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Bebévida

Forum Aveiro

O seu Bebé traz consigo um potencial de cura. Preserve as
suas células estaminais com a BebéVida, único banco 100%
Português acreditado pela Fact NetCord, a mais completa
distinção que um laboratório de criopreservação de células
estaminais pode obter mundialmente, e vencedor do Prémio
Cinco Estrelas na categoria Criopreservação em 2019.

Foi no dia 9 de agosto que a FNAC abriu no Forum Aveiro.
A 31.ª loja da rede no país situa-se num antigo cinema com mais
de 1500m2, 2 pisos, um FNAC Café e ainda um Fórum FNAC.
Visite este mundo de cultura e tecnologia, onde além de todas
as novidades, vai poder ter acesso a 4 milhões de produtos.

Saiba Mais

Saiba Mais

Palácio do Gelo

Com ProteCor
As suas fachadas ficam em total segurança

O Palácio do Gelo é um complexo com características
arquitetónicas únicas, onde pode encontrar 131 lojas,
incluindo 30 restaurantes/cafés/pastelarias/geladarias,
6 salas de cinema, e um dos maiores Health Clubs do país.
Conta ainda com uma Pista de Gelo aberta todo o ano
e um Bar integralmente feito em gelo. Saiba Mais

O que acontece no mercado

As fotografias instantâneas
estão de volta
O tema fotografia tem tudo a ver com férias, e, as máquinas de
fotografia instantânea, as "polaroids", proporcionam
momentos bem divertidos em tempo de férias.
A marca Polaroid é sinónimo de fotografia instantânea
e ficou conhecida quando a Polaroid Corporation fabricou em 1948, a
primeira câmera instantânea que se tornou num fenómeno mundial,
conseguindo algo alcançado apenas pela máquina digital, muitos anos
depois:
ver em tempo real como ficou a fotografia.
Várias marcas fabricaram máquinas de fotografia instantânea,
que acabaram por ser esquecidas a partir dos anos 80,
num mercado cada vez mais ansioso por novidades e com um
desenvolvimento tecnológico iminente e inevitável.
Hoje vivemos uma época que, entre muitas coisas é também de
revivalismos e, assistimos ao recuperar da “polaroid”, que se tornou
novamente objeto de interesse por parte das marcas e objeto de
desejo por parte dos consumidores.

Leia mais aqui.

Há várias formas de proteger uma casa, mas quando se trata
de proteger as suas fachadas, ProteCor é a solução.
A tinta para exterior da Robbialac que garante a máxima
proteção das fachadas! Com um acabamento digno de Prémio
Cinco Estrelas na categoria de Tintas para Exterior, atua na
longevidade do revestimento e das cores. Saiba Mais

Em

destaque

Feira de São Mateus 2019
Vencedora do Prémio Cinco Estrelas Regiões na categoria de Festas, Feiras e Romarias, a Feira de São Mateus é sinónimo de verão e de
animação garantida. Espetáculos cheios de cor e som no palco principal da Feira com grandes concertos, provas de saltos e obstáculos no
Centro Hípico, passeios de cicloturismo, concursos de pesca, demonstrações de paraquedismo e acrobacias aéreas no Aeródromo Gonçalves
Lobato, provas de atletismo, concurso de fotografia, são algumas das atividades lúdicas presentes neste evento.
Tudo até 15 de setembro no Campo da Feira de São Mateus, bem no coração de Viseu.

Saiba Mais Aqui

Passatempo

Momentos Cinco Estrelas
O passatempo Momentos Cinco Estrelas
continua a decorrer até dia 31 de agosto,
fotografem os vossos Momentos Cinco
Estrelas quando encontrarem a nossa Estrela
(verde ou laranja), partilhem connosco as vossas
fotografias.
As 10 mais criativas recebem um cabaz cheio de
produtos Cinco Estrelas. Na primeira semana de
setembro divulgamos os vencedores.
1º Passo | Tirar uma fotografia junto ao logotipo dos
Prémios Cinco Estrelas (estrela verde ou laranja
2º Passo | Postar essa fotografia nos comentários do
passatempo na página de Facebook Prémio Cinco
Estrelas.
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