
SPA AT PORTO SANTA MARIA

#PORTOBAY  

reserve já !!
10H00 - 19H00

RECEÇÃO (PISO 0) . TERÇA A SÁBADO

FACIAIS

FACIAL TOUCH . 55 MIN // 60 €
hidratante, para todos os tipos de pele.

HARMONIA . 90 MIN // 80 €
reconfortante, para pele sensível.

EQUILÍBRIO . 75 MIN // 80 €
purificação, para pele mista e oleosa.

VITAL OLHOS . 45 MIN // 50 €
contorno do olho. ajuda a drenagem

e descongestionamento desta área frágil.

ESPECIAL PARA HOMENS . 65 MIN // 65 €
tratamento de purificação específico 

que combina várias propriedades anti-envelhecimento.

TRATAMENTOS CORPORAIS
esfoliação corporal seguida de massagem de 

costas relaxante e aromática.

CHOCOLATE QUENTE . 55 MIN // 70 €
tratamento aromático de chocolate quente

para uma pele mais nutrida.

EXÓTICO . 55 MIN // 70 €
tratamento suave com aromas exóticos

para uma pele perfumada.

FLORAL . 55 MIN // 70 €
tratamento floral para uma pele hidratada e fresca.

MASSAGEM

TECIDOS PROFUNDOS / DESPORTIVA
corpo inteiro > 55 MIN // 85 €
costas, pescoço e ombros > 25 MIN // 50 €

TRADITIONAL SWEDISH
corpo inteiro > 55 MIN // 70 €
costas, pescoço e ombros > 25 MIN // 45 €

AROMA RELAX
corpo inteiro > 55 MIN // 75 €
costas, pescoço e ombros > 25 MIN // 45 €

ORIENTAL INSPIRATION . 55 MIN // 80 €
massagem lomi lomi
massagem inspirada no havai . .. puro êxtase !!

RELAX LEGS & FEET . 55 MIN // 70 €
antídoto perfeito para pés doloridos e pernas cansadas !! 
tratamento de cura dinâmica, 
com efeitos instantaneamente visíveis e de longa duração.

ESPECIAIS SPA
pedras de basalto quente incentivam o seu corpo a relaxar. 
o tratamento completo equilibra a sua energia e mente !!

RELAXAMENTO COM PEDRAS QUENTES
corpo inteiro > 75 MIN // 110 € 
costas > 45 MIN // 80 €

KOMBI - RELAXAR . 55 MIN // 68 €
uma massagem completa nas costas 
com óleos aromáticos relaxantes à sua escolha 
e combinação de diferentes técnicas (sueco, tailandês, 
relaxamento, pedras quentes, acupressão).

ZEN BALANCE . 55 MIN // 80 €
massagem de corpo inteiro. 
inclui massagem corporal e facial com pontos de acupressão. 
a massagem mais completa do spa !!


