
NECHAJTE SA ZLÁKAŤ
V duchu starogréckej kalokagatie, 
hlásajúcej harmóniu tela a ducha, pri-
chádza transformačné centrum XOXO 
BODY&MIND so zásadnou zmenou 
v smerovaní a poskytovaní služieb. Ako 
vôbec prvý salón na Slovensku a v su-
sedných Čechách, sústreďuje svoju 
pozornosť nielen na krásny zovňajšok 
svojich klientov, ale aj na ich vnútorné 
vyžarovanie, spokojnosť a sebavedomie. 

Už samotný názov našepkáva exkluzív-
ne služby a dokonale zladené prostre-
die. „Chceme, aby sa naše zákazníčky cí-
tili lepšie, sebavedomejšie a aby zmenu, 
ktorú podstupujú navonok, vnímali aj 
vo svojom vnútri a robili ju zmysluplne. 
Pretože len zmysluplné zmeny, s ktorý-
mi sú naši zákazníci stotožnení a spo-
kojní a ktoré ich robia šťastnými, môžu 
vnímať aj ostatní,“ vysvetľuje zámer 
spolumajiteľka Silvia Dragan.

ŠPIČKOVÝ SERVIS
O klientov je kráľovsky postarané už pri 
príchode na recepciu. Interiérový dizajn 
šitý na mieru samotnému priestoru 
napomáha vašim zmyslom pripraviť sa 
na ďalšie procedúry ešte skôr, ako sa 
k nim dostanete. Priestor je sprevádza-
ný harmóniou už od počiatku. Celkový 
dojem dotvárajú aj veľkolepé fotografie 
od Lukáša Kimličku. Oázou pokoja sa 
pre vás stanú tri multifunkčné tématic-

Bezchybný zovňajšok a fyzická krása vždy vychádzali zo zdravého a spokojného 
vnútra. Myšlienka celistvosti s výnimočným prepojením vonkajšej a vnútornej krásy 

sa spája v transformačnom a holistickom centre XOXO BODY&MIND v bratislavskom 
OC Cubicon. Práve tu má vnútro rovnaké postavenie ako vonkajšia príťažlivosť. 

Osobitý prístup ku klientom a snaha špecialistov dodať im ešte výnimočnejší pocit, 
prináša rad veľmi príjemných zmien, ktoré každý klient ocení. Stačí zatvoriť oči 

a predstaviť si ten najkrajší relax, regeneráciu a nasávať všadeprítomnú atmosféru 
wellness.
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klub náročnej ženy

Spojte vonkajšiu krásu 
s vnútorným rozkvetom



šiť. Vďaka tejto novej značke a nášmu 
personálu, vieme presne určiť, čo vaše 
vlasy potrebujú a riešiť základ problé-
mu, nie jeho príznaky,“ objasňuje Silvia 
Dragan. Odborníci z transformačného 
centra XOXO BODY&MIND sa budú 
hneď od začiatku venovať diagnostike 
vlasu, jeho histórii a po jednoduchom 
teste elasticity určia, ktorý produkto-
vý rad bude pre vlasy najvhodnejší. 
Zúfať nemusíte ani vtedy, ak si farbíte 
vlasy. Farby od Fuente sú zložené z ílu 
marockej lávy, pekárenského drož-
dia a harmančeka. Veď už naše staré 
mamy vedeli, aké zázraky robí droždie. 
Pri troche vedeckého umu a modernej 
technológii ním však možno nahradiť 
chemický amoniak. Vlasy môžu byť 
krásne iba vtedy, ak sú zdravé. A to 
je cesta, ktorou sa vydáva Fuente 
prostredníctvom najlepších salónov 
v Amerike, Ázii, Austrálii či Európe. 
O kvalite tejto značky svedčí aj fakt, že 
ju používa aj osobný kaderník vojvod-
kyne z Cambridge Kate Middleton.

CELOK AKO ZÁKLAD
Tak, ako kalokagatia prihliada na har-
móniu tela a ducha, tak holizmus pred-
stavuje filozofiu celistvosti. Zdôrazňuje 
prioritu celku pred časťou. A teda 
nielen starovekí učenci, ale aj východné 
náboženstvá hovoria o jednote tela, 
ducha a mysle. Východná filozofia vždy 
presadzovala myšlienku, že dualizmus 
je príčinou množstva rozporov a stresu 
v ľudskom živote. Aj keď sa holistické 
učenie datuje v západnom svete 20. 
storočím, uplatňuje sa popri ostatných 
oblastiach aj v liečení a životnom štýle. 
V bratislavskom XOXO BODY&MIND 
v Cubicone nájdete všetky cenné myš-
lienky dávnych čias spojené s moder-

ným prístupom k zákazníkovi a ex-
kluzívne služby, vďaka ktorým pôjde 
fyzická krása ruka v ruke s duševnou 
rovnováhou, ktorá otvára brány silného 
životného potenciálu. „Ja sa riadim 
pravidlom, že pravú krásu treba vidieť 
najprv zvnútra. Každý má individuálnu 
krásu, ktorú môže ukázať navonok,“ 
uzatvára Silvia Dragan.

DEŇ S XOXO
Môj príchod do salónu bol plný 
očakávaní. Vytvorila som si pohodlie 
v prírodnej kóji so šálkou bylinkového 
čaju a relax sa mohol začať. Všetky 
procedúry boli príjemné, cítila som sa 
uvoľnene, harmonicky, až sa mi nech-
celo odtiaľ odísť. Pedikúra, manikúra, 
kozmetika, denné líčenie a masáž ma 
odreagovali od každodenného zhonu. 
Slečny, ktoré ma mali na starosti boli 
profesionálne, sympatické a celkový 
dojem dotvárali úsmevom. Keďže všet-
ko prebehalo v štýle wellness, zatvore-
né oči ma preniesli do oázy pokoja, či 
dokonca k pokojným morským vlnám. 
Domov som prišla so skvelou náladou, 
pocitom regenerácie a nevedela 
som sa dočkať, kedy si opäť 
nechám rozmaznať pokož-
ku a na niekoľko hodín 
vypnem svoju 
myseľ.  

ké kóje, ktoré svojim dizajnom vyhovu-
jú aj najnáročnejším klientom. V abso-
lútnom súkromí jedného priestoru sa 
pri zákazníkovi môžu vystriedať viacerí 
odborníci na vonkajšiu krásu. Hýčkajú 
ich od vlasov, cez kozmetiku, masáže, 
manikúru a pedikúru. Salón poskytuje 
aj exkluzívnu službu osobného stylingu. 
Výber je možný z niekoľkých modulov. 
Od osobnej konzultácie, výberu správ-
nych farieb či štýlu pre vašu osobnosť, 
až po audit šatníka a asistovaný nákup. 
Pokiaľ vám záleží na celkovom dojme, 
správnom prejave a vedomostiach 
ohľadom vlastného image, tak nevá-
hajte. To všetko si klient vychutnáva pri 
šálke čaju či kvalitnej kávy. „Je pre nás 
veľmi dôležité, aby zákazníci vnímali 
služby všetkými zmyslami a vychutnali 
si tak celý okamih. Či sa dostanete do 

prírodnej, glam či pure kóje, všade si 
vaše telo oddýchne pri procedúrach 
a vaša duša zatiaľ môže relaxovať na 
Olympe,“ vysvetľuje Silvia Dragan. 
Exkluzívne služby tohto salónu však 
nekončia len multifunkčnými kójami.

KRÁSNE VLASY = ZDRAVÉ 
VLASY
Komplexné kráľovské služby treba 
zavŕšiť korunou krásy. A tou sú v tomto 
prípade samozrejme vlasy. Hairstylisti 
pracujú s novou výnimočnou vlasovou 
kozmetikou Fuente, ktorá pochádza 
z Holandska. Je to prvá profesionálna 
značka, ktorá v sebe spája maximál-
ne množstvo prírodných látok. Tie sa 
v spojitosti s modernými technológia-
mi pretvárajú do unikátnych, no najmä 
funkčných produktov. „Našich klientov 
už viac nemusia trápiť problémy s vlas-
mi, ktoré doteraz nevedeli nikde vyrie-

Hrajte 
o hodnotné 

ceny:

1. Tour de XOXO
a) Masáž 5 pokladov (55 minút)

b) XoXo masáž - špeciálna masáž tváre, 
krka a dekoltu (45 minút)

c) Wellness pedikúra - relax pre vaše nohy
d) Truffle ošetrenie

2. Balíček vlasovej kozmetiky 
Fuente v hodnote  50 eur

3. Balíček vlasovej kozmetiky 
Fuente v hodnote 30 eur

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:
Vysvetlite pojmy kalokagatia a holizmus?
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Odpovede posielajte do 21. 4. na email: sutaz@magazinexclusive.sk


