BLANKA PAWŁOWSKA
ekspert beauty i właścicielka Kliniki Młodości
Ukończyła Szkołę Wizażu i Charakteryzacji Filmowej oraz
Psychologię Biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Droga
zawodowa jaką przebyła zaowocowała otworzeniem
własnego salonu piękności. Nieustannie bierze udział
w seminariach podczas targów Beauty Forum czy LNE,
a także indywidualnych szkoleniach. Została również
członkiem Polskiego Stowarzyszenia Linergistek Elite.
Makijaż permanentny to jej pasja. Swoją wiedzę
nieustannie poszerza, uczestnicząc w najlepszych
szkoleniach u mistrzów makijażu permanentnego i ucząc
się od wybitnych linergistów z całego świata. Doszkalała się u takich nazwisk jak Sergiusz
Osmański, Ewa Gil, Adrianna Wysocka czy Dominic Cruz. Dzięki temu, może oferować najwyższą
jakość usług i najnowsze techniki pracy. Swój warsztat doskonaliła również uczestnicząc między
innymi w takich szkoleniach jak: TIPMCC, I i II edycja World Beauty Congress Cosmeetology,
Fasion Brows, Naturalny Permanentny, Long Time Ligner. Ukończyła kursy micropigmentacji
medycznej, mikropigmentacji skóry głowy i mikropigmentacji brodawki sutkowej, dzięki czemu
może oferować swoim klientkom szeroki zakres możliwości pigmentacyjnych.
Od wielu lat wykonując makijaż permanentny codziennie na nowo odkrywa, jak ten niezwykły
zawód ją pasjonuje. Współpracowała z agencjami modelek, z fotografami, agencjami
reklamowymi, wykonywała makijaż aktorom w teatrze, uczestniczyła w sesjach zdjęciowych oraz
organizowała liczne pokazy.
Od wielu lat pomaga również chorym pacjentom uwierzyć w siebie i odbudować ich radość życia.
Zorganizowała wraz partnerem biznesowym projekt charytatywny „Życie na Tak". Uczestniczy
w projekcie „Motyle świadomości", wspiera fundację „O mały włos" oraz indywidualnie pomaga
pacjentom zrekonstruować brwi, włosy, rzęsy, czy brodawki sutkowe po przebytych chorobach.
Wśród swoich klientów stosuje kosmetykę holistyczną ponieważ uważa, że każdy z nas nosi
piękno w sobie, ale nie zawsze potrafi je wydobyć, zauważyć czy podkreślić. Czasem drobna
zmiana powoduje, że uśmiech klienta jest szeroki, a postawa bardzo dumna. Według niej piękno
warto podkreślać subtelnie, nie zmieniając na siłę rysów twarzy. Jej ideą jest kompleksowe
podejście do każdego klienta kierując go do specjalistów takich jak: lekarze medycyny
estetycznej, kosmetolodzy, wizażyści, styliści, a także dietetycy czy trenerzy personalni.
W Klinice obsługuje swoich klientów tak jak sama chciałabym zostać obsłużona, nieustannie
pracując nad podnoszeniem jakości pracy.
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