Nos Centros de Beleza Estée Lauder pode beneficiar e apreciar as limpezas faciais
tecnologicamente avançadas, vapor com aromaterapia, esfoliação, massagens e máscaras,
procedimentos especiais para problemas específicos, como rugas, má circulação ou pele
cansada.
“Os cuidados da pele já não são um luxo – são uma necessidade”, afirma Evelyn Lauder, Vice
Presidente das Companhias Estée Lauder. “No entanto, não deixam de ser uma experiência
luxuosa. Com as nossas fórmulas, equipamentos e técnicas, tecnologicamente avançadas, os
Centros de Beleza Estée Lauder combinam os mais eficazes cuidados da pele com benefícios
anti-stress, deixando a pele em óptimas condições”.

CUIDADOS DE ROSTO
Classic European Facial
Tratamento personalizado, de acordo com o tipo de pele e as suas necessidades específicas,
tais como protecção, luminosidade, hidratação e firmeza.
Classic European Lifting Facial
Tratamento com efeito de lifting. Devolve firmeza e elasticidade à pele, atenuando as rugas
através da aplicação de 1 âmpola Intensive Lifting Series e drenagem linfática com eléctrodos
de vibração. Inclui massagem das costas, mãos e pés.
High Technology Lifting Facial Re-Nutriv
Tratamento para pele seca e delicada. Facilita a penetração dos ingredientes activos dos
produtos usados através de eléctrodos de corrente galvânica e eléctrodos de lifting que fazem
uma estimulação muscular e aumentam o fluxo sanguíneo, o que resulta numa diminuição de
rugas e aumento de firmeza. Inclui massagem de costas, mãos e pés.
Lymphatic Drainage Facial
Tratamento específico que proporciona benefícios calmantes e alivia a pele sensível e reactiva.
Reduz a vermelhidão e a irritação.
Purifying Facial
Tratamento específico para pele oleosa. Limpa em profundidade e “re-programa” a pele para
produzir menos oleosidade, deixando-a com um aspecto fresco e mate.
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Stress Relief Eye Treatment
Tratamento específico para o contorno de olhos que apresenta sinais de stress.
Descongestiona o inchaço à volta dos olhos e atenua as rídulas.

CUIDADOS DE CORPO
Lymphatic Drainage for Legs
Botas de drenagem linfática para pernas cansadas, que estimulam a circulação sanguínea e
linfática. Este tratamento descongestiona, relaxa e elimina as toxinas.
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