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“

Um salão elegante, prático
e de linhas modernas,
que seduz as clientes, dia após dia.

Rituais de beleza

Dos cuidados capilares aos tratamentos estéticos, inspirar,
aconselhar e cuidar são os verbos que ganham expressão
para um serviço diferenciador.

As duas profissionais idealizaram o espaço,
mas para encontrar o equilíbrio perfeito e para
garantir que a sua concretização iria totalmente ao encontro do pretendido, a parceria
com a empresa LVM foi fundamental. Tendo
em conta a dimensão (170 m2)e disposição
do espaço, bem como os serviços disponibilizados, foi através desta troca de ideias que
se encontrou o caminho para criar um salão
elegante, prático e de linhas modernas, que
seduz as clientes, dia após dia.
A funcionalidade do espaço foi uma das
prioridades, tendo havido, por isso, a preocupação de demarcar os diferentes ambientes. O expositor de revenda foi o elemento
escolhido para delimitar a separação e criar
privacidade entre a recepção, que acolhe

também a zona de espera, e a área reservada
aos serviços de cabeleireiro. Um apontamento especial para o pavimento em materiais distintos, que também contribui para a
identificação de cada área, e para a disposição das bancadas de trabalho em forma de
ilha, o que favorece a convivência e partilha
entre clientes e a equipa do salão.
Aliando a qualidade e a comodidade à beleza
estética, os equipamentos com assinatura
Maletti oferecem ao ambiente um toque de
exclusividade, muito apreciado pelos clientes. Elogiada é também a decoração que, em
tons discretos confere uma aura de sofisticação ao salão. Mas existe um pormenor que
salta imediatamente à vista – a arcada criada
por cima das calhas de lavagem. Com um
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beleza do espírito causa admiração; a da alma, estima; e a do
corpo, amor.”. Inscrito numa
das paredes do salão, é neste pensamento
do dramaturgo francês, Bernard Fontenelle,
que está a inspiração diária. Uma homenagem que as irmãs e proprietárias, Ivone Silva
e Berta Pinheiro, quiseram conceder à exaltação da beleza interior e exterior de cada
cliente, compromisso este que se revela a
principal motivação de toda a equipa. Inaugurado recentemente no centro histórico
do Porto, este salão, totalmente criado de
raiz, partilha a filosofia de trabalho que há
20 anos pauta a carreira profissional destas duas irmãs: proporcionar ao cliente um
ambiente acolhedor, complementado pela
qualidade do atendimento e pela oferta de
serviços de cabeleireiro e de estética que,
no seu conjunto, proporcionem autênticas
experiências de bem-estar.

”

design de inspiração futurista, o mais natural
é ouvir as clientes comentarem, entre risos,
que se sentem a entrar numa nave espacial,
até pela luminosidade que transmite.
Ao fundo do salão, uma imponente imagem
simboliza a fonte de inspiração para a realização e vivência dos rituais capilares, mas
representa também o acesso a um outro universo de rituais de beleza, agora totalmente
reservado à pedicure e aos tratamentos de
rosto e de corpo, distribuídos por dois gabinetes. Os serviços de estética estão disponíveis por marcação e são mais um convite a
descobrir a qualidade do atendimento deste
espaço de referência.

