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Essentia spa  

Rua 32, n.º 682, 4500-189, em Espinho 

Telefone: 916558818 

 

•! Desconto de 20% nos serviços prestados.  

•! O desconto referido não abrange campanhas ou promoções, pelo que apenas é 

válido para os serviços que constam do preçário.  

 

Manipura  

Rua 27, n.º195, Loja 17, em Espinho  

Telefone: 962133662

 

 

•! Desconto de 50% nos serviços prestados a todos os colaboradores.  

•! Desconto de 35% nos serviços prestados a duas pessoas a escolha. Cada 

colaborador poderá escolher duas pessoas externas ao corpo de bombeiros para 

usufruírem de 35 % de desconto, sendo que esta escolha será válida por um ano. 

 

                                                 Beautiful Heart 

Rua 32, n. º579, 4500-190, em Espinho 

Telefone: 934352640/1 

 

•! Desconto de 35% em tratamentos personalizados, 15% de desconto no ginásio da 

estética e serviços, oferta de um dia de tratamentos de corpo e rosto (3 

tratamentos do ginásio da estética mais uma avaliação corporal). Os referidos 

descontos dizem respeito ao centro de estética body concept. 
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•! Desconto de 40% nos pacotes de fotodepilação de 10 ou mais sessões, 15% de 

desconto em serviços, oferta de dois tratamentos de estética (uma sessão de 

fotodepilação numa zona e um tratamento de rosto para mulher), oferta de um 

tratamento de depilação (fotodepilação em três zonas a escolha) para homem. Os 

referidos descontos dizem respeito ao centro de estética depil concept 

Lux Health Club  

Rua Leiria da Relva, n.º131, 4410-155, em São Félix da Marinha 

Telefone: 914461460 

 

•! Desconto de 50% no valor da inscrição, podendo usufruir de SPA, todas as aulas 

e sala de musculação com professor.  

•! Desconto 10% em qualquer mensalidade. 

•! Oferta de avaliação física, avaliação nutrição, avaliação de fisioterapia, 

empréstimo de toalha, e de cacifo. 

•! Oferta de um Voucher de cinco dias para oferecer aos seus colaboradores. 

 

Tecnicópia  

Rua 11, n.º1611, 4500-190, em Espinho 

Telefone:  22 732 0058 

 

•! Desconto de 10% nos produtos para venda do 1º outorgante. 
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