
 consulta 
de avaliação 

gratuita

CORPO | ROSTO 
   DEPILAÇÃO | MASSAGENS 



PLANOS AdAPtAdOS 
à SuA medidA
Desenvolvemos planos personalizados de rosto e corpo, concebidos à medida das 

necessidades de cada cliente, e em função dos resultados de uma completa consulta 

de avaliação, conjugando tratamentos eletroestéticos, cosméticos e manuais 

OS meLhOreS PrOfiSSiONAiS 
A CuidArem de Si
A nossa equipa técnica garante todo o rigor e qualidade na prestação de cuidados  

de estética, sempre adaptados aos seus objectivos.

Nos centros de estética Well’s, encontra os mais avançados tratamentos  
de rosto, corpo, massagens e depilação permanente realizados  
num ambiente tranquilo e com total privacidade.

Marque já a sua consulta 
de avaliação gratuita

Campanhas todo o ano com os melhores descontos  em Cartão Continente. 

Utilize ainda o saldo do seu cartão nos nossos Centros.

808 101 707*

*Custo da chamada local, todos os dias das 9h às 20h



trAtAmeNtOS COmBiNAdOS
BiO revitALizANteS
Tratamentos não invasivos que combinam “cocktails”, 
com elevada concentração de ativos,  com as técnicas 
de Dermo-oxigenação e Dermaroller. | 40 min 
3 Protocolos distintos:

VITAMINAS - Luminosidade e Prevenção 
ÁCIDO HIALURÓNICO - Hidratação e Densidade 
PEPTÍDEOS - Antirrugas e Ação “alisadora”

ArOShA SOLutiONS
Programa de tratamento intensivo. O Sistema Matrixtech Biocellulose, 
com boost de ativos de extrema absorção, é o passo para uma Pele Perfeita. 
| 55 min 
Disponível em 3 Protocolos: 

OxygENETIC - Oxigenação e “Detox”
CELLULAR LIFT - Firmeza e Ação Lifting
AgE RESOLUTION - Rejuvenescimento global

LimPezAS PeLe
LimPezA de PeLe uLtrASSONS
Promove luminosidade e elasticidade da pele. 
Remove as células mortas e estimula a microcirculação 
por ação das ondas vibratórias de ultrassons. | 25 min. 
 
 
 
LimPezA de PeLe PrOfuNdA
Tratamento completo que inclui esfoliação, aplicação de 
vapor-ozono, extração de impurezas e aplicação de máscara 
regeneradora. Pele suave, uniforme e luminosa. | 75 min.

trAtAmeNtOS 
eLetrOeStÉtiCOS
rAdiOfrequêNCiA
Firmeza, densidade e definição do contorno facial pela 
estimulação da produção natural do colagénio. | 30 min. 
 
meSOterAPiA NãO iNvASivA
Ação hidratante/antienvelhecimento/refirmante. 
Tratamento indolor que utiliza correntes de média 
frequência para penetração profunda dos princípios ativos 
selecionados para cada objetivo. | 30 min.

miCrOdermOABrASãO
Pele renovada com peeling não invasivo. Ação combinada  
de abrasão e sucção para uma pele uniforme. | 30 min.

SkiN Gym
Massagem tensora e antirrugas. Estimula a atividade  
celular e aumenta a oxigenação. | 25 min.

69€
p/sessão

29€
p/sessão

uLtrALift
Efeito lifting imediato. Pele com aspeto jovem e luminoso 
pela combinação de colagénio e ultrassons. | 30 min. 

rOStO

67€PACK 4 79€
p/sessão p/sessão

58€PACK 4 69€
p/sessão p/sessão

PLANOS exCLuSivOS
Os Planos de rosto exclusivos Well’s combinam cosmética profissional 
com elevada concentração e eletroestética avançada, como: radiofrequência, 
oxigenação, dermoabrasão, microvibração ultrassónica, cryolifting  
e mesoterapia não invasiva, em protocolos personalizados para resultados 
visíveis e eficazes logo após as primeiras sessões. | 40 min.

hidrALiGht - Hidratação profunda e luminosidade

firmvitAL - Firmeza e densidade

GLOBAL AGe - Regeneração intensiva
 

SPeed BeAuty
A solução ideal para cuidar de si em pouco tempo. Plano 10 tratamentos 
eletroestética: hidratação, firmeza e elasticidade. | 30 min.

35€PACK 6 42€
p/sessão p/sessão

22€PACK 10 p/sessão

28€PACK 6 33€
p/sessão p/sessão

25€PACK 6 29€
p/sessão p/sessão

PeeLiNG quÍmiCO
O peeling ácido não invasivo que devolve luminosidade e renovação celular. 
Ideal para pele baça, tez irregular e fotoenvelhecimento. | 30 min.

42,5€PACK 4 50€
p/sessão p/sessão



BODySTART  
Plano personalizado que combina  tratamentos de eletroestética para redução de gordura 
localizada, celulite ou flacidez. | 30 min. 

ÚLtimA iNOvAçãO 
PArA um COrPO WeLL’S.

24€PACK 10 

COrPO

PLANOS exCLuSivOS
PROgRAMA WELL’S BODySHAPE
A última inovação que associa a tecnologia mais avançada e cosmética profissional  
com elevada concentração, para entregar os resultados mais rápidos e eficazes. | 40 min.

CeLLufree 
Celulite 
Solução de vanguarda desenvolvida para combater Celulite através do efeito TriActif, que 
consiste na aplicação combinada de termoterapia, eletroestimulação e eletroporação, 
para conseguir o melhor resultado num tempo recorde. A eficácia deste tratamento  
é comprovada com avaliação por placas termográficas Celluvision.

SLimfLASh 
Gordura localizada
Tratamento preciso e eficaz, com tecnologia inovadora de dupla ação, para 
problemas de adiposidade localizada e excesso de volume corporal. Enquanto 
a transmissão de ultrassons de 40 kHz atua em profundidade na destruição 
de adipócitos, estimulando ao mesmo tempo a circulação sanguínea, o efeito 
de eletroporação potencia a absorção dos princípios ativos.

deePfirm  
flacidez cutânea e muscular
Resultado da evolução dos tratamentos contra a perda de firmeza através 
da precisa combinação entre radiofrequência monopolar e bipolar capacitiva de 1 MHz, 
mesoterapia não invasiva e ginástica passiva num protocolo integral de tripla ação.

37€PACK 10 49€
p/sessão p/sessão

p/sessão



LiPOCAvitAçãO
Redução de gordura e celulite. A ação mecânica dos ultrassons induz  
a rutura das células gordas. | 30 min.

rAdiOfrequêNCiA
Combate a flacidez e celulite. As ondas de radiofrequência promovem 
a tonificação cutânea e, simultaneamente, o efeito térmico profundo 
atua sobre a gordura acumulada e celulite. | 30 min.

eLetrOeStimuLAçãO muSCuLAr
Corpo Firme e Tonificado. Associação de terapia termoativa  
e ginástica passiva para remodelação corporal. | 30 min.

meSOterAPiA NãO iNvASivA
Diminuição da celulite e gordura localizada. Tratamento não invasivo 
e indolor que utiliza correntes de média frequência para uma 
penetração profunda de princípios ativos específicos. | 30 min.

PreSSOterAPiA
Pernas mais leves e ação adelgaçante. Drenagem linfática mecânica 
que ativa a circulação venosa e linfática. | 30 min.

trAtAmeNtOS COmBiNAdOS

ArOShA PerfOrmANCe
Programa intensivo de remodelação corporal. Tecnologia  
de Bandas Arosha com elevada concentração de ativos num 
protocolo combinado com massagem e pressoterapia.  
3 Protocolos específicos com  resultados desde a 1ª sessão.  
| 55 min.

SLIMCELL - Redutor
EDEMACELL - Celulite
FIRMCELL - Firmeza

trAtAmeNtOS 
eLetrOeStÉtiCOS

PreSSOterAPiA COm BANdAS ArOShA
Ação adelgaçante, anticelulite e refirmante. Associa a ação  
das bandas Arosha com alta concentração de princípios ativos  
às vantagens da pressoterapia. Resultados desde a 1ª sessão. | 40 min.

25€PACK 6 29€
p/sessão

28€PACK 6 33€
p/sessão

36€PACK 6 42€
p/sessão

p/sessão

p/sessão

67€PACK 4 79€
p/sessão p/sessão

p/sessão



LOCALizAdAS eSPeCÍfiCAS COrPO iNteirO
ANtiCeLuLite e AdeLGAçANte
Tratamento manual para destruição dos nódulos celulíticos. 
Elimina toxinas e reduz o volume corporal. | 30 min.

dreNANte PerNAS
Estimula a circulação sanguínea e linfática.
Previne e diminui edemas. | 30 min.

remOdeLANte e tONifiCANte
Ativa a circulação sanguínea, combate a flacidez e promove 
a tonicidade cutânea e muscular. | 30 min.

COStAS
Alivia as dores e contraturas musculares nas costas, 
nuca e ombros. | 30 min.

PACK 6 28€33€
p/sessão p/sessão

reLAxANte ANti-StreSS
Protocolo exclusivo para descontração e alívio do stress.
Promove o relaxamento e atenua as tensões musculares. | 50 min.

PACK 6 42€49,5€
p/sessãop/sessão

mASSAGeNS



Axilas, Antebraços, Decote, Glúteos (exterior), Maçãs de rosto, 
Mamas, Nádegas internas, Nuca, Pescoço, Virilha normal e 
cavada. 

SeSSÕeS AvuLSAS
Auréolas mamárias, Buço, Intermamária, Lábio inferior, 
Linha alba, Nariz, Patilhas, Pés, Piramidal, Púbis, Queixo, 
Testa, Zona extra.

Abdómen, Barba, Glúteo Completo, Lombar, Ombros, 
Órgãos genitais, Rosto Completo, Virilha Completa.

Braço Completo, Costas Parciais , Coxas, Meia Perna, Tórax.

Costas Completas, Pernas Inteiras.

Buço | Queixo

Axilas | Linha alba | Zona biquíni

5€

7,5€

Meio braço | Glúteos | Virilha parcial 10€

Peito | Abdómen | Meias pernas | Virilha completa 14€

Pernas completas | Costas completas 20€

Definição da linha de sobrancelhas 7,5€

dePiLAçãO COm CerA

dePiLAçãO

LASer dÍOdO

10€PACK 5 12€
p/sessão

17€PACK 5 21€
p/sessão

28€PACK 5 35€
p/sessão

36€PACK 5 45€
p/sessão

57€PACK 5 75€
p/sessão

p/sessão

p/sessão

p/sessão

p/sessão

p/sessão



Marque já o seu Tratamento 
ou a Consulta de Avaliação gratuita 

Visite-nos todos os dias das 10h às 21h

* Custo de chamada local, todos os dias das 9h às 20h.

NOrte                    

Well’s GaiaShopping
220 124 120 | 936 831 156

Well’s Maia Jardim
229 433 882 | 935 851 372

Well’s NorteShopping
229 561 682 | 932 560 525

Well’s Viseu
232 410 990 | 938 701 270

CeNtrO

Well’s Forum Coimbra
936 547 561

Well’s LeiriaShopping
244 810 531 | 935 851 368

GrANde LiSBOA

Well’s Amadora
214 179 201 | 936 818 356

Well’s Carnaxide
938 200 362

Well’s CascaiShopping
214 679 110 | 936 831 166

Well’s Colombo
217 113 573 | 935 851 371

Well’s Oeiras Parque
214 468 260 | 935 851 367

Well’s Telheiras
217 114 479 | 936 822 545

SuL dO teJO

Well’s Évora
266 100 018 | 936 831 165

Well’s Seixal
212 279 143 | 936 831 161

808 101 707*


