OPEN
DAY
03.03.2018

09H30-20H00

AVALIAÇÃO FÍSICA
PHYSICAL EVALUATION

SESSÕES PT EXPRESS
PT EXPRESS SESSIONS

ALONGAMENTOS ASSISTIDOS

Reserve a sua avaliação grátis e
inscreva-se como sócio! Oferta da
Jóia de Inscrição e 10% de desconto na Mensalidade ou Anuidade.
Book your free evaluation and sign
up as a member! Free joining fee
and 10% discount in the Monthly or
Annuity.

Obtenha de forma eficaz resultados...Seja qual for a motivação o treino
será diversificado, seguro e sempre
pensado no melhor para si!
Get results effectively ... Whatever the
motivation, the training will be diverse,
safe and always thought of the best for
you!

Alongamento assistido possibilita
uma progressão correcta no
alongamento obtendo melhores
resultados!
Assisted stretching allows for
proper progression in stretching for
best results!

ASSISTED STRETCHINGS

AULAS DE FITNESS
FITNESS CLASSES

YOGA, PILATES & LOW PRESSURE
Escolha o seu horário e venha experimentar as nossas
aulas!
Choose your schedule and come try our lessons!
• Yoga 10h30 ou/or 18h00
• Pilates 10h50 ou/or 18h20
• Low Pressure 11h10 ou/or 18h40

RESERVE JÁ O SEU LUGAR! INSCRIÇÕES LIMITADAS!
RESERVE YOUR PLACE NOW! LIMITED ENTRY!

T: (+351)925 906 699
E: begonha.pires@cpvilamoura.com

MASSAGEM LOCALIZADA
LOCALIZED MASSAGE

FACIAL EXPRESSO
EXPRESS FACIAL

Permite
libertar
a
tensão
acumulada, deixando-o profundamente relaxado e revitalizado.
It allows you to release the
accumulated tension, leaving you
deeply relaxed and revitalized.

Ajuda a restaurar e a reafirmar a
pele. Nutre a sua pele deixando-a
lisa e luminosa.
Helps restore and reassure the skin.
Nourishes your skin leaving it
smooth and luminous.

RESERVE A SUA
SESSÃO GRÁTIS!
BOOK YOUR
FREE SESSION!
Oferta de 20% de
desconto na compra
de 2 ou mais tratamentos!
20% discount on the purchase
of 2 or more treatments!

INTRACEUTICALS
Rejuvenate, Opulance, Clarity, Atoxelene & Boosters
Intraceuticals Oxygen Treatments são uma experiência única que
fornece resultados imediatos. Linhas finas e manchas aparecem
visivelmente reduzidas, aparência de pele rejuvenescida, radiante e
fresca. Descubra a linha mais adequada ao seu tipo de pele.
Intraceuticals Oxygen Treatments are a unique experience that
provides immediate results. Thin lines and spots appear noticeably
reduced, appearance of skin rejuvenated, radiant and fresh.
Discover the most appropriate line for your skin type.

To the team of 02
Intraceuticals, I love
the treatments! So
does my face!
Love, Madonna.

Reserve your session for € 50 reusable when buying products or
treatments!

Reserve
a sua sessão
pelo valor de 50€
reutilizáveis na
compra de produtos
ou tratamentos!
PARCEIROS
PARTNERS

