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rojekt Motyle Świadomości polega na stworzeniu miejsc, gdzie osoby, borykające się z problemami
estetycznymi, mogą liczyć na najwyższej klasy pomoc w zakresie mikropigmentacji medycznej.
Swoim działaniem pragniemy zwiększyć świadomość społeczną w zakresie zabiegów mikropigmentacji
medycznej, a w szczególności zabiegu rekonstrukcji brodawki po zabiegu mastektomii piersi.

Sympozjum „Piękno
mimo wszystko”
poświęcone
kosmetologii
onkologicznej

Po „udanym” zabiegu mastektomii dla wielu kobiet zaczy-

Gabinety mikropigmentacji medycznej, które będą

–– Gabinet patronacki

na się problem z powrotem do zwyczajnego życia. Przeja- działały w ramach projektu, będą przez nas szkolone

– Upiększarnia

wia się to na różne sposoby:

oraz weryfikowane pod kątem właściwych kwalifikacji.

Doroty Rybarczyk,

• niechęć do kontaktów z innymi,

Pragniemy, aby w ramach swojej działalności partne-

prowadzącej od

• zmniejszenie samooceny,

rzy Motyli Świadomości wykonywali też bezpłatne za-

lat projekt „Piękno

• niechęć do współżycia seksualnego.

biegi w miarę swoich możliwości. To pozwoli na zwięk-

Mimo Wszystko”

Problemy te są bardzo trudne do pokonania również

szenie dostępności do zabiegów na terenie całego kraju.

–– Fundacja Rozwoju

z tego powodu, że wciąż są tematami, o których się gło-

Dzięki sieci gabinetów oraz naszych wszystkich

śno nie mówi.
Zabieg rekonstrukcji piersi stanowi

Makijażu

partnerów (szpitali, fundacji itp.) upo-

Medycznego

wszechnimy wiedzę o możliwości wy-

Kamuflaż

bardzo dużą pomoc psychologiczną.

konania zabiegu rekonstrukcji brodaw- –– Fundacja w Związku

Uwieńczeniem tego zabiegu jest rekon-

ki i umożliwimy dotarcie do gabinetu

z Rakiem

strukcja brodawki. Można ją wykonać

w miejscu zamieszkania. Narzędziem,

Do pomocy włączają

chirurgicznie lub poprzez zabieg mi-

które będzie realizowało nasz cel, sta-

się również firmy, np.

kropigmentacji medycznej. Odtworze-

nie się strona internetowa oraz fanpa-

Revitalash Polska,

nie brodawki sprawia, że kobiety w peł-

ge na Facebooku, informujące o szcze-

która prowadzi

ni „odzyskują swoją pierś”. Stosunkowo

gółach projektu oraz o miejscach, gdzie

od sześciu lat akcję

niewielki zabieg może odmienić czyjeś

zabieg można bezpiecznie wykonać.

Zdrowy Nawyk,

samopoczucie na całe lata. Uczest-

Od listopada 2015 rozpoczynamy

nictwo w takim procesie daje dużą

cykl szkoleń z rekonstrukcji brodaw-

Patronat medialny

satysfakcję i radość, gdyż spotykamy

ki sutkowej, na który zapraszamy

nad projektem

się z autentyczną głęboką przemianą

wszystkich

objęła „Kosmetologia

i wdzięcznością.
Pierwszym etapem projektu

Projekt powstał z myślą o kobietach, które przeszły operacjęw
rekonstrukcji piersi po mastektomii. Dla wielu kobiet
brodawki sutkowej
ostatni etap
leczenia,
Motyleodtworzenie
Świadomości
jest tobiety
będą
mogły
zamykający historię choroby.

chcących

uczestniczyć

projekcie. Już podczas szkoleń ko-

Zdrowe Piersi.

Estetyczna”.

skorzystać z bezpłatnych zabiegów.

propagowanie informacji o zabiegu poprzez
z: kobietom,Więcej
szczegółów na naturalnypermanentny.pl
Celemwspółpracę
projektu jest pomoc
które nie dysponują
środkami finansowymi na wykonanie mikropigmentacji
• Federacją oraz stowarzyszeniami amazonek,
brodawki, ale także wzmocnienie świadomości społecznej.

Wiele kobiet
nie wie, że istnieje taki
zabieg.
• fundacjami zajmującymi się problemem
nowotworów,
Perspektywą
rozwojową Motyli Świadomości jest

• placówkami publicznymi i niepublicznymi
Partnerzyzajmują- w pierwszej kolejności rozszerzenie działań z zakresu
cymi się rekonstrukcją piersi,

mikropigmentacji
Zapraszamy do udziału w projekcie
linergistki. Wystarczy
jeden zabieg w miesiącu, wykonany przez każdą z nas,

medycznej o problemy związane z:

• lekarzami onkologami oraz psychologami,
łysieniem,
bliznami na skórze głowy (powypadkowe
by projekt nabrał olbrzymiej mocy.
Pragniemy utworzyć
sieć certyfikowanych gabinetów MOTYLI ŚWIADOMOŚCI

• mediami – prasą, telewizją, kanałami społecznościowymi,
czy pokobiety
przeszczepie),
maskowaniem blizn, przebarniosących pomoc, pod których skrzydłami
będą
• gabinetami mikropigmentacji.

mogły bezpiecznie, z pełnym zaufaniem do jakości usług,
wień, bielactwa, odtwarzaniem czerwieni wargowej po
poddać się zabiegowi.

do współpracy stowarzyszenia
Amazonek,
Kluczowym czynnikiem projektuZapraszamy
jest stworzenie
zabiegu
rekonstrukcji rozszczepu wargi.
lekarzy chirurgów, onkologów, psychologów, fundacje oraz

wszystkie
osoby,leczenia
które chcą mieć wkład
w to przedsięwzięcie.
przestrzeni, gdzie kobiety po trudnym
okresie
Mamy
nadzieję, że mikropigmentacja medyczna roz-

choroby mogą się oddać w ręce osób, które dysponują

winie swoje skrzydła w Polsce i dzięki naszemu projek-

najwyższymi kwalifikacjami, gdzie nie będą obawiały

towi będzie funkcjonowała na wysokim poziomie, a przy

www.naturalnypermanentny.pl

Facebook NaturalnyPermanentny
się, czy zabieg zostanie należycie wykonany.
Dlatego okazji partnerskiego charakteru projektu wiele osób bę-

pragniemy utworzyć sieć gabinetów, w których będą

dzie mogło skorzystać z tych zabiegów bezpłatnie.

PATRONAT MEDIALNY

świadczone zabiegi z zakresu mikropigmentacji medycznej. Niezwykle ważne jest też przygotowanie od

Liczymy na wsparcie linergistek, które zachcą uczestni-

strony psychologicznej osób, które chcą świadczyć usłu- czyć w projekcie. Ze swojej strony zapewniamy pomoc
gi dla osób po przejściach nowotworowych. Empatia od- merytoryczną i pozytywną energię, jaką daje uczestnicpowiednie podejście do klientów to podstawa.

two w przemianie czyjegoś (a niekiedy i naszego) życia.
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