
Quick Massage

Massagem Relaxante

Massagem Anti-Stress (Coluna e Cervical)

R$ 150,00

R$ 320,00

R$ 230,00

20 min.

50 min.

30 min.

Com técnicas Anmá e Shiatsu, proporciona relaxamento,

alívio das tensões e combate ao estresse em poucos minutos.

Favorece o relaxamento físico e psíquico. Reduz a tensão

e a dor, previne a insônia e a ansiedade.

Ajuda a eliminar toxinas e facilita a absorção de líquidos,

prevenindo o inchaço.

Promove profundo relaxamento muscular e a eliminação das toxinas

acumuladas pós atividade física, melhora os movimentos articulares

e estimula a circulação sanguínea.

Elimina as impurezas e hidrata profundamente com a máscara calmante

de poderosa ativação da vitamina C, deixando a pele macia sem o

aspecto de cansaço.

Reduz a tensão dos principais grupos musculares, combate

o estresse e traz relaxamento mental.

Elimina os pontos de tensão, relaxa a musculatura, melhora os

movimentos articulares e a circulação corporal e revigora.

Promove a higienização da face, elimina as impurezas e hidrata a pele,

promovendo um deliciosa sensação de frescor.

Massagem Relaxante com Pindas

Massagem Relaxante com Pedras Quentes

Massagem Relaxante com Velas

R$ 390,00

R$ 390,00

R$ 390,00

80 min.

80 min.

80 min.
Proporciona sensação de conforto físico, amenizando

estresse, cansaço e dores, por meio do aroma, temperatura

e leve pressão dos movimentos sobre o corpo.

Misto de Massagem Relaxante, Shiatsu e Pedras Quentes.

Promove a renovação da pele, reduz o inchaço corporal, melhora

a circulação de fluidos e o contorno da silhueta, eliminando as toxinas.Proporciona sensação única de recuperação do equilíbrio

energético do corpo.

Alivia a tensão, revitaliza os músculos e aumenta a

circulação sanguínea local devido ao calor das pedras.

Massagem Relaxante com Bambuterapia
R$ 390,00 80 min.
Proporciona relaxamento devido aos movimentos de

amassamento e fricção, que aliviam as tensões musculares,

melhorando a oxigenação e a vasodilatação da pele,

além da circulação sanguínea e remodelação da silhueta.

Relaxa e alivia costas e pernas (após 3º mês de gestação).

Massagem Relaxante com Ventosas
R$ 390,00 80 min.
Promove o relaxamento do corpo e pele, alivia dores e rigidez muscular

e estimula a circulação sanguínea por meio da sucção das ventosas.

Renova, hidrata e tonifica o corpo, promovendo a eliminação

de células mortas e deixando a pele macia e sedosa.

Alivia as dores nos pés, relaxa os músculos com escalda pés em sais

de banho, renova a pele do pé com esfoliação e hidratação e promove

relaxamento após a massagem.

Tratamento premium que revitaliza a pele após uma higienização

completa. A máscara e a massagem estimulante promovem a renovação

e o lifting melhora as linhas de expressão e prevenção de rugas.

Massagem Futuras Mamães
R$ 320,00 50 min.

Melhora a circulação sanguínea e o sistema respiratório,

alivia dores musculares e proporciona bem-estar.

R$ 350,00 50 min.

Shiatsu

Drenagem Linfática
R$ 350,00 50 min.

R$ 390,00 80 min.

Esfoliação Corporal

TOI - Terapia Oriental Integrada
R$ 570,00 90 min.

Massagem Desportiva
R$ 350,00 50 min.

Massagem Desportiva com Ventosas
R$ 420,00 80 min.

Spa dos Pés
R$ 420,00 60 min.

Detox Corporal e Facial
R$ 570,00 90 min.

Limpeza de Pele Facial
R$ 320,00 50 min.

Hidratação Facial com Vitamina C
R$ 350,00 50 min.

Limpeza, Drenagem e Hidratação Facial
R$ 430,00 90 min.

Estimula o sistema imunológico, libera toxinas, alivia a dor,

melhora a circulação sanguínea e promove relaxamento.

Reflexologia Podal
R$ 230,00 30 min.

Obs.: Será cobrado 50% do valor em caso de agendamento não

desmarcado com, no mínimo, 1 hora de antecedência. Taxa de serviço

de 10% não inclusa nos valores acima.
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