WELLNESS
CENTER
we care...

SPECIAL PROMOTION
Book any 2 Massages
Get €20 Discount
TRATAMENTO DE BELEZA
1- FACIAIS
A limpeza de pele elimina impurezas e células
mortas do rosto, deixando a pele mais macia e
melhorando sua capacidade de absorção e
oxigenação. Consiste na limpeza, exfoliacao e
aplicacao de mascara com os produtos adequados
ao seu tipo de pele e finalizando com uma
massagem facial. Relaxa e deixa a sua pele mais
limpa, brilhante,tonificada e hidratada.
Tempo: 50 minutos - Preço: € 58
2 - MANICURE - Preço: € 20
3 - PEDICURE - Preço: € 25

TERAPIAS CORPORAIS
1- MASSAGEM CORPORAL (CORPO INTEIRO)
Profundamente relaxante esta massagem varia
movimentos e técnicas de pressăo, que activam e
estimulam o sistema circulatório e linfático. Esta
terapia induz calma e serenidade. A melhor forma
de libertar o cansaço, ansiedade e stress.
Tempo: 50 minutos Preço: € 48
2- MASSAGEM LOCAL ( COSTAS)
Esta massagem local ganhou muitos adeptos por
ser quase sempre direccionada para as zonas
lombares, áreas mais críticas e que muitas vezes
exigem atenção e tratamento. Uma terapia que
ajuda a acalmar dores e cansaço muscular trazendo
alívio e uma profunda sensação de relaxamento.
Tempo: 30 minutos Preço: € 28
3- MASSAGEM LOCAL (PERNAS)
Massajar as pernas ajuda na liberação de
aderências resultantes do esforço a que estão
sujeitas no dia a dia, e promove a circulação,
enviando mais oxigénio para os músculos,
combatendo o cansaço. Uma massagem profunda
nos tecidos que resulta numa grande sensação de
leveza, alívio e recuperação. Desfrute dos seus
benefícios!
Tempo: 30 minutos Preço: € 33
4- ASAS NOS PÉS
Depois de uma longa caminhada pelas levadas da
Ilha ou ruas do Funchal, nada melhor do que um
tratamento às pernas pesadas e pés inchados. Este
tratamento é feito com uma máscara de érvas e
minerais seguido de uma massagem aos pés e
pernas com técnicas de reflexologia. Um alívio que
o deixará mais leve, como se tivesse asas nos pés.
Tempo 30 minutos | Preço € 33
5- REFLEXOLOGIA
Massagem terapêutica com base em pontos de
pressăo existentes nos pés e mãos. Ativa os
recursos de cura naturais do organismo.
Tempo: 30 minutos Preço: € 33

TERAPIAS DE LUXO
1- CHOCOTERAPIA
Regenera a pele graças às suas propriedades
hidratantes, tonificantes e revitalizantes e previne o
aparecimento de rugas devido ao poder
antioxidante. É relaxante, uma vez que contém um
alcalóide chamado triptofano, capaz de estimular a
produção de serotonina no cérebro. Esta hormona é
responsável pelas sensações de tranquilidade,
relaxamento e felicidade. Ajuda ainda a eliminar
líquidos, que estimula o sistema renal.
Tempo: 60 minutos | Preço: € 58
2- CANDLE MASSAGE
Velaterapia Massagem é relaxante e menos
vigorosa. Seus movimentos costumam ser suaves e
delicados. O seu principal objetivo é o relaxamento
profundo do receptor com o calor e aroma que esta
proporciona,
recuperação
da
estabilidade
emocional e alívio da tensão e do stresse e é
indicada para pessoas que procuram aliviar as
tensões e se
sentirem confortáveis. Hidrata profundamente a
pele.
Tempo: 50 minutos | Preço: € 58
3- MASSAGEM COM PEDRAS QUENTES
Perfeito antídoto para o stress, esta terapia produz
um incrível bem estar fisico e mental. 0 calor das
pedras quentes consegue de facto derreter
qualquer tensão acumulada ao longo dos últimos
tempos. Um prazer a que não deve resistir.
Tempo: 50 minutos Preço: € 58

TERAPIAS DE ORIENTAIS
1- MASSAGEM DE CABEÇA INDIANA
Terapia de grandes tradições na Índia praticada
durante milhares de anos para fortalecer o couro
cabeludo por favorecer a oxígenação e
fornecimento de nutrientes ao cérebro. Mas, esta
massagem na cabeça, costas e ombros tem outros
benefícios. Esta terapia oriental relaxa todo o
sistema nervoso e elimina a fadiga provocada pela
tensão e stress, trazendo um profundo bem estar
físico, psíquico e emocional.
Tempo: 30 minutos | Preço: € 38
2- AYURVEDA
A arte milenar da terapia corporal tem na
massagem ayurvedica tradicional uma das mais
completas
e
rejuvenescedoras
tradições
desenvolvidas e praticadas na Índia. Esta
massagem utiliza técnicas de massagem holísticas,
que procuram interligar corpo e mente, levando a
um melhor equilíbrio e bem estar espiritual, físico
e emocional. Na medicina oriental é utilizada como
método de diagnóstico, curativo e preventivo.
Tempo: 50 minutos | Preço: € 58
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