PROCEDURE
Spa dos pés no mini ofurô
Higienização, esfoliação, e hidratação com reflexologia podal.

Spa da Face
Higienização, esfoliação, hidratação e proteção da face feminina.

Gommage corporal
Tratamento corporal, utilizando técnicas especiais de esfoliação e hidratação.

TERAPIE
Faccia

Relaxante (30min)
Massagem relaxante aplicada na face, com creme de arroz doce.

Drenagem (30 min)
Massagem com técnica de drenagem linfática, realizada com creme de chá verde que potencializa a
estimulação do sistema linfático gerando desintoxicação e emagrecimento.

Argiloterapia (40min)
Massagem relaxante e máscara de argila. Tem efeito clareador, anti-inflamatório, secativa, analgésica e
cicatrizante.
Corpo

Relaxante quick (15min)
Massagem relaxante rápida realizada na cadeira, aplicada nas costas e em membros superiores.

Relaxante (30min/50 min)
Massagem relaxante realizada em cabine individual ou dupla, aplicada em todo o corpo, com sinergia
aromática e creme de arroz doce

Esportiva com Arnica (50 min)
Massagem relaxante para atletas. Previne e melhora dores musculares.

Drenagem (50min)
Massagem com aplicação técnica de drenagem linfática, realizada com creme de chá verde, que
potencializa e estimula o sistema linfático gerando desintoxicação e emagrecimento.

Detox (1h30min)
Massagem com aplicação técnica modeladora, realizada com creme funcional de chá verde, finalizada
com aplicação de argila e envelopamento de área selecionada. Proporciona desintoxicação das células,
transpiração e bem estar.

Gestante (30min/50min)
Massagem relaxante de grau leve, com óleo vegetal. (Acima de três meses de gestação).

Drenagem Gestante (30min/50min)
Drenagem linfática para gestantes realizada em cabine individual ou dupla, aplicada em todo o corpo,
com creme de arroz doce. Acima de 03 meses de gestação.

Argiloterapia (40min)
Massagem relaxante com aplicação de máscara de argila em todo o corpo. Tem efeito clareador, antiinflamatório, secativa, analgésica e cicatrizante.

Pedras quentes (50min)
Com alta capacidade de relaxamento devido à pressão e temperatura das pedras pontualmente
manipuladas, a terapia é harmonizada com óleo vegetal e sinergia aromática.

Bambuterapia (50min)
Desenvolvida com a técnica em que as varas de bambu são deslizadas pelo corpo, auxiliando no
emagrecimento. Harmonizada com óleo vegetal e óleos essenciais.

Pindas chinesas (50 min)
A massagem com Pindas chinesas é feita com trouxinhas de linho que no seu interior possui ervas
medicinais, aromáticas e especiarias com propriedades relaxantes e estimulantes. Tem efeito terapêutico
e equilibra a energia interior, proporcionando prazer e bem-estar.

Velaterapia (50min)
A cera derretida que alcança temperatura de 39°c, aliada às técnicas de massagem, conforta, relaxa e
libera o aroma dos óleos essenciais.

Shantala- infantil (30min)
Massagem relaxante de grau leve, com óleo infantil antialérgico.

TERME
*Até 2 Pessoas

Relaxante (30min)
Hidro /Ofurô japonês /Ofurô balinês
Banho relaxante, preparado com óleos essenciais relaxantes.

Detox (30 min)
Hidro /Ofurô japonês/ Ofurô balinês
Banho desintoxicante, preparado com óleos essenciais desintoxicantes.

Sensual (30min)
Hidro / Ofurô japonês /Ofurô balinês
Banho sensual com efeito afrodisíaco, preparado com óleos essenciais de ylang ylang, gengibre e hortelã
pimenta. Finalização com pétalas de rosas.

Energizante (30min)
Hidro /Ofurô japonês /Ofurô balinês
Banho relaxante com óleos essenciais de erva doce, hortelã pimenta, Cipreste e Laranja.

RITUALE
Sensuale Rilassante (1h50min
Esfoliação e massagem relaxante corporal e banho relaxante na hidro. Harmonizado com suco rosa.

Disintossicazione Energizzante (1h50min)
Esfoliação e drenagem corporal com chá verde e banho energizante na hidro. Harmonizado com suco
funcional.

Il grande Giorno I (2h00)
Spa da face com máscara de ouro, massagem relaxante corporal 30 min, Spa dos pés e banho sensual
no ofurô japonês. Harmonizado com tartare de frutas e chá gelado de hibiscos.

Il grande Giorno II (3h00)
Spa da face com máscara de ouro, Gommage com Argiloterapia corporal, massagem relaxante com
pedras quentes 50 min, Spa dos pés, banho sensual no ofurô japonês harmonizado com tartare de frutas
e mini espumante.

Rituale Duo (1h20min .2 pessoas)
Massagem relaxante 50 min e banho relaxante com drink.

Amore Rituale (1h30min .2 pessoas)
Massagem relaxante 30 min, Spa dos pés e banho sensual. Harmonizado com drink afrodisíaco.

