Informacja prasowa

Dr Barbara Parda-Głomska Ambasadorką Akademii Dobrego Stylu
Piaseczno, 22 września 2015 r. - Podczas uroczystej IV Gali Akademii Dobrego Stylu, która
odbyła się 20 września br. w Warszawie, dr Barbara Parda-Głomska, właścicielka Gabinetu
Medycyny Estetycznej Dr Parda, została uhonorowana statuetką i tytułem Ambasadora
Akademii Dobrego Stylu.
Gala Akademii Dobrego Stylu została zorganizowana przez Klub Integracji Europejskiej już po raz
czwarty. Nagrody i tytuły Gracji przyznawane są wybitnym postaciom życia publicznego, kultury
i sportu za elegancję i wdzięk – cechy ponadczasowe, które w dzisiejszym pędzącym świecie powinny
być szczególnie pielęgnowane. Tytuł i statuetkę Ambasadora Akademii Dobrego Stylu otrzymują
wybrane firmy członkowskie wspierające Klub. Do grona nagrodzonych tym tytułem dołączyła
dr Barbara Parda-Głomska, prowadząca Gabinet Medycyny Estetycznej Dr Parda w podwarszawskim
Piasecznie.
„Bardzo cieszy mnie otrzymany tytuł i docenienie przez tak szacowną organizację, jaką jest Klub
Integracji Europejskiej. Dziękuję za uznanie i zaufanie. To także dla mnie zobowiązanie do
zapewnienia pacjentom dalszej satysfakcji i jak najlepszej jakości zabiegów. W codziennym pośpiechu
i troskach często zapominamy, jak ważne jest dbanie o siebie, dobre zdrowie i urodę, a atrakcyjny
wygląd niewątpliwie pomaga budować nasze poczucie wartości i pewność siebie. Medycyna
estetyczna jest w tej kwestii niezwykle skuteczna. – mówi dr Barbara Parda-Głomska.
Dr Barbara Parda-Głomska jest absolwentką Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL oraz
członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej (UIME). W 1990 roku ukończyła Akademię
Medyczną w Gdańsku. Od wielu lat specjalizuje się w procedurach medycyny estetycznej,
przeciwstarzeniowej oraz regeneracyjnej. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe pogłębia
konsekwentnie w profesjonalnych centrach szkoleniowych pod okiem światowych ekspertów
medycyny i dermatologii estetycznej. Regularnie uaktualnia techniki pracy dzięki uczestnictwu
w europejskich i światowych Kongresach Medycyny Estetycznej i Dermatologii Estetycznej. Do
pacjentów podchodzi holistycznie, patrząc nie tylko na ciało, ale i duszę. Na codzień wierna zasadom,
które na pierwszym miejscu zawsze stawiają człowieka, docenia w pełni rolę rodziny i przyjaciół
w swoim życiu. Wolne chwile lubi spędzać w ogrodzie z ukochanym psem i kotami, praktykuje jogę
i pilates, pasjami zwiedza ciepłe zakątki świata, delektując się egzotyczną kuchnią.
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