
Segunda a Sábado das 15.00 as 19.00
Domingo sob agendamento

Seguindo as recomendações de biosegurança, o nosso Spa será totalmente 
higienizado entre um atendimento 

e outro. Deixando 10 minutos minimo entre atendimentos.
Nossos terapeutas, estarão equipados com máscara, e seguirão os protocolos 

de segurança e higiene para um atendimento seguro.

HORÁRIOS FUNCIONAMENTO



DRENAGEM LINFÁTICA MÉTODO RENATA FRANÇA  

Com protocolo completamente diferente das demais drenagens linfá�cas, a Drenagem Linfá�ca do Método Renata 

França apresenta ó�mos resultados, sendo recomendada, inclusive, para pós -operatórios. Tem pressão firme e ritmo 

mais acelerado, com bombeamentos e manobras exclusivas para reduzir edemas, a�var a circulação, potencializar a 

complexa rede de vasos que move os fluidos do corpo e ainda suavizar a celulite.  

Duração: 60 min 

  

 

MASSAGEM RELAXANTE CLÁSSICA 

Com movimentos profundos de  amassamento, deslizamento  e alongamento,  promove  o equilíbrio entre corpo e 

mente. Alivia as dores musculares e a� a a circulação sanguínea, promovendo a sensação imediata de bem- estar. 

Duração: 50min 

 

 

 

R$ 300,00 

R$ 200,00

VIRGÍNIA	SANTOS

MASSOTERAPEUTA



VIRGÍNIA		SANTOS

MASSOTERAPEUTA

MASSAGEM MODELADORA 

É uma técnica de massagem manual que tem como principal carac terís�ca a aplicação de movimentos vigorosos, 

rápidos e firmes, por todo o corpo. O principal objetvo é agir nas camadas  mais profundas da pele, a�vando o 

metabolismo e melhorando a circulação sanguínea. Amassamento, pinçamento e deslizamento são algumas das 

manobras que prometem dar novas formas para o corpo ,  garan�ndo uma silhueta curvilínea. 

  

 

 MASSAGEM FACIAL

 
Com efeito de lifing imediato, a massagem desincha,

natural da pele.

 

Duração: 30min

 

 

 

revitalização  acentua as formas do rosto, relaxa e promove a 

Duração: 50min 

 
R$ 260,00 

R$ 160,00 



VIRGÍNIA		SANTOS

MASSOTERAPEUTA

 

 

ARGILOTERAPIA FACI AL 

Tratamento natural feito com argila e óleos essenciais,

  atvando a circulação sanguínea, removendo as células mortas, 

revitalizando a pele, clareando e suavizando as linhas de expressã o.

 

  

 

 

 

Duração: 30min 

 

R$ 160,00 

Duração: 50min

 

R$ 260,00 

MASSAGEM DRENANTE

Excelente para a redução de retenção liquida, 

linfá�ca,

 combatendo a celulite e eliminando  toxinas.  

melhora a circulação sanguínea e 

 

Duração: 50min

R$ 200,00 

Neste tratamento a argila é aplicada por todo o corpo 
fazendo uma leve exfoliação, recuperando a vivacidade, o 
brilho e o tônus da pele, auxiliando no combate a celulite.



 

 

 MASSAGEM COM PEDRAS QUENTES
 

Massagem extremamente relaxante e energé�ca, 
 promovendo uma sensação de bem - estar imediata. 

 

 

 

MASSAGEM ABHYANGA  (Oleação) 

É  uma das pra� as terapêu�cas da medicina Ayurvédica.  Uma mistura de magias, óleo quen�nho, um lugar 

confortável, amor, toque, cuidado e carinho. Através dessa mistura , alcance o equilíbrio entre corpo e mente.  

Duração: 50min
 

 R$ 280,00  

 

 

Duração: 50min  

R$ 260,00 

VIRGÍNIA	SANTOS

MASSOTERAPEUTA

Ó�ma op ão para quem busca contornar regiões 
específicas, melhorando a aparência de áreas com 
flacidez, celulite e gordura localizada.

Duração: 50min
R$ 260,00

 



VIRGÍNIA		SANTOS

MASSOTERAPEUTA

Inicia-se com um delicioso Spa dos pés, 

 

Duração: 80min

 

Valor: R$ 320,00

 

	

	

 

 

RITUAL DE RENOVAÇÃO 

Experimente uma sessão drenagem linfátca  corporal,

  seguida de uma limpeza, esfoliação e aplicação de uma 

máscara de argila facial.  

 

RITUAL BEM-ESTAR

seguido de uma massagem relaxante.

 

-

 
 

NOSSOS RITUAIS

Duração: 80min
 

Valor: R$ 320,00

 

RITUAL DE GOMAGEM

Duração: 80min

R$ 320,00 

Esfoliação em todo o corpo, de forma uniforme e 
suave, removendo as celulas mortas, preparando 
a pele para uma hidratação profunda, seguida de 
uma massagem relaxante .



 

-

 

 

 

 

SHIATSU

É uma técnica oriental que aplica a pressão em determinados

e palmas das mãos sob o corpo com o obje� o de liberar a 

 pontos e áreas do corpo. É executada pressionando os dedos 

internas, energia bloqueada, corrigindo as disfunções 

promovendo a saúde.

Duração: 50min 

R$ 200,00 

SPA DOS PÉS

É uma junção de procedimentos que visam promover o bem

estar e o alívio de tensões. Consiste em esfoliar, imergir os pés 

 em água aroma�ada, hidratar e para finalizar, uma deliciosa 

Duração: 30min

 

 

 

 

 

 
R$ 160,00 

VIRGÍNIA		SANTOS

MASSOTERAPEUTA

massagem.



VIRGÍNIA		SANTOS

MASSOTERAPEUTA

 

-

 

 

Duração: 30min  

R$ 260,00 

Duração: 60min

 

MÁSCARA DE OURO 

A máscara de ouro e cálcio promove efeito 
lifting e é recomendada a todos os tipos de 
pele. O ouro é extremamente eficaz na 
regeneração celular e na proteção contra os 
radicais livres.
O resultado é uma pele mais clara, sedosa, 
com mais viço e profundamente hidratada. 
.

R$ 280,00 

É feita uma massagem modeladora associada a drenagem 
linfá� a, eliminando o excesso de liquido e acúmulo de 
toxinas nos tecidos.
Recomendase para quem está se sen�ndo inchado e 
almeja resultados rápidos
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