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Hair Lobby recomends the following
treatments
Hair Lobby recomenda os seguintes
tratamentos

Hair | Cabelo
Before
Prevent damage by having an
Olaplex or Smartbond treatment.
This will ensure that your
bonds are intact.
Antes
Evite os estragos fazendo um
tratamento Olaplex ou
Smartbond.
Isto irá assegurar que a
estrutura do cabelo ﬁque
intacta.

During
Through summer your hair
loses ﬁber.
Proﬁber will leave your hair
feeling strong and sealed.
Durante
Durante o verão o cabelo
perde ﬁbra.
Proﬁber irá assegurar que o
cabelo permaneça forte e
selado.
After
For deep nourishment and anti-frizz efect, nothing better than our new botox
treatment.
Depois
Para uma nutrição profunda e efeito anti-frizz, nada melhor que o nosso tratamento
botox.

Skin | Pele
Before
The preparation of your skin consists in a deep exfoliation and hidration.
Have a body exfoliation and nourisment to prepare your skin and ensure a summer
glow.
Antes
A preparação de sua pele consiste em uma esfoliação corporal e nutrição para
preparar a sua pele e garantir um brilho de verão.

During
Skin loses elasticity.
So, reaﬁrming and hydration is
essencial during summer.
Durante
A pele perde elasticidade.
Assim, reaﬁrmar e hidratar é
essencial durante o verão.

After
Following summer your skin
is undernourished and unbalanced due loss of water and
sun exposure.
Skin needs a peeling and
renourishment.
Depois
Após o verão sua pele está
desnutrida e desequilibrada
devido à perda de água e
exposição solar.
A pele necessita de uma
exfoliação e regeneração.

We hope you enjoy our treatments
and being pampered by our team.
Desfrute os nossos tratamentos
ao cuidado da nossa equipa

Always prevent damage,
with protection
Proteja-se para não ter
estragos

MARINA de cascais

Parque Cidadela

Aberto de Segunda a Sábado
das 08:30 h às 20:00 h

Aberto de Segunda a Sábado
das 08:30 h às 19:00 h

Open from Monday to Saturday
8:30 a.m. to 8 p.m.

Open from Monday to Saturday
8:30 a.m. to 7 p.m.

Marcações Bookings:
916 971 032 - 916 057 886

Marcações Bookings:
933 362 174 - 933 362 176

