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OKIEM SPECJALISTY
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Drogie Czytelniczki
i drodzy Czytelnicy,
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Marzenia się spełniają! Mam przyjemność oddać
w Wasze ręce pierwszy numer magazynu ,,Trychologia okiem specjalisty” - czasopismo, które stworzyłam z najlepszymi trychologami, dermatologami
i specjalistami, na co dzień zajmującymi się pielęgnacją włosów i skóry w salonach i gabinetach.
,,Trychologia okiem specjalisty” powstało
przede wszystkim, żeby pomagać, żeby przybliżyć
Wam rzetelną wiedzę, ułatwić wybory i przyspieszyć wymianę wiedzy w rozległej i trudnej dziedziny, jaką jest trychologia. Naprawdę, wytężona
praca, spotkania, dyskusje, burza myśli i wymiana
pomysłów, zaangażowanie oraz życzliwość spowodowały, że możecie czytać te słowa i mogę podzielić się z Wami radością z powstania pierwszego
w Polsce tego typu magazynu.
Jak powstał Magazyn? Od dawna chciałam
stworzyć narzędzie, które będzie pomagać ludziom,
które będzie wypadkową moich doświadczeń zawodowych i osobistych, sumą kontaktów zdobywanych i pielęgnowanych przez
lata, a w końcu odzwierciedleniem tej idei przewodniej – pomocy. Moje marzenie spełnia magazyn, który stworzyłam od podstaw, i który dziś Wam oddaję.
Magazyn skierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim do osób borykających się z problemami zdrowotnymi, ale również do
profesjonalistów, chcących podzielić się opinią i poznać inne punkty widzenia. Znajdziecie tu teksty napisane przez uznanych trychologów, którzy swoją
pozycję budują w oparciu o rzetelną i sprawdzoną wiedzę popartą wieloletnią
praktyką. Magazyn jest przewodnikiem po godnych zaufania klinikach i gabinetach. Nasi autorzy prezentują szersze publikacje i recenzują kosmetyki,
a także omawiają zabiegi i kuracje, którym bez obaw będziecie mogli oddać
się w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo.
Na łamach magazynu swoją wiedzą będą dzielić się z Wami uznani trycholodzy z wieloletnią praktyką, poznacie godne zaufania kliniki i gabinety
a nasi specjaliści zrecenzują dla Was najnowsze i najlepsze kosmetyki oraz
będą omawiać zabiegi i kuracje, którym bez obaw będziecie mogli oddać się
w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo.
W zalewie niesprawdzonych informacji, porad rodem z ksiąg magicznych
i ofert cudownych eliksirów magazyn ma być platformą wymiany rzetelnej
wiedzy i upowszechniania nowoczesnej, ale sprawdzonej technologii oraz
naturalnych rozwiązań. Dlatego do współpracy zapraszam liderów w świecie
wiedzy o włosach i skórze. Są to trycholodzy, dermatolodzy i specjaliści, na co
dzień zajmujący się pielęgnacją włosów w salonach i gabinetach. W każdym
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kolejnym numerze zespół ekspertów będzie dzielić się swoim doświadczeniem w artykułach i opracowaniach, odpowiedzą na Wasze pytania i postarają
się rozwiać wątpliwości w sferze tej rozległej i trudnej dziedziny, jaką jest trychologia.
Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne jest posiadanie pięknych włosów i zdrowej skóry. Na przestrzeni różnych kultur i historii włosy stanowiły
atrybut władzy, natomiast ich brak często wiązany był z powołaniem kapłańskim i mądrością, włosy są ważnym aspektem mody, a także przynależności
społecznej. Włosy są materiałem plastycznym, pozwalają na metamorfozy i zabawę z własnym wizerunkiem. Myślę, że dają dużo radości w życiu.
Jestem szczęśliwa, że praca, którą włożyłam w wydanie magazynu opłaciła
się. Jestem wdzięczna wszystkim osobom, które służyły fachową radą, ale również wsparciem i motywacją w tworzeniu tak dużego i wymagającego projektu. Sama nie mogę doczekać się oddania kolejnych numerów tego kwartalnika, nad którymi już pracuję i które żywię głęboką nadzieję, że będą zdobywały
coraz większe grono Czytelników i Czytelniczek.

Chcę podziękować reklamodawcom i naszym partnerom. Szczególne podziękowania kieruję do Agaty Linek i Ewy Krajewskiej za ogromną
dawkę wiedzy oraz bezcenne wsparcie i pomoc, jaką otrzymałam tworząc
magazyn. Marcie Kukowskiej za poświęcony czas i pomoc przy każdym artykule. Merytorycznie i stylistycznie była moim ogromnym wsparciem,
jak również Iwonie Deja za pomoc i wsparcie oraz wiarę, że wszystko będzie dobrze. Łukaszowi Bieszke za skład magazynu, piękne logo, ogromną wyrozumiałość i pomoc. Ireneuszowi Damps, za dobre rady i kontakty.
Firmie PrEStIgE Photo za okładkę, przepiekane zdjęcia - zawsze niezawodni i pomocni. Alicji gondek-Urtnowskiej za zaufanie i możliwość wspólnej
współpracy. Dziękuję wszystkim sponsorom za zaufanie, jakim mnie obdarzyli
podczas produkcji pierwszego numeru. Firma AroMASE, orBICo - NIoXIN,
hEALth LABS CArE, BADANIA.PL, ProfArM LęBorK, rEIg JofrE oraz
ZILEoMED. Tym firmom oraz wszystkim innym, którzy również włożyli swój
wkład w pierwszy magazyn - bardzo serdecznie dziękuję. Ci wszyscy ludzie
pozwolili mi zrozumieć jak ważny jest człowiek w tworzeniu każdego biznesu.
Bez wsparcia i pomocy odpowiednich ludzi nikt nie jest w stanie nic zrobić.
Oby nasza wspólna pomoc czytelnikom była owocna.
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dokładnie kilka dni temu oddaliśmy do druku pierwsze w Polsce czasopismo trychologiczne, teraz trafia ono do Państwa
– szerokiej grupy odbiorców. Skierowane jest bowiem do
wszystkich, dla których problemy skóry głowy i włosów są
ważne, istotne, a ich rozwiązania potrzebne.
Dla mnie to wielka radość, by ta trychologiczna wiedza trafiała w merytorycznej - „właściwej” formie również do naszych
klientów – klientów, którzy są świadomi problemów i poszukują sprawdzonych źródeł informacji. To pismo branżowe także
dla trychologów, fryzjerów, kosmetologów i innych zawodów
pokrewnych, dla których trychologia jako dziedzina nauki jest
niezbędna, by wykonywać swój zawód z misją.
Gdybyście Państwo zapytali mnie, jaki jest zatem cel stworzenia tak branżowego
pisma skupiającego publikacje, reportaże, referaty wielu praktyków z ww dziedzin nauki? Odpowiem – Wy i Wasze potrzeby drodzy Czytelnicy! Każdy bowiem znajdzie tu
dla siebie obszar trychologicznych zainteresowań, opisany w sposób merytoryczny,
ale także przystępny. Poparcie teorii naukowymi dowodami jest bardzo ważne, ale nie
mniej istotne jest pokazanie czytelnikowi, że można tak wąską dziedzinę nauki zrozumieć i wdrażać ją w życiu, stosując praktyczne wskazówki, o których także piszemy.
Zaczynamy od początków, zatem wydanie pierwsze zabierze Państwa w obszar
trychologicznych problemów rodzaju wypadania włosów, etiologii wypadania androgenowego, plackowatego. Poszukacie tu również recepty na wykorzystanie natury,
czyli ziół. A skoro początki nie oznaczają podstaw wiedzy, swój profesjonalizm wzbogacicie Państwo w informacje o najnowsze doniesienia z dziedziny endokrynologii
i wpływu zaburzeń hormonalnych na stan skóry głowy i włosów.
Mam wielką nadzieję, iż kolejne wydania będą kontynuacją poruszanej problematyki, otworzą nowe obszary trychologicznych zainteresowań, ale także obfitować będą
w odpowiedzi na Państwa pytania, które tak często zadajecie w gabinecie u trychologa.
To wielka radość współtworzyć branżowy magazyn z koleżankami i kolegami trychologami, ale też z Czytelnikami, z Czytelnikami, którzy nie wstydzą się zadawać
pytań, by nie błądzić jedynie w internetowej przestrzeni informacji; z Czytelnikami,
którzy nie boją się w gabinecie u trychologa sprawdzać na sobie tego, czym doświadczony trycholog dzieli się tu, na łamach naszego pisma.
Życzę Państwu radości z czytania i poszukiwania, satysfakcji ze współtworzenia słowa - słowa, które powstało z wieloletniej praktyki. Niech dzielą nas poglądy, ale łączy nauka i mądrość wspólnego wyboru dobrych źródeł, bo liczy się człowiek – najważniejszy
cel jaki przyświecał nam, by oddać dziś w ręce pierwszy numer naszego pisma!
Alicja gondek-Urtnowska
Redaktor Naczelna magazynu „Trychologia okiem specjalisty”
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego
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