
Remove as células mortas, promove limpeza

profunda e segura à pele, nutrindo-a de forma

natural.

Massagem que trabalha as áreas da cabeça,

pescoço e face, por meio de pressões em

pontos da acupuntura e alongamento. 

Une técnicas relaxantes e shiatsu, resgatando

o equilíbrio físico e energético por meio de

pressão que estimula os meridianos.

Massagem terapêutica que combina o calor

com o poder relaxante da Aromaterapia e

seus óleos essenciais.

Ativa a circulação local, melhora o contorno

corporal e auxilia a redução de celulite e

edemas.

75 minutos

30 minutos

60 minutos

50 minutos

50 minutos

Limpeza de Pele Orgânica

Massagem Crânio Facial

Massagem Oriental

Candle Massage

Massagem Remodelante

R$ 220

R$ 140

R$ 270

R$ 225

R$ 215

Banho de Ofurô Revitalizante

R$ 60
30 minutosR$ 70 (visitante)

(hóspede) 8h às 21h

Promove relaxamento para os pés por meio da

imersão em água aquecida com sais de banho,

associado à técnica de Reflexologia.

50 minutos

Ofurô Para Pés + Reflexologia

R$ 165

Alivia as tensões e dores causadas pelo

cansaço e estresse, promovendo uma agradável

sensação de bem-estar.

50 minutos

Massagem Relaxante

R$ 235

Indicado para peles mistas e oleosas, os

oligoelementos ajudam a eliminar as toxinas

da pele e combater os radicais livres.

Estimula o sistema linfático com movimentos

suaves e rítmicos que auxiliam no tratamento

do edema, linfoedema e celulite.

Alivia a dor e a rigidez muscular, melhora a

circulação sanguínea e promove relaxamento

físico e mental. 

Ameniza incômodos da retenção de líquidos,

melhora a hidratação e a elasticidade da pele.

* Indicado após o 3° mês de gestação.

Tratamento para região localizada, melhorando

a circulação e o contorno da silhueta.

30 minutos

50 minutos

60 minutos

50 minutos

70 minutos

Green Face

Drenagem Linfática

Terapia de Pedras Quentes

Massagem Futuras Mamães*

Remodelante Detox

R$ 160

R$ 235

R$ 270

R$ 240

R$ 360

Banho de Ofurô Energizante

R$ 60
30 minutosR$ 70 (visitante)

(hóspede) 8h às 21h

- Massagem Oriental

- Ofurô Para Pés + Reflexologia

- Massagem Crânio Facial

Pacote Oriente

R$ 575 Cortesia: Banho de Ofurô

Proporciona bem-estar por meio de uma

massagem relaxante, seguida de um banho

termal.

70 minutos

Relaxante Termal

R$ 265

Promove maciez, elasticidade, suavidade e

nutrição da pele. A hidratação inclui esfoliação

corporal.

Técnica de aplicação de pressões em pontos

dos pés que refletem nos órgãos internos.

Massagem relaxante para alívio de tensões

nas costas, mãos e pés.

Promove agradável sensação de relaxamento

e bem-estar por meio das aromáticas ervas

medicinais das Pindas Chinesas.

Promove ação rejuvenescedora, envolvendo

associações de produtos orgânicos e massagem

modeladora facial.

50 minutos

30 minutos

30 minutos

50 minutos

50 minutos

Hidratação Corporal

Reflexologia Podal

Massagem Zen

Massagem com Pindas

Lifting Orgânico

R$ 205

R$ 140

R$ 165

R$ 245

R$ 205

Saunas seca e úmida.

Jacuzzi com turbilhão, hidromassagem e

cascata.

8h às 21h

Sauna

(visitante)R$ 85

Banho Sulfuroso

Ofurô Para Pés

R$ 48

R$ 28

20 minutos

20 minutos

8h às 20h

8h às 21h

R$ 65

R$ 32

(visitante)

(visitante)

(hóspede)

(hóspede)

Promove desintoxicação corporal e repõe os

minerais da pele, seguido de um relaxante

banho termal.

60 minutos

Argiloterapia

R$ 240

ORGULHOSAMENTE TRABALHAMOS COM LINHAS
NATURAIS, ORGÂNICAS E VEGANAS CERTIFICADAS

MassoterapiaEstética Corporal Pacotes BanhosEstética Facial

Taxa de serviço de 10% não inclusa nos valores acima.

Será cobrado 50% do valor em caso de agendamento não desmarcado com, no mínimo, 1 hora de antecedência.

Horário do banho para crianças: 8h às 10h. Procedimentos estéticos e massagem: 9h às 20h.

- Limpeza de Pele Orgânica

- Lifting Orgânico

- Green Face

Pacote Facial

5% de descontoR$ 555 ,75

- Massagem Remodelante

- Drenagem Linfática

- Argiloterapia

Pacote Detox

R$ 621 10% de desconto

- Massagem Relaxante

- Terapia de Pedras Quentes

- Candle Massage

Cortesia: Banho de Ofurô

Pacote Zen

R$ 730
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