AI L AR

À semelhança da pele, as unhas são expostas a
agressões no dia a dia. Ficam fragilizadas e perdem
rapidamente a sua vitalidade natural. A pensar nelas,
Bella Nail Art idealizou um tratamento exclusivo e
uma solução de beleza global para as unhas das mulheres citadinas e activas.

GARANTIA DE QUALIDADE DOS PRODUTOS
Em Bella Bellissima estará sempre em boas mãos, as de uma equipa que
domina a pedicure, manicure e os estilos mais modernos da temporada.
Mas a nossa oferta não termina aí. Também encontrará uma amplíssima
oferta de produtos para cuidar das suas unhas com estilo.

Manicure & Pedicure

Pacotes Especiais

profissionalismo & qualidade

os melhores preços do mercado

Conheça os nossos serviços e procedimentos

Pacotes especiais com muitos mimos para quem

exclusivos para os cuidados e atenção que suas

sempre alegra as nossas vidas!

mãos merecem. Também os pés necessitam de

Confira!

cuidados e atenção especial, conheça nossos
tratamentos especializados.

Massagens nos Pés
relax

Massagem corporal com duração de 30 a 60
minutos feita na nossa cadeira de massagem
especial. Minimiza os efeitos da fadiga diária,
alivia dores musculares gerando bem estar, relaxamento e boa disposição.

TRATAMENTOS E PREÇOS
O nosso salão oferece uma ampla oferta de serviços, desde os mais
clássicos aos mais modernos. Oferecemos um serviço de excelente
qualidade, graças a uma equipa de profissionais atentos. As suas competências e a qualidade do seu trabalho ajudarão a esclarecer todas as
suas dúvidas sobre as suas unhas.
Mas a nossa oferta não termina aí. Também encontrará uma amplíssima
oferta de produtos para cuidar das suas unhas com estilo.
Manicure

Pedicure

Manicure padrão ___________ 10,00€

Pedicure padrão ___________ 10,00€

Manicure de luxo ___________ 19,00€

Pedicure de luxo ___________ 19,00€

Manicure francesa __________ 17,00€

Pedicure francesa __________ 17,00€

Manicure esportiva __________ 17,00€

Pedicure esportiva __________ 17,00€

Manicure princesa __________ 20,00€

Pedicure

Manicure com gel ___________ 27,00€

20,00€

Troca de esmalte com gel_____ 17,00€

Pedicure com gel ___________ 27,00€

Mini manicure _____________ 10,00€

Troca de esmalte com gel_____ 17,00€

princesa

__________

Massagem nos pés
Massagem de 30 min. _____ 20,00€
Esfoliação e massagem ______ 25,00€

Pacote Mimadinha
Delicie-se com 6 horas de mimos. O pacote Mimadinha inclui:
Manicure de luxo, pedicure de luxo, 15 min. de massagem nos pés, uma taça de champagne
| 80,00€

O Presente Perfeito
Delicie-se com 6 horas de mimos. O pacote Presente Perfeito inclui:
Manicure com gel, pedicure com gel, 30 min. de massagem nos pés, uma taça de champagne
| 100,00€

Pacote Mal Acostumada
Delicie-se com 6 horas de mimos. O pacote Mal Acostumada inclui:
Manicure princesa, pedicure princesa, 30 min. de massagem nos pés, uma taça de champagne
| 90,00€

TRATAMENTOS INCRÍVEIS
Diferente da tatuagem que implanta o pigmento na pele, a micropigmentação consiste em implantar o pigmento numa camada superficial
da pele (epiderme) com o auxílio de um dermógrafo (aparelho exclusivo para micropigmentação), agulhas descartáveis e pigmentos neutralizados que evitam a mudança de cor e o risco de esverdear.

Micropigmentação

Pacotes Especiais

profissionalismo & qualidade

os melhores preços do mercado

A micropigmentação permite que as mulheres

A micropigmentação não tem nada haver com

tenham sobrancelhas perfeitas, e estejam sempre

tatuagem. Por isso é errado chamar de maquilha-

lindas sem terem que se preocupar com falhas

gem definitiva ou sobrancelha definitiva.

nas sobrancelhas ou com uma boca sem um contorno definido.

Pestanas fio a fio

para quem deseja um olhar mais expressivo e sensual
Se você tem pouco volume ou pestanas, usar pestanas postiças todo dia é um tanto desconfortável, então, a dica é recorrer ao alongamento
de pestanas fio a fio.

QUEM SOMOS
VALORES
BELEZA
Somos apaixonados por beleza. Percebemos e valorizamos a perfeição
em todos os detalhes e pessoas. Queremos valorizar o encanto do
mundo, começando por você.
ESSÊNCIA
Sentimos e acreditamos na valorização da sua essência e plenitude da
alma, transmitida através do olhar.
SENSIBILIDADE
Reconhecemos os diferentes olhares e levamos em conta a particularidade de cada cliente.
BEM ESTAR
Apreciamos o bem estar a todo momento, pois acreditamos no seu
poder de transformação ao estimular atitudes positivas.
EXCELÊNCIA
Procuramos a excelência no atendimento, serviços e produtos, satisfazendo os desejos de cada mulher ao aliar saúde e beleza em uma só
empresa.

MISSÃO
Sentir a essência, valorizar o olhar e ressaltar a beleza de cada um.
VISÃO DA EMPRESA
Ser referência global no mercado de beleza, se tornando reconhecida
pela excelência em atendimento, serviços, produtos e relacionamento
com clientes, franqueados e colaboradores nos próximos cinco anos.
MANIFESTO
Sinta a sua essência, valorize seu olhar, ressalte sua beleza. Somos apaixonados por beleza. Acreditamos no bem-estar como factor de transformação que estimula atitudes positivas. Todos os dias, sentimos e ressaltamos o belo em cada pessoa. Queremos valorizar o mundo,
começando pela sua beleza, sua essência, seu olhar.

EMPRESA PREPARADA PARA FRANQUIA

Muitos empreendedores têm o desejo de abrir uma franquia, mas
ficam na dúvida se esse é realmente o melhor modelo de negócio
para se investir. A verdade é que, ao optar por uma franquia da
Bella Nail Art, o franqueado tem a vantagem de entrar no
merca-do com a credibilidade de uma empresa do
IMMIGRANT.
Para manter o mercado aquecido, nosso grupo investe
durante todo o ano em campanhas de marketing para as suas
marcas, con-tribuindo para o faturamento total da rede. Para
mais informações entre em contacto connosco.

+ 351 910 765 303

FABIO NUNES
Diretor Executivo

+ 34 658 215 858
www.immigrant.pt
Portugal-Espanha-Londres

