C Á R D Á P I O
M A S S A G E M
M A S S A G E M M E N U
POR - ENG

MASSAGEM
RELAXANTE

RELAXING

MASSAGE

Esta massagem promove relaxamento e
bem-estar. Ela melhora sua circulação
sanguínea e aumenta o ﬂuxo de nutrientes
no seu corpo.
Ela facilita o relaxamento muscular, além de
proporcionar o alívio das tensões e do estresse.

A Relaxing Massage is designed to promote
relaxation and wellness.
It improves your blood circulation, increases
the ﬂow of nutrients in your body.
It facilitates muscle relaxation, besides
providing relief of tension and stress.

Duração: 1 hora

Duration: 1 hour

Preço/Price:

R$ 170,00

DRENAGEM
L I N F ÁT I C A

LY M P H AT I C
A massagem linfática tem o objetivo de auxiliar
seu corpo a eliminar toxinas e, através dos
movimentos, melhorar as formas do corpo, além
de proporcionar uma sensação de relaxamento
e bem-estar. É muito utilizada por pessoas com
alterações circulatórias, que apresetam cansadas,
celulite, edemas pós-operatórios ou em processo
de emagrecimento.
Duração: 1 hora

DRAINAGE
The limphatic massage is designed to help your
body to eliminate toxins and improve the body
shape by the movements. Moreover, it provides a
sense of relaxation and wellness. Itś widely use
by people with circulatory changes, with heavy
legs, cellulite, edemapost surgery and int the
lost of weight.
Duration: 1 hour
Preço/Price:

R$ 180,00

MASSAGEM ESPECIAL
PARA CASAIS

SPECIAL

MASSAGE

O casal receberá uma massagem relaxante
especial, simultaneamente, por duas
massagistas.
A massagem tem a duração de 50 minutos, nos
últimos 10 minutos, o casal poderá optar em
aprender os movimentos para que possam
usá-los a sós. Para esse trabalho ser mais
completo, o casal receberá um kit de com óleo de
coco.

FOR

COUPLES

The couple will have a relaxing massage made
by two masseurs simultaneously.
The massage last 50 minutes and in the last
10 minutes the couple may choose to learn the
moves, so they can use them alone. To have a
more complete work the couple will receive a kit
with coconut oil.
Duration: 1 hour

Duração: 1 hora

Preço/Price:

R$ 350,00

ESPECIAL
GESTANTES

SPECIAL

FOR PREGNANTS

É uma massagem suave e relaxante, realizada em
todo o corpo, exceto na barriga.
Tem ação descongestionante, eliminando as
toxinas do metabolismo e fortalecendo o sistema
imunológico. Estimula o retorno da linfa, ativa a
circulação e reduz o inchaço. Induz ao relaxamento
psíquico e a sensação de bem-estar, conforto e
emoções positivas transmitidas ao bebê.
Duração: 1 hora

Itś a soft massage, relaxing and very slow
performed all over the body except the belly.
It has descongestant action, eliminating toxins
of the metabolism and strenghthening the
immunological system.
Its helps the return of lymph, activates circulation
and reduces swelling. It brings mental relaxation,
wellness and comfort, wich are all positive
emotions transmitted the body.

Duration: 1 hour

Preço/Price:

R$ 180,00

MASSAGEM
AY U R V É D I C A

AY U R V E D I C
A massagem Ayurvédica é uma das mais
tradicionais da Índia. Ela engloba todos os aspectos
da saúde física, mental e espiritual. Ayurvédia
deriva de duas palavras sânscritas: ‘Ayur’ que
signifca ‘Vida’ e ‘Veda’ que signiﬁca ‘Conhecimento’.
Esta massagem associa movimentos de tração,
deslizamento e alongamento em toda a massa
muscular, agindo de forma relaxante (podendo ser
mais profunda ou superﬁcial, de acordo com a
necessidade e gosto de cada pessoa).
Duração: 1 hora

MASSAGE
The Ayurvedic massage is one of Indianś most
traditional one. This complementary therapy is
associated with medicibe of ancient roots that
encompasses all physical, mental and spiritual
aspects. Ayurvedia derives from two Sanskrit
words: ‘Ayur’ meaning ‘Life’ and ‘Veda’ meaning
‘Knowledge’, so ‘Knowledge of life’.
This massage consists of a deep massage that
combines traction movements, kneading and
sliding across the muscle making it relax (it can
be deeper or more superﬁcial, according to need
and taste).
Duration: 1 hour
Preço/Price:

R$ 220,00

MASSAGEM
MODELADORA

MODELING MASSAGE
Essa massagem tem o objetivo de remodelar as
linhas corporais.
Atua principalmente nas áreas de maior
concentração de gordura localizada e celulites,
remodelando e esculpindo o corpo. Também
possui ação localizada, deixando suas linhas
corporais mais deﬁnida e sua pele com mais
elasticidade.
Duração: 1 hora

This massage is designed to reshape the body
line. It works mainly in areas of high concentration
of localized fat and cellulite, reshaping and
sculpting the body. It also a local action an
cosmetic disorders leaving you body more
deﬁned and your skin with more elasticity.
Duration: 1 hour
Preço/Price:

R$ 220,00

colocar foto casal

D R E N A G E M L I N F ÁT I C A
B Y R E N AT A F R A N Ç A
LY M P H AT I C D R A I N A G E
BY R E N ATA F R A N Ç A

O Método Renata França combina manobras
exclusivas das consagradas das massagens
modelando e drenando manualmente,
funcionando como uma lipoescultura manual
imediata, garantindo pele uniforme e músculos
mais deﬁnidos. Seu toque diferenciado reduz
medidas, eliminando inchaços e melhorando a
textura da pele. Os resultados podem ser vistos
desde a primeira sessão e o tratamento contínuo
garante um corpo sequinho e modelado.
Duração: 1 hora

The Renata França Method combines maneuvers
exclusive of the renowned massages
modeling and draining manually,
working as a manual liposculpture
immediate, ensuring even skin and muscles
more deﬁned. Its distinctive touch reduces
measures, eliminating swelling and improving the
skin texture. The results can be seen
from the ﬁrst session and the continuous
treatment guarantees a dry and shaped body.
Duration: 1 hour
Preço/Price:

R$280,00

MASSAGEM FACIAL
B Y R E N AT A F R A N Ç A
FACIAL MASSAGE
BY R E N ATA F R A N Ç A

A massagem facial desincha, acentua as formas
do rosto e promove a revitalização natural da pele.
Tem a função de drenar inchaços. Com manobras
de drenagem linfática.
Duração: 25 minutos

Facial massage deﬂates, accentuates shapes
of the face and promotes the natural
revitalization of the skin.
Its function is to drain swelling. with maneuvers
of lymphatic drainage.
Duration: 25 minutes

Preço/Price:

R$ 170,00

MASSAGEM COM VELAS
C O S M É T I C A S A R O M ÁT I C A S
MASSAGE WITH COSMETIC
SCENTED CANDLES

Técnica americana denominada ‘Melted Candle’,
que signiﬁca velas ‘derretidas’. As velas, a base de
cera vegetal comestível e óleo essencial de diversos
aromas, são aquecidos até tornarem-se líquidos,
sendo então utilizados no corpo com manobras de
massagem. A sensação de um ﬁo morno (38º a
39ºC) de vela derretida escorrendo pelo corpo é
muito agradável, aconchegante e relaxante,
aliviando situações de estresse, dores e de cansaço
por noites mal dormidas.
Duração: 1 hora

Itś a American massage technique tha is being
widely used, known as ‘Melted Candle’.
The candles are mande with edible vegetable
wax and essential oil for various scents; they are
heated until they became liquid, and then usde on
the body with a massage moviments. The warm
feeling of a wire (38° a 39° C) of wax ﬂowing
around the body is very nice, cozy and relaxing,
reducing stress levels, pain and fatigue os
sleepless nights.
Duration: 1 hour
Preço/Price:

R$ 190,00

MASSAGEM
DESPORTIVA
SPORTS

MASSAGE

A massagem desportiva tem o objetivo de
relaxamento e alongamento muscular.
Isso irá auxiliar no desempenho esportivo sem
lesões e também, caso haja alguma lesão, na
recuperação, aumentando o ﬂuxo sanguíneo.

The sports massagem is for relaxation and
muscle stretching. This will help the athletic
perfomance without injuries and also in case of
any injury while in recovery because this massage
will increase your blood circulation.

Duração: 1 hora

Duration: 1 hour
Preço/Price:

R$ 200,00

MASSAGEM COM
PINDAS CHINESAS

CHINESE PINDA MASSAGE

As Pindas Chinesas são saquinhos de algodão que
contém ervas medicinais aromáticas.
Seu benefícios são inúmeros.
Combate ao estresse, relaxamento muscular,
concentração e facilitação das técnicas de
meditação.
Duração: 1 hora

From the ancient Eastern therapies, The Chinese
Pindas are cotton bags containing aromatic herbs
and spices, with relaxing or stimulating properties,
in order to create the desired therapeutic e ect,
balancing the inner energy. It has several beneﬁts:
deep relaxation, reduction of high stress levels,
control of depressive conditions, muscle
relaxation and body conscience, concetration and
facilitation of meditation techniques.
Duration: 1 hour

Preço/Price:

R$ 220,00

MASSAGEM
COM BAMBÚ

BAMBOO MASSAGE
A massagem com bambú tem o objetivo de
relaxamento, esse item da natureza é usado como
ferramenta pela massagista para canalizar as
melhores energias.
Essa massagem, além de relaxante, pode ser
utilizada como drenagem linfática.
Duração: 1 hora

The massage with bamboo is for relaxation
putting together an item from the nature and
the masseurs tool, in order to channel the best
energies. This relaxing massage can also be used
as lymphatic drainage.
Duration 1 hour
Preço/Price:

R$ 180,00

MASSAGEM COM
PEDRAS QUENTES
HOT

STONE MASSAGE

É uma massagem realizada com o auxílio de
pedras vulcânicas ou de Ágata, previamente
aquecidas e com o auxílio de óleo de coco.
Proporciona uma sensação de relaxamento
profundo, bem-estar, equilíbrio dos chakras, da
paz interior e estimula os sentidos.

Itś a highly relaxing massage performed with
previously heated volcanic rock or with Agatha
stones and coconut oil. It provides a feeling of
deep relaxation, welness, chakra balancing
improves self esteem, inner peace and stimulates
the senses.

Duração: 1 hora

Duration: 1 hora
Preço/Price:

R$210,00

MASSAGEM
4 MÃOS

4-HAND MASSAGE
A massagem 4 mãos é realizada por dois
proﬁssionais que trabalham simultaneamente.
Esta ação dupla é o grande diferencial desta
técnica de massagem. A sensação de
relaxamento é potencializada devido aos
movimentos e abrangência das 4 mãos.

The 4-hand massage is performed by two
professionals working simultaneously.
This double action is the great di erential of this
massage technique. the feeling of relaxation is
enhanced due to movements and range of the
4 hands.

Duração: 45 minutos

Duration: 45 minutes
Preço/Price:

R$ 250,00

BANHO DE
LUA D OURA D O

G O L D E N M O O N B AT H

O banho de lua é um tratamento para clarear os
pelos do corpo (braços, pernas, costas e barriga).
Ressalta a feminilidade. O banho de lua é um
cuidado especial para o corpo, principalmente
na temporada de piscina e praias, já que deixa a
pele bem hidratada. Seu efeito dourado dura
cerca de um mês e ﬁca mais bonito na pele
bronzeada. O banho é realizado em quatro etapas:
esfoliação, nutrição, descoloração dos pelos e
hidratação.

The golden moon is a special treatment for those
who want to lighten the hair of the body (arms,
legs, buttocks, back and belly). It emphasizes the
femaleness. The bath is a special care for the body,
particularly in the season of swimming pools and
beaches, once it eaves the skin well hydrated.
Itś golden e ect lasts about one month and it is
more beautiful in tanned skin. The Bath is made
in four steps: the hair discoloration, exfoliation,
hydration and nutrition.

Duração: 1 hora

Duration: 1 hour
Preço/Price:

R$200,00

DEPILAÇÃO
D E P I L AT I O N

Depilação totalmente descartável com CERA de
alto padrão de qualidade e personalizada!
Higiene total. Materiais descartáveis e esterilização
de pinças e tesouras através de autoclave (método
100% seguro e autorizado pela ANVISA).

A completely disposable Wax Depilation with a
high quality standard and customized!
Sterilization of tweezers and scissors through
autoclave (method 100% safe and autorized by
ANVISA - National Health Surveillance Agency).
Preço/Price:

a partir de / from

R$35,00

consulte os demais valores
see other values

