
Janna Ronert, założycielka marki
IMAGE Skincare, jest kobietą pełną 
pasji, która nie bała się odważnie 

spełniać swoich marzeń. 
O własnej koncepcji piękna, sta-

łych poszukiwaniach innowa-
cyjnych rozwiązań oraz rozwoju 

branży opowiedziała nam podczas 
spotkania w Warszawie. 

AMERYKAŃSKA 

pasja
Z POLSKIM
rodowodem
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LNE: Przyznam, że byłam dość za-
skoczona, kiedy okazało się, że 
masz polskie korzenie. Opowiesz 
nam o tym trochę więcej?
JR: Moje panieńskie nazwisko brzmi 

Lewandowski (śmiech). Mój dziadek 

Jan Lewandowski był rolnikiem spod 

Warszawy. Miał spore gospodarstwo 

– uprawiał ziemię i hodował zwierzę-

ta. Razem z babcią mieli trzynaścioro 

dzieci, jednym z  nich był mój tato – 

John. Kiedy mój ojciec miał rok, cała 

rodzina wyemigrowała do Kansas 

w  Stanach Zjednoczonych. Tato do 

dziś mówi biegle po polsku, ja nie-

stety nie nauczyłam się tego języka. 

Mimo to przyjazd do mojego kraju 

rodzinnego jest wspaniałym do-

świadczeniem! No i czuję w żyłach tę 

polską krew – pokochałam tutejsze 

jedzenie (śmiech).

„Polska krew” objawiła się nie tylko 
gustem kulinarnym – kobiety w Pol-
sce mają zmysł biznesowy, są bar-
dzo pracowite i  odważnie sięgają 
po sukces!
To prawda! Zauważyłam, że Pola-

cy potrafi ą być uparci i  sprawiać, 

że „nie” ostatecznie zamienia się 

w  „tak”. Kiedy byłam mała, żyliśmy 

na farmie w Nebrasce. Tam nauczyli-

śmy się ogromnego szacunku do pra-

cy, zrozumieliśmy, że trzeba kochać 

to, co się robi, i nigdy nie traktować 

„nie” jako ostatecznej odpowiedzi. 

Dziś nadal wykorzystuję te doświad-

czenia w swojej pracy.

Jak z farmy w Nebrasce trafi łaś do 
branży beauty?
Praktycznie od zawsze byłam zainte-

resowana pięknem i dbaniem o zdro-

wie. Wychowując się na farmie, nawet 

nie miałam pojęcia, że od małego od-

żywiam się organicznymi produktami 

(śmiech). Mieliśmy własne zwierzęta 

i uprawialiśmy rośliny – bez pestycy-

dów i szkodliwej chemii! Byliśmy pio-

nierami nurtu eko, nawet o  tym nie 

wiedząc! A wracając do urody – moja 

mama miała obsesję na punkcie pięk-

nej skóry. Stosowała naturalne kre-

my, oliwę z  oliwek, przyrządzałyśmy 

nawet maski do twarzy z produktów 

spożywczych. W taki właśnie sposób 

cała idea pielęgnacji skóry i  dbania 

o zdrowie stała się po prostu częścią 

mnie! W  college’u  sprzedawałam 

kosmetyki, bardzo to lubiłam, osta-

tecznie ukończyłam studia bizneso-

we i  ta pasja pozostała we mnie już 

na zawsze. W końcu zaczęłam praco-

wać w branży beauty jako kosmetycz-

ka. Współpracowałam z  lekarzami, 

dermatologami, ale też od zawsze 

czułam, że stworzę własną markę ko-

smetyków. I  udało mi się spełnić to 

marzenie 13 lat temu, kiedy stworzy-

łam Image Skincare.

Dlaczego tak bardzo chciałaś opra-
cować własne kosmetyki? Na rynku 
nie było dostatecznie dobrych pro-
duktów?
Impulsem były moje własne proble-

my ze skórą. Cierpiałam z  powodu 

ciężkiej postaci trądziku różowatego, 

przyjmowałam różne leki, stosowałam 

polecane przez ekspertów kosmety-

ki i nic nie pomagało. Postanowiłam 

stworzyć markę, która całkowicie róż-

niłaby się od tych dostępnych na ryn-

ku podejściem do pielęgnacji. Widać 

to cały czas m.in. w naszych zasadach 

– wszystkie osoby pracujące w Image 

są licencjonowanymi kosmetyczkami, 

niezależnie od tego, czy są dyrek-

torami działów, przedstawicielami 

handlowymi czy doradcami odbie-

rającymi telefony. Stworzyliśmy całą 

sieć osób z ogromną pasją do pracy, 

którzy kochają swoje zajęcie. Drugim 

ważnym powodem był fakt, że chcia-

łam stworzyć fi rmę, dzięki której dam 

kobietom moc zmieniania życia i po-

prawiania samopoczucia. Kiedy ko-

goś dotykasz, wykonujesz mu zabieg 

pielęgnacyjny i poprawiasz jego wy-

gląd, tak naprawdę w pewnym stop-

niu zmieniasz jego życie. 

Przypuszczam jednak, że początki 
nie były łatwe…
To mało powiedziane! Zawsze żartu-

ję, że na początku w fi rmie pracowały 

trzy osoby: ja, ja i ja (z ang. me, myself 

and I). Musiałam robić praktycznie 

wszystko sama – pukać od drzwi do 

drzwi, prezentując kosmetyki, dru-

kować ulotki, prowadzić szkolenia 

itd. Nikt nie znał przecież mojej fi r-

ZAWSZE MIAŁAM 

ZAKODOWANE 

W GŁOWIE, ŻE JEDEN 

ZADOWOLONY KLIENT 

PRZYNIESIE MI DWÓCH 

KOLEJNYCH, A ONI 

NASTĘPNYCH CZTERECH 

I TAK DALEJ – MNOŻENIE 

TYCH LICZB DAWAŁO 

MI SIŁĘ. 
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my! Jednak powolutku, szkolenie po 

szkoleniu, próbka po próbce, klient 

po kliencie pracowałam na swój suk-

ces. Zawsze miałam zakodowane 

w głowie, że jeden zadowolony klient 

przyniesie mi dwóch kolejnych, a oni 

następnych czterech i  tak dalej – 

mnożenie tych liczb w głowie dawało 

mi siłę. Po 13 latach jesteśmy obecni 

w 46 krajach świata, Image Skincare 

jest marką międzynarodową, pracuje 

dla nas 700 osób, a  nasze kosmety-

ki kochają tysiące klientów na całym 

świecie.

Kto jest pomysłodawcą formuł Ima-
ge Skincare?
Pomysły zawsze były i  są moje. Na 

samym początku pracowałam nad 

nimi z  dwoma bardzo dobrymi che-

mikami. Teraz mam już cały zespół, 

który pomaga mi wyszukiwać cieka-

we i  skuteczne składniki w  różnych 

miejscach świata. Pamiętasz, jak na 

spotkaniu wspominałam o  naszej 

pierwszej i  kultowej już linii Vital C? 

To był mój pomysł i do tej pory jest 

ona naszym bestsellerem! 

Wiem, że nazywacie Image Skin-
care najbardziej innowacyjną fi rmą 
w branży. Dlaczego innowacyjność 
jest dla was taka istotna i jakie roz-
wiązania wprowadzacie?
Już w naszej pierwszej linii Vital C za-

stosowaliśmy 3 różne formy witaminy 

C, które były bardzo stabilne, kosme-

tyki wzbogaciliśmy też mieszanką sub-

stancji antyoksydacyjnych, które silnie 

odżywiały skórę. Nie chcemy być naj-

większą fi rmą, ale chcemy nieustannie 

dbać o  innowacyjność. Sama linia Vi-

tal C od wprowadzania na rynek 13 lat 

temu miała już dziesięć razy udoskona-

laną formułę. Jeśli więc za rok na rynku 

pojawi się nowa, jeszcze bardziej efek-

tywna forma witaminy C, to wprowa-

dzimy ją do kosmetyków. Jak widzisz, 

nie zmieniamy nazw całych linii, ale 

nieustannie pracujemy nad udoskona-

laniem ich formuł. Jestem przekonana, 

że w naszej branży innowacyjność jest 

kluczem do sukcesu. Trzeba wyzna-

czać trendy i  wykorzystywać najwyż-

szej jakości składniki. 

Ważne są dla was nie tylko inno-
wacyjne składniki, ale też technolo-
gie…
Tak! „Vectorize Technology” to naj-

nowsza technologia stosowana w na-

szych kosmetykach, która opiera się 

na innowacyjnych nośnikach. Wie-

my już, że nie tylko skład preparatu 

jest istotny, ale też sposób dostar-

czenia zawartych w  nim substancji 

w głąb skóry. Nośniki wykorzystujące 

technologię wektorową są w  stanie 

transportować komórki macierzyste, 

peptydy, substancje rozpuszczal-

ne zarówno w  wodzie, jak i  w  tłusz-

czach. Co niezwykle istotne, te różne 

substancje mogą zostać zamknięte 

w  jednej kapsułce, która uwalnia je 

stopniowo. Jesteśmy pierwszą fi rmą 

kosmetyczną, która w swoich prepa-

ratach zastosowała tę technologię.

Czy mogłabyś opowiedzieć nam 
trochę o nowych produktach, które 
właśnie wprowadzacie na rynek?
Najbardziej innowacyjnym produk-

tem jest olejek do twarzy dołącza-

jący do linii Vital C. Własnym podpi-

sem sygnuję nową linię kosmetyków 

do makijażu I-Beauty. Mamy dosko-

nałe zabiegi i  linie kosmetyków do 

pielęgnacji domowej, ale nie zapo-

minamy o  tym, że skóra klientki po 

wyjściu z  gabinetu powinna wyglą-

dać nieskazitelnie. W  linii znajdzie-

my bazę pod podkład z peptydami, 

komórkami macierzystymi i  składni-

kami redukującymi zaczerwienienie 

skóry, nasz świetny podkład zawiera-

jący analogiczne składniki, a do apli-

kacji obu kosmetyków stworzyliśmy 

pędzel, który jest małym dziełem 

sztuki. Taki zestaw zapewnia naj-

modniejszy teraz efekt rozświetlo-

nej, świeżej skóry. 

Gdybyś miała wskazać jeden pro-
dukt Image Skincare, który pole-
ciłabyś osobie zaczynającej swoją 
przygodę z marką, co by to było?
To trudne pytanie! Wciąż uważam, 

że najważniejsza jest ochrona skóry 

przed słońcem i  regularne stosowa-

nie produktów ochronno-pielęgna-

cyjnych. W związku z tym wybrałabym 
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linię naszych fi ltrów przeciwsłonecz-

nych. Nawilżają skórę i zapewniają jej 

odpowiedni poziom ochrony, mają 

też działanie anti-aging. Bardzo cie-

kawym kosmetykiem jest też jedna 

z  naszych nowości – krem do skóry 

szyi. Pracowaliśmy nad jego formułą 

ponad 5 lat i uzyskał on świetnie wy-

niki w  badaniach klinicznych. Prepa-

rat silnie ujędrnia i napina skórę szyi. 

Myślę, że w najbliższym czasie to bę-

dzie nasz numer jeden.

W  epoce tak łatwo dostępnych 
zabiegów estetycznych wierzysz, 
że starzenie się skóry można po-
wstrzymać wyłącznie za pomocą 
pielęgnacji? 
Absolutnie tak! Aby zachować piękny 

i  młodzieńczy wygląd skóry, musimy 

dbać o  trzy rzeczy – korygować nie-

doskonałości, działać prewencyjnie 

i  silnie odżywiać skórę. Taki właśnie 

schemat przyjęliśmy w  Image Skin-

care. Moja mama jest po osiemdzie-

siątce i od samego początku używała 

naszych preparatów – uważam, że 

jest najlepszym dowodem na to, jak 

bardzo można poprawić jakość skóry 

kosmetykami! Za pomocą właściwej 

pielęgnacji możemy nie tylko opóźnić 

efekty starzenia się, ale też je odwró-

cić – wierzę w to w 100%! Przy skład-

nikach aktywnych i  technologiach, 

jakimi dziś dysponujemy, to nie jest 

już tylko marzenie. 

Oczywiście jeśli kobieta zdecydu-

je się na niewielką pomoc ze strony 

lekarza, to jest to w  porządku, ale 

zabiegi medycyny estetycznej nie są 

pielęgnacją i nie można ich tak trak-

tować. Nie da się po prostu imitować 

zdrowej skóry. Skóra jest żywym or-

ganem, wymaga regularnej pielę-

gnacji i  zabiegów. Czasem klienci 

pytają, czy nie wystarczy, jeśli raz na 

jakiś czas skorzystają z  zabiegu pie-

lęgnacyjnego, czy naprawdę muszą 

stosować program pielęgnacyjny 

codziennie w  domu. Zawsze wtedy 

mówię: spróbuj cały miesiąc nie myć 

zębów, potem iść do dentysty, a po 

wizycie znowu o  nie nie dbać – czy 

będą wyglądały dobrze? Takie „ob-

razowe” argumenty często dają im 

do myślenia (śmiech).

Wiem, że bardzo ważna jest dla cie-
bie edukacja i szkolenia biznesowe, 
dlaczego?
Edukacja to podstawa rozwoju naszej 

branży. W Image nie sprzedajemy ko-

smetyków przez Internet. Odsprze-

dają je licencjonowane kosmetyczki 

w  swoich gabinetach. Taką fi lozofi ę 

mamy od samego początku. Uczymy 

naszych klientów nie tylko działania 

produktów, ale też tego, jak praco-

wać z klientem, jak sprzedawać pro-

dukty detaliczne i  jak profesjonalnie 

edukować swoich klientów. Jak już 

wspominałam, wszyscy nasi pracow-

nicy są licencjonowanymi kosmeto-

logami. Oczywiście sprzedaż przez 

Internet jest kusząca – to łatwiejszy 

zarobek i  większy zasięg, jednak 

chciałabym, aby nasza marka została 

w 100% profesjonalna i wolę działać 

wolniej, ale według ustalonych war-

tości. Nie wybieramy najłatwiejszych 

ścieżek, ale jesteśmy wierni naszej 

fi lozofi i. Nasi klienci bardzo cenią so-

bie takie podejście!

Na koniec poproszę cię o  trzy biz-
nesowe wskazówki dla kobiet pra-
cujących w branży beauty…
Po pierwsze, współpracuj z fi rmą, któ-

ra oferuje wsparcie, jest innowacyjna 

i  tworzą ją ludzie z  pasją. Uważam, 

że jeśli otaczamy się ludźmi, którzy 

odnieśli sukces, samemu będzie 

nam łatwiej go osiągnąć. Po drugie, 

pamiętaj, że zwycięzcy nigdy nie re-

zygnują, a ci, którzy rezygnują, nigdy 

nie wygrywają. Jeśli coś zaczynasz, 

dokończ i  zrób to dobrze! Niezależ-

nie, czy chodzi o  niezadowolonego 

klienta, czy niedokończony projekt. 

Po trzecie – pamiętaj, że edukacja to 

podstawa i że uczymy się przez całe 

życie! Odwiedzaj kongresy, szkole-

nia, czytaj magazyny, dyskutuj z kole-

żankami z branży. Edukacji nigdy nie 

jest za dużo! Sukces nie może łączyć 

się z  arogancją, myśleniem o  tym, 

jaka jesteś wspaniała. W  momencie, 

kiedy zaczniesz tak o  sobie myśleć 

i  przestaniesz pracować nad sobą, 

przegrasz z  konkurencją szybciej niż 

myślisz! Uwierz mi, pojawią się lepsi. 

Staraj się po prostu być lepszą wersją 

samej siebie!

Rozmawiała Agnieszka Wróblewska

WSZYSTKIE OSOBY 

PRACUJĄCE W IMAGE 

SĄ LICENCJONOWANYMI 

KOSMETYCZKAMI, 

NIEZALEŻNIE OD TEGO, 

CZY SĄ DYREKTORAMI 

DZIAŁÓW, 

PRZEDSTAWICIELAMI 

HANDLOWYMI CZY

DORADCAMI 

ODBIERAJĄCYMI TELEFONY. 
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