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‘AROMA’ SPA & Laser Center

para você se entregar de‘corpo, face e alma’
HBBN - Rosana Lacerda
Fotos Divulgação

AROMA MENU

I

magina poder ter nos EUA
um SPA e um Centro de Laser, tudo em um mesmo local,
com a tecnologia americana e o
atendimento brasileiro. Este local
existe e não por acaso foi idealizado por uma Diva. Isso mesmo! A
empresária, proprietária do local,
Diva Kwon nasceu Edivaneia, mas
a beleza evidente e o talento nato
para cuidar da beleza dos outros
a tornou Diva. Ela nasceu no Rio
Grande do Sul, mas foi criada em
Santa Catarina. Hoje, já se passaram quase 20 anos aqui na América e muitas mulheres pelas suas
mãos. Diva conta que sempre foi
uma menina vaidosa e desde os
14 anos de idade fazia, na praia,
as unhas das amigas da mãe dela.
Estava aí já o primeiro indício do
talento e da independência em ganhar o próprio dinheiro. Aos 17
em um Centro de Estética fez os
cursos de depilação, massagem linfática, limpeza de pele e make up.
Resultado: ainda nesta idade, ganhou o primeiro concurso de maquiagem. O perfil de liderança e
a facilidade em gerenciamento
acabou a levando para a Faculdade
de Administração de Empresa. As
greves constantes da Universidade
e a crescente crise econômica do
Brasil foi o empurrão que faltava

FACIAL TREATMENTS
• Diva’s Facial
• Red Carpet Glow
• Goodbye Acne
• The Terminator
• Microdiamont Treatment
• Pick Your Own Chemical Peel
BODY TREATMENTS
• Choose to Lose
• Stress Reliever
• Baby Foot
• Lips and Hands Therapy
• Wax (all face e body)
• Lash & Brow Menu
• Make-up
• Hair & Nails Services
# Your Skin Analysis is Always Free!
um Spa completo, mas também
um Centro de laser com tecnologia de ponta. Quer mais? Um só
não! Dois. Isso mesmo, atualmente, Diva se divide entre as cidades
de Lawrence, onde tudo começou
e Westford, o mais recente Aroma
aberto para atender as diversas
clientes da região.

para ela vir com as amigas para
os EUA. Em Everett, durante
2 anos, Diva trabalhou no Dunkin Donuts e rapidamente, dedicada aprendeu inglês. Depois, por 7
anos, trabalhou em uma Cafeteria
de uma rede Canadense. Ali, Diva
diz ter feito escola de Administração e legislação aplicada nos
EUA. Sim, se tornou gerente e,
como tal, aprendeu a gerenciar,
promover desenvolver o negócio e
tudo que fosse necessário em relação as regras e leis americanas. Paralelamente, aplicou para obtenção
da documentação americana. Em
2009, Diva pode unir no próprio
negócio o talento desenvolvido na
área administrativa com o talento
nato. Ela conta que comprou de
uma amiga o Aroma. Naquela
época um salão de beleza e um
spa, digamos, com procedimentos
básicos. Hoje, passados apenas 8
anos, essa empreendedora pode
se orgulhar de ter não somente

AROMA E OS
PROCEDIMENTOS
QUE O ROSTO E O
CORPO AGRADECEM
Quem vê os olhos negros expressivos, os cabelos negros longos, a pele alva e a estatura ‘mignon’ não imagina do que essa Diva
é capaz. Para atender os quase 40
tipos de procedimentos oferecidos
no cardápio do Aroma esta mulher
exige muito de si e das pessoas que
para ela trabalham. Pensa que somente a licença para as funcionárias
atuarem é o suficiente? Não. Diva,
além de só contratar profissionais
com licença e certificação nas
áreas, faz questão do treinamento
e supervisão das mesmas ser feito
diretamente com ela. Diva explica
que o que diferencia o Aroma de
outros spas e centros de estética e
beleza, não são somente os equipamentos de tecnologia mais moderna, mas sim os procedimentos com
toque brasileiro tais com a Brazi-

lian Wax e a drenagem linfática,
mas também por entender e fazer
com que as funcionárias entendam
que elas não somente atendem um
cliente, elas cuidam da pessoa e estão lidando com a autoestima, com
o sonho. Assim, o retorno desta
paciente é mais importante do que
um atendimento apenas. Por isso,
Diva também não mede esforços em fazer parcerias com
enfermeiras e médicos renomados nos EUA, para que
os procedimentos estéticos
invasivos, tais como a toxina botulínica (botox) e os
preenchimentos, por exemplo, estejam nas mãos de
profissinais devidamente
qualificados. Então está
esperando o que para
conhecer de perto
essa diva que faz
questão de fazer de outras
pessoas divas também.

SERVIÇOS

AROMASPAELASERCENTER
• 225 Essex Street Lawrence
• 978 685 8883
• 175 Littleton Road (2nd FloorSte 5) Westford
• 978 692 0011
• www.AromaLaserCenter.com

Diva Kwon,
Proprietária
do Aroma
Spa & Laser Center

