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Tratamentos Corporais

MENU

Massagem Relaxante [60 min]
Modalidade que relaxa o corpo e a mente através de toques de pressão mediana, trazendo leveza e sensação de bem estar. Indicada para
pessoas que procuram o relaxamento do corpo por meio de toques mais suaves.
Deep Tissue [60 min] by Fabricia Nogueira
Terapia que libera a musculatura usando mãos, antebraços e cotovelos atigindo assim tecidos mais profundos e aliando a soltura do corpo
com relaxamento intenso. Indicado para atletas ou pessoas que buscam uma massagem com toque mais vigoroso.
Extremidades [50 min]
Extremidades é uma massagem focada na cabeça, mãos e pés; pontos específicos do corpo que acumulam tensão e bloqueios
energéticos. Indicado para pessoas que procuram relaxamento intenso em pontos sensíveis do corpo.
Equilíbrio Corpo e Mente [1h 20 min]
Esse procedimento é uma combinação de técnicas entre shiatsu, deslizamentos e alongamentos, promovendo a harmonia entre o corpo e
a mente. Inicia-se com escalda pés de sais bem estar e óleos essenciais, juntamente com uma massagem nos ombros e pescoço. O
procedimento finaliza com uma massagem corporal especial. A sensação é de puro relaxamento e leveza do corpo.
Chandra Garuda (Elementos Da Natureza) [60 min] Opcional: Com esfoliação [80 min] by Fabricia Nogueira
Massagem intuitiva que desbloqueia o fluxo energético canalizando a energia para todo corpo em uma incrível experiência. Ela faz
referência aos quatro elementos da natureza: fogo, terra, água e ar. Em forma de estímulos táteis, possui efeitos de profundo
relaxamento e poder curativo.
Casal [90 min]
Essa massagem é uma experiência compartilhada em um ambiente especial para dois e finalizada com um banho de imersão. É possível
escolher entre Massagem Relaxante e Deep Tissue.

Rituais
Ritual Luxuoso [1h 50 min]
O ritual é composto por massagem com movimentos estimulantes e, ao mesmo tempo, toques sutis que buscam o despertar sensorial.
Em seguida, será realizado um banho de imersão com pétalas de rosas e óleos essenciais.
O uso de óleos vegetais e essenciais aliados às variações de toques aumentam os níveis de serotonina, endorfina e ocitocina,
potencializando as ondas de prazer.
Para finalizar, será servido um drink com toque de pimenta negra, coroando essa experiência incrível a dois.
Ritual Serenidade [1h 50 min] (Opção individual ou para casal)
Ritual composto por massagem relaxante com foco nas extremidades promovendo a liberação de ocitocina e proporcionando mais
sensibilidade ao spaziano.

É composto por um banho com pétalas de rosas brancas, óleos essenciais e sinergia de óleos bem estar.
Finalizado por um suco relaxante.
Ritual Detox [2h]
Tratamento composto por esfoliação corporal, envoltura de argila e drenagem linfática. Este ritual limpa e desintoxica a pele, promove a
diminuição de edemas e o combate o envelhecimento.
Alecrim Termal [60 min]
A Terapia inicia com esfoliação a base de sais e alecrim visando a renovação das células do corpo. O óleo de alecrim potencializa o
sistema imunológico e circulatório, além de aliviar dores musculares e deixar um suave perfume. Composto também por sauna e banho
de imersão.

Tratamentos Estéticos
Drenagem Modeladora [60 min] by Fabricia Nogueira
Drenagem intensa e vigorosa, possui manobras que afinam a silhueta, reduzem a celulite e melhoram o intestino.
Drenagem Linfática [60 min]
Procedimento leve que visa a drenar o excesso de líquidos e toxinas, diminuir inchaços e celulites promovendo o equilíbrio do organismo.
Limpeza de Pele [1h 50 min]
Tratamento estético facial que visa a limpeza profunda da pele, retirando cravos e espinhas e promovendo a saúde da pele. Utiliza
também uma máscara e massagem facial.
Hidratação Facial [50 min]
Esse tratamento estético facial promove a hidratação profunda da pele através de máscaras e massagens conforme seu tipo de pele.
Indicado para peles ressecadas naturalmente ou por fatores externos.
Detox Facial [50 min]
A terapia promove a limpeza da pele, o descongestionando dos poros e a desintoxicação facial. Indicado para pele acneicas ou oleosas.
SPA dos pés e das mãos [30 min]
Esfoliação e Hidratação dos pés e das mãos seguidos de uma deliciosa massagem.

DAY SPA
DAY SPA Cidade Jardim [4h]
O DAY SPA inicia com um circuito das águas especial seguido pela massagem “Extremidades”. Na sequência, o spaziano desfrutará do
nosso menu degustação durante um período de relaxamento em nossa sala de descanso. Logo após, será realizada a
massagem“Equilíbrio Corpo e Mente” para aprofundar ainda mais a experiência. Para finalizar, será servido um delicioso suco detox na
piscina do SPA, onde ele poderá desfrutar do Espaços das águas e concluir esse dia especial.

MENU DE PREÇOS | SPA CIDADE JARDIM
Massagem Relaxante

[ 60 min ] | [ 90 min ]

Deep Tissue

[ 60 min ] | [ 90 min ]

R$ 250,00 | R$ 340,00
R$ 300,00 | R$ 400,00

Extremidades

[ 50 min ]

R$ 220,00

Equilíbrio Corpo e Mente

[ 1h 20 min ]

R$ 420,00

Chandra Garuda (Elementos da Natureza)

[ 60 min ]

R$ 300,00

[ 80 min ]

R$ 420,00

Casal

[ 1h 30 min ]

R$ 650,00

Ritual Luxuoso

[ 1h 50 min ]

R$ 850,00

Ritual Serenidade p/ casal

[ 1h 50 min ]

R$ 750,00

Ritual Serenidade individual

[ 1h 50 min ]

R$ 450,00

Opção com esfoliação

Drenagem Modeladora

[ 60 min ] | [ 90 min ]

R$ 280,00 | R$ 380,00

Drenagem Linfática

[ 60 min ]

R$ 260,00

Limpeza de Pele

[ 1h 50 min ]

R$ 390,00

Hidratação Facial

[ 50 min ]

R$ 300,00

Detox Facial

[ 50 min ]

R$ 300,00

SPA dos pés e das mãos

[ 30 min ]

R$ 150,00

Ritual Detox

[ 2h ]

R$ 450,00

Alecrim Termal

[ 60 min ]

R$ 300,00

DAY SPA Cidade Jardim

[ 4h ]

Escalda pés

[ 20 min ]

R$ 100,00

Banho imersão

[ 30 min ]

R$ 150,00

Esfoliação

[ 30 min ]

R$ 100,00

R$ 1.300,00

Day Use

R$ 200,00

Associados possuem 10% de desconto na massagem avulsa
Pacote para Associados

Pacote para Cliente Externos

•
•
•
•

•
•
•
•

Pacote de 5 massagens 15% de desconto;
Pacote de 10 massagens 20% de desconto;
Pacote de 20 massagens 25% de desconto;
Prazo de 4 meses.

Pacotes de 5 massagens 5% de desconto;
Pacotes de 10 massagens 10% desconto;
Pacotes de 20 massagens 15% desconto;
Prazo de 3 meses.
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