
 Comunicado de Imprensa 
05 de fevereiro de 2018 

 

Lúcia Piloto SPA Celebra Lovers Day 
 

Viva momentos apaixonantes de puro relaxamento 

 

Está a chegar a data mais romântica do ano, o dia de São Valentim. A pensar na melhor forma 

de surpreender a cara-metade, a Lúcia Piloto SPA sugere um programa a dois: o Lovers Day. O 

programa convida a fugir do dia-a-dia para um ambiente sereno, onde é possível desfrutar de 

momentos únicos de relaxamento e descontração na melhor companhia. Duas horas de 

sossego e prazer, que prometem dar uma sensação de bem-estar única ao corpo e mente. 

 

O Lovers Day inicia-se com um detox na sauna. De seguida, espera-lhe uma Lux Massage onde 

se deixará envolver pelo ambiente sedutor e, ao mesmo tempo, acolhedor proporcionado 

pelas velas. Esta massagem de corpo inteiro é realizada com velas quentes que derretem 

delicadamente sob o corpo, causando uma sensação de calor relaxante. 

 

Termine com um banho de hidromassagem na suite de casal, acompanhado de um flute de 

champagne e chocolate. Um pequeno luxo que convida à total tranquilidade.  

 

O SPA Lúcia Piloto situa-se no VIP Grand Lisboa Hotel & Spa e é um verdadeiro convite ao 

despertar dos sentidos e ao puro prazer. Para além das massagens e vários programas 

específicos como o Lovers Day, disponibiliza tratamentos de rosto e corpo e serviços de 

maquilhagem, depilação, despigmentação e descoloração, entre outros. 

 

Aproveite este refúgio romântico e renove as suas energias ao lado de quem ama, celebrando 

o Lovers Day da melhor forma! 

 

PVP recomendado: 210€ por casal  

Duração: 2 Horas  

Para mais informações consulte https://www.luciapiloto.pt/pt/spa/  

 

 

Sobre o Grupo Lúcia Piloto  

Fundado em 1977 e mantendo-se 100% português, o Grupo Lúcia Piloto detém vasta experiência no 

mercado da beleza e bem-estar, tendo actualmente seis cabeleireiros, um spa, uma academia de 

formação profissional e loja online.  

A fundadora Lúcia Piloto lançou a sua própria marca em 1977, abrindo o seu primeiro espaço de 

cabeleireiro no Saldanha e desde então tem vindo a desenvolver um percurso profissional de sucesso. 

As lojas Lúcia Piloto, são espaços premium com localizações privilegiadas, nas principais zonas e 

shoppings da Grande Lisboa, onde o design, modernidade e o conforto, são pensados ao pormenor para  
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oferecer uma experiência completa a todos os que as visitam. Aliada a uma selecção criteriosa de 

profissionais, a marca garante a diferenciação no atendimento e na diversidade da oferta, reunindo 

como principal stakeholder a Divisão dos Produtos Profissionais L’Oréal. Distinguida e galardoada com 

diversos prémios de carreira, destaca-se a condecoração em 2006 de Comendadora da Ordem de 

Mérito entregue pelo Presidente da República da altura, Dr. Jorge Sampaio, sendo a única cabeleireira 

com esta distinção em Portugal.  

Em 2007 o Grupo alargou o conceito da sua actividade principal, os cabeleireiros, e diversificou o 

negócio ao lançar o seu primeiro spa, um autêntico templo de beleza integrado num espaço com cerca 

de 1500 m2, no espaço da Av. 5 de Outubro.  

Em 2011 o Grupo dá mais um passo importante e abre a Academia Lúcia Piloto – a primeira Academia 

de Formação Profissional de Cabeleireiro, em Portugal, dentro de um grupo empresarial desta 

actividade.  

Actualmente o Grupo Lúcia Piloto detém uma cadeia com 6 salões de cabeleireiro, situados em zonas 

chave da cidade de Lisboa, Almada e Cascais, um Spa, uma Academia de Formação Profissional e está 

presente em Shop Online. 

 

Para mais informações consulte: https://www.luciapiloto.pt/pt/  

 

 

CONTACTOS   

 

Inês Santos 
Taylor | YoungNetwork Group  
Tel.: 210 993 767 
Tlm.: 962 090 267 
inessantos@taylor365.pt   

Marta Lopes | Lúcia Piloto Cabeleireiros 
Departamento de Comunicação 
Tel.: 217 122 609 
Tlm: 937 908 032 
comunicacao@lucia-piloto.pt  
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