Arki unohtuu
Beauty Spa Grankullassa
Eija Grotenfelt elvytti Kauniaisten kylpyläperinteen. Hän perusti kauniiseen
linnamaiseen rakennukseen nykyaikaisen
kauneushoitolan. Beauty Spa Grankullan
rauhallinen ilmapiiri tarjoaa upean mahdollisuuden irtautua hetkeksi arjesta ja
nauttia korkealuokkaisista kauneudenhoitopalveluista.

K

uvanveistäjä Yrjö Liipolan
1930-luvulla käyttöönsä
rakennuttama talo on sekä
Grotenfeltin koti että innostava ja mieluisa työpaikka.
– Tänne muutettuamme tiesin heti
mitä halusin. Halusin paikan, jossa kaikilla on rauhallista ja ihanaa olla.
Ylellinen hoitola voi toimia Grotenfeltin mielestä hyvin vaikka lomamatkan
korvikkeena. – Useammalle päivälle voi
valita kullekin erilaisen hoidon, mutta
jo yksikin hoito vie ajatukset ja mielen
muihin maailmoihin.

Yksittäin tai
pienissä ryhmissä
Beauty Spa Grankullaan on helppo tulla.
Parkkitilaa ei tarvitse etsiä ja hoidon
jälkeen voi pujahtaa kotiin kaikessa
rauhassa. Hoitolaan voi tulla vaikka
mukavan rennosti pukeutuneena.
– Levollinen olo säilyy näin pidempään. Eikä meiltä koskaan ole kiire pois.
Rauhallinen hetki teekupin ääressä kruunaa rentouttavan hoidon.

Beauty Spa Grankullan palvelut ovat
tarjolla myös iltaisin.
– Meille voi tulla yksin, pienellä
ystäväjoukolla, työporukalla, kokousryhmällä tai vaikka hyvien asiakkaiden
kanssa. Hoidot voidaan valita yksilöllisten mieltymysten mukaan. Tämä
on varmasti mieleenpainuva lahja tai
muistamistapa kelle tahansa.
Hoitolassa pystytään järjestämään hoitopalvelut kuuden hengen ryhmälle. Saliin
mahtuu pitämään kokousta 6-8 henkeä.
Lounastilaisuuksissa voi olla 10-12 henkeä. Pitopalvelu toimittaa haluttaessa paikalle sopivaa purtavaa aamiaisesta vaikka
kokonaiseen upeaan illalliseen.

Kahdenlaista
hoitotunnelmaa
Beauty Spa Grankullan kaksi hoitohuonetta ovat tunnelmaltaan hyvin
erilaisia.
Laitehuoneessa hyödynnetään uusinta
tekniikkaa. Vartalohoitoina ovat esimerkiksi veltostuneiden käsivarsien ja vatsan
kiinteyttäminen, reisien ja pakaroiden

Reilun tunnin kestävä THAY-hoito on vahva kokonaisvaltainen elämys.

selluliitin hoito sekä turvonneiden jalkojen nestekierron lisääminen.
– Hoidot ovat äärimmäinen tehokkaita. Samalla ne ovat kuitenkin miellyttäviä ja virkistäviä. En
halua tehdä mitään mikä
sattuu tai tuntuu epämiellyttävältä, Grotenfelt
kertoo.
Turvallisuuden ja mukavuuden varmistamiseksi ei
asiakasta jätetä hoitohuoneisiin koskaan yksin.
– Huoneet pidetään aina
asiakkaita varten lämpiminä ja siellä tarkenee itsekin työskennellä kevyissä
vaatteissa.

Ylellisissä hoidoissa yhdistyvät idän ja
lännen kauneudenhoito, jossa käytetään
kosmeettisten aineiden lisäksi hierontaa
ja uutta tekniikkaa. Sitä edustaa hoitopöytä, jossa tehostetaan kosmeettisten
aineiden vaikutusta höyryllä.
Hoito lisää hiussuonten verenkiertoa,
parantaa kudosten aineenvaihduntaa
ja hapenottokykyä, laukaisee lihasjännityksiä ja puhdistaa elimistöä kuonaaineista.
Beauty Spa Grankullassa annetaan
myös erilaisia kasvohoitoja, kestovärjäyksiä sekä käsi- ja jalkahoitoja. Saatavilla
on lisäksi laadukkaita kotihoitotuotteita
sekä lahjakortteja.
Kaikki hoidot sopivat sekä naisille
että miehille, joille nyt on myös tarjolla
oma miehinen tuotesarja.

Hiven mystiikkaa

Ylellisessä Beauty Spa Grankullassa arjen kiireet ja huolet unohtuvat hetkessä.

THAY-hoitohuoneessa
on itämaista tunnelmaa,
hämyä, höyryä, musiikkia, väriä ja tuoksua. Tämä
RVB:n kehittämä Therapy
Around You -hoito pohjautuu perinteisiin tiibetiläisiin hoitomuotoihin.

Yhteystiedot
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