PROTOCOLOS COFRE

Bem-estar
Clínicas do Corpo e Estética - Ginásios
DESCUBRA OS PROTOCOLOS QUE TEMOS PARA SI

WWW.COFRE.ORG

Clínicas do
Corpo e
Estética
www.cofre.org

Body Concept

+ Nutrição

www.bodyconcept.pt

www.maisnutricao.pt

Consulte o site do Cofre para as
condições

Desconto de 50% – Avaliação Física
I Prescrição de Actividade Física I
Treino Especializado I
Coaching Desportivo I Consulta de
Nutrição I Pacotes Integrais
Desconto de 30% – Osteopatia I
Mesoterapia I Massagem I
Fisioterapia I Acupuntura I
Podoposturologia I Ergonomia

Nacional

Depil Concept
www.depilconcept.pt
Consulte o site do Cofre para as
condições

Lisboa, Caneças

Nacional

Acqua Lisboa City Spa
Essentials – Institutos &
Day Spas
www.essenciadaperfeicao.com
Redução de 50% em tratamentos de
estética
Redução de:
50% em todos os tratamentos de
Aparatologia
5% na aquisição de produtos cosméticos
Não inclui consultas e/ou tratamentos de
medicina estética, nutrição e rituais
Vichy

www.acqualisboa.pt
Redução de 25% sobre a tabela, em
todos os serviços Acqua Lisboa,
excepto consultas.
Lisboa

Lisboa
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Ginásios
www.cofre.org

Life Club

Kalorias Fitness Club

www.lifeclub.pt

kalorias.com

Consulte o ginásio para saber as
condições

Redução de taxa de inscrição para
50€ e em algumas situações, para
10€Adesão local ao Livre Trânsito:
34,99€ – acesso somente ao clube
em que o membro se inscreve

Vila Nova de Gaia

Depil Every Body, health
& fitness (Évora)
www.everybodyclubs.com
CoOferta da jóia inicial (valor de
25€)
Oferta da avaliação física
Oferta de aconselhamento
alimentar
Redução de: 15% sobre o valor de
tabela na aquisição de serviços de
SPA; 15% no restaurante Natural
Living
Mensalidade específicas para
associados
Évora

One Fight
www.1fight.pt
Mensalidade de 59€ (redução de
10€/mês sobre a tabela ao
público)Oferta de Avaliação Física
(4 consultas por ano) e Nutricional
(4 consultas por ano)
Lisboa

Nacional

Scape Health & Sensations
www.scapebyenfis.com
Isenção de inscrição
Redução de 5% nas mensalidades
Scape Off-Peack e Scape
Redução de 10% nas mensalidades
Scape Premium, Scape Platina,
Scape Spa e Scape Spa Platina
Santarém

Fitness Hut
www.fitnesshut.pt
Inscrição no valor de 3,50€
Desconto na mensalidade sobre o
preço de tabela (a consultar com o
parceiro)Acesso a todas as aulas,
livre trânsito.
Acesso a todos os clubes da rede
Fitness Hut, sendo mais de 17 clubes
abertos, podendo treinar em
qualquer um deles
Nacional
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Ginásios
www.cofre.org

Nova Academia Fitness e
Spa – Ginásio Covilhã
FB/ NovaAcademiaGinasioCovilha
Redução de:50% na 1ª
mensalidade20% nas mensalidades
seguintes
Covilhã

VivaFit (Portugal)
www.vivafit.pt
Inscrição Inicial: isenção da taxa de
inscrição
Oferta de 1 aula experimental
Redução de 10% na mensalidade de
€49,90 e de 5% na mensalidade de
€39,90
Lisboa

One Lagoas Wellness
konelagoas.pt
Jóia – preço de tabela 40€ – inclui
seguro, avaliação física, plano de
treino, plano mensal de nutrição,
estacionamento (2h) e pack de 2
toalhas (1 treino + 1 banho)
Permanência – 52 semanas
Valor de semana – 13,75€,
pagamento quinzenal – 27,50€
Sócios atuais poderão solicitar a
conversão do contrato para esta
modalidade dirigindo-se à receção
*Válido apenas com inscrição no
One Lagoas. Estacionamento
(mediante disponibilidade do
ginásio), toalhas em todos os
ginásios
Com a inscrição neste ginásio,
recentemente adquirido pelo grupo
Sonae, passa a ter acesso também a
todos os ginásios Solinca e Pump,
num total de 30 clubes
Porto Salvo

Shift You
shiftyou.pt
Redução de 15% na aquisição dos
serviços prestados (aulas de grupo)
Lisboa
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