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Permanentne piękno w Royal Wilanów
W Wilanowie zawitał nowy wymiar piękna. W Royal Wilanów przy
ul. Klimczaka 1 otworzył się salon Permanent Make Up & Beauty Concept
Anety Swatek.
W

salonie

można

wykonać

nie

tylko

makijaż

permanentny, ale

również

pigmentację medyczną pomagającą odzyskać ładny wygląd i dobre samopoczucie
po chorobach lub operacjach, a także pigmentację męską, która ukrywa
przerzedzenie włosów i zarostu. Dostępne są również usługi stylistów fryzur, rzęs
i paznokci oraz lekarzy medycyny estetycznej.
Właścicielka salonu, Aneta Swatek, to kosmetolog i linergistka, praktykującą od
ponad 12 lat. Doświadczenie zdobywała u najlepszych ekspertów z Polski, Francji
i Niemiec. Jej talent został doceniony podczas Mistrzostw Polski w Makijażu
Permanentnym w 2012 roku, kiedy to zdobyła tytuł wicemistrzyni. Trzy lata
później wywalczyła ten sam tytuł na Mistrzostwach Międzynarodowych. Posiada
także najwyższy tytuł Elite, który przyznaje prestiżowa firma Long Time Liner.
Aneta

Swatek

jest

prekursorką

nowych

technik

pigmentacyjnych,

które

umożliwiają nadanie twarzy naturalnego wyglądu, bez efektu przerysowania.
Pozostaje na bieżąco ze światowymi trendami i standardami, uczestnicząc w
licznych szkoleniach i sympozjach branżowych. Każdy makijaż wykonywany w jej
salonie jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb klientki, tak żeby wydobyć
jej naturalne piękno.
Salon w Royal Wilanów dopiero co się otworzył, a już został salonem października
według czasopisma branżowego Beauty Forum.
***
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Inwestor
Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na
rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i
wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Głównym przedmiotem
działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np.
poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę,
budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi
budynkami.
Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów
inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu
nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w
obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w
2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem
nieruchomości obejmującym 72 projekty o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 254 tys. mkw.,
zlokalizowanych w 34 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu highstreet znajduje się w strukturze utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income
Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
W 2015 roku firma dostarczyła na polski rynek około 65 tys. mkw. nowej powierzchni biurowohandlowej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez
Grupę wynosiła 1,9 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. 83% bieżącej wartości portfela Grupy
stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej
perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
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