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BENEFÍCIOS Gingko Health & Care

Benefícios

Diversos

A Gingko Health & Care iniciou a sua atividade em 2017. A sua intervenção é centrada nas
áreas de saúde, bem-estar e estética*. Na saúde, dispõe de profissionais especializados nas
áreas das terapêuticas não convencionais. Os seus métodos de avaliação têm por base um
questionário, que proporciona uma visão holística do paciente, de forma a chegarem à origem
do problema, dor ou disfunção. A partir deste conhecimento, é realizado um tratamento
personalizado. Nas áreas da estética e bem-estar, disponibilizam diversas opções: depilação a
laser, massagens de relaxamento, entre outras.

Morada: Taguspark Edifício 6 Piso -1 Millennium bcp 
- Porto Salvo.
Email: gingkohealthcare@gmail.com ou 
info@gingko.pt
Telefone: (+351) 211 135 402.
Ext. 713 5402.
* O serviço de Estética encontra-se, presentemente, 
suspenso.

Lembre-se: é fundamental cuidar de si!

Taguspark, Edifício 6  

Os Sócios do Clube Millennium bcp usufruem das seguintes vantagens:

❑ Adesão ao ginásio com oferta de 50% do valor da inscrição (custo 26€ sem 
fidelização ou 52€ com fidelização de 12 meses), válido até 31/12/21;
❑ Cheque oferta no valor de 40€ anuais** - para usufruir em serviços de 
Massagem, Osteopatia, Medicina Tradicional Chinesa (Acupuntura) e Shiatsu;
❑ Acesso a dias especiais de oferta de experimentação de serviços na área das terapias 
alternativas e massagem, em datas a definir.

** A oferta de 40€ anuais, pode ser descontada até um máximo de 50% num serviço. A
título de exemplo: o Sócio do Clube adquire um serviço no valor de 40€ e paga apenas
50% do valor. O valor remanescente (20€) fica em crédito, sendo possível usufruir do
restante valor em tratamento similar ou em outro serviço à sua escolha.

Consulte os Folhetos Informativos dos serviços
Health & Care (Aqui).
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