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Pensado especialmente para quem deseja vivenciar 

experiências únicas de relaxamento e cuidados com o corpo e 

mente, reunidos em um mesmo ambiente, verdadeiros rituais 

de equilíbrio, beleza e bem estar.
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Menu Relaxamento

90 Min: 335,00R$

50 Min:

50 Min:

90 Min:245,00

255,00

345,00R$

R$

R$

90 Min: 355,00R$

A Massagem Aromática é realizada com um relaxante e personalizado blend
de aromas. As manobras da massagem associadas aos efeitos terapêuticos dos
óleos essenciais relaxantes, equilibrantes ou reenergizantes promovem maior
equilíbrio e harmonia do corpo e da mente.

Massagem com velas que combina movimentos suaves com o calor e aroma da
vela. Utiliza vela com parana cosmética, ideal para massagem, e que além de
relaxar também proporciona hidratação corporal.  

Terapia que une o poder das pedras quentes, através de pontos energéticos 
corporais, com deslizamentos realizados com óleo aquecido em todo o corpo. 
Ideal para quem busca um relaxamento profundo e sensação de bem estar.

MASSAGEM RELAXANTE AROMÁTICA

CANDLE MASSAGE 

TERAPIA COM PEDRAS QUENTES

50 Min: 235,00R$

50 Min: 255,00R$ 90 Min: 355,00R$

Massagem com deslizamentos manuais e profundos. Ideal para proporcionar
sensação de relaxamento a quem sofre de contraturas, desconfortos, 
dor nas costas, ombros e lombar.

MASSAGEM TERAPÊUTICA



30 Min:

40 Min:

165,00

230,00

R$

R$

Massagem lenta e profunda com pressões rmes em áreas especicas dos pés. 
Esta massagem alivia pequenas dores e desconfortos em várias partes do corpo.

O Spa dos pés é recomendado para quem andou muito, cou muitas horas de
pé, e sente os pés inchados e doloridos. Começamos com uma Imersão dos 
pés em água morna, esfoliação, hidratação e naliza-se com uma relaxante
reexologia podal.

REFLEXOLOGIA PODAL

SPA DOS PÉS

50 Min: 295,00R$

Técnica aplicada em pontos e partes especícas do corpo que busca aliviar as
dores e contraturas musculares. Indicada para atletas ou pessoas com dores 
agudas.

LIBERAÇÃO MIOFASCIAL



Menu Corporal

50 Min: 205,00R$

40 Min:

60 Min:

235,00R$

R$

Técnica de massagem suave e precisa, que atua diretamente no sistema 
linfático, eliminado excesso de líquidos e toxinas corporais.

Massagem que utiliza manobras vigorosas e intensas, capaz de eliminar medidas, 
auxiliar no tratamento de celulite e gordura localizada.

Terapia que associa a aplicação de argila verde que é altamente desintoxicante 
com a drenagem linfática que também contribui para a eliminação de líquidos 
e toxinas. Perfeita para quem precisa desinchar e reduzir medidas.

DRENAGEM LINFÁTICA CORPORAL

MASSAGEM MODELADORA

DETOX COM ARGILOTERAPIA 

355,00



Menu Facial

70 Min: 315,00R$

30 Min:

30 Min:

295,00

335,00

R$

R$

Limpeza de pele com técnica exclusivamente manual, que tem como objetivo
remover cravos, impurezas, células mortas, diminuindo oleosidade e desobstruindo 
poros. Além de todos estes benefícios deixa a pele limpa, revitalizada e luminosa.

A Máscara de Diamante estimula e melhora a longevidade celular, a hidratação
e a produção de colágeno. Essa máscara facial recupera o brilho da pele, possui
ação detox, rejuvenesce, revitaliza, devolve maciez e suavidade sem oleosidade. 
Indicada para todos os tipos de pele.

A Vitamina C, estimula a síntese de colágeno e elastina, suaviza rugas nas e
 linhas de expressão. Promove luminosidade e hidratação para a pele. Tem ação
anti-oxidante, combatendo radicais livres.Clareia e protege contra possíveis manchas. 

LIMPEZA DE PELE

MÁSCARA DE DIAMANTE

DETOX FACIAL VIT C

30 Min: R$

Drenagem linfática facial revitaliza a pele, ameniza olheiras e oxigena os tecidos, 
melhorando o aspecto da pele. 

DRENAGEM LINFÁTICA FACIAL

195,00



Atrasos não serão recompensados

Caso não possa comparecer a terapia agendada, 
é importante que o SPA seja avisado com 2h de antecedência.

Cobrança de 50% do valor da terapia.

Terapias compradas e pagas antecipadamente que não houver 
cancelamento prévio, não haverá devolução. 

Prazo limite para realização de terapias compradas é de 60 dias.

Menu Kids

30 Min: 165,00R$

Massagem relaxante para crianças de 04 á 12 anos, que dentre os 
inúmeros benefícios, melhora sistema imunológico, promove equilíbrio, 
acalmando-as, e diminuindo hiperatividade.

MASSAGEM KIDS- DE 04 Á 12 ANOS

Observações Importantes

Horário de Funcionamento: 09h às 20h
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