MENU DE SERVIÇOS

Day Spa Cleópatra - 6h

Day Spa Revigorante - 6h

Day Spa inspirado nos hábitos de beleza da Rainha Cleópatra. Ressalta a beleza, o poder, a
sensualidade e a feminilidade da mulher. Momento de renovar os pensamentos, recuperar a
energia e encontrar o equilíbrio físico e mental.

Para quem gosta de se cuidar por completo. Inclui tratamentos corporais, faciais e dos pés, uma
completa experiência de relaxamento e bem-estar.

Etapas

Etapas

Boas Vindas + Esfoliação Corporal Divine + Ritual de Sauna + Banho Cleópatra com Hidromassagem
e terapia das cores + Almoço/Janta/Lanche saudável e saboroso + Massagem Relaxante + New
Skin - Máscara de Ouro + Revitalização dos Pés e Mãos + Finalização com Mini Freixenet e mix
de castanhas.

Boas Vindas + Ritual de Sauna + Spa dos Pés Revigorante + Banho Faraônico com hidromassagem e
cromoterapia + Almoço/Jantar/Lanche saudável e saboroso + Terapia Craniosacral + Massagem
Relaxante + Facial Vitamina C + Finalização com saboroso suco e mix de frutas secas.

Quantidade de pessoas

Valor

Quantidade de pessoas

Valor

1

R$ 936,00

1

R$ 912,00

2

R$ 842,00 cada

2

R$ 821,00 cada

4

R$ 795,00 cada

4

R$ 775,00 cada

6

R$ 749,00 cada

6

R$ 730,00 cada

Day Spa Vinoterapia - 6h

Day Spa Corpo&Mente - 6h

Day Spa realizado com base na utilização de produtos que tenham em sua composição nutrientes
da uva, os polifenóis. Tem como objetivo o relaxamento, a nutrição e renovação da pele.

Day Spa Corpo & Mente foi idealizado pensando em você que deseja ter um dia de encontro
consigo mesmo, desfrutando banho, sauna, alimentação leve e as mais completas terapias que
integram o corpo e a mente.

Etapas
Boas Vindas + Escalda Pés Efervescente + Ritual de Sauna + Esfoliação Corporal + Banho
Romano com Hidromassagem e Cromoterapia + Almoço/Jantar/Lanche saudável e saboroso +
Massagem Terapêutica + Peeling de Diamante + Facial Revitalizante + Finalização com uma taça
de Vinho e mix de castanhas delicioso.

Quantidade de pessoas

Etapas
Boas Vindas + Spa dos Pés + Ritual de Sauna + Banho de hidromassagem com cromoterapia +
Reiki + Almoço/Jantar ou Lanche + Terapia CranioSacral + Massagem de Pedras Vulcânicas +
Finalização com chá relaxante.

Valor

Quantidade de pessoas

Valor

1

R$ 924,00

1

R$ 920,00

2

R$ 832,00 cada

2

R$ 828,00 cada

4

R$ 786,00 cada

4

R$ 782,00 cada

6

R$ 740,00 cada

6

R$ 736,00 cada

Seu melhor momento, no melhor Spa.

www.sparelax.com.br

Half Day Oceania - 4h

Half Day Detox - 4h

Ideal para eliminar o cansaço e recarregar as energias. Minimizando as tensões do corpo,
renovando a pele e relaxando a mente.

Ideal para quem quer um tratamento intenso de beleza em um só dia, para quem procura
resultados rápidos e profundos e para aqueles que não abrem mão de um ambiente diferenciado
e de muito relaxamento.

Etapas
Boas Vindas + SPA de Mãos e Pés + Ritual de Sauna + Banho Mediterrâneo com Hidromassagem
e Cromoterapia + Massagem Terapêutica + Facial New Skin + Lanche leve acompanhado de
delicioso suco.

Quantidade de pessoas
1

Etapas
Boas Vindas + Ritual de Sauna + Esfoliação Corporal com Ativos Desintoxicantes + Banho Thalasso
Detox com hidromassagem e Cromoterapia + Massagem Relaxante Drenante com aplicação dos
Ativos Detox + Detox Facial + Lanche leve acompanhado de suco detox.

Valor

Quantidade de pessoas

Valor
R$ 616,00

2

R$ 554,00 cada

4

R$ 524,00 cada

6

R$ 493,00 cada

Valor

1

R$ 604,00

2

R$ 544,00 cada

4

R$ 514,00 cada

6

R$ 483,00 cada

Half Day Família Relax - 4h

Half Day Zen - 3h30

Um momento especial, criado para aproveitar o que há de mais relaxante ao lado das pessoas
que você mais ama.

Nesse tratamento completo você relaxa, equilibra as emoções, revigora a mente e recebe atenção
especial para o corpo.

Etapas

Etapas

Boas Vindas + Ritual de Sauna + SPA dos Pés e das Mãos Aromático+ Banho Aromático com
Hidromassagem e cromoterapia + Facial Personalizado + Massagem Relaxante + Lanche leve
acompanhado de suco saboroso.

Boas Vindas + Escalda Pés Efervescente + Ritual de Saunas + Banho Faraônico com Cromoterapia
e Hidromassagem + Massagem Facial com Bamboo + Massagem de Pedras Quentes + Lanche
leve acompanhado de uma taça de vinho.

Quantidade de pessoas

Valor

Quantidade de pessoas

Valor

1

R$ 628,00

1

R$ 539,00

2

R$ 565,00 cada

2

R$ 485,00 cada

4

R$ 534,00 cada

4

R$ 458,00 cada

6

R$ 503,00 cada

6

R$ 432,00 cada

Seu melhor momento, no melhor Spa.

www.sparelax.com.br

Ritual Romântico – 2h

Ritual Energia – 2h30

Para casais que querem aproveitar um momento especial juntos, relaxando em clima de romance.

Para as pessoas que buscam atenuar as tensões, estimulando a energia e a vitalidade.

Etapas

Etapas

Ritual de Sauna + Banho Romântico com Espuma, Hidromassagem e Cromoterapia + Massagem

Ritual de Sauna + Esfoliação Corporal Energizante + Banho Revigorante de Hidromassagem com

Casal Aromática Envolvente + Chocolate Afrodisíaco e Mini Freixenet.

Cromoterapia e espuma + Massagem Terapêutica + Delicioso Nespresso acompanhado de mix
de frutas secas.

Quantidade de pessoas
2

Valor

Quantidade de pessoas

R$ 630,00

Valor

1

R$ 385,00

2

R$ 347,00 cada

4

R$ 328,00 cada

6

R$ 308,00 cada

Ritual Alegria – 3h

Ritual Tranquilidade – 2h

Um ritual repleto e muito especial, voltado para a beleza da face e do corpo, um verdadeiro
momento de bem-estar.

Ideal para relaxar profundamente, liberar as tensões e recomeçar o dia, com muita paz e
tranquilidade.

Etapas

Etapas

Ritual de Sauna + Escalda Pés Efervesceste + Banho Aromático com Hidromassagem, Cromoterapia

Ritual de Sauna + SPA dos Pés com Aromaterapia (esfoliação + escalda pés + massagem podal)

e Espuma + Revitalização Facial com Colágeno e Vitamina E + Massagem Aromática Personalizada

+ Massagem Relaxante.

+ Saboroso Chá acompanhado de mix de frutas secas.

Quantidade de pessoas

Seu melhor momento, no melhor Spa.

Quantidade de pessoas

Valor

Valor

1

R$ 462,00

1

R$ 385,00

2

R$ 415,00 cada

2

R$ 347,00 cada

4

R$ 393,00 cada

4

R$ 328,00 cada

6

R$ 369,00 cada

6

R$ 308,00 cada

www.sparelax.com.br

Ritual Luxuoso Corpo Dourado – 2h

Shiatsu - 50min

O Ritual proporcionará pelos dourados, pele macia, nutrida e hidratada. Além de relaxamento e
bem-estar.

O Shiatsu é restaurador, trabalha o corpo de forma profunda, porém suave, através da pressão
aplicada com os dedos e palma das mãos nas regiões dos meridianos, canais de energia do corpo.

Valor

Etapas

R$ 140,00

Ritual de Sauna + Esfoliação Corporal + Clareamento dos Pelos do Corpo + Hidratação Corporal.

Quantidade de pessoas

Valor

1

R$ 298,00

2

R$ 268,00 cada

Reiki - 50min
Com leve toque ou imposição das mãos, o terapeuta reiki canaliza a energia do universo e a
repassa ao paciente com o objetivo de harmonizar, transformar e curar.

Valor
R$ 110,00

Terapia de Pedras Quentes - 80min
A terapia de Pedras Quentes combina técnicas terapêuticas de manipulação, óleos quentes e
aromaterapia. Essas técnicas proporcionam alívio da tensão muscular, permitindo alcançar uma
profunda sensação de prazer, relaxamento e bem-estar.

Valor

Massagem Antiestresse (exclusiva Relax) - 80min
Inspirada em varias técnicas de massagens que embalam e acalmam o corpo, esta massagem é
uma vivencia exclusiva Relax SPA para você se desconectar do mundo e sentir-se pleno.

Valor

R$ 210,00

R$ 210,00

Pindas Chinesas - 50min
As Pindas são saquinhos em algodão com ervas medicinais e aromáticas, que têm propriedades
relaxantes e estimulantes. A massagem com Pindas é indicada para relaxamento muscular.

Valor

Massagem Pedras Vulcânicas - 80min
Pedras vulcânicas aquecidas, técnicas de massagem e óleos aromáticos são os ingredientes
que estão na base de uma experiência única e relaxante. Esta massagem combina os efeitos
terapêuticos da termoterapia (calor das pedras) aliado ao relaxamento das manobras e benefícios
da aromaterapia.

R$ 148,00

Valor
R$ 155,00

Terapia CranioSacral - 50min
A Terapia Sacrocraniana é um método suave de avaliar, detectar e corrigir disfunções no sistema
sacrocraniano e no corpo com o uso das mãos. Elimina os efeitos negativos do stress, aumenta a
resistência a doenças e melhora a saúde como um todo.

Massagem Lomi Lomi - 50min
Lomi significa “massagem”. Essa técnica Havaiana tem efeitos curativos e é considerada uma
massagem muito profunda e intuitiva, que proporciona efeitos físicos e emocionais.

Valor

Valor
R$ 142,00
Seu melhor momento, no melhor Spa.

R$ 150,00
www.sparelax.com.br

Massagem Atletica - 50min

Massagem Terapêutica

É uma massagem profunda com deslizamento nos grandes grupos musculares mais solicitados na
prática de atividade física. Tem o objetivo de melhorar a circulação sanguínea, alongar as fibras
musculares e eliminar as toxinas geradas durante a pratica desportiva.

A massagem Terapêutica tem efeitos surpreendentes nas regiões do corpo de maior tensão e
dores musculares. Utiliza-se de manobras para ativar a circulação, liberar a fáscia e relaxar a
musculatura.

30min

Valor

Valor

R$ 148,00

Massagem Relaxante Aromática - 50min
Uma combinação perfeita de aromas, aliada a manobras terapêuticas lhe proporciona relaxamento
e estimulo na circulação dos fluidos. Perfeita para quem quer relaxar e equilibrar corpo e mente.

R$ 80,00

50min
Valor
R$ 148,00

Massagem Drenagem Linfática
A Drenagem Linfática Manual tem por objetivo estimular o sistema linfático, reduzindo a retenção
de liquido, ativando a circulação sanguínea e combatendo a celulite.

50min

Valor

Valor

R$ 130,00

R$ 150,00

Massagem Quick Massage - 20min
Uma combinação perfeita de aromas, aliada a manobras terapêuticas lhe proporciona relaxamento
e estimulo na circulação dos fluidos. Perfeita para quem quer relaxar e equilibrar corpo e mente.

Valor
R$ 45,00

80min (+) facial
Valor
R$ 199,00

Lifting Biofotônica - 110 min
O Lifting Biofotônica é um tratamento não invasivo que elimina os sinais visíveis de rugas e linhas
de expressão, promovendo um aspecto renovado para a pele. O principal objetivo é retardar o
envelhecimento. Excelente para quem deseja uma pele mais jovem e bem tratada.

Valor
R$ 260,00

Massagem Bebe a Bordo
Criamos essa massagem para que a mamãe se sinta radiante e bem cuidada em um período tão
especial. A massagem combina movimentos suaves e drenantes por todo o corpo, estimulando a
circulação e aliviando os estados de tensões próprios da mulher nesta fase.

30min
Valor
R$ 145,00
Seu melhor momento, no melhor Spa.

50min

Bio Nano C - 50 min
É um tratamento com ação antioxidante, regenerando e nutrindo, proporcionando mais
luminosidade e viço, deixando sua pele com aparência mais jovem, com maior proteção e inibição
de possíveis manchas. Associado ao Peeling de Diamante e fototerapia a laser.

Valor

Valor
R$ 172,00

R$ 199,00
www.sparelax.com.br

New Skin – 50 min

Eletrolipólise - 50min

Este tratamento atua de forma completa na melhora da textura da pele, reduzindo as imperfeições
e o brilho excessivo, promovendo uma pele mais fina e matificada com a redução dos poros
dilatados. Associado ao Peeling Ultrassônico

Promove uma quebra nas células de gordura com resultado efetivo no tratamento das adiposidades
localizadas, causando aumento do fluxo sanguíneo local estimulando o metabolismo e facilitando
assim a queima de calorias com a melhora do trofismo celular.

Valor
R$ 148,00

1 sessão

4 sessões

Valor

Valor

R$ 155,00

Limpeza de Pele – 50 min a 80 min
Com uma ação imediata e duradoura, este tratamento retarda o envelhecimento da cútis,
higieniza profundamente, promove a renovação celular, a nutrição e o controle da produção
seborreica e acnéica.

Valor
R$ 160,00

Adicione ao seu tratamento:
(+) Peeling de Diamante – R$45,00
(+) Peeling Ultrassonico - R$45,00

R$ 124,00 cada

Valor

R$ 116,00 cada

Slim Bambu - 50 min
Associação de massagem modeladora e bambuterapia com princípios ativos que ajudam na ativação
da circulação e potencializam os resultados. Excelente massagem para modelagem corporal.

1 sessão

4 sessões

8 sessões

Valor

Valor

Valor

R$ 140,00

R$ 112,00 cada

R$ 105,00 cada

Corporal Refrescante - 50 min
Hidratação corporal refrescante é um tratamento que suaviza, amacia e hidrata a pele. Indicado
para peles sensíveis e desidratadas após exposição ao sol.

Facial Refrescante (pós-sol) - 50min

Valor

Para uma restauração perfeita da pele, este tratamento ajuda a equilibrar e a desobstruir a pele
congestionada, deixando um efeito restaurador e altamente hidratante para sua pele.

Valor
R$ 140,00

Drenagem Linfática Facial Aromática - 50 min

R$ 140,00

Circuito Estético
Baseado em uma avaliação estética, o circuito é criado de maneira personalizada para cada
cliente. Este circuito tem como objetivo o tratamento da gordura localizada, FEG (celulite),
revitalização da pele e flacidez muscular

A Drenagem Linfática Facial é uma técnica de massagem que auxilia na eliminação de toxinas e
ativa a circulação sanguínea, aumentando a vitalidade da pele.

Valor
R$ 128,00

Seu melhor momento, no melhor Spa.

8 sessões

50min

1 sessão

4 sessões

8 sessões

Valor

Valor

Valor

R$ 145,00 cada

Valor

80min
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R$ 195,00

R$ 116,00 cada

Valor
R$ 156,00 cada

R$ 108,00 cada

Valor
R$ 146,00 cada

Reduction

Banho Relax - 30 min

Um tratamento exclusivo de lipoescultura corporal que modela o corpo e reduz medidas. Atua na
diminuição da gordura localizada e celulite, eliminando toxinas que se acumulam no organismo.

Banho com aroma inspirado para estimular os sentidos, proporciona energia e aumenta o poder
da meditação, sendo extremamente relaxante. Além de proporcionar o alívio de tensões, promove
maior flexibilidade ao corpo.

50min
80min

1 sessão

4 sessões

8 sessões

Valor

Valor

Valor

R$ 138,00

Valor
R$ 188,00

R$ 110,00 cada

Valor
R$ 150,00 cada

Valor
R$ 125,00

R$ 103,00 cada

Valor
R$ 141,00 cada

Banho Cleópatra - 30 min

Banho Chocoterapia - 30 min
O banho de chocolate melhora a qualidade da pele, pois hidrata, nutre e
deixa o corpo com um perfume inconfundível e maravilhoso. O cacau é usado para aumentar a
autoconfiança e autoestima, além de melhorar a produção de serotonina.

Valor

Em uma experiência única, o banho Cleópatra e enriquecido com aminoácidos do leite e óleos
essenciais que restauram a umidade da pele, deixando-a macia, hidratada, nutrida e aveludada.

R$ 120,00

Valor
R$ 130,00

Banho Vinoterapia - 30 min

ANOTAÇÕES

Enriquecido com polifenóis da uva, que associado aos benefícios da hidromassagem e da
cromoterapia, promovem uma ação anti-radicais livres que previnem o envelhecimento precoce
da pele. E um excelente tratamento para quem quer cuidar da pele enquanto relaxa.

Valor
R$ 130,00

Banho Oceania - 30 min
É um banho tonificante, refrescante e rejuvenescedor, que fortalece o sistema imunológico e
melhora a circulação. Rico em algas marinhas na composição dos óleos essenciais, é um banho
perfeito para quem busca uma pele mais firme e elástica.

Valor
R$ 125,00
Seu melhor momento, no melhor Spa.
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