
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRINCAR COM ESTILO é a promessa do renovado espaço de criança da loja Lúcia Piloto na 
Avenida 5 de Outubro.  
 
Uma ida ao cabeleireiro no imaginário dos mais pequenos, para além de ser uma aventura, 

representa também a possibilidade de saírem muitas vezes com um penteado parecido com o 

dos pais. Uma experiência a dois que ajuda a fortalecer laços.  

Lúcia Piloto quis ir mais além e decidiu ampliar esta experiência e estendê-la a todas as 

crianças e seus amigos. Agora para além de poder realizar todos os serviços disponíveis neste 

espaço, as crianças podem ainda festejar com os amigos numa tarde em beleza. 

O “My Little Beauty by Lúcia Piloto” reúne três palavras com um significado muito 

representativo do que este espaço tem para oferecer:  

My. Este dia não é apenas uma festa é um “happening”, um evento memorável, em que o 

centro das atenções é a criança. A imaginação das crianças é mágica, pelo que este espaço é 

totalmente dedicado ao seu lado criativo, elas podem desfilar os seus penteados como 

princesas, pop stars ou estrelas glamorosas.   

 



 
Little. Esta é uma zona exclusiva para os mais pequenos com idade até os 12 anos. Adaptado 

ao tamanho das nossas estrelas, tudo foi pensado ao pormenor para que a festa, e essa sim, 

seja em grande estilo. 

Beauty. Neste espaço, as crianças vão poder encontrar tudo a que têm direito num salão de 

beleza, desde os penteados criativos, ao serviço de manicure e maquilhagem. A moda não 

poderia faltar e tem o seu lugar de destaque com a presença de um photowall. Poses 

triunfantes, acessórios que prometem muitas gargalhadas, milhões de selfies e muito estilo 

são os ingredientes-chave deste canto de beleza. 

 
A festa é no My Little Beauty 
Condições: 
 

 Crianças com idade até 12 anos 

 Mínimo 6 crianças 

 Preço por criança: 28€ (inclui penteado, manicure e maquilhagem) 

 Opcional: Catering e decoração de sala para a festa 

 Oferta do corte de cabelo ao aniversariante com validade de 3 meses 

 Presença de babysitter na sala 

 Acção exclusiva para a loja da Av. 5 de Outubro 

 Horários – manhã 10:00 – 13:00 | tarde 15:00 – 18:00 

 Todos os extra encontram-se tabelados 

 Consulte outros serviços de criança junto da recepção 

 Capacidade máxima: 12 crianças 

 
 
A festa é dos mais pequenos mas o charme é da Lima Limão. Para o catering e decoração da 
sala para a festa, Lúcia Piloto Cabeleireiros estabeleceu uma parceria com a conceituada 
empresa Lima Limão – Festas com Charme cujo conceito assenta na produção de festas 
personalizadas e originais. Lima Limão dá vida, cor e alma a festas com charme. 
 
Site Lima Limão: http://www.lima-limao.com/  
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