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WELL’S INAUGURA CENTRO DE ESTÉTICA  

NO OEIRAS PARQUE 
 

A Well’s inaugura hoje, dia 9 de dezembro, no Continente de Oeiras, mais um Centro de 

Estética. A marca prossegue assim com a estratégia de implementação deste novo serviço que 

arrancou em setembro com a abertura dos três primeiros Centros de Estética Well’s em Lisboa, 

Leiria e Maia. 

 

Esta é a 4ª abertura deste ano numa clara aposta na expansão da marca e reforço da sua 

presença neste segmento de mercado. Com esta inauguração, a marca reforça a sua aposta 

neste tipo de serviços, sempre com o objetivo de oferecer aos consumidores uma oferta cada 

vez mais alargada e de grande qualidade. 

 

O novo Centro de Estética Well’s do Oeiras Parque está equipado com os mais modernos 

equipamentos, utiliza cosméticos de grandes marcas internacionais (Payot e Decléor) e presta 

os mais avançados tratamentos de corpo, rosto, massagens, electroestética e serviços 

essenciais, como manicura, pedicura e depilação. 

 

Recordamos que estes serviços são disponibilizados em parceria com o grupo Sorisa, a mais 

prestigiada empresa do mercado português a operar no sector da estética, saúde e bem-estar 

e responsável pelos Institutos e Day Spas Essentials, pelos SPAs do Sheraton Algarve Hotel e 

Hotel Quinta da Marinha Resort, entre outros. Esta parceria permite que os Centros de Estética 

Well’s ofereçam aos seus clientes um serviço profissional e especializado, sempre ao melhor 

preço. De referir ainda que a equipa técnica é formada pela EFAPE - Escola de Estética e 

Especialização Profissional, garantindo um alto nível de qualidade e rigor. 

 

Para marcar esta inauguração, a Well’s vai oferecer a todos os clientes 15% de desconto em 

Cartão Continente, em todos os tratamentos do Centro de Estética do Oeiras Parque, até 31 de 

janeiro de 2012.  

 

Sinta-se bem, sinta-se Well’s 

www.wells.pt  

 
 

 

http://www.wells.pt/
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Sobre a Well’s: 

A Well’s é a marca da Sonae, especialista na área da saúde, bem-estar e ótica. Com 142 lojas em Portugal, a Well’s 

dispõe de uma vasta gama de medicamentos não sujeitos a receita médica, as mais reconhecidas marcas de 

dermocosmética, produtos para emagrecimento, suplementos alimentares, tudo para a saúde da mamã e bebé, 

ortopedia, higiene oral e ótica. 

 

Localizadas, maioritariamente, junto aos Hipermercados Continente e Continente Modelo, as lojas Well's apostam 

num aconselhamento profissional e especializado. Todas as lojas Well’s Saúde contam com responsáveis técnicos 

farmacêuticos e, na Well’s Ótica, com optometristas licenciados, especializados nos cuidados da visão. 

 

Ainda na área da ótica a marca dispõe de equipamentos complementares de diagnóstico de vanguarda, permitindo a 

realização, na loja, de exames optométricos, avaliando os cuidados primários da saúde ocular. 

 

Para além do serviço especializado e de oferecer as marcas mais reconhecidas aos melhores preços, a Well’s tem o 

benefício adicional de estar associada ao cartão Continente, o que permite ao Cliente acumular e beneficiar dos 

descontos associados ao seu cartão. Para mais informações por favor visite www.wells.pt. 
 
 
Para mais informações contactar: 

GCI | Sónia Dias 

Email: sdias@gci.pt 

Telf:  

http://www.wells.pt/
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