TRATAMENTO DE ROSTO

MASSAGEM DE RELAXAMENTO

Pele Personalizada (60min)
Tratamento específico que se destina exclusivamente às
necessidades da sua pele.

60,00€

Massagem Craniofacial (20min)
Massagem de relaxamento envolvendo crânio, pescoço e
ombros.

25,00€

Lifting Reafirmante (60min)
Tratamento específico que se destina a estimular, tonificar e
reafirmar a pele com ativos marinhos e ação regeneradora.

75,00€

Massagem Localizada (30min)
Massagem de relaxamento com óleos essenciais.

40,00€

75,00€

Massagem de Assinatura (60min)
Massagem de relaxamento de corpo inteiro.

70,00€

Sebo-Regulador (75min)
Tratamento de choque que previne a secreção excessiva de
sebo.

Massagem Pura Alfazema (60min)
Massagem de relaxamento de corpo inteiro e crânio.

70,00€

Tratamento de Manchas (75min)
Tratamento com ativos naturais que aceleram a renovação
celular com despigmentantes e aclaradores que atuam ao nível
do desequilíbrio da melanina.

75,00€

Mind & Body (60min)
Massagem terapêutica e um cataplasma de diversas algas e
óleos nobres, aliviam a tensão muscular, a fadiga, o stress e dão
equilíbrio ao corpo e à mente.

60,00€

75,00€

TRATAMENTO DE CORPO
Drenagem Linfática (60min)
Técnica de massagem que melhora a circulação sanguínea e o
sistema linfático.

55,00€

Massagem com Pindas (60min)
Massagem neuro sedante com pindas, à base de plantas
medicinais e óleos essenciais.

75,00€

Pura Fricção Esfoliante (40min)
Peeling de Sal e hidratação corporal, terminando com
massagem de relaxamento.

40,00€

Massagem de Velas Quentes (60min)
Massagem envolvente e relaxante de corpo inteiro com óleo
aquecido à base de ervas da montanha.

75,00€

Envolvimento Mineralizante (90min)
Combate a retenção de líquidos, má circulação e edema.

85,00€

Vinoterapia (60min)
Massagem de relaxamento com óleo de videira vermelha e
peeling anti-oxidante de castas Cabernet Sauvignon e
Chardonnay.

75,00€

Vichy (30min)
Massagem sob chuva.

60,00€

Ritual Pedras Quentes (75min)
Massagem de relaxamento e equilíbrio energético onde as
pedras em sinergia com os óleos essenciais harmonizam o corpo
e a mente.

Vichy com Peeling de Sal (40min)
Massagem sob chuva com peeling de sal.

70,00€

DUCHE VICHY

Recomendamos chegar 30 minutos antes da marcação.

SANUS PER AQUAM
Circuito de água
Circuito de Água com piscina interior dinâmica, sauna, banho
turco, jacuzzi e duche de sensações.

20,00€

Consulte ainda o nosso “Menu especial Grávida” e “Cabine de
Flutuação”.
Todos os serviços do PURO SPA estão abertos ao público.
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