
MASSAGENS
As nossas massagens são de relaxamento e bem-estar

e não de cariz terapêutico ou médico

        
AROMATERAPIA                50min €65
(Corpo inteiro) 
(Relaxante - combinação lavanda ou 
Recuperação - combinação eucalipto)
A perfeita combinação de aromaterapia e massagem! 
Preciosos óleos de plantas e flores são usados para desper-
tar os sentidos, reduzir o stress e promover total relaxamen-
to. 

CORPO INTEIRO ANTI-STRESS         50min €65
Massagem personalizada para trabalhar áreas de 
tensão nas costas, ombros e pescoço, pernas, pés e 
braços.

CABEÇA, PESCOÇO & OMBROS             30min €35
Recomendado para quem tem tensão acumulada no 
couro cabeludo, pescoço & ombros. Pode escolher a 
massagem com ou sem óleo no couro cabeludo.

COSTAS, PESCOÇO & OMBROS              30min €35
Massagem concebida para libertar as tensões 
acumuladas nas costas, pescoço e ombros.

PERNAS & PÉS         30min €35
Excelente para pés e pernas cansados.

ALÍVIO PÉS         30min €35

(Esfoliação & Massagem)
Este tratamento começa com uma esfoliação aos pés 
seguida de uma massagem que o deixará a andar nas 
nuvens.

REFLEXOLOGIA      30min €35
Terapia podal com pressões nos pontos reflexos do pé que 
ativa todos os sistemas do corpo humano, promovendo um 
relaxamento profundo e bem-estar físico.

PEDRAS QUENTES
• Costas        30min €50
• Corpo Inteiro        50min €75
Esta massagem com pedras quentes é perfeita para 
de-stressar, usando o calor das pedras basálticas, que 
penetram profundamente nos músculos tensos, dando 
uma incrível sensação de bem-estar.

MASSAGEM A DOIS               50min €140
(Corpo Inteiro)                  
(preço para 2 pessoas na Spa Suite)
Mime-se com uma massagem de corpo inteiro 
(Anti-stress ou Aromaterapia) para dois na 
nossa Spa Suite.

FACIAIS 
Os faciais de 50min incluem limpeza, esfoliação com vapor, 

massagem com sérum ou ampola, máscara, creme de olhos e 
rosto

EXPRESSO       30min €35 
Uma massagem facial rejuvenescedora para uma tez 
radiante.
 

LIMPEZA PROFUNDA    50min €65
Inclui extracção de impurezas e máscara purificante. 
Óptimo para peles oleosas / congestionadas.

ESSENCIAL     50min €65
Facial personalizado de acordo com o seu tipo de pele.

CALMANTE     50min €65
Concebido especialmente para peles sensíveis. Inclui 
uma esfoliação suave e uma máscara calmante e hidra-
tante para reduzir inflamação.

REJUVENESCEDOR    50min €65
Uma mistura perfeita de ingredientes rejuvenescedores que vão 
deixar a sua pele profundamente nutrida e hidratada.

MANICURES & PEDICURES
(tempos estimados)

Unhas são limadas, cutículas arranjadas. Hidratação de 
mãos / pés.

Tenha em atenção: não retiramos ou remendamos unhas 
de gel, acrílico, fibra de vidro ou extensões. Trabalhamos 
apenas com verniz normal e verniz gel.

Manicure Expresso    25min €23
(sem verniz)

Spa Mani    40min €35 
(verniz normal)

Spa Mani Gel     50min €45 
(não inclui remoção verniz gel)

Express Pedi     25min €23
(sem verniz)

Spa Pedi                            40min €35
(verniz normal)

Spa Pedi Gel     50min €45
(não inclui remoção verniz gel)

Pedi Especial    40min €45
(remoção de peles secas, sem verniz)

Pedi Deluxe    55min €55
(remoção peles secas, com verniz normal)

Pedi Deluxe Gel     70min €65 
(remoção de peles secas, com verniz gel)
(não inclui remoção verniz gel)

por favor trazer calçado aberto

Tenha em atenção: não removemos verrugas plantares, 
nem calos nas pédicures. 

EXTRAS: 

Remoção verniz gel    20min €12
(mãos ou pés) 

Aplicação verniz gel   20min €20
(mãos ou pés)

Remoção & Reaplicação verniz gel  35min €30
(mãos ou pés)

Arranjo unha verniz gel                  15 min €10
(reconstrução por cada unha & verniz gel)

Pintura com verniz normal  15min €10
(mãos ou pés)

Remoção verniz normal    10min €5
(mãos ou pés)

EPILAÇÃO
Sobrancelhas      15min €10
Perna Inteira      30min €30
Meia Perna      20min €20
Axilas       10min €10
Linha Bikini*     20min €15
Buço / Queixo     10min €10
Perna Inteira & Linha Bikini* & Axilas   45min €50

*epilação brasileira não disponível

Preços válidos apenas para clientes Enotel regime Tudo Incluído 
 Para clientes não-Enotel (exteriores) 

é necessário a compra de um Passe Diário (por pessoa).


