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dr Alicja Śliwowska
Tarczyca-niezwykle ważny organ w pracy kosmetologa.

Jeden z największych gruczołów dokrewnych,
Budowa dwupłatowa, gęsto unaczyniona,Jest miejscem syntezy trzech hormonów: T3, T4 i
kalcytoniny,
Receptory hormonów tarczycy znajdują się na niemal każdej komórce ludzkiego ciała,
Jej hormony wykazują rytm okołoroczny i dobowy.

Stan prawidłowego poziomu hormonów TSH i tarczycy we krwi to tzw. eutyreoza.
Eutyreoza z reguły wskazuje na dobry stan zdrowia tarczycy, ale nie zawsze.
Przy rozpoczynających się chorobach autoimmunologicznych poziomy TSH, FT3 i FT4 mogą być
prawidłowe (jeszcze), ale poziomy p/ciał mogą być poza normą.

Spowodowana niedoborem hormonów tarczycy, co skutkuje spowolnieniem procesów
metabolicznych organizmu,
Dotyka niespełna 20% całej populacji,
W 90% przypadków jej przyczyną jest choroba Hashimoto.

Związana z niedoborem hormonów tarczycy, co skutkuje spowolnieniem procesów metabolicznych
organizmu,
TSH - ↑ , FT3 - norma lub ↓FT4 - norma lub ↓

Związana z niskim poziomem TSH wskutek niedoczynności przysadki.
TSH – niskie, ale w normie , FT3 - ↓FT4 - ↓

Tarczyca - budowa i funkcje

Eutyreoza

Choroby tarczycy – niedoczynność (hipotyreoza)

Niedoczynność pierwotna:

Niedoczynność wtórna:
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dr Alicja Śliwowska
Tarczyca-niezwykle ważny organ w pracy kosmetologa.

Związana z niskim poziomem TSH wskutek niedoboru tyreoliberyny (TRH),
Wskazuje na zaburzenia funkcjonowania przysadki i/lub podwzgórza,
TSH – niskie, ale w normie , FT3 - ↓FT4 - ↓

Związana z niskim poziomem TSH wskutek niedoczynności przysadki.
TSH – niskie, ale w normie , FT3 - ↓FT4 - ↓

Łagodna, utajona postać,
Bardzo często nie jest diagnozowana jako choroba, lecz jako fizjologia,
TSH – górna granica normy lub nieznacznie  ↑,FT3 - ↓FT4 - ↓

Spowodowana nadmiarem hormonów tarczycy, co skutkuje spowolnieniem procesów
metabolicznych organizmu,

Łagodna postać, często wskazująca na początek choroby,
TSH - ↓ FT3 - norma, FT4 - norma

Najczęściej występująca postać nadczynności,
TSH - ↓ FT3 - norma (górna granica) lub ↑ FT4 - norma (górna granica) lub ↑

Związana z dysfunkcją podwzgórza i/lub przysadki,
TSH - norma FT3 - ↑ FT4 - ↑

Niedoczynność trzeciorzędowa: 

Niedoczynność wtórna:

Choroby tarczycy – niedoczynność (hipotyreoza) subkliniczna:

Choroby tarczycy – nadczynność (hipertyreoza)

Nadczynność subkliniczna:

Nadczynność pierwotna

Nadczynność wtórna
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dr Alicja Śliwowska
Tarczyca-niezwykle ważny organ w pracy kosmetologa.

Mogą wystąpić wtórnie do obniżonego/podwyższonego poziomu hormonów tarczycy,
Mogą wystąpić jeszcze przed pojawieniem się nieprawidłowości w poziomach TSH i hormonów
tarczycy (z powodu obecności autoprzeciwciał tarczycowych),
Większość objawów skórnych jest nieswoista i może pojawiać się u osób z prawidłowo
funkcjonującą tarczycą.

Skóra blada, zimna, spowodowana obkurczeniem naczyń krwionośnych skóry,
Obniżona aktywność gruczołów potowych,
Mechanizm zmniejszonej potliwości nie jest jasny, chociaż niedoczynność tarczycy wykazuje zanik
gruczołów potowych w badaniu histologicznym,
Objaw brudnych łokci i kolan.
Skóra przesuszona, szorstka, ale rzadko atroficzna,
Obniżona aktywność gruczołów łojowych,
Obniżona biosynteza steroli naskórka,Nabyte, wzmożone rogowacenie skóry dłoniowo-
podeszwowej,
Tzw. „nalana twarz”,
Obrzęk śluzowaty.

Naskórek jest cienki, ale nie atroficzny, 
Skóra z nadczynnością tarczycy jest ciepła, wilgotna i gładka,
↑ przepływ krwi w skórze i rozszerzenie naczyń obwodowych, zaczerwienienie twarzy i rumień
dłoniowy.
Uogólniona, nadmierna potliwość, szczególnie do dłoni i stóp,
Przebarwienia w rozkładzie przypominającym te występujące w chorobie Addisona.

Choroby tarczycy - manifestacje skórne

Tarczyca – obraz skóry w niedoczynności tarczycy

Tarczyca – obraz skóry w nadczynności tarczycy
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dr Alicja Śliwowska
Tarczyca-niezwykle ważny organ w pracy kosmetologa.

bielactwo,
pokrzywka,
trądzik*
Melasma* (* - mało badań).

Choroby skóry współtowarzyszące chorobom tarczycy

Choroby skóry a pielęgnacja - niedoczynność 

www.scura.pl

Choroby skóry a pielęgnacja - niedoczynność 
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dr n. med. Małgorzata Huczek
Przebarwienia - problem interdyscyplinarny. 

melazma,
pozapalne (Post Inflamatory Hyperpigmentation (PIH ) - czy ( Post Inflamatory Erytchema) to
przebarwienie?
posłoneczne.

Lampa WOODA (kolor zależny od głebokości depozytów melaniany)
Test rozciągania skóry (dr. Obagi; jeśli jaśnieje to bardziej powierzchowne)
Ocena wzrokowa koloru (im jaśniejsze, tym głębsze)

Definicja przebarwień

1.Nadmierny kolor tkanek, szczególnie skórnych, który powstał poprzez nagromadzenie pigmentu,
melaninowego, z krwi, żółciowego czy karotenowegolub anormalnego wewnątrzpochodnego czy
zewnątrzpochodnego (Słownik Dermatologiczny Jean Civatte Editions CILF).
2. Ogromny problem psychospołeczny.
3. Drugi najczęstszy powód zgłaszania się do dermatologia i kosmetologa.

Rodzaje przebarwień

Zależne od głębokości depozytu melaniny  Naskórkowe/skórne/mieszane•Zależne od koloru  Czarne,
brązowe, szaro-brązowe, sinawe itd.

Metody diagnostyczne
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dr n. med. Małgorzata Huczek
Przebarwienia - problem interdyscyplinarny. 

UV
Temperatura
Leki/Zioła
Stan zapalny/uraz
Hormony
Genetyka
Podłoże naczyniowe
Nieprawidłowa pielęgnacja
Skład sebum
Przyczyny niejasne (dlaczego twarz, dlaczego tylko w charakterystycznych miejscach???)
Niedobory Zn, B12, Fe, Selenu.

Nadal dużo niejasności
Dermatoza przewlekła
Układ: centralny, motyla, wzdłuż żuchwy
Barwnikowa ale może być z komponenta naczyniową
Zaburzenia bariery hydrolipidowej
Stan zapalny
Współtowarzyszy objawom fotostarzenia się skóry (elastoza)

Przyczyny przebarwień

Przebarwienia w przebiegu chorób ogólnoustrojowych

1.Genetyczne: nerwiakowłókniakowatość, zesp Peutz-Jegersa
2.Zaburzenia hormonalne, a wśród nich niewydolność lub nadczynność kory nadnerczy czy
nadczynność tarczycy
3.Choroby wątroby, choroby nerek,
4. Nowotwory,
5.Niedobory witamin,
6.Zaburzenia metaboliczne takie jak hemochromatoza.

Melazma
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dr n. med. Małgorzata Huczek
Przebarwienia - problem interdyscyplinarny. 

Forma pozapalna po ustepujacych zmianach trądzikowych, urazach, chorobach alergicznych
Często pierwsza fazą jest PIE
Wzrost VEGF, Il-1 alfa
Stan zapalny wzmaga syntezę melaniny
Punkty działania w leczeniu : zminimalizowanie naczyniowości, ochrona UV, działanie
przeciwzapalne.

Terapia miejscowa (HQ, retinoidy, AHA, TCA, antyoksydanty, arbutyna, tiamidol, 4-N-
butylrezorcynol, niacynamid)
Terapia doustna (retinoidy, kwas traneksamowy, flutamid, suplementy)
Pilingi chemiczne (glikolowy, migdałowy, ferulowy, kawowy, TCA)
Lasery (pikosekundowy, tulowy) oraz IPL

Podobne schematy terapeutyczne w leczeniu wszystkich rodzajów przebarwień.
Terapie łączone jako metoda z wyboru.
Dobre przygotowanie skóry do celowanych zabiegów.
Nakreślenie istoty problemu, restrykcyjnej fotoprotekcji

Prawidłowe postawienie rozpoznania i ocena stanu skóry
Ustawienie pielęgnacji pre-treatement i post-treatement
Rozpisanie planu zabiegowego
Edukacja pacjenta i uświadomienie o istocie dermatozy
Ochrona przeciwsłoneczna maksymalna UVB, UVA, HEV, IR

Post Inflamatory Hyperpigmentosis (PIH)

Terapia przebarwień

Ważne

Sukces terapeutyczny
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mgr Ewelina Grajlich
Trądzik od nastolatki do dorosłej kobiety. 
Objawy, które powinny budzić niepokój kosmetologa i o tym, kiedy
zasugerować dalszą diagnostykę.

nasilone krwawienie miesiączkowe – wpływ estrogenów,
faza folikularna można trwać nawet 32 dni,
faza lutealna 12-16 dni (minimum 10 dni). 

I rok miesiączkowania – 85% cykli – bezowulacyjnych
III rok miesiączkowania - 59% cykli – bezowulacyjnych
IV rok miesiączkowania – 25% cykli – bezowulacyjnych 

hiperandrogenizm w okresie dorastania wynika z braku dojrzałości osi podwzgórze-przysadka-
jajnik,
hiperandrogenizm manifestujący się łagodnym przebiegiem jest typowy, nie świadczy w tym
okresie o zaburzeniach,
spadek wrażliwości tkanek na insulinę,
podwyższony poziom hormonu wzrostu wpływa na wzrost stężenia insuliny, spadek wrażliwości
tkanek na insulinę i wzrost poziomu wolnego testosteronu,
nierównowaga estrogeny – progesteron. 

Cykl miesiączkowy u nastolatek – dojrzewanie: 

Długość cyklu od 21 do 45 dni, stabilizacja cyklu może trwać nawet kilka lat – fizjologia.

Długie cykle nie muszą świadczyć o zaburzeniach – niedojrzałość osi podwzgórze-przysadka-jajnik. 

Tzw. „przewaga estrogenowa”, progesteron balansuje działanie estrogenów. Nieregularne cykle do 2 lat
od pierwszej miesiączki – brak konieczności diagnostyki (nieregularne cykle mogą trwać nawet do 5
lat). 

Owulacje dopiero zaczynają się pojawiać: 

Co sprzyja trądzikowi u nastolatek:

Nieregularne cykle, trądzik i wypadanie włosów to nie zawsze PCOS – tutaj zaleca się obserwację.
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mgr Ewelina Grajlich
Trądzik od nastolatki do dorosłej kobiety. 
Objawy, które powinny budzić niepokój kosmetologa i o tym, kiedy
zasugerować dalszą diagnostykę.

oligoowulacja lub brak owulacji,
kliniczne objawy hiperandrogenizmu lub hiperandrogenemia – u nastolatek zwraca się uwagę na
potwierdzenie badaniami klinicznymi – nie tylko objawy takie jak: hirsutyzm, trądzik, łysienie (u
kobiety dorosłej mogą być wystarczające),
charakterystyczny obraz wielotorbielowatych jajników – u nastolatek zwraca się dużą uwagę na
objętość jajników – stały rozwój osi podwzgórze – przysadka - jajnik jest przyczyną zwiększonej
liczby pęcherzyków na jajnikach – jednak obecność wielopęcherzykowatych jajników u nastolatek
lub ich brak nie koreluje z poziomem androgenów czy z insuliną na czczo.Zaburzeń
miesiączkowania nie stwierdza się wcześniej niż 2 lata po pojawieniu się pierwszej miesiączki.  

sięganie po antykoncepcję hormonalną w wieku 16-17 lat u kobiety z nieregularnymi cyklami
miesiączkowymi – opóźnia postawienie diagnozy. Tabletki antykoncepcyjne wpływają na poprawę
jakości cery. Okres nastoletni to czas rozwoju osi podwzgórze - przysadka - jajnik,
Przyjmowanie antykoncepcji hormonalnej uniemożliwia ewentualne postawienie diagnozy PCOS
(regularne krwawienia, poprawa wyglądu włosów i skóry, badania laboratoryjne androgenów
niemiarodajne). 

wypryski duże i bolesne, łojotok,
typowa lokalizacja – linia żuchwy,

Zespół Policystycznych Jajników - PCOS – czy to dotyczy nastolatek? 

Tak! Jednak diagnostyka w tym czasie jest bardzo utrudniona. Nie sugerujemy PCOS u nastolatki na
podstawie objawów klinicznych. 

Diagnostyka PCOS kobiety dorosłej – kryteria rotterdamskie (2004r.)– standardowo konieczne
spełnienie 2 z 3 kryteriów, u nastolatek 3 z 3 kryteriów: 

Kryteria rotterdamskie - diagnozę stawia lekarz:

Problemy z trądzikiem w wieku nastoletnim – antykoncepcja hormonalna:

Hiperandrogenizm u nastolatek:
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mgr Ewelina Grajlich
Trądzik od nastolatki do dorosłej kobiety. 
Objawy, które powinny budzić niepokój kosmetologa i o tym, kiedy
zasugerować dalszą diagnostykę.

wzmożona praca gruczołów łojowych, zwiększona produkcja sebum, skóra tłusta,
nie zawsze musi być związany z wysokim poziomem testosteronu w badaniach,
wrażliwość na androgeny jest wrodzona.

fizjologiczny spadek wrażliwości tkanek na insulinę w okresie dojrzewania,
insulina wpływa hamująco na produkcję SHBG.

Progesteron balansuje działanie estrogenów,
Owulacja – kluczowe wydarzenie w cyklu każdej kobiety. CZAS – tego potrzebują nastolatki.

wpływ na nawodnienie, utrzymują wilgotność skóry, zwiększają ukrwienie skóry, odżywienie 

progesteron hamuje enzym 5-alfa-reduktaza.  

Hiperandrogenizm u nastolatek, c.d.:

Insulinooporność u nastolatek:

Nierównowaga estrogeny – progesteron u nastolatek

Estrogeny

i elastyczność skóry poprzez pogrubienie włókien elastycznych, zwiększają zawartość kolagenu 
i korzystnie wpływają na włókna kolagenowe. 

Progesteron
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mgr Aleksandra Dworska
Jak zostać InstaBoss? Praktyczne rady i wskazówki.
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Załacznik nr 1 
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mgr Joanna Skrzypczak
Wypadanie włosów u kobiet. Najczęstsze przyczyny, jak
rozmawiać z klientką i czy kosmetolog może pomóc?

anagen – najdłuższa trwa ok. 2-7 lat. W niej znajduje się ok. 90% wszystkich włosów.
katagen – trwa ok 2 tygodnie. W tym czasie włos odrywa się od opuszki i przechodzi w fazę telogenu.
telogen- okres wypadania, trwa 2‒4 miesięcy, a takich włosów ok 10-15% .

Włosy głowy mają duże znaczenie psychospołeczne, ponieważ są naturalną ozdobą każdego człowieka, 
a szczególnie kobiet. Włosy mają również ogromne znaczenie dla  dziedzin medycyny, np. medycyny
sądowej, fizjologii, ogólnej medycyny, a także dla innych dziedzin nauki, jak np. archeologii. Uważa się że
żaden inny twór dodatkowy (przypadek skóry) nie jest tak wrażliwym wskaźnikiem ogólnego stanu
zdrowia, odżywiania, zatrucia itp., jak włosy. żadna inna tkanka ludzkiego organizmu nie może dostarczyć
tak wielu informacji w stosunkowo łatwy i dostępny sposób.

Fazy wzrostu włosa:

Wypadanie włosów telogenowe jest najczęstszą przyczyną przerzedzenia włosów, którego mechanizm
polega na skróceniu fazy wzrostu włosa, czyli anagenu, natomiast czas pozostałych faz cyklu włosowego
pozostaje niezmieniony.  Charakterystyczny jest okres utajenia pomiędzy zadziałaniem czynnika
sprawczego,  a klinicznie widocznym wypadaniem włosów.

Owłosiona skóra głowy to ok. 150 tysięcy włosów. Dziennie tracimy ok. 100-150 włosów.

Na skórze głowy człowieka występuje niezsynchronizowany cykl włosowy, tzn. sąsiadujące mieszki włosowe
są w różnym okresie cyklu włosowego. Włosy głowy rosną najintensywniej z szybkością 0,37‒0,44
mm/dobę  między 15. a 30. rokiem życia. U mężczyzn włosy rosną szybciej. 

U kobiet najwolniej rosną włosy na skroniach, a najszybciej w okolicach: czołowej, ciemieniowej, potylicznej.
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mgr Joanna Skrzypczak
Wypadanie włosów u kobiet. Najczęstsze przyczyny, jak
rozmawiać z klientką i czy kosmetolog może pomóc?

długotrwały stres,
ogólne przemęczenie, brak snu,
zaburzenia o podłożu hormonalnym,
niedożywienie, niedobory składników diety, restrykcyjne diety,
przyjmowanie niektórych leków,
zatrucia np. metalami ciężkimi,
choroby ogólnoustrojowe, COVID-19,
poród ( łysienie poporodowe),
zakażenie wirusem HIV.

ŁYSIENIE TELOGENOWE

Mechanizm polega na skróceniu fazy wzrostu włosa, czyli anagenu, natomiast czas pozostałych faz cyklu
włosowego pozostaje niezmieniony. Charakterystyczny jest okres utajenia pomiędzy zadziałaniem czynnika
sprawczego,  a klinicznie widocznym wypadaniem włosów.

PRZYCZYNY:

Łysienie telogenowe może mieć charakter krótkotrwały – np. po narkozie, lub długotrwały – zaburzenia
wchłaniania. Rokowania na odrost są bardzo dobre. Kluczowe jest ustalenie i wyeliminowanie przyczyny
łysienia, w zależności od intensywności stosuje się w gabinecie trychologicznym zabiegi oraz zaleca wcierki
w domu.

JAK MOŻESZ POMÓC KLIENCE?

Rozmawiaj, Uspokój, Wytłumacz, Nakieruj Jeśli problem jest od niedawna ustal z klientką co działo się w jej
życiu 2-4 miesiące wcześniej.Jeśli problem jest od dawna – skierowanie do dobrego trychologa w celu
oceny trichoskopowej i znalezienia przyczyny. Małe szanse, że samo się zatrzyma.
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mgr Joanna Skrzypczak
Wypadanie włosów u kobiet. Najczęstsze przyczyny, jak
rozmawiać z klientką i czy kosmetolog może pomóc?

Dla kobiet utrata włosów jest TRAUMATYCZNYM przeżyciem,
Potrzebuje wsparcia, a komentarze odnośnie jej włosów tylko pogarszają sytuację.
Rozmawiaj w delikatny sposób, nie wypytuj jeśli klientka nie chce mówić. 
Jeśli jednak się otworzy, wysłuchaj- może tego potrzebuje.
Unikaj poleceń preparatów w ciemno – stracisz autorytet jeśli nie pomoże.
To co możesz zrobić to pokieruj do dobrego specjalisty, który w odpowiedni sposób się nią zaopiekuje
i pomoże rozwiązać problem.

ŁYSIENIE ANDROGENOWE

Podłoże genetyczne lub hormonalne. Nieuleczalna choroba którą można spowolnić, nie zatrzymać na
zawsze. Im szybciej zostanie wdrożone leczenie, tym lepsze efekty terapii.

Dwa typy AGA- typu męskiego i typu kobiecego.

Leczenie dermatologiczne i ginekologiczne. 

W leczeniu łysienia androgennego stosuje się antyandrogeny oraz inhibitory 5α-reduktazy. Może jednak
nie przynosić oczekiwanych rezultatów. Klasyczne terapie antyandrogenowe często są mało skuteczne w
przeciwieństwie do leczenia innych objawów hiperandrogenizacji, takich jak trądzik czy łojotok.Terapie
trychologiczne: mezoterapia mikroigłowa, karbosyterapia, laser LLLT.

PAMIĘTAJ:
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Załącznik 1 
 

Notatki z wystąpienia Aleksandry Dworskiej 
 

InstaBoss, sprawdź swój Instagram z moją CHECK LISTĄ i wskazówkami! 
 

 CHECK LISTA DO 
WDROŻENIA KOMENTARZ 

Nazwa użytkownika  FOTO NA 
DOLE 
nr 1 

Zaczynająca się od nazwy własnej / spójne z facebookiem i stroną 
www itp. 

Nazwa FOTO NA 
DOLE 
nr 2 

Uzupełnienie profilu o kolejne możliwie hasło do pozycjonowania 
(unikamy powtórzeń). 

Logo firmy jako profilowe zdjęcie  
 

Zawsze logo salonu działa dobrze, bo mamy pewność, że to salon, 
którego szukaliśmy.  
Jeśli budujesz markę osobistą, zadbaj o profesjonalne zdjęcie 
budujące Twój wizerunek eksperta.  

BIO: dodajemy odpowiednią 
kategorię 

FOTO NA 
DOLE 
nr 3 

Salon kosmetyczny lub zdrowie i uroda. 

BIO: Wypisz kluczowe hasła czym 
się zajmujesz - główne 
dziedziny/sprzęty + np. główne 
założenia / idea 

FOTO NA 
DOLE 
nr 4 

 

BIO: Autorski #   
 
 

BIO: witryna internetowa FOTO NA 
DOLE 
nr 5 

Wykorzystaj każde pole! Najlepiej tutaj wstawić link do rezerwacji 
online. 

Instagram jako profil firmowy 
(połączony z Facebookiem) 

FOTO NA 
DOLE 
nr 6 

 

Zapisane relacje wyróżnione 
 

Tu powinny są znaleźć relacje wyróżnione usług / sprzętów, które na 
Ciebie zarabiają, czyli np. DERMAPEN, ENDERMOLOGIE … (to co 
masz wypisane w bio) + OPINIE. 

Zapisane relacje wyróżnione – 
okładki 

 Zadbaj o własne, eleganckie grafiki na okładce relacji spójne z 
wizerunkiem. W tym pomoże Ci aplikacja: highlight lub canva. 

Beauty Insta Serial! WSTĘP-
ROZWINIĘCIE ZAKOŃCZENIE 
(inspiracja: influenserzy) 

 Unikaj chaosu i w pełni prezentuj produkty/usługi. Dodawaj np. w 
relacji DERMAPEN informacje ogólnie o zabiegu oraz: 2-3 zdania o 
jego atutach, o przebiegu, o zaleceniach (np. bardzo krótki okres 
rekonwalescencji, ile utrzymuje się efekt itp.) do ok 4 story, a kolejno 
EFEKTY prac, a na koniec dodaj opinie klientek = idealnie zrobiona 
relacja wyróżniona.  
Wszystkie publikowane grafiki/teksty stwórz w jednym 
programie/aplikacji by była spójność wizualna i tak z każdą usługą 
(POLECAM tutaj aplikacje: canva, mojo, unflod). 

STORY! Ustal swój styl  Ustal sobie max 2 czcionki z możliwości IG z jakich korzystasz, max 
3 kolory: bile, czarny i złoty/róż?  
Staraj się podpisywać każde story:  
1. Co to za usługa, jaka metoda?  
2. Jak długo będzie utrzymywał się efekt? 
3. Można dodać maleńką lokalizacje na zdjęciu by się na głównej 
relacji lokalizacyjnej miasta wyświetliło się Twoje story. 
4. Dodane usta pamiętaj dodać do odpowiedniej relacji wyróżnionej 
np.: DERMAPEN. 



Tworzenie story podbijających i 
„zawijających” sprzedaż, np. 
Ankiety (tak/jeszcze nie) 

 NIGDY: np. „Chcesz skorzystać z tego zabiegu?” Odp.: TAK / NIE 
(wpływa to negatywnie na wizerunek, jak ktoś kliknie NIE.) 
LEPIEJ: 
Tak/ muszę takie mieć 
Tak/ koniecznie 
Tak/ to moje marzenie 
Do każdej osoby, która kliknie drugą opcję w ankiecie – możesz do 
niej napisać ze specjalną ofertą np. jakąś zniżką?  
Jeśli cokolwiek dodajesz niech na Ciebie w jakimś stopniu „zarabia”, 
buduje lepszą relacje itp. 

Jaki mam POMYSŁ feed? 
 

Zastanów się co Ci się spodoba, czy masz pomysły np. na jakieś 
hasła/cytaty i zacznij Tworzyć piękną tablice. Nie tyle efekty, ale i 
wnętrze, Twoje foto, przybliżenia sprzętów, produktów jakie używasz.  
Stawiaj na to by na Twoim profilu było ciekawie i estetycznie, np. 
super przykład jak ma się wąską specjalizacje, a jak pięknie można 
prowadzić IG @ luvnailshop 
https://www.instagram.com/luvnailshop/?hl=pl 
 
Darmowe zdjęcia możesz też pobrać ze stron: Unsplash.com lub 
Pexels.com 

Wykorzystywanie # lokalizacyjne i # 
polskie!  

DO 30 J DODAJEMY! Aż do 30 #,  to nasz darmowy zasięg.  
 

Zadbaj CTA - CALL TO ACTION 
(wezwanie do działania) 

 
OPISY są kluczowe! Jak ktoś ma coś skomentować Twój post, jak 
nie ma treści, do której można się odnieść? 
 
Zastosuj CTA: CALL TO ACTION, m.in.: 
Podobają Cię? Zostaw serce jak tak!  
To także Twoje MUST HAVE? 
Zapisz się! 
Zadzwoń 
Skomentuj 
Napisz do nas 

POMYSŁY na posty i story 
 

Gdy masz brak weny – korzystaj z Instagramów partnerów (marek, 
na których pracujesz). Udostępniaj ich story bądź zdjęcia pamiętając 
oznaczyć ich na foto poprzez: @... (nazwa IG). 

Zaangażowanie! Bądź aktywnym 
użytkownikiem 

 
Odpowiadaj na każdy komentarz, coś więcej niż serce.  
Komentuj zdjęcia klientek! ;)) 
Chcemy mieć zaangażowaną społeczność – a czy sami jesteśmy 
zaangażowani? 

Oznaczanie lokalizacji w potach i na 
storis 

 LOKALIZACJA: MIASTO, nie lokalizacja salonu.  
Jak ja nie mam pojęcia, że jest taki salon jak Twojej miejscowości, to 
małe jest prawdopodobieństwo, że po Twojej lokalizacji będę Cię 
szukać, ale za to jako potencjalna klientka będę patrzeć co się dzieje 
w (Twoja miejscowość), to mam szanse Ciebie znaleźć.  Wykorzystaj 
ten darmowy zasięg. 

Informuj gości, że salon można 
oznaczyć na 4 sposoby przez IG: 
1. w lokalizacji,  
2. na zdjęciu,  
3. w #,  
4. w treści @ (Idealne posty pod 
udostępnienia) 

 Podbijaj swoje działanie w sieci, w salonie, np. do ramki w poczekalni 
można dać taką informacje z cytatem tygodnia . 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


