MASSAGEM RELAXAMENTO
Massagem Craniofacial (20min)
25,00€
Massagem de relaxamento envolvendo crânio,
pescoço e ombros.

TRATAMENTOS DE ROSTO
Pele Personalizada (60min)
60,00€
Tratamento específico que se destina
exclusivamente às necessidades da sua pele.
Lifting Reafirmante (60min)
75,00€
Tratamento específico que se destina a estimular,
tonificar e atenuar as rugas profundas e linhas finas.
Efeito lifting imediato.
Sebo-Regulador (75min)
75,00€
Tratamento de choque que previne a secreção
excessiva de sebo.
Tratamento de Manchas (75min)
75,00€
Tratamento com ativos naturais que aceleram a
renovação celular com despigmentantes e
aclaradores que atuam ao nível do desequilíbrio da
melanina.

TRATAMENTOS DE CORPO
Drenagem Linfática (60min)
55,00€
Técnica de massagem que melhora a circulação
sanguínea e o sistema linfático.
Pura Fricção Esfoliante (40min)
40,00€
Peeling e hidratação corporal, terminando com
massagem de relaxamento.
Envolvimento Mineralizante (90min)
85,00€
Combate a retenção de líquidos, má circulação e
edema.

Massagem Localizada (30min)
40,00€
Massagem de relaxamento com óleos essenciais
nas costas ou pernas.
Massagem para Grávidas (30min)
40,00€
Massagem de relaxamento específica para grávidas.

DUCHE VICHY

Massagem de Assinatura (60min)
70,00€
Massagem de relaxamento de corpo inteiro.

Vichy (30min)
Massagem sob chuva.

Massagem Pura Alfazema (60min)
70,00€
Massagem de relaxamento de corpo inteiro e
crânio.

Vichy com Peeling de Sal (40min)
70,00€
Massagem sob chuva com peeling de sal.

60,00€

Mind & Body (60min)
60,00€
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.
Ritual das Pedras Quentes (75min)
85,00€
Massagem de relaxamento e equilíbrio energético
onde as pedras em sinergia com os óleos essenciais
harmonizam o corpo e a mente.
Massagem com Pindas (60min)
75,00€
Massagem neuro sedante com pindas, à base de
plantas medicinais e óleos essenciais.
Massagem de Velas Quentes (60min)
75,00€
Massagem envolvente e relaxante de corpo inteiro
com óleo aquecido à base de ervas da montanha.
Vinoterapia (60min)
75,00€
Massagem de relaxamento com óleo de videira
vermelha e peeling anti-oxidante de castas
Cabernet Sauvignon e Chardonnay.

CABINE DE FLUTUAÇÃO
Sessão de flutuação (60min)

55,00€

A cabine de flutuação tem 600 litros de água e
300kg de Sal Epsom (sulfato de magnésio)
ficando apenas com 25cm de água. Deste modo o
corpo flutua sem esforço e sem peso, ficando em
gravidade zero.

ETIQUETA
Por favor mantenha o silêncio.
Não é permitido o uso de telemóvel.
Por favor, leia atentamente as regras de utilização
de todos os equipamentos do SPA.
Por favor, tome um duche antes da utilização de
equipamentos como a Sauna, Banho Turco, Jacuzzi
ou Piscina Interior.

SANUS PER AQUAM
Circuito de água (dia)

20,00€

Nota: Sempre que faça um tratamento de corpo
poderá desfrutar do Circuito de Água com piscina
interior dinâmica, sauna, banho turco, duche de
sensações e jacuzzi gratuitamente.

10,00€
20,00€

A Direção do Hotel não se responsabiliza por
eventuais danos ou perda de objectos pessoais
trazidos para o SPA.

7,00€
7,00€
10,00€
15,00€
20,00€

O atraso na chegada ao tratamento irá limitar o
tempo de duração respetivo, ficando assim
reduzida a satisfação e o pleno benefício do
mesmo.

SPA DEPIL
Sobrancelhas
Buço
Axilas
Linha do bikini
Meia perna c/ linha do bikini
(c/ buço e/ou axila + 5,00€)
Perna inteira c/ linha do bikini
(c/ buço e/ou axila)

Não é permitida a permanência nas instalações do
Puro Spa a crianças com idade inferior a 12 anos
sem a supervisão de um adulto.
É proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas
dentro das instalações do SPA.

GESTOS DE BELEZA
Manicure Simples
Pedicure Simples

São colocados à disposição dos clientes toalhas,
roupões e chinelos.

35,00€

O valor dos tratamentos poderá sofrer alterações,
sem aviso prévio.

SPA DEPIL p/ homem
Axilas
Peito / costas

10,00€
20,00€
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