MAGICZNY GABINET
Nasze ciało współgra z naszym umysłem,
dlatego tak trudno odzyskać wewnętrzną
równowagę i harmonię po dramatycznych
przeżyciach czy trudnych doświadczeniach. Codzienny stres również wpływa na
naszą fizyczność – wywołuje napięcia i ból.
W takich sytuacjach rozładowanie nagromadzonych emocji poprzez sport, ruch na
świeżym powietrzu czy medytacje może
nie wystarczyć. Kojący zabieg dla ciała
i ducha to element wewnętrznego oczyszczania i harmonizowania organizmu Znajdziemy je w katowickim gabinecie ANNA
NOCOŃ health & beauty.
Pomimo tego, że gabinet ten znajduje się
w tętniącym życiem mieście, jest prawdziwą oazą spokoju. Można w nim skorzystać
z pełnej pielęgnacji ciała i twarzy, pielęgnacji dłoni i stóp, rozmaitych masaży, sauny
i ciekawych rytuałów wellness – odpowiednio dobranych i wykonywanych przy użyciu
naturalnych, aromatycznych kosmetyków.
W naszym gabinecie wszystko zaczyna się
od rozmowy i zwolnienia tempa życia – mówi Anna Nocoń, właścicielka. – Czas u nas
płynie inaczej. By spełnić oczekiwania klientów, najpierw staramy się je poznać. Nie
spieszymy się, mamy czas na wspólne wypicie kawy czy herbaty. Wierzymy, że gdy
umysł jest spokojny i zajęty pozytywnymi
myślami ciało szybciej odzyskuje siły i uroda nabiera blasku.
Wewnętrzne piękno
Wszystkie zabiegi proponowane przez Annę Nocoń i jej zespół mają na celu poprawienie wyglądu, czyli tego, co zewnętrzne.
Jednak, jak przekonuje właścicielka gabinetu, prawdziwe piękno wypływa z głębi
– z naszego wnętrza. Dobre samopoczucie jest konsekwencją harmonii, akceptacji własnego ciała i umysłu oraz bycia
sobą.
- Jesteśmy piękni, gdy czujemy się szczęśliwi – twierdzi Anna Nocoń i pracuje ze
swoimi klientami tak, by po to szczęście
zechcieli sięgnąć.
- Jedni potrzebują oczyszczającej rozmowy, inni chcą się wypłakać, niektórzy wolą pomilczeć i po prostu przemyśleć swoje
życiowe decyzje. Wizyta w naszym gabinecie jest często momentem przełomowym,
chwilą zatrzymania w codziennej gonitwie, gdy w końcu jest czas, by skupić
się tylko na sobie i na swoich pragnieniach.
Prawdziwe, głębokie wyciszenie, jakie możemy osiągnąć podczas masażu, pozwala
nam usłyszeć wewnętrzny głos, a ten wyraźnie daje do zrozumienia, w którą stronę należy podążać. Wszystko to dzieje się
naturalnie, pomaga się uwolnić od lęków
i zrozumieć siebie.
Wzajemna motywacja
Zespół Anny Nocoń jest wyrozumiały i dyskretny, a przede wszystkim niezwykle
empatyczny i pozytywnie nastawiony do
świata. Nie ma tu sztucznych uśmiechów i wyszukanej uprzejmości – atmos-

fera sprzyja długim rozmowom i buduje
wzajemne zaufanie.
- Kierunek rozwoju gabinetu wyznaczają nasi klienci – podkreśla Anna Nocoń. – Pokazują nam, czego potrzebują, a my chcemy
im pomagać kompleksowo, więc cały czas
szkolimy się i poszerzamy ofertę.
Znajdują się w niej nie tylko masaże, ale
też zabiegi kosmetyczne – naturalna estetyka twarzy i ciała, pielęgnacja stóp, podologia czy depilacja. U Anny Nocoń można
też wykonać makijaż – permanentny albo
okolicznościowy, skorzystać z porady stylistki lub dietetyczki.
Zabiegi kosmetyczne nabierają innego wymiaru, obecna wszędzie magia i pozytywna energia pozwala nam stworzyć nowy
kierunek tzw. psychokosmetyki, która potęguje i wzmacnia działania tradycyjnych
receptur. Stosujemy bardzo skuteczne,
autorskie programy i terapie odmładzające. Wyróżnia nas podejście do Klienta
i wzajemne relacje

– mówią o wyjątkowej atmosferze, serdeczności i otwartości, która panuje w tym niezwykłym miejscu.
- Jesteśmy spontaniczni i tej spontaniczności uczymy innych – wyjaśnia Anna Nocoń. – Działamy intuicyjnie, słuchamy tego,
co podpowiada nam serce, dlatego jesteśmy w stanie pomóc drugiej osobie, wysłuchać jej lub z nią pomilczeć – zależnie od
nastroju i sytuacji.
Zwierzeniom i relaksowi sprzyjają wnętrza
gabinetu wyposażone w wygodne łóżka,
ciepłe koce, kolorowe światła, świece i naturalne aromaty. Z myślą o komforcie klientów pomieszczenia przeznaczone do masażu
są jednoosobowe – w zabiegach nie przeszkadzają więc osoby trzecie.

- Dbamy o to, by nikt nie czuł się skrępowany – wręcz przeciwnie, chcemy, by nasi
klienci czuli się swobodnie i mogli odnaleźć swoje prawdziwe „ja” – swoje dawno
utracone marzenia, zdeptane pragnienia,
wartości, które kiedyś były dla nich istotne, a później zostały zapomniane – opowiada właścicielka.
W zdrowym ciele, zdrowy duch – i na odwrót.
Jeśli więc zależy ci na zachowaniu wewnętrznej równowagi i podkreśleniu swojego naturalnego piękna – koniecznie odwiedź
Annę Nocoń i jej zespół. Gabinet przy ulicy
Poleskiej 6 w Katowicach jest bowiem nie
tylko miejscem odnowy fizycznej i duchowej,
ale przede wszystkim punktem, dzięki któremu na nowo odkryjesz siebie, swoje atuty
i możliwości.

- Nasi klienci inspirują nas, a my inspirujemy naszych klientów – dodaje właścicielka gabinetu. – Mój zespół to starannie
dobrana grupa specjalistów, którzy nie tylko są świetni w tym, co robią, ale mają
też w sobie wiele pozytywnej energii, która udziela się każdemu, kto do nas przychodzi.
Wyjątkowa atmosfera
Potwierdzają to osoby, które odwiedzają
gabinet ANNA NOCOŃ health & beauty

Serdecznie zapraszamy do gabinetu na zabieg niespodziankę.
Hasło: „Magiczny gabinet”

