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Nascido em 2013 e
instalado no Centro
Comercial de Valongo,
o C&C Concept é um
projeto que nasceu de
um sonho e que com
determinação tornou-se
realidade.

Carla Moreira e Carla Silva – daí a origem do nome – traçaram planos e objetivos para criar o seu próprio salão dedicado
ao cuidado e à beleza. Aproximadamente cinco anos após a
fundação, o balanço que fazem é claramente positivo. “Acreditámos que tudo isto ia dar certo e deu! Neste momento, somos
uma empresa que está a evoluir de uma forma muito saudável,
que tem crescido nestes
tempos tão difíceis e que
aos poucos vai melhorando cada vez mais”, dizem.
Apresentando-nos
aquilo que o cliente pode
encontrar no seu salão,
explicam que aqui são
prestados “grande parte
dos serviços relacionados
com a beleza e bem-estar”. Embora seja um
espaço vocacionado para
todo o tipo de clientes, há
uma área em que o C&C
Concept tem um grande
nível de especialização:
“Temos uma habilidade
especial para trabalhar
louros e somos muito procuradas nesse sentido. Desenvolvemos tecnicas fantásticas em louros, assim como em qualquer
outro tipo de trabalho, mas é claro que, com as tendências que
têm sido lançadas, os louros são os mais procurados e tivemos
que nos especializar”. Independentemente do tipo de cabelo,
aquilo que é comum a qualquer trabalho que aqui se faça é o
lema que orienta o C&C Concept: “Respeitar a saúde do cabelo
é sempre a nossa maior prioridade”.

A trabalhar para isto, está uma equipa de cinco elementos, que as responsáveis consideram “muito motivada e com
muito equilíbrio”, que, para além do amor depositado em cada
trabalho, tem a vantagem de recorrer a algumas das melhores
marcas, como por exemplo a L’Oreal Profissional.
O cenário onde tal acontece é um salão que nos caracterizam como sendo “bastante acolhedor, com muita
luz e organizado para
que os clientes se sintam o mais confortáveis
possível”. Desde o início
que têm vindo a ser feitas
“bastantes melhorias a
esse nível, também para
refrescar o ambiente e
para que nunca ninguém
se canse da imagem,
embora mantendo sempre a essência que nos
distingue”.
Por fim, e ao abordarem o momento atual,
dizem-nos que “o C&C
Concept está em crescimento e vai continuar a crescer, trabalhamos todos os dias para
isso e não vamos parar por aqui. Temos uma razão de ser, temos
um conceito muito próprio e não iremos estagnar, mantendo o
objetivo de continuar e procurar sempre o melhor”. Dentro do
horizonte próspero que antevêm para o seu futuro, avançam que
um desejo a concretizar “será a abertura de mais um espaço
ou até mais, o que, tendo em conta a força que depositamos
neste projeto, vai acontecer”.
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