
Encontre em todos os nossos tratamentos faciais 
a fusão perfeita entre o toque terapêuticos e 
os aromas cuidadosamente selecionados para 
a sua pele, que lhe garantem uma experiencia 

verdadeiramente relaxante,

Find in all our facial treatments the perfect fusion 
between the therapeutic touch and the aromas 

carefully selected for your skin which guarantee you 
a truly relaxing experience.

Tratamento Faciais

Facial Treatments



15

Cuidado Hyaloron  °  Hyaloron Care

A sua majestosa fórmula combina, mediante alta tecnologia, os 

três pesos moleculares do ácido hialurónico. Além disso, adiciona 

ativos nutricionais que ajudam a epiderme a recuperar a sua função 

protetora e hidratante, assim como a regenerar de forma natural  

o nosso próprio ácido hialurónico.

The majestic formula combines, through high technology,  

the three molecular weights of hyaluronic acid. Furthermore, 

it adds nutritional assets that help the epidermis to recover  

its protective and moisturizing function, as well as to naturally 

regenerate our own hyaluronic acid.

Tempo  ·  Time  ·  60’  ·  75€

Cuidado Hydrasens  °  Hydrasens Care

Hydrasens foi desenvolvido para todo o tipo de peles em especial 

as mais sensíveis ou congestionadas. Os efeitos alcançados são: 

sensação de frescura, suavidade e bem-estar, ação descongestionante 

e tonificante, ação anti-inflamatório e regeneradora dos tecidos 

cutâneos. Uma combinação de ingredientes ativos que restauram a 

natural barreira hidrolipídica.

Hydrasens has been developed for all types of skins especially the 

most sensitive or congested. The effects achieved are: freshness 

sensation, softness and well-being, decongestant and invigorating 

action, anti-inflammatory and regenerative action of cutaneous 

tissues. A combination of active ingredients that restore the natural 

hydrolipidic barrier.

Tempo  ·  Time  ·  50’  ·  55€



Cuidado Hydranergie  °  Hydranergie Care

Cuidado de rosto recomendado para peles desvitalizadas. A sua 

formulação baseia-se numa combinação perfeita de princípios 

ativos que nutrem, reestruturam, reparam, firmam a pele, 

retardando o envelhecimento e fazendo com que esta recupere a 

perda de vitalidade.

Recommended face care for devitalized skin. this formulation is 

based on a perfect combination of active principles that nourish, 

restructure, repair, firm the skin, age delaying and making it recover 

from the loss of vitality.

Tempo  ·  Time  ·  50’  ·  60€



Cuidado Luxury Caviar  °  Luxury Caviar Care

O caviar constitui um cocktail completo de substâncias marinhas 

concentradas, com um extraordinário poder de regenerar e 

devolver firmeza à pele. As pérolas negras de caviar contém uma 

proteína que acelera o processo de regeneração celular. As suas 

propriedades antioxidantes promove a oxigenação da pele, mantém 

a elasticidade e proporciona maior firmeza.

Caviar is a complete cocktail of concentrated marine substances with 

an extraordinary ability to regenerate and restore firmness to the skin. 

The black caviar pearls contain a protein that speeds up the process of 

cell regeneration. Its antioxidant properties promote oxygenation of 

the skin, maintains elasticity and provides greater firmness.

Tempo  ·  Time  ·  60’  ·  65€

Cuidado Vinum Oxygenant  °  Vinum Oxygenant 
Care

Cuidado de rosto Bioenergético baseado em 4 experiências únicas 

que ativa os mecanismos naturais de foto protecção, graças à 

introdução na pele de um concentrado de antocianinas e resveratrol 

da videira vermelha. Aumenta a absorção de antioxidantes e 

diminui a elastose. Recomendado para todos os tipos de pele. 

Bioenergetic face care based on 4 unique experiences that 

activates the natural photo protection mechanisms, thanks to 

the introduction into the skin of a concentrate of anthocyanins 

and resveratrol from the red vine. It increases the absorption of 

antioxidants and reduces elastosis. Recommended for all skin types.

Tempo  ·  Time  ·  60’  ·  70€

Limpeza de Pele  °  Skin Cleansing

A ação remineralizante do lodo marinho permite ter uma pele 

limpa, saudável e radiante. A limpeza de pele elimina as impurezas, 

reduz o acne, previne o surgimento das rugas e estimula a 

regeneração celular.

The remineralizing action of marine mud allows you to have clean, 

healthy and radiant skin. Skin cleansing eliminates impurities, 

reduces acne, prevents the appearance of wrinkles and stimulates 

cell regeneration.

Tempo  ·  Time  ·  90’  ·  85€


