SPA & Bem-Estar
SPA & Well-Being

Serviço de Massagens /
Massage Services
Massagem Relaxamento / Relaxation Massage
A Massagem de Relaxamento é uma massagem profunda e relaxante, que restabelece o
equilíbrio do corpo e mente. Aplica-se um óleo essencial selecionado e várias técnicas que têm
como principal função promover a melhoria da circulação sanguínea, remover substâncias tóxicas,
aliviar o stress e restabelecer a área psico-emocional, fisiológica e energética de cada indivíduo.
The Relaxation Massage is a deep, relaxing massage that re-establishes the balance of body
and mind. Applied a selected essential oil and several techniques that have as main function
to promote the improvement of blood circulation, remove toxic substances, relieve stress and
reestablish the Psycho-emotional, physiological and energetic area of each individual.

1h

70€

Geotermal / Geothermal
Massagem calmante que proporciona uma importante acção desintoxicante, relaxante e drenante,
devido a uma estimulação profunda do metabolismo com pedras quentes de basalto ricas em
ferro e magnésio, juntamente com óleos essenciais terapêuticos. Uma verdadeira fusão de energia
relaxante.
Soothing massage that provides important detoxifying, relaxing and draining action due to a deep
metabolism stimulation with basalt hot stones, rich in iron and magnesium along with essential
therapeutic oils. A real fusion of relaxing energy.

1h30

85€

Zen Integral / Integral Zen
Massagem extremamente envolvente focada nas regiões de maior tensão (costas) e trabalhando
muito bem as extremidades (cabeça, mãos e pés). Ajuda a diminuir todo o stress do dia-a-dia, a
aliviar as dores musculares e a usufruir de uma enorme sensação de paz e serenidade no final da
massagem.
Extremely immersive massage focused on the regions of greatest tension (back) and working the
extremities (head, hands and feet) very well. It helps to reduce all the stresses of daily life, relieve
muscle aches and enjoy a tremendous sense of peace and serenity at the end of the massage.

1h

85€

Massagem de Relaxamento Localizada / Localized Relaxation Massage
(costas ou pernas) / (back or legs)
A Massagem de relaxamento localizada, é ideal para aliviar dor ou incómodos locais nos pontos
mais propensos a acumular tensão e cansaço (costas ou pernas).
Tem o objetivo de promover a sensação de relaxamento e bem estar imediato, prevenindo lesões
e fadiga muscular.
The Localized Relaxation Massage is ideal for relieving local pain or discomfort at points most likely to
accumulate tension and tiredness (back or legs).
It aims to promote a feeling of relaxation and immediate well-being, preventing injuries and muscle
fatigue.

30min

37€

Estética /
Aesthetics

Esfoliação / Exfoliation
Efeito relaxante e antistress. Acalma e hidrata a pele. Adequa-se a todos os tipos de pele, os
produtos usados são de origem vegetal. Sugerimos que acompanhe com massagem relaxante.
Relaxing and anti-stress effect. Soothes and moisturizes the skin. Suitable for all skin types, used
products are of vegetable origin. We suggest you to go with a relaxing massage.

1h

45€

Envolvimentos /
Involvements

Chocoterapia / Chocotherapy
Em forma de esfoliação, envolvimento, banho de imersão ou massagem (muitas vezes o
tratamento inclui mais do que uma vertente), o chocolate é igualmente vantajoso para o
corpo porque estimula a circulação sanguínea, combate a celulite, ajuda a eliminar as toxinas
acumuladas, tonifica e hidrata, devolvendo à pele o brilho, elasticidade, proteína e colagénio que
necessita para estar sempre jovem. Só o facto de estar envolto numa manta de chocolate da
cabeça aos pés confere uma sensação de conforto e tranquilidade irrepetível.
In the form of exfoliation, involvement, immersion bath or massage (often the treatment includes more
than one strand), chocolate is also advantageous for the body because it stimulates blood circulation,
combats cellulite, helps eliminate accumulated toxins, tones and hydrates, giving the skin the shine,
elasticity, protein and collagen it needs to stay young. Just being wrapped in a chocolate blanket from
head to toe gives a sense of comfort and unrepeatable tranquility.

1h

90€

Argiloterapia / Clay Therapy
A argiloterapia é uma técnica à base de um produto natural, a argila, um tipo de rocha
sedimentar que se origina da lenta erosão dos granitos. É rica em oligoelementos que
participam na reconstrução dos tecidos, em alumínio e zinco que atuam na cicatrização e o
ferro que produz energia e oxigênio para as células.
Tem diversas propriedades: é antioxidante, secativa, antisséptica e desintoxicante. A
hidratação com argila alivia a tensão muscular, ativa a circulação sanguínea, colabora com a
suavização das machas na pele, regenera os tecidos, desintoxica, e ajuda a eliminar o stress.
Clay therapy is a technique based on a natural product, clay, a type of sedimentary rock that
originates from the slow erosion of granites. It is rich in trace elements that participate in tissue
reconstruction, in aluminum and zinc that act in healing and the iron that produces energy and
oxygen for the cells.
It has several properties: it is antioxidant, drying, antiseptic and detoxifying. Hydration with clay
relieves muscle tension, activates blood circulation, collaborates with smoothing the spots on the
skin, regenerates tissues, detoxifies, and helps eliminate stress.

1h

90€

Combinados / Combined
Chocoterapia + Massagem de Relaxamento
Chocotherapy + Relaxation Massage

2h

145€

2h

145€

1.30h

100€

Argiloterapia + Massagem de Relaxamento
Clay Therapy + Relaxation Massage
Esfoliação + Massagem de Relaxamento
Exfoliation + Relaxation Massage

Massagens Piscina Exterior / Outdoor Pool Massages
Aproveite para relaxar junto da nossa piscina, com a oferta de massagens que lhe proporcionam
um bem estar único. Relaxe e sinta alívio total do stress diário, restabelecendo o equilíbrio físico e
emocional..
Take the opportunity to relax next to our pool, with the offer of massages that provide you with a
unique well-being feeling. Relax and feel complete relief from daily stress, restoring physical and
emotional balance.

Serviços / Services
Massagem de Relaxamento
Relaxation Massage

1h

70€

30 min

37€

Massagem de Relaxamento Localizada
Localized Relaxation Massage

Faça uma pausa em
pleno contacto com
a natureza
Take a break in full
contact with nature

Faça a sua reserva em:
Make your reservation at:

253 646 267 | reservas@pousadela.pt

