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Château Alpes Atibaia
Um lugar para todos
os seus

sonhos!
Ser uma mulher multitarefa signiﬁca

S principalmente, ser dona de si e merecedora
de todos os cuidados.
E é isso que o Château Alpes oferece: tudo o que
você precisa num só local.
Pense num lugar onde você pode passar o dia se
cuidando, com tratamento de pele, do corpo,
relaxando e transformando o seu visual.
Aqui você usufrui de Estética Corporal e Facial,
com equipamentos de última geração e proﬁssional
especializado, Massagens Relaxantes e o nosso
Salão de Beleza.
Apresentamos na última edição, o Cavity,
Plissage, Peeling, Combi Max8 todos os aparelhos
e cuidados que deixam sua pele e formas, muito
bem tratadas.
Você pode montar o seu plano Beauty,
personalizado para suas necessidades e desejos,
iniciando por uma consulta proﬁssional que irá
orientá-la nos melhores tratamentos.
Sabemos que a vida de uma mulher é muito
atribulada e por isso colocamos à sua disposição
tudo isso, e mais, num só lugar, fácil de estacionar e
com a tranquilidade que você espera para que o seu
dia de beleza seja espetacular.
Nós sempre temos novidades para incrementar os
seus sonhos!
E sabe o que é melhor? Ser VIP no Château Alpes é
ter em mãos um cartão especial que você ganhará
logo após o seu primeiro atendimento. Mas você só
vai saber das vantagens, quando vier aqui!

Seja qual for o motivo, o desejo, o sonho, você pode contar conosco.
A manutenção semanal de seu look, um Day Spa feito sob medida, Dia da Noiva, em ﬁm.
Para quem quer ﬁcar linda o ano inteiro, nosso salão atende os mais variados serviços
de rotina (Cabelo, Manicure, Pedicura) e os especiais como Micropigmentação de lábios,
olhos e sobrancelhas, Depilação, Make Up básico e para festas, Penteados para todas as
ocasiões.
Ou seja, não tem como você sair daqui sem realizar seus desejos!
O Château Alpes é do tamanho dos seus sonhos e lhe atende no que precisar. Nossa
equipe está preparada para cuidar de sua beleza total.
Quer mais? Em breve, estaremos lançando alguns serviços para que você possa ser
atendida em sua casa!
Então venha para cá e só saia daqui quando estiver com um belo sorriso no rosto!
Agende seu horário e aproveite nossa equipe multiproﬁssional.

facebook.com/chateaualpes
Você também pode agendar pelo:
www.trinks.com/alpesspa

Château Alpes
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