
TRATAMENTOS
CRIANÇAS*                                  
7-11 ANOS DE IDADE

MIMOS & CUIDADOS
Um facial incrivelmente relaxante!
Mini Facial & Couro Cabeludo | 25 min.
Vivência: 25min | R$ 165,00

PÉS REFRESCANTES
Uma massagem para relaxar os pés que correram o dia todo!
Massagem nos Pés | 25 min.
Vivência: 25 min | R$ 165,00

MASSAGEM TOQUE SUTIL MÃOS & OMBROS
Uma massagem nos ombros e mãos, onde irá aliviar o estresse
muscular e energia acumulada.
Massagem Ombros & Mãos l 25 min 
Vivência: 25min | R$ 165,00

BANHO DE BOLHA DE SABÃO
DO (A) PRÍNCIPE/PRINCESA
Um banho de espuma combinado com uma leve massagem nos
ombros e pescoço de aromas de Karité Bebe, Lavanda ou Verbena
para mima-los ao máximo!
Banho de Espuma l 25 min 
Vivência: 25min | R$ 165,00

Tratamentos supervisionados pelos pais ou responsáveis. 
Disponível também para presentear.

*



FUGA RELAXANTE
Uma massagem nos ombros e couro cabeludo para aliviar a tensão dos 
estudos e liberar o estresse diário nos ombros.
Ombros & Couro Cabeludo | 25 min.
Vivência: 25 min | R$ 165,00

MIMO SPA FACIAL
Dê aos seus filhos um gostinho da Provence e a chance de serem como 
você! Inclui uma mini massagem facial e couro cabeludo! 
Mini Facial | 25 min.
Vivência: 25 min | R$ 165,00

TRATAMENTO PURIFICADOR DAS COSTAS
Uma esfoliação nas costas para todos os tipos de pele onde esfoliará 
suavemente, seguido de uma massagem relaxante para desestressar
os músculos.
Esfoliação & Massagem Costas | 45 min 
Vivência: 45min | R$ 217,00

TRATAMENTOS
ADOLESCENTES*                                 
12-16 ANOS DE IDADE

PÉS REFRESCANTES
Uma massagem exclusiva para relaxar os pés! 
Massagem nos Pés | 25 min.
Vivência: 25 min | R$ 165,00

MASSAGEM DESCANSO INSTANTÂNEO
Uma massagem nas costas para adolescentes que buscam aliviar as 
tensões da fase de crescimento e descansar um pouco em um dia agitado. 
Massagem Instantânea Relaxante nas Costas | 25 min.
Vivência: 25 min | R$ 165,00

PRIMEIROS CUIDADOS COM A FACE
Seu filho adolescente receberá um tratamento facial feito sob medida 
para seu tipo de pele, com dicas e conselhos de cuidados em casa para 
melhorar e manter sua pele.
Dicas de Beleza + Cuidados com a Pele | 45 min 
Vivência: 45min | R$ 217,00

Tratamentos supervisionados pelos pais ou responsáveis. 
Disponível também para presentear.

*


