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RITUAIS DE ROSTO PARA ELA

FACIAIS ANTI IDADE

PRO-COLLAGEN QUARTZ LIFT FACIAL

60 min. – 120€

Facial anti-rugas com resultados comprovados
Facial de anti envelhecimento clinicamente testada. Reduz
as rugas em cerca de 94% e aumenta a firmeza da pele
em cerca de 57%. Técnicas de massagem lifting
associadas ao poder das fórmulas profissionais anti idade
para maximizar a eficácia do tratamento, deixando a sua
pele firme e com uma aparência mais jovem.
Recomendado: 1 tratamento cada 2 semanas

60 min. – 110€

VISIBLE BRILLIANCE

Oxigena, desintoxica e ilumina a pele

Tratamento de anti envelhecimento de rosto e olhos que rejuvenesce, reafirma e preenche de imediato a sua pele, atenuando ao mesmo tempo papos e edemas visíveis. Testes
clínicos mostram um aumento de 61% na hidratação e 40%
no aumento da elasticidade a partir do primeiro tratamento.
Recomendado: 1 tratamento cada 2 semanas
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RITUAIS DE ROSTO PARA ELA

SOLUÇÕES FACIAIS

60 min. – 100€

S.O.S PURIFYING FACIAL

Purifica a pele congestionada e/ou oleosa
Tratamento de rosto e contorno de olhos que diminui e controla o excesso de oleosidade da pele, ao mesmo tempo
que a hidrata profundamente. Técnicas de massagem
purificantes, conjugadas com uma máscara japonesa de
enxofre, eliminam as irritações da pele e reequilibram as
glândulas dando um as- peto mate à sua pele.
Recomendado: 1 tratamento cada 2 semanas

60 min. – 100€

OXYGEN SKINCALM

Acalma a pele sensível e até mesmo o tom de pele
Facial especialmente desenvolvida para peles delicadas e
sensíveis. A combinação de técnicas de massagem com os
princípios ativos anti-inflamatórios e uma máscara de seda
japonesa, ajudam a equilibrar as peles mais delicadas,
frágeis e sensíveis.
Recomendado: 1 tratamento cada 2 semanas

FACIAIS ESPECÍFICAS

30min /50min – 50€ / 90€

Adequada às suas necessidades, o poder da natureza
aliado às mais variadas técnicas de massagem, oxigenará
a sua pele e criará um equilíbrio perfeito entre o corpo e a
mente.
Fruit Active Glow - para peles baças e
desvitalizadas
Herbal Repair Facial- para peles combinadas e
oleosas
Exotic Moisture Dew – para peles secas e
sensíveis.
Recomendado: 1 tratamento cada 2 semanas
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RITUAIS DE ROSTO PARA ELE

60 min. - 120€

SKIN IQ FACIAL

Apazigua e diminui os sinais de fadiga
Concebido para conciliar as exigências de um estilo de vida
agitado, esta facial anti envelhecimento proporciona à sua
pele um tratamento cientificamente comprovado e com resultados imediatos. Entre eles, o combate ao
envelhecimento causado pelo ambiente e ao mesmo
tempo a reparação dos danos causados pelo barbear.
Recomendado: 1 tratamento cada 4 semanas

URBAN CLEANSE FACIAL

60 min. - 120€

Limpeza e desintoxicação profunda

Descongestiona a pele, ajudando na redução de poros bloqueados ao mesmo tempo que acelera a sua recuperação.
A ação rápida dos seus ingredientes ativos irá reduzir a
sensibilidade e proporcionar uma defesa duradoura contra a
poluição diária, deixando a pele limpa e desintoxicada.
Recomendado: 1 tratamento cada 4 semanas
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RITUAIS DE MASSAGEM

HOLISTIC PEDRAS QUENTES

90 min. - 120€

O segredo das pedras de origem vulcânica aquecidas e
dos óleos essenciais prometem transportá-lo numa viagem
ao Oriente longínquo, onde desde sempre se acreditou no
poder curativo das mesmas. O calor das pedras difunde-se
lentamente pelos músculos ao mesmo tempo que são
utilizadas técnicas de massagem ancestrais.

SPORTS

90 min. - 110€ | 60 min. - 80€

Tecido Profundo
Uma massagem de tecido profundo, com a combinação de
óleos essenciais e técnicas de massagem especialmente
desenvolvidas para ativar a circulação sanguínea ajudando
a ali- viar a tensão muscular.

BACKSWING (pedras quentes)

60 min. - 80€

As costas são o local de maior acumulação de tensão
muscular, por isso, criámos para si uma relaxante
massagem às costas, pescoço e ombros, com a
combinação de Pedras Quentes e técnicas inovadoras,
como o Lomi Lomi e Tui Na.

DE-STRESS

60 min. - 70€

Restabelece o equilíbrio do corpo e da mente através da
conjugação de uma massagem suave e relaxante,
combinada com óleos essenciais que irão promover a
melhoria da circulação sanguínea. Ajuda a remover as
toxinas acumuladas e alivia o stress do dia-a-dia.
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MOTHER-TO-BE

60 min. - 80€

A partir das 14 semanas de gestação

Este seu percurso de 9 meses é uma experiência única e
nós queremos fazer parte dela. Desenvolvemos este
tratamento com as mais seguras técnicas de massagem
que irão ajudar na redução da tensão muscular das costas,
braços, pernas e pés, assegurando uma sensação de
leveza e bem-estar, garantindo a segurança do seu bebé.

MASSAGEM ÀS COSTAS

30 min. - 50€ | 60 min. - 75€

A sinergia dos óleos essenciais aliados a uma massagem
com técnicas específicas proporcionar-lhe-ão uma
sensação de bem-estar e relaxamento profundo, aliviando
as zonas de maior tensão muscular.

MASSAGEM ÀS PERNAS

30 min. - 50€

O poder relaxante dos óleos essenciais combinados com
um gel refrescante irão proporcionar um efeito de leveza
imediato nas suas pernas. (Aconselhada para o tratamento
de pés e pernas cansados).
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RITUAIS DE CASAL

IN LOVE RITUAL

120 min. – 240€

Aproveite para relaxar com a sua cara-metade num ritual
pensado para dois. Inicia com uma massagem de corpo
inteiro com óleos essenciais, seguindo-se de uma facial
indicada para o tipo de pele de cada um, alcançando assim
a sinergia perfeita e o equilíbrio entre corpo e mente.

HOLISTIC PEDRAS QUENTES (2 PAX)

90 min. - 220€

O segredo das pedras de origem vulcânica aquecidas e os
óleos essenciais prometem transportá-lo numa viagem ao
Oriente longínquo, onde desde sempre se acreditou no
poder curativo destas. O calor das pedras difunde-se
lentamente pelos músculos ao mesmo tempo que são
utilizadas técnicas de massagem ancestrais.

RITUAL A DOIS (2 PAX)

60 min. - 160€

Surpreenda a sua cara-metade numa apaixonante
massagem de aromaterapia a dois para reencontrar o
equilíbrio natural entre o corpo e a mente.

TRATAMENTOS DETOX

BODY AND MIND CLEANSERS

150 min. - 215€

Uma esfoliação à base de óleo essencial de menta e
Avental do Diabo - Alga Marinha, seguido de um relaxante
banho com essência de Tomilho Selvagem e Lavanda.
Para uma desintoxicação total do corpo e da mente, damos
continuidade a este ritual com um envolvimento de algas e
terminamos com uma massagem de corpo inteiro com óleo
essencial de Zimbro e Erva-doce do Mar.

IONITHERMIE – Modelador Corporal

Ideal para homens e mulheres que procuram um tratamento
corretivo de corpo, utilizando apenas elementos marinhos e
duas leves estimulações. Trata-se de um programa desintoxicante que ajuda na diminuição da celulite, na tonificação
da pele e na redução do volume corporal numa só sessão
(entre 1 a 3 cm).
1 SESSÃO
PACK DE 3
PACK DE 5

120€
280€
450€

Recomendado: 3 x por semana

BODY SCULPTING

60 min. - 100€

Para Ela
Redefina a sua silhueta com um tratamento, que trabalha
os níveis mais profundos, de modo a limpar e purificar o
seu orga- nismo. Uma máscara corporal de Funcho e
Bétula irá reafirmar e acalmar a sua pele. Na parte superior
do abdómen e na zona das coxas são aplicadas técnicas
de massagem que irão estimular a circulação, a drenagem
de líquidos e limpeza do cólon contribuindo assim para a
desintoxicação do corpo.
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PACOTES SPA

ABSOLUTE SPA RITUAL

120 min. - 165€

Para Ela
Ritual completo da cabeça aos pés. A sublime combinação
de um tratamento de rosto adequado ao seu tipo de pele
com o poderoso efeito de uma massagem de tecido
profundo de
corpo inteiro com óleos essenciais,
alcançando assim a siner- gia perfeita e o equilíbrio entre
corpo e mente.

TOTAL TIME OUT

120 min. - 165€

Para Ele
Massagem de corpo inteiro de tecido profundo, onde são
utilizados óleos essenciais especialmente desenvolvidos
para a tensão muscular, seguida de um tratamento facial
adequado ao seu tipo de pele, para a deixar visivelmente
limpa e cuidada.

REVITALIZING BODY (with mini facial)

120 min. - 160€

Esfoliação à base de Sal do Mar Morto, seguida de um
envolvimento de algas marinhas e de uma mini facial.
Terminando com uma massagem de relaxamento de corpo
inteiro aliada ao poder da aromoterapia.

ACTIVE

120 min. - 120€

Esfoliação à base de menta seguida de um banho de algas
e uma massagem de corpo inteiro com óleos essenciais.

1
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TRATAMENTOS
PARA
ADOLESCENTES

PARAISO PARA MÃE E FILHA (2 PAX)

50 min. - 120€

A arte de saber relaxar é um presente maravilhoso, venha
então compartilhá-lo com a sua filha. Mostre-lhe como usar
a prática antiga de cura da massagem não só livra a
mente, mas também o corpo do stress.

MASSAGEM PARA PAI E FILHO (2 PAX)

50 min. - 120€

Tal pai tal filho… disfrute de algum tempo com o seu filho.
Venham relaxar com uma massagem de corpo inteiro e
digam adeus aquela tensão muscular.

MASSAGEM ÀS COSTAS

30 min. - 50€

Nós sabemos que os jovens também sofrem de stress e
por isso desenvolvemos uma massagem às costas a
pensar em ti. Esta resulta da combinação de técnicas de
massagem e óleos essenciais que irão ajudar-te a libertar
desse stress.

HAPPY HANDS & FEET (mini mani + mini
pedi)

70€

IDADE MÍNIMA
Os nossos adolescentes podem fazer outros tratamentos, desde que
os pais assim o autorizem, a presença dos pais/tutor é obrigatória
aquando a marcação dos mesmos.

Nota: Consideram-se para este efeito os adolescentes entre os 7 e os
16 anos.
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ESSENCIAI
S DE
CORPO
ESFOLIAÇÕE
S
EXOTIC COCONUT RUB AND MILK RITUAL WRAP
min. - 70€

50

Com origem numa receita balinesa este ritual é uma
cerimónia de puro prazer e sensualidade. Começamos
com uma esfoliação corporal à base de coco e flor de
frangipani, seguido de
um envolvimento com Skin
Nourishing Milk Bath ligeiramente aquecido. Este opulento
e exótico banho de nutrição é um excelente tratamento
nutritivo e suavizante.
EXOTIC LIME AND GINGER SALT GLOW

40 min. - 50€

O exotismo de uma esfoliação para revigorar e energizar o
seu corpo. Suave escovagem e luxuosos óleos aquecidos
delicadamente aplicados em todo o seu corpo, antes do
sublime Exotic Lime and Ginger Salt Glow ser aplicado. A
pele é assim
profundamente limpa e perfeitamente
suavizada. Finalizamos com o Skin Nourishing Body Lotion
que deixará a sua pele aveludada.

ESSENCIAIS

CABELEIREIRO*

NOIVA

Cabelo Longo

115€

Cabelo Médio

90€

Penteado Festivo

70€

COLORAÇÃO OU NUANCES

Cabelo Longo

70€

Cabelo Médio

50€

Cabelo Curto

40€

*Nota: O serviço de cabeleireiro encontra-se disponível às quintas-feiras
mediante reserva prévia de12h/ 24h.
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LAVAGEM E SECAGEM (COM OU SEM CORTE)

Cabelo Longo

50€

Cabelo Médio

45€

Cabelo curto

40€

Homem

35€

Criança

25€

*Nota: O serviço de cabeleireiro encontra-se disponível às quintas-feiras
mediante reserva prévia de12h/ 24h.
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ESSENCIAI
S

MÃOS E PÉS

Pedicure Deluxe*

55€

Manicure Deluxe*

45€

Unhas de Gel

40€

Manutenção de unha de Gel

15€

Pintura de Unhas *

15€

Upgrade Verniz de Gel*

20€
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ESSENCIAI
S

DEPILAÇÃO
*

Costas e Peito

40€

Costas ou Peito

25€

Perna Inteira

35€

Meia Perna

25€

Virilhas Profundas

30€

Virilhas

20€

Braço

15€

Axilas

12€

Contorno de Sobrancelhas

10€

Buço ou Queixo

8€

*Notas: No caso dos senhores o valor apresentado pode sofrer alterações.
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ETIQUETA
SPA

SELEÇÃO DE TRATAMENTOS

O QUE VESTIR

A receção do Kalyan Spa encontra-se ao
seu dispor para qualquer esclarecimento
referente aos tratamentos. Estamos aptos
a de- senvolver programas de tratamento
especialmente
adaptados
às
suas
necessidades.

Para a utilização da zona de relaxamento e
salas de tratamento, o Spa providenciará
roupões e chinelos enquanto desfruta da
sua experiência. Sempre que desejar teremos cacifos onde poderá guardar os seus
pertences. Caso pretenda usufruir da Zona
de Águas, aconselhamos o uso de
vestuário adequado, touca (obrigatória e
disponível para venda na receção do
Health Club) e chinelos de borracha.

MARCAÇÃO DE TRATAMENTOS

Aconselhamos que efetue as suas marcações com 2 dias de antecedência, na receção do Spa.

IDADE MÍNIMA
CONDIÇÃO MÉDICA

Os nossos adolescentes podem fazer outros tratamentos, desde que os pais assim
o autorizem, a presença dos pais/tutor é
obrigatória aquando a marcação dos
mesmos.

Para sua segurança, se sofrer de algum
tipo de doença, estiver a tomar medicação
ou estiver grávida deverá mencioná-lo na
sua ficha de cliente e informar a sua
terapeuta.
Poderemos
ajudá-lo
a
selecionar o tratamento indicado para si.

Nota: Consideram-se para este efeito os adolescentes entre os 7 e os 16 anos.

PRIMEIRA VISITA

PONTUALIDADE

Recomendamos a chegada 10 minutos antes do tratamento marcado, assim terá a
possibilidade de se apresentar e começar
a relaxar. Aos senhores com marcações
para tratamentos faciais, sugerimos a
barba feita para maior conforto e
otimização dos resultados do tratamento. A
seguir ao tratamento, aconselhamos que
complete a sua experiência relaxante na
zona de águas* (Jacuzzi, Banho Turco e
Piscina Interior).

USO DE TELEMÓVEIS

Aconselhamos que chegue 10 minutos antes do seu tratamento. O atraso na
chegada poderá limitar a sua experiência.

O Spa é uma zona de bem-estar, por isso
o
silêncio é vital. Assim sendo,
agradecemos
que desligue o seu
telemóvel à entrada do Spa. Informamos
que é proibido o uso de telemóveis na
zona de tratamento.

*Este serviço está sujeito a um valor
adicional, caso não esteja hospedado.

26

ETIQUETA SPA

VOUCHERS DE OFERTA

SILÊNCIO

A sua permanência no Spa é uma
experiência relaxante. Por favor reduza o
ruído e conversação.

Ofereça uma experiência única e
memorável. Dispomos de vários tipos de
vouchers de oferta.

AS SUAS PREFERÊNCIAS

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Alguns aspetos dos tratamentos podem
ser ajustados às suas preferências: nível
da luz, música ou nível de pressão da
massagem. Se tiver alguma questão não
hesite, a Terapeuta terá todo o gosto em
clarificar alguma dúvida que possa ter.
Durante os tratamentos
corporais, as
terapeutas asseguram sempre o seu nível
de conforto tapando as áreas do seu
corpo que não são alvo de tratamento.

Em caso de cancelamento, os valores
cobrados são:
Nas 24 horas antecedentes:
50% do valor do serviço reservado;
No próprio dia:
100% do valor do serviço reservado;
Falta de comparência:
100% do valor do serviço reservado;

ZONA DE ÁGUAS

Poderá usufruir da piscina interior, jacuzzi
e banho turco sempre que tenha uma
marcação de tratamentos faciais ou
corporais no
Kalyan Spa (exceto
tratamentos essenciais). Contudo a sua
utilização
encontra-se
sujeita
a
disponibilidade, podendo ter um custo de
8€ por pessoa. Por favor contacte a
receção do Spa para mais informações.

Reservas efetuadas para o próprio dia:
Cancelamento ou Falta de
Comparência: 100% do valor do serviço
reservado.
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T: (+351) 262 905
100

spa@marriott-pdr.pt

www.marriott-pdr.pt

