quem somos
O beSUBLIME® nasce em 2019 em Leiria, com um objetivo de
agregar num só espaço uma multiplicidade de serviços e soluções,
sendo este modelo de negócio completamente inovador no
mercado de atuação.
No beSUBLIME® acreditamos que é possível termos outra visão de
nós próprios, estamos certos de que é possível criarmos a nossa
melhor versão…e esta é a nossa missão.
Oferecer aos nossos clientes RESULTADOS, por forma a que após a
experiência beSUBLIME® se sintam, renovados, mais saudáveis,
rejuvenescidos e, sobretudo, mais FELIZES.
Por isso dizemos que no beSUBLIME® mais do que vender serviços
de Nutrição, Electro Fitness, Fisioterapia, Estética Avançada e
Cabeleireiro, vendemos…FELICIDADE
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Esta foi a imagem escolhida para o nosso teaser inicial. Tendo como
objetivo a criação de um espaço unissexo, interpretámos a explosão de
cores na forma feminina e masculina, como uma fusão de sensações.
Todos os nossos sentidos se manifestam com a sensação de bem estar,
sentidas durante o processo de transformação que proporcionamos
numa experiência beSUBLIME®

a nossa filosofia
Recrutámos uma equipa verdadeiramente sublime: qualificada, bem disposta e sempre
disponível, por forma a prestar um serviço ao cliente acima do comum.
Estabelecemos parcerias de excelência, referências nos seus respetivos mercados de
atuação, que disponibilizam serviços e produtos Premium, com resultados demonstrados
(SAPPHIRA PRIVÉ®, PERSONAL20®), com taxas de sucesso superiores a 97%.
Dispomos de tratamentos de estética avançada, inovadores e totalmente não-invasivos, sem
anestesia, cortes ou tempo de recuperação.
Apoio de fisioterapia de reabilitação e dermatofuncional para promover uma melhor
condição física e melhores resultados estéticos.
Criámos uma zona de treino exclusiva, com Electroestimulação (EMS), totalmente
personalizado, com treino adaptado à condição física e limitações do atleta.
Temos um programa de reeducação alimentar e comportamental, aliado à modelação
corporal com os tratamentos de Estética e/ou Treino que permitem ficar globalmente mais
saudável.
Gostamos de receber os nossos clientes com requinte, numas instalações excecionais, em
que o conforto e a privacidade dos nossos clientes são a nossa prioridade.
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. transforma-te . cuida-te . ama-te .
visão
No beSUBLIME® acreditamos que é possível termos outra visão de nós
próprios, estamos certos de que é possível criarmos a nossa melhor
versão . Pretendemos ser o único espaço unissexo em Leiria onde o
cliente pode entrar e experienciar uma verdadeira transformação, com
acompanhamento personalizado durante toda a experiência e nas mais
diversas áreas.

missão
Oferecer aos nossos clientes RESULTADOS, por forma a que após a
experiência beSUBLIME® se sintam, renovados, mais saudáveis,
rejuvenescidos e, sobretudo, mais FELIZES.

valores

O rigor, o profissionalismo, a inovação, o espírito de equipa, a
competência, a comunicação, a eficácia, a ambição, a solidez, a confiança,
a técnica, o Know How , a criatividade e a ética são os valores e fatores
de sucesso da organização. Centrada na satisfação do CLIENTE,
valorizamos e incentivamos a formação, a inovação na busca contínua de
novas soluções
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a nossa oferta
PARA ELA E ELE
Pessoal especializado e com experiência nas áreas
de atuação.
Apoio nutricional, psicológico e motivacional.
Acompanhamento com PT’s para planos de treinos
exclusivos e adaptados.
Avaliação cuidada e pessoal pela Fisioterapeuta
Dermatofuncional.
Aconselhamento especializado em estética
avançada para cuidados de corpo e rosto.
Ser penteado e experienciar o requinte dos nossos
serviços de cabeleireiro.
Aconselhamento e motivação com a nossa
consultora de imagem.
Tratamento das mãos, pés, corpo, rosto, entre
outros.

PARA AS CRIANÇAS
Sessões de Fisioterapia.
Apoio nutricional, psicológico e motivacional.
Ser penteado e experienciar o requinte dos nossos
serviços de cabeleireiro.
Desfrutar do nosso espaço para crianças enquanto
os seus pais estão em sessões de tratamento.

VENDAS
Coleção da estilista Manuela Castanheira.
Têxteis de treino.
Produtos de Cosmética Avançada.
Sessões de tratamento ou pack’s promocionais.
Produtos para cabelos.
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PESSOAL ESPECIALIZADO

porquê
escolher a
®
beSUBLIME

Os profissionais têm experiência, formação académica e know how
por forma a prestar um serviço de qualidade de acordo com as
exigências dos nossos clientes.

QUALIDADE
Garantimos prestar serviços de qualidade, num espaço diferenciador
que alia o conforto e a inovação tecnológica, por forma a garantir um
atendimento exclusivo, garantindo a privacidade dos nossos clientes

SUCESSO GARANTIDO
É nosso compromisso ajudar, motivar, orientar e acompanhar o
Cliente por forma a que sejam atingidos os resultados pretendidos
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MORADA

vamos falar
entre em contacto connosco

Avenida Adelino Amaro da Costa
Edifício Portas do Sol, Lote 3, Piso 1, Escritório 2 e 3
2415-367 Leiria

EMAIL
geral@besublime.pt
ginasio@besublime.pt
nutricao@besublime.pt

TELEFONE
+351 244 402 250
+351 910 934 520

. transforma-te . cuida-te . ama-te .

