חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.

המדריך
.1.

המדריך המקוצר -חכמה לפני ולא צודקת אחרי!
חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.

אתר אסתטיקה ופלסטיקה  Iפרסונה Face lift
אתר טיפוח ובריאות  Iפרסונה Health & Beauty
מה חברות קוסמטיקה גדולות ,קוסמטיקאיות ורופאים מסתירים ממך?
כדי להרוויח סכומי כסף גבוהים ,לפרסם ולמתג את עצמם על חשבון היופי שלך!

בעזרת המדריך תגלי:


אילו מוצרי קוסמטיקה כמוהם כזריקת כסף לפח?



 3שאלות חובה שעלייך לשאול כל קוסמטיקאית!



איך תזהי מייד רופא שרלטן שמתעניין רק בכיס שלך ולא בך?



איך לא תפלי למלכודת קורבן הטיפוח!



איך תחסכי לעצמך טעויות ,תשיגי יותר תוצאות ותקבלי יותר מחמאות!

בלי להיות תלויה באינטרסים של אחרים!
המדריך נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד בהתאמה לשני המינים.
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ממני אלייך

חכמה לפני ולא צודקת אחרי!

חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.

.2.

חברה יקרה!
 oהמדריך המקוצר במתכונתו הדיגיטלית נכתב עבורך ובשבילך!
 oתוכלי להשתמש בו בצורה חופשית ולשלוח לחברותייך שעולם תוכן זה מעניין אותן.

כל מי שנרשמה למדריך תקבל בהמשך ישירות למייל סדרת 'טיפים טריקים' של דוגמניות מתנה!
אתר אסתטיקה ופלסטיקה -פרסונה Face Lift
אתר טיפוח ובריאות -פרסונה health & beauty
:
קישור להרשמה למדריך ול'טיפים טריקים' של דוגמניות לחברים/ות.
כדי שבנוסף גם הן/ם יוכלו להיחשף לעוד תוכן עדכני ובחינם.

 oכן ,מותר גם להדפיסו לשימוש אישי.
 oההגבלה היחידה היא ,שאין לשנות ולפגוע בשום צורה ובשום דרך בתוכן המדריך ,בפרטי עיצובו ובזכויות
היוצרים שלו ואין להדפיסו לצורך הפצתו ,שיווקו ומכירתו.

לרגל שדרוג אתר -האסתטיקה והפלסטיקה  Iפרסונה Face Lift
ולרגל שדרוג אתר -הבריאות והטיפוח  Iפרסונה Health & Beauty
אני שמחה להגיש לך את המדריך המקוצר והמשודרג.
צעדים ראשונים שצריך לדעת
כדי להיות חכמה לפני ולא צודקת אחרי...
 מוזמנת לכתוב לי לאחר קריאת המדריך במקום להשארת תגובה באתרים באם המדריך סייע לך.
אני גם מזמינה אותך להצטרף אליי לדף הפייסבוק בלחיצה על כפתור אהבתי ' 'LIKEבדף.
דף עסקי -פייסבוק
פרופיל אישי -פייסבוק מוזמנת להציע לי חברות רק צייני בפניה אליי לאינבוקס הפרטי שביקרת באתר.

להצלחה שלך!
בחתימה אישית
חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.
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הגבלת אחריות

חכמה לפני ולא צודקת אחרי!
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.3.

הגבלת אחריות
המדריך נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד בהתאמה לשני המינים.
 .1אין לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של המדריך ו/או בעיצובו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.
אין להדפיסו למטרת הפצתו ,שיווקו ומכירתו כמדריך מודפס אך מותר להדפיסו לשימוש אישי.
כל הפריטים המוצגים במדריך לרבות העיצוב המידע והתכנים הינם קניינה הבלעדי של בעלת המדריך.
 .2אין לראות במידע הכלול במדריך זה משום ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אישי ספציפי ואו המלצה אישית
המתחשבים בצרכיו/יה ובנתוניו/יה האישיים של המשתמש/ת.
 .3המידע במדריך אינו בא במקום ייעוץ אישי ואין לפעול על פיו לשם ביצוע פעולות והחלטות כלשהן
אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים על ידי מומחים.
 .4השימוש במידע בנתונים ובפרטים המובאים במדריך זה הינו/נה באחריותו/תה הבלעדית של המשתמש/ת.
 .5המדריך אינו מבטיח דיוק מושלם של הנתונים ולא את מידת התאמתו לצרכי ולנתוני המשתמש.
 .6הנך מחויב/ת לאמת ולבדוק כל נתון ,מידע ותוכן שקיבלת בעת השימוש במדריך ואינך רשאי/ת להסתמך רק עליו.
 .7מומלץ לנהוג במשנה זהירות ובאחריות בתכנים המתפרסמים במדריך.
 .8כותבת המדריך לא תישא באחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד ,אובדן או נזק אם במישרין ואם בעקיפין
אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע במדריך ממידע שאינו שלם ,אינו מדויק או טועה.
 .9בכל שאלה ניתן לפנות לבעלת המדריך במייל .helibendavid8@gmail.com
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תוכן העניינים
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תוכן העניינים
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פרק  1דברי פתיחה

חכמה לפני ולא צודקת אחרי!
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.6.

מונולוג פתיחה בנימה אישית משולחן העורכת.

היי חברות ,מודה באשמה!
אני מעידה על עצמי כמי שסוגדת לכל מה שקשור לאסתטיקה ויופי!
הן ברמת טיפוח הפנים ואסתטיקת הגוף והן ברמת הבית והסביבה ,כנראה שבאחד מגלגוליי הקודמים השתייכתי לאיזו
דת בהאית?! יחד עם זאת אני יכולה להעיד על עצמי שאני לא אחת שנסחפת אחרי טרנדים אופנתיים מותגיים וגם לא

אחרי טרנדים בתחום הטיפוח!
באותה המידה שאני מתלהבת ממכנסי דייגים מעוספיא ב  ,₪ 30אני יכולה גם להתלהב 'ממגהץ קמטים' לשימוש אישי
בייתי שהוכיח את עצמו על פניי לא בגלל שזה טרנדי ,אלא כי תוך  10דקות ראיתי תוצאות איך זה פעל ועבד על פניי.
השטיח קמטוטים שהיו והראה תוצאות משמעותיות במיצוק העור שקצת צנח בפניי לאחרונה
ולא כי ראיתי את תוצאותיו על פניה של דוגמנית מעיתון או בסרטון פרסומת בטלוויזיה
וכפי שאתן רואות אני כבר לא ממש ילדה ומעולם לא הזרקתי בוטוקס או חומר מילוי ואפילו טרם ביצעתי ניתוחי מתיחת
פנים ,צוואר או עפעפיים.
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אסתטיקה ופלסטיקה

בתחום האסתטיקה והפלסטיקה אני בעד כל מה שיכול לשפר ,לתקן ולהוסיף להרגשה טובה.
לביטחון עצמי ולדימוי עצמי ,כך שאתן יכולות להבין מדבריי
שממני לא תשמעו את המשפט' :את הקמטים שלי הרווחתי ביושר'!
עור מקומט יבש ונפול הוא עור זקן ובלה והוא לא יפה נקודה.
הוא משדר מראה עייף ומבוגר!
מי שטוב לה עם זה ונעים לה עם זה נהדר! אני מכבדת כל אחת ואחת וזה בסדר גמור לחשוב כך.
יחד עם זאת אני לא מתכוונת להתווכח או לשכנע את מי שחושבת אחרת.
לי באופן אישי עצם המחשבה על עור זקן ,נפול ומקומט עושה רע! אפילו רע מאוד!
אני מבטיחה לכן שלכשיגיע היום בו אמצא את עצמי במראה 'הפליסה' המקומט לא אהסס ולו לשנייה אחת,
לפנות לסכין המנתחים במידת הצורך ,אבל רק למנתח פלסטי מומחה בתחום מתיחת פנים,
מקצוען ומיומן כדי שימתח את פניי וישיב להן את מראה הנעורים הצעיר והרענן עד כמה שניתן נאמן למקור.
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טיפוח מעניק לפנייך ולגופך יופי ומראה שהזמן בוחר לקחת!
טיפוח מחולק ל  5רביעים והוא תלוי גיל.

טיפוח מבפנים
בריאות
ואנטי אייג'ינג

ניתוחים פלסטיים
טיפולים אסתטיים
מתקדמים הזרקות

 בטיפוח יש מין המודעות לאיכות חיים הכולל בתוכו -מודעות וחשיבות שנבחר לתת להיגיינה
ואסתטיקה מהפן החיצוני ,ברמת שגרת הטיפוח והתחזוקה היומיומית.
 מודעות אישית לבריאות מהפן הפנימי -תוך הקפדה על ניהול אורח חיים בריא ונכון.
 מודעות לטיפול מעכב הזדקנות בטרם עת( -אנטי אייג'ינג).

כלומר ,טיפוח זו לא רק מעטפת חיצונית טיפוח זה יפה מבפנים ויפה מבחוץ.

 מהפן החיצוני -הקפדה על תחזוקת הגוף וניהול שגרת טיפוח ואסתטיקה.
 מהפן הפנימי -מודעות אישית לבריאות ,עיכוב הזדקנות בטרם עת וניהול אורח חיים בריא.
 מהפן המנטלי -גישה חיובית ואופטימית ותפיסת מציאות מקדמת.

השילוב ביניהם בשגרת החיים הם שבונים תדמית אישית מנצחת.
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רוצה להיראות מיליון $
שני גישה לגישה חיובית מנצחת כדרך חיים
גישה חיובית = נכס מניב = השקעה
כשאני אומרת שאפשר להיראות מיליון  $ולבנות תדמית אישית מנצחת! אני מתכוונת לכך
שהכל עניין של גישה ותפיסה!
להפוך לקורבן זה עניין של גישה ובחירה גם אם לא תמיד מודעת.

 אנחנו לא חייבות להפוך לקורבנות של אף אחד וגם לא לקורבנות של נסיבות!
 השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך היא :מה הגישה על פיה את פועלת בחיים ברמה הכללית?

גישה אופטימית או גישה פסימית?
 גישה חיובית או גישה שלילית?
 מה אומרת התפיסה שלך? (איזה סט מחשבות רצות לך בראש)?
 איך את תופסת את עצמך כמנצחת? או כמפסידנית וקורבנית?
 הגישה שלך והתפיסה שלך את עצמך הם שיקבעו איך תיראה מציאות חייך
וכיצד תבחרי לחיות.

אני אישית בוחרת להתייחס אל עצמי כאל נכס מניב
ובנכס מניב צריך להשקיע!
זה אף פעם לא יהיה הוצאה זה תמיד יהיה לתפיסתי השקעה.
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תפיסה מנצחת
בכל רגע נתון יש לך את חופש הבחירה לבחור את התגובה שלך
לאירועים ונסיבות שקורים בחייך באשמתך או שלא באשמתך.
אם הגישה שלך היא גישה מנצחת לא משנה מה מראות נסיבות חייך והעובדות בשטח!
בחרי לחיות את חייך עם מחשבות מקדמות וטווי את מציאות חייך בחוטיי מחשבות מנצחות!
אתן לך דוגמא אישית מהחיים שלי
העובדה שנפגעתי בשתי תאונות דרכים קשות שפירקו לי את הצורה והפכו אותי למוגבלת פיזית קשה בגב ,אלה הן
עובדות שאני חלי בן דויד לא יכולה להתווכח איתן .מה בחרתי לעשות עם זה? זה כבר סיפור אחר.
הכי קל היה לי לבחור להיות 'קציצה מעוכה' מוגבלת בכיסא גלגלים שבוכה ומקטרת על מר גורלה ,על כך שמגבלות
כאלה ואחרות גרמו לשינויים קיצוניים בכל צורת חיי והפכו את חיי על פיהם.
לעומת זאת בחרתי לראות איך כן אפשר?
איך אוכל מעתה להמשיך בחיי למרות ועל אף 'מצב צבירה' עובדתי של 'קציצה בעונש'.

 בחרתי להתייחס אל עצמי כאל אדם בריא לחלוטין שבגופו יש 'תקלות' הנובעות מחבלות
שגורמות לאי אלו מגבלות אבל זה לא מחלות.
 האם זה שינה את העובדות? לא!

 האם זה שינה את הגישה שלי לחיים ואת איכות החיים שלי? כן!
 במיינד סט שלי אני אדם בריא! וזה החשוב באמת.

כך אני פועלת מאז ועד היום במציאות חיי למרות הימים הלא קלים שעוברים עליי והמגבלות
הפיזיות שנכפו עליי.
למרות ועל אף ממשיכה לחייך לעולם את חיוך מיליון היורו שלי והחיים וואלה ...גם יפים!
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שגרת טיפוח כדרך חיים!
'יופי הוא הרגל' שכדאי ורצוי להופכו לדרך חיים.
יופי הוא הרגל ומאחורי כל הרגל יושבת תפיסה!



אם את בתפיסה מנצחת שאת וגופך הם הנכס הכי מניב והכי יקר שיש לך!



אם את בגישה חיובית שאת האחראית הבלעדית לתחזוקת הנכס היקר הזה ולתסריט חייך.
אז את גם יודעת ,שרק אם תשקיעי בנכס ברמה של תחזוקה יומיומית ,קבועה ושוטפת תוכלי ליהנות מתשואה גבוהה
שהנכס יניב לך! ואם לא תשקיעי בו ברמת התחזוקה השוטפת הוא יהפוך לנטל עלייך.

o

מה תהיה הבחירה שלך?

 oהאם תבחרי להשקיע?

ברור שתשקיעי!

כי את יודעת שרק השקעה קבועה מניבה תשואה גבוהה ותוצאות לאורך זמן.
זה המסר הכי חשוב שבעצם רציתי להעביר לך

שגרת טיפוח בכל מצב חובה תמיד לנהל.
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אני שונאת כשעובדים עליי ומוכרים לי 'לוקשים'!

כמי שמכירה  30שנה את 'מאחורי הקלעים' ו'מאחורי הפרגודים' של עולם היופי והעולם הרפואי ,אני יכולה לגלות לך
שתחום הקוסמטיקה ,האסתטיקה והפלסטיקה פרוץ לחלוטין ושיש גם מי שחוגגים על חשבון אי הידיעה שלך ואי
ההתמצאות של נשים שלא תמיד מכירות את העובדות האמתיות מהתחום לאשורן ולעומקן.
בואי נודה בתחום הקוסמטי והפלסטי הפרוץ לא הכל פלקט ,חלק ומתוח.
דבר המעלה כל מועמדת פוטנציאלית לפרוצדורה טיפולית אסתטית לרמת סיכון גבוהה ,לסיבוכים מיותרים ולצלקות

היכולים להישאר כ'מתנות' לכל החיים ולהפיכתה לקורבן טיפוח ,באשמתה או שלא באשמתה.
מצב לא מפתיע ,הנובע בעיקר מאי התמצאות בתחום מורכב זה ,כתוצאה מריבוי אינפורמציות לא מדויקות
המתפרסמות כיום במדיה ובכללן כאלה שחלקן מוטעות וחלקן במכוון מטעות ושמוגשות לנו ומונגשות לנו
כדיסאינפורמציה.

נגזר מכך שהרבה סכנות אורבות לנשים בדרך לפני טיפולים קוסמטיים ,אסתטיים וכירורגיים.
מלכודות שנשים מין היישוב לא יכולות להיות מודעות אליהן! ושחשוב שכן תכירי כדי שגם כשתגיע ההחלטה אצלך
לבחור ולבצע פרוצדורה אסתטית ,כירורגית כזו או אחרת ורצוי שההחלטות שתקבלי תהיינה החלטות נבונות ,חכמות
ומושכלות וממקום של ידע בדוק!

ללא היכולת לשחק לידיהם של גורמים אינטרסנטים כאלה או אחרים ,שאליהם בדיוק מכוונים
המפרסמים
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האמת בפרסום?!
אני מאוד כועסת כשמסתירים ממני מידע במכוון! אני עוד יותר מתרגזת כשעושים את זה
לאחרים! ואני מאוד מתעבת את מי שמנצל פרצות בחוק שעל פניו לכאורה הן חוקיות
רק משום שהחוק במדינת ישראל מיושן ,זקן ,מקומט ומאפשר זאת ושהוא כשלעצמו זקוק
לפילינג עמוק ולמתיחת פנים רצינית ,במיוחד למתיחת עפעפיים ,כדי שיפתח ,יעיר ויאיר את
עינינו ציבור הנשים.
את הפרצות בחוק יש מי שמנצל!
זה כולל -חלק מאנשי המקצוע ,רופאים מנתחים ,קוסמטיקאיות וחלק מחברות הקוסמטיקה.
ש זיהו פוטנציאל כספי אדיר בפרצות אלה והם פועלים בצורה שיטתית ומגמתית ובדרכים מניפולטיביות תוך הסתרת
האמת ותוך ניצול ציני של תמימות ציבור שלם של נשים ,שאין להן שום דרך ושום אפשרות לדעת את האמת.
בערמומיות של תחבולות פרסומיות הם נוקטים בפעולות הסחה מטעות אשר יש בהן משום הטעיית הציבור.

וההזוי הוא שהכל כאן חוקי ואין בתחבולות מסוג זה עברה על החוק.

אני אישית מצפה מכל מי שיש להם/ן קצת אינטגריטי למקצוע ,יושרה אישית ושמכבדים/ות
את עצמם/ן ואת תחום עיסוקם/ן ומעידים/ות על עצמם/ן כמקצוענים/יות בתחומם/ן
שגם ישכילו להגדיר את עצמם/ן בהגדרות החוקיות הנכונות של המקצוע בתחום בו הם/ן פועלים/ות ולא יבחרו
בהגדרות מטעות ,שכאילו משייכות להם/ן מומחיות לא להם/ן וזיקה לתחום לא להם/ן אשר לא מוגדרים חוקית
לתחום עיסוקם/ן רק כי יש פרצות בחוק המאפשרות להם/ן לשייך לעצמם/ן ולתחום עיסוקם/ן הגדרות מופרכות,
או כי גורם אינטרסנטי העניק להם את "הטייטל המופרך" תוך התעלמות מההגדרות החוקיות של התחום
והגדרות המקצוע החוקיות הקיימות בארץ.

להגדרות מסוג זה יש השלכות מסוכנות לשלום הציבור היות ומדובר במקצועות המטפלים
בגוף אדם גם בפעולות פולשניות.
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כתיבת מדריך שעושה שכל!
 לקחתי על עצמי משימה! לכתוב מדריך מקיף ושלם שהמסר העיקרי שלי יהיה:
חובה ורצוי להיות חכמה לפני כדי שלא תמצאי את עצמך צודקת אחרי...כשכבר מאוחר מידי.
את נחשפת עכשיו לטעימה מהמדריך השלם ,שאשיק בקרוב.
החלטתי לתת לך מתנה,
טעימה קטנה (די גדולה )...מהמדריך השלם ,כדי שתוכלי לעשות את צעדייך הראשונים בעולם היופי,
הקוסמטיקה ,האסתטיקה והפלסטיקה.
ממליצה לך בחום לקרוא מדריך זה בתקווה שבקרוב גם אוכל לחשוף לך את כל העובדות ,הסודות ,והדברים
החשובים באמת שעליך לדעת ,טרם קבלת החלטות הרות גורל ,שאת תוצאותיהן תישאי איתך לאורך כל הדרך.

מה בספר המלא?
 יהיה מידע מקיף על כל הנעשה בתחום -הקוסמטיקה ,האסתטיקה והפלסטיקה וכל מה שמסתירים ממך.

 שירות חשוב לך ולציבור גדול של נשים כזה שגם ייתן ערך רב ויעשה הרבה שכל לפני...
 כלים אמיתיים לבחירה חכמה ומושכלת של מוצרי טיפוח ,טיפולים אסתטיים וניתוחים פלסטיים.
כן ,תם עידן התמימות!
 אני רואה בכתיבת המדריך המקיף והשלם ,שליחות אישית וחברתית לציבור גדול של נשים שטיפוח מהווה דרך חיים
עבורן וגם לכאלה שבשלב זה או אחר של חייהן תגענה לנקודה בה תתרוצצנה במוחן שאלות ללא תשובות ברורות.

מה במדריך המקוצר?
• הכל אודות מגרש המשחקים הכל כך לא מוכר ,שנראה נוצץ ,זוהר ומבטיח ושהוא ממש לא!
ההבטחה שלי היא ,שקריאת המדריך המקוצר תאפשר לך לא להיכנס לאשליות מיותרות,
תראה לך מי הם השחקנים המובילים במגרש וממי עליך להיזהר.
• שיעורי בית -נכון שאנו לא אוהבות לעשות שיעורי בית ,אבל רגע לפני שאת
משלמת סכומים נכבדים בתמורה לטיפוח אישי ,חשוב מאוד שכן תעשי שיעורי בית.
• קבלת החלטות -מהם שלושת כללי האצבע לפני קבלת החלטה בתחום ומהו סוג
הטיפול שאבחר בו לטיפוח אישי.

כל זאת ועוד קצת ...תוכלי למצוא במדריך המקוצר.
•

ומה עם המדריך השלם – ...בקרוב!
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התמצאות בסיסית במגרש ובשחקנים.
חברות קוסמטיקה גדולות ,קוסמטיקאיות ורופאים,
פועלים בשיטות פרסום אגרסיביות מתוחכמות המסוות את האמת
כדי להרוויח סכומי כסף גדולים ,לפרסם ולמתג את עצמן והכל על חשבון היופי שלך.

לאנשים מין היישוב אשר לא מגיעים מהתחום המקצועי או הרפואי אין דרך לדעת מה נכון ומה לא.

השיטה
 oשוכרים משרד יחסי ציבור גדול שמפמפם בדיסאינפורמציה מוטעית ומוטית בכל כלי התקשורת במקביל,
אינפורמציה מיוחצנת מתוזמנת היטב ,שיוצאת בקמפיין שיווקי גדול ושהמרחק בין מה שמתפרסם בו לאמת רחוק
מרחק שנות אור מהמציאות ומהתוצאות.

'שיטת מצליח' עובדת נהדר בתחום הקוסמטיקה והאסתטיקה הפרוץ ובחלק מהמסרים היוצאים מהעוסקים
בתחום ,מהמייחצנים אותם ומהמפרסמים כמו למשל:

.1

בוחרים לשייך תכונות פלא רפואיות למוצרי טיפוח שלא באמת קיימות במציאות.

 .2בוחרים לשייך לעוסקים בתחום שלל 'טייטלים' מופרכים מטעים בהגדרותיהם.
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התמצאות בסיסית במגרש ובשחקנים.
רופאים
ממציאים לעצמם תארי מומחה רפואי להתמחויות שחוקית כלל לא קיימות ולא מוכרות בארץ.
'מומחה לרפואה אסתטית'' ,מומחה לאסתטיקה'' ,מומחה לרפואת אנטי אייג'ינג'' ,כירורג קוסמטי'' ,כירורג
אסתטי' ועוד...

כל זה = כל מי שמכנה את עצמו ב'טייטלים' מסוג זה אינו מומחה לכירורגיה פלסטית נקודה!
קוסמטיקאיות ועוד...
גם מקומם של העוסקים האחרים בתחום לא נפקד וגם הם מנצלים את הפרצות ומשייכים לעצמם
'טייטלים' זוהרים אשר בינם ובין האמת החוקית של ההגדרות אין שום קשר למציאות.



הכל 'ישראבלוף' המצאת ה'טייטל הזוהר' הוא פרי דמיון מפותח של גופים אינטרסנטים
מבריקים.

 .1מצד אחד ממציאים 'כוכבים נולדים' ואז דואגים לנפק להם תארים בעלי 'נופך רפואי'.
 .2מצד שני מחברים אותם אליהם ,במסגרות של קורסים והכשרות כדי שבבוא היום בסיום הקורסים המקנים להם/ן את
'הטייטל הזוהר' והלא חוקי ויגזרו עליהם קופון בכדי שישווקו את מרכולתם כמומחי על של מוצריהם ושיטותיהם.

'קוסמטיקאית רפואית'' ,קוסמטיקאית פארא רפואית'' ,פדיקוריסטית רפואית'' ,מעסה רפואי'

אלו הגדרות לא חוקיות ולא יותר מאשר גימיק שיווקי.


אין מקצוע 'פדיקור רפואי' יש פדיקור! -תחום הנלמד בקורס של כ  3חודשים או בסדנה של מספר שבועות.

'פדיקור רפואי' גם הוא לא יותר מאשר גימיק שיווקי.
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התמצאות בסיסית במגרש ובשחקנים.

המשך...מה כן יש!

 פודיאטריה ( )podiiatryוכירופודיה ( -(ciropodyענפים ברפואה העוסקים בבריאות כף הרגל והקרסול
ומטפלים בקדמת כף הרגל ובחלקה האחורי של כף הרגל כמו ציפורן חודרנית ,מדרסים ,דורבן ועוד...
 פודיאטור -אינו בהכרח דר' לרפואה גם אם הוא נושא תואר דוקטור הניתן לו בלימודיו בח"ול.
יש גם פודיאטריה ניתוחית העוסקת בכירורגיה ניתוחית זעירה שבארץ עדיין לא מאושרת והנושא בדיונים בכנסת
להצעה לשינוי החוק .לפי פקודת הרופאים בארץ יעסוק ברפואה רק מי שהוא רופא ויש לו רישיון לעסוק ברפואה
בארץ מטעם משרד הבריאות .יש בארץ רופאים אורטופדים שהם גם פודיאטרים מנתחים.
 לימודי פודיאטריה וכירופודיה -הם לימודי תואר ראשון  DPMהנלמדים באקדמיה רק בחו"ל בארצות הברית ובאירופה.
משך הלימודים כ  4 – 3שנים להבדיל אלף הבדלות מפדיקור המטפל רק ברמה החיצונית של העור והציפורניים
ונלמד בבתי ספר פרטיים בסדנה של כמה שבועות או בקורס של חודשים עד  3חודשים.
מסקנה נדרשת -אין מקצוע 'פדיקור רפואי' = טייטל מופרך.

מקצוע הקוסמטיקה בארץ לא מוגדר כמקצוע רפואי או פארא רפואי על ידי מי שאחראי על

•

מקצועות הרפואה קרי משרד הבריאות ולכן גם לא מפוקח על ידו או כפוף לו נקודה.
•

למקצוע הקוסמטיקה -לא נדרש רישיון מקצוע כדי לעבוד בארץ.
•

ההגדרה היחידה המוכרת בארץ היא קוסמטיקאית מוסמכת סוג  1בפיקוח משרד העבודה והתמ"ת
ולא בפיקוח משרד הבריאות האחראי על מקצועות רפואיים ופארא רפואיים.
וזאת גם -אך ורק במהלך היותה של התלמידה הקוסמטיקאית בקורס לאחר מכן לא חל עליה שום פיקוח.

• כדי להתקבל לקורס קוסמטיקה לתואר קוסמטיקאית מוסמכת סוג  1הדרישה  10שנות לימוד.

אז מה הפלא שיש ליצנים רפואיים?!  רק שלהבדיל אלף הבדלות.


ליצנים רפואיים אמיתיים לא מטפלים בגוף אדם וגם לא מסכנים אף אחד ואף אחת!

 הם גם לא משתמשים בחומרים כימיים כמו האחרים וצחוק עדיין לא הוגדר כטיפול פולשני.
 מהם לפחות אפשר לצחוק וליהנות והם באמת עושים עבודת קודש בבתי חולים.

לא אחת ראיתי אותם בפעולה במחלקות ילדים ובמחלקות אונקולוגיות והמטולוגיות ואני אישית מצדיעה להם!
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יש לך דה ז'ה וו? גם לי!
 מוכרת לך הסיטואציה שלא התכוונת לקנות משהו ובהיסחפות של רגע רכשת מוצר ששילמת עליו ממיטב
כספך ושבסופו של דבר הוא הפך לסוג של מצבה בארון שלך?


קרה לך שרכשת שירות ,או טיפול וכשחזרת לביתך נדהמת מהתוצאה שהייתה רחוקה מאוד
מהתוצאה לה ציפית?

ברוך בואך למשפחה ,לכולנו זה קורה וגם לי אישית זה קרה ולא פעם אחת.
קניות סוחפות הן סוג של מנגנון קומפנסציה/פיצוי שבא לפצות על חסך כזה או אחר.
בדרך כלל זה על חסך רגשי כלשהו ושלעיתים קרובות הוא מתפרץ בתקופה שינויים הורמונליים
שאנחנו עוברות  PMSהתקופה שלפני המחזור או בתקופת הפרה מנופאוזה,
תקופת טרום גיל המעבר המכובדת שגם אני הגעתי אליה בזכות ולא בחסד.
 אני מכירה נשים ששילמו סכומי כסף גבוהים מאוד לטיפולים אסתטיים קוסמטיים
ומצאו את עצמן עם כתמי עור מכוערים ומראה כשל 'נמר החברבורות'.
 אני מכירה נשים שבצעו הזרקות לא מוצלחות בפנים ושהותירו אותן עם נזקים פיזיים קשים כמו צניחת עפעף,
גושים מעל השפתיים ,שפתיים ברווזיות נטולות אפשרות לחיוך טבעי במראה דונאלד דק וצלקות ו"מתנות"
שהן תיקחנה איתן לכל החיים ושיהיו מלוות בעוגמות נפש רבות.

 ואני מכירה גם נשים שהתוצאות שקבלו היו יפות ומדהימות.
תוצאות ששיפרו משמעותית את מראה עור הפנים שלהן והפחיתו לעצמן הרבה שנים מהגיל.

אם כך את בטח שואלת ,מהי הנוסחה המנצחת
התואמת את האישה העכשווית כדי שלא תהפוך לקורבן טיפוח?

 כדי להגיע לנוסחה הנכונה קיימים  3צעדים ו  3כללי אצבע מנחים שאסור לפסוח עליהם
וקיימות שאלות מנחות שעלייך לשאול את עצמך ורצוי מאוד שגם תדעי לענות עליהן.
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צעד ראשון -בלהיות חכמה לפני ולא צודקת אחרי...
לא שולפים כסף מהארנק בלי שעושים קודם שיעורי בית!
בירור מקיף ובדיקה מעמיקה של תחום ,מוצר ונותן שירות רק אז משקיעים כסף בצורה
חכמה ומושכלת.

ההבדל בין קורבן אופנה לקורבן טיפוח:

 אצל קורבן אופנה -ניתן תמיד להחזיר את הגלגל לאחור וההפסד הוא רק כספי.
 אצל קורבן טיפוח -לא תמיד ניתן להחזיר את הגלגל לאחור.

• ההפסד הוא גם כספי וגם מחיר של נזק פיזי שנראה ,מרגיש ומצטלם רע!.
 מחיר של צלקות פיזיות ונפשיות ,שחלקן פרמננטיות ובלתי הפיכות ,אשר נשארות כתזכורת לכל החיים!.
 כשמדובר בגוף ובפנים ,זה הרבה יותר כואב כי לא רק מרגישים את זה ,גם רואים את זה כל בוקר במראה
לא רק את! ...גם כל האחרים!

זה בוודאי לא נעים ובוודאות לא מוסיף לדימוי עצמי ולתדמית מנצחת!

הניתוח ,הטיפול ,השירות או המוצר היקרים ביותר הם אלה ששילמת עבורם ממיטב
כספך לאנשים הלא מקצועיים ול'חאפרים' אגב זה תופס בכל תחומי החיים.
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צעד שני -הכרת שלושה כללי אצבע מנחים
על פיהם עלייך לפעול בבואך לתחום ,לפני שאת מקבלת החלטה על רכישת מוצר קוסמטי ,טיפול
קוסמטי ,טיפול אסתטי או ניתוח.

 .1בחינת התחום אליו את רוצה להיכנס ולפעול בצורה מקיפה וכוללת!
 עליך להכיר ולדעת לזהות את המגרש בו את רוצה לשחק כולל ה'שטיקים' שבו!
במקרה שלנו מגרש הטיפוח האסתטיקה והפלסטיקה( .את זה כבר פחות או יותר עשינו).

 .2שאלות כלליות מנחות שחובה עלייך לשאול!
א .מה המגרש אותו אני בוחנת ומי הם השחקנים הראשיים במגרש זה?

ב .מה הם חוקי המשחק הפועלים בתחום זה ואיך עובדות מערכות השיווק בו?
ג .מי מכתיב את מגמות השוק והחוקים במגרש ספציפי זה?

 . 3שאלות מנחות ברמה אישית שעלייך לשאול!
א .מי אני ומה חלקי במגרש?
 .2איך אני מתעלת מגרש זה עבורי?

המשך בעמוד הבא...
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המשך מעמוד קודם...

שאלות אישיות שאת צריכה לשאול את עצמך
 .1כיצד אדע להתנהל בחוכמה במגרש/תחום תוך הכרת חוקי המשחק בו כשאני לא מכירה אנשים מהתחום?
 .2מה השירות ,המוצר או הטיפול אותם אני רוצה לרכוש?
• מוצרי טיפוח ובריאות?
• טיפולים קוסמטיים אצל קוסמטיקאית?

• טיפול אסתטי פולשני או ניתוח פלסטי אצל רופא?
 .3מה ההגדרה המקצועית הנכונה של המוצר ,השירות (הטיפול) או של נותן השירות?
א .לאיזה צורך אני מעוניינת בו?
ב .האם המוצר ,השירות (הטיפול) או בעל השירות (המטפל) עונים להגדרה המקצועית החוקית?
ג .האם נוצר חיבור/כמיה הן ברמה האישית מקצועית והן ברמת המקום?
 .4איך אדע לבחור נכון את המוצרים או השירותים (הטיפולים)הנכונים המתאימים ביותר כדי להשיג יותר

ואם ניתן גם לשלם פחות.
א  .איך אגיע למוצר הנכון ונותן השירות (המטפל) הנכון המתאים לי ואיך אדע אם הוא באמת מתאים לי?
ב .איך אגיע למומחה המתאים בכל תחום כדי שאקבל את התוצאה האופטימאלית?
ג .איך אדע אם הוא/היא באמת מומחים בתחומם?

 .5סיכונים לעומת תועלות ברכישת מוצר ,שירות או טיפול?

 .6השוואת מחירים בין כל המוצרים בתחום והעוסקים בתחום וההבדלים בניהם.

כשיהיו לך תשובות מדויקות לכל שאלה ,תוכלי להגיע לנוסחא הנכונה לקבלת החלטה חכמה
ומושכלת לביצוע רכישת מוצר טיפולי ,טיפול פיזי או שירות מאיש המקצוע המתאים ,המקצועי והנכון
ביותר לאינדיקציה שבחרת.
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הבשורה הרעה:
חלק גדול מהמידע מוסתר ממך על ידי גורמים אינטרסנטיים בצורה מכוונת
ואת כאישה מין הישוב לא ממש יכולה להתמצא באותיות הקטנות במה נכון ומה מפוברק.

הבשורה הטובה:
 יש לי את כל הידע והכלים להדריך אותך צעד אחר צעד איך לא ליפול למלכודות האלה.
 להצליח בצורה האופטימלית בבחירות שתעשי ותגלי ואיך נכון לפעול על אף כל הטריקים והשטיקים.
לקח לי  30שנה להשיג את המידע והניסיון הזה מכל תחומי עיסוקיי השונים בהם עסקתי בחיי
מתחומי היופי הדוגמנות והעיתונות
ואחרי  14שנה בתחום הרפואי כתועמלנית רפואית בכירה בחברת תרופות .PS
 עבדתי מול מיטב הרופאים המומחים במגוון רחב של תחומים ביניהם:
רופאים מרדימים בחדרי ניתוח ,כירורגים כלליים וכירורגים פלסטיים ,דרמטולוגים ,קרדיולוגים ,אונקולוגים ,נפרולוגים
רופאי משפחה ,פנימאים ועוד...
 במסגרת עבודתי קיבלתי הצצה נדירה אל מאחורי פרגודי רופאים מומחים בתחום

וגם אל מאחורי פרגודי רופאים שאינם מומחים וביליתי שעות בחדרי ניתוח בתוקף תפקידי.
 במשך  12שנים הייתי מאחורי הקלעים של מסלולי תצוגות אופנה וחדרי איפור כדוגמנית ,כמלכת יופי
וכמארגנת תצוגות אופנה והדרכתי דוגמניות בבית ספר לדוגמנות.
 הייתי גם מאחורי שני דלפקי חברות קוסמטיקה בינלאומיות כיועצת יופי וכמאפרת במשך כ  5שנים.
 והייתי גם קצת עיתונאית ,עם טור אישי שבועי במדור צרכנות במקומון חיפאי במשך שנה.
 וכמובן גם הרבה מניסיוני האישי כמנותחת שעברה טיפולי אסתטיקה כבר לפני  35שנה
כשהכל היה עוד בחיתולים ואם הייתי יודעת אז את מה שאני יודעת היום בוודאות הייתי פועלת אחרת.
אבל אני סולחת לעצמי כי בסך הכל הייתי אז אישה ילדה מתלהבת בת  20ומשהו שלפתע גלתה את נשיותה
ולא ממש ראתה את הסכנות והסיבוכים העתידיים שבדרך...והם באו בגדול! מה שבדרך כלל מרוב התלהבות מסתבר
שגם הבוגרות ביננו לא ממש רוצות לראות או לא מבחינות בזמן.
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פרק  3מה עוד תגלי?

חכמה לפני ולא צודקת אחרי!

חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.

.23.

מה עוד את הולכת לגלות?
את ואני הולכות לצעוד צעד אחר צעד כדי שלא תפלי למלכודת קורבן הטיפוח
בתחומי הקוסמטיקה ,האסתטיקה והפלסטיקה הפרוצים.

 במדריך השלם תגלי מי הן קורבנות הטיפוח ומה הפרופיל האישי של כל אחת מהן?
 תגלי איך תפעלי בחוכמה ואיך תבחרי נכון בתחום פרוץ ומסוכן כדי שתחסכי לעצמך הרבה טעויות?
 איך תרוויחי טיפולים מקצועיים מבעלי מקצוע מיומנים ושווים באמת?
 איך תשיגי יותר תוצאות ותקבלי יותר מחמאות?

פרק  4במדריך הקדמה
מי הן  5קורבנות הטיפוח ומה הפרופיל האישי של כל אחת מהן?

פרק  5במדריך
כאן תגלי איך תפעלי בחוכמה בתחום שגרת הטיפוח וכיצד תבחרי נכון מוצרי טיפוח.
 חלק זה במדריך יסייע בידך להתמצא בשוק מוצרי הטיפוח.
 תקבלי כלים יעילים שיעזרו לך להגיע להחלטות נכונות ,חכמות ומושכלות בבחירת מוצרי טיפוח לשגרת טיפוח,
כאלה המותאמים במדויק למרקם העור שלך ושבאמת יעילים ופעילים וכאלה ,שבאמת מניבים תוצאות אמיתיות ומדידות,
בטווח קצר.

 כלים שתוכלי ליישם כבר עכשיו ולחסוך לעצמך הרבה מאוד כסף
על מוצרי טיפוח שלא באמת עובדים.
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פרק  4קורבנות טיפוח

חכמה לפני ולא צודקת אחרי!

חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.
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קורבנות טיפוח פרופיל אישי!
שידור חוזר -ההבדל בין קורבן אופנה לקורבן טיפוח.
אצל קורבן אופנה אפשר להחזיר את הגלגל אחורנית ,מדובר אך ורק במעטה חיצוני

אבזור ,הנעלה או הלבשה ,ההפסד = הפסד כספי.

אצל קורבן טיפוח מגיעים לנקודת האל חזור!
במחיר שהוא מחיר של צלקות פיזיות ונפשיות לכל החיים ,מנזקים קבועים

ובלתי הפיכים שלא מסתכמים רק בהפסד של כסף.
אצל חלק מקורבנות הטיפוח ,לא זאת בלבד שהן תרגשנה את הנזק ואת עוגמת הנפש בכל רגע נתון,
אלא שבמקרים חמורים הן גם תראינה את המציאות החדשה מידי בוקר במראה,
ללא היכולת להשפיע או לשנות שתהווה עבורן חווית תסכול לשנים רבות.

הבשורה הרעה
קורבן טיפוח יכולה להיות כל אחת מאיתנו!
אני ,את ,עורכת הדין שלך ,המורה המוערכת שלך ,מלכת היופי וגם השכנה ממול.
תלוי בהגדרת סוג פרופיל קורבן הטיפוח.

כמו שבמקצועות מסוימים יש סוג  1סוג  2כך גם בפרופיל האישי של קורבן הטיפוח יש
הבחנה לפי סוג הקורבן.

פרופיל קורבן טיפוח נחלק לכמה תתי סוגים של אותו אב טיפוס מקורי.

הבשורה הטובה
חוץ ממקרה אחד ברוב המקרים יש מה לעשות בנידון לפני.
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פרק  5תחום מוצרי הקוסמטיקה

חכמה לפני ולא צודקת אחרי!

חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.

.25.

פרק  5במדריך -חכמה לפני לא צודקת אחרי!
בפרק זה של המדריך תגלי:

מה חברות קוסמטיקה גדולות מסתירות ממך?
כדי להרוויח סכומי כסף גבוהים ,לפרסם ולמתג את עצמן על חשבון היופי שלך!



איך תפעלי בחוכמה ,כדי שלא תפלי למלכודות הקטנות והגדולות?



איזה ממוצרי הקוסמטיקה כמוהם כזריקת כסף לפח!



ואיך תדעי לבחור נכון מוצרי קוסמטיקה המתאימים בדיוק לעור שלך?
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פרק  5תחום מוצרי הקוסמטיקה

חכמה לפני ולא צודקת אחרי!

חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.

.26.

טיול קטן בשמי הקוסמטיקה...
מגרש מוצרי הטיפוח מחולק ל 5
שוק מוצרי הקוסמטיקה והטיפוח מגלגל כמיליארד שקל בשנה.
 .1חברות קוסמטיקה גדולות ומותגיות
נמצאות בפארמים ,ברשתות שיווק גדולות ובחנויות גדולות ועובדות במודל של שיווק רגיל.
כ 70%מתקציבן הולך לשיווק ופרסום וכ  30%הנוספים מתחלקים בין מחקר קליני ופיתוח.
האם לדעתך מוצר קוסמטי שרק כ  15%מהתקציב הכולל שלו הולך למחקר קליני יכול באמת להיות מוצר איכותי?
דבר אחד מובטח לך -אריזה יפה! את המרכיבים תצטרכי טוב לבדוק בעצמך ,את תופתעי לגלות שחלק מהם
עשויים מנגזרות נפט ,בנזין ועוד מרכיבים שחלקם אף הוכחו כמזיקים ומסרטנים.

 .2חברות קוסמטיקה קטנות מקומיות שמייצרות ,משווקות ומפיצות את מוצריהן בצורה עצמאית.
חלקן בעלות אישור תו תקן ממשרד הבריאות חלקן לא ,חלק ממוצריהם מתהדרים במרכיבים טבעיים ,אורגניים.
תמיד רצוי לבדוק את האמת מאחורי הפרסום על הרכיבים ,היעילות והפעילות.

 .3חברות קוסמטיקה קטנות המייצרות ומשווקות את מוצריהן דרך קוסמטיקאיות.
תכשירים שהם לא תמיד באישור משרד הבריאות ,משווקים לקוסמטיקאית באריזות גדולות אותן היא מחלקת
לצנצנות קטנות ומוכרת ברווח גבוה (כ )400על יעילות ופעילות אין מה לדבר ומוצר סטרילי ואיכותי לא ממש תקבלי כאן.

 .4חברות קוסמטיקה גדולות המייצרות או מייבאות ומשווקות את מוצריהן דרך קוסמטיקאיות.
מוצריהן מגיעים באריזה מקורית ועומדים בתקן משרד הבריאות .חלק מחברות אלה גילו מקור רווח כפול
לקידום מוצריהן:
 .1הכשרת קוסמטיקאיות מוסמכות בקורסים תמורת תשלום נכבד.
 .2הפיכתן למשווקות מוצריהן כמוסמכות בסיום הקורס (רווח פעם שנייה).
הקוסמטיקאיות מצידן משודרגות ב'טייטל המופרך' שכאמור אינו חוקי קוסמטיקאית 'רפואית' וקוסמטיקאית 'פארא רפואית'.

 .5חברות קוסמטיקה גדולות בשיווק ישיר/רשתי להן אין מערך פרסומי.
תקציב פרסום =  0%אריזות לא מפוארות ,מנגנון לוגיסטי מצומצם ,מוכרות ומשווקות את מוצריהן
בשיווק ישיר מפה לאוזן ,על ידי משווקים ישירים שהם מפיצים עצמאיים של החברה 60% .מתקציבן הולך
למחקר ופיתוח המאפשר להעסיק יותר מדענים ו 40%תגמול למפיצים ,תורמות מרווחיהן לקהילה הבינלאומית,
ליצירת עולם טוב יותר ,ירוק יותר ושימור איכות הסביבה.
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פרק  6קוסמטיקאיות

חכמה לפני ולא צודקת אחרי!

חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.

.27.

פרק  6במדריך -חכמה לפני לא צודקת אחרי!
בפרק זה של המדריך תגלי:

מה קוסמטיקאיות מסתירות ממך?
כדי להרוויח סכומי כסף גבוהים ,לפרסם ולמתג את עצמן על חשבון היופי שלך!



איך תפעלי בחוכמה ,כדי לא ליפול למלכודות קטנות וגדולות.



שאלות חובה שעלייך לשאול כל קוסמטיקאית.



מה את עוד צריכה לדעת על חומרים וטיפולים בהם עושה קוסמטיקאית שימוש אסור.



איך תדעי לבחור נכון קוסמטיקאית מקצועית ואמינה.
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פרק  6קוסמטיקאיות

חכמה לפני ולא צודקת אחרי!

חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.

.28.

כיצד נולד גבול פרוץ?
 3שאלות חובה שעלייך לשאול כל קוסמטיקאית!
על הגבול הפרוץ שבין שכבות האפידרמיס נופלות קורבנות הטיפוח אצל קוסמטיקאיות!
 oלקוסמטיקאיות -מותר לטפל בתמרוקים קוסמטיים בלבד! וברמת האפידרמיס החיצוני בלבד.

 oתמרוקים רפואיים -הפועלים ברמת האפידרמיס העמוק על גבול הדרמיס מותרים לשימוש אך ורק לרופא.
 oאינטראקציה בין חומרים -גם אם הם מוגדרים תמרוק קוסמטי האינטראקציה כשלעצמה שבין כמה חומרים מייצרת חומר
חדש ,בריכוז ובהשפעה שונה שלא מדידה.
 oשימוש בטכנולוגיות פולשניות -המבוצעים במכונים קוסמטיים אסורות לשימוש בידי מי שלא הוסמך והוגדר כרופא.
• אפילציה
•

פילינג כימי קל

•

פוטוג'ינרשן -הסרת כתמים באור

•

הסרת שיער באינפרא אדום( .טיפול בלייזר מאושר רק לרופא).

•

איפור קבוע

 ברמת החוק היבש -אלה לא הכשרות שעליהן הוסמכה כקוסמטיקאית במסגרת הסמכתה בקורס הקוסמטיקה,
כקוסמטיקאית מוסמכת סוג  1אלא רכשה באופן פרטי ,בקשי לראות תעודה המעידה על הכשרתה בתחומים אלה.

לטייטל המופרך 'קוסמטיקאית רפואית' או 'קוסמטיקאית פארא רפואית' התייחסי בסלחנות.
האשמות העיקריות בסיפור הזה הן חלק מחברות הקוסמטיקה האינטרסנטיות שהכשירו אותה פעם נוספת ונפקו לה
את 'טייטל הישראבלוף' ,אך וודאי שהיא בעלת תעודת קוסמטיקאית סוג  1מטעם משרד העבודה והתמ"ת.
 3שאלות חובה שעלייך לשאול כל קוסמטיקאית -חובתך לקבל תשובות מהימנות בלי להישאב לתרבות הסמוך!
 .1האם יש לה תעודה המעידה שעברה הכשרה לקוסמטיקאית סוג  1בבית ספר שהוכר על ידי משרד התמ"ת והעבודה.
 .2האם היא שייכת לאיגוד המקצועי של הקוסמטיקאיות בארץ?
 .3האם שייכת לאיגוד המקצועי של הקוסמטיקאיות העולמי סידסקו ) ?( CIDESCO
 בכניסה למקום בדקי אווירה ,ניקיון וכימיה עם הקוסמטיקאית.
 בדקי האם יש לה את הידע וההכשרה לסוג הטיפולים אותה היא מציעה ולטיפולים אחרים.
 שאלי לגבי החומרים והריכוזים בהם משתמשת ובררי באתר משרד הבריאות על המרכיבים.
 רכשי מוצרים רק באריזה מקורית ובקשי מהקוסמטיקאית להחליף את סדרות המוצרים אחת לחצי שנה ,לעור יש
נטייה להתרגל ולא להגיב לאחר שימוש ממושך באותו מוצר ,מצב המוגדר כסבילות לחומר כמו בתרופות (.(Tolerance
 מחירים – לא קיים פיקוח וכל קוסמטיקאית קובעת מחיר משלה.
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חכמה לפני ולא צודקת אחרי!

פרק  6קוסמטיקאיות

חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.

.29.

הצצה קלה לעולם הטיפוח והקוסמטיקה
יש נשים שבלוז החודשי שלהן מסומן קבוע:
 פעם בחודש טיפול אצל קוסמטיקאית.
 פעם בחודש ביקור אצל ספר.
 פעם בחודש מניקור או בניית ציפורניים.

 פעם בחודש פדיקור לרגליים.
 ויש גם כאלה שאחת לשלושה חודשים קובעות דייט אצל הפלסטיקאי ומתעדכנות בחידושי הפחחות ,הפוליש
והווקס שיש לחידושי הטכנולוגיה להציע להן על מנת לשמר את מראה הנעורים הנצחי.

בתרגום חופשי זה אומר:
שמדובר בלהכין תקציב חודשי לא קטן של כ  ₪ 1500לפחות לחודש לשגרת טיפוח.
 זה עוד לפני שהגעת לסדרת טיפולים אצל פלסטיקאי או לטיפול עשרת אלפים חד פעמי.
לזה כשלעצמו מתבקש תקציב נפרד.
 זה אומר שזה יכול להגיע להוצאה  /השקעה תלוי איך מסתכלים על זה של עשרות אלפי שקלים בשנה?

אם מדובר בשילוב שבין טיפולי שגרת טיפוח רגילים ובין טיפולי אסתטיקה כמו הזרקות
או טיפולים פולשניים נוספים
תוצאת חיבור המספרים בסיכום הכולל הנ"ל יקפיצו את המספר הסופי לגבוה בהרבה
יותר.
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פרק  7במדריך -חכמה לפני לא צודקת אחרי!
בפרק זה של המדריך תגלי:

מה רופאים מסתירים ממך?
כדי להרוויח סכומי כסף גבוהים ,לפרסם ולמתג את עצמם על חשבון היופי שלך!


איך תפעלי בחוכמה ,כדי שלא תפלי למלכודות המסוכנות שלהם?



שאלות חובה שעלייך לשאול כל רופא.



מה את עוד צריכה לדעת?



איך תדעי לבחור נכון רופא מומחה ,מקצועי,מנוסה ואמין?
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סיפור אישי!
אם הייתי יודעת לפני  30שנה את מה שאני יודעת היום...
יתכן ובכלל לא הייתי הולכת לניתוח אף!
אם בכל זאת הייתי מחליטה שכן ,בוודאות הייתי מתייעצת קודם עם רופא אף ,אוזן ,גרון ורק אחר
כך עם מנתח פלסטי ושואלת את שניהם סדרת שאלות חובה לפני .כאמור חכמה לפני!..
 כדי לא למצוא את עצמי כעבור  30שנה צודקת אחרי עם אף שהוא חצוף ויפה אבל לא נושם!
 שנים מאוחר יותר ,נאלצתי לעבור סדרת ניתוחים במחלקת אף אוזן גרון לפתיחת דרכי הנשימה!

מה?
לא ברור שאף צריך להיות קודם פונקציונלי ולנשום? זהו ש...מסתבר שלא!
o

זה לא היה ברור לפני  30שנה!

o

זה לא ברור גם היום!

o

גם אחרי  30שנה ,אותם המקרים עם אותם הסיבוכים!

לא מזמן צדה את עיניי כתבה על בחורה צעירה בת 33
שרק רצתה לשפץ קצת את האף...

עיתון ידיעות חיפה
בכתבתו של דורון סולומון

ניתוח קוסמטי באף גרם לחנק,
איבוד הכרה וכמעט למוות!

לידיעתכן ,סיבוכי נשימה בניתוחים פלסטיים באף סיבוך שגרתי למדיי...
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הצצה לשוק האסתטיקה והפלסטיקה
שוק האסתטיקה והפלסטיקה בישראל מגלגל כ  500מיליון שקל בשנה.
למרות תקנות חדשות מ  2008התחום עדיין פרוץ ויש גם מי שמנצלים את זה.
 oרפואה אסתטית היא תופעה חברתית,תרבותית וצרכנית.
 oאין פיקוח על מחירים ועל העוסקים בתחום.
 oבעולם בו סוגדים לנעורים ולאידיאל יופי ונמדדים על פי מראה חיצוני והופעה חיצונית.
 oבעולם אשר בו אט אט מתנחלת תרבות האנטי אייג'ינג ומודעות לניהול אורח חיים בריא ומניעה,
שוטפת את העולם ,מראה עייף ,זקן ,בלה ומקומט כבר אינו מהווה תעודת יושר ,הוא לא איני והוא נחשב ל .OUT
 oניתוחים פלסטיים והזרקות הפכו לטרנד אופנתי ולצו שעה להחזרת מעיין נעורים אבוד.
לשדרוג מראה חיצוני ולהעלמת פגעי זמן וגיל במטרה 'למחוק בושות ופגמים' הצצים והמבקשים להתקבע.

בעולם הניו אייג' החדש רוצים להישאר במראה זוהר רענן וצעיר.
הכל נחמד ויפה אבל ...בתחום פרוץ חובה לעשות החלטות ופעולות בשכל!
פעולות פולשניות ,ניתוחים פלסטיים ,הזרקות וטיפולים בחומרים כימיים היוצרים כוויות,
הם עדיין הליכים רפואיים הכרוכים בסיכון לא מבוטל ויש לתת שימת דגש על איכות טיפול שיהיה מקצועי
כי הוא זה שיקבע בסופו של הליך פרוצדורלי ,פולשני או ניתוחי ,את התוצאה הסופית שלו.

שני נתונים חשובים שאסור להתפשר עליהם גם אם הפרוצדורה תהיה יקרה יותר:
 בחירת מנתח מומחה בתחומו.

 בחירת מקום הניתוח.

שני נתונים אילה חשובים ביותר לקבלת תוצאה אידיאלית רצויה!
כשהבחירה חייבת להיות חכמה,נבונה ומושכלת.
רגע לפני בחירת מנתח ומקום ניתוח חובה לעשות שיעורי בית מקיפים.
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פלסטיקאי -אין חיה כזו!
להגדרה 'פלסטיקאי' יכול לענות כל רופא כללי!
כמו גם כל רופא כללי שהתחיל התמחות בתחום אחר כמו ילדים ולא סיים.
(בברנז'ת התועמלניות הרפואית נהגנו לכנות רופא בסטטוס כזה 'רופא לם לם'
קרי לא מומחה לא מתמחה) .
כמו גם הגדרות אחרות כגון:
'כירורג קוסמטי'' ,רופא אסתטיקה'' ,מומחה לרפואה אסתטית',
'מומחה להזרקות' ',מומחה להגדלת שדיים' ועוד...


כולן הגדרות מקצועיות מטעות ומופרכות אשר יש בהן משום הטעיית הציבור!


אף אחד מהם לא מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית נקודה.

אישה מין הישוב בדרך כלל לא תדע להבחין בדקויות שבהגדרות המקצועיות.
ניתוחים פלסטיים -עושים רק אצל מומחים לכירורגיה פלסטית.
בעלי רישיון מומחה מטעם משרד הבריאות!
 בעלי רישיון מומחה מטעם משרד הבריאות.
 חברים באיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית.
 בארץ ישנם כ  160מומחים לכירורגיה פלסטית.



כשרק כ  90מהם בלבד עובדים בפועל בתחום הכירורגיה הפלסטית והאסתטית.
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איך תבחרי מנתח פלסטי?
לפני שאת קובעת ייעוץ אספי מידע כללי על התחום בו את רוצה לבצע ניתוח או פרוצדורה אסתטית.
 בררי מי המוביל בתחום הניתוח אותו את רוצה לבצע.
 כנסי לאתר משרד הבריאות ,מלאי את שם הרופא וקבלי את סוג רישיון הרפואה שיש לו ואם הוא בעל רישיון
לעסוק בתחום הכירורגיה הפלסטית https://www.health.gov.il/.



כנסי לאתר איגוד הכירורגים הפלסטיים וראי אם שמו מופיע שם בררי אם הוא חבר באיגוד
לכירורגיה פלסטית אסתטית ומשחזרת https://www.plasticsurgery.org.il/
בררי על הרופא דרך אנשי מקצוע בתחום ,רופאים אחיות שעבדו או עובדים איתו,
מזכירות מבית החולים בו עבד או עובד.

 גוגלי עליו בפורומים בתחום בו את מתעניינת ראי אם לא היו תביעות נגדו.
 בררי כמה שנים נמצא בפרקטיקה הפרטית ,היכן עוד עובד ,בררי האם עובד
עם בית חולים מוסדי או רק במכונים פרטיים.


רופא שלא מקושר עם אף בית חולים הוא רופא סוליסט ,שלא יהיה מעודכן בחידושים האחרונים בתחום.

 בררי ממנותחות שאת מכירה לא כאלה שהמכון שולח אותן אלייך.
איך תבחרי מומחה לכירורגיה פלסטית לניתוח שלך?


הכי חשוב כימיה עם הרופא וזמינותו לאחר הניתוח שלא יעוף לכנס בחו"ל בדיוק כשתצטרכי אותו!



לא כל מומחה בכירורגיה פלסטית וחבר האיגוד הוא גם מומחה לאסתטיקה.



יש מומחים שכל (שעות הטיסה) שלהם ברפואה הציבורית הייתה להסיר נקודות חן בקופת חולים ולטפל בכוויות או בפצעי
רגליים סוכרתיות ובתחומים אלה צברו את מיומנותם וניסיונם .היית שמה אצלו את ה'עופרים' או את הפנים שלך? אני לא!
מיומנות בתחום ,ניסיון וותק חשובים ביותר בנוסף לתעודות הפורמליות.

 בררי לגבי סיבוכים אפשריים ,נדירים ושכיחים ובמקרה של ניתוח חוזר מי יממן מה?
 שאלי לגבי אחוזי הצלחות וכישלונות שהיו לו ,אין רופא שהיו לו  100%הצלחה,במידה ויטען שלא היו לא מעולם סיבוכים
טופפי רגלייך לכיוון היציאה הוא לא אמין נקודה!


בקשי לראות צילומים של סיבוכים שכיחים לא רק של הצלחות.

 בררי מי המרדים? ובררי עליו באתר משרד הבריאות . https://www.health.gov.il/
 בררי לגבי סוג ההרדמה ובאיזה חומרי הרדמה משתמש יש חומרי הרדמה זולים שיגרמו לך להקיא את נשמתך
אחרי הניתוח ויש חומרי הרדמה שתתעוררי כחדשה כאילו כלום ומייד תתלוצצי עם רופאייך.
בתחום ההזרקות
 בררי אם הוא מומחה לכירורגיה פלסטית? או מומחה לדרמטולוגיה קוסמטית/אסתטית (מומחה ברפואת עור)?
לא היית רוצה שרופא שזו לא המומחיות שלו יזריק לך בוטוקס?
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בוטוקס וחומרי מילוי
אנשים מין היישוב ישאלו :מה לעזאזל גורם למיליוני נשים וגברים בעולם
להזריק רעל משתק שרירים לפרצוף בצורה מודעת?
ומה יש בבוטוקס ובחומרי המילוי
שהפכו אותם לשלאגרים וללהיטים הגדולים בשנים האחרונות?
 oסיבוב קטן בקליניקות מומחים לכירורגיה פלסטית ובמכונים בהם מתבצעות פרוצדורות כירורגיות ואסתטיות
 oפולשניות מספק את התשובות לשאלות רק מהמראה בתור בקליניקות.
 oעושה רושם שלשם המיתון עדיין לא הגיע וכנראה שגם לא יגיע ושהביקוש רק ילך ויגדל!
תור שלכ  40נשים ממתינות בקליניקה לקבלת "סמי הנעורים" מוכיח מעל לכל צל ספק
שעם עובדות והצלחות לא מתווכחים.
 oנשים וגברים 'מכחישי הזדקנות' רוצים לנצח את פגעי הזמן והגיל ולחדש את מראה הנעורים כמיקודם.
הציבור רוצה להיראות צעיר והציבור מוכן לשלם!
 oהמנצחים האמיתיים של החגיגה הבלתי פוסקת הזו הם חברות התרופות שמייצרות את הפלא
והרופאים שמזריקים אותו.
 oהמחירים נעים בין  ₪ 4000 - 2000 ₪תלוי במספר הנקודות המוזרקות בפנים.

הקטץ' הגדול!



חוץ מווטרינר כל מי שעונה להגדרה רופא יכול להזריק!
אגב לקוסמטיקאיות אסור להזריק בוטוקס או חומרי מילוי!

 oרופא שיניים ,רופא ילדים ,רופא משפחה ,רופא פסיכיאטר ,אורולוג ,נוירולוג ....ל כ ו ל ם חוקית מותר להזריק!
תחום ההזרקות לא בבלעדיותם של מומחים מנתחים פלסטיים ומומחים ברפואת עור ואסתטיקה (דרמטולוגים)
שלא מתלהבים בלשון המעטה מהרעיון שכל דכפין יטה ויפלוש לטריטוריה שלהם ,אבל כל עוד העניין לא מוסדר
בחוק ,כולם חוגגים ונהנים מהשלל.

 השפעתו של הבוטוקס זמנית לכ  6 – 3חודשים.
 oתצטרכי לחזור שוב ושוב לטיפול ולהכין הרבה מזומנים לשידור החוזר בצבע.
 oקיימת סכנת התמכרות למראה הפורצלן החלק נטול הקמטים! אחרי שהתרגלת למראה חלק וצעיר יהיה לך מאוד
קשה לחזור למראה המקומט והזקן.

דבר המבטיח בוודאות את צעדייך הבטוחים להתמכרות למראה ה'פלקט' ולהתרוקנות הכיס.
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מקורות תומכים

מוזמנות להיווכח בעצמיכן
אתר הכנסת -מרכז המידע והמחקר של הכנסת
/http://www.knesset.gov.il
באתר זה מרוכזים דיונים המתנהלים לשינויים בהגדרות והצעות חוק שונות אשר מובאות לאישור הכנסת על ידי וועדות ונציגים
ממשרדי הממשלה משרד הבריאות משרד העבודה והתמ"ת וכו...
כנסו לאתר הבית של מרכז מחקר ומידע של הכנסת (ממ"מ).

 http://www.knesset.gov.il/mmm/heb/index.aspאתר הבית
בעמוד זה כנסו לחיפוש במחקרים >> בשורת החיפוש רשמו קוסמטיקאיות או מכוני יופי

באתר תמצאו את כל הדיונים שהוגשו לוועדה לפניות הציבור על התחום הפרוץ
ואת הדיונים שהיו לאורך השנים בנושא הגדרת המקצוע של:
קוסמטיקאיות ,רופאים מומחים לכירורגיה פלסטית ופיקוח על מכוני יופי,
טיפולי יופי ומנתחים פלסטיים.
 .1רישוי ופיקוח על קוסמטיקאיות -הוגש לוועדה לפניות הציבור כ"א בחשוון תשס"א  19בנובמבר .2001

 .2טיפולים להסרת שיער -הוגש לוועדה לפניות הציבור י"א בתמוז תשס"א ב יולי .2001

 .3הפיקוח של משרדי הבריאות והתמ"ת על מרפאות ומכוני יופי פרטיים -הוגש לוועדה לפניות הציבור
כ"ח בתשרי תשס"ט  27ל באוקטובר .2008

אתר משרד הבריאותhttps://www.health.gov.il/ -
אתר האיגוד לכירורגיה פלסטיתhttps://www.plasticsurgery.org.il/ -
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דברי סיכום

חכמה לפני ולא צודקת אחרי!

חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.

.37.

רגע לפני שניפגש בשנית...
חברה יקרה,
הדברים שהובאו במדריך המקוצר ,הם טעימה קטנה מהתוכן המחכה לך במדריך המלא ,עליו שקדתי ימים כלילות
וחודשים רבים .התוכן בו נכתב בזהירות רבה ,תוך חתירה בלתי נלאית אחר האמת ובשקיפות מלאה.
המדריך המלא מכיל  8פרקים הדנים בכל הסוגיות ,הבעיות ,האשליות הקשורות לעולם טיפוח היופי.
קריאת המדריך המלא תאפשר לך לנתב את עצמך בחוכמה רק למומחים בתחום ולאנשי המקצוע הנכונים ,המיומנים
והמנוסים ולבחור בצורה חכמה ומושכלת את מוצרי הטיפוח לפנייך ולגופך.
כשאת חכמה לפני כדי שלא תמצאי את עצמך צודקת אחרי! כשכבר מאוחר מידי ...לא קורבן טיפוח.
בהתנהלות נכונה תוכלי לשפר תוך זמן קצר נוכחות ומראה חיצוני ותתחילי את צעדייך הראשונים במסלול הנכון לחיים
המטופחים והבריאים שמגיעים לך ,להשגת פריצת דרך ותוצאות בחייך האישיים והמקצועיים.
במידה ואת חושבת שמדריך מקוצר זה יהיה בעל ערך לעוד נשים כמוך הנמצאות בסביבתך הקרובה
 אשמח באם תמליצי גם להן להירשם אליו באתר  https://helibendavid.co.ilולקבלו בחינם!
 מיותר לציין שיותר מאשמח לזכות ולקבל גם את תגובתך באתר במקום להשארת תגובות.
 אשמח שתצטרפי אליי לפייסבוק
• דף עסקי פייסבוק -חלי בן דויד טיפוח חכם ותדמית אישית מנצחת בלחיצה על כפתור אהבתי ’'LIKE
גם כאן תגובתך מאוד תשמח אותי.
• פרופיל אישי -פייסבוק את גם מוזמנת להציע לי חברות רק כתבי אליי לאינבוקס הפרטי הודעה שביקרת באתר
ובכייף אאשר איתך חברות.
• יכולה להרגיש חופשי לשתף את חברותייך וחברייך ברשת.

משוב הוא כלי חשוב ונפלא לשיפור ,ייעול ולהמשך עשייה בכיוון נכון
כדי להמשיך לתת עוד ערך לתועלת כולן/ם .תמיד אשמח למשוב ממך.
בהמשך,
 ההרשמה למדריך מזכה אותך בנוסף במתנה נוספת סדרת 'טיפים טריקים' של דוגמניות
טיפים שעל פיהם הן פועלות דוגמניות לפני אירועים חשובים וטיפים נוספים חשובים על איך מתמודדים עם תופעות
אסתטיות מציקות כמו הרפס בשפתיים ,הזעת יתר בידיים ,שיעור יתר ,נשירת שיער ונטייה להתקרחות ולמה חשוב את
החן בזמן לאבחן ולהסיר בחוכמה ועוד תכנים מתחום הטיפוח והבריאות.
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רזומה יבש
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קצת עליי (רזומה יבש)!
שמי חלי בן דויד ואני יועצת תדמית אישית.
מהעיר חיפה אם לשתי בנות בוגרות וסבתא ל 2נכדות מתוקות .טיפוח ,יופי ואסתטיקה הם דרך חיים עבורי.
מרצה ומייעצת לנשים בשני תחומים:
• טיפוח אסתטיקה ופלסטיקה
 לפני פרוצדורות פולשניות ניתוחיות בתחום האסתטי והפלסטי.
 איך להגיע למומחים המיומנים והמקצועיים בתחומם שמתאימים בדיוק לפרוצדורה קוסמטית ,אסתטית

או ניתוחית בה מעוניינים.
 שגרת טיפוח -איך לבחור בחוכמה מוצרים קוסמטיים יעילים ופעילים שמותאמים במדויק למרקם העור.
• תדמית אישית וסטיילינג
 oסטיילינג גוף
 oסטיילינג פנים  /איפור
• תדמית אישית בדגש על ה 'פרסונה'/אישיות של כל מי שאנחנו במהותנו לפני שאנחנו מעצבים 'תדמית אישית' ולפני
שאנחנו קובעים סגנון לבוש מותאם לאישיות ולמבנה גוף .ה'פרסונה' היא זו שמובילה ומעצבת את התדמית ולא להפך.
בהשכלתי,
 לימודי שיווק רפואי ותעמולה רפואית קורסים והשתלמויות מקצועיות בתחום.
בעברי,
• מלכת יופי -מלכת החן של ישראל 1979וייצוג המדינה בתחרות מיס עולם ביפן .
• דוגמנית -צילום מסלול וקולקציות ,מארגנת תצוגות אופנה ומדריכה בבית ספר לדוגמנות במשך  12שנים.
• יועצת יופי -איפור והדרכה בשתי חברות קוסמטיקה בינלאומיות כ 5שנים.
• עיתונאית -לשעבר בעלת טור אישי במקומון במדור צרכנות.
• תועמלנית רפואית בכירה  PSבחברת תרופות -לאחר קריירה ארוכה בת  14שנים בתחום הרפואי כתועמלנית רפואית

בכירה קריירה שהסתיימה והיגיעה לנקודת האל חזור .החמרת פציעות משתי תאונות דרכים שקרו בזמן העבודה גרמו
לשינוי בחיי והעבירו אותי לחשב מסלול מחדש מפאזה של נכות לפאזה של איכות ולמעבר טבעי לתחומי איכות החיים:
טיפוח בריאות ואנטי אייג'ינג .תדמית אישית וסטיילינג.
החיים בביוגרפיה האישית והמקצועית שלי הראו לי שיש לי הרבה מה לחלוק עם נשים מהידע ,הכלים ומניסיוני האישי
והמקצועי שנצברו אצלי במהלך השנים בנתינת ערך אמיתי ממקום אחר ,לטובת נשים שתחום הטיפוח והבריאות,
האסתטיקה והפלסטיקה ,התדמית האישית והסטיילינג מעניינים אותן .בחירה בשינוי סביבת עבודה מסביבת עבודה חולה
(בתי חולים ,קופות חולים ,חולים קשים ועבודה מול צוותים רפואיים) לסביבת עבודה בריאה מול נשים במגזר הפרטי
והעסקי ובמעבר חד נוסף מסטטוס של שכירה לסטטוס של עצמאית.
• כיום -בלוגרית ויועצת תדמית אישית.
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ה  ,Driveה  Passionוהחזון שלי
• ה  ,Driveה  Passionוהחזון שלי להפוך את העולם לטוב יותר בשליחות של חוכמה ,בריאות ויופי.
לתרום מניסיוני צבר ידע ,טיפים וסודות שנצברו אצלי במשך השנים ,מכל תחומי עיסוקיי השונים והמיוחדים
להרצות ,להדריך ולייעץ לנשים איך מותר ואפשר להשיג יותר ,להרגיש יותר ולהיות יותר בכל תחומי החיים.
ברמת הדימוי העצמי ,הביטחון העצמי ,בתחומי הטיפוח והבריאות ,אנטי אייג'ינג ,דימוי גוף ותדמית אישית.
התקווה שלי שהמדריך המקוצר חכמה לפני ולא צודקת אחרי ...שניתן לך ממני כמתנת היכרות ובחינם
יצליח למנוע קורבנות טיפוח ואם אצליח למנוע ולו מעוד אישה אחת להפוך לעוד קורבן טיפוח,
אני את שליחותי לציבור גדול של נשים ביצעתי.
• האתגר הגבוה יותר שלי להגיע באמת לעמדת השפעה מקצועית כזו שבאה בשליחות של יופי ,חוכמה
ויעילות להשגת איכות חיים לכל אחד ואחת באופן פוזיטיבי וכזה הנשען על אהבה בקשרים עם אנשים ונשים
שאוכל לדבר איתם/ן בגובה העיניים ולהעביר את מאגר הידע שצברתי לתועלתם /ן בכייף ובאהבה.

בחרתי לעשות זאת דרך מספר ערוצים:
 BE MOREסודות מקצועיים של דוגמניות ורופאים...
 אתר אסתטיקה ופלסטיקה  Iפרסונה https://helibendavid.co.il Face Lift

 אתר בריאות וטיפוח  Iפרסונה https://helibendavid.info/ Helth & Beauty
 אתר סטיילינג  Iפרסונה בסטייל http://personabstyle.co.il/
 דרך רשתות חברתיות.
o

דף עסקי -פייסבוק חלי בן דויד טיפוח חכם ותדמית אישית מנצחת.
מוזמנת להצטרף אליי לדף בלחיצה על כפתור ה  / Likeאהבתי בדף.

o

פרופיל אישי -פייסבוק את גם מוזמנת להציע לי חברות רק צייני בפניה אליי לאינבוקס הפרטי
שנרשמת למדריך או לאתר.



דרך ייעוצים אישיים ,הרצאות וסדנאות ודרך מוצרי מידע כמו מדריך זה ומה שעוד יבוא בהמשך.
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ה  ,Driveה  Passionוהחזון שלי
הקמת אתר בית ועוד אתרים בתחום כדי לשתף עוד ועוד מידע חשוב.
אתר אסתטיקה ופלסטיקה  Iפרסונה Face Lift
אתר בריאות וטיפוח  Iפרסונה Helth & Beauty
אתר סטיילינג  Iפרסונה בסטייל

 BE MOREסודות מקצועיים של דוגמניות ורופאים...
שני עולמות בהם פעלתי ,עסקתי ואשר צברתי בהם הרבה ידע וניסיון הם עולם היופי והעולם הרפואי.
שני תחומים בהם גם צברתי הרבה סודות מקצועיים וכמובן גם מניסיוני האישי כמי שעברה טיפולים אסתטיים
כבר לפני כ 35שנה כשהכל עוד היה בחיתולים ומין הסתם כאישה צעירה כבת  20לא לקחתי בחשבון
את ההשלכות המאוחרות שיהיו לטיפולים מסוג זה.
• המקום הזה של הסיפור האישי שלי שהצצה קטנה אליו כבר נתתי לך  הוא אותנטי גם כיום.
• ממרומי שנותיי ,גילי וניסיוני אני ממשיכה לצפות ולהשקיף על התחום ממעוף הציפור ואני נדהמת
לראות ולגלות כל פעם מחדש ששום דבר לא השתנה אותן הטעויות ,הרבה הטעיות מכוונות ,דיסאינפורמציה
ומחירים שרק עולים ועולים ושגם כיום ,נשים לא לוקחות בחשבון כשהן ניגשות לבצע פרוצדורות אסתטיות,
פולשניות וניתוחיות את ההשלכות המאוחרות שיש לטיפולים כאלה ואת הסיבוכים שבאים מאוחר יותר
והם באים בגדול!

• חלק מהשליחות שלקחתי על עצמי זה להתריע על כל דבר חשוד או לא תקין שאתקל בו לטובתך.
וכמובן גם על פריצות דרך חדשות ומעניינות בתחום שיהיו לתועלתך.

o

אני חוזרת ואומרת -אישית אני בעד כל מה שיכול לשפר הרגשה טובה ולתרום לשיפור המראה
וזה כולל גם פרוצדורות אסתטיות ופרוצדורות ניתוחיות.

אבל....רק אצל מומחים ורק כשאת פועלת

בחוכמה.

זכרי! התחום פרוץ ורווי בשרלטנים אל תשחקי לידיהם.
היי חכמה לפני ...כדי לא למצוא את עצמך צודקת אחרי! כשכבר מאוחר מדיי.
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ה  ,Driveה  Passionוהחזון שלי

המשך...

אפשר להיראות מיליון  $ולבנות תדמית מנצחת גם בלי להפוך לקורבנות טיפוח.
אחד הדרכים זה להגיע לתחום חכמה לפני ולא צודקת אחרי!
המטרה ,הייעוד והשליחות שלי זה להדריך ולייעץ לנשים שטיפוח ,אסתטיקה ,דימוי עצמי ,ביטחון עצמי
ותדמית אישית חשובים להן.
לשם כך בשלב זה ועד להודעה חדשה ייעוץ בתחום הטיפוח ,האסתטיקה והפלסטיקה
ניתן לכולן/ם בחינם דרך פנייה אישית אליי למייל.
 במדריך המקוצר הצגתי לך הרבה מידע חשוב ,וישים ופעולות חכמות שחובה לנקוט כדי לקבל את המיטב שיש
לקדמה להציע לך ומבלי להינזק ,למטרת שיפור איכות חייך בכל התחומים והראיתי לך חלק מהדרכים
איך את יכולה בנוסף לחסוך הרבה כסף ועוגמות נפש על טעויות ועל קבלת שירותים וטיפולים לא נכונים
ואו לא מתאימים מאנשי מקצוע לא מומחים .הראיתי לך גם איך כן נכון לפעול לנוכח העובדה שהתחום פרוץ
כמו שאלות חכמות למשל לאנשי מקצוע כשאת פונה לקבל שירות מהם.
• יש עוד הרבה דרכים לחסוך כסף ולקבל ידע וכלים חשובים שאשמח להעביר לך בתחום התדמית האישית ,האיפור
והבריאות ליצירת חיים מטופחים והצלחה בחיים ולהשגת פריצת דרך ותוצאות בחיים האישיים והמקצועיים.

והמדריך המלא -ב ק ר ו ב...

סבלנות ...הכל יגיע!

את מוזמנת להשאיר את תגובתך באתרים במקום להשארת תגובה.
 אתר אסתטיקה ופלסטיקה  Iפרסונה https://helibendavid.co.il Face Lift
 אתר בריאות וטיפוח  Iפרסונה https://helibendavid.info/ Health & Beauty
 oדף עסקי -פייסבוק חלי בן דויד טיפוח חכם ותדמית אישית מנצחת.
מוזמנת להצטרף אליי לדף בלחיצה על כפתור ה  / Likeאהבתי בדף.
 oפרופיל אישי -פייסבוק את גם מוזמנת להציע לי חברות רק צייני בפניה אליי לאינבוקס הפרטי
שנרשמת למדריך או לאתר.
מקווה שנהנית ושחידשתי לך להתראות בהמשך...
בחתימה אישית
חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.
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לקוחות מספרים
לחלי היקרה,
אני כותבת לך ,כדי להודות לך על כל מה שעשית בשבילי ,אני לא בטוחה שאת אפילו יודעת כמה עזרת לי...
כשפניתי אלייך הייתי ממש חדשה בארץ ,חזרתי השנה אחרי הרבה מאד שנים בארה"ב ונזקקתי בדחיפות
לטיפול /פרוצדורה קוסמטית לבעיה שמאוד הטרידה אותי.
מצאתי את עצמי יושבת חסרת אונים מול כל כך הרבה פרסומות וכתבות ,חלקן מאד מלחיצות על טיפולים דומים שלא הצליחו
וכדומה וכמובן שהלכתי לאיבוד ופחדתי לפנות לרופא בארץ כי לא הכרתי כאן רופאים וגם לא הכרתי אף אחת שטופלה או
עברה משהו דומה ,וכשמדובר בפנים מדובר בסיכון לא קטן וזה מאוד הלחיץ והפחיד אותי .
כשפניתי אלייך ,לא היה לי מושג עד כמה מהר הבעיות שלי הולכות להיפתר .הקשבת לי בסבלנות ,נתת לי ייעוץ והסבר
ראשוני ,וסיפרת לי גם מהניסיון שלך עם אותה בעיה ועל הדרך הנכונה שיש לטפל בה ,הסברת לי כל שלב בתהליך והיית שם
לכל שאלה שהציקה לי דבר שמאוד הרגיע אותי .הפנית אותי לטובי הרופאים המומחים והמוכשרים בתחום בארץ לייעוץ וליווית
אותי תוך כדי ההליך .בהמשך ,לא שכחת להתעניין ולשאול איך הולך ומה קורה ואיך מתקדם.
הייעוץ שנתת לי ,חסך לי המון פחדים ,טעויות שהייתי עלולה לעשות והרבה מאד כסף.
חשבתי שאני צריכה טיפול מורכב ושאין פתרון אחר והרגעת אותי שהמקרה שלי לא נחשב למורכב ונחשב לקל יחסית

ובזכותך הגעתי לרופא הנכון שהראה לי דרך אחרת והציע לי פיתרון פשוט.
אני באמת לא יודעת מה הייתי עושה בלי העזרה שלך ואני אסירת תודה לך!
אין לי מספיק מילים להודות לך על העזרה ,הסובלנות ,המומחיות והמקצועיות בה ייעצת לי ועזרת לי לטפל במה שכל כך
הטריד אותי.
הגעתי אלייך ממש במקרה ,ואני כל כך שמחה שדברים התגלגלו ככה.
היום אני כבר אחרי הפרוצדורה שהצליחה ,ממשיכה לטפל במה שהמלצת לי לשלב שאחרי ורואה תוצאות מדהימות.
החלטתי לעלות עוד שלב ולעבור עוד הליך קוסמטי ולקבל את עצתך בעוד נושא שעליו דיברנו וממש בקרוב אני מתכוונת
לבצע את ההליך אצל מי שהמלצת ואני הולכת בעיניים עצומות וביטחון מלא ,כי אני כבר יודעת שאם הגעתי דרכך אני בידיים

הכי טובות שיש.
שוב המון תודה
שלך
טל דרויאן
מנהלת חברה לשווק באינטרנט
תל אביב

כל הזכויות שמורות לחלי בן דויד ©2010

אתר אסתטיקה ופלסטיקה -פרסונה Face Lift
אתר טיפוח ובריאות -פרסונה :health & beauty

עדויות

חכמה לפני ולא צודקת אחרי!

חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.

.43.

לקוחות מספרים

לחלי,
אני מודה לך בכל ליבי על כך שעזרת לי לעזור למטופלות כה רבות!
בעבודתי כתזונאית קלינית ,מגיעות אליי נשים רבות המעוניינות לשפר את חזותן ובריאותן,
מעבר לטיפול התזונתי רבות מהן מעוניינות בטיפול אסתטי כזה או אחר להשלמת המראה החדש.
חשוב לי לדאוג לכך שהמטופלות שלי יזכו לייעוץ ולטיפול איכותיים מגורם לא אינטרסנטי,
על מנת למנוע נזק ולשמר את ההישגים הבריאותיים שהגענו אליהם.
לאחר חיפוש מייגע וארוך ,מצאתי את חלי!
בתחום הקוסמטיקה והאסתטיקה ההפכפך ,בו נראה שכל אחד יאמר לך את מה שברצונך לשמוע
כל עוד תשאירי את כספך בידיו,
בעולם שכזה ,חלי היא מתנה של ממש.
אשת מקצוע שפיה וליבה שווים.
הידע המקיף שבאמתחתה עצום ולא יסולא בפז.
והחשוב מכל ,ליבה במקום הנכון ,מקור מעינותיה הוא טובתו של הלקוח ,ולא ארנקו.
אני מאחלת לכל אישה שבריאותה והמראה שלה יקרים לה,
להיעזר ולהתייעץ לפני כל טיפול קוסמטי ואסתטי באישה המקסימה והמבריקה הזו.

חיון שירי
תזונאית קלינית
תל אביב
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לקוחות מספרים
חלי היקרה!
מאז שחשפת אותי למוצרי הקוסמטיקה המדהימים שלא הכרתי ,פייסת אותי עם הדמות שהסתכלה עליי
חזרה מהמראה.

הפנים שלי חלקות יותר ,מוצקות יותר וזה גורם לי להרגיש מעולה עם עצמי וכמובן המחמאות הכי מוצלחות
הם אלה שמגיעות ממקורות בלתי צפויים.
לפני מספר ימים השתתפתי במפגש ראשון בסדנא לגמילה מעישון.
ישבנו כ  20גברים ונשים במעגל וכל אחד סיפר כמה שנים הוא מעשן.
כשהגיע תורי ,סיפרתי לכולם כי אני מעשנת קרוב ל  30שנה.
המנחה ,רופא במקצועו ובא בשנים הרים מבטו מעל משקפי הקריאה ושאל אותי בפליאה
מה התחלת לעשן בגיל ?10
עניתי לו כשחיוך נסוך על שפתיי לללאאא ...בגיל  ,20אבל תודה רבה!
מעבר לכך אין צורך להוסיף...
תודה רבה לך חלי
אני מקווה שהברכות שאני שולחת לך כל בוקר מגיעות אלייך.
אנאליה מאייר
אדריכלית
חיפה
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לקוחות מספרים
חלי!
היכרותנו החלה דרך חבר משותף ואני רוצה לברך על היכרות זו שנתנה לי היבט אחר לחיי
בכל נושא הטיפוח הבריאות ,והסטיילינג.
במשך שנים בזבזתי כספים על קרמים ומוצרי טיפוח ללא הבנה מינימאלית בתחום.
האמנתי שאם אני מוציאה סכומים גדולים על מוצרי טיפוח הרי שתהיינה תוצאות!
אך ,המשכתי להיראות ולהרגיש אותו הדבר ולא הייתי מרוצה.

במהלך היכרותי איתך נפגשנו למספר מפגשים אישיים והסברת לי מה באמת חשוב!
איך בודקים מוצר מבחינת הרכיבים שהוא מכיל ומבחינת התאמתו לעור הפנים שלי באופן ספציפי.
כעבור כחודש-חודשיים של התמדה והקפדה על היגיינת עור הפנים ועל הזנה נכונה של עור הפנים
כפי שהמלצת לי אנשים בעבודה התחילו להבחין בשינוי וזה עוד לפני שאני הבחנתי בו.
אנשים (בעיקר נשים) שאלו אותי מה עשיתי לעצמי?
מהו סוד הקסם?
ואז ,כמובן ,גם התחלתי להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמי וראיתי את השינוי שחל בפניי.
שיניתי את הרגלי התזונה בעקבות המלצותייך.
התאמתי את סגנון הלבוש בצורה נכונה לקווי גופי.
והיום הכל כבר שייך להיסטוריה!
קו מוצרי הטיפוח שהתאמת לי כבר שייך לשגרת חיי ולהרגלי יומי.
השינוי הוא מדהים ובלתי נתפס ,כיף לקבל מחמאות ולהרגיש צעירה יותר ומשודרגת יותר.
תודה ,חלי
מ'המשודרגת'
אסתי שמש
אדריכלות ובנוי ערים  Iחיפה.
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לקוחות מספרים
חלי !
הכרנו לפני כ  18שנים כשהיית תועמלנית רפואית בחברת תרופות והגעת למרפאה בה עבדתי כאחות.
השיחות המקצועיות איתך אף פעם לא הסתיימו בתרופות אותם שיווקת בהצלחה לרופאים במרפאה,
איכשהו ,הן תמיד גלשו גם לתחומי היופי והאופנה.
כשהחלטתי לעשות שינוי בפניי ידעתי שלפני שאני פונה לייעוץ רפואי אני חייבת קודם להתייעץ
איתך כמי שמכירה היטב את התחום ואת הרופאים המקצועיים השווים באמת.
ושאני כאחות מעפולה לא הכרתי כי לא עבדתי איתם.
ההמלצות שלך אז קלעו בול!
למי כן ללכת ולמי לא להתקרב!
מאז חלפו כ  12שנים...
לימים שוב חשבתי לרענן את פניי באחד מהטיפולים הפולשניים ושוב התייעצתי איתך
המלצת לי לחכות וקודם להחליף את כל מוצרי הטיפוח בהם אני משתמשת
ולנסות טיפול חדשני בייתי שמשלב טכנולוגיה חדשנית ומוצרי טיפוח מהדור החדש.
שוב צדקת!
הטיפול שהמלצת לי עליו הוכיח את עצמו על פניי ועל גופי.
מאז חלפו כשנתיים ולפי מצב העור כיום אני יכולה בשקט לחכות עוד כמה שנים
עם פעולות פולשניות יותר.
אין שבוע בו אני לא קוצרת מחמאות במרפאה בה אני עובדת על איך שאני נראית.
כולם שואלים אותי מה אני עושה שהעור שלי נראה תמיד זוהר?
ואני לא ילדונת אני כבר סבתא ל  5נכדים.
המדהים הוא שאני לא משלמת היום יותר ממה ששילמתי לפני כן
וזו אחת ההשקעות הטובות שעשיתי בחיי.
נהפכו חסכת לי את הטיפול החודשי הקבוע אצל הקוסמטיקאית.
אני רוצה להודות לך על שזכיתי להכיר מקצוענית אמיתית וחברה בגובה העיניים.
ההיכרות איתך היא זכות גדולה!
בזכותך כל איכות חיי השתפרה מקצה לקצה!
תודה לך חברה אוהבת אותך.
אתי רונן
אחות
עפולה
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לקוחות מספרים

חלי,
אני רוצה לשתף אותך ולהודות לך!
בזמן האחרון שואלים אותי בשקט כאילו להמתיק סוד...לאיזה מנתח הלכתי ומה עשיתי?
'את נראית זוהרת מתמיד'
אני צוחקת ומספרת עליך חלי ,שחשפת אותי לטכנולוגיה הביתית הנוחה כל כך לטיפוח העור
בתחום האנטי אייג'ינג שעושה פלאים בעור ומעוררת את זרימת הדם לתאים,
שבגיל מסוים כמו 'גילנו הצעיר' כבר לא קורה ,או קורה באופן איטי וזניח.
הטיפול המדליק שחשפת אותי אליו מעניק מראה זוהר ,חיוניות לעור הפנים והגוף
לצוואר ולידיים פשוט מדהים והכי חשוב ובעיקר פחות קמטים!!!
וגם מוצרי הטיפוח הפעילים שהמלצת לי עושים עבודה אמיתית לעור.
אני זכיתי בחברה ואתם תזכו לקבל ממנה את הטוב ביותר.
עמליה קאופמן

קריית טבעון
מנהלת שיווק חברת תרופות
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בתחרות מלכת היופי -מלכת החן של ישראל 1979
וייצוג המדינה בתחרות מיס עולם ביפן.
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דוגמנית צילום
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דוגמנית מסלול
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כיום -יועצת תדמית אישית

 להרצאות למגזר הפרטי והעסקי ולכל שאלה ניתן ליצור איתי קשר בלשונית 'תהיי בקשר' באתרים,
או ישירות למיילhelibendavid8@gmail.com :

 את מוזמנת לכתוב לי לאחר קריאת המדריך במקום להשארת תגובה באתרים באם המדריך סייע לך.
 אתר אסתטיקה ופלסטיקה  Iפרסונה https://helibendavid.co.il Face Lift
 אתר בריאות וטיפוח  Iפרסונה https://helibendavid.info/ Health & Beauty

אני גם מזמינה אותך להצטרף אליי לדף הפייסבוק בלחיצה על כפתור אהבתי ' 'LIKEבדף.
דף עסקי -פייסבוק
פרופיל אישי -פייסבוק מוזמנת להציע לי חברות רק צייני בפניה אליי לאינבוקס הפרטי שביקרת באתר.

להצלחה שלך!
בחתימה אישית

חלי בן דויד  Iיועצת תדמית אישית.

להתראות בהמשך...
הכתוב במדריך נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אך הוא מיועד בהתאמה לשני המינים.
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