


O SPA é uma extensão natural da marca L´Occitane.
Ingredientes originais com eficácia comprovada, aliados
às terapias tradicionais para oferecer uma verdadeira 
viagem sensorial.  
A paisagem, os ingredientes e a “art-de-vivre” do 
Mediterrâneo são a inspiração para nossos tratamentos, 
rejuvenescendo profundamente corpo e alma.





TRATAMENTOS
COMBINADOS

VIAGEM MEDITERRÂNEA
Massagem Aromacologia para estimular a circulação, aliviar tensões e 
combater o estresse. Antecipada por aplicação de deliciosas texturas 
para eliminar células mortas. 
Esfoliação Corporal | 30 min.
Massagem Aromacologia | 50 min.
Vivência: 1 hora e 30 min. | R$ 464,00

JORNADA EM PROVENCE
Massagem Aromacologia para um momento de profundo relaxamento, 
seguido de tratamento facial de acordo com as suas necessidades 
individuais. Corpo e mente com sensação de calma e serenidade 
recuperadas.
Massagem Aromacologia | 50 min.
Tratamento Facial | 60 min.
Vivência: 2 horas | R$ 623,00

RETIRO BEM-ESTAR MEDITERRÂNEO
Deliciosas texturas para eliminar células mortas e agradavél 
máscara corporal reparadora e ultra nutritiva, seguida de Massagem 
Aromacologia.
Esfoliação Corporal l 30 min 
Mascara Corporal l 30 min 
Massagem Aromacologia l 50min 
Vivência: 2 horas | R$ 718,00

Disponível também para presentear.

DAY SPA PROVENCE
Uma experiência de bem-estar completa em nossos Spas.  Você irá 
desfrutar de um relaxante banho de imersão e esfoliação corporal, 
seguida de Massagem Aromacologia. Para finalizar, uma massagem facial 
de acordo com as suas necessidades individuais.
Banho de Imersão | 30 min.
Esfoliação Corporal | 30 min.
Massagem Aromacologia | 50 min.
Tratamento Facial | 60 min.
Vivência: 3 horas | R$ 994,40

CUIDADO SPA MEN
Uma experiência exclusiva para os homens que buscam alívio de dores 
musculares e estresse do dia a dia e precisam também de um cuidado 
especial com o rosto.
Massagem Deep Tissue l 50 min 
Tratamento Facial Cade l 60 min 
Vivência: 2 horas | R$623,00

MOMENTO RELAX  AIX-EN-PROVENCE
Você vivenciará diversas experiências em um único dia. Seu corpo 
receberá todo cuidado de um banho de imersão e esfoliação corporal. Em 
seguida será aplicada uma máscara corporal que ajudará a potencializar e 
prolongar os benefícios.  A hidratação com a nossa exclusiva massagem 
com Óleo de Karité proporcionará conforto único. Para completar a 
experiência o tratamento facial de acordo com suas necessidades e 
reflexologia nos pés.
Banho de Imersão | 30 min.
Esfoliação Corporal | 30 min.
Máscara Corporal | 30 min.
Intervalo para Lanche | 30 min. 
Fabulosa Massagem Corpo e Rosto com Karité | 80 min.
Tratamento Facial | 60 min.
Reflexologia | 30 min. 
Vivência: 5 horas | R$ 1.447,00



MOMENTO RELAX 
AIX-EN-PROVENCE A DOIS
Banho de Imersão | 30 min.
Esfoliação Corporal | 30 min.
Máscara Corporal | 30 min.
Intervalo para Lanche | 30 min. 
Fabulosa Massagem Corpo e Rosto com Karité | 80 min.
Tratamento Facial | 60 min.
Reflexologia | 30 min. 
Vivência: 5 horas | R$ 2.692,00

MASSAGEM AROMACOLOGIA A DOIS
Vivência: 1 hora | R$ 578,00

DAY SPA PROVENCE A DOIS
Banho de Imersão | 30 min.  
Esfoliação Corporal | 30 min.
Massagem Aromacologia | 50 min. Tratamento 
Facial | 60 min.
Vivência: 3 horas | R$ 1.853,00

TRATAMENTOS
A DOIS

MOMENTO SUBLIME
COM KARITÉ À DOIS
Esfoliação Corporal | 30 min 
Massagem Karité | 80 min 
Vivência: 2 horas | R$1.336,00 



IMMORTELLE DIVINO SEGREDO DE JUVENTUDE
Anti-idade global rosto e colo que trata todos os sinais da idade - linhas de 
expressão, perda de firmeza, pontos escuros e flacidez. Indicado para pessoas 
com mais de 40 anos. A base do tratamento é uma extensiva massagem facial 
que promove uma aparência visivelmente mais jovem. Para potencializar os 
resultados, indica-se o uso contínuo, inclusive em casa, dos produtos da linha 
Divine Immortelle!
80 min. | R$ 464,00

IMMORTELLE SEGREDO DE JUVENTUDE
Tratamento antissinais que combate as linhas de expressão, regenera e firma a 
pele. Para potencializar os benefícios deste procedimento facial, nossa exclusiva 
massagem firmadora combinada ao lifting, combate os visíveis sinais da idade. 
Indicado tratamento contínuo para aumentar os resultados, assim como 
manutenção em casa com os produtos da linha Immortelle!
50 min. | R$ 311,00 
65 min. (c/ extração) | R$ 420,00

HARMONY DIVINE BELEZA ETERNA
Tratamento facial anti-idade, com inicia em uma limpeza, tonificação e esfoliação, 
seguida por massagem facial inspirada no shiatsu, onde são aplicados 23 pontos 
de pressão na face. Aplica-se em seguida o Creme Facial Harmony Divine, junto 
com mais uma massagem facial em pontos específicos de sua musculatura 
do rosto, melhorando a harmonia do rosto e evocando uma experiência 
extraordinária de sensação de bem-estar e beleza.
80min I R$ 518,00

Disponível também para presentear.

TRATAMENTOS
FACIAIS



FACIAL AQUA REOTIER
Esse tratamento facial de 25 a 65 minutos, hidrata e repõe a água da sua pele. 
Com as suas texturas aquosas ultra frescas que ajudam a bloquear a água em 
todas as camadas da pele e a garantir a sua difusão ideal. A pele é imediatamente 
recarregada com água, reabastecida e radiante, a pele é visivelmente luminosa.
25min I R$ 217,00
50 min. | R$ 311,00 
65 min. (c/ extração) | R$ 420,00

REINE BLANCHE PELE PERFEITA
Os produtos Reine Blanche estão associados a uma nova sequência de 
massagens com técnicas de Shiatsu japonês, para impulsionar a micro-circulação, 
promover a firmeza, liberar tensões musculares profundas nos pontos de gatilho 
do rosto e estimular os principais centros de energia Os produtos Reine Blanche 
estão associados a uma nova sequência de massagens com técnicas de Shiatsu 
japonês, para impulsionar a micro-circulação, promover a firmeza, liberar 
tensões musculares profundas nos pontos de gatilho do rosto e estimular os 
principais centros de energia
80 min l R$464,00

KARITÉ CONFORTO NUTRITIVO
Tratamento facial indicado para clientes preocupados com a desidratação 
e falta de suavidade. Combinado com a exclusiva sequência de drenagem 
facial, aumenta a eficácia dos ingredientes, acelerando a microcirculação. Suas 
propriedades hidratantes e reparadoras trazem conforto e nutrição à pele.
50 min. | R$ 311,00 
65 min. (c/ extração) | R$ 420,00

TRATAMENTO FACIAL DE PURIFICAÇÃO TOMILHO
Um novo tratamento de limpeza facial profunda que, graças à extração manual 
à nossa nova máscara com infusão de Tomilho Provençal, ajudará a purificar sua 
pele. Seu rosto ficará perfeitamente limpo, os poros parecerão menos visíveis e 
sua pele ficará mais matificada.
65 min | R$420,00

CADE - PROTEÇÃO DA PELE PARA HOMENS
Tratamento protetor que começa com uma limpeza profunda da pele, seguida 
de uma massagem facial que vai ajudar a suavizar a pele e reduzir as inflamações 
cutâneas. Você se sentirá rejuvenescido e sua pele estará protegida.
50 min | R$311,00 
65 min | R$420,00



MASSAGEM DEEP TISSUE - ALÍVIO INTENSO   
Movimentos lentos e profundos. Indicado para restauração 
corporal depois de uma longa viagem ou de práticas esportivas, 
foco nas costas e região lombar.
Dica: ideal se antecedido pelo Banho Calmante de Óleos Essenciais.
50 min. | R$ 311,00

MASSAGEM SIGNATURE LAVANDA
Baseada nas effleurages da massagem sueca, combinadas com a acupressão 
chinesa e os movimentos longos da técnica balinesa, este tratamento 
cosmético tem início com uma compressa de toalha quente com Loção 
Corporal Lavanda nas costas, com o intuito de aquecer e amaciar a pele. 
Depois, é realizada uma massagem no couro cabeludo e no pescoço para 
ajudar a aliviar o estresse e preparar o corpo para uma massagem completa, 
que começa na região das costas e chega até as mãos e os pés.
50 min. | R$ 311,00

TRATAMENTOS
RELAXANTES

MASSAGEM BEM-ESTAR PARA FUTURA MAMÃE 
Massagem que promove suave relaxamento e bem-estar, 
realizada principalmente nas costas e pernas, aliviando tensões 
e contrações musculares.
50 min. | R$ 311,00

FABULOSA MASSAGEM 
CORPO E ROSTO COM KARITÉ
Uma verdadeira massagem holística que trata todo o corpo e rosto para uma 
completa experiência de bem-estar. Uma combinação de gestos lentos e suaves 
com a fabulosa propriedade da manteiga de Karité. O confortante movimento 
de Bali e as técnicas suecas, gentilmente aplicados em todo o corpo e rosto, 
se reúnem com a generosa fórmula do Óleo Hidratante Corporal Karité para 
corpo e cabelo. Enriquecido com 5% de manteiga de Karité, e óleos essenciais 
de girassol, baobá e cenoura, ajuda a entregar benefícios únicos de nutrição, 
reparação e proteção para a pele em uma textura leve e suave. 
80 min. | R$ 464,00

BANHO RELAXANTE DE LAVANDA - ADD ON
Transforme o banho em uma perfumada viagem pelas colinas da Alta 
Provence, deixando uma fragrância suave e relaxante pelo corpo. Ideal 
realizar antes das técnicas corporais Massagem Relaxante Aromacologia ou 
Massagem Deep Tissue - Alívio Intenso.
25 min. | R$ 145,00

*

MASSAGEM RELAXANTE AROMACOLOGIA 
Alivia tensões musculares e estresse, além de melhorar a qualidade do 
sono. Dica: ideal se antecedido pelo Banho Relaxante de Lavanda. 
50 min. | R$ 311,00

Tratamento exclusivo nas unidades Vila Nova Conceição, Bela Cintra e Moema.
Disponível também para presentear.

*



TERAPIA DO SONO RESTAURADOR
Imitando o ciclo do sono, esta massagem usa rituais únicos para preparar 
o seu corpo para um sono bem merecido! A massagem começa com uma 
técnica de respiração guiada, usando uma mistura especial de óleos essenciais, 
para que você relaxe. A intensidade crescente de movimentos em todo o 
corpo promove a evacuação de energias negativas e traz um bem-estar total 
da cabeça aos pés. As tensões nervosas parecem desaparecer e o corpo 
encontra uma sensação de serenidade. Uma massagem específica para 
descontrair a mente e recuperar-se da fadiga acumulada!
80 min. | R$ 464,00



MASSAGEM RE-ENERGIZANTE PEDRAS DO SOL 
Massagem de pedras quentes com pedras naturais de basalto aquecidas 
associados com manobras manuais com o Óleo de Massagem Revitalizante 
Exclusividade Linha Spa aumentará a o fluxo de energia e ajuda reequilibrar 
corpo & mente. Opção de 50min ou 80min para presentear. 
50 min. | R$ 311,00
80 min. | R$ 464,00

TRATAMENTOS
REVITALIZANTES

MASSAGEM REVITALIZANTE AROMACOLOGIA
Ideal para pessoas com alto grau de exaustão, onde o foco da massagem é 
o aumento do nível de energia e disposição. Dica: ideal se combinado com 
Reflexologia Pés Ultra Macios Karité
50 min. | R$ 311,00

BANHO TONIFICANTE DE VERBENA - ADD ON
Este banho com fragrância leve e cítrica proporciona uma experiência 
revigorante, recomendado para cansaço excessivo. Ideal se combinado com 
a Massagem Revitalizante Aromacologia. Ideal realizar antes das técnicas 
corporais de Massagem Revitalizantes.
25min. | R$ 145,00

*

REFLEXOLOGIA ALÍVIO DOS PÉS COM
ÓLEOS ESSENCIAIS
Os pés são uma das partes mais maltratadas do corpo. Sob pressão diária do 
corpo, sapatos, caminhadas e atividades físicas, os pés merecem tanto cuidado 
e atenção quanto o resto do corpo.Uma reconfortante e relaxante massagem 
nos pés, combinando movimentos suavizantes e movimentos circulares 
profundos com uma mistura de óleos essenciais revitalizantes, ajuda o corpo a 
descontrair, a melhorar a circulação sanguínea e a libertar as tensões! Os pés e 
o corpo sentem-se mais leves, prontos para uma nova jornada!
25 min. | R$ 217,00

Tratamento exclusivo nas unidades Vila Nova Conceição, Bela Cintra e Moema.
Disponível também para presentear.

*



TRATAMENTOS
HIDRATANTES

BANHO SUAVIZANTE DE KARITÉ - ADD ON
Indicado para peles ressecadas, secas e delicadas, este banho deixa a pele 
macia e profundamente hidratada. 
25 min. | R$ 145,00

ESFOLIAÇÃO NUTRITIVA KARITÉ
Com deliciosa textura à base de manteiga de Karité, óleo de damasco e 
cascas de nozes moídas, elimina as células mortas, deixando a pele mais 
nutrida e suavizada. Finalizada com um maravilhoso Creme Corporal 
Ultra-Hidratante Karité.
35 min. | R$ 217,00

MÁSCARA ULTRA-HIDRATANTE KARITÉ
Específica para reparação das peles secas ou que necessitam de uma 
profunda hidratação. Ideal após a Esfoliação Nutritiva Karité, para 
potencializar a absorção dos ingredientes.
35 min. | R$ 289,00

MASSAGEM NUTRIÇÃO INTENSA COM KARITÉ
Massagem com a combinação das melhores técnicas exclusivas dos 
Spas L’Occitane. As propriedades nutritivas, reparadoras e protetoras 
da manteiga de Karité fazem desta massagem um momento de puro 
cuidado interior. 
80 min. | R$ 464,00

*

TRATAMENTOS
DETOX E TONIFICAÇÃO

ESFOLIAÇÃO FIRMADORA AMÊNDOA 
Deliciosa textura esfoliante, elimina as células mortas, deixando a pele e 
contorno do corpo mais firmes. Finalizado com Leite Firmador Amêndoa.
35 min. | R$ 217,00

MÁSCARA DESINTOXICANTE AMÊNDOA
A massagem atua nos centros linfáticos para estimular a microcirculação 
e favorecer uma ação antirretenção de líquidos. Otimiza o resultado se 
antecedido pela Esfoliação Firmadora Amêndoa.
35 min. | R$ 289,00

TRATAMENTO DESINTOXICANTE AMÊNDOA
Inspirada nas técnicas de drenagem linfática, esta massagem promove a 
eliminação de toxinas e ajuda a reduzir o excesso de líquido armazenado 
nos tecidos. Combinação perfeita após a Máscara Desintoxicante 
Amêndoa.
50 min. | R$ 311,00

TRATAMENTO MODELADOR AMÊNDOA
Combina movimentos de modelagem concentrados nas áreas típicas de 
depósitos de gordura e celulite. Ótimos resultados se antecedido pela 
Esfoliação Firmadora Amêndoa para melhor absorção dos ingredientes. 
Para ajudar a Massagem Modeladora, realize juntamente o Tratamento 
Desintoxicante.
50 min. | R$ 311,00





PROGRAMAS DE TRATAMENTOS 
SPA L’OCCITANE
Relaxamento, revitalização, desintoxicação e hidratação 
combinados, formam um programa personalizado para 
o tratamento de cada cliente.

Você poder escolher entre 5, 10 ou 15 horas para 
elaborar o seu programa. A cada visita você pode 
realizar os tratamentos de acordo com suas necessidades 
específicas. Nossa equipe especializada poderá te ajudar da 
melhor forma possível.

Uma viagem a Provence através dos 5 sentidos

5 horas | R$1434,00 
10 horas | R$2607,00 
15 horas | R$3795,00 



SPAS L’OCCITANE
Flagship Spa Bela Cintra
Rua Bela Cintra, 2023 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3088-9008 / (11) 3088-0794
Horário de atendimento: 
09h às 21h, de segunda a sábado
10h às 18h, aos domingos e feriados
belacintra@loccitane.com.br

Flagship Spa Vila Nova Conceição
Rua Domingos Leme, 284 - São Paulo - SP 
Tel.: (11) 3044-0575 / (11) 3848-9025 
Horário de atendimento:
09h às 20h, de segunda a sábado
10h às 18h, aos domingos e feriados
vilanovaconceicao@loccitane.com.br

Flagship Spa Moema 
Av. Bem-Te-Vi, 11 - São Paulo - SP 
Tel.: (11) 5093-1117 / (11) 5096-5040 
Horário de atendimento:
09h às 20h, de de segunda a sábado 
10h às 18h, aos domingos e feriados
moema@loccitane.com.br

Petit Spa Pátio Batel 
Av. do Batel, 1868 Lj 141 - Curitiba - PR 
Tel.: (41) 3018-8834 / (41) 3020-3624 
Horário de atendimento:
10h às 22h, de segunda a sábado
14h às 20h, aos domingos e feriados
patiobatel@loccitane.com.br

Petit Spa Riomar 
Av. República do Líbano, 251 SL 2149 - Recife - PE 
Tel.: (81) 3038-0032 / (81) 3039-4426 
Horário de atendimento:
09h às 22h, de segunda a sábado
12h às 21h, aos domingos e feriados
riomar@loccitane.com.br

REGRAS DE 
UTILIZAÇÃO DO SPA

 Atenção para validade de seu voucher, que pode ser de 6 
meses ou 12 meses. 
 
 Agende seu tratamento com antecedência. 
 
 É necessário cancelar ou reagendar seu tratamento com 
o mínimo de 24 horas de antecedência, caso contrário, o 
tratamento perderá validade automaticamente. 
 
 Para reagendamento será cobrado uma taxa de 50% do valor 
do tratamento. 
 
 O Vale Presente não poderá ser trocado por produtos ou 
outros tratamentos de valor superior. 
 
 A apresentação do Vale Presente é imprescindível para a 
realização do tratamento. 
 
 Chegar com 15 minutos de antecedência. 
 
 Em caso de atraso os minutos serão descontados do tempo 
total do atendimento. 
 
 Em caso de inclusão de banho ou ducha, consultar a equipe 
antecipadamente.



SPAS BY L’OCCITANE 
EN PROVENCE

Capim do Mato
Pousada Capim do Mato
Serra do Cipó, Alameda Rubens Ferreira Belisário 
s/n - Serra do Cipó Jaboticatubas - MG
Tel.: (31) 3718-7480
www.capimdomato.com.br

Casa da Montanha
Parador Casa da Montanha Ecovillage
Estrada do Faxinal, RS 429
Cambará do Sul – RS
Tel: (54) 3295-7575
www.paradorcasadamontanha.com.br

Casa da Montanha
Hotel Casa da Montanha
Av. Borges de Medeiros, 3166
Gramado – RS
Tel.: (54) 3295-7575
www.casadamontanha.com.br

Gran Spa
Hotel Gran Marquise 
Avenida Beira Mar,  
3980 - Fortaleza - CE
Tel.: (85) 4006-5000
www.granmarquise.com.br

Jaune Spa
Daj Resort & Marina
Rodovia Bernardino T. Ribeiro, km 0,3
Ribeirão Claro - PR
www.dajresortemarina.com.br

Kûara Spa
Kûara Hotel
Estrada de Pitinga s/n, Praia de Pitinga
Arraial d’Ajuda, Porto Seguro - BA
Tel: (73) 2105-0095 
www.kuarahotel.com.br

Le Canton
Hotel Le Canton
R. Antônio da Silva, 300 
Teresópolis – RJ
Tel.: (21) 2741-4200
www.lecanton.com.br

Malai Spa
Malai Manso Resort
Rod. MT 351, km 67, 
Lago do Manso 
Chapada dos Guimarães - MT
Tel.: (65) 2193-9100
www.malaimansoresort.com.br

Mata Atlântica
Pousada Quinta dos Pinhais 
Estrada do Pico Agudo, km 3 
Santo Antônio do Pinhal - SP
Tel.: (12) 3666-2030
www.quintadospinhais.com.br

Nannai
Nannai Beach Resort - Rodovia PE 09,  
Praia de Porto de Galinhas 
Porto de Galinhas - PE
Tel.: (81) 3552-0100
www.nannaispa.com.br

Nau Royal
Hotel Nau Royal - Alameda Patriarca 
Antônio José Marques, 1.533 
(antiga estrada do Cambury)
São Sebastião - SP
Tel.: (12) 3865 4486
www.nauroyal.com.br

Saint Michel 
Hotel Saint Michel
Av. Sol Nascente, 365
Monte Verde – MG
Tel.: (35) 3438-2390
www.saintmichel.com.br

So Spa
Sofitel Guarujá Jequitimar
Av. Marjory da Silva Prado, 1.100
Guarujá – Brasil 11444-000
Tel.: (13) 2104-2000
www.sofitel-guarujá-jequitimar.com

Spa Clara Ibiúna
Clara Ibiúna Resort
Estrada da Cachoeira, Estr. Vicinal Campo 
Verde de Baixo, km 12
Ibiúna – SP
Tel: (15) 3349-6733 
www.clararesorts.com.br

SPAS BY L’OCCITANE
AU BRÉSIL

Beach Park 
Hotel Wellness Beach Park
Rua Porto das Dunas, 2734 
Aquiraz - CE 
Tel.: (85) 4012-3000 
www.beachpark.com.br

Mi Spa
Pousada Mi Secreto
Rua das Algas, 51
São Miguel do Gostoso
(Ponta do Santo Cristo) - RN
Tel: (84) 3263-4348
www.misecretopousada.com

Spa Ilha de Toque Toque
Ilha de Toque Toque Boutique Hotel
Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rêgo, 
1285
São Sebastião – SP
Tel: (12) 3864-9110
www.ilhadetoquetoque.com.br

Spa Novotel
Novotel Itu Golf & Resort
Al. São Paulo Golf, 
Terras De São Jose I
Itu - SP
Tel: (11) 2118-1400
www.accorhotels.com

Spa Poesia By L’Occitane
Pousada Literária de Paraty 
Rua do Comercio, 362
Centro Histórico, Paraty - RJ
Tel.: (24) 3371-1568
www.pousadaliteraria.com.br

Spa Santa Clara
Santa Clara Eco Resort
Rodovia SP-215, KM 197
Dourado – SP
Tel.: (16) 3345-4004
www.clararesorts.com.br

Toriba
Hotel Toriba 
Av. Ernesto Diederichsen, 2.962  
Campos do Jordão - SP
Tel.: (12) 3668-5000
www.toriba.com.br

Virá Charme Spa
Virá Charme Resort
Estrada Velha, km 04, 
Fernandes Pinheiro – PR
Tel.: (42) 3459-1177 / 99159-3471
www.viracharmeresort.com.br

Vogal Spa
Vogal Luxury Beach Hotel Spa
R. Cel. Inácio Vale, 8861
Ponta Negra, Natal – RN
Tel: (84) 3227-1000 
www.vogalhotel.com.br




