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O N K O K O S M E T Y K A

KOSMETOLOGIA ONKOLOGICZNA.
Rozmowa z ekspertem kosmetologii z ponad 30-letnim 
doświadczeniem, mistrzem Polski w makijażu permanentnym, 
prekursorem makijażu permanentnego od 20 lat w Polsce, 
Anitą Gołębiowską. W 2019 r. uplasowała się w czołówce 
najlepszych linergistek w Polsce. Wciąż na fali.

Stworzyła nowy ogólnopolski 
projekt pomocy kobietom 
z problemami onkologicznymi 
– PERMANENTNIE ONKOPIĘKNA. 
Inspiracją do projektu były 
kobiety onkologiczne, z którymi 

Anita Gołębiowska ma kontakt 
od początku swojej kariery 
zawodowej. Również inspiracją 
była znana dziennikarka 
borykająca się z polską służbą 
zdrowia oraz my wszyscy, 

którzy każdego dnia patrzymy 
na pazerność, niewydolność 
i znieczulicę wielu instytucji oraz 
osób nimi kierujących, a także 
hejt inności! Tak powstała 
idea projektu PERMANENTNIE 
ONKOPIĘKNA.

Jak wiadomo makijaż 
permanentny nie należy 
do tanich usług, ale są osoby, 
które tego zabiegu naprawdę 
potrzebują. Do gabinetu 
trafiają Panie w trakcie lub po 
chemioterapii z częściowym lub 
całkowitym ubytkiem brwi i rzęs. 

To właśnie do Nich skierowany 
jest ten projekt. Borykają się 
One z ubocznymi efektami 
terapii antynowotworowych. 
Program prowadzony jest 
przy współudziale lekarzy 
onkologów i lekarzy pierwszego 
kontaktu. Całkowite koszty 
projektu pokrywam z własnych 
środków, natomiast patronat 
nad projektem sprawują 
czasopisma ogólnopolskie, 
m.in. NAJWSPANIALSZE 
(za co serdecznie dziękuję) 
oraz lokalne.
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Jest to projekt filantropijny, 
dar od serca, ukłon w stronę 
najbardziej potrzebujących. 
Warto podkreślić, że jest to 
program ogólnopolski skierowany 
do onkokobiet z całej Polski, 
a także nas wszystkich, abyśmy 
pobudzili naszą świadomość 
i wrażliwość, empatię, aby każdy 
z nas choć trochę poczuł chęć 
otworzenia serca dla drugiego 
człowieka. W ramach projektu 
ww. kobiety mogą korzystać 
z moich usług w każdą sobotę. 
Pierwsza wizyta to indywidualna 
konsultacja z zaświadczeniem 
od lekarza onkologa. 

Do współpracy 
zapraszam 

inne salony w Polsce. 
Mam czas dla 

każdego, bo każdy 
zasługuje na to, 
by być pięknym 

i czuć się pięknym.

Najważniejsze jest 
współdziałanie, szybka reakcja 
profesjonalisty – menedżera, 
człowieka, ukierunkowane 

branżowy NAJWSPANIALSZE 
oblicze piękna i zdrowia oraz 
media lokalne. Dlatego ten 
projekt jest adresowany też 
do właścicieli salonów urody, 
klinik kosmetologii i medycyny 
estetycznej.

działanie na „onkokobiety”. 
Każdy mój pracownik to 
osoba kompetentna, przede 
wszystkim „prawdziwy człowiek”, 
chętna, empatyczna, życzliwa, 
dla której każdy problem jest 
do rozwiązania. W przyszłym 
roku wraz z doświadczoną 
kadrą moich specjalistów 
kosmetologów uruchomimy 
program zabiegów i kuracji 
kosmetologii onkologicznej. 
Swoje doświadczenie i wiedzę 
zbieram, filtruję i dzielę się 
nimi każdego dnia. Inspiracją 
dla mnie była, jest i będzie 
KOBIETA – jej uroda, estetyka 
i zdrowie. Trzeba pilnie śledzić 
trendy, bo wciąż mamy świeże 
badania, nowe doświadczenia 
też innych specjalistów, więc 
samorozwój jest bardzo istotny. 
Nigdy nie spocznę na laurach, 
bo kosmetologia i makijaż 
permanentny traktuję jako 
podróż.

Pacjentki często nazywają 
mnie i moje pracownice 
„mistrzyniami od metamorfoz”. 
Wierzę, że dobro wraca i daje 
motywacje do następnych 
planów, projektów i współpracy, 
budowania pozytywnych relacji. 
Działam na terenie całej Polski, 
a w szczególności w Płocku, 
Warszawie i woj. mazowieckim. 
Patronem ogólnopolskim 
projektu jest m.in. magazyn 

O N K O K O S M E T Y K A

Anita Gołębiowska

Ekspert kosmetologii 
z ponad 30-letnim 
doświadczeniem. 
Autorka projektu pomocy 
kobietom z problemami 
onkologicznymi 
– PERMANENTNIE 
ONKOPIĘKNA.

tel. 604-504-490, 
#golebiowskaanita,  
www.cleopatra-plock.pl
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