De wereld van
Grand Salon
Het is een onverwachte parel aan de rand van de
Rotterdamse binnenstad met haar spectaculaire
skyline van moderne torens: Grand Salon. De plek
waar Franse elegantie samensmelt met gastvrijheid,
creativiteit en pure ambacht. De plek waar cliënten al
meer dan dertig jaar terecht kunnen voor de perfecte
look. En waar Rotterdam meebeweegt in een flow
van vernieuwing en verjonging, zo bewegen wij ook
mee met onze gasten - jong en oud.

E

r is niets mooier dan zien hoe
iedere generatie zich vol overgave
onderdompelt in de ongedwongen
sfeer van ons salon. Hoe ze ons het
vertrouwen van een mooi kapsel in de handen
leggen. Of we nu een look creëren voor een
bijzondere gelegenheid als een promotie, trouwerij
of een sollicitatiegesprek, of dat we een goed te
onderhouden dagelijkse look maken: alle dames
en heren lopen met een tevreden gevoel de salon

uit, omdat deze look past bij wie ze zijn. Een look
met natuurlijke nuances, verfijnde accenten als
Balayage, of moderne looks als dip-dye, shading
of ombre.

Toewijding
Die match tussen wie jij bent en die ideale look
kan alleen maar tot stand komen wanneer
professionals hun vak met toewijding verstaan.
Specialisten die van mooi, glanzend en gezond

haar houden en gekozen hebben om in een
specifieke techniek te excelleren. Daarom bestaat
ons team uit deskundigen op het vlak van kleur,
haarverlenging met Djarling hair extensions, galaen bruidskapsels, threading, visagie en OPI nagels.

Verwennen
Echter, los van hoogwaardige, technische kennis
van het kappersvak en cosmetica, vinden wij het
vooral fijn als onze cliënten zich thuis voelen.
Dat gevoel geven we hen door hen lekker te
verwennen. Bestel dus heerlijke broodjes van onze
lunchkaart of trakteer jezelf – of een ander – op
een van de luxe tassen, exclusieve huisparfums
van Dr. Franjes Virenze of de niche parfums
van Annick Goutal. Want ja, die parel in het
midden van Rotterdam is een plek van compleet
welbehagen.
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