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Três décadas após a abertura da sua primeira loja, a Lúcia Piloto 
Cabeleireiros investe agora num conceito diferenciado, abrindo o seu 
primeiro Spa. 

Aliando os tradicionais serviços de cabeleireiro às mais recentes técnicas 
Spa presentes no mercado, a Lúcia Piloto Cabeleireiros pretende integrar, 
num único espaço, uma oferta completa e marcada pela excelência 
nos cuidados de rosto, corpo e cabelos.

A Lúcia Piloto Cabeleireiros & Spa consiste num espaço de 1500m2 
integrado no VIP Grand Lisboa Hotel & Spa *****, uma unidade hoteleira 
localizada no centro da capital, no antigo edifício da RTP (Av. 5 de 
Outubro). Uma entrada directa pelo exterior e um acesso directo ao piso 
de estacionamento inferior permitem aceder à loja sem que seja necessário 
passar pelo interior do hotel.

Para que cada cliente receba um tratamento diferenciado, os serviços 
de cabeleireiro estarão disponíveis em três áreas distintas e fisicamente 
separadas permitindo que senhoras, homens e crianças tenham o seu 
próprio espaço de atendimento, adaptado às suas necessidades 
específicas. 

Na área de senhoras, uma ilha de consultoria L’Oréal Professionnel 
proporciona às nossas clientes a possibilidade de usufruírem de 
aconselhamento sempre que recorram a um serviço de cor ou forma. 
Uma cabine Kérastase permite ainda a realização de rituais de cabelo 
com recurso a um inovador s is tema de cromoterapia.

Os homens encontrarão um espaço exclusivo Redken, adaptado às suas 
necessidades específicas, onde poderão usufruir de um serviço de 
cabeleireiro completo e diferenciado.

Para além destas duas áreas surge agora um novo espaço dedicado 
exclusivamente às crianças e que pretende ser mais do que um 
cabeleireiro infantil, já que os mais pequenos disporão de um espaço 
lúdico onde podem permanecer gratuitamente, na presença de uma 
tutora, enquanto os pais usufruem tranquilamente dos nossos serviços. 

Enquanto aguardam o atendimento, os nossos clientes terão ao seu 
dispor o conforto de um lounge de espera ou, se preferirem, poderão 
usufruir dos serviços de um espaço gourmet equipado com um posto de 
Internet. Podem ainda aproveitar para adquirir os seus produtos de 
cuidados de cabelo e estética numa zona específica de vendas ao 
público.

O espaço de Spa, concebido pela consultora Valerie Jaminet-Reysset e 
dedicado à beleza e ao bem-estar do corpo e mente, é caracterizado 
por uma serena, harmoniosa e elegante atmosfera, e pretende constituir-
se um refúgio de luxo e tranquilidade para uma população de lisboetas 
cada vez mais exposta aos efeitos do estilo de vida urbano contemporâneo.

Aqui, uma zona de relaxamento acolhe-o ao som de uma cascata de 
água. Uma suite de casal com hidromassagem, um espaço de fitness, 
estúdios de aulas e personal training, consultório médico, piscina, bem 
como múltiplas cabines de massagem e tratamentos de águas fazem 
parte deste espaço. O Spa Lúcia Piloto recorre ainda a técnicas de 
cromoterapia, aromaterapia, rituais holísticos e até mesmo tratamentos 
high-tech, utilizando a Matis, uma das marcas mais reconhecidas no 
mercado da estética. Quer o objectivo seja relaxar, quer repor energias, 
os clientes Lúcia Piloto poderão encontrar no Spa uma gama diversa de 
serviços apropriados às suas necessidades que o convidamos desde já 
a conhecer.
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