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Skönhetsbehandlingar hem
till dig med Treatya
Som tvåbarnsmor och entreprenör vet Dominika Borg Peczynski
hur svårt det är att få tid över till sig själv. Hon skapade därför
Treatya – bokningstjänsten för skönhetsbehandlingar i hemmet.

– Jag tycker att
fåfänga är sunt. Jag
tycker inte att det är
dålig egenskap man
ska bekämpa.

– Jag känner så många som håller på med skönhetsbehandlingar så jag har alltid haft privilegiet

att kunna ringa till någon och säga, kan inte du komma hem till mig och fixa
det här, säger Dominika som med Treatya vill ge andra samma möjlighet.
Aktuell med självbiografin Jag gör som jag vill, som ges ut i september på
Mondials förlag, ser hon Treatya som en både trygg och tidsbesparande tjänst.
– Det är en win win, säger hon.
– Bra för den som bokar, att slippa gå någonstans. Folk med stressiga jobb
som har svårt att komma iväg, göra någonting för sig själva och så där.
Även behandlarna gynnas.
– Man kan absolut vara knuten till en salong, men det går också jättebra att
använda oss som plattform, säger Dominika.
Med pandemin upplever hon att det går väldigt bra för det relativt nystartade
företaget och nämner den amerikanska motsvarigheten Glamsquad, som delvis
inspirerat till Treatyas affärsmodell.
– I ett större perspektiv har pandemin påskyndat digitaliseringen. Det är ett
jättekliv, säger Dominika.

Inredningsföretaget Geco:

Interior design
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Harry och Bitte Granlund är syskonparet bakom det framgångs
rika inredningsföretaget GECO, som sedan 1997 designat lust
fyllda och personliga hem åt kunder världen över. Här berättar de
om vad som skiljer GECO från andra inredningsarkitekter och
varför en riktigt bra planlösning gör hela skillnaden.

Så vad betyder skönhet egentligen?

– Jag ska vara ärlig och säga att ofta betyder det att någon annan kommer
och gör någonting som gör att jag ser snygg ut, säger hon och skrattar.
– Jag tycker att fåfänga är sunt. Jag tycker inte att det är en dålig egenskap
man ska bekämpa.
Boka din skönhetsbehandling på TREATYA.COM

Njut med stil på T Spa,

GRAND HOTEL
TREMEZZO

Älskar du också hösten? Då rekommenderar Bucket List att du firar in den med stil

på luxuösa T Spa - Grand Hotel Tremezzo. Vackert belägen vid Comosjön är
Grand Hotel Tremezzo en lika glamorös som romantisk resort, med ett spa som
täcker allt du behöver för att ladda trötta batterier. Ljuvlig panoramautsikt över
kullerstensbelagda städer, böljande kullar, svalkande dopp i poolen och en näst
intill scenografisk vy om kvällarna till din cocktail, utgör bara en bråkdel av den

Oktober-weekend på T-Spa Grand Hotel Tremezzo
Erbjudandet inkluderar:
– Boende med guldkant på Grand Hotel Tremezzo till 15% rabatt.
– Möjlighet till uppgradering av rum.
– 100 euro på valfri behandling T Spa.
– Frukostbuffé på La Terrazza Restaurang.
– Förmånen att checka in tidigt och checka ut lite senare.
(Erbjudandet gäller till och med den 24 oktober 2020.)

italienska magin.
Under oktober månad kan du dessutom njuta av en ljuvlig spa-weekend
på T Spa, tillsammans med allt annat Grand Hotel Tremezzo har att erbju
da till 15% rabatt. Bli ett med Comosjöns sköna omgivningar och unna dig
några nätters rekreation.
Ta del av erbjudandet och boka ditt spa-äventyr på GRANDHOTELTREMEZZO.COM

Hotellet stänger för säsongen i slutet av oktober.
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