MASSAGE
Localized Massage

30 min | € 40

If you are looking for a massage in just one area, this is the perfect
massage for you. Back, neck & shoulders; Legs and feet; or simply just the
face and scalp for example.

Relaxing Massage

60 min | € 60

Full body massage with light to moderate pressure, tailored to each
individual. It releases tension, relaxes muscles and promotes general
well-being.

Deep Tissue Massage

60 min | € 65

Full body massage with moderate to deep pressure, rhythmically applied.
Deeply works the muscles according to individual needs, relieving muscle
tension.

Bamboo Massage

30 / 60 min | € 45 / € 65

Deep pressure massage with draining movements, localized or full body,
that combines hand pressure with the use of bamboo sticks.
Localized - 30 min | Full body - 60 min

USEFUL INFORMATION
Check in at least 15 minutes before your appointment. It may be
necessary to complete a form.
If you need to take a shower before starting the massage,
we provide a bathrobe, towel and amenities.
Minimum age for treatments is 18 years. Underage clients require
a parent to sign a form.
Customers wishing to cancel/change bookings must do so 24
hours in advance, or 50% of the amount may be charged.
If you arrive late at the appointment, you may not receive the full
treatment. In these cases, the full amount will be charged.
Look after your personal possessions. Management accepts no
responsibility for their loss.
Correct pricing at the time of printing.
Management reserves the right to change the conditions of
treatment without prior notice.
Please turn oﬀ or silence your cell phone during the period
where you use our facilities.
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PRICE LIST

FACIAL TREATMENTS with
Estrela Facial - for her and for him

AESTHETICS
60 min | €65

Our facial, custom tailored to each client according to her/his speciﬁc
needs, whatever the skin type. An amazing experience full of incredible
scents and researched active ingredients, so unique to the Elemis brand.
All hands on treatment.
Cleansing, exfoliation, drainage, massage, mask and ﬁnishing serums and
creams. While the mask is on you receive a short massage, choice of head
or hands.

Express Manicure - 30min | €15 , French - 40min | €20
Express Pedicure - 30min | €18 , French - 40min | €23

Add eye mask - €5

Pedicure

Express Estrela Facial

30 min | €40

Legs, feet and glutes - 60 min | €60
Face and neck - 30 min | €35
Back, chest, tummy and arms - 60 min | €60
Small area of choice - 30 min | €40

Regular - 60min | €35

Superfood Pro-Radiance Facial

Important notice: Please note that we do not work with gel or acrylic nails

60 min | €75

60 min | €80

Speciﬁcally treat the wrinkles and ﬁne lines with the clinically proven
beneﬁts of Padina Pavonica seaweed and red coral. Encourages an
optimal cell function, nourishing the skin and providing a more youthful
appearance.

Gentle movements and techniques which stimulate the lymphatic system.
Ideal to reduce lymphoedemas, ﬂuid retention and cellulite. Helps to
eliminate toxins.

Regular - 50min | €30 , French - 60min | €33

Re-polish

Pro-Collagen Age Defy

Manual Lymphatic Drainage

Manicure

An express treatment to balance your skin, with a speciﬁc mask according
to its needs.
Cleansing, exfoliation, mask and ﬁnishing serums and creams.

Ideal to all skin types. A nutritional stimulus, rich in super foods and
essential minerals, with energizing and detoxifying active ingredients.
Leaves the skin with more volume, luminous and healthy.

BODY TREATMENTS

Express

Pro-Collagen Deﬁnition Lift & Contour

60 min | €80

This facial treatment helps restore the face's architecture using the
potent nutrients found in plant actives. Creates a deeply sculpted and
rejuvenated eﬀect. For mature skin, over 55 years old.

High Performance Skin Energiser

60 min | €75

For him. Fully manual. Intensive facial treatment for aging, dehydrated
skin and tired eyes. Maximizes cell regeneration. Stimulates circulation
and deeply relaxes.

Regular - 15 min | €8 , French - 15min | €10

Waxing
Eyebrow - €6
Underarm - €9
Bikini partial - €13
Bikini Full - €18
Half Leg - €18
Full Leg - €28
Half Leg & Bikini line - €25
Full Leg & Bikini Line - €35

Eyebrow tinting

€20

MASSAGENS
Massagem Localizada

30 min | € 40

Se procura uma massagem numa área apenas, esta é a massagem perfeita
para si. Costas, pescoço e ombros, pernas e pés ou simplesmente rosto e
cabeça, por exemplo.

Massagem Relaxante

60 min | € 60

Massagem de corpo inteiro com pressão ligeira a moderada, talhada a
cada indivíduo. Liberta as tensões, relaxa os músculos e promove um
bem-estar geral.

Massagem Profunda

60 min | € 65

Massagem de corpo inteiro com pressão moderada a profunda, aplicada
de forma ritmada. Trabalha profundamente os músculos de acordo com as
necessidades individuais, aliviando as tensões musculares.

Massagem com Bambus

30 / 60 min | € 45 / € 65

Massagem de pressão profunda com movimentos drenantes, localizada
ou de corpo inteiro que combina a pressão das mãos com o uso de paus
de bambu. Localizada - 30 min | Corpo inteiro - 60 min

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Faça o check-in, pelo menos, 15 minutos antes da hora marcada.
Pode ser necessário o preenchimento de um formulário.
Se tiver necessidade de tomar um banho antes de iniciar a
massagem, nós providenciamos roupão de banho, toalha e
aménities.
A idade mínima para tratamentos é de 18 anos. Clientes com
idade inferior necessitam que um dos pais assine um formulário.
Clientes que pretendam cancelar/mudar marcações devem fazê-lo
com 24h de antecedência, ou poderá ser cobrado 50% do valor.
Se chegar tarde à marcação pode não receber o tratamento por
completo. Nestes casos será cobrado o valor total.
Olhe pelos seus bens pessoais. A gerência não aceita quaisquer
responsabilidades pela perda dos mesmos.
Preçário correcto à hora da impressão.
A gerência reserva o direito de mudar o precário dos tratamentos
sem aviso prévio.
Por favor desligue ou silencie o seu telemóvel durante o período
em que usufrui das nossas instalações.
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PREÇÁRIO

TRATAMENTOS DE ROSTO com
Estrela Facial - para ela e para ele

ESTÉTICA
60 min | €65

O nosso facial, totalmente elaborado à medida de cada cliente e
consoante as suas necessidades especíﬁcas, qualquer seja o tipo ou
estado que se encontra a sua pele. Uma experiência repleta de aromas
incríveis e ingredientes activos próprios e únicos dos produtos Elemis.
Limpeza, exfoliação, drenagem, massagem, máscara, sérums e creme
ﬁnalizantes. Totalmente manual. Durante a máscara recebe uma curta
massagem na cabeça ou mãos.

Manicure Expresso - 30min | €15 , Francesa - 40min | €20
Pedicure Expresso - 30min | €18 , Francesa - 40min | €23

Adicione máscara de olhos - €5

Pedicure

Express Estrela Facial

30 min | €40

Pernas, pés e glúteos - 60 min | €60
Rosto e pescoço - 30 min | €35
Costas, peito, barriga e braços - 60 min | €60
Pequena área à escolha - 30 min | €40

Regular - 60min | €35

Superfood Pro-Radiance Facial

Aviso Importante: Não trabalhamos com unhas de gel e acrílico

60 min | €75

60 min | €80

Trate especíﬁcamente as rugas e rídulas, com os benefícios clinicamente
comprovados da alga marinha Padina Pavónica e do coral vermelho.
Encoraja uma óptima função celular para uma pele nutrida e um aspecto
mais jovem.

Movimentos e técnicas suaves que estimulam o sistema linfático. Ideal
para reduzir linfoedemas, retenção de líquidos e celulite. Estimula o
sistema linfático e ajuda na eliminação de tóxinas.

Regular - 50min | €30 , Francesa - 60min | €33

Pintura de unhas

Pro-Collagen Age Defy

Drenagem Linfática

Manicure

Um tratamento express para equilibrar a sua pele, com uma máscara
especíﬁca de acordo com as suas necessidades. Limpeza, exfoliação,
máscara, sérums e creme ﬁnalizantes.

Ideal para todos os tipos de pele. Um estímulo nutricional rico em super
alimentos e minerais essenciais, com activos energizantes e
desintoxicantes. Deixa a pele com mais volume, luminosa e saudável.

TRATAMENTOS DE CORPO

Expresso

Pro-Collagen Deﬁnition Lift & Contour

60 min | €80

Este tratamento facial ajuda a restaurar a arquitectura do rosto usando os
nutrientes potentes encontrados em activos vegetais. Cria um efeito
profundamente esculpido e rejuvenescido. Para peles maduras, acima dos
55 anos.

High Performance Skin Energiser

60 min | €75

Para ele. Totalmente manual. O tratamento facial intensivo para o
envelhecimento, pele desidratada e olhos cansados. Maximiza a
regeneração celular. Estimula a circulação e descontrai profundamente.

Regular - 15 min | €8 , Francesa - 15min | €10

Epilação com cera
Sobrancelhas - €6
Axilas - €9
Virilha Parcial - €13
Virilha Completa - €18
Meia Perna - €18
Perna Inteira - €28
Meia Perna e Virilhas - €25
Perna Completa e Virilhas - €35

Coloração de sobrancelhas

€20

