RITUAIS DE ASSINATURA

ESFOLIAÇÃO CORPORAL COM SAL DE LAMINÁRIA

NOVIDADE

30 MIN

50,00€
Ritual que remove as células mortas e deposita os minerais e oligoelementos do sal marinho
com alga laminária sobre a pele, repondo os níveis dos minerais essenciais. Rejuvenesce a
pele, proporcionando um aspeto luminoso e um toque suave.

CACAU E LARANJA

NOVIDADE

60 MIN

75,00€
Para nutrir a pele em profundidade, drenar e ativar a circulação sanguínea.
Com óleo essencial de laranja doce e micronizado de cacau natural 100% puro, produzido no
Gana. Este cacau possui um alto teor de teobromina, princípio ativo que promove o
relaxamento muscular. Com um aroma irresistível que induz a sensação de felicidade.
Um verdadeiro elixir para corpo e mente.

ROSE THERAPY
60 MIN

75,00€
Este ritual de corpo inteiro realizado com cosméticos 100% naturais, combina várias técnicas
de massagem, reflexologia e aromaterapia com o poder relaxante do quartzo rosa (também
conhecido como a pedra do Amor e da harmonia). Melhora o bem-estar físico e emocional
contribuindo, assim, para o reforço da confiança, feminilidade e sensualidade.

Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor. | O hotel reserva-se ao direito de alterar ou suspender este menu sem qualquer aviso prévio.
Prices with VAT. | This menu might be modified or changed without previous notice.
MSPA.MAI19 / 9

RITUAIS DE ASSINATURA

BALI BLISS
60 MIN

80,00€

A terapia da felicidade inspirada na Indonésia. Ritual único e exclusivo que combina técnicas
de massagem balinesa com o poderoso efeito da aromaterapia para cuidar corpo e mente
proporcionando efeitos relaxantes e terapêuticos. Ritual de corpo e rosto, realizado com
cosméticos 100% naturais.

MAGIC PEELING VILLA BATALHA

NOVIDADE

60 MIN

80,00€
O tratamento inicia com uma suave esfoliação que misteriosamente desaparece para dar
lugar a uma agradável loção para realização da massagem.
Com micronizado de arroz 100% natural. O arroz possui propriedades hidratantes, emolientes,
reestruturantes e também antioxidantes naturais que abrandam o envelhecimento prematuro.
Um ritual único e verdadeiramente surpreendente que resulta numa pele renovada, nutrida e
suave.
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