nia tra dy cyj nych

re cep tur. Sto su je my bar dzo sku tecz ne,

au tor skie pro gra my i te ra pie od mła dza ją -

ce. Wy róż nia nas po dej ście do Klien ta

i wza jem ne re la cje 

- Na si klien ci in spi ru ją nas, a my in spi ru -

je my na szych klien tów – do da je wła ści ciel -

ka ga bi ne tu. – Mój zes pół to sta ran nie

do bra na gru pa spe cja li stów, któ rzy nie tyl -

ko są świet ni w tym, co ro bią, ale ma ją

też w so bie wie le po zy tyw nej ener gii, któ -

ra udzie la się każ de mu, kto do nas przy -

cho dzi. 

Wy jąt ko wa atmo s fe ra

Po twier dza ją to oso by, któ re od wie dza ją

ga bi net AN NA NO COŃ he alth & be a u ty

– mó wią o wy jąt ko wej atmo s fe rze, ser decz -

no ści i otwar to ści, któ ra pa nu je w tym nie -

zwy kłym miej scu.

- Je steś my spon ta nicz ni i tej spon ta nicz -

no ści uczy my in nych – wy jaś nia An na No -

coń. – Dzia ła my in tu i cyj nie, słu cha my te go,

co pod po wia da nam ser ce, dla te go je steś -

my w sta nie po móc dru giej oso bie, wy słu -

chać jej lub z nią po mil czeć – za leż nie od

na stro ju i sy tu a cji. 

Zwie rze niom i re lak so wi sprzy ja ją wnę trza

ga bi ne tu wy po sa żo ne w wy god ne łóż ka,

ciep łe ko ce, ko lo ro we świat ła, świe ce i na -

tu ral ne aro ma ty. Z my ślą o kom for cie klien -

tów po miesz cze nia prze zna czo ne do ma sa żu

są jed no o so bo we – w za bie gach nie prze -

szka dza ją więc oso by trze cie. 

- Dba my o to, by nikt nie czuł się skrę po -

wa ny – wręcz prze ciw nie, chce my, by na si

klien ci czu li się swo bod nie i mo gli od na -

leźć swo je praw dzi we „ja” – swo je daw no

utra co ne ma rze nia, zdep ta ne pra gnie nia,

war to ści, któ re kie dyś by ły dla nich istot -

ne, a póź niej zo sta ły za pom nia ne – opo -

wia da wła ści ciel ka.

W zdro wym cie le, zdro wy duch – i na od wrót.

Je śli więc za le ży ci na za cho wa niu we -

wnętrz nej rów no wa gi i pod kre śle niu swo je -

go na tu ral ne go pięk na – ko niecz nie od wiedź

An nę No coń i jej zes pół. Ga bi net przy uli cy

Po le skiej 6 w Ka to wi cach jest bo wiem nie

tyl ko miej scem od no wy fi zycz nej i du cho wej,

ale prze de wszyst kim pun ktem, dzię ki któ re -

mu na no wo od kry jesz sie bie, swo je atu ty

i moż li wo ści. 
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