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v Londýne
Angličania sa majú!
Ak zatúžia po žiarivo
bielom úsmeve,
po očiach bez okuliarov
či po vyhladenej tvári,
stačí im navštíviť veľtrh
krásy v Londýne

VEĽTRH
márnivosti

V

Anglicku dostal zelenú
nový biznis. Estetická
aj zdravotná turistika sú
v poslednom čase v kurze
a smerujú najmä do strednej
Európy. Briti často netušia, kde
leží krajina, do ktorej sa idú
omladiť či vylepšiť. Hlavné je, že
ich to vyjde o dvadsať až
päťdesiat percent lacnejšie.

KULT KRÁSY A TELA
Na londýnskom veľtrhu Body
Beauty and Spa nájdete všetko, čo
súvisí s kultom krásy a pekného

Foto: profimedia.sk

Na začiatku novembra sa
v londýnskom Obchodnom
a dizajnovom centre konal
jeden z veľtrhov krásy. Ich
popularita v Británii stúpa.
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V stánku, kde robili prírodný
permanentný mejkap,
o zákazníčky núdzu nemali.
Kto by si predsa nechal ujsť
výhodnú zľavu!

Foto: Adriana FÁBRYOVÁ

tela. „Získajte skvelé produkty!“
počujete zo všetkých strán.
Samozrejme, všetky sú revolučné
a najnovšie. Kliniky estetickej
chirurgie, dermatologické centrá,
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skrášľovacie salóny či firmy
s kozmetikou ponúkajú vo
svojich stánkoch služby
a prípravky za zvýhodnené
ceny. Priamo na mieste vám
spravia permanentný mejkap
„so stopercentne prírodným
farbivom“ či „sedemminútový
lifting na oživenie pokožky“,
odporučia injekcie proti
vráskam. V stánku IVF centra
si môžete dohodnúť zmrazenie
vajíčok. „Nehádžte všetky svoje
vajíčka do jedného košíka.
Zadarmo otestujeme vašu
plodnosť,“ láka pútač.
O uličku ďalej si zaobstaráte
„prírodnú viagru“, komplex
vitamínov, minerálov
a byliniek, ktorý zaručene zvýši
vašu sexuálnu potenciu.
Vyskúšate si sprej na
odstraňovanie chĺpkov, testy
na zisťovanie pH kože,
arómoterapiu, akupresúru,
akupunktúru, prípravky
z morskej soli.
Výhodne kúpite Swarovského
krištáliky aj liečivé kamene,
príčesky, protistresové
sandále, relaxačnú hudbu,
doplnky výživy. Hotový
turecký bazár.
➤

Aký krém sa najlepšie
hodí k vašej pokožke?

Tabuľka v stánku Centra na
umelé oplodnenie láka
budúce mamičky: Ak vyplníte
formulár, zadarmo
ohodnotíme vašu plodnosť.

Vyskúšajte sprej na
domáce odstraňovanie
chĺpkov!
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KÔŇ DO OBÝVAČKY?
V stánku s prístrojmi, ktoré trochu pripomínajú záchodové misy, vás
pekná vyšportovaná černoška hneď vyvedie z omylu. „iJoyRide je
trenažér, ktorý simuluje pohyb na koni,“ poúča. „Musíte na ňom stále
balansovať a udržiavať rovnováhu, takže napínate a posilňujete
chrbtové, brušné i stehenné svaly.“ Onedlho už pred skupinkou
zvedavých návštevníčok predvádza cviky. Vyzerajú ľahko, ale zdanie
klame. Rinie sa z nej pot ako po hodine aerobiku. Mladé dievčatá sa
k nej rozjarene pridávajú. O chvíľu sa k nim odhodlane pripojí zrelá
dáma, ktorá na diabolskom vynáleze vydrží celých dvadsať minút. Je
nadšená a rozhodne sa trenažér okamžite kúpiť. Manžel síce chvíľu
váha, ale cvičiteľka zavetrí šancu a vytiahne naňho silný tromf:
„Normálne stojí 400 libier, na veľtrhu iba 350!“ argumentuje. No
nekúpte ho!

POZRIEME SA VÁM POD KOŽU
„Čo je pod vašou kožou?“ pýta sa leták, ktorý vám vloží do ruky
atraktívna slečna. Dozviete sa, ak odvážne strčíte hlavu do
strašidelne vyzerajúceho prístroja s názvom SkinCare. Špeciálne
UV žiarenie presvieti pokožku a v zrkadle zrazu zbadáte všetky
hrôzy, ktoré na nej napáchal vek i nedbanlivosť. Navyše príšerne
zväčšené! Keď sa trochu spamätáte zo šoku, z druhej strany
nazrie do prístroja kozmetická poradkyňa a spustí: „Máte mastné
čelo, pokožka pod očami je veľmi dehydrovaná. Oranžové fľaky
sú stopy po poškodení slnečným žiarením, trblietavé bodky
mejkap, čierne fľaky pigmentácie.“ V panike si kúpite čokoľvek,
čo vám v stánku poradia. Najmä ak vám k prípravkom ponúknu
vzorky krémov, výhry od výmyslu sveta, možnosť on-line nákupu
či exkluzívne členstvo.

AKO PARNÁ LOKOMOTÍVA
Ak vám hluk a chaos idú na nervy, nech sa páči, vstúpte do zóny wellness.
Joga, ajurvéda, reiki, Pilates, vyberte si. Alebo sa vám väčšmi pozdávajú
masáže? Ťažká voľba, je ich tu od výmyslu sveta. Napríklad šiatsu.
Masérka ukazuje dve metódy: jednu na stole, druhú na
krkolomne vyzerajúcej stoličke. „Používame princípy
akupunktúry a pracujeme s energiou, ktorá uvoľní
bolesti v chrbte, migrénu i depresiu,“ stručne
vysvetľuje. Z ďalšieho stánku sa ozývajú divné
zvuky: pravidelné a hlasné, ako z komína parnej
lokomotívy. Prekvapene zistíte, že ich pôvodcom je
ázijský masér, ktorý predvádza Ki masáž.
Návštevníci, čakajúci, kým na nich príde rad, tvrdia,
že je veľmi účinná. „Keď energia tečie voľným tokom,
sme zdraví. Ak sa však energetické kanály zablokujú,
či už vplyvom stresu, alebo emocionálnych problémov,
vznikajú blokády, ktoré sa prejavujú ochorením. Treba ich
odstrániť. Masérovi pomáha rozprúdiť energiu aj zvuk
v hrdle,“ odpovedá trpezlivý chlapík na otázku, prečo pri
masírovaní vydáva také čudesné vzdychy.
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LÁKAVÉ KÚPELE
Výhodným obchodným artiklom sú aj kúpeľné pobyty. Nie
anglické, tie sú príliš drahé. Na veľtrhu vystavujú české, poľské,
čoraz viac aj slovenské kúpele, no činí sa aj konkurencia zo
Španielska či Talianska. Stánok Slovenskej agentúry pre cestovný
ruch je rozšafne priestranný, s celoplošnou projekciou, LCD
obrazovkou a s prepracovaným informačným systémom. Pri pulte
sa pristaví Indka s černochom a ochutnávajú naše minerálky. Zdá
sa, že sú spokojní. Svetlovlasá dáma sa vystavovateľov pýta na
možnosti wellness pobytu. Ochotne jej poradia. „Britský trh je
veľmi sľubný. Sme lacní a zároveň kvalitní, máme priame letecké
spojenie do Bratislavy, Popradu aj Košíc. Zatiaľ sprostredkúvame
skôr kratšie, dvoj- až štvordňové wellness pobyty, ale pomaly sa
začína rozvíjať aj záujem o liečebné kúpele a zdravotné pobyty,“
vysvetľuje manažérka Viera Gregorcová.

ZÁZRAČNÁ LEŇOŠKA
Z iného súdka je relaxačné lôžko s poetickým názvom 4 senses
Lounger. Vyzerá ako futuristické kreslo pre astronauta. Ľahnete si doň
a dômyselná technológia zaktivizuje štyri z piatich zmyslov. Pomocou
farebných svetelných efektov zapojí do činnosti zrak. Ďalším zmyslom,
ktorý má vynález vyburcovať, je sluch. Špeciálne zvuky rozvibrujú
membrány slúchadiel a prenikajú do tela. Naprázdno neobíde ani
čuch. Leňoška vypúšťa zo svojich útrob rôzne vonné esencie v nízkych
dávkach. Hmat sa aktivizuje rozvibrovaním lôžka, pôsobiacim cez
pokožku celého tela. „Prekrví ju a zrelaxuje,“ presvedčivo vysvetľuje
pekná blondína, ochotná zapózovať. Na cenu tohto dizajnérskeho
a technického skvostu sa pre istotu ani neopýtajte. Veď čo keby
vám ponúkli fantastickú zľavu?

S PÔŽITKOM A BEZ
ZÁBRAN
Angličania a najmä Angličanky
neváhajú vyskúšať čokoľvek. Na
pódiu cvičí s fitloptou statná
černoška. Po vystúpení láka
návštevníkov, aby sa k nej pridali.

Mladé dievčatá i staré mamy,
štíhle aj tučné, belošky, černošky,
Indky v sárí: Nemajú zábrany,
hoci fitlopty asi vidia prvýkrát
v živote. Staršia Indka v bielom
vyzerá ako Matka Tereza.
Namáhavo fučí a balansuje vo

vratkej polohe, celá šťastná, že
ju okolostojaci povzbudzujú.
Má z akcie obrovský zážitok.
Ďalším číslom programu sú
brušné tance. Pôvabné
tanečnice predvádzajú
v orientálnom rytme ladné
pohyby a priťahujú
predovšetkým pozornosť
mužov. Aj ony vyzývajú ľudí,
aby si vyskúšali módny tanec.
Podujme sa na to i sympatický
chlapík, ktorý vydrží nemotorne
natriasať bokmi a kŕčovito krútiť
rukami celú hodinu. Nič to,
hlavne, že je v pohode.
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Foto: Adriana FÁBRYOVÁ
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Firmu, ktorá anglickým
klientom sprostredkúva
ošetrenie na Slovensku, vedie
pani Ann Smithová, na
obrázku s manželom
Rogerom. Panely v stánku
záujemcov informujú, kde
Slovensko a Bratislava
vlastne ležia a o koľko menej
tu zaplatia za operáciu či
ošetrenie.

klientkami rozpráva: „Obrovský tlak
médií spôsobuje, že sú posadnuté
výzorom. V kuse sledujú televízne
programy, v ktorých dobrovoľníkom
v priamom prenose prerobia celú
tvár i telo. Tak ako si my ideme kúpiť
do obchodu blúzku, ony si dajú
spraviť estetický zákrok. Vôbec
nerozmýšľajú o bolesti či možnom
riziku. Niektoré sú schopné ísť hneď

na druhý deň po operácii na nákupy,
ak ich neustriehnete.“ Človek v jej
pozícii musí byť nielen dobrý
organizátor a tlmočník, ale aj
psychológ. „Nádejné nevesty k nám
chodia zväčšiť si poprsie, vybieliť
či vyrovnať si zuby. Tie, čo už majú
deti, sa zaujímajú najmä
o liposukciu. Neskôr prídu na rad
prvé vrásky. Zrelé dámy sa zase
objednávajú na facelifting. Mnohí
ľudia si dajú laserom operovať oči,
aby už nemuseli nosiť okuliare.
Majú však záujem aj o náročnejšie
očné zákroky. Starší ľudia si chcú
vymeniť nepraktické protézy za
zubné implantáty alebo korunky.
Angličania majú vo všeobecnosti
zuby v katastrofálnom stave, to vám
potvrdí každý zubný lekár,“ dodáva.
Štyridsaťročná, elegantne oblečená
žena, ktorá práve vchádza do stánku
na konzultáciu so zubárom, je
dôkazom. Má neuveriteľne
zanedbaný chrup. Za taký by sa
u nás vari hanbil už aj bezdomovec.
A nie je tu jediná. ■
Adriana FÁBRYOVÁ

KONKURENCIA Z VÝCHODU
Najviac ľudí obchádza stánky,
ktoré ponúkajú plastické
operácie, laserové očné zákroky
či bielenie, vyrovnávanie alebo
úplnú rekonštrukciu chrupu.
V poslednom čase britským
plastickým chirurgom, zubárom
a očným lekárom usilovne
konkurujú odborníci z Maďarska,
Čiech, Poľska a Slovenska.
„Britský zdravotný systém je
v katastrofálnom stave a zlyháva.
Ceny sú vysoké, čakacie lehoty
dlhé, preto ľudia idú za krásou
a zdravím tam, kde je to pre nich
výhodnejšie. V porovnaní s ním je
slovenské zdravotníctvo ešte stále
na vysokej úrovni,“ vysvetľuje Eva
Gregušová, Slovenka žijúca
striedavo v Anglicku a Nemecku.
Pracuje pre jedinú spoločnosť,
ktorá v Anglicku, Škótsku a Írsku
sprostredkúva služby slovenských
neštátnych lekárov.
Firmu založila Ann Smithová,
energická dáma, bývalá manažérka
v banke. „Pred niekoľkými rokmi
som navštívila Bratislavu, môj syn
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Simon tu otváral sieť obchodných
domov. Dala som si u vás opraviť
zuby, potom odsať tuk. Vaši lekári
sú vynikajúci odborníci, bola som
nadšená,“ vysvetľuje, ako prišla na
myšlienku podnikať s krásou. Ako
vlastne biznis funguje? „Klient
dostane základnú informáciu na
našej internetovej stránke,“
vysvetľuje Eva Gregušová.
„Sprostredkujeme mu mailovú
konzultáciu s plastickým
chirurgom, zubárom alebo očným
lekárom. Dohodneme termín,
vybavíme zdravotné poistenie,
letenku, ubytujeme ho v hoteli.
Staráme sa oňho aj po zákroku,
pretože zväčša tu zostáva tri-štyri
dni. Potom ho dopravíme naspäť.
Ideálne je, ak sa môže porozprávať
s lekárom priamo, práve na to
slúžia veľtrhy.“

PO ZÁKROKU NA NÁKUPY
Eva Gregušová má na starosti
organizáciu v Anglicku, jej sestra
Hanka robí „spojku“ v Bratislave.
O svojich skúsenostiach s anglickými

Eva Gregušová sprostredkuje
konzultácie klienov so
slovenskými lekármi,
dohodne termín zákroku,
vybaví letenky i poistenie.

UMELÁ OD HLAVY PO PÄTY
Na londýnskej výstave stretnete rôzne typy ľudí. Napríklad
extravagantnú dámu, oblečenú v kanárikových dlhých šatách,
s korunkou na hlave. Predĺžené peroxidové vlasy, štvorky silikóny
a našponovaná tvár dáva tušiť, že je vďačnou návštevníčkou
skrášľovacích kliník a kozmetických salónov. Sprevádza ju ryšavý
chlapík oblečený v krikľavo ružovej košeli. Žeby osobný vizážista?
Suitu uzatvára televízny štáb s kamerou. Pristavia sa pri luxusnom
stánku a dôverne sa zvítajú s pestovanými kozmetičkami. Kto je
táto starnúca karikatúra kráľovnej krásy? Tajomstvo vyrieši pútač
s jej fotografiou. Oznamuje, že populárna moderátorka predstaví
dnes popoludní svoju najnovšiu knihu. Ako inak, o kráse. Radí v nej
olympijským športovcom, celebritám, ale i obyčajným ženám, ako
byť krajšími, šťastnejšími a úspešnejšími. Zaiste to bude bestseller.

