
WPROWADZENIE

„Piękność nie wszystkim jest dana, z  łaski niebios, z bogów ręki. 
Wiele kobiet musi sztucznie potęgować swoje wdzięki. 

Najpiękniejsza z kobiet gaśnie, jeśli zabiegów nie czyni dokoła swej toalety, 
choćby miała czar bogini…”

Owidiusz

Cytat ten zaczerpnięty z Owidiusza pokazuje, iż uroda, powłoka zewnętrzna 
i dbałość o nią były ważne od zarania dziejów. Od wieków ludzie poszukiwali 
sposobów na zachowanie urody i młodości. Patrząc na urodę przez pryzmat 
czasu oraz szerokości geograficznej możemy dostrzec, jak zmieniały się jej 
kanony. Pomimo upływu lat nie zmieniło się jedno, chęć pozostania pięknym 
i młodym. Powierzchowność w dobie XXI wieku nabiera szczególnego zna-
czenia. Obecnie atrakcyjny wygląd zewnętrzny, promujący zdrowy styl życia 
i dobrą kondycję psychofizyczną, jest powiązany z profesjonalizmem zawo-
dowym. Świadomość własnej atrakcyjności dodaje zwykle pewności siebie, 
wiary we własne siły i umiejętności. Atrakcyjny wygląd zewnętrzny to pew-
nego rodzaju wizytówka, ważna m.in. w kontaktach zawodowych, dlatego 
coraz więcej osób interesuje się kształtowaniem własnego wizerunku korzy-
stając z profesjonalnych zabiegów, jakie oferuje współczesna kosmetologia.



Do Państwa rąk trafia pierwsza monografia z serii poświęconej zagad-
nieniom związanym z szeroko pojmowanymi nowoczesnymi technologiami 
i zabiegami w kosmetyce i kosmetologii, która traktuje o psychospołecznych 
aspektach postrzegania urody i zdrowia. W pierwszej części czytelnicy mają 
możliwość zapoznania się ze współczesnym wizerunkiem kobiety i mężczy-
zny, rolą percepcji urody we współczesnym świecie, rosnącym kultem cia-
ła i dążeniem wielu kobiet i mężczyzn do tzw. ideału piękna, nieskazitelne-
go wyglądu zewnętrznego, a co za tym idzie konsekwencjami jej nierzadko 
nieadekwatnego postrzegania. Ciągłe dążenie do niedoścignionego wzorca 
piękna przy społecznej presji wywieranej na ciało owocuje wieloma konse-
kwencjami m.in. niepodejmowaniem roli rodzicielskiej z przyczyn fizycz-
no- estetycznych czy też poddawaniu się różnorakim często niebezpiecznym  
zabiegom z zakresu medycyny estetycznej.

Zachęcając czytelników do lektury niniejszej monografii, pragnę podkreślić, 
iż idealne ciało i doskonała uroda to tylko nietrwała powłoka zewnętrzna, 
prawdziwe piękno tkwi wewnątrz nas. Ciało starzeje się, zaś dusza może 
na zawsze pozostać młoda, czego życzę wszystkim czytelnikom ponownie,  
zachęcając do lektury niniejszej monografii. 
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