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by

SPA



RITUAIS DO ROSTO (50 min.)

1- Ritual Puro Oxigénio (60€)
Da melhor Fitoterapia seleccionamos um conjunto de princípios activos que recuperarão a luminosidade 

da sua pele permitindo que ela respire, oxigene e receba assim qualquer outro tratamento de forma 

plena, eficaz e profunda.

2- Ritual Beleza e Relax (50€)
  Uma selecção de óleos essenciais que deixarão a sua pele suave e renovada.

Uma massagem única finalizará este ritual de conforto e bem-estar.

3- Ritual Flash Firming (75€)
Uma sessão para atenuar o efeito dos anos e recuperar o esplendor. 

Resultados visíveis: Pele mais jovem e mais firme…naturalmente…

4- Ritual Purificante (50€) 
Um complexo de plantas que deixarão a sua pele hidratada, mate e sem poros dilatados:

tez homogénea e radiante!

                                                                                                                      

5- Ritual “He” – Pele Masculina (60€)
Saúde e beleza aliam-se neste tratamento pensando exclusivamente nas necessidades da pele masculina: 

Anti- Fadiga, Anti-Envelhecimento, Hidratante, Calmante, com texturas fluidas e aromas suaves. 

Um mimo só para ele.

criaç  e elaboração exclusivasão



RITUAIS DO CORPO (60 min.)
 Esfoliação + Envolvimento + Complexo óleos finalizadores

1- Ritual Relax  Integral (65€) 
Para relaxar, para se sentir leve… um prazer para o corpo e para a mente…

  2-  Ritual Circulatório Pernas (50€) 
 Pensado para quem sofre de problemas vasculares, este tratamento devolve descanso às suas pernas. 

Uma sensação levemente fresca.

3 - Ritual Drenante e Desintoxicante Integral (70€)
Activar o seu sistema linfático e desintoxicar o organismo são os dois objectivos

fundamentais deste tratamento.

O prazer dos movimentos drenantes finalizadores vão faze-lo sentir-se nas nuvens!

4 - Ritual Adelgaçante Pernas e Abdómen(75€) 
Para eliminar as gorduras reduzindo a acumulação de água nos tecidos e assim esbater o aspecto 

“Casca de laranja”, um tratamento extremamente agradável e com resultados imediatos.

5 - Ritual Tonificante Integral (75€)                  
Recuperar a tonicidade, o aspecto jovem e firme da pele corporal…

estes são os principais objectivos deste eficaz tratamento.             

6 -  Ritual Nutritivo Integral (60€)       
Um envolvimento com uma textura mousse espectacular e com um resultado perfeito:

pele aveludada, macia, luminosa…

Uma pele restabelecida que apresenta o seu máximo esplendor.

7- Ritual “He”  Integral (para ELE)  (70€) 
Um  tratamento com óleos de notas amadeiradas, subtilmente acolhedoras….

Masculinamente inesquecíveis…

criaç  e elaboração exclusivasão



RITUAIS DE MASSAGEM 
PARCIAL 35€ (30 m.) | INTEGRAL 65€ (60 min.) 

1- Ritual D´Ouro Liquido – Sentindo o Douro …
Uva,  Azeite & Alecrim

2– Ritual Zen Oriental – Relaxamento Profundo…
     Incenso & Nerolí

3-Ritual do Sol - Vitalidade cítrica! 
Tangerina , Toranja & Limão

4- Ritual Campos de Lavanda  -  …Doce Relaxamento… 
Lavanda selvagem & Lavanda Vera 

5- Ritual Caminho das Índias  - Sinergia de especiarias 
Pimenta Asiática , Gengibre & Canela 

6- Ares do entardecer  - Naturalmente refrescante 
Erva - Limão & Hera

7- Ritual Viagens do imaginário – Tempo para esquecer

 Sândalo & Cipreste

criaç  e elaboração exclusivasão



RITUAIS MASSAGEM SPA TEMÁTICOS 
(1h30 min.) (75€)

Esfoliação + Envolvimento + Massagem Integral 

1- Ritual Douro e Mel  - Encantos da nossa terra 
Azeite, figo & mel

2-  Ritual Azteca  - Deliciosamente envolvente 
 Cacau & Noz 

3- Ritual Mare Nostrum  - Tesouros do mar
Alga Laminária & Lodo Marinho

4- Ritual Nuvens de Chá -  Leve e Flutuante
 Chá verde & Chá Branco

5- Ritual Aroma Stone - A Sensação das Pedras Quentes  
Sésamo + Sândalo

  

criaç  e elaboração exclusivasão



ESFOLIAÇÃO CORPORAL INTEGRAL  
 (20 min.) (25€)

1-Esfoliação Terras do Douro 
    Uva & Alecrim

2-Esfoliação Toque  do Mar 

Sal marinho & óleo essencial de Menta

3- Esfoliação Raio de Sol 

Laranja & Erva-Limão

4-Esfoliação Nuvem de Algodão 
Arroz & Rosas

criaç  e elaboração exclusivasão



RITUAIS ESPECIAIS “ENCONTROS”
Rituais a 2 pensando nos momentos especiais 

criaç  e elaboração exclusivasão



RITUAL EDIÇÃO LIMITADA
Julho - Setembro

“Mon Cherri... Mon Amour!”
Tentação Luxuosa de cereja e espumante...

100€

Esfoliação + Envolvimento + Massagem integral + Ritual de rosto

criaç  e elaboração exclusivasão



RITUAIS SPA NA NATUREZA 

criaç  e elaboração exclusivasão


	Página 1
	Página 2
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12



