
Stworzyła pani sieć klinik kosmetycznych La Perla, ale skoń-
czyła historię sztuki. Kiedyś miała pani inne marzenia?
Nie, to po prostu były inne czasy. Po maturze nie bardzo wie-
działam, co ze sobą zrobić. Teraz dzieci chyba wcześniej doj-
rzewają, szybciej żyjemy. Mój 18-letni syn już zaplanował so-
bie kilka następnych lat życia i pracowicie przygotowuje się 
do wymarzonych studiów. 
A ja zdawałam na historię sztuki, bo tak chciał mój ojciec. Był 
historykiem z wykształcenia, cenionym znawcą polskiej sztu-
ki XIX i XX w. Zaraził mnie swoimi zainteresowaniami, pasją 
poszukiwania piękna. Niestety, zginął w wypadku dwa tygo-
dnie przed moją maturą. Pewnego dnia jego znajomy przywiózł 
mi 40-kilogramową paczkę. „To jest prezent od twojego taty” – 
powiedział. „Zebrał wszystkie albumy, jakie można było ku-
pić, całe malarstwo polskie i europejskie, marzył, żebyś studio-
wała historię sztuki”. To co ja miałam zrobić? Kilka lat później 
obroniłam pracę magisterską na piątkę, ale postanowiłam: będę 
zwiedzać stare kościoły i chodzić po muzeach tylko jako pasjo-
natka, jako osoba, która rozumie sztukę i wie, jak ją interpreto-
wać. Nigdy w życiu nie będę pracować jako historyk sztuki.

Dlaczego? Wydaje się, że to odpowiednie zajęcie dla pa-
nienki z dobrego domu. A pani nią była.

W czasach PRL moje arystokratyczne korzenie nie miały zna-
czenia. Nikt nie pamiętał o tym, że mój pradziadek Konrad 
Okolski był przed wojną prezesem Związku Lekarzy Państwa 
Polskiego i dyrektorem warszawskiego szpitala przy ul. Oczki. 
Za pomoc i udzielenie schronienia rannym żołnierzom AK zo-
stał aresztowany przez gestapo i spędził kilka miesięcy w Au-
schwitz. Jego córka Halina Okolska, nazywana Kaliną, wyszła 
za mąż za Bohdana Jelita-Kaczorowskiego, najmłodszego przed-
wojennego wojewodę, oboje byli członkami konspiracji. Bab-
cia też była lekarką, w czasie Powstania Warszawskiego zorga-
nizowała szpital w podziemiach PKO przy ul. Jasnej. Obsługi-
wała tam aparat rentgenowski. Po wojnie przeżyła tylko kilka 
lat, zmarła na nowotwór. Dziadek został sam z dwiema córka-
mi, bez żony i majątku, bo wszystko, poza kilkoma obrazami, 
skonfiskowali komuniści.
Moi rodzice zaczynali od początku. Po śmierci ojca zrozumia-
łam, że też będę musiała zawalczyć o swoje życie.

Tymczasem na trzecim roku studiów urodziła pani syna.
Nie przerwałam nauki, ale przestałam być modelką. Żałowa-
łam, to było dobrze płatne zajęcie. Chciałam nadal zarabiać, za-
trudniłam się więc na trzy miesiące w agencji nieruchomości, 
podpatrzyłam, na czym to polega, i otworzyłam własne biuro. 
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ZaLedwie garStKa LeKarZy wyKonuje ZaBiegi medycyny eStetycZnej naprawdę doBrZe. 
to dLatego SpotyKamy oSoBy Z taK naBotoKSowanymi twarZami,  

że prZypominają maSKi – mówi w roZmowie Z „SuKceSem” KaLina Ben Sira, 
ZałożycieLKa  jednego Z pierwSZych SaLonów Beauty w warSZawie,  

a dZiś preZeS całej Sieci KLiniK pięKności.

cZas  
można  

powstrZymać, 
aLe nie ZatrZymać

teKSt anna m. tomIak
Zdjęcia magDa starowIEyska
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Kalina Ben Sira założycielka
i prezes klinik La Perla.
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Prowadziłam je przez cztery lata. Dzięki kontaktom mojej matki 
udało mi się nawiązać współpracę z Izraelem. Większość firm 
z Tel Awiwu, które próbowały inwestować w Polsce, trafiała 
w moje ręce. Tak właśnie poznałam męża. Zlikwidowałam biu-
ro, bo zostałam reprezentantką izraelskiego dewelopera, który 
wzniósł jedno z najpiękniejszych osiedli w Warszawie, w par-
ku Szczęśliwickim. Później na pół roku zamknęłam się z książ-
kami, żeby napisać pracę magisterską.

Dlaczego zmieniła pani kurs i zajęła się biznesem beauty?
Po skończeniu studiów poczułam się wolna i postanowiłam 
robić w życiu to, co mi się naprawdę podoba. A biznes beauty 
podobał mi się zawsze. Pojeździłam po Europie, popatrzyłam, 
co tam mają, i wróciłam do Warszawy z urządzeniami, które od-
mładzały i odchudzały. Wtedy nikt tutaj nie słyszał o elektro-
stymulacji, czyli VIP Body System, technologii, z której korzy-
sta się do dziś. Miałam nieduży lokal przy ul. Wilczej w War-
szawie i tam to wszystko zainstalowałam. Znów zaczęłam stu-
diować, tym razem zarządzanie. Podeszłam do mojego biznesu 
profesjonalnie, stworzyłam wizerunek firmy, stronę interneto-
wą, zajęłam się marketingiem. 

I od razu chwyciło?
Momentalnie. Miałam najlepszą ofertę w Polsce, przybywa-
ły nowe klientki, inne do nas wracały, rynek beauty się roz-
wijał, a La Perla razem z nim. Maleńki salon przy Wilczej 
nie był w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. La 
Perla pojawiła się więc także w centrum handlowym Pano-

rama. Z kolei na Mokotowie powstała okazała klinika chi-
rurgii plastycznej. Teraz jesteśmy też w Zakopanem i Józe-
fowie pod Warszawą.

Stale pani inwestuje, tymczasem eksperci uważają, że bran-
ży kosmetycznej grozi zapaść. W Polsce jest już 11 tys. ga-
binetów, co najmniej o 3 tys. za dużo.
To prawda, salony kosmetyczne zauważa się dziś niemal przy 
każdej ulicy. Często otwierają je przypadkowe osoby, które 
uważają, że to jest biznes lekki, łatwy i przyjemny. Rzeczy-
wiście, da się go lubić i przynosi niezłe pieniądze, pod wa-
runkiem że się go zna.
Nadmiar dotyczy również lekarzy medycyny estetycznej. Kie-
dyś było ich w Polsce kilkuset, teraz jest kilka tysięcy. Takim 
lekarzem bywa np. patolog, ginekolog, pediatra, chirurg albo 
laryngolog. Wcale nie jest powiedziane, że ginekolog będzie 
złym lekarzem medycyny estetycznej, a dermatolog dobrym. 
Wszystko zależy od poczucia estetyki, od tego, jak się operuje 
igłą. Konkurencja jest ogromna, ale tylko garstka lekarzy wy-
konuje zabiegi medycyny estetycznej naprawdę dobrze. Re-
zultat? Spotykamy osoby z tak nabotoksowanymi twarzami, 
że przypominają maski, albo z nadmiernie uwydatnionymi 
ustami czy kośćmi policzkowymi. A przecież medycyna es-
tetyczna ma wydobywać piękno z twarzy, nie ją oszpecać.

Jak pani walczy z konkurencją?
W biznesie najważniejsza jest uczciwość. Nie sprzedaję marzeń, 
nie wmawiam osobie niskiej i korpulentnej, że będzie wyglądać 
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jak gazela, bo nie będzie. I nie musi. Piękny nie zawsze znaczy 
wysoki i smukły, są różne gusta. Kobiecie, która do końca ży-
cia chce wyglądać jak 20-latka, też nie obiecuję, że to się może 
udać. Nie może. Czas da się powstrzymać, ale nie zatrzymać.
Po pierwsze stale poszerzam ofertę. La Perla kojarzy się dziś z do-
brym kremem i z zabiegiem kosmetycznym, ale także z medy-
cyną estetyczną i chirurgią plastyczną. Na przykład z botoksem, 
ale i z liposukcją czy korekcją pośladków. Po drugie szczegóło-
wo analizuję rynek, śledzę, co się dzieje na świecie. Nie podnie-
cam się nowościami. Jak słyszę, że coś jest dobre, to jadę do la-
boratorium, czytam wyniki analiz, sprawdzam efekty. Inwestu-
ję w sposób przemyślany, każda nasza placówka jest inaczej wy-
posażona, bo każda jest inna.

Opiera pani swój biznes na nowoczesnej aparaturze?
Nie, opieram go na swoim doświadczeniu i wiedzy lekarzy, któ-
rych zatrudniam, całego zespołu. Maszyny nic nie dadzą, jeśli 
personel na niczym się nie zna. Prawidłowo dzia-
łający gabinet medycyny estetycznej to facho-
wość wsparta aparaturą. Dziś lekarz musi nie tyl-
ko umieć wstrzykiwać botoks, musi też wiedzieć, 
jak pracuje laser czy sprzęt działający z użyciem 
fali radiowej albo ultradźwięków. Najnowsza wie-
dza obowiązuje również kosmetyczki. U nas ich 
rekrutacja trwa bardzo długo, a okres szkolenio-
wy pół roku. Uważam, że dziewczyny po szko-
le mają dobre podstawy, żeby zacząć się u mnie 
uczyć, ale nie żeby od razu pracować.

Czy zgadza się pani z opinią, że w medycynie 
estetycznej postęp jest zaskakująco szybki? Pa-
rę lat temu receptą na młodość był lifting chi-
rurgiczny, dziś jest mnóstwo nieinwazyjnych za-
biegów, wykonywanych przy użyciu supernowoczesnej apara-
tury bez skalpela.
To prawda. W przypadku operacji plastycznych rośnie tylko licz-
ba korekt powieki górnej i dolnej, bo na to nie ma innego reme-
dium, medycyna estetyczna nie pomoże opadającej powiece. In-
ne zabiegi, przede wszystkim interwencje chirurgiczne w obrębie 
twarzy i szyi, wykonuje się coraz rzadziej. Istnieje alternatywa, 
np. Ulthera, czyli bezinwazyjny lifting skóry. To ulubiony zabieg 
gwiazd, w kwietniu tego roku skorzystała z niego np. Madonna.
Stale pojawia się coś nowego. Endermologia, która królowała 
przez siedem lat i ujędrniła ciała tysięcy kobiet, właśnie odcho-
dzi do lamusa, bo w jednej z włoskich fabryk wymyślono podob-
nie działające, ale lepsze urządzenie Icoone. Jeśli zapyta mnie 
pani, o jakim sprzęcie dziś marzę, to powiem, że jest kompletnie 
inny od tego, o jakim marzyłam pół roku temu.

Zatem o czym pani dziś marzy?
W tej chwili czuję się absolutnie usatysfakcjonowana i spełnio-
na, bo właśnie kupiłam dwa najnowsze urządzenia, które poja-
wiły się na światowym rynku. CryoLab oddziałowuje na komór-
ki tłuszczowe zimnem o ściśle określonej temperaturze (wiele 
wcześniejszych sprzętów chłodzi zbyt mocno i skutek bywa od-
wrotny – organizm zaczyna się bronić i zamiast gubić tłuszcz, 
zaczyna go gromadzić). Następnie usuwa te komórki z organi-
zmu za pomocą fali dźwiękowej i masażu pneumatycznego. Dru-
gie urządzenie to Liposonix  –  obwody talii i brzucha znacz-
nie się zmniejszają już po jednym zabiegu. Znalazłam tę maszy-
nę w USA, tam na taki zabieg czeka się w kolejce pół roku.

Podobno nie ma zmarszczki, której nie można by się pozbyć.
To nieprawda. Jeśli przyjdzie do nas 80-letnia pani z twarzą po-
oraną bruzdami, to jej nie pomożemy. Będzie za późno.

W jakim wieku powinniśmy zacząć się interesować medycy-
ną estetyczną?
Prewencyjne, mając 27–28 lat. Nie mówię o botoksie, mówię o re-
witalizacji, czyli o mezoterapii igłowej, dzięki której skóra ma szan-
sę otrzymać odpowiednią dawkę witamin, kwasu hialuronowego 
i substancji nawilżających, co opóźnia proces starzenia. Uczę tego 
w programie „7 życzeń’’, ale powtórzę jeszcze raz: jeśli zaczniemy 
odwiedzać lekarza medycyny estetycznej około trzydziestki i re-
gularnie, raz na trzy miesiące, aplikować sobie taką szczepion-
kę młodości, to zatrzymamy młodość co najmniej na 10 lat.

Tak jak pani. Plotkarskie gazety piszą o pani „kobieta bez wie-
ku”.

To dla mnie komplement. I dowód na to, że zabiegi, które pole-
cam innym, dają rezultaty. Ciężko pracuję, ale staram się zna-
leźć czas dla siebie. Codziennie pływam, stosuję dietę. Lubię 
wyglądać pięknie i dobrze czuć się sama ze sobą.

A co pani robi, kiedy nie pracuje?
Też pracuję. Stale myślę, co jeszcze poprawić, w co zainwesto-
wać, gdzie i jakie stanowiska poprzesuwać. Oczywiście zdarza-
ją mi się momenty przesilenia, wtedy zabieram dzieci i wyjeż-
dżam. Albo przez trzy dni nie odbieram telefonu i nie otwie-
ram komputera. Po takiej przerwie nabieram dystansu do wie-
lu spraw. Rzeczy wcześniej niemożliwe do załatwienia nagle 
okazują się proste.

Matka dwóch synów, żona i prezes zarządu sieci klinik. Chyba 
jednak trudno to ogarnąć.
W dniu porodu wysłałam 38 służbowych e-maili. Po pewnym 
czasie, na wszelki wypadek, je przeczytałam. Miały sens. Nad 
wszystkim można zapanować. Życie w naszej rodzinie jest do-
kładnie zorganizowane – każdy ma swoją rolę do spełnienia. Ma-
ma robi jedno, babcia drugie. Dzięki temu znajdujemy czas dla 
siebie. Choć bywa, że się zapominam i zamiast spędzić weekend 
z dziećmi, pędzę do Zakopanego, by spotkać się z pracownikami, 
albo mam zajęcia ze studentami na WUM. Wtedy upomina mnie 
mój syn: „Mamo, za rok będę studiował za granicą, ale teraz jesz-
cze tutaj jestem. Może się opamiętasz i trochę pogadamy?!”.
Dzieci często stawiają mnie do pionu. I przypominają, że jednak 
to one są w moim życiu najważniejsze. 

ˇ
w BiZneSie najważniejSZa jeSt ucZciwość.

nie SprZedaję marZeń, nie wmawiam 
oSoBie niSKiej i KorpuLentnej, że BędZie 

wygLądac jaK gaZeLa, Bo nie BędZie.  
i nie muSi.pięKny nie ZawSZe ZnacZy  

wySoKi i SmuKły. Są różne guSta.    

ˆ  
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