
A tehdy přišla myšlenka na otevření vlast-
ního salonu?
Přibližně po roce zkušeností s kosmetikou 
BABOR a kosmetickými ošetřeními v pro-
storách kliniky jsme začali koketovat s my-
šlenkou tyto služby rozšířit, kvalitativně 
pozvednout a nabídnout je v rozsahu, který 
není v  Olomouci běžný. Značka BABOR 
je symbolem kvality, luxusu a  prestiže, ale 
správný glanc dostane teprve v  kombinaci 
s  exkluzivním přístupem a  nenahraditel-
ným ambiente BABOR Beauty Spa. Líbí se 
nám, že značku BABOR můžete potkat po 
celém světě, proto i  naše dovolené bývají 
často spojené s  návštěvou BABOR salo-
nu. V  loňském roce nás velmi mile přijali 
v  BABOR Beauty Spa Berlín, Hamburk 
a Amsterdam. 
Kdo má provoz BABOR Beauty Spa 
Olomouc na starosti?
Jsme rodinná firma, takže strategická a zá-
sadní rozhodnutí řešíme společně. Provozní 
záležitosti řeším já, s marketingem a rekla-

mou nám pomáhá dcera. Díky náhledu dvou 
různých generací se nám podařilo získat kli-
entelu všech věkových skupin, za což jsme 
nesmírně rádi. 
Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře a vaše 
klienty?
V  této zvláštní době, kdy jsou cesty do za-
hraničí nepatrně vzdálenější, může být 
vaší dovolenkovou destinací právě BABOR 
Beauty Spa Olomouc, a  to i  bez cestovního 
pasu a  předodjezdového shonu. Neváhejte, 
navštivte nás a zažijte na vlastní kůži kombi-
naci osobního přístupu, špičkové péče a kva-
litní kosmetiky BABOR. Návštěvu můžete 
spojit s nákupem v naší prodejně, vychutnat 
si skleničku vychlazeného prosecca, čerstvé 
ovoce a dobrou náladu, která tu díky skvělé-
mu týmu neustále panuje. 

Lenko, prozraďte čtenářům, kdy a jak začal 
váš příběh?
Příběh začal v  roce 2008, kdy můj manžel 
MUDr. Radan Vidura, Ph.D. založil privátní 
kliniku a  já se díky svému ekonomickému 
vzdělání začala plně věnovat administrativě 
a provozním záležitostem kliniky. 
Jaká je specializace manželovy kliniky? 
Manžel je lékař oboru otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku. V průběhu dlouho-
leté chirurgické praxe se postupně začal sou-
středit na kompletní estetickou chirurgii se 
specializací na plastiky nosu a laserovou chi-
rurgii chrápání. Prolínající se hranice mezi 
lékařskými a  kosmetickými ošetřeními nás 
s manželem vždy zajímala a vzhledem k nad-
standardní povaze naší lékařské péče jsme 
hledali kosmetickou značku, která uspokojí 
naše vysoké nároky. BABOR nás tehdy zaujal 
svou historií, vlastním vývojem, firemní kul-
turou, širokým sortimentem produktů a ošet-
ření včetně řady DOCTOR BABOR, která 
přesně zapadla do naší původní myšlenky. 

Rozšíření služeb privátní kliniky o koncept BABOR Beauty Spa vyzdvihlo 
v roce 2017 svět kosmetické péče v Olomouci do zcela jiných výšin. Seznamte se 
s manažerkou BABOR Beauty Spa Olomouc Lenkou Vidurovou. 

KOSMETIKU
KDYŽ ESTETIKA POTKÁ
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Více na:  + 420 732 661 422, facebook, instagram: BABOR Beauty Spa Olomouc
www.babor-beautyspa-olomouc.cz
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