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PROTOCOL0 NATURAL HAIR SPA 

0 Natural Hair Spa k um Instituto de Beleza situado no coraqao de Lisboa, 
Rua Dona EstefZnia no 8 1 A. 
0 horhrio de funcionamento C de Segunda a Shbado das 8H 2s 20H. 
No nosso espaqo encontra uma Cafetaria, Instituto de Beleza e Espaqo 
Infantil. Com urn conceit0 no minimo diferente, o NHS esta actividade 
desde Marqo de 2006. 
Poderii encontrar todos os serviqos ligados a area da beleza ferninina e 
masculina. 
Este protocolo destina-se a todos os colaboradores da Associa~iio Sindical 
dos fbncion~os tkcnicos, administrativos, auxiliares e operadores da 
policia judicihria - ASFTAO 1 PJ. 

C O N D I C ~ E S  
Desconto de 10% sobre os ~recos de tabela nos serviqos do Institute, 
except0 nos serviqos de Cafetaria, e prestaqiio de serviqos. 
0 s  descontos nao silo acumulaveis corn outras ofertas ou promoq6es em 
vigor. 
Para que possa usufiuir do seu desconto no mm$@l, apenas 
tem que apresentar o seu cartgo, devidarnente identificado corn o norne do 
colaborador e a que instituiqiiolempresa pertence. 

Este acordo 6 livre de ser rescindido, sem necessidade de aviso prCvio por 
qualquer uma das entidades. 
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CABELEIREIRO 
MANICURE/PEDICURE 
DEPILACAO NORMAL / DEPILACAO A LASER* - Tabela de Preqos em anexo 

9 Spa Manicure 
9 Spa Pedicure 

ESTETICA 
TRATAMENTOS ROSTO 

P Hidrataqaes 
9 ReafirmagZio e lifting facial 
9 Oxigenaqgo Facial 
9 Limpezas de pele 
9 ACCENT - TRATAMENTO COM RADIOFREQUENCIA*- Tabela de 

preqos em anexo. 

TRATAMENTOS CORPO 
P Massagem modeladora + celulite + gordura localizada - preqo sob orqamento 
9 Chocoterapia + massagem relaxante 
P Massagens Energeticas 
P Drenagem Linfatica 
9 Bronzeamento 
9 Exfoliaq80 corporal 
9 Massagem individual localizada 
P Massagem terapeutica 
P REIIU, REFLEXOLOGIA, SHIATSU, FLORAIS DE BACH. 

Maquilhagem Profissional 
Maquilhagem de Dial Noitel Fashion - 3% 
Maquilhagem noiva com e sem teste 

Pacotes Especiais para Noivos 

9 Individual - 90€ 
9 Quatro pessoas - 608 

0 s  cursos g o  realizados nas instalaq6es do Natural Hair Spa. 
Testes e marca~6es com uma semana de antecedencia; 
As maquilhagens slo realizadas nas instala~6es do Natural Hair Spa, o deslocamento do profissional a outro local tem 
um acrkscimo no valor dependente da zona. 

Informaqaes mediante marcaqlo de entrevista. 

0 s  cursos siio realizados nas instalaqaes do Natural Hair Spa. 
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el3 
Surpreenda os seus arnigos e farniliares com ofertas de Cheque-prenda. Usufi-ua das 
nossas ofertas em dias especiais (Dia da MFie, Dias dos Namorados) onde podera optar 
por um valor ou por um servi~o especifico. 
0 s  Cheque-prenda ou Certificados de Oferta, silo vhlidos para qualquer serviqo NHS e 
t6m a duraqk de um ano. 

Estas e muitas outras ofertas pode encontrar no site www.natura1hairspa.pt. 

Contactos 
Tel: 2 1 3 159344 
Mail: natural.hair.spa@ armail.pt 


