






VIAGEM À 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$ 567,00







 Tratamento exclusivo nas unidades Vila Nova Conceição
 Disponível também para presentear.

*



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$ 283,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.304,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.370,00

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$ 422,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 3.450,00

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$ 132,00

*

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$ 283,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.304,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.370,00

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

*





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

*



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$ 422,00
Pacote 10x 80 min. |  R$ 3.450,00



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$ 283,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.304,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.370,00

Disponível também para presentear.








