MASSAGENS DE RELAXAMENTO

MASSAGEM EXPRESS
15 MIN

30,00€
Realizada sobre a roupa numa confortável cadeira. Ideal para quem tem pouco tempo
disponível, mas ainda assim, procura libertar-se do stress, ansiedade e tensões acumuladas
na zona das costas, ombros, pescoço e cabeça.

MASSAGEM HOT KARITÉ CHI
30 MIN

50,00€
Com manteiga quente de Karité 100% pura com óleos essenciais específicos, esta é uma
massagem descontraturante que permite reduzir contraturas e/ou pontos de tensão física ou
muscular diminuindo a dor e proporcionando alívio rápido do cansaço mental e corporal.
Nesta massagem são utilizadas bolas oyuyu, que ajudam a potenciar os efeitos deste ritual.
Massagem localizada nas costas.

MASSAGEM HOT KARITÉ ZEN
30 MIN

55,00€
Com este ritual atinge-se um profundo estado de descontração ao ser envolvido numa
massagem à base de manteiga de karité 100% pura.
Com utilização de pedras semi-preciosas de Jade verde e Jaspe roxo que contribuem para
proporcionar um estado de relaxamento supremo.

MASSAGEM ROMÂNTICA

EXCLUSIVA

30 MIN

45,00€ 1 PAX | 80,00€ 2 PAX
Realizada com uma simbiose de óleos essenciais, especificamente desenhada para o homem
e para a mulher tendo em conta a sua neuroanatomia, que procura estimular a felicidade, a
sensualidade e o desejo. Reduz a tensão muscular e promove o bem-estar e o relaxamento.
Quando feito em simultâneo, este ritual surpreende o casal com pequenos pormenores de
romance, tornando o momento verdadeiramente especial.
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MASSAGENS DE RELAXAMENTO

MASSAGEM PARA GRÁVIDAS
50 MIN
60,00€
Esta é uma massagem drenante que reativa a circulação e a linfa, resultando numa pele mais
firme, elástica e nutrida. Ajuda no inchaço das pernas e pés e contribui para a prevenção de
estrias. Para maior comodidade esta massagem é realizada no tatami (colchão), no chão.
Para gravidas a partir dos 3 meses.

MASSAGEM PARA CRIANÇAS
30 MIN

40,00€
Acalma e relaxa contribuindo para melhoria da concentração, interação social e desempenho
escolar. Esta massagem reforça a resistência do organismo fortalecendo as defesas para a
prevenção de doenças e cólicas, promovendo um sono tranquilo. A partir dos 6 anos.

MASSAGEM BAMBU
60 MIN

70,00€
São utilizados bambus que deslizam e rolam sobre o corpo com uma pressão moderada a
intensa, sendo um ritual com grande benefício drenante e modelador e com um poderoso
efeito relaxante.

VILLA BATALHA RELAX

EXCLUSIVA

60 MIN

70,00€ 1 PAX | 130,00€ 2 PAX
Esta massagem de assinatura (exclusiva do Spa Villa Batalha), consiste em diferentes
técnicas que favorecem o relaxamento muscular e o alívio de tensões realizadas com
aromaterapia especificamente desenhada para proporcionar verdadeiro relaxamento físico e
emocional e o aumento da energia vital.
A simbiose entre os movimentos e a aromaterapia proporcionam um verdadeiro momento
Zen.
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