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SALON MESECASALON MESECA

DEJSTVA
Lastnica: 

Nataša Godler Trilar

Lokacija: 
Peričeva 17, Bežigrajski 

dvor, Ljubljana

Storitve: 
Nega obraza in sprostilni 

rituali za obraz, masaža in 
limfna drenaža obraza, 

organska nega,  
kozmetična terapija, 

programi za suho kožo, 
akne, pomlajevanje 
obraza, tonus kože, 

zmanjšanje pigmentacij, 
Remodelling obraza, 

Intraceuticals kisikova 
infuzija, fotopomlajevanje, 

kislinski pilingi, kolarij, 
trajno odstranjevanje 

dlačic, depilacija, 
podaljševanje trepalnic.

Znamke:
Intraceuticals Oxygen 

Infusion, Aikon 
DermaSystems, Priori 

AntiAging authority, 
Mesoestetic, comfort 
zone, Xtreme Lashes, 

MUD (Make-up 
Designory), Neyes, LPG, 

Perron Rigot, Magnetic in 
Indigo nails.

FB stran

 NatashaSpace
 

KONTAKT
NatashaSPAce,  

Peričeva 17, Ljubljana
01/436 50 37  

info@natasha.si

Umirjena glasba, nežen vonj, 
estetsko opremljen prostor 
in prijazen pozdrav so prvi 
pokazatelji, da si vstopil v 

salon, ki ga vodi oseba s srcem in ve
liko pozornostjo do svojih strank. Ko 
ošvrkneš še zadovoljen izraz na sijo
čem in negovanem obrazu odhajajo
če dame, pa si lahko prepričan, da si 
našel oazo lepote sredi Ljubljane – 
NatashaSPAce, kjer Nataša Godler 
Trilar svoje stranke razvaja in jim po
maga do vidnih rezultatov na koži in 
počutju.

Natašo Godler Trilar je kozmetika 
magično privlačila odkar pomni. »Že 
kot majhna deklica sem svoje punč
ke masirala s kremo in jih negovala. 
Od nekdaj sem si srčno želela delati 
'take stvari' in to me še danes stra
stno veseli.« Po končani Srednji šoli 

Sprostilna oaza sredi  
urbanega vrveža

NatashaSPAce je Godler Trilarjeva 
zasnovala kot sprostilno oazo sredi 
urbanega vrveža. Ideja je stranki nu
diti  vse za nego telesa in obraza na 
enem mestu. Lastnica izbira le vrhun
ske materiale za delo, aparate in sto
ritve, ki jih brez izjeme preizkusi in 
uporablja tudi sama. Z letom 2017 je 
k sodelovanju povabila nove partner
je, Hišo lepote NEW YOU, ki so prev
zeli izvajanje storitev za telo in jih 
nadgradili. »Jaz sem se tako sedaj v 
celoti posvetila terapijam za obraz in 
sem trenutno sredi velikega izobra
ževalnega procesa, kreiranja novih 
neg obraza, programa za celostno po
mlajevanje in prenovi spletne stra
ni.«
Obiskovalke tega salona so v veliki 
meri ženske, ki želijo vidne spre
membe v izgledu svoje kože, večji del 
naših strank so poslovne ženske sre
dnjih let, ki želijo da je njihova koža 
čudovita, negovana, sijoča in mla
dostna. Ni pa NatashaSPAce rezervi
ran le zanje: na terapije pridejo tako 
mlajši obiskovalci s težavami s kožo, 
kot upokojenke z zelo suho kožo.

Modus vivendi

»Ponosna sem na to, da sem uspela 
ustvariti otroške sanje. Ne pravim da 
je enostavno, v nobenem biznisu ni. 
Vendar je moje delo zelo nagrajujo
če. Moje življenje in moje delo sta ne
ločljivo povezana. Modus vivendi – 
moj salon je moj način življenja. In 
zelo srečni smo ljudje, ki imamo pri
vilegij, da neskončno uživamo v svo
jem delu. Pred rojstvom moje srčice, 
ki danes šteje že dobri dve leti, je bil 

NatashaSPAce – CENTER KOZMETIČNE TERAPIJE

za farmacijo in zdravstvo je izobraže
vanje nadaljevala v smer kozmetike. 
Najbolj pa se je njeno izobraževanje 
intenziviralo v zadnjih 15, še posebej 
v zadnjih 5 letih. Svojo poklicno pot 
je v tem obdobju precej spremenila, 
še posebej v zadnjih nekaj letih, ko je 
sprejela odločitev, da se v celoti pos
veti področjem, ki jo v zadnjem času 
neustavljivo privlačijo – nega obraza, 
celostno pomlajevanje in kozmetič
na terapija z namenom doseganja vi
dnih rezultatov. »Moja strast sta raz
iskovanje in izobraževanje na 
področju pomlajevalnega življenjske
ga sloga. Kombinacija režima protiv
netne/antiage prehrane, prehranskih 
dodatkov, ustrezne izbire tretmajev 
in podaljšana nega doma, so teme s 
katerimi živim, diham in delam,« 
pove karizmatična sogovornica.

zanesljivo NatashaSPAce moj otrok,« 
se z ljubečim pogledom nasmehne 
sogovornica.

Vizija za prihodnost:  
vidni rezultati

Lastnica salona ima natančno izde
lano vizijo za prihodnost, to  so tera
pije z vidnimi in merljivimi rezultati. 
V bližnji prihodnosti si želi zaključi
ti in svojim strankam ponuditi avtor
ski program celostnega pomlajevanja 
in povečati ter razširiti obseg  terapij 
za obraz. Trenutno je v testiranju no
vih, izredno učinkovitih postopkov 
pomlajevanja, ki bodo na voljo jese
ni 2017. Nato sledijo nadgradnje. 
»Osebno zelo uživam v svojem delu. 
Želim si zadovoljnih strank, stranke 
z rezultati, ki se bodo vedno rade vra
čale in se z nami veselile novosti. 
Zase osebno pa si želim več prostega 
časa za mojo punčko, zase in za moja 
izobraževanja in hobije.« 

Vabljeni v svet lepote, zdravja in  
dobrega počutja Nataše Godler Trilar!

 Špela Malgaj
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Otroške sanje postanejo  
resničnost

NatashaSPAce v letošnjem letu pra
znuje 17. rojstni dan. Prvi salon z ime
nom Natasha je izkušena kozmeti
čarka odprla leta 2000, saj je imela 
drugačno vizijo, kot v salonih, kjer je 
bila zaposlena. Želela si je stvari za
peljati drugače. Zaradi finančnih 
omejitev je trajalo kar nekaj let, pre
den je to v resnici realizirala v letu 
2007, ko se je »rodil njen takratni ot
rok«, domovanje sprostilnih in lepo
tnih ritualov NatashaSPAce. Ena nje
nih strasti je tudi notranji ambient, 
zato je veliko energije posvetila izgle
du salona. V decembru 2016 je z zdru
žitvijo z novimi partnerji del salona 
dobil novo podobo. 


