Massagens
Massage

Experiencie os benefícios de uma massagem,
em que o toque terapêutico e os aromas
cuidadosamente selecionados se fundem,
resultando numa viagem
verdadeiramente relaxante.
Experience the benefits of a massage where
the therapeutic touch and the selected aromas
melt conducting to a truly relaxing journey.

Massagem Envolvente de Costas ° Enveloping
Back Massage
A ação descontraturante e remineralizante do lodo marinho
combinado com a ação oxigenante da videira vermelha preparam
as costas para a massagem final, devolvendo-lhe a sensação de
leveza e bem-estar desejadas.
The muscle relaxing and remineralising action of mineral sea
mud together with the oxygenating properties of red vine leaf
prepare your back for the final massage, imparting a feeling of
weightlessness and well-being to you.
Tempo · Time · 60’ · 60€

Massagem de Relaxamento ° Relaxing Massage
As propriedades do óleo da videira vermelha, enriquecido com óleos
essenciais, vão intensificar a ação relaxante do ritual de massagem.
The properties of red vine leaf oil, enriched with essential oils,
intensify the relaxing action of this massage ritual.
Tempo · Time · 50’ · 50€

Deep Tissue Massage
Massagem muito popular entre o público masculino devido à sua
ação tonificante e energizante. Trabalha profundamente as tensões
musculares. Alivia o stress e aumenta a sensação de vitalidade e
bem-estar.
A very popular massage among our male clients due to its toning
and energizing action. It works deeply on muscle tensions. It
alleviates stress and increases the feeling of vitality and well-being.
Tempo · Time · 50’ · 60€

Rebalance Massage
Massagem localizada costas e membros inferiores. Um momento
de tranquilidade, com a aplicação de óleo essencial de Lavanda,
oferecendo-lhe a leveza e vitalidade, libertando do stress toda a
tensão muscular.
Local massage in back and legs. A moment of tranquility, with the
application of essential oil of Lavender, offering you the lightness
and vitality, releasing the stress and muscular tension.
Tempo · Time · 30’ · 30€
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Massagem com Velas Quentes ° Candle Massage
A vela de massagem floral, confere hidratação a todo o tipo de pele,
contribui na regeneração celular com propriedades anti-oxidantes e
anti-inflamatorias. Formulação 100%, rica em vitaminas A e E.
The floral massage candle, provides hydration to all all kinds
of skin, contributes to cell regeneration with anti-oxidant and anti-inflammatory properties. 100% formulation, rich in vitamins A and E.
Tempo · Time · 60’ · 70€

Wine Deep Relax
Este é um tratamento exclusivo, criado pelas nossas Terapeutas.
As propriedades únicas do Vinho Verde, Ajudam a restabelecer o
equilíbrio entre o relaxamento e o rejuvenescimento da nossa pele,
devolvendo-lhe a sensação de leveza e de bem-estar. Usufrua de um
ritual rico em antioxidantes proporcionado pela riqueza das castas
existentes na nossa propriedade.
This is an exclusive treatment created by our Therapists. The unique
properties of Vinho Verde help to restore the balance between
relaxation and rejuvenation of our skin, giving it back a feeling of
lightness and well-being. Enjoy a ritual rich in antioxidants provided
by the richness of the existing grape varieties on our property.
Tempo · Time · 50’ · 60€

Momento Especial e Doce ° Massagem de Criança
Sweet and special moment ° Kids massage
O toque através da massagem corporal é capaz de acalmar, relaxar
e suavizar a pele e é vital para um desenvolvimento harmonioso das
crianças. As propriedades do óleo de amêndoas doces proporciona
um aroma delicado, naturalmente rico em proteína E e vitaminas
A, B e E.
The touch through body massage is able to soothe, relax and
smooth the skin and is vital for the harmonious development of
children. The properties of sweet almond oil provide a delicate
aroma, naturally rich in protein E and vitamins A, B and E.
Tempo · Time · 25’ · 30€
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