SPA MENU

A pele
é o nosso objetivo.
A ciência
é o nosso guia.
A alma
é o cuidado que temos
para com as pessoas e para com o mundo
que nos rodeia.
A nossa oferta é enaltecida pelos nossos produtos
que abraçam a inovação formulativa e
caracterizam os tratamentos e rituais criados
para tornar a experiência dos nossos clientes única.

SEM
SILICONES, PARABENOS,
ÓLEOS MINERAIS, COLORANTES ARTIFICIAIS,
DERIVADOS DE ANIMAIS

ROSTO
CORREÇÃO
E LIFTING

SUBLIME SKIN COMPLETE
Restaura a compacidade da pele com uma máscara
lifting antienvelhecimento com resultados visíveis.
A Active lift™ Massage, inspirada nas técnicas Kobido,
reduz as rugas e dá um novo tónus ao rosto.
SUBLIME SKIN PEEL EXPRESS
Peeling inovador em 2 passos. Estimula a renovação
celular restaurando a luminosidade.
EYE PATCH (ADICIONAL)
Uma tripla ação contra papos, olheiras e rugas para
revitalizar a luminosidade e juventude do contorno dos
olhos.

LIMPEZA

IMPUREZAS

ESSENTIAL EXPRESS
Limpa em profundidade e esfolia, eliminando
impurezas e imperfeições sem danificar. Para uma pele
luminosa e regenerada.
ACTIVE PURENESS COMPLETE
Limpeza profunda caracterizada por uma máscara
peel-off inovadora com alga spirulina. Intenso e
delicado, purifica e equilibra a pele deixando-a fresca e
compacta.
ACTIVE PURENESS EXPRESS
Tratamento expresso purificante e normalizante para
peles oleosas e impuras. Caracterizado por uma
máscara com argila branca e verde para contrastar a
hiperprodução de sebo e ajudar a matificar a pele.

100€ | 60 MIN.

70€ | 45 MIN.

20€ | 15 MIN.

50€ | 20 MIN.

70€ | 50 MIN.

50€ | 30 MIN.

HIDRATAÇÃO

HYDRAMEMORY MASSAGE
Tratamento profundamente hidratante e antioxidante
para o rosto, pescoço e decote. Deixa a pele
hidratada e sedosa, restaurando a firmeza, nutrição e
luminosidade graças à aplicação específica da máscara
com pincéis e à massagem exclusiva.
EXPRESS

SENSIBILIDADE

REMEDY MASSAGE
Tratamento renovador, fortificante e calmante
recomendado para peles sensíveis, frágeis e propensas
a vermelhidão. A exclusiva REMEDY MASSAGE
inspirada em técnicas de fisioterapia e osteopatia, com
a utilização de pedras de jade, ajuda a desintoxicar e
restaurar a saúde e a beleza da pele.
EXPRESS

70€ | 60 MIN.
55€ | 30 MIN.

70€ | 60 MIN.
55€ | 30 MIN.

SPA RITUALS
RITUAL DO SONO
Ritual de aromaterapia a ser realizado após as 17h
que atua em três vias sensoriais promovendo o sono,
reequilíbrio físico e recuperação do jet-lag graças à
sinergia da mistura de óleos essenciais Tranquillity™, à
Música exclusiva e à massagem com pinceis suaves.

70€ | 60 MIN.

TRANQUILLITY™ RITUAL
Massagem conectiva aromática. Atua nas contraturas
musculares e alivia as tensões e contrações para uma
sensação de relaxamento profundo.

100€ | 90 MIN.
70€ | 60 MIN.

TRANQUILLITY™ BODY
AROMASOUL RITUAL SCRUB
Um ritual de renovação enriquecido pelas propriedades
do riólito vulcânico e os benefícios da aromaterapia do
blend para uma pele sedosa e profundamente nutrida.
AROMASOUL MASSAGE
Ritual de aromaterapia com ação drenante, que combina a eficácia remodelante com o benefício de uma
harmonização personalizada graças à escolha entre os
quatro blend de óleos e essências aromáticas provenientes do antigo Oriente, a bacia do Mediterrâneo, o
mundo árabe e indiano.

50€ | 30 MIN.

60€ | 45 MIN.

100€ | 80 MIN.

SALT MASSAGE
Ritual com sal dos Himalaias, ideal para uma intensa
ação purificadora e revitalizante. Desintoxica e melhora
a ação dos tratamentos de remodelação.
TIBETAN SOUND MASSAGE
Ritual exclusivo com taças tibetanas tradicionais,
extraordinariamente envolvente, para redescobrir a
harmonia do corpo, mente e alma.
HOT STONE MASSAGE
Ritual original com pedras quentes e óleos essenciais
que alivia dores musculares e promove relaxamento
profundo.

100€ | 75 MIN.

90€ | 75 MIN.

90€ | 60 MIN.

CORPO
DRENAR

DISSOLVER

REATIVAÇÃO

AROMATHERAPIC WRAP
Tratamento aromaterapeutico intensivo com envolturas ou
máscara corporal bifásica para combater as imperfeições
da celulite causadas por má microcirculação e retenção
de líquidos. Melhora a microcirculação dando uma
sensação de leveza às pernas.
BAGNI DI PISA THERMAL MUD
Tratamento intensivo com lama termal de Bagni di Pisa
com ação desintoxicante e anticelulite. A mistura de
óleos essenciais promove uma purificação profunda
dos tecidos, enquanto as algas Fucus e Laminaria
promovem uma ação lipolítica.

80€ | 60 MIN.

85€ | 60 MIN.

THERMOGENIC WRAP
Tratamento intensivo com ação termogénica remodelante
indicado para corrigir as imperfeições da celulite.
Melhora a microcirculação graças ao efeito lipolítico.

80€ | 60 MIN.

GROTTA GIUSTI THERMAL MUD
Tratamento com lama termal que aquece e relaxa os
músculos, remineraliza e purifica. Tratamento termogénico
para articulações e músculos, estimula o fluxo de energia
e dá uma sensação de conforto e vitalidade.

80€ | 60 MIN.

BODY ACTIVE MASSAGE
Tratamento intensivo remineralizante, remodelador e
tonificante com a inovadora máscara corporal de Argila
Amarela do Brasil com extrato de Plâncton. A eficácia é
reforçada pela massagem exclusiva que combina o uso
de Rolos de Massagem de Bamboo com técnicas Tuina.

80€ | 60 MIN.

TONIFICAR

ELASTICIZING MASK
Tratamento refirmante com efeito tonificante, confere
elasticidade e restaura a hidratação da pele, deixando-a
suave, sedosa e compacta.
FIRMAR NUTRIR
O tratamento anti envelhecimento perfeito para firmar,
tonificar e elasticizar a pele. Um envolvimento do corpo
sob medida, com agua termal remineralizante numa
lama cremosa, ou com ingredientes ativos nutritivos
e elasticizante numa máscara envolvente que renova
profundamente a pele e promove a síntese de colagénio.
MATERNIDADE
O Tratamento ideal durante a gravidez, bem como
pós-gravidez, graças à ação elasticizante e nutritiva
dos ingredientes ativos naturais. Melhora a circulação,
reduz o inchaço e inibe as estrias.

80€ | 60 MIN.

80€ | 60 MIN.

80€ | 60 MIN.

ESPECIAL
MÃOS

PÉS
MÃOS & PÉS

SPECIALIST MANICURE
Tratamento ritual relaxante com ação regeneradora,
reestruturante e elastizante.
SPECIALIST PEDICURE
Tratamento ritual relaxante, suavizante e nutritivo.
SPECIALIST RITUAL
Tratamento ritual relaxante, com ação reestruturante,
regeneradora e elasticizante nas mãos e antebraços;
suavidade e nutrição para os pés e parte inferior das
pernas.

40€ | 30 MIN.

40€ | 30 MIN.

55€ | 45 MIN.

GENERAL TEX
TURES
Effetto Moltiplica

al 30%

INFORMAÇÕES
RESERVAS

As reservas podem ser efectuadas no Day Spa, Recepção do Resort, por telefone
ou email, devendo as mesmas ser efectuadas com uma atencedência de 24
horas.

ALERGIAS
Na eventualidade de alguma condicionante de saúde, é da
responsabilidade do cliente informar previamente a existência da mesma,
caso contrário o Day Spa não se responsabilizará por qualquer incidente.
CANCELAMENTOS
Os cancelamentos devem ser efectuados no limite 2 horas antes da hora
prevista da respectiva marcação, caso contrário será cobrado o valor
integral..
Sugerimos que se apresentem no Day Spa 10 minutos antes da
marcação, evitando deste modo atrasos irrecuperáveis que irão reduzir o
tempo previsto para o tratamento.

Contacte-nos para mais informações sobre os nossos tratamentos.
DAY SPA [ Comfort Zone ].

Bom Sucesso Resort, Rua do Comércio 27 | 2510-688 Óbidos | T: 924 439 894
dayspa@bomsucesso.net | www.bomsucesso.net | www.facebook.com/bomsucessoresort
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