
Moura Espaço de Beleza

Catálogo de Serviços e Preços



Instantânea ..........................R$ 35,00
Loreal.....................................R$ 55,00
Intensiva.................................R$ 65,00

Luciano Silva
HairStylist Masc/Fem

com Especialização  em 
Colorimetria Avançada,

Mechas e Penteados
30 anos de experiência

Paulo Gustavo
HairStylist Masc/Fem
Espec. Cabelos Afro

Técnico AVLON

Marcos Lino
HairStylist Masc/Fem

Espec. Química Feminino
20 anos de experiência

O Moura Espaço de Beleza é o seu mais novo espaço de 
beleza. Atuando bem próximo de você, agora no Centro

do Recife, uma experiente equipe de profissionais
estilistas cabeleireiros.

Para comodidade dos nossos clientes, nossos 
profissionais atendem com hora agendada,
 de Segunda à Sexta, das 08:00h às 19:00h e 

Sábado, das 08:00h às 13:00h
Aceitamos cartões de débito e crédito.

Confira nossos preços!

F.: 3224.7220
Av. Dantas Barreto, 191, sala 09, Edf. St. Antônio, Recife-PE

(por trás do Tribunal de Justiça)



O cabelo é a moldura do rosto, e por isso quando você 
vem ao Moura Espaço de Beleza, tenha certeza de que 
encontra o profissional que vai cuidar bem do mesmo.

A renovação de tendências acontecem a cada dia, com isso, os Hair 
Stylists do Moura Espaço de Beleza, acompanham uma linguagem 
moderna em conceito de trabalho, onde cada corte, cor e detalhes 
específicos são únicos para cada cliente.

Masculino.............................R$ 25,00
Barba....................................R$ 23,00
Feminino...............................a partir de R$ 35,00

Cortes

Uma boa hidratação periódica é muito 
importante para ter a beleza de um belo 
visual dos cabelos. 

Ela é um tratamento indispensável para a saúde dos cabelos. O brilho 
e a maciez dependem muito dessa hidratação. Para que a cor tenha 
mais durabilidade e aspecto saudável, você encontra no Moura 
Espaço de Beleza produtos de qualidade, concentrados, e que levam 
a bons resultados de hidratação.

Instantânea ..........................R$ 35,00
Loreal.....................................R$ 55,00
Intensiva.................................R$ 65,00

Hidratação



Imprescindível em todas as ocasiões, o penteado é 
determinante para uma aparência moderna e com 
estilo, seja para grandes eventos como formaturas,  ou

 casamentos e bailes ou simplesmente para o seu bem estar pessoal, 
você pode contar e escolher o penteado mais adequado ao seu estilo 
e ao seu programa. Ao executar a lavagem, a secagem e a escovagem 
corretamente, prevenimos a queda acentuada do cabelo, o 
aparecimento de pontas secas e o seu enfraquecimento.

Curta..........R$ 25,00 (C/volume).........R$ 28,00
Média........R$ 30,00 (C/volume).........R$ 33,00
Longa........R$ 40,00 (C/volume).........R$ 50,00
Chapinha..............................................R$ 13,00

Penteados e Escovas

P R O G R E S S I V A
Cabelo curto....................a partir de R$ 200,00
Cabelo médio..................a partir de R$ 230,00
Cabelo longo...................a partir de R$ 260,00

O formol é considerado cancerígeno pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) (Lei 13.378/09-PE). Sem uso ou adição de elementos 
prejudiciais como o formol, aplicamos escova progressiva a base de 
componentes que permitem um resultado melhor e mais duradouro, 
sem riscos à sua saúde.



Colorir os cabelos é uma arte, com resultado 
moderno e atual, pode também esconder as 
transparências. 

 O Moura Espaço de Beleza lhe ajuda na escolha do melhor tom, 
combinado com a sua pele, olhos e personalidade. Use e abuse da 
nossa equipe técnica para a escolha, aplicação e manutenção do seu 
visual, sempre com produtos de qualidade, que fazem parte essencial 
em nosso processo de composição do seu visual.

Raiz............................................................R$   90,00
Completa.................................................R$ 110,00
Luzes/Reexo (na touca)....a partir de R$   80,00
Luzes/Reexo (papelote)....a partir de R$ 100,00
Coloração Homme Cover5/Uomo.......R$   40,00
Balaiagem.............................a partir de R$ 140,00
Conexões..............................a partir de R$ 170,00
Aplicação de Coloração.......................R$   30,00

Coloração

R E L A X A M E N T O
Cabelo curto....................a partir de R$ 200,00
Cabelo médio..................a partir de R$ 220,00
Cabelo longo...................a partir de R$ 250,00



A unha pintada da forma tradicional é a maneira mais fácil de manter 
a saúde das mãos em dia, conferindo assim higiene e beleza nas 
unhas. Pode ser pintada em com qualquer tipo de esmalte ou base, e 
nas cores de sua preferência. A saúde e boa apresentação das mãos e 
dos pés têm espaço reservado, onde profissionais experientes para os 
serviços manicure e pedicure, equipamentos adequados e excelentes 
produtos lhe esperam.
A escolha da cor do esmalte é um processo fundamental, pois ela 
revela seu estado de espírito e que tipo de mulher você deseja ser. 

Pé e Mão Femin......................................R$   25,00
Pé e Mão Masc.......................................R$   27,00
Pé ou Mão Femin....................................R$   14,00
Pé ou Mão Masc.....................................R$   16,00
Apenas Pintar...........................................R$    6,00
Apenas Cortar.........................................R$    5,00
Francesinha..............................................R$    5,00
Cortar cantinhos......................................R$    7,00
Esfoliação Mão........................................R$    7,00
Esfoliação Pé............................................R$    8,00
SPA dos Pés...............................................R$  30,00
Aplicação de Esfoliação.........................R$   3,00

Manicure e Pedicure
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