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Damos-lhe as boas-vindas ao Spa Alba! 

Welcome to Spa Alba! 

Menu Spa 

2016 
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I) Massagem às costas & pescoço 
Uma massagem localizada que se concentra nas zonas mais críticas – pescoço, 
ombros e costas. 
 

I) Back & neck massage 

A localised massage concentrating on the most critical areas of the body – neck, shoul-
ders and back. 

 
II) Massagem tradicional  
Uma massagem de corpo inteiro baseada em técnicas de massagem suecas, que se 
concentra em eliminar a tensão acumulada nos músculos.  
 

II) Traditional Massage  
A full body massage using the swedish massage techniques which concentrate on eli-
minating accumulated stress in the muscles.  

 

 
III) Massagem Aroma Soul 
Uma massagem relaxante e calmante de corpo inteiro usando uma combinação de 
óleos com jojoba e essências. Cada cliente seleciona entre 4 tipos de essências à sua 
escolha: mediterrâneo, Arábia, Oriental ou Índia.  
 

III) Aroma Soul Massage  
A relaxing and calming full body massage using pre-mixed blends with jojoba oil and 
essential oils. Each client chooses their blend from 4 different types: Mediterranean, 
Arabia, Oriental or India.  

MASSAGENS CLÁSSICAS & ESPECIALIZADAS 
CLASSICAL & SPECIALIZED MASSAGES 

1 Pessoa | 1 Person   45.00 € Duração | Time 

1 Casal | 1 Couple  81.00 € 25 min 

1 Pessoa | 1 Person   65.00 € Duração | Time 

1 Casal | 1 Couple  117.00 € 50 min 

1 Pessoa | 1 Person (60 min)   75.00 € 
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CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO SPA 
GENERAL CONDITIONS FOR SPA USE  

Condições Gerais: 
 O Spa Alba está aberto todos os dias das 10:00 às 19:00. Os horários encon-

tram-se sujeitos a alterações consoante a época do ano. 

 É aconselhável efetuar a marcação dos tratamentos com antecedência. As 

marcações feitas no próprio dia estão condicionadas à disponibilidade de agen-

da. 

 No caso de cancelamentos de tratamentos com menos de 24H de antecedência 

ou em caso de No-show será cobrado o valor total do tratamento. 

 Os tratamentos e os preços são sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

 É obrigatório o uso de touca na piscina interior e no jacuzzi. 

 As crianças devem estar SEMPRE acompanhadas por um adulto. 

 Por favor respeite os outros hóspedes, não gritando ou falando alto, pois esta é 

uma área de relaxamento. 

 Por razões de segurança, crianças com idade inferior a 16 não podem usar a 

sauna, banho turco, duche sensações e jacuzzi. 

 

General conditons: 
 

 The opening time of Spa Alba is from 10.00 am until 7.00 pm. The Spa hours 

may change due to the seasons. 

 It is recommended to make your treatments reservations in advance. Reserva-

tions on the same day depend on the availability of the agenda. 

 In case of cancellations of treatments with less than 24 hours prior to reserva-

tion or No-show, 100 % of the total value of the treatments will be charged. 

 Treatments and prices may be modified without prior notice. 

 Swimming caps are compulsory in the pool and Jacuzzi 

 Children must be supervised by an adult at ALL TIMES. 

 Respect the other guests by not shouting or screaming, as this is an area of 

relaxation. 

 For safety reasons, children under the age of 16 may not use the sauna, steam 

room, sensation shower and the jacuzzi.  
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PACOTES 
PACKAGES 

 
I) Momentos para ela  
Entre num mundo de pura felicidade com este pacote criado para vos mimar.  
 
1 x Esfoliação doce & salgada 
1 x Massagem serenity  
1 x Tratamento hydramemory - rosto  
1 x Smoothie a escolha s/ alcool  

 
I) Moments for Her 
Welcome to the world of pure happiness and pampering.  
 
1 x Sweet and savoury body scrub 
1 x Serenity massage 
1 x Hydramemory treatment - facial 
1 x Smoothie at choice without alcohol 
 

 

I) Momentos para ele 
Criámos este pacote com uma combinação especialmente para o mimar. 
 
1 x Massagem Aroma Soul 
1 x Tratamento hydramemory - rosto  
1 x Smoothie a escolha s/ álcool  

 
I) Moments for Him  
We have created a package specially for him to relax and escape. 
 
1 x Aroma Soul massage 
1 x Hydramemory treatment - facial 
1 x Smoothie at choice without alcohol 

1 Pessoa | 1 Person (150 min)   194.00 €   

1 Pessoa | 1 Person (120 min)   145.00 €   
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IV) Massagem Serenity  
Uma massagem com vela feita de manteiga de karité, cacau e aromas. Cada vela é 
feita individualmente no Spa Alba para uma experiência única.  

 
IV) Serenity massage  
A candle massage using shea and cacao butter with aromas. Each candle is individually 
made in Spa Alba for an unique experience.  

 
V) Massagem Pinda Sveda  
É uma experiência profundamente relaxante. Espalham-se óleos aromáticos pelo corpo 
que é seguidamente massajado com um saco de algodão quente, cheio de ervas 
aromáticas.  

 
V) Pinda Sveda massage  
This massage is a deep relaxing experience. Warm aromatic oils are drizzled over the 
body which is massaged into the skin with a cotton bag filled with heated herbs.  

 
VI) Reflexologia  
É um método que ativa os poderes curativos do próprio corpo, trabalhando as zonas 
energéticas que percorrem o mesmo. Cada zona trabalhada tem efeitos sobre outras 
partes do corpo.  

 
VI) Reflexology  
It is a method of activating the healing powers of the body by working the energetic 
areas which run through the body (meridians). Each reflex zone corresponds to a part of 
the body.  

MASSAGENS CLÁSSICAS & ESPECIALIZADAS 
CLASSICAL & SPECIALIZED MASSAGES 

1 Pessoa | 1 Person   85.00 € Duração | Time 

1 Casal | 1 Couple  153.00 € 60 min 

1 Pessoa | 1 Person (80 min)   85.00 €   

1 Pessoa | 1 Person (45 min)   60.00 €   
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VII) Massagem Indiana à Cabeça  
Uma massagem que tem um grande efeito de relaxamento. Contribui para melhorar a 
circulação sanguínea e linfática, elimina dores de cabeça, combate insónias e ansieda-
de.  
 

VII) Indian Head Massage  
A massage that has a great effect of relaxation. This massage helps combat stress, 
relieves headaches, combats insomnia and anxiety.  

 
VIII) Massagem Abhyanga 
Uma terapia ayurvédica que é feita com óleo morno escolhido de acordo com a 
“dosha” (perfil biologico) do paciente. Durante o tratamento todos os pontos marma são 
manipulados com a função de mobilizar toxinas para que elas sejam eliminadas.  
 

VIII) Abhyanga massage  
Abhyanga massage that uses warm oils chosen depending on the “dosha” (biological 
profile) of the client. The marma points are manipulated. It helps to improve on circula-
tion, eliminates toxins, relaxes the body and mind.  

 
IX) Reiki 
Terapia holística que consiste na canalização da energia universal através da imposi-
ção das mãos do terapeuta na pessoa recetora e que permite melhorar a capacidade 
natural de cura do corpo do paciente, através do equilíbrio das energias. 
 

IX) Reiki 
Reiki is a holistic therapy which involves the transferral of energy from practitioner to 
receiver/patient and claims to enhance the body’s natural ability to heal itself through 
the balancing of energy.  

MASSAGENS CLÁSSICAS & ESPECIALIZADAS 
CLASSICAL & SPECIALIZED MASSAGES 

1 Pessoa | 1 Person (60 min)   85.00 €   

1 Pessoa | 1 Person ( 60 min)   60.00 €   

1 Pessoa | 1 Person (45 min)   60.00 €   
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PACOTES A DOIS 
PACKAGES FOR TWO 

 

III) Momentos a dois 
Desfrute da energia positiva da natureza a dois, com um conjunto de tratamentos rela-
xantes pensados especialmente para si. 
 
1 x Banho de chocolate  
1 x Massagem com Chocolate  
1 x Flute de espumante  

 
III) Moments for two  
Receive the positive energies of nature with our balancing and energising package.  
 
1 x Chocolate bath  
1 x Chocolate  massage 
1 x Glass of sparkling wine 

IV) Alba Ayurvédica 
Uma combinação de tratamentos à base de técnicas de Ayurvédica. 
 
1 x Esfoliação sabão negro & duche vichy 
1 x Massagem Abyhanga  
1 x Pinda Sveda Massage  
1 x Massagem Indiana à Cabeça  
3 x Ritual de chá  

 
IV) Alba Ayurvedic 
A combination of treatments using the Ayurveda techniques  
 
1 x Black soap exfoliation with Vichy Shower  
1 x Abyhanga massage  
1 x Pinda Sveda Massage 
1 x Indian Head massage  
3 x Ritual Tea  

1 Pessoa (tratamento com duração de 3 dias) 
1 Person (treatment duration of 3 days)  

263.00 €   

1 Casal | 1 Couple (90 min)   193.00 €   



16 

PACOTES A DOIS 
PACKAGES FOR TWO 

 
I) Alba Relax a dois  
Descanse com o nosso mini-pacote a dois.  
 
1 x Banho Relaxante  
1 x Massagem às costas com vela derretida  
1 x Flute de Espumante  

 
I) Alba Relax for two  
Relax with our mini-package for two.  
 
1 x Relaxation bath 
1 x Candle oil back massage 
1 x Glass of sparkling wine 

 

II) Alba Romance a Dois 
Desfrute de autênticos momentos de romance e relaxamento. 
 
1 x Banho Cleópatra  
1 x Esfoliação Doce & Salgada  
1 x Massagem de relaxamento  
1 x Flute de espumante  

 
II) Alba Romance for two 
Enjoy unforgettable moments of romance and relaxation.  
 
1 x Cleópatra bath 
1 x Sweet & savoury body scrub 
1 x Relaxation massage 
1 x Glass of sparkling wine  

 
 

1 Casal | 1 Couple (45 min)   138.00 €   

1 Casal | 1 Couple (120 min)   256.00 €   
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X) Massagem despertar da Terra  
Uma massagem que utiliza pedras vulcânicas (quentes) e semipreciosas para aliviar 
tensão acumulada no corpo.  

 
X) Awakening to the earth massage  
A massage using volcanic (warm) and semi precious stones for deep release of tension 
accumulated in the body.  

XI) Massagem Tranquilidade   
Uma massagem anti-stress com movimentos relaxantes que acalmam o corpo, a mente 
e a alma para um bem-estar imediato, atenuando os pontos de tensão e devolvendo ao 
corpo o equilíbrio.  

 
XI) Tranquility massage  
An anti-stress massage with relaxing movements to calm the body, mind and soul. 
Reduces stress accumulated in the muscles and balances the body. An unique 
experience!  

XII) Massagem com pedras de sal dos Himalaias 
Uma massagem feita com pedras aquecidas de sal dos Himalaias tendo como objetivo 
desintoxicar, drenar e regenerar. A massagem relaxa e ao mesmo tempo elimina 
energias negativas e equilíbrio o corpo.  

 
XII) Himalayan salt stone massage  
A full body massage using heated Himalayan salt stones which are rich in minerals. The 
warmth of the stones helps to release muscular tension and pains and the effect of the 
pure salt stones improves on micro-circulation, stimulates the metabolism, detoxifies 
and cleanses the body.  

MASSAGENS CLÁSSICAS & ESPECIALIZADAS 
CLASSICAL & SPECIALIZED MASSAGES 

1 Pessoa | 1 Person   85.00 € Duração | Time 

1 Casal | 1 Couple  153.00 € 80 min 

1 Pessoa | 1 Person   75.00 € Duração | Time 

1 Casal | 1 Couple  135.00 € 60 min 

1 Pessoa | 1 Person   75.00 € Duração | Time 

1 Casal | 1 Couple  135.00 € 60 min 
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XIII) Massagem relaxante com Lianas  
Uma massagem com técnicas de alongamentos utilizando lianas que possibilita um 
relaxamento intenso e uma libertação das tensões musculares. 
 

XIII) Liana relaxation massage  
A massage using stretching techniques with “lianas”. Helps to relax the body and 
releases muscular tensions.  

 
 

I) Tratamento contorno mineral - Firmeza da Silhueta  
Um tratamento localizado que se concentra nas zonas mais criticas do corpo – ancas, 
pernas, braços e abdómen. Um tratamento para tonificar a pele e combater celulite. 

 
I) Mineral contour treatment - Body firming  
A localised treatment concentrating on critical areas of the body – hips, legs, arms and 
abdomen. Improves on the texture of the skin, tones and helps to eliminate cellulite.  
 

 

MASSAGENS CLÁSSICAS & ESPECIALIZADAS 
CLASSICAL & SPECIALIZED MASSAGES 

TRATAMENTOS CORPORAIS  
BODY TREATMENTS 

1 Pessoa | 1 Person   75.00 € Duração | Time 

1 Casal | 1 Couple  135.00 € 60 min 

1 Pessoa com esfoliação 
1 Person with exfoliation 90.00 € 

Duração | Time 
90 min 

1 Pessoa exclui esfoliação 
1 Person without exfoliation 

80.00 € 80 min 
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MANICURE & PEDICURE 

VI) Verniz gel com Spa manicure  
Inclui: arranjo das unhas, retirar o verniz, peeling, massagem e pintura com verniz gel  

VI) Shellac with Spa manicure  
Includes: nail shaping, varnish removal, peeling, massage and shellac painting  

VII) Verniz gel com Spa pedicure  
Inclui: arranjo das unhas, retirar o verniz, peeling, massagem e pintura com verniz gel  

VII) Shellac with Spa pedicure  
Includes: nail shaping, varnish removal, peeling, massage and shellac painting  

 
 

1 Pessoa | 1 Person (60-90min)  75.00 €   

1 Pessoa | 1 Person (90-120 min)   85.00 €   

 Preço | Price 

Depilação perna inteira  
Full leg waxing  
Depilação Meia perna  
Half leg waxing  

50.00 €  
 

25.00 € 

Virilha completa  
Full bikini waxing 
Virilha  
Bikini waxing   

20.00 €  
 

15.00 € 

Buço ou Queixo  
Upper lip or chin waxing   15.00 €  

Sobrancelhas  
Eyebrow waxing  15.00 € 

Costas  
Back waxing  15.00 €  

Braços  
Arm waxing  15.00 € 

TRATAMENTO DE BELEZA 
BEAUTY TREATMENTS 
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MANICURE & PEDICURE 

I) Spa manicure  
Inclui: arranjo das unhas, peeling, massagem e verniz normal  

I) Spa Manicure 
Includes: nail shaping, peeling, massage and  normal varnish  

II) Spa pedicure sem pintura  
Inclui: arranjo das unhas & pés, peeling, massagem s/ pintura  

II) Spa pedicure without painting  
Includes: nail shaping, peeling, massage without varnish 

III) Spa pedicure com pintura  
Inclui: arranjo das unhas & pés, peeling, massagem e verniz normal  

III) Spa pedicure with painting  
Includes: nail shaping, peeling, massage and normal varnish 

IV) Verniz gel  
Retirar o verniz & pintura com verniz gel 

IV) Shellac nails  
Only removing normal varnish and painting with shellac varnish  

V) Pintura com Verniz gel  
Só pintura pés ou mãos  

V) Shellac varnish painting  
Only painting of hands or feet 

1 Pessoa | 1 Person (60 min)   40.00 €   

1 Pessoa | 1 Person (60 min)   50.00 €   

1 Pessoa | 1 Person (90 min)   55.00 €   

1 Pessoa | 1 Person (60 min)   60.00 €   

1 Pessoa | 1 Person (45-60 min)  45.00 €   
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II) Tratamento Adelgaçante Cipó  
Um tratamento adelgaçante que utiliza bagas da Amazónia para combater as aglome-
rações de gordura no corpo.  
 

II) Liana slimming treatment  
A slimming treatment using red creeper purée and Amazon berries which are selected 
for their action of eliminating stubborn fat.    
 

III) Envolvimento com Algas  
Um tratamento desintoxicante, remineralizante que melhora a circulação sanguínea e 
linfática.  
 

III) Seaweed wrap  
A detoxifying, remineralizing treatment which helps improve on blood and lymphatic 
circulation.  

 
IV) Envolvimento de Chocolate  
Envolvimento tipo mousse fondant de chocolate negro com aromas. O tratamento pro-
voca uma doce sensação de bem-estar relaxando corpo e mente. 
 

IV) Chocolate body wrap  
A full body wrap using fondant mousse black chocolate with aromas. This treatment 
relaxes the mind, body and emotions. 

TRATAMENTOS CORPORAIS  
BODY TREATMENTS 

1 Pessoa com esfoliação 
1 Person with exfoliation 

90.00 € 
Duração | Time 

90 min 

1 Pessoa exclui esfoliação 
1 Person without exfoliation 

80.00 € 80 min 

1 Pessoa com esfoliação 
1 Person with exfoliation 

80.00 € 
Duração | Time 

60 min 

1 Pessoa sem esfoliação 
1 Person without exfoliation 

60.00 € 45 min 

1 Pessoa | 1 Person (45 min)   60.00 €   
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V) Envolvimento após exposição solar refrescante  
Uma máscara corporal fresca usando plantas dos cumes das montanhas para purificar 
e proteger a sua pele.  

 
V) After Sun refreshing body wrap  
A fresh body mask using plants from the mountain tops to purify and protect your skin . 

 

VI) Envolvimento purificante com sais Himalaias  
Um tratamento desintoxicante e revitalizante para o corpo e a mente. Graças à compo-
sição do sal dos Himalaias, rico em minerais essenciais, o tratamento permite uma 
intensa ação de purificação e limpeza.  

 
VI) Purifying Himalayan salt body wrap  
A detoxifying and revitalizing treatment for the body and mind due to the composition of 
the Himalayan salt that is rich in essential minerals that have extraordinary benefits of 
purifying and cleansing the body.  

VII) Esfoliação Corporal - Esfoliantes à escolha 
Esfoliação doce & salgada  
Esfoliação laranja doce  
Esfoliação com sal rosa dos Himalaias  
Esfoliação vulcânica aroma soul  

 
VII) Body scrubs - choice between the following: 
Sweet & savoury body scrub  
Body scrub with sweet orange 
Body scrub with Himalayan pink salt 
Volcanic body scrub aroma soul  

TRATAMENTOS CORPORAIS  
BODY TREATMENTS 

1 Pessoa | 1 Person   60.00 € Duração | Time 

1 Casal | 1 Couple  108.00 € 45 min 

1 Pessoa | 1 Person   60.00 € Duração | Time 

1 Casal | 1 Couple  108.00 € 45 min 

1 Pessoa | 1 Person   45.00 € Duração | Time 

1 Casal | 1 Couple  81.00 € 20 min 
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Para crianças entre os 5 e os 12 anos de idade  
For children between 5 to 12 years old  

 

I) Massagem às costas choco delight  
I) Back massage choco delight  

II) Massagem às costas & pernas choco delight  
II) Back and leg massage choco delight  

III) Mini manicure (só limar & pintar) 
III) Mini manicure (only shaping & painting)  

IV) Mini pedicure (só limar & pintar) 
IV) Mini pedicure (only shaping & painting)  

 
 
 
 

Para adolescentes entre os 13 e os 16 anos de idade  
For teens between 13 to 16 years old  

 
I) Limpeza intensiva  
I) Intensive cleansing  

II) Mini facial  
II) Mini facial  

MASSAGENS ALBITO 
ALBITO MASSAGES 

1 Criança | 1 Child (15 min)   20.00 €   

1 Criança | 1 Child (20 min)   25.00 €   

1 Criança | 1 Child (15 - 30 min)   20.00 €   

1 Criança | 1 Child (15 - 30 min)   20.00 €   

TRATAMENTOS TEEN 
TEENS TREATMENTS  

1 Pessoa | 1 Person (60 min)   60.00 €   

1 Pessoa | 1 Person (30 min)    45.00 €   
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HIDROTERAPIA  
HYDROTHERAPY  

I) Banho Cristal em casal  
O nosso banho Cristal permite uma grande variedade de cuidados. O banho utiliza musicotera-
pia, cromoterapia, trabalhando também com campos magnéticos. O corpo é envolvido por músi-
ca que ajuda a eliminar o stress. Não é recomendável para grávidas e pessoas que utilizam pace
-maker.  

I) Couples Crystal bath  
Our Crystal bath allows a wide variety of care. The bath consists of music therapy, chromo ther-
apy and magnetic camps. The body is wrapped in music which helps to eliminate stress. Not 
recommended for pregnant women and people who use a pacemaker.  

II) Duche Vichy 
O duche Vichy com os seus 5 jatos ajustáveis acaricia o corpo como uma cachoeira. O efeito do 
movimento da água sobre o corpo aumenta a circulação sanguínea, acalma o sistema nervoso, 
deixando o corpo equilibrado e os músculos relaxados.  

II) Duche Vichy 
The Vichy shower with its 5 adjustable jets caresses the body like a warm waterfall. The effect of 
water movement on the body increases blood circulation calms the nervous system, leaving the 
body balanced and the muscles relaxed. 

 Preço | Price Duração | Time 

Banho com pepitas de chocolate  
Chocolate bath  

50.00 €  20 min 

Banho relaxante 
Relaxing bath  

50.00 €  20 min 

Banho Cleópatra  
Cleópatra bath  

50.00 €  20 min 

 Preço | Price Duração | Time 

Massagem às costas  
Back massage  

50.00 €  20 min 

Massagem às costas & pernas  
Back & leg massage  55.00 €  30 min 

Esfoliação com sabão negro  
Black soap exfoliation  50.00 € 15 min 

Esfoliação com sabão negro & massagem às costas 
e pernas  
Black soap exfoliation & back and leg massage  

75.00 €  40 min 
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TRATAMENTOS DE ROSTO 
FACIAL TREATMENTS  

 
I) Limpeza intensiva  
Este tratamento inclui uma esfoliação, limpeza profunda com vapor e extração, massa-
gem e máscara apropriada para os diversos tipos de pele.  
 

I) Intensive facial cleansing  
This treatment includes an exfoliation, deep cleansing with vapour and extraction, mas-
sage and appropriate mask is used depending on the skin type.  

 

 
II) Realce dos olhos  
Um tratamento multi-ativo rejuvenescedor para a área dos olhos, drena o inchaço e 
melhora a aparência de linhas finas e olheiras. Recomendado para todo o tipo de pele. 
 

II) Eye treatment  
A multi-active rejuvenating eye treatment. Helps to drain swelling and puffiness around the 
eyes, improves on the appearance of fine lines and dark circles. Recommended for all skin 
types.  
 

 
III) Active pureness  
Um tratamento para uma limpeza profunda que dá à pele uma aparência luminosa, lisa 
e uniforme. Recomendado para todos os tipos de pele, incluindo muito delicados, desi-
dratadas e peles maduras.  
 

III) Active pureness  
A deep cleansing facial treatment that  gives the skin a smooth, luminous and uniform 
appearance. Recommended for all skin types, including very sensitive, dehydrated and 
mature skin.  

1 Pessoa | 1 Person (90 min)   90.00 €   

1 Pessoa | 1 Person (45 min)   60.00 €   

1 Pessoa | 1 Person (60 min)   80.00 €   
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TRATAMENTOS DE ROSTO 
FACIAL TREATMENTS  

IV) Hydramemory  
Um tratamento de hidratação profunda para o rosto, pescoço e decote, que renova a 
hidratação da pele e a suavidade. Ajuda a manter a pele macia e elasticidade, preve-
nindo o envelhecimento prematuro.  
 

IV) Hydramemory  
A deep moisturizing treatment for the face, neck and décolleté. Helps to renew skin 
hydration and smoothness and keeps the skin supple and toned, preventing premature 
aging.  

V) Sublime tratamento lifting  
Um tratamento lifting e redensificante anti envelhecimento para o rosto e pescoço. 
Combinado com a massagem lifting especifica, restaura a plenitude da pele e redefine 
o volume da cara. Recomendado para todos os tipos de pele com rugas.  
 

V) Sublime skin active lift  
A lifting and reshaping anti-aging treatment for the face and neck which is combined 
with a specific lifting massage that helps restore fullness to the skin and redefines the 
volume of the face. Recommended for all types of skin with wrinkles.  

 
VI) Sublime duplo peeling  
Um tratamento que alisa, estimula a renovação celular e ilumina o rosto, pescoço e 
decote. O peeling duplo combinado com a vitamina C garante a eficácia e a ação 
modular. Recomendado para pele envelhecida e espessa. Também indicado para pele 
com tendência á oleosidade. Não recomendado durante períodos de elevada expo-
sição solar.  
 

VI) Sublime skin double peel  
A treatment combining a dual peeling with Vitamin C that smoothes, stimulates cell 
renewal and illuminates the face, neck and décolleté. Recommended for aged and tired 
skin as well as skin prone to oiliness. Not recommended during periods of high ex-
posure to the sun.   

1 Pessoa | 1 Person (60 min)   80.00 €   

1 Pessoa | 1 Person (60 min)   80.00 €   

1 Pessoa | 1 Person (80 min)   120.00 €   
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TRATAMENTOS DE ROSTO 
FACIAL TREATMENTS  

 

VII) Tratamento anti-idade longevity  
Este tratamento rejuvenesce e reestrutura os tecidos graças a uma ação corretiva e de 
proteção contra as principais causas de envelhecimento cutâneo. Ideal para todos os 
tipos de pele.  

 
VII) Skin regimen longevity  
This treatment rejuvenates and restructures the tissues of the skin and protects against 
the main causes of skin aging. Ideal for all skin types.  

 
 

VIII) Mini facial tranquilidade  
Um  mini tratamento anti-stress, relaxante e de bem-estar. Ideal para peles secas e 
cansadas. (peeling, mini massagem e máscara).  

 
VIII) mini facial tranquility  
A anti-stress mini facial treatment. Ideal for dry and tired skin. (peeling, mini massage 
and mask)  

1 Pessoa | 1 Person (45 min)   60.00 €   

1 Pessoa | 1 Person (45 min)   60.00 €   


