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O que há de mais Well’s

Prepare-se para ter um corpo 100% Well’s. Os Centros de Estética 
oferecem um espaço privilegiado dentro das lojas Well’s, onde, num 
ambiente tranquilo e com total privacidade, prestamos os mais 
avançados tratamentos de corpo, rosto, massagens, fotodepilação 
e serviços essenciais, como depilação. 

O melhor serviço, com os melhores profissionais

Os Centros de Estética Well’s são operados pelo Grupo Sorisa, 
a mais antiga e prestigiada empresa de estética em Portugal. 
A equipa técnica é formada pela EFAPE (Escola de Estética 
e Especialização Profissional), garantindo um alto nível de qualidade 
e rigor na prestação de cuidados de estética. Utilizamos ainda 
produtos da mais alta qualidade, das marcas Payot e Decléor, 
oferecendo-lhe os melhores serviços de estética, perto de si.

Marque já o seu 
tratamento ou consulta 

de avaliação gratuitaMarque já

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

808 101 707 CONSULTA 
DE AVALIAÇÃO

GRÁTIS

Programas adaptados à sua medida

Os grandes avanços na área da estética permitem, 
hoje em dia, respostas eficazes nos tratamentos 
antienvelhecimento e remodelação corporal.
Os nossos tratamentos de corpo e rosto beneficiam 
do progresso de técnicas e tecnologias Sorisa.
Nos Centros de Estética Well’s, oferecemos 
programas 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. 

MARQUE
JÁ!

Campanhas todo o ano 
com os melhores descontos  
em Cartão Continente.
Utilize ainda o saldo do seu 
cartão nos nossos Centros.
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CORPO

* Tratamento disponível em Centros de Estética Well’s selecionados.

  Na compra de 6 tratamentos iguais, oferta de 1.

   Na compra de 10 tratamentos iguais, oferta de 2.

Última inovação para um corpo Well’s.

TRATAMENTOS ELETROESTÉTICOS

Lipocavitação
Remodelação corporal por ação de ultrassons.
Redução da gordura localizada e celulite.

AROSHA – TRATAMENTO 
CORPORAL INTENSIVO
Ação combinada de substâncias ativas 
altamente concentradas e de elevada absorção, 
combinadas com massagem e pressoterapia. 
Resultados desde a 1ª sessão.
Disponíveis 3 vertentes de tratamento:
Slim cell redutor de volume corporal 
e anticelulítico.
Firmcell combate flacidez cutânea, promove 
firmeza.
Edemacell atua sobre a celulite edematosa 
e diminui a retenção de líquidos.

SlimFlash
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 permite a passagem para o interior da célula de princípios ativos, 
multiplicando a eficácia de tratamento.

DeepFirm
Resultado da evolução dos tratamentos contra a perda de firmeza através da precisa combinação entre 
Radiofrequência Monopolar e Bipolar Capacitiva de 1 MHz com mesoterapia não invasiva num protocolo 
corporal integral de tripla ação.

Radiofrequência
O efeito térmico profundo estimula a atividade 
celular. Ação refirmante, tonificante e anticelulite.

Eletroestimulação muscular
Ginástica passiva para remodelação corporal, 
tonificação cutânea e muscular.

Mesoterapia não invasiva
Tratamento indolor que utiliza correntes de média 
frequência para uma penetração profunda 
de substâncias específicas, para diminuição 
da flacidez / gordura localizada / celulite.

Pressoterapia (drenagem linfática 
mecânica)
Drenagem linfática mecânica para estimulação 
da circulação venosa e linfática. Diminui edemas, 
alivia pernas cansadas e melhora a oxigenação.

Pressoterapia com bandas de tratamento
Associa a ação lipolítica e tonificante das bandas 
de crioterapia às vantagens da pressoterapia.

Criolipólise*
Inovação que consiste na aplicação de frio 
na área da adiposidade localizada para conseguir 
a destruição seletiva das células adipócitas, 
de forma indolor e definitiva, sendo eliminadas 
durante 30 a 60 dias após o tratamento.
Resultados desde a 1ª sessão.

CelluFree
Solução de vanguarda desenvolvida para combater Celulite e Gordura Localizada através do efeito 
TriActif,  que consiste na aplicação combinada de termoterapia, eletroestimulação e eletroporação, 
para conseguir o melhor resultado num tempo record. A eficácia deste tratamento é comprovada 
pela realização de avaliação através das Placas Termográficas Celluvision.

30 min   29€

30 min   29€

30 min   29€
60 min   79€

30 min   29€

30 min   29€

40 min   39,5€

60 min   175€

50 min   55€

50 min   55€

50 min   55€

SLIM DETOX

Termoslim

Power Bambu

Eliminação de toxinas e redução de volume. 
Combinação de termoterapia, massagem 
e pressoterapia.

Tratamento termoativo exclusivo que combina 
massagem com princípios ativos drenantes e 
anticeluliticos, com aplicação de bandas de ação 
cryo ativa. Ação anticelulite e adelgaçante.

Massagem localizada com bambu que combate 
a flacidez e celulite, devolvendo a tonicidade e 
firmeza dos glúteos e abdómen.

40 min   39,5€

40 min   39,5€

30 min   29€
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LIMPEZAS DE PELE

Limpeza de pele profunda manual
Tratamento completo que inclui esfoliação, 
aplicação de vapor, vapor-ozono, extração 
profunda manual de vapor das impurezas 
e aplicação de máscara. 75 min    69€

Limpeza de pele express com ultrassons
Remove as células mortas e estimula 
a microcirculação por ação das ondas 
vibratórias de ultrassons.
Promove a luminosidade e elasticidade da pele. 30 min    29€

TRATAMENTOS COSMÉTICOS

Tratamento facial específico
Tratamento antienvelhecimento do rosto 
e contorno de olhos. Refirmante 
e descongestionante, acelera o processo 
de regeneração da pele. 40 min    39,5€

Tratamento Ultralift
Combinação de técnica de ultrassons com  
cosmética anti aging. Efeito lifting imediato, 
pele com aspeto jovem e luminoso. 30 min   29€

Dermapeel
Tratamento despigmentante por ação 
ácido-mecânica.
Uniformiza o tom de pele e atenua as manchas. 50 min    59€

Cryolift 
Tratamento através do frio com aplicação 
de máscara, potenciado com a técnica de 
criomodelagem para um efeito lifting imediato e 
uma ação antienvelhecimento. 30 min    29€

Lifting Manual Japonês

Tratamento antienvelhecimento facial que 
através de uma massagem facial, promove um 
efeito tensor imediato e antirrugas. 25 min    29€

ROSTO TRATAMENTOS ELETROESTÉTICOS

Radiofrequência
O efeito térmico profundo estimula a síntese 
de colagénio.
Ação antienvelhecimento e firmeza. 30 min   29€

Mesoterapia não invasiva
Tratamento indolor que utiliza correntes 
de média frequência para uma penetração 
profunda de substâncias ativas específicas 
de tratamento: antienvelhecimento / refirmante /
regenerador / hidratante / despigmentante. 30 min   29€

Fotorejuvenescimento
Rejuvenescimento intensivo através da aplicação 
de luz pulsada variável (VPL). Melhora a qualidade 
da pele e reduz os sinais de envelhecimento 
cutâneo (rugas, linhas de expressão e manchas).

Rosto, pescoço e decote
Mãos

30 min    34€
15 min    18€

Microdermoabrasão*
Ação combinada de abrasão contínua 
e sucção-vácuo.
Melhora visivelmente a textura da pele 
e uniformiza a tez. 30 min   29€

Fototerapia combinada*
Ação combinada da eletroestética 
e cosmetologia para tratamentos específicos: 
antienvelhecimento refirmante / regenerador / 
hidratante / despigmentante.
A luz LED estimula o metabolismo celular 
e retarda o envelhecimento. 45 min    45€

Dermo-oxigenação com rolo dérmico*
Tratamento antienvelhecimento exclusivo. 
Aplicação de infusão de oxigénio com rolo dérmico 
e concentrado de substâncias ativas após peeling 
ultrassónico. Estimula a síntese de colagénio e 
elastina da pele.
(Rolo dérmico pessoal e reutilizável,  adquirido em separado - 35€) 55 min    74€

  Na compra de 6 tratamentos iguais, oferta de 1.
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MASSAGENSESSENCIAIS

DEPILAÇÃO COM CERA ( Mulher / Homem)

Buço / Queixo 4,5€

Axilas / Linha alba 7€

Meio braço / Glúteos 9€

Peito / Abdómen  13€

Costas completas  18€

Virilha / Virilha parcial / Virilha 
completa 7€    9€    13€

Meias pernas 13€

Pernas completas 18€

SOBRANCELHAS

Definição da linha de sobrancelhas 9€

Epilação de sobrancelhas (manutenção) 7€

  Na compra de 6 tratamentos iguais, oferta de 1.

   Na compra de 10 tratamentos iguais, oferta de 2.

LOCALIZADAS ESPECÍFICAS

Costas
Alivia as dores e contraturas musculares 
nas costas, nuca e ombros.

20 min    19,5€
30 min    29€

Drenante pernas
Estimula a circulação sanguínea e linfática.
Previne e diminui edemas.

20 min    19,5€
30 min    29€

Anticelulite e adelgaçante
Tratamento manual para destruição dos nódulos 
celulíticos. Elimina toxinas e reduz o volume 
corporal.

20 min    19,5€
30 min    29€

Remodelante e tonificante
Ativa a circulação sanguínea, combate a flacidez 
e promove a tonicidade cutânea e muscular.

20 min    19,5€
30 min    29€

CORPO INTEIRO

Relaxante e anti-stress
Protocolo exclusivo para descontração e alívio 
do stress.
Promove o relaxamento e atenua as tensões 
musculares. 50 min    49,5€

Descontraturante
Massagem corporal revigorante que alívia a tensão 
e as dores musculares. 50 min    49,5€

Desintoxicante e adelgaçante
Massagem que promove a eliminação 
de líquidos e toxinas acumulados e uma ação 
adelgaçante localizada. 50 min    49,5€
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  Na compra de 6 tratamentos iguais, oferta de 1.

   Na compra de 10 tratamentos iguais, oferta de 2.

 SESSÃO  SESSÃO   MULHER    HOMEM

Buço

Dedos

Mãos

Pés

Linha alba

14,5€

Buço            

Dedos
14,5€

Rosto completo 

Axilas

Costas (zona dorsal ou lombal)

Virilha normal / parcial / completa

Perianal

Glúteos

Antebraços

25€

Rosto completo 

Axilas

Costas (zona dorsal ou lombar)

Virilha normal / parcial / completa

Perianal

Glúteos

Mãos

Pés

Peito

Ombros

Zona abdominal

Linha alba

25€

Pernas completas 64,5€

Pernas completas 64,5€

Costas completas

Coxas

Meias pernas

50€

Costas completas

Coxas

Meias pernas

50€

Todas as zonas de fotodepilação:
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NORTE: GaiaShopping | Maia Jardim | NorteShopping • CENTRO: Coimbra | Covilhã | Leiria • GRANDE LISBOA: Amadora | Cacém  
CascaiShopping  | Colombo | Oeiras Parque | Telheiras • SUL DO TEJO: Évora | Seixal • MADEIRA: S. Martinho • AÇORES: Ponta Delgada

Marque já

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

808 101 707

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 Covilhã
275 106 074 | 936 822 571

Well’s LeiriaShopping
244 810 531 | 935 851 368

GRANDE LISBOA

Well’s Amadora
214 179 201 | 936 818 356

Well’s Cacém
210 126 031 | 931 102 052

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

janeiro 2019

Marque já o seu Tratamento ou 
a Consulta de Avaliação Gratuita 

Visite-nos todos os dias das 10h às 22h, em qualquer 
uma das seguintes lojas Well’s: 

SUL DO TEJO

Well’s Évora
266 100 018 | 936 831 165

Well’s Quarteira
289 073 026 | 938 700 167

Well’s Seixal
212 279 143 | 936 831 161

MADEIRA

Well’s S. Martinho
291 100 002 | 931 100 477

AÇORES

Well’s Ponta Delgada
296 100 071 | 936 781 548
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