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O czym marzy
kobieta?
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Lilla Sadowska (lca.pl)
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Salon Dream Sun, ul. Złotoryjska 108/1a

Kolarium
Pani Żanetta nosiła rozmiar 44,
a nawet 46, teraz wchodzi w 40 i jak
mówi to jest najlepsze. Postanowiła,
że na tym nie poprzestanie.
- Bardzo się cieszę, że nareszcie mogę sięgnąć po modne,
młodzieżowe ciuchy i one nareszcie leżą na mnie tak, jak powinny
– mówi z radością kobieta. – Czy
może być coś przyjemniejszego
dla kobiety, niż ciuch, który sobie
wymarzyła?
Domownicy, którzy początkowo sceptycznie podchodzili do odchudzana pani Żanetty, teraz nie
mogą się nadziwić.
- Mąż zawsze mi mówił, że
dobrze wyglądam. Może nie widział różnicy w ciągu tych kilku
miesięcy, ale kiedy porównał moje
zdjęcia sprzed odchudzania, nie
mógł uwierzyć – mówi kobieta.
– Na szczęście miał przed sobą fotografie – najlepsze dowody mojej
ciężkiej pracy.
Dzisiaj ćwiczy około 6 godzin
tygodniowo po to, żeby utrzymać

Salon Dream Sun posiada
kompleksową ofertę zabiegów
oraz produktów służących
do modelowania wyglądu.
Świadczy również profesjonalne
doradztwo w zakresie
indywidualnego doboru
programu ćwiczeń
w celu uzyskania w stosunkowo
krótkim czasie
upragnioną sylwetkę

kondycję. Obiecała sobie, że już
nigdy nie będzie wyglądać tak, jak
wyglądała jeszcze pół roku temu.
Jak mówi, wiele zawdzięcza pani
Beacie Tomczak, właścicielce Salonu Dream Sun, która wspierała
ją w ciężkiej pracy, oraz całemu
personelowi, który na bieżąco dopasowywał ćwiczenia do jej aktualnych potrzeb.

