—מחלקה מסחרית—

להיות יפה זה
להרגיש טוב :ראיון
עם נטלי אוחנה ,בעלת
מכון "נטלי טיפולי
אסתטיקה מתקדמים"
שיחה אחת על אחת עם הקוסמטיקאית
האהובה על הירושלמיות,
המובילה את החדשנות בענף
העמוקים הקשורים לפנים .זאת לצד פדיקור רגיל ופדיקור
רפואי ,מניקור ,הסרת שיער בלייזר ,יצירת וציור גבות ,איפור
קבוע ,מיצוק העור בשיטת גלי רדיו ) (RFטיפולים להעלמת
פיגמנטציה ,ניקוז לימפטי שלמדתי אצל חוה זינגבוים,
העלמת צלוליטיס וסימני מתיחה ,מיטת שיזוף ,עיסויים
עמוקים וכל דבר הקשור לתחום היופי ושדרוג המראה.

כשקלאופטרה רצתה עור חלק היא טבלה באמבטיות חלב
והמריצה את הדם בעזרת פילינג עשוי חול ים .מזל שהיום
אין צורך להשתמש בשיטות הפרימיטיביות ואפשר לקבל
פינוק אמיתי אצל קוסמטיקאית מקצועית ולצאת יפה
וזוהרת .תחום הקוסמטיקה מזמן אינו רק להוציא שחורים
ולנקות את עור הפנים .התחום ,שהפך עם הזמן לכמעט
מדעי ,טומן בחובו אין סוף הפתעות וחידושים ,שילוב מיכשור
עתידני ופיתוחים טכנולוגיים מודרניים .יצאנו לפגוש את יש בתחום חידושים טכנולוגים רבים...
אחת הקוסמטיקאיות הפופולריות בירושלים ,המובילה את בהחלט .אם פעם הכלי המרכזי של הקוסמטיקאית היו
עולם המחר בענף ומעודכנת בכל הטרנדים העולמיים ,נטלי שתי ידיה ,כיום יש מכשירי עזר רבים ,חדישים ומתקדמים
טיפולי קוסמטיקה מתקדמים מבית הכרם.
המאפשרים תוצאות הרבה יותר טובות וממוקדות .חשוב
שלקוחות יידעו שהתחום כל כך התפתח ,נכנסו אלמנטים
רפואיים חדשניים ,מיכשור מתקדם ,כך שאין דבר
רק קוסמטיקה או יותר מזה?
כקוסמטיקאית מזה כ 15-שנה ,עם ניסיון נרחב בתחום ,שלקוחה רוצה ואי אפשר לפתור.
אני יכולה להגיד שהמושג כל כך התרחב בעשר השנים בעידן העכשווי נשים שואפות להיראות צעירות יותר,
האחרונות והוא כבר הרבה יותר מקוסמטיקה .השירות נמרצות יותר ויפות יותר ,כי מה לעשות והמראה החיצוני
שאני מעניקה ללקוחות שלי כולל מגוון טיפולי אסתטיקה הוא כרטיס הביקור שלנו ,ולכן המודעות ההולכת וגוברת
מקיפים :טיפולי פנים כולל הסרת שיער פנים ,העלמת כתמי לאסתטיקה ויופי מגיעה לכל בית ,לכל אשה ולכל גבר .להיות
פיגמנטציה ,כל מה שקשור למיצוק העור ,כל הטיפולים אסתטי ובעל מראה משופר מעלה את הבטחון העצמי ותורם
לנפש חד משמעית ,ואי אפשר להתכחש לכך .להיות יפה זה
להרגיש טוב וכשאתה מרגיש טוב הבטחון שלך בשמיים.

איך את דואגת להתעדכן בכל החידושים
והטרנדים?

הסרהפנינג
ת שיער
ביותר ,הדבר הראשון שאני עושה הוא לשלוח אותה לבדיקת
פרופיל הורמונלי ,כיוון שחשוב לי שהלקוחות לא יהיו רק
יפים יותר אלא גם בריאים יותר ,חשוב לי לערב גם בדיקות
רפואיות .במידה והפרופיל ההורמונלי מאשר את הטיפול
אעשה זאת ,במידה ולא אסביר בעדינות ללקוחה שלצערי
אני לא יכולה לטפל בה עד שהפרופיל יתאזן.

תמיד רצית להיות קוסמטיקאית?

כן .מאז שאני זוכרת את עצמי ...תמיד נמשכתי לתחום היופי
והאסתטיקה .אני נהנית מהעבודה ,נהנית לטפל בלקוחות
שלי ולראות אותן מטופחות וזוהרות .היחס ללקוחות הוא
אחד הדברים החשובים בלהחזיק עסק ,ואני חושבת שזה
גם מה שמבדל ומייחד אותי ממכונים אחרים בעיר .מאז
ומתמיד עבדתי לבד ,כך שאני מכירה כל אחת באופן אישי
ומעניקה להן את ההרגשה שהן מטופלות במכון בוטיקי
אקסלוסיבי .כשהם מגיעים לטיפול הם היחידים במכון
ומקבלים את מלוא תשומת הלב .זו הדרך שלי להראות
ללקוחות שברגע שהם כאן הם בראש מעייני .לכן רק אני
מבצעת את הטיפולים וזה מה שנתן לי את הדרייב ולהצליח
במה שאני עושה.

סלף מייד וומן?

בהחלט .בניתי את העסק בעשר אצבעות .התחלתי מאפס,
עבדתי שנים כשכירה כדי לצבור ניסיון ,יצאתי לדרך עצמאית
שהיתה לא קלה לפני מספר שנים ומאז אני כאן .כשרציתי
לעבור מאילת לירושלים לא היססתי ויחד עם התמיכה של
חיים בעלי שאחראי על שיווק העסק הגענו לכאן ,התמקמנו
בכיכר דניה בבית הכרם ממש על תוואי הרכבת הקלה שיהיה
נוח ללקוחות להגיע וכיום אני נהנית לקום בבוקר ולפנק את
הלקוחות הרבים שמעריכים את המקצועיות והיחס.

כמי שעוסקת בתחום שמתחדש ומתפתח כל הזמן,
אני חייבת להדביק את הפערים כדי לתת ללקוחות
שלי את הטיפולים העדכניים ביותר .מתוקף ניסיוני
וחברותי באגודת הקוסמטיקאיות אני מוזמנת להשתתף
בהשתלמויות רבות בארץ ולעתים בחו"ל .אני משתלמת
אצל חווה זיגנבוים בכל מה שקשור לטיפולים פרה-
רפואיים בתחום האסתטיקה .אני אוהבת להתעדכן
ממאמרים וכתבות ברשת ,אני פעילה מאוד בפייסבוק נטלי אוחנה — טיפולי קוסמטיקה מתקדמים
ויודעת מה הלקוחות שלי אוהבות ורוצות ,כך גם גיליתי כיכר דניה – בית הכרם ,קומה 2
שהן אנינות טעם ולא כל דבר מתאים להן .אחד הטרנדים טל054-5229742 ,02-6446926 .
החמים הוא הקפאת שומן בקור ,רכשתי מכונה ומאוד
רציתי להביא את הבשורה לקליניקה הפרטית שלי אבל
לצערי זה לא תפס .כך שלא כל חידוש בתחום מתקבל
אצל הלקוחות.

מהו מבחינתך הטיפול הרגיש ביותר
בתחום?

אני מאוד משתדלת לבחון כל טיפול ממספר ההיבטים .אם
לקוחה רוצה הסרת שיער מהפנים ,שזהו האיזור הרגיש

נטלי טיפולי אסתטיקה מתקדמים

