"دول هاوس دبي يفتتح صالون تجميل بيوتي هاوس المتخصص لنساء اإلمارات"

دول هاوس دبي يرحب بنساء اإلمارات المتألقات ويقدم أفضل وسائل العناية بالجمال في دبي
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 3 -أكتوبر 2102

افتتح دول هاوس في دبي رسميا فرع الجمي ار الكائن في نادي دبي

للسيدات" ،بيت الجمال والتألق" وأحد أحدث صالونات التجميل التي تقدم
خدمات متكاملة للعناية بالجمال وأكثرها تألقًا.

أسست السيدة منى قطان-سيدة المجتمع واألعمال العراقية/األمريكية-
هذا الصالون بمشاركة سيدة األعمال الشهيرة بسمة الفهيم مؤسسة شركة

إيفنت ار إيفنتز في أبوظبي ،بهدف وضع معايير جديدة لصالونات التجميل
في دبي ترقى إلى المستوى العالمي.
ُيطلق على الصالون "نقطة التقاء الجديدة والمفضلة للجميالت" ،حيث
أصبح بالفعل الوجهة المفضلة لبعض من أشهر سيدات المجتمع واألعمال في دبي .ويقدم صالون دول هاوس أحدث أساليب العناية
فضال عن
باألظافر وتجميلها بطرق رسوم طالء األظافر المتنوعة من خالل أكبر كافيار بار في دبي وكذلك رسم الفلفت والمينكس،
ً
استخدام تشكيلة واسعة من نقوش وفصوص سواروفسكي الكريستالية.

تقول السيدة قطان عن صالونها األنيق للغاية والمميز بتصاميم تجمع بين اللونين الوردي
واألرجواني" :أرغب حقًا في أن تشعر المرأة أنها باتت أكثر تألقًا بمجرد دخولها إلى هذا
المكان" .هذا ويوصف الصالون بأنه "أجمل صالون في دبي" لما يتميز به من طراز فريد
وثريات متدلية .وقد استطاع صالون دول هاوس دبي الوصول حقًا إلى قلوب نساء
قسما
اإلمارات ،حيث يلبي الصالون جميع احتياجات المرأة للعناية بجمالها حيث يضم ً

فضال عن المكتبة
ممتاز لبيع أدوات التجميل يعرض مجموعة كبيرة ومتكاملة من المنتجات،
ًا
ً
بدءا من الكشف عن
التي تحتوي على عدد من الكتب التي تتناول كل شيء يتعلق بالجمال ً
أسرار تزين النجمات الشهيرات وحتى نصائح أشهر المبدعين العاملين بمجال التجميل.

وعلى الرغم من تخصص الصالون في فنون تجميل األظافر الفريدة والعناية الفائقة بعالج الشعر وتركيب الشعر المستعار ،إال أنه يقدم
أيضا مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل تركيب الرموش المستعارة والتدليك وأقنعة الوجه والرذاذ اإليطالي الفاخر الذي يضفي
ً
اللون البرونزي على البشرة ،إضافة إلى أحدث صيحات تصفيف الشعر وازالة الشعر الزائد .ومن جانبها ،تقول السيدة بسمة الفهيم:

"نرغب حقًا في أن تعيش النساء تجربة جديدة بمجرد دخولهن الصالون ،تجربة لم يعشنها من قبل .ونهدف إلى أن تبدو كل عميلة في
أجمل ُحلة وأن تشعر بتألقها وأن تحيا تجربة شخصية ال تُنسى .كما نهدف إلى وضع معايير لصالونات التجميل في اإلمارات ونعمل
لجعل ذلك حقيقة".

وفي إشارة إلى عميالت الصالون المميزات من كبار الشخصيات ،تقول السيدة بسمة الفهيم" :لقد
رحبت النساء حقًا بافتتاح الصالون ،ونشعر بالسعادة لكون التزامنا باالمتياز وحرصنا على
االبتكار يدفعهن للشعور باأللفة وكأنهن في منازلهن .فمن الشائع أن تقضي بعض النساء يومهن
كامال هنا" .كما أوضحت أن جميع وحدات تصفيف الشعر مزودة بحامل لجهاز آي باد وشاشة
ً
عرض حتى تتمكن العميالت من تصفح شبكة اإلنترنت أو مشاهدة برامجهن المفضلة على
التلفزيون مع توفر أكثر من  01،111برنامج تلفزيوني وفيلم.

وتضيف السيدة منى قطان" :يتمثل هدفنا الحقيقي في تقديم أفضل تجربة للنساء يمكن أن يجدنها
في صالونات التجميل من خالل تحقيق التوازن بين الراحة والخدمة الرائعة والعناية بالجمال".

نبذة عن دول هاوس:
ُيعد دول هاوس أحد أحدث صالونات التجميل في دبي حيث ُيقدم خدماته المتكاملة في نادي دبي للسيدات الكائن في شارع شاطئ
الجمي ار .وقد أسسته كل من :منى قطان وبسمة الفهيم.
للحصول على المزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني وصفحات التواصل االجتماعي:
 ،www.TheDollhouseDubai.comفيسبوكhttp://www.facebook.com/DollhouseDubai:

تويتر https://twitter.com/DollHouseDubai :إنستاجرامhttp://web.stagram.com/n/dollhousedubai/:
للحصول على المزيد من المعلوماتُ ،يرجى االتصال بـ (ُيرجى عدم نشر البيانات التالية):
منى قطان
الشريك القائم بأعمال المدير
بريد إلكترونيMona@thedollhousedubai.com :
صالون تجميل دول هاوس

www.TheDollhouseDubai.com

