
I hjertet af Hellerup kan nogle af prin-
sessedrømmene blive til virkelighed, 
nu hvor vi har mødt prinsen på den 
hvide hest. Drømmen om at få lov til 
at være i centrum på den særlige dag. 

Beauty Salon Gold Pantera byder velkom-
men i en helt speciel forretning, med even-
tyrlige rammer. Store flotte kjole, mulighe-
den for at få flotte negle, lækkert hår, guld 
sko og meget mere. Indehaver Irina De åb-
nede forretningen i Hellerup for ikke mindre 
end et halvt år siden, hun har på den korte 

tid opnået mange faste kunder, der fortæller 
de ikke ville undvære den følelse de oplever 
som kunder hos Gold Pantera. Når du træ-
der ind i forretningen, er stemningen som 
et eventyr. Et venligt og smilende personale 
tager imod dig, du nærmest svæver hen til 
guldstolene, der er beklædt med swarovski 
krystaller, mens du spejler dig i meget store 
forgyldte guldspejle og flotte krystallysekro-
ner lyser rummet op. Det er så anderledes, 
så man nærmest tror, det er en drøm. 
Irina De fortæller: ”Vi er en elitesalon, der 
behandler vore kunder som VIP-kunder. Vi 

har alt, hvad der skal til for at skabe et nyt 
image, specielt for bruden, der skal opleve 
en særlig dag og bære mindet resten af livet. 
Derfor gør vi alt for at have fokus på den en-
kelte kunde og hendes behov. 

From russia with love
Fra Irina De var ganske lille, har hun hver 
dag haft glæden af at komme i hendes mors 
saloner. Moren, Tatiana De, startede for 
mange år siden de første saloner op i Rus-
land, og siden hen overtog Irina De forret-
ningerne. Som Irina fortæller, hver dag har 
jeg set min mor skabe nye images og stylet 
sine kunder, og skabt de smukkeste prinses-
ser, af helt almindelige piger. 
Allerede som lille besluttede jeg, at det var 
det jeg gerne ville arbejde med, og her står 
jeg i dag, i Danmark, og kan hjælpe hver 
enkelt pige med at få oplevelsen af at blive 
til en prinsesse. Det er et fantastisk arbej-
de. Irina De ser over mod væggen, hvor der 

Guld & 
Glamour
Mange kvinder venter på den store dag kommer, 
hvor alt skal være i orden fra start til slut. Den 
dag de skal sige ja til deres udkårende, og få lov 

til at være rigtige prinsesser.
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Behandlingspladserne er i guld. I et sidelokale til salo-
nen har Irina desuden lavet et lokale med brudekjoler 
hun selv har designet.

Gold Pantera salonen i Hellerup. 

Gold Pantera set indefra. 



hænger smukke kjoler i massevis, hårpynt 
og diademer ligge pænt på glashylden, og 
skoene står pænt side om side. Designeren 
bag disse mange accessories og kjoler er 
ikke mindre end Irina De selv. Jeg elsker at 
designe kjoler og accessories, så vores kun-
der kan få opfyldt alle sine drømme om at 
være en prinsesse, siger Irina De.
Irina De har holdt shows i mange lande i 
bl.a. Moskva, Hongkong, London og Paris. 
Hun er en travl og ihærdig pige, der brænder 
for hendes arbejde, og arbejder løbende med 
at videreudvikle hendes team. Hendes ar-
bejde med salonerne har omfattet en udvik-
ling af styles, frisurer og ikke mindst haute 
couture tøj. Det hårde arbejde har medført 
grand prix priser, i 2005 ved verdensmester-
skabet i Moskva, så hun ved hvad hun taler 
om. Og min store drøm er at åbne flere for-
retninger i Danmark, fortæller Irina De. 

Fra top til tå
Beauty Salon Gold Pantera tilbyder alle for-
mer for behandlinger fra top til tå, lige fra 
en makeover på 3 time, en fuldendt luksus-
behandling af hele kroppen, som tager ca. 5 
timer til massage, slankebehandlinger med 
LPG-metoden, manicure, pedicure, farv-
ning og retning af bryn og vipper. Og som 
de eneste i Danmark tilbyder Beauty Salon 
Gold Pantera hårbehandlinger efter ther-
mo-metoden, hvor håret bliver klippet med 
en opvarmet saks. Hårets ender er forsegles 
af varmen og bevarer hårets naturlige fugt 
og plejestofferne samt stimulerer selv-rege-
nerering af håret. Med andre ord tilbyder 
Beauty Salon Gold Pantera en ny stil til dig 
og din krop, til den store dag.   •••
 
Se meget mere på www.goldpantera.dk

Irina styler til tv-serien på TV4 
“Mig og min mor”.

Irina styler ikke kun brude og fotomodeller. 
Mange helt almindelige kvinder kommer i 
salonen i Hellerup, og bliver klippet og stylet 
af Irinas kyndige hænder.

Et show, hvor Irina både har sat håret, lagt make-
up’en og designet brudekjolerne. 

Irina laver ofte shows i samarbejde 
med sin søster. Her ses søsteren 
Elen med moderen Tatiana.


