
Guia de  
Cuidados para os 

atendimentos 
 

 



Nossos atendimentos terão um espaço 
de 30min entre uma sessão e outra. 

Usaremos esse tempo para higienizar 
adequadamente área comum e as salas 

de atendimento;  

 
Por esse motivo, procure ser pontual 
e evite chegar muito cedo ou muito 

tarde para que possamos nos 
organizar. 



Venha sempre com máscara 
adequada, que cubra bem o  

nariz e a boca;  
 

Assim que chegar, limpe os pés no 
tapete sanitizante, retire os sapatos 

e coloque o pro-pé de pano. O 
mesmo deve ser descartado no local 
indicado após o término da sessão.   



Caso alguém esteja sendo atendido na 
recepção, mantenha distância de 1,5m e 

aguarde ser chamado. 
 

Se tiver alguma dúvida sobre as sessões ou 
quiser comprar um vale presente, procure 

perguntar tudo pelo WhatsApp antes. 
Estamos sem recepcionista e precisamos 

do tempo entre as sessões para nos 
preparar para o próximo atendimento. 



Nossos cuidados com a limpeza são:  
-Produto NanoPrata® no Ar Condicionado para 

que o ar seja filtrado a todo momento; 
-Limpeza das Toalhas com sabão de coco e água 

sanitária; 
-Entrada no espaço com pró pé e limpeza dos 

sapatos com tapete sanitizante; 
-Limpeza do Suporte de rosto da maca com álcool 

70% e Lysoforme®; 
-Limpeza com Lysoforme® nos puffs da recepção 

e salas entre cada sessão; 
-Entre outros cuidados . 



Desmarque a sua sessão se estiver com 
sintomas de gripe ou qualquer mal estar. 

 
Caso tenha algum imprevisto, procure nos 

avisar com antecedência, para que 
possamos nos organizar. Como temos 
horários restritos, cobramos multas de 

30% por faltas de sessões avulsas. Já nos 
Planos Fidelidade, cobramos 100% do 

valor da sessão por faltas e desistências 
com menos de 12h de antecedência. 

 



Atenção: estamos com muita 
procura de agendamento e 

poucos horários!  
 

Nossa empresa é uma empresa familiar e por 
esse motivo precisamos da compreensão de 

todos com relação:  
-Ao tempo de resposta no WhatsApp; 

-Ao atendimento presencial; 
-À disponibilidade da agenda. 

-Perca de sessão/multas por faltas e 
desistências com menos de 12h. 



 

Nosso objetivo é  
atendimento de excelência e 

qualidade de vida dos clientes e 
das terapeutas.  

 
Por isso atendemos com horários 
restritos e com muito carinho e 

atenção! 
 



Vamos nos cuidar fisicamente e 
mentalmente! 

 
Sabemos que a situação não está 
fácil, mas o importante é respeito 

acima de tudo e entender que tem 
muita mudança que está vindo para 
transformar o mundo em um lugar 

melhor! Gratidão pelo carinho!  



Ahh, esse é no nosso 
Certificado de 

Estabelecimento 
Responsável :) 


