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1. Seja bem-vindo à MEDICARE
A MEDICARE é uma empresa de capitais 100% portugueses. Atua no
mercado há 12 anos e o seu crescimento sustentado elevou-a a líder
de mercado na área dos planos de saúde.

Este produto único no mercado, tem como objetivo primordial
promover um estilo de vida saudável e ativo, baseado num perfil
nutricional adequado a cada pessoa.

Premiada nos últimos anos pela inovação que apresenta nos seus
produtos, a MEDICARE reinventa um conceito já premiado em 2017
como produto do ano e lança o Plano Alimentar MEDICARE MAIS
SABOR PLUS.

Para tal, reúne um conjunto de serviços que lhe irá permitir
perder peso, efetuar desporto e em complementaridade, efetuar
tratamentos estéticos, para acelerar de forma mais eficaz, o processo
de alteração corporal.
Pretendemos que alcance o S/ objetivo de forma real, responsável,
com saúde e sobretudo que adquira hábitos que lhe irão permitir
desfrutar dos alimentos como fonte de vida e equilíbrio.
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2. Plano Alimentar

Este produto foi concebido para agregar todas as
necessidades de uma pessoa que quer iniciar um processo
de emagrecimento.
Conscientes das dificuldades físicas e emocionais que tal
processo acarreta, o nosso Plano contempla de forma
consciente e real, todo o acompanhamento necessário com
consultas e programas de emagrecimento, suplementação
alimentar e dietética, tratamentos estéticos e exercício físico.
Um dos objetivos do Plano Alimentar MEDICARE MAIS
SABOR PLUS, é que após a perda de peso, consiga manter o
peso alcançado, devido à alteração do seu perfil nutricional,
ajustado agora às alterações do seu corpo.
Com o Plano Alimentar MEDICARE MAIS SABOR PLUS,
vai conseguir perder aqueles quilos indesejados e manter a
silhueta que tanto ambiciona!

A SOLUÇÃO
O SEU CARTÃO COM SABOR

SABER
COMER

=

SABER
VIVER
de
Com Saú

3. C
 omo funciona
1) REDE
MAIS SABOR PLUS

2) REDE DE PRODUTOS:
SUPLEMENTOS ALIMENTARES
E DIETÉTICOS

Para beneficiar dos
descontos associados à
Rede MAIS SABOR PLUS
quer ao nível de consultas
e/ou programas nutricionais,
deverá fazer-se acompanhar
do Cartão MAIS SABOR PLUS
em cada utilização perante
o PARCEIRO MAIS SABOR
selecionado, juntamente
com outro documento de
identificação pessoal com
fotografia.

Deverá registar-se na Área de
Cliente MAIS SABOR PLUS; e

Após a consulta e/ou
programa, deverá efetuar
o pagamento dos atos que
beneficiou de acordo com a
Tabela MAIS SABOR PLUS.

3.Antes de proceder ao
pagamento, deverá colocar
o código promocional
Cliente MAIS SABOR PLUS
para que o desconto seja
efetuado automaticamente.

1. Aceder ao menu Rede
de Produtos: códigos
promocionais e selecionar
o(s) código(s) dos Parceiros
onde pretende adquirir
produtos;
2. Entrar no site do Parceiro
selecionado, escolher os
produtos da S/ preferência
e adicioná-los ao carrinho
de compras;

3) REDE DE GINÁSIOS

Para beneficiar dos
descontos associados à
Rede de GINÁSIOS deverá
fazer-se acompanhar do
Cartão MAIS SABOR PLUS
selecionado juntamente
com outro documento de
identificação pessoal com
fotografia.
O desconto será efetuado
aquando da inscrição e
mensalidades associados,
quando aplicável

4) R
 EDE DE TRATAMENTOS
DE ESTÉTICA

5) ASSINATURA DIGITAL
MEN´S/WOMEN´S HEALTH

Para beneficiar dos
descontos associados à
Rede de TRATAMENTOS
DE ESTÉTICA, deverá
fazer-se acompanhar
do Cartão MAIS SABOR
PLUS em cada utilização
perante o PARCEIRO MAIS
SABOR PLUS selecionado
juntamente com outro
documento de identificação
pessoal com fotografia.

Para aceder à Revista Digital
em fomato E-PAPER, deverá
seguir os seguintes passos:

Após o tratamento, deverá
efetuar o pagamento dos
atos que beneficiou de
acordo com a Tabela MAIS
SABOR PLUS.

3.A partir do registo e pelo
período de 1 ano, terá
acesso à Revista;

1. Aceder a:
www.quiosquegm.pt/
registo e insira os seus
dados pessoais;
2. Quando so licitado,
deverá introduzir o seu
código PIN que lhe foi
enviado no email de
adesão ao Serviço MAIS
SABOR PLUS;

4.O código PIN terá de ser
ativado até dia 31 de
dezembro de 2018;
5.Este código pode ser
usado por qualquer
beneficiário do Plano
Alimentar MEDICARE MAIS
SABOR PLUS.

4. Resultados

Todos os produtos associados a dietas e regimes dietéticos prometem
resultados muito rápidos e efetivos.
O nosso objetivo é através da reeducação alimentar conseguir a perda
de peso, aliada à prática do exercício físico e à frequência de tratamentos
estéticos, para se atingir uma alteração significativa no corpo.
Sabemos que com o Plano Alimentar MEDICARE MAIS SABOR PLUS,
vai conseguir alterar a forma como se alimenta e ganhar disciplina para
a prática do exercício físico.
Vai ver reforçada a sua autoestima que ajudará em todas as áreas da
sua vida.

“

DESTA FORMA,
OS RESULTADOS
SERÃO GARANTIDOS!

”

C

5. Rede
EXEMPLOS:

TRATE OS
ALIMENTOS
COMO AS
PESSOAS,
VALORIZE O
QUE TÊM
DE MELHOR
E EVITE OS
QUE NÃO
FAZEM BEM.

6. Vamos Começar?
DATA

HORA

PESO

DIFERENÇA

IMC

% MG

% MM

G. VISC.

Para quaisquer outros assuntos relacionados com o seu Plano Alimentar MEDICARE MAIS SABOR PLUS, deverá contactar-nos, nos dias
úteis, entre as 09h00 e as 20h00 para o Serviço de Apoio ao Cliente 219 441 113 ou por email em info@medicare.pt.
Saiba mais em

www.maissabor.medicare.pt

O meu Diário
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