
Manjakan Diri di 4 Salon Unik Ini 

Menghabiskan waktu di salon pasti menjadi rutinitas yang kerap Wise Women lakukan. Selain 
bisa mengusir stress, melakukan perawatan di salon tentunya dapat mempercantik diri. 
Banyaknya pilihan salon di Kota Jakarta tentunya lebih memudahkan Anda untuk memilih salon 
sesuai kebutuhan dan budget. Namun, jika Wise Women ingin sesuatu yang berbeda, empat 
salon ini memiliki keunikannya tersendiri. Yuk, disimak!  

1. Instant Parlour 
Sesuai dengan namanya, konsep utama Instant Parlour adalah memberikan jasa salon dengan 
waktu yang cepat, yaitu 15-20 menit saja! Meskipun begitu, Anda tidak akan kecewa dengan 
hasilnya. Selain itu, salon yang berlokasi di bilangan Senopati, Jakarta ini memiliki konsep 
dekorasi yang unik. Sambil menikmati perawatan, Anda akan merasakan suasana retro 
layaknya Era 50-an. Dekorasi yang didominasi warna pink dan hijau juga membuat suasana 
feminin amat terasa didalamnya.  

2. Blackhouse Beauty 
Untuk Wise Women  yang bosan dengan suasana salon yang biasa-biasa saja, Blackhouse 
Beauty tentunya dapat dijadikan destinasi yang tepat. Menyediakan berbagai macam 
perawatan, salon ini memiliki konsep yang amat unik yakni bertemakan Hollywood. Dekorasi 
yang serba warna-warni serta diisi pernak-pernik menarik, ternyata juga diikuti dengan konsep 
unik penyajian salonnya, lho! Salah satunya jika mencoba perawatan creambath, Wise Women 
justru akan diberikan secangkir kue yang ternyata adalah cream untuk creambath Anda. Hmm, 
menarik, bukan?  

3. Beauty Bar 
Pada umumnya salon hanya dihiasi dengan cermin maupun kursi potong rambut, namun 
berbeda dengan yang ditawarkan oleh Beauty Bar. Beauty Bar mencoba mengusung konsep 
salon yang hommie alias nyaman seperti di rumah. Dekorasi yang elegan serta banyaknya sofa 
akan membuat Wise Women nyaman saat melakukan perawatan di sini. Tak hanya itu, Beauty 
Bar juga dapat Anda jadikan lokasi yang tepat untuk merayakan hari penting. Unik, kan?  

4. Blo Bar 
Tak berbeda jauh dengan salon sebelumnya, Blo Bar merupakan salon yang memiliki 
spesialisasi blow hair secara cepat. So, salon ini cocok banget untuk Wise Women yang 
memiliki segudang kesibukan.  Blo Bar juga dapat Anda jadikan andalan jika Wise Women ingin 
mewarnai rambut, pasalnya Blo Bar memiliki banyak sekali pilihan warna. Saat melakukan 
perawatan pun Anda tak perlu takut bosan, karena Anda bisa sambil mencicipi kopi ataupun 
camilan yang ada dalam mini cafe mereka.  

Wise Women pasti makin tertarik mecoba beragam perawatan di salon-salon tersebut? Yuk, 
coba suasana baru nan unik di salon-salon tersebut, jangan lupa juga untuk share pengalaman 
Wise Women di kolom quick reply, ya! 


