
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTI-AGEING  LADIES  7 NOITES 
Envelhecer de uma forma saudável, começa por saber tomar conta de nós próprios, hoje e como forma de evitar o 

aparecimento da doença, amanhã.    A investigação científica demonstra claramente que uma alimentação cuidada 

e um estilo de vida correto pode eliminar, prevenir, atrasar ou até fazer regredir o envelhecimento e a doença.   

O envelhecimento não é o inimigo. O verdadeiro problema é o nosso regime alimentar, a nossa inatividade e o 

declínio dos nossos níveis hormonais.      

O Palácio Estoril Hotel com o especialista Prof. Dr. Manuel Pinto Coelho e o seu staff clínico, criaram estes 

programas específicos que visam dar resposta a todas estas questões, de forma personalizada e cuidada, de forma a 

devolver  níveis privilegiados de bem estar, harmonia e Saúde a todos quantos nos procuram. 

 

O programa ANTI-AGEING Ladies inclui: 
 7 noites de estadia num quarto Duplo Superior no Hotel Palácio Estoril 
 Transfer Privado (ida e volta) aeroporto Lisboa 
 Pensão Completa (Plano alimentar Healthy ) 
 Acesso à Piscina Dinâmica do Banyan Tree Spa Estoril – Circuito HidroBanyan: Hammam, sauna, jacuzzi, 

banho turco, hidromassagem, jactos, duches sensações 
 Acesso ao Ginásio com supervisão de personal trainer 

-1 Consulta de Biofeedback (Medicina Quântica)  
-1 Consulta de Medicina Anti-Envelhecimento  
-1 Consulta de Medicina Integrativa 
-1 Consulta de Nutrição 
-1 Sessão privada de Pilates Reformer 
-1 Duche Massagem Vichy + 1 Duche de Jacto 
-1 Tratamento de Assinatura Banyan Tree Spa Rejuvenescimento Clássico (90-min) 
-1 Massagem Banyan Tree Spa Indiana à Cabeça (30-min) 
-3 Tratamentos Faciais Sothys: Limpeza Profunda + Anti-Age [C] Collagen Hyaluronic + Contorno Olhos 
-1 Tratamento de Radiofrequência Rosto 
-1 Check-up Dentário 
Actividade fitness em grupo diária no Estoril Wellness Center  (à sua escolha -  1 aula/dia mediante disponibilidade). 

 

01/01 a 30/04       01/05 a 30/06  01/07 a 30/09 

Preços 2018:   01/11 a 31/12       01/10 a 31/10 

 

Preço por pessoa em quarto DUPLO Superior  € 2.589               € 2.778     € 2.967 

Preço por  pessoa em quarto INDIVIDUAL Superior € 3.156                  € 3.534     € 3.912 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Os detalhes dos seus tratamentos: 

-1 Consulta de Biofeedback (Medicina Quântica): A Medicina Quântica resulta do mais sofisticado e moderno conhecimento frequencial 

e elétrico, que nos permite medir reações de vários parâmetros corporais, bem como estimular a sua reatividade e funcionamento. É uma 

abordagem moderna de apoio à saúde humana, que se encontra em evolução constante e que caminha seguramente para se tornar um ainda 

maior aliado do tratamento contemporâneo e futuro dos pacientes. 

-1 Consulta de Medicina Anti-Ageing: Esta consulta consiste na abordagem exaustiva e abrangente dos seguintes 8 pilares, de acordo 
com o modelo Graham Simpson adaptado: Controlo da inflamação silenciosa, Nutrição, Redução das toxinas, Exercício, Genética, Modulação 
hormonal, Suplementação avançada e Treino da mente 

-1 Consulta de Medicina Integrativa: A Medicina Integrativa é a prática clínica simultânea e/ou sequencial, por um mesmo profissional ou 
por uma equipa por si coordenada, da Medicina Clássica com as Terapias Alternativas e Complementares, mais as Medicinas Alternativas de 
prática comum com reconhecimento científico e/ou evidência na prática clínica corrente. 
 

-1 consulta de Nutrição: Conhecendo o seu padrão alimentar habitual é possível identificar os hábitos que necessita corrigir ou adaptar às 

suas necessidades. A consulta de nutrição serve para regular os hábitos alimentares através de um plano alimentar personalizado e 

estruturado, para que não existam carências ou excessos nutricionais ou ainda desequilíbrios metabólicos, e consiga assim alcançar os seus 

objectivos.  

-1 Sessão Privada de Pilates Reformer: Nesta sessão privada de Pilates, serão utilizados os aparelhos e acessórios originalmente 

projectados por Joseph Pilates de acordo com os objectivos e necessidades específicas de cada aluno.  
 
-1 Duche Massagem Vichy:  Massagem corporal acompanhada de jactos de baixa pressão. Este tratamento tem uma acção sedativa e 

calmante promovendo o relaxamento e o alívio do stress. 

-1 Duche de Jacto: Consiste num jacto de água regulável em pressão e temperatura. Ideal para revitalizar, tonificar os músculos e activar a 

renovação celular ao mesmo tempo que estimula a circulação sanguínea e o retorno venoso com consequentes efeitos anti-celulíticos. 

-1 Tratamento de Assinatura Banyan Tree Spa Rejuvenescimento Clássico: Escolha uma das Esfoliações Corporais, cuidadosamente 

elaboradas e preparadas por nós, e aproveite os benefícios naturais dos ingredientes que obtemos localmente para os nossos tratamentos 
adaptados aos diferentes tipos de pele. Sinta como a sua pele fica macia após a Esfoliação. E para complementar o programa de Spa escolha 
uma das nossas Massagens Corporais. Esfoliação Corporal à escolha • Massagem à escolha. 

 
-1 Massagem Banyan Tree Spa Indiana à Cabeça: Esta massagem é ideal para aliviar o stress ou a fadiga mental. A forte pressão 

aplicada nos pontos de acupuntura desbloqueia o fluxo de energia, proporcionando uma sensação de descanso absoluto e alívio da tensão. 
 

-1 Limpeza Profunda de pele Sothys: Cuidado facial equilibrante e purificante. A limpeza de pele inclui a extração de comedões para uma 

acção mais profunda. É indicada para todos os tipos de pele.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1 Cuidado Facial Intensivo Sothys Anti-Age [C] Collagen Hyaluronic™: Cuidado anti-envelhecimento à medida, de elevado 
desempenho, adaptado à verdadeira idade da sua pele. Uma resposta específica e eficaz com princípios activos anti-idade: o 
ácido Hialurónico e o colagénio. A pele fica mais jovem ao nível das rugas e firmeza, mais luminosa e tonificada. 
 
-1 Cuidado Sothys Contorno de Olhos: Cuidado especificamente estudado para o contorno dos olhos, de elevada protecção e 

adaptado para olhos sensíveis. Permite esbater imediatamente os sinais de cansaço, olheiras, papos e também com acção anti-

rugas.  
 

-1 Radiofrequência Rosto: A Radiofrequência bipolar  favorece a criação de colagénio, actua contra a flacidez e ajuda a 

melhorar a circulação – Rosto, Pescoço e colo. 

-1 Check-up Dentário: com este exame ficará a saber o estado da sua saúde oral e que tratamentos precisa (ou não) de fazer. 
No caso de necessitar de efectuar algum tratamento, ser-lhe-á dito quanto lhe vai custar.  

-Aulas Fitness em grupo diárias: A sua escolha de 1 aula em grupo por dia. 

 
 

 

Notas:  

-Análises de sangue personalizadas serão antecipadamente prescritas pelo Prof. Dr. Pinto Coelho (Anti-Ageing) dependendo 

do perfil/idade de cada cliente e as mesmas deverão ser providenciadas antes da chegada.  

-Serviços extra como  “botox”, preenchimentos faciais ou quaisquer suplementos prescritos têm custos adicionais e serão 

sempre orçamentados pelos respectivos profissionais.  

-Este programa deverá ser reservado com uma antecedência mínima de 15 dias antes da chegada.  

-Os valores apresentados são por pessoa em EURO e incluem IVA.  

-Tratamentos do programa sujeitos a disponibilidade.  

-O Hotel reserva-se ao direito de cancelar/alterar o programa sem aviso prévio. 
 

 

 

 

 

 

Para reservas ou mais informações, queira por favor contactar:  reservations@hotelestorilpalacio.pt  Tel.:(+351) 214 648 000 

mailto:reservations@hotelestorilpalacio.pt

