JAK ZVLÁDÁ VÝVOJÁŘKA
KOSMETIKY LENKA
PRŮŠOVÁ SVOJI PRÁCI
A MAMINKOVÁNÍ?
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romě vývoje a spouštění
nových produktů na trh
jste spustila i „projekt
maminka“. Určitě obrovská
změna v životě…
Teď už to je fajn a s malým začíná být
opravdu sranda. Ale upřímně, začátky byly šílené. Myslela jsem, že když
v 35 jako prvorodička vytlačím čtyřkilové dítě, mám nejhorší za sebou,
ale ono to nejhorší přišlo pak. Syn
nekrkal, trpěl příšernými kolikami
a 5 týdnů v podstatě kontinuálně prořval. Pokud nespal nebo nejedl, ječel.
I když se choval, tak pobrekával.
Pak se to začalo lámat a šestý týden
byl jako vyměněný. Od té doby je to
každý měsíc lepší a lepší. Když povím,
že s osmiměsíčním miminkem spím
sedm hodin v kuse, skoro nikdo mi to
nevěří, a ti, co věří, závidí. Vím, že to

Dalibor je s Lenkou odmalička zvyklý být
v kanceláři.

„Z výroby, kde
maskuju břicho
v 7. měsíci
za plničku.“

je hodně nestandardní a děkuji všem
vesmírům, že to je právě takto.
Daliborovi je teď osm
měsíců, jste pořád v plném
pracovním nasazení, nebo
spíš víc maminka?
Šest týdnů jsem byla doma, pak
jsem byla do jeho třetího měsíce 4–5
hodin denně v práci, od 4. měsíce
jsem na plný úvazek jako předtím.
Mám totiž opět štěstí, neboť mohu
mít malého u sebe ve ﬁrmě. A hlavně, mám zde jednu kouzelnou vílu.
Jmenuje se Blanka a dřív bývala mojí
asistentkou. Teď je bez přehánění
moje všechno. Je to nejvíc ženská
do nepohody, co jsem kdy poznala.
Kromě toho, že zvládá organizovat
chod celé kanceláře, pomáhá mi se
synem. Sama odchovala tři kluky
a manžela, má tedy velké zkušenosti.
V práci se k malému chová, jakoby
byl její vlastní. Syn ji má moc rád,
protože s ním pořád dělá nějaké hry,
říkadla a spoustu různých lumpáren.
Kolikrát mám jednání a slyším z vedlejší místnosti, jak se pinďa zalyká
smíchy. Jezdí s námi po auditech
i konferencích. Bez problémů ho
umí uspat pouze dva lidé, já a ona.
Nebýt Blanky, jsem v háji a nestíhala
bych ani třetinu toho, co dělám.
Takže si možná fandím, že obě role
dávám celkem dobře, nicméně dělám
obě jak nejlépe dovedu.

Dřív byly v rohu Lenčiny kanceláře
krabice, teď si tam lebedí Dalibor.

Na jaké novinky se s Canneff
teď chystáte? Určitě máte
zase v hlavě, ne-li už ve vývoji
nebo výrobě, nějaký další
zázrak.
V nejbližší době budou novinky dvě.
První je mycí pěna na obličej, o kterou si zákazníci sami řekli. Nechala
jsem o tom hlasovat na sociálních sítích. A druhá je taková polonovinka.
Před téměř dvěma lety jsem udělala
extrémně účinnou enzymatickou
kúru. Výsledky tohoto přípravku jsou
skvělé, ale díky přítomnosti enzymu
má produkt charakteristický ,přípach’ a ne všem sedí. Po roce hledání
jsem ale našla fermentovaný enzym
z papáji a manga, který tento odér
nemá. Vyměním tedy CBDenzym
krém za fermentovaný CBDenzym
krém 2.0. A ten už bude fakt božsky
vonět, právě po tom mangu.
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