HIDRATAÇÃO
FECHE OS OLHOS,VOCÊ
ESTÁ NA PROVENCE.
“Spas são tudo o que
amamos na Provence.
Uma terra cheia de
mistérios, onde a beleza é
infinitamente reinventada.”

RELAXAMENTO

Olivier Baussan

PROGRAMAS DE
TRATAMENTOS
SPA L’OCCITANE

Banho Calmante de Óleos Essenciais
Banho Relaxante de Lavanda
Massagem Relaxante Aromacologia
Massagem Signature Lavanda
Fabulosa Massagem Corpo e Rosto com Karité
Massagem Deep Tissue – Alívio Intenso
Massagem Relaxante Bem Estar

Relaxamento, revitalização, desintoxicação e
hidratação combinados, formam um programa
personalizado para o tratamento de cada cliente!
Você poderá escolher entre 05 ou 10 sessões
para elaborar seu programa.

Sessões 05 x 50 min | R$ 1.138,00
Sessões 10 x 50 min | R$ 2.070,00
Sessões 10 x 80 min | R$ 3.013,00

• Banho Suavizante de Karité
• Esfoliação Nutritiva Karité
• Máscara Ultra Hidratante Karité
• Massagem Nutrição Intensa com Karité
• Cuidado das Mãos Ultrasuavizante com Karité
Hidratação Facial
• Karité Conforto Nutritivo
• Barbeado Cuidado e Proteção Cade

BALANÇO ENERGÉTICO
Esfoliação Revitalizante com Óleos Essenciais
Massagem Revitalizante Aromacologia
Massagem Provençal com Pindas
Reflexologia - Pés Ultra Macios Karité

DETOX E TONIFICAÇÃO
ANTI-IDADE
Tratamento Corporal Anti-idade Amêndoa
Anti-Idade Facial
Immortelle Segredo de Juventude
Immortelle Divino Segredo de Juventude
Immortelle Juventude dos Olhos

• Esfoliação Firmadora Amêndoa
• Máscara Desintoxicante Amêndoa
• Tratamento Desintoxicante Amêndoa
• Tratamento Modelador Amêndoa
Detox Facial
• Peônia Beleza Sublime
• Cedrat - Cuidado com a Pele Masculina
• Barbeado Revigorante Cedrat

TRATAMENTOS

COMBINADOS
Nossos Tratamentos foram
desenvolvidos para você
vivenciar experiências
completas de bem-estar
nos Spas L’Occitane.

DELICIOSA CARÍCIA 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$ 368,00

PROGRAMA ANTI-IDADE GLOBAL
Este programa rejuvenescedor excepcional irá iniciar com o tratamento
corporal da nossa linha exclusiva anti idade Amêndoa e para finalizar, o
nosso tratamento facial completo Divine que trabalhará face, pescoço e
colo. Ao final a aparência visivelmente mais jovem.
Tratamento Cosmético Corporal Anti-idade Amêndoa | 60 min.
Immortelle Divino | 80 min.
Vivência: 2 horas e 30 min. | R$ 630,00

TRATAMENTOS

A DOIS

MASSAGEM AROMACOLOGIA A DOIS
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$ 495,00

DESCOBRINDO-SE NA HAUTE-PROVENCE
Deliciosas texturas de esfoliação para eliminar as células mortas e em
seguida a nossa exclusiva Massagem Signature Lavanda que ajuda a
promover a sensação de relaxamento profundo do corpo e mente.
Para finalizar um tratamento completo para seus pés.
Esfoliação Corporal | 30 min.
Massagem Signature Lavanda | 50 min.
Reflexologia Pés | 30 min
Vivência: 2 horas | R$ 570,00

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

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$ 790,00

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$ 1.150,00

Vivência: 1 hora | R$ 443,00

DESCOBRINDO-SE NA
HAUTE-PROVENCE A DOIS
Esfoliação Corporal | 30 min.
Massagem Signature Lavanda | 50 min.
Reflexologia Pés | 30 min
Vivência: 2 horas | R$ 1.035,00

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$ 1.472,00

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$ 2.300,00

TRATAMENTOS

AROMACOLOGIA
O óleo essencial é a fonte da vida das plantas e promove a
sensação de bem-estar do corpo e da mente.
Inspiradas nas tradicionais receitas de bem-estar do
Mediterrâneo, a linha Aromacologia Relaxante da L’Occitane
en Provence utiliza os óleos essenciais de Lavanda, Gerânio,
Laranja, Bergamota e Mandarina, que promovem uma
sensação relaxante, enquanto a linha Aromacologia
Revitalizante é composta pelos óleos essenciais de Alecrim,
Menta, Limão, Laranja e Grapefruit.
RELAXANTE:

REVITALIZANTE:

Lavanda............. França
Laranja............... Itália
Gerânio............. Egito
Bergamota...... Itália
Mandarina....... Itália

Limão................Itália
Laranja............. Itália
Grapefruit...... Itália
Menta............... Marrocos
Alecrim............ França

- CORPORAL BANHO CALMANTE DE ÓLEOS ESSENCIAIS - ADD ON*
Vivencie os benefícios dos óleos essenciais, aliviando a tensão e o estresse
do dia a dia.
25 min. | R$ 115,00

MASSAGEM DEEP TISSUE - ALÍVIO INTENSO
Movimentos lentos e profundos. Indicado para restauração
corporal depois de uma longa viagem ou de práticas esportivas.
Dica: ideal se antecedido pelo Banho Calmante de Óleos Essenciais.
50 min. | R$ 248,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.138,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.070,00

ESFOLIAÇÃO REVITALIZANTE COM ÓLEOS ESSENCIAIS
Uma revigorante esfoliação corporal feita com cristais de açúcar e óleos
essenciais de Alecrim, Menta, Limão, Laranja e Grapefruit para revitalizar os
sentidos e deixar a pele radiante, recuperando seu brilho e maciez. Ajuda a
melhorar a qualidade do sono.
35 min. | R$ 172,00

MASSAGEM RELAXANTE BEM-ESTAR
São realizadas sequências de alongamento e 30 minutos de
massagem nas costas, proporcionando melhor flexibilidade e
relaxamento. Ajuda a prevenir dores musculares causadas por
estresse ou posturas inadequadas.
80 min. | R$ 368,00
Pacote 10x 80 min. | R$ 3.013,00

MASSAGEM RELAXANTE AROMACOLOGIA
Alivia tensões musculares e estresse, além de melhorar a qualidade do sono.
Dica: ideal se antecedido pela Esfoliação Revitalizante com Óleos Essenciais.
50 min. | R$ 248,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.138,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.070,00

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$ 248,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.138,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.070,00

USUFRUA DOS PODEROSOS EFEITOS DOS ÓLEOS
ESSENCIAIS NOS TRATAMENTOS DE AROMACOLOGIA.
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 antecedido pela
Esfoliação Revitalizante com Óleos Essenciais.
50 min. | R$ 248,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.138,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.070,00

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

TRATAMENTOS

AMÊNDOA
A linha Amêndoa é ideal para todos os tipos de peles, pois
contém ingredientes nutritivos, hidratantes, firmadores
e suavizantes que ajudam a pele a ficar com aspecto
saudável e firme, auxiliando no combate contra a celulite
e ressecamento.
DESFRUTE DOS BENEFÍCIOS QUE A LINHA DE
AMÊNDOA PROPORCIONA COM MASSAGENS
MODELADORAS E DESINTOXICANTES.

- CORPORAL ESFOLIAÇÃO FIRMADORA AMÊNDOA
Deliciosa textura esfoliante, elimina as células mor tas, deixando a pele e
contorno do corpo mais firmes. Finalizado com Leite Firmador Amêndoa.
35 min. | R$ 172,00

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.

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$ 248,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.138,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.070,00

35 min. | R$ 230,00

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$ 248,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.138,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.070,00

Disponível também para presentear.

TRATAMENTO COSMÉTICO CORPORAL
ANTI-IDADE AMÊNDOA
Um ritual anti-idade que promove uma experiência corporal única. Da
combinação de uma massagem modeladora, com um creme corporal antiidade, surge este tratamento cosmético corporal excepcional. Para promover
uma sensação completa de bem-estar, é realizada uma massagem no couro
cabeludo. O Creme Corporal Anti-idade Amêndoa, com três ingredientes
do amendoeiro age sobre os cinco principais sinais da idade sobre o corpo:
ressecamento, flacidez da pele, falta de tônus, linhas finas e falta de uniformidade
na pele do corpo. Ao final do ritual anti-idade, o corpo se sentirá leve!
50 min. | R$ 248,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.138,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.070,00

- CORPORAL -

TRATAMENTOS

KARITÉ

O Karité utilizado pela L’Occitane en Provence é extraído
de uma noz que cresce em uma árvore africana, no país de
Burkina Faso (no centro-oeste da África). O fruto maduro
é recolhido apenas quando cai no chão, e é coletado de
maneira sustentável pelas mulheres que o produzem.
Serve para amaciar, proteger, nutrir, suavizar e hidratar o
corpo, mãos e pés de todos os tipos de pele. Ideal para peles
secas e delicadas e para cabelos ressecados, desidratados,
secos e danificados.
VIVENCIE O PODER DA HIDRATAÇÃO COM OS
TRATAMENTOS CORPORAIS E FACIAIS DE KARITÉ.

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$ 115,00

- FACIAL REFLEXOLOGIA PÉS ULTRA MACIOS KARITÉ
Diariamente sob pressão do peso do corpo, dos sapatos, das caminhadas
e atividades físicas, os pés, assim como todo o corpo, merecem atenção e
cuidados especiais. Com duração de 45 minutos, este tratamento cosmético
ajuda a relaxar e amaciar os pés, além de proporcionar sensação de leveza.
35 min. I R$ 173,00

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$ 172,00

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.

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.

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$ 248,00
65 min. (c/ extração) | R$ 334,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.138,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.070,00
Pacote 4x 65 min. (c/ extração) | R$ 1.237,00

80 min. | R$ 368,00
Pacote 10x 80 min. | R$ 3.013,00

35 min. | R$ 230,00

- CUIDADOS ESPECIAIS KARITÉ 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$ 368,00
Pacote 10x 80 min. | R$ 3.013,00

CUIDADO DAS MÃOS ULTRASSUAVIZANTE COM
KARITÉ - ADD ON
Após uma esfoliação incrível com extrato de Karité 15% e açúcar
orgânico em suas mãos, esse cuidado proporciona uma profunda
hidratação para nutri-las, suavizá-las e protegê-las. Efeito mãos de seda!
Ideal se combinado com o tratamento facial Karité Conforto Nutritivo.
25 min. | R$ 75,00

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

TRATAMENTOS

IMMORTELLE
A flor de Immortelle é cultivada na Ilha da Córsega, próximo
ao mar Mediterrâneo, longe de áreas de intensa lavoura
e poluição, o que as tornam orgânicas. Isso permite que a
L’Occitane en Provence mantenha os padrões de qualidade
no plantio, na colheita e na extração do óleo essencial.
Os benefícios da linha Immortelle incluem uma pele mais firme,
com maior elasticidade, menor sensação de repuxamento,
pele lisa e uniformizada, sensação de frescor e proteção contra
envelhecimento prematuro.
PRINCÍPIOS ATIVOS:
• Óleo essencial de Immortelle e Trevo Aquático: ajudam a
estimular a produção de colágeno e hidratar a pele.
• Óleo de Prímula: hidrata a pele.
• Myrte Orgânica e Bellis Perenis: suavizam a pele e uniformizam
o tom.
• Derivado do Ácido Hialurônico: condiciona a pele.
• Óleo de Camelina: hidrata a pele.
CUIDE DA SUA PELE EXPLORANDO A PROFUNDA
RENOVAÇÃO QUE ESSA FLOR OFERECE.

- FACIAL 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$ 248,00
65 min. (c/ extração) | R$ 334,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.138,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.070,00
Pacote 4x 65 min. (c/ extração) | R$ 1.237,00

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$ 368,00
Pacote 10x 80 min. | R$ 3.013,00

IMMORTELLE JUVENTUDE DOS OLHOS - ADD ON
Tratamento ideal para clientes preocupados com linhas finas, olheiras,
inchaço ou sinais de fadiga no contorno dos olhos.
25 min. | R$ 115,00

Disponível também para presentear.

TRATAMENTOS

PEÔNIA

A flor da peônia é adorada por sua beleza única e natural
ao revelar suas pétalas suaves e aveludadas, cobertas por um
delicado toque rosado. A L’Occitane en Provence desvendou
os poderes do extrato de peônia em novas fórmulas para
uma pele com aparência mais bonita.
Pensado especialmente para mulheres contemporâneas
e práticas que desejam aproveitar o melhor dos benefícios
da beleza, os novos produtos da linha Pivoine Flora
complementam a rotina de cuidados faciais, ideais para uma
beleza natural e sublime, sem esforço e ainda com muita
feminilidade.
O CUIDADO IDEAL PARA A PELE COM O AUMENTO
DA RADIÂNCIA!

- FACIAL PÊONIA BELEZA SUBLIME

A união do extrato de Peônia e corretores ópticos minerais para ajudar
a criar uma textura ideal e deixar a pele delicadamente perfumada.
Combinada com uma sequencia de drenagem que ajuda a estimular a
circulação da pele, este cuidado facial ajuda a embelezar a pele: reduz a
aparência de poros e linhas finas. Ajuda a deixar a textura da pele mais
uniforme, macia, aveludada e radiante
50 min. | R$ 248,00
65 min. (c/ extração) | R$ 334,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.138,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.070,00
Pacote 4x 65 min. (c/ extração) | R$ 1.237,00

TRATAMENTOS

CEDRAT
TRATAMENTOS

CADE

A madeira da árvore Cade produz um precioso óleo com
propriedades protetoras e suavizantes para pele.
A L’Occitane en Provence se inspirou nesse ingrediente para
desenvolver produtos que confortam a pele, ideais para
amenizar o desconforto causado pelo barbear.
A Linha CADE, especializada em produtos para o barbear
e cuidados corporais, é ideal para homens tradicionais e
modernos, com um barbear inovador.

- FACIAL MASCULINO BARBEADO CUIDADO E PROTEÇÃO CADE *
Tratamento que inclui barba feita à navalha com os produtos da linha
CADE, que trazem conforto à pele, além de acalmá-la após o barbear.
Também proporciona um profundo relaxamento e hidratação com nossa
exclusiva massagem facial.
45 min. | R$ 115,00
Pacote 5x 45 min. | R$ 529,00

Originário da Ásia, o Cedrat foi a primeira fruta cítrica a chegar
à Córsega, onde se tornou ícone da ilha.

- FACIAL MASCULINO -

A L‘Occitane en Provence utiliza as propriedades energizantes
do extrato de Cedrat, combinadas com uma leve textura, para
criar uma linha masculina que hidrata e energiza.

CEDRAT - CUIDADO COM A PELE MASCULINA
Este cuidado facial atende as necessidades específicas da pele masculina.
Combinado com a nossa exclusiva sequência de massagem facial, deixa a
pele macia, matificada e revigorada.

USUFRUA DAS PROPRIEDADES DO CEDRAT PARA
REVIGORAR SUA PELE.

50 min. | R$ 248,00
65 min. (c/ extração) | R$ 334,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.138,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.070,00
Pacote 4x 65 min. (c/ extração) | R$ 1.237,00

BARBEADO REVIGORANTE CEDRAT *
Barbeado perfeito à navalha com o extrato de Cedrat. Além de
proporcionar um profundo relaxamento e hidratação com a nossa
exclusiva massagem facial.
45 min. | R$ 115,00
Pacote 5x 45 min. | R$ 529,00

ENTREGUE-SE AO CONFORTO DA LINHA CADE
E ADICIONE ESTE TRATAMENTO AOS NOSSO
SERVIÇOS DE BARBEARIA.

Disponível também para presentear.
*Tratamento exclusivo na unidade Vila Nova Conceição.

TRATAMENTOS

VERBENA

A fragrância fresca de Verbena vem de suas folhas, que
meramente amassadas nas mãos já exalam um aroma
maravilhoso, puro e fresco. O extrato deVerbena da L’Occitane
en Provence caracteriza-se como orgânico, pois não é utilizado
nenhum tipo de ingrediente sintético ou químico; este aspecto
é respeitado desde o cultivo até a colheita e a destilação.
A Verbena é ideal para todos os tipos de pele, pois possui um
efeito refrescante e energizante, apreciada tanto por homens
quanto mulheres. Seu aroma promove sensação de frescor, e
é ideal para pessoas que gostam de aromas cítricos.
RENOVE SUAS ENERGIAS COM O BANHO
DE VERBENA.

- CORPORAL 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.
25 min. | R$ 115,00

TRATAMENTOS
MASSAGEM PROVENÇAL COM PINDAS
Massagem corporal com traços suaves, alivia a tensão muscular, traz de
volta o calor interior e o equilíbrio para o corpo. As fragrâncias ícones
da Provence, a Lavanda e a Verbena, são capturadas nas exclusivas
bolsas de ervas da L’Occitane en Provence.
Uma sensação única para recuperar a paz interior e o equilíbrio
energético do corpo.
80 min. | R$ 368,00
Pacote 10x 80 min. | R$ 3.013,00

LAVANDA

A palavra Lavanda vem do latim “Lavare”, que significa “lavar”.
Os romanos antigos usavam lavanda para perfumar o cabelo,
a água do banho e os tecidos das roupas e lençóis.
A Lavanda é ideal para todos os tipos de pele, especialmente
as mistas e oleosas. Possui um efeito refrescante e energizante,
apreciado tanto por homens quanto por mulheres. Seu
aroma promove sensação de frescor e relaxamento.
REALIZE UMA VERDADEIRA VIAGEM À PROVENCE
COM OS EFEITOS DA LAVANDA EM UM BANHO
RELAXANTE!

- CORPORAL 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$ 115,00

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$ 248,00
Pacote 5x 50 min. | R$ 1.138,00
Pacote 10x 50 min. | R$ 2.070,00

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

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 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
09h às 15h, 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 16h, aos domingos e feriados
vilanovaconceicao@loccitane.com.br
Petit Spa Moema

Av. Bem-Te-Vi, 11 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 5093-1117
Horário de atendimento:
09h às 20h, de de segunda a sábado
10h às 16h, aos domingos e feriados
moema@loccitane.com.br
Petit Spa Pátio Batel

Av. do Batel, 1868 Lj 141 - Curitiba - PR
Tel.: (41) 3018-8834
Horário de atendimento:
14h 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
Horário de atendimento:
09h às 22h, de segunda a sábado
12h às 21h, aos domingos e feriados
riomar@loccitane.com.br

SPAS BY L’OCCITANE
EN PROVENCE
Beach Park

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

Campo Bahia Hotel
Avenida Beira Mar, 1885
Santa Cruz Cabrália – BA
Tel.: (73) 3162-4690
www.campobahia.com/pt/spa
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
Gran Spa

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

Av. Rotary, 134
Campinas - SP
Tel.: (19) 3794-4625
www.inbl.com.br/in-beauty-luxury

Le Canton

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

Mata Atlântica

Spa Comandatuba

Le Spa

Spa Santa Clara

Nannai

Spa Vitalita

Nau Royal

Toriba

Pousada Quinta dos Pinhais
Estrada do Pico Agudo, km 3
Santo Antônio do Pinhal - SP
Tel.: (12) 3666-2030
www.quintadospinhais.com.br
Hotel Santa Teresa MGallery By Sofitel
R. Alm. Alexandrino, 660
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3380-0200
www.santateresahotelrio.com
Nannai Beach Resort - Rodovia PE 09,
Praia de Porto de Galinhas
Porto de Galinhas - PE
Tel.: (81) 3552-0100
www.nannaispa.com.br
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

Hotel Transamérica Comandatuba
Ilha de Comandatuba, s/n
Una – BA
Tel.: (73) 3686-1122
www.transamerica.com.br/comandatuba/
Santa Clara Eco Resort
Rodovia SP-215, KM 197
Dourado – SP
Tel.: (16) 3345-4004
www. santaclaraecoresort.com.br
Hotel Sheraton da Bahia
Av. Sete de Setembro, 1.537
Salvador - BA
Tel.: (71) 3021-6700
www.starwoodhotels.com
Hotel Toriba
Av. Ernesto Diederichsen, 2.962
Campos do Jordão - SP
Tel.: (12) 3668-5000
www.toriba.com.br

SPAS BY L’OCCITANE
AU BRÉSIL
Casa da Montanha

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

