
 

LÚCIA PILOTO INAUGURA NOVO ESPAÇO EM LISBOA 

 

A nova loja Lúcia Piloto, situada no coração de Lisboa, reforça a imagem de luxo e 

sofisticação da marca com o seu ambiente cosmopolita e diferenciador. 

Assinado pelo designer de interiores Nuno Lança, o projeto e conceito do novo espaço 

apresenta um ambiente minimalista, onde a simplicidade das linhas, conjugada com 

uma paleta em tons neutros, confere ao ambiente elegância e tranquilidade. As peças de 

mobiliário de design exclusivo e a escolha cuidada dos materiais sublinham o equilíbrio 

entre a modernidade e conforto, e o ADN reconhecido da marca Lúcia Piloto. 

Com 320 m2, a nova loja Lúcia Piloto conta com duas áreas distintas, para homem e 

senhora, criando espaços próprios adaptados às necessidades específicas de cada 

segmento. O espaço exclusivo para homens disponibiliza não só os serviços de corte, 

styling e coloração, como também os serviços de barba, manicure e pedicure. Já o 

espaço dedicado às senhoras apresenta um leque de serviços que se distingue pela sua 

diversidade e especialização, podendo ser consultado no Menu de Serviços criado 

especialmente para o efeito.   

Destaque ainda para o Colorbar, com uma paleta múltipla de cores representada pelas 

marcas de L’Oréal Professionnel, que permite que cada cliente obtenha uma coloração 

tailormade, preparada de forma personalizada no laboratório Lúcia Piloto.  

O novo espaço conta ainda com a Zona de Tratamento. Das cerimónias japonesas     

Shu Uemura que despertam os sentidos com massagens inspiradas no shiatsu, aos 

rituais de luxo oferecidos pela Kérastase, a Zona de Tratamentos conta com 

profissionais que aliam fórmulas tecnologicamente avançadas a protocolos exclusivos 

ao serviço da arte de cuidar do cabelo. As cadeiras de lavagem com design Malleti, uma 

das novidades deste novo espaço, incorporam o mais atual sistema de Air Massage 

permitindo o relaxamento através de uma massagem de pressoterapia. 

A área Face, Body & Nails apresenta uma oferta global de estética. Três cabines de 

tratamento de rosto e corpo disponibilizam os essenciais de beleza MATIS e a 

tecnologia NUSKIN para uma pele mais firme e luminosa. O espaço dedicado ao 



cuidado com as unhas conta com uma coleção única, assinada pela Essie, com mais de 

100 cores à disposição. 

Os serviços da nova loja ficam completos com o espaço de vendas, com produtos das 

marcas Shu Uemura, Kérastase, Redken, L’Oréal Professionnel e Rene Furterer, e pela 

zona interativa, onde os clientes poderão pesquisar informação sobre as marcas e o 

universo de serviços Lúcia Piloto através de tablets.  

O novo espaço Lúcia Piloto assume-se como espaço de referência onde a inovação, 

credibilidade e profissionalismo se destacam como valores fundamentais da marca que 

já habituou os seus clientes a um tratamento de luxo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lúcia Piloto 
Av. António Augusto Aguiar 
Morada: Avenida António Augusto de Aguiar nº 21 
Tel: 213 832 272/77 
 
Horário: 2ªfeira a sábado das 8h às 20h  
Encerra domingos e feriados 
 
www.luciapiloto.pt |facebook/luciapiloto.pt 

http://www.luciapiloto.pt/

