
A marca Britânica N.º1
 de produtos de luxo para a pele



OS PILARES
DA MARCA 

O Universo 
Sensorial
Uma vasta seleção de 
texturas e a�vos 
aromá�cos são a evolução 
da nossa herança em 
aromaterapia.

A Audácia 
Britânica

Ultrapassamos os limites da 
inovação da beleza e 

estabelecemos o padrão 
real da qualidade.

A Tecnologia Biotec
Somos especialistas profissionais

no bem-estar da pele, desenvolvendo
tratamentos de pele personalizados, 

com a nossa exclusiva tecnologia 
facial Biotec.

Wanderluxe 
O nosso espírito 
empreendedor 
mantém-nos em 
constante movimento, 
seja pelo ar, terra e mar, 
ou em casa.

O Potencial da Natureza
A Natureza é o nosso laboratório.
Procuramos constantemente extratos 
poderosos e criamos produtos de 
excelência com uma potência 
inigualável.

O Bem-estar Diário
A pele de amanhã é o resultado das 
escolhas de es�lo de vida que 
fazemos hoje. E por isso, promover 
a saúde total da pele é a nossa 
paixão.

A Ciência Clean 
e Segura
Desenvolvemos fórmulas 
clean e inovadoras sem 
ingredientes nocivos desde 
a nossa origem.



Resultados Reais
Cada nova fórmula é subme�da
a rigorosos testes clínicos e/ou do 
consumidor para garan�r máxima 
eficácia na resposta às preocupações 
com o cuidado da sua pele.

Cuidados da Pele para 
Nos Sentirmos Bem
Os aromas a�vos maximizam a terapia 
da pele e as texturas maravilhosas 
oferecem os bene�cios nutri�vos que 
a sua pele merece.

Inovação Transparente
Todos os nossos produtos são 
desenvolvidos no nosso ELEMIS 
Innova�on Hub em Londres
e fabricados em Inglaterra com
os mais elevados padrões em termos 
de qualidade e segurança.

Bem-estar da Pele
Os nossos produtos atuam para 
proteger a microflora da pele
e a barreira lipídica, combatendo
os agressores diários e promovendo 
ainda um manto ácido saudável.

A ELEMIS é uma marca de 
cuidados para pele com a alma
de um aromaterapeuta, o espírito 
de uma ar�sta e o compromisso 
de um cien�sta para conseguir 
resultados. Beneficiamos do 
poder dos melhores ingredientes 
a�vos da Natureza, sistemas de 
fornecimento de elevado 
desempenho e tecnologia 
revolucionária. Criamos fórmulas 
amigas da pele que oferecem 
resultados clinicamente 
comprovados que pode ver
e sen�r.

Mais de 30 anos  



Os nossos Produtos
Por�olio de cuidados de pele premiados

Por�olio de cuidados de corpo
de grau profissional 

ULTRA SMART PRO-COLLAGEN
Fórmulas inovadoras envoltas num luxo 
absoluto.  A linha mais premium da ELEMIS
para uma pele ultraresiliente que transcende
o tempo.

SUPERFOOD
Cuidados Pré-bió�cos para a saúde da pele. 
Nutrem a pele cm  superalimentos nutri�vos 
ricos em vitaminas e an�oxidantes para uma
tez saudável, hidratada e feliz.

BIOTEC  Skin Solu�ons 
Soluções específicas de grau profissional. 
Inspiradas nos tratamentos faciais com 
Biotec da Elemis, estas fórmulas tratam 
problemas de pele específicos para uma 
pele equilibrada e com um aspeto saudável

PRO-COLLAGEN
Soluções an�envelhecimento clinicamente 
comprovadas. Potenciadas por uma variedade 
de algas para oferecer uma hidratação profunda 
e uma pele com um aspeto mais jovem em 
apenas 14 dias.

BODY PERFORMANCE
Fórmulas de elevado desempenho
que ajudam a revitalizar, alisar e refirmar 
a pele para uma silhueta tonificada
e elegante.

BODY EXOTICS
Cuidados de banho e corpo com aromas 
requintados desenvolvidos com a luxuosa 
Frangipana e os energizantes Lima & 
Gengibre para deixar a pele 
delicadamente perfumada e sedosa.

BODY NOURISHING
Uma coleção nutri�va enriquecida com 
a apaziguante Proteína do Leite para 
hidratar e reconfortar a pele seca
e desidratada.

DYNAMIC RESURFACING
Resurfacing & renovação diária da pele. A 
Tecnologia de Tri-Enzima Patenteada trata 
especificamente o aspeto do tom irregular, 
os poros visíveis e a textura para uma pele 
macia como a pele de um bebé.

 C
LINICAMENTE C

O
M

PROVADO



Os Tratamentos
que nos definem

Tratamentos de Rosto 
Tratamentos faciais manuais reconhecidos a nível mundial, com 
resultados clinicamente comprovados, onde o tato representa 
uma poderosa ferramenta de diagnós�co, suavizando, 
esculpindo e preparando a pele com técnicas de massagem 
especializadas.

50 ou 75 minutos de tempo de tratamento

Pro-Glow Renewal Facial, Pro-Glow Smooth, Pro-Glow Resurface, 
Pro-Glow Brilliance, Pro-Glow Genius Facial

50 ou 75 minutos de tempo de tratamento

Pro-Glow Renewal Facial+, Pro-Glow Cryo Sculpt +, Pro-Glow Resurface 
+, Pro-Glow Brilliance +, Pro-Glow Smooth +, Pro-Glow Genius Facial +

30, 60 ou 75 Minutos de tempo de tratamento

Massagem corporal
Freestyle Deep Tissue Massage, Deeper Than Deep Hot Stone Massage, 
Peaceful Pregnancy Massage

Envolvimentos corporais & exfoliações
Frangipani Body Nectar Nourishing Wrap, Frangipani Intensely Cleansing 
Salt Scrub

Tratamentos de Rosto com 
Tecnologia Biotec 
Tratamentos faciais inovadores, orientados para obter excelentes 
resultados. Desenvolvidos com princípios a�vos altamente 
eficazes e ação tecnológica patenteada BIOTEC, que funcionam 
em perfeita sinergia com o campo bioelétrico da pele, 
promovendo resultados surpreendentes. 

Tratamentos de Corpo
Exfoliação com sais minerais, misturas de óleos ricos em a�vos e 
aromas requintados são combinados com o nível inigualável de 
know-how da Elemis em massagem para conseguir os melhores 
resultados corporais.



OmnicanalVantagens

A Paixão das Celebridades

Espaço exclusivo ELEMIS 

• Uma marca premium, que eleva o pres�gio
e a notoriedade do espaço

• Reconhecimento e confiança do consumidor 
cosmopolita nacional e internacional

• Experiências para rosto e corpo, reconhecidas 
mundialmente

• Taxa excecional de sa�sfação e fidelização dos clientes

• Protocolos de atendimento e cultura de serviço 
exclusivos

• Elevada rentabilidade de tratamentos

• Lucro acima de média proveniente da comercialização 
de cosmé�ca venda ao público

• Preço por tratamento acima do médio do Mercado

• Formação inicial e con�nua, específica e rigorosa, que 
enriquece a experiência das equipas técnicas e contribui 
para as horas obrigatórios anuais

• Manuais de apoio: Manual de produtos, training book, 
vídeos, plataforma e-learning, fichas de lançamentos, 
fichas de produto, entre outros

• Plano de marke�ng e comunicação da marca anual 
assente em relações públicas e reconhecimento da marca

• Ações promocionais exclusivas de Open Day, 
lançamentos, tratamentos de temporada e datas fes�vas.

LOJAS FLAGSHIP 
ONLINE

REVENDEDORES
DE PRESTÍGIO

THE HOUSE OF ELEMIS

PORTFOLIO SPAS DE LUXO

DESTINOS DE VIAGEM 
AÉREOS & MARÍTIMOS



ELEMIS no Mundo

Portugal

WYNDHAM GRAND ALGARVE 
 QUINTA DO LAGO

PRAIA DO CANAL NATURE RESORT
ALJEZUR

PEDRAS SALGADAS SPA & NATURE PARK
PEDRAS SALGADAS

THE WINE HOUSEHOTEL - QUINTA DA PACHECA 
LAMEGO

OLISSIPPO LAPA PALACE HOTEL
LISBOA

PRAIA D'EL REY MARRIOTT GOLF & BEACH RESORT
ÓBIDOS

SPAS EM HOTÉIS DAY SPAS E INSTITUTOS DE LUXO HEALTHCLUBS RESORT SPAS



Truth in Beauty
Distribuidor Exclusivo em Portugal

Parque Oriente, Rua D. Nuno Alvares Pereira, Armazém B3 2695-167 Bobadela
T. 210 334 300 | comercial@sorisa.pt 

sorisa.pt
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