E114807

O Conselho Administração da Entidade Reguladora da Saúde
certifica que a entidade
NBALANCE SOLUÇÕES
INTEGRADAS DE EMAGRECIMENTO, S.A., c o m s e d e /
domicílio fiscal na morada RUA ALEXANDRE HERCULANO,
23 - 1º DTO FT, 1250-008 LISBOA, está inscrita como
prestador de cuidados de saúde desde o dia 3 de Fevereiro
de 2011.
A presente certidão igualmente comprova que o
estabelecimento NUTRIBALANCE LISBOA, sito em RUA
ALEXANDRE HERCULANO, 23 - 1 DIREITO, 1250-008
LISBOA, se encontra registado sob o número E114807.
Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2 e 7 do artigo 26.º dos
Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014,
de 22 de agosto, o registo válido na ERS constitui condição de
abertura e funcionamento do estabelecimento, devendo a
presente certidão ser afixada em local público e bem visível.
A informação respeitante à totalidade dos estabelecimentos
sob exploração desta Entidade pode ser consultada no
website: www.ers.pt

Esta Certidão tem o número 20211326511252422 e foi emitida via Internet, em 3 de Março de 2021, sendo válida até 27 de Novembro de 2021.

E127830

O Conselho Administração da Entidade Reguladora da Saúde
certifica que a entidade
NBALANCE SOLUÇÕES
INTEGRADAS DE EMAGRECIMENTO, S.A., c o m s e d e /
domicílio fiscal na morada RUA ALEXANDRE HERCULANO,
23 - 1º DTO FT, 1250-008 LISBOA, está inscrita como
prestador de cuidados de saúde desde o dia 3 de Fevereiro
de 2011.
A presente certidão igualmente comprova que o
estabelecimento NUTRIBALANCE BRAGA, sito em AVENIDA
DOM JOÃO II, POLO DE NEGÓCIOS DE BRAGA, EDIFÍCIO
B, 374 - 3º ESCRITÓRIO 31, 4715-275 BRAGA, se encontra
registado sob o número E127830.
Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2 e 7 do artigo 26.º dos
Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014,
de 22 de agosto, o registo válido na ERS constitui condição de
abertura e funcionamento do estabelecimento, devendo a
presente certidão ser afixada em local público e bem visível.
A informação respeitante à totalidade dos estabelecimentos
sob exploração desta Entidade pode ser consultada no
website: www.ers.pt

Esta Certidão tem o número 20191326510687315 e foi emitida via Internet, em 12 de Novembro de 2019, sendo válida até 27 de Novembro de 2020.

E117146

O Conselho Administração da Entidade Reguladora da Saúde
certifica que a entidade
NBALANCE SOLUÇÕES
INTEGRADAS DE EMAGRECIMENTO, S.A., c o m s e d e /
domicílio fiscal na morada RUA ALEXANDRE HERCULANO,
23 - 1º DTO FT, 1250-008 LISBOA, está inscrita como
prestador de cuidados de saúde desde o dia 3 de Fevereiro
de 2011.
A presente certidão igualmente comprova que o
estabelecimento NUTRIBALANCE PORTO, sito em EDIFÍCIO
PENÍNSULA - PRAÇA DO BOM SUCESSO, 123 A 131 - 6º SALAS 606-608, 4150-146 PORTO, se encontra registado sob
o número E117146.
Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2 e 7 do artigo 26.º dos
Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014,
de 22 de agosto, o registo válido na ERS constitui condição de
abertura e funcionamento do estabelecimento, devendo a
presente certidão ser afixada em local público e bem visível.
A informação respeitante à totalidade dos estabelecimentos
sob exploração desta Entidade pode ser consultada no
website: www.ers.pt

Esta Certidão tem o número 20191326510687366 e foi emitida via Internet, em 12 de Novembro de 2019, sendo válida até 27 de Novembro de 2020.

E151812

O Conselho Administração da Entidade Reguladora da Saúde
certifica que a entidade
NBALANCE SOLUÇÕES
INTEGRADAS DE EMAGRECIMENTO, S.A., c o m s e d e /
domicílio fiscal na morada RUA ALEXANDRE HERCULANO,
23 - 1º DTO FT, 1250-008 LISBOA, está inscrita como
prestador de cuidados de saúde desde o dia 3 de Fevereiro
de 2011.
A presente certidão igualmente comprova que o
estabelecimento NUTRIBALANCE Coimbra, sito em RUA
JOÃO MACHADO - ARNADO, 23 - , 3000-226 COIMBRA, se
encontra registado sob o número E151812.
Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2 e 7 do artigo 26.º dos
Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014,
de 22 de agosto, o registo válido na ERS constitui condição de
abertura e funcionamento do estabelecimento, devendo a
presente certidão ser afixada em local público e bem visível.
A informação respeitante à totalidade dos estabelecimentos
sob exploração desta Entidade pode ser consultada no
website: www.ers.pt

Esta Certidão tem o número 20211326511275937 e foi emitida via Internet, em 24 de Março de 2021, sendo válida até 27 de Novembro de 2021.

E140069

O Conselho Administração da Entidade Reguladora da Saúde
certifica que a entidade
NBALANCE SOLUÇÕES
INTEGRADAS DE EMAGRECIMENTO, S.A., c o m s e d e /
domicílio fiscal na morada RUA ALEXANDRE HERCULANO,
23 - 1º DTO FT, 1250-008 LISBOA, está inscrita como
prestador de cuidados de saúde desde o dia 3 de Fevereiro
de 2011.
A presente certidão igualmente comprova que o
estabelecimento NUTRIBALANCE GUIMARÃES, sito em RUA
TEIXEIRA DE PASCOAIS, 211, SALA 4 A 6 - , 4800-073
GUIMARÃES, se encontra registado sob o número E140069.
Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2 e 7 do artigo 26.º dos
Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014,
de 22 de agosto, o registo válido na ERS constitui condição de
abertura e funcionamento do estabelecimento, devendo a
presente certidão ser afixada em local público e bem visível.
A informação respeitante à totalidade dos estabelecimentos
sob exploração desta Entidade pode ser consultada no
website: www.ers.pt

Esta Certidão tem o número 20211326511276720 e foi emitida via Internet, em 25 de Março de 2021, sendo válida até 27 de Novembro de 2021.

E152806

O Conselho Administração da Entidade Reguladora da Saúde
certifica que a entidade
NBALANCE SOLUÇÕES
INTEGRADAS DE EMAGRECIMENTO, S.A., c o m s e d e /
domicílio fiscal na morada RUA ALEXANDRE HERCULANO,
23 - 1º DTO FT, 1250-008 LISBOA, está inscrita como
prestador de cuidados de saúde desde o dia 3 de Fevereiro
de 2011.
A presente certidão igualmente comprova que o
estabelecimento NUTRIBALANCE - LEIRIA, sito em RUA
ANZEBINO DA CRUZ SARAIVA, 416 - , 2415-371 LEIRIA, se
encontra registado sob o número E152806.
Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2 e 7 do artigo 26.º dos
Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014,
de 22 de agosto, o registo válido na ERS constitui condição de
abertura e funcionamento do estabelecimento, devendo a
presente certidão ser afixada em local público e bem visível.
A informação respeitante à totalidade dos estabelecimentos
sob exploração desta Entidade pode ser consultada no
website: www.ers.pt

Esta Certidão tem o número 20211326511276712 e foi emitida via Internet, em 25 de Março de 2021, sendo válida até 27 de Novembro de 2021.

