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para ser e estar melhor...
O 2be Centro de Estética Unisexo®, criado em 2006, é uma empresa do ramo da 

Estética e Saúde que apresenta um novo conceito, juntando alguns serviços que, 
regra geral, estão dispersos em vários estabelecimentos.

Contando com mais de 20 anos de experiência profissional dos seus mentores, 

pretendemos ir ao encontro das necessidades dos nossos clientes.

Dispomos de uma oferta de mais de 30 serviços – massagens, tratamentos 
corporais e faciais, consultas de nutrição, manicure e pedicure, fotodepilação, 

fotorejuvenescimento, medicinas alternativas, entre outros.
Todas as nossas colaboradoras são formadas e possuem carteira profissional das 

diferentes especialidades, com o objectivo de garantir o máximo de segurança, 
qualidade e eficiência.

Existimos para que possa “Ser e Estar Melhor”.



Missão e Valores • Pretendemos ajudar os nossos 
clientes a alcançar o Bem-Estar 
físico e psicológico.

• Pretendemos ser um Centro de 
Estética de referência, apostando 
sempre na inovação de serviços e 
na formação contínua das nossas 
profissionais.

• Estabelecemos elevados padrões 
de qualidade nos serviços que 
prestamos e por esse motivo temos 
uma equipa dinâmica e dedicada, 
que combina as suas qualidades 
humanas com as suas qualidades 
profissionais.

• Acreditamos que cada cliente é 
único e por isso apostamos na 
personalização de todos os 
tratamentos



Protocolo com APFNProtocolo com APFN

Aos associados e colaboradores da  APFN são oferecidos descontos em tratamentos, sob a 
seguinte forma:
Aos associados e colaboradores da  APFN são oferecidos descontos em tratamentos, sob a 
seguinte forma:

Massagens (individuais) 15% de desconto

Massagens (Pacotes) 15% de desconto

Depilações (cera e linha de algodão) 15% de desconto

Tratamentos Rosto/Corpo (individuais) 15% de desconto

Tratamentos Rosto/Corpo (pacotes) 25% de desconto

Manicure/Pedicure/outros direito a cartão de acumulação de pontos e 
posterior desconto

Programas especiais  25% de desconto

Fotodepilação (pacotes)  35% de desconto


