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Massagens €

Massagem Localizada
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.

4030 min

Tratamentos de corpo
Drenagem Linfática
A estimulação suave do sistema linfático ajuda a reduzir toxinas, retenção de líquidos, 
celulite e linfedemas.

Pernas, pés e glúteos 6060 min

Rosto e pescoço 3530 min

Costas, peito, barriga e braços 6060 min

Pequena área à escolha 4030 min

Massagem Relaxante
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.

6060 min

Massagem Profunda
Massagem ritmada de corpo inteiro direcionada ao alívio das tensões musculares com 
pressão profunda a moderada.

6560 min

Massagem com Bambus
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

45  /  6530 min  /  60 min

Tratamentos de rosto
Estrela Facial - para ela e para ele
Tratamento completo para o rosto com ingredientes ativos. Inclui limpeza, exfoliação, 
drenagem, massagem, máscara e cremes finais.

Adicione máscara de olhos  -  5€

6560 min

Express Estrela Facial
Tratamento para equilibrar a pele de curta duração. Inclui limpeza, esfoliação, drenagem, 
massagem, máscara e cremes adequados à sua pele.

4030 min



€

Tratamento para todos os tipos de pele, rico em superalimento, minerais, ativos 
energizantes e desintoxicantes, para uma pele luminosa e saudável.

Tratamento de rugas, elaborado com ingredientes como a alga marinha, padina 
pavónica e o coral vermelho. Benéfico para peles mais nutridas.

Tratamento restaurador facial com ativos vegetais, para esculpir o rosto. Adequado a 
peles maduras (+55 anos).

Tratamento facial intensivo para homem. Combate o envelhecimento, a desidratação e 
os olhos cansados, ao estimular a circulação sanguínea.

Aviso Importante:  Não trabalhamos com unhas de gel e acrílico.

Superfood Pro-Radiance Facial 7560 min

Pro-Collagen Age Defy 8060 min

Pro-Collagen Definition Lift & Contour 8060 min

High Performance Skin Energiser 7560 min

Estética
Expresso

Manicure Expresso 1530 min Francesa 2040 min

Pedicure Expresso 1830 min Francesa 2340 min

/

/

Manicure

Regular 3050 min Francesa 3360 min/

Pintura de unhas

Regular 815 min Francesa 1015 min/

Pedicure

Regular 3560 min
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Epilação com cera

Sobrancelhas

�  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.

6

€

Meia Perna 18

Axilas 9 Perna Inteira 28

Virilha Parcial 13 Meia Perna e Virilhas 25

Virilha Completa 18 Perna Completa e Virilhas 35

Coloração de sobrancelhas 20

Informações úteis

Estrela Health & Beauty


