mood business woman club – bemutatjuk

Janicsek Magdi
nyilvánvalóan kôkemény üzletaszszonnyal?
– Fogalmam sincs. Ez így alakult,
ha nem is automatikusan, magától, de az évek folyamán megszoktam, most már több, mint másfél évtizede élem szó szerint a mindennapjaimat ilyen kettôs szereposztásban. Délelôtt itt, délután ott,
vagy fordítva. Az üzletben, vagy
ahogy mi hívjuk, az irodában remek munkatársaim vannak, akik
sok terhet levesznek a vállamról,
lyen különös szeszélynek, hangu-

a fiatal, nagyon agilis és rátermett

patikamérlegen mérni, Janicsek

latnak engedett?

ügyvezetôm nem csupán nyelve-

Magdiról mégis minden túlzás

– Mindig volt bennem valamilyen

ket beszélô közgazdász, aki sokat

nélkül állíthatjuk: manapság ô

hajlam, vonzódás a mûvészetek,

tud már a kozmetikusságról, ha-

Magyarország egyik megha-

ha úgy tetszik a szép, a szép-

nem ráadásul egy személyben a

tározó kozmetikusa. Több, mint

ség felé. Énekeltem, zongoráz-

fiam életének párja is, tehát szin-

három évtizedes szakmai ta-

tam, nem is rosszul. Talán ez is

te klasszikus családi vállalkozás-

pasztalata, pályafutása során

befolyásolt a pályaválasztásban.

ként mûködünk…

csak négyjegyû számmal meg-

– Hogy tudja összeegyeztet-

– Mi a fontosabb? Hogy sok koz-

határozható vendégköre van,

ni magában a szuperérzékeny,

metikus vigye a Belnatur termékeit,

többszázra tehetôek azok, akik

a vendégeinek nem csupán a

vagy a vendégek legyenek elége-

nála sajátították el a „szépipa-

bôrét, hanem a lelkét is ôszinte

dettek egy-egy kezelés után?

ri” ismereteket, ma is rendszere-

odaadással ápoló kozmetikust a

– Nincs sorrend! Mindkettô fontos!

Bár az ilyesmit ugye nem lehet

sen tart tanfolyamokat, oktat, s
vizsgáztat. Emellett a világszínvonalú spanyol professzionális
márka, a Belnatur sikeres hazai
képviselôje, már 18. esztendeje.
– Hogy lett kozmetikus? – indul-

1149 Budapest, Egressy út 101.

tunk el a „kályhától”. – Eleve el-

www.belnatur.hu

rendeltetett a sorsa, vagy valami16
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Szépség-est a 101 Szépületben
Január utolsó napjának estjét a
101 Szépületben töltöttük Janicsek
Magdi meghívására. A mood business woman club tagjai közül többen eljöttek az estre, hogy élvezzék a szalon vendégszeretetét és
kipróbálják Magdi újdonságait.
A részt vevôk között kisorsoltunk az esten egy két fôre szóló
wellness-hétvégét kényeztetô programmal, a vendéglátó felajánlásában egy kozmetikai programot és
két színházjegyet.
A helyszínen a krémek, csodaszerek mellett a szalonnal, a szalon munkatársaival is megismerkedhettünk. Sor került egy bemutató
kezelésre, amely során valamenynyien láthattuk, Magdi csodálatos
kencéi és a kozmetikában található szépség-programok milyen csodát tehetnek bôrünkkel.
A szépség-est további részében tanácsokkal látta el Magdi
az érdeklôdô klubtagokat és személyes konzultációkra, tapasztalatcserékre is sor került.
Valamennyien úgy döntöttünk
a jövôben szívesen ellátogatunk
majd Janicsek Magdihoz egy kis
szépségkúrára.
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