
MENU TRATAMENTO
CORPO & ROSTO

Hotel Lusitano 
R. Gil Vicente, nº4 | 2150-193 Golegã

Tel: 962 144 722 / 249 979 170 
spa@hotellusitano.com
www.hotellusitano.com

E T I Q U E T A

Por favor, leia atentamente as regras 
de utilização de todos os 
equipamentos do SPA.

Mantenha o silêncio por favor.

Uso obrigatório de máscara.

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

Não é permitido o uso do telemóvel.

É proibido fumar, comer  e consumir 
bebidas alcoólicas dentro das 

instalações do SPA.

A Direção do Hotel Lusitano não se 
responsabiliza por eventuais danos ou 
perda de objetos pessoais trazidos 

para o SPA.

O atraso na chegada ao tratamento 
irá limitar o tempo de duração 

respetivo, ficando assim reduzida a 
satisfação e o pleno usufruto e 

benefício do mesmo.

O valor do tratamento poderá sofrer 
alterações sem aviso prévio.



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

60,00 €

Lifting Refirmante (75min)
Tratamento específico que se destina a estimular, tonificar, 
refirmar a pele com ativos marinhos e ação regeneradora. 

80,00 €

Sebo Regulador (75min) – indicado para jovens
Tratamento que combate poros dilatados e acne.

75,00 €

Tratamento Anti-age (75min) 
Tratamento com ativos naturais que aceleram a renovação
celular, atuam sobre a desidratação, imperfeições, linhas
finas e rugas, retardando o envelhecimento.

75,00 €

Tratamento Oxigenante para Homem (75min) 
Promove a desintoxicação, hidratando e uniformizando a
pele.

75,00 €

Recomendamos chegar 30 minutos antes da marcação para
preenchimento da ficha de cliente.
Sugerimos tomar um duche antes do tratamento.

Consulte o nosso “Menu Especial Grávida” e aconselhamento sobre os
nossos tratamentos pós-parto.

TRATAMENTO DE CORPO

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

55,00 €

Massagem Drenante/Modelante (60min)                                
Massagem intensa e energética, combinada com 
movimentos drenantes que modela, refirma o tecido e 
define o corpo.

55,00 €

Pura Fricção Esfoliante (45min)     
Peeling de lava vulcânica com hidratação corporal e  
massagem de relaxamento.                

60,00 €

Algoterapia (60min)                                
Tratamento desintoxicante, nutritivo e anti-stress, à base de 
algas marinhas não contendo iodo.

75,00 €

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

85,00 €

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

25,00 €

Massagem Localizada (30min) – Costas ou Pernas
Massagem vigorosa que atua sobre pontos de tensão, 
aliviando a fadiga e o mau estar.

40,00 €

Massagem de Casal (75min)
Ritual a dois e massagem com sequência de movimentos 
fluídos, que promovem o relaxamento.

150,00 €

Massagem de Assinatura (60min)
Massagem de Assinatura (40min) – 4 mãos
Massagem que promove o bem estar geral, aliviando as 
tensões corporais.

70,00 €
90,00 €

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

70,00 €

Mind & Body (60min)
Mind & Body (75min) – “a dois”
Massagem terapêutica com cataplasma de diversas algas
e óleos nobres, alivia a tensão muscular, a fadiga, o stress,
dando equilíbrio ao corpo e à mente.

60,00 €
150,00 €

Massagem de Pés (30min)
Banho aromatizado de água quente com massagem de 
relaxamento.

35,00 €


