Piêkni i zrelaksowani. Tanio!
Dzisiejsze wizyty „u kosmetyczki” nie przypominaj¹ dawniejszego wpadania do pani Moniki by
„zrobi³a” paznokcie czy hennê. Rosn¹ nasze wymagania, a wraz z nimi roœnie poziom us³ug dla
pañ i panów oferowany przez zak³ady i salony.
Dziœ chcemy opowiedzieæ
o czymœ wyj¹tkowym: to Studio
Urody 2B Beauty (ul. £ukowska
2B). Dzia³a od niedawna, wszystko tu jaœnieje czystoœci¹, schludnoœci¹, a wystrój jest wyj¹tkowo
przyjemny, w delikatnych, koj¹cych barwach.

Studio Urody 2B Beauty, ul. £ukowska 2B,
tel. 22 612-54-41; www.2b−beauty.pl
czynne: pon.–pt. 9.00–21.00, sob. 9.00–15.00.
gi wykonywane s¹ przez specjalistki, które oprócz zabiegów chêtnie doradz¹, jak zadbaæ o siebie
w domowych warunkach. Warto
tak¿e skorzystaæ z najnowoczeœniejszego urz¹dzenia E-light pomo¿e pozbyæ siê w³osów, przebarwieñ skóry, zamknie pêkaj¹ce
naczynka. Rewelacyjne radiofale
ujêdrni¹ i napn¹ nasz¹ skórê.
Napiêcia i bóle pleców? Doœwiadczony masa¿ysta i fizjoterapeuta z Konstancina, pan Zenon,
czeka w ka¿dy czwartek. Potrzebny relaks? Niezast¹piony
jest masa¿ œwiecami na cia³o czy
d³onie; pozostawia skórê nasycon¹ piêknym aromatem na d³ugo.
Oprócz tego to tu mo¿na prze¿yæ
rozkoszny Powiew Orientu, Tajemniczy Ogród, Ukryte Pragnienie
czy Gor¹czkê Z³ota - zabiegi luksusowe i nie tylko, przeciwzmarszczkowe, ujêdrniaj¹ce, odm³adzaj¹ce, regeneruj¹ce, o dzia³aniu odbudowuj¹cym jak i profilak-

– wartoœci nieruchomoœci, która jest wyceniana przez licencjonowanego rzeczoznawcê;
– wieku Klienta;
– p³ci Klienta – kobiety, otrzymuj¹ mniejsz¹ rentê ni¿ mê¿czyŸni w tym samym wieku, poniewa¿ œrednia d³ugoœæ ich ¿ycia
jest d³u¿sza.
Na jak d³ugo zawierana jest
umowa o rentê do¿ywotni¹?
Umowa zawierana jest jako
œwiadczenie do¿ywotnie wyp³acane równie¿ gdy wartoœæ wyp³acanej renty przekroczy wartoœæ mieszkania....
Co mo¿na zrobiæ w przypadku, gdy fundusz hipoteczny nie
wyp³aca ustalonej renty do¿ywotniej?
Akt notarialny zabezpiecza interesy seniora równie¿ w takiej
sytuacji. W przypadku zalegania
z wyp³at¹ dwóch albo wiêksz¹
iloœci¹ rent, Klient w trybie artyku³u art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu
postêpowania cywilnego mo¿e
wyst¹piæ o wszczêcie postêpowania egzekucyjnego, które jest
natychmiastowe i nie obci¹¿a finansowo seniora.
Czy senior mo¿e zostaæ
zmuszony do opuszczenia swojego mieszkania?
W akcie notarialnym zawarte s¹
zapisy zabezpieczaj¹ce interesy
klienta poprzez wpisane w dziale
III ksiêgi wieczystej; prawa do¿ywotniego zamieszkania w lokalu.
Dodatkowo interesy seniora
chronione s¹ poprzez ustanowienie hipoteki umownej na rzecz
klienta do kwoty odpowiadaj¹cej
wartoœci nieruchomoœci wpisem
w dziale IV ksiêgi wieczystej
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e produkt
œwiadczenie renty do¿ywotniej
od lat 60 jest dostêpny na rynkach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Nie jest
wiêc to ¿adna nowoœæ, ale us³uga, powszechnie znana przez
naszych s¹siadów. Teraz tylko
pozostaje czekaæ, a¿ tak¿e i polscy seniorzy dostrzeg¹ zalety
tej ê i zdecyduj¹ siê powiêkszyæ
swoje dochody na emeryturze.

a nastêpnie oddawane do utylizacji.
Na £ukowskiej 2B przyjmuje
te¿ osoba o rzadkiej jeszcze specjalizacji - podolog, pani Karolina.
Podolog to zawód przysz³oœci,
który powsta³ niespe³na dziesiêæ
lat temu z myœl¹ o osobach
z chorobami, deformacjami i dolegliwoœciami stóp (czy choroba-

mi przemiany materii, np. cukrzyc¹). Wrastaj¹ce paznokcie, modzele, grzybice, pêkaj¹ce piêty?
Nie nale¿y ju¿ ich siê wstydziæ.
Warto i trzeba zadbaæ bezpiecznie o zdrowie i urodê stóp, nawet
z tych du¿ymi problemami.
2B Beauty inwestuje w najlepszy sprzêt, który sprawia, ¿e ¿adne drobinki nie lec¹ w powietrze;
stosowane s¹ kapturki jednorazowe, a ponadto stale dzia³a wysokiej klasy autoklaw - to, co nie jest
jednorazowego u¿ytku, po ka¿dym pacjencie poddawane jest
sterylizacji, skrupulatnie odnotowywanej w specjalnym zeszycie,
poniewa¿ bezpieczeñstwo jest tu
najwa¿niejsze. W tym salonie nikomu nie grozi nabawienie siê
chorób brudnych narzêdzi, wirusa
HIV, gronkowców ani chorób
grzybiczych. W Studiu Urody
2B Beauty to po prostu niemo¿liwe.
W pe³nych uroku i relaksuj¹cego spokoju wnêtrzach mo¿na
skorzystaæ z wielu propozycji, i to
w naprawdê rozs¹dnych, konkurencyjnych cenach. Firma jest rodzinna i stawia na dobr¹, solidn¹
renomê i markê.
Co nam oferuj¹? Standardy
w perfekcyjnym, nowoczesnym
i higienicznym wykonaniu: henna
w kilku rodzajach, peeling kawitacyjny i maska algowa, mikrodermabrazja, wiele rodzajów oczyszczania twarzy. Wszystkie zabie-

¯ycie na emeryturze powinno
kojarzyæ siê ze spokojem, i realizowaniem w³asnych zainteresowañ. Niestety polskim seniorom
bardzo czêsto brakuje funduszy,
by móc w pe³ni korzystaæ z zas³u¿onego wypoczynku. Rozwi¹zaniem w tej sytuacji mo¿e
okazaæ siê odwrócona hipoteka,
produkt finansowy wprowadzany na rynek przez fundusze hipoteczne - komentuje Maria
Schicht, prezes Funduszu Hipotecznego Familia.
Czym tak naprawdê jest odwrócona hipoteka?
Odwrócona hipoteka to propozycja dla osób powy¿ej 65 roku ¿ycia, które posiadaj¹ na w³asnoœæ albo s¹ wspó³w³aœcicielami mieszkania, b¹dŸ te¿ posiadaj¹ wieczyste prawo w³asnoœci
lub spó³dzielcze prawo w³asnoœci. Seniorzy, którzy zdecyduj¹
siê na podpisanie umowy z funduszem hipotecznym, bêd¹
otrzymywali rentê do¿ywotni¹
w zamian za przeniesienie prawa
w³asnoœci do mieszkania na
rzecz funduszu. Senior nie musi
siê obawiaæ, ¿e zostanie pozbawiony mieszkania, zawarta umowa w formie aktu notarialnego
gwarantuje mu prawo do do¿ywotniego zamieszkania.
Dla kogo jest odwrócona hipoteka?
Produkt ten jest skierowany do
osób, które ukoñczy³y 65 rok ¿ycia i mieszkaj¹ w miastach oraz:
– s¹ w³aœcicielami nieruchomoœci,
– s¹ wspó³w³aœcicielami nieruchomoœci,
– posiadaj¹ spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu,
– posiadaj¹ prawo u¿ytkowania wieczystego.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e odwrócona hipoteka to oferta zarówno dla osób samotnych jak
i ma³¿eñstw.
W jaki sposób wylicza siê
wysokoœæ renty do¿ywotniej?
Wysokoœæ renty do¿ywotniej
jest uzale¿niona od kilku istotnych kryteriów:

REKLAMA

REKLAMA

Czystoœæ to niezwykle wa¿ny
element, poniewa¿ Salon 2B Beauty to jeden z niewielu gabinetów urody, w którym k³adzie siê
najwiêkszy nacisk na bezpieczeñstwo, na ochronê naszego
zdrowia. Nie ma mowy, by jakiekolwiek bakterie, wirusy itp. stanowi³y zagro¿enie: profesjonalny
autoklaw,
ultranowoczesny

sprzêt, w ka¿dym gabinecie lodówki na produkty wymagaj¹ce
ni¿szej temperatury (choæ w Studiu jest przyjemna klimatyzacja!), osobna lodówka na odpady (np. strzykawki, wszelkie jednorazówki), które s¹ przechowywane w szczelnych pojemnikach

Lecznica
Stomatologiczno-Protetyczna
ul. Grochowska 142
tel./fax 22 610-41-91
czynne pon.-pt.10.00-20.00
Pe³en zakres us³ug.
RTG I KONSULTACJE GRATIS.

WAKACYJNA PROMOCJA!

Mgr fizjoterapii oferuje
masa¿e w zakresie:

KLASYCZNY, LECZNICZY,
RELAKSACYJNY,
ODCHUDZAJ¥CY.
Wizyty domowe
na terenie Warszawy
z w³asnym profesjonalnym
sto³em.
Tel. 0-600-420-368

tycznym, zapobiegaj¹cym efektom up³ywu lat.
Wychodz¹c naprzeciw zapracowanym paniom i panom,
w czwartki - po zapisaniu siê mo¿na korzystaæ z us³ug tak¿e
poza por¹ otwarcia, bo od godziny 7.00 a¿ do 22.00.
W trosce o nasze stopy
w czwartek 30 czerwca, w godzinach 10.00-14.00, mo¿na bêdzie
skorzystaæ bezp³atnie i bez zobowi¹zañ z porad podologa a kolejne, spotkania (np. z lekarzem dermatologiem) - w planach! Szczególnie zapraszamy m³ode mamy!
Promocje i specjalne oferty?
Oczywiœcie! Choæby fantastycznie
pomyœlane Pakiety Œlubne, po
których narzeczona wychodzi
piêkna, odœwie¿ona specjalnie dla
niej skomponowanymi zabiegami.
Spor¹ czêœæ klientów stanowi¹
zadbani panowie, zainteresowani
i pielêgnacj¹, i relaksacj¹. Zapraszamy!
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