Massatges Corporals
Massatge relaxant 30 min.
Massatge de relaxació global. Massatge manual suau que relaxa la musculatura i rebaixa
tensions. 60 min.
Massatge amb Pindes. Massatge realitzat amb bossetes de teixit natural farcides d’herbes
aromàtiques, plantes medicinals, arròs i olis essencials. Aquests elements s’escalfen al vapor
i s’introdueixen a la bosseta, que s’utilitza com a eina per a realitzar el massatge, efectuant
pressions en diferents llocs. Tres massatges amb efectes diferents a triar:
* Pindes de te verd i menta. -Descontracturants naturals i activadors de la circulació
sanguínia* Pindes de cafè i canyella. -Anticel-lulítics i antioxidants naturals* Pindes d’espígol i llimona. -Calmant i antiinflamatori natural60 min.
Drenatge limfàtic integral (corporal i facial). Els massatges limfàtics ajuden a l’estimulació
del sistema limfàtic, que és aquell que es fa càrrec de l’eliminació de les toxines del cos i de
l’excés de líquids. 90 min.
Massatge Terapèutic. Mobilitza les contractures musculars i desintoxica el cos, a més
d’alleujar el dolor. 70 min.
Massatge d´Espelmes. Afavoreix la microcirculació perifèrica i contraresta la retenció de
líquids. Contribueix a hidratar i nodrir profundament la pell de forma duradora i a rebaixar
tensions emocionals. 60 min.
Massatge Neurosedant. Aquest massatge profund i integral afavoreix la descàrrega de la
tensió muscular provocada per l’estrès, millorant l’alliberament de l’energia bloquejada i
disminuint el dolor i la rigidesa dels músculs del cos. 60 min.
Massatge Craneofacial. Permet eliminar la tensió i l’estrès, que moltes vegades deriven en
migranyes i maldecaps. 40 min.
Massatge de Gemmes. Permet combinar el massatge terapèutic amb l’ús terapèutic natural
de pedres fredes o calentes. 60 min.
								

Rituals
RITUAL DE LES ESPÈCIES: Aquest tractament inclou peeling natural amb guant de crinera
per sanejar la pell i obrir els porus + embolcall nutritiu i regenerant + massatge actiu de
llavors de grosella negra que aporta vitamina C i B a la pell per a un efecte rejovenidor i
revitalitzant. 90 min.
RITUAL AMBRE SENSUAL: Aquest tractament inclou peeling amb pela d’ametlles i taronja+
embolcall d´argània i argila blanca+massatge corporal relaxant amb llard de karité. 90 min.
RITUAL DE LES DELÍCIES: Aquest tractament inclou una neteja corporal amb gel crema +
exfoliació amb proteïnes de seda + embolcall nutritiu amb karité pur + massatge corporal
+ mascareta facial. 90 min
RITUAL D’ARJEELING: Aquest tractament inclou un bany de crema-gel te verd & gingebre
+ exfoliació amb sals + embolcall de karité pur + oli de bellesa i llet nutritiva + massatge
corporal. 90 min
RITUAL FANG DEL MAR MORT: Aquest tractament inclou exfoliació amb sals del Mar
Mort + embolcall de sals del mar Mort + massatge corporal. 90 min.
RITUAL CAMES CANSADES: Aquest tractament inclou infusió drenant i depurativa +
peeling amb sals del mar Mort + embolcall d’algues + massatge de drenatge limfàtic en
cames i abdomen. 90 min.
RITUAL CÉSAR: Tractament Masculí que inclou, peeling corporal al te verd + embolcall +
massatge terapèutic en esquena + mascareta facial + infusió de te verd.
90 min.

* Atès que alguns d’aquests Rituals solament es realitzen segons les seves propietats
preguem sol·licitin consell sobre els mateixos al nostre personal especialitzat. Gràcies.

								

Tractaments per a peus
Pedicura Express: tallar + llimar + esmaltar
Pedicura Bàsica: repassar cutícules + tallar + llimar + esmaltar
Pedicura SPA: peeling natural de peus + repassar cutícules i rugositats + massatge hidratació
profunda + esculpir + esmaltar
Pedicura Francesa: acabat d’ungles “French Style”
Tractaments per a mans
Manicura Express: tallar + llimar + esmaltar
Manicura Bàsica: repassar cutícules + tallar + llimar + massatge hidratació + esmaltar
Manicura SPA: peeling natural de mans + repassar cutícules + massatge hidratació profunda
+ esculpir + esmaltar
Esmaltat “ Francesa”: acabat d’ungles “French Style”
Tractaments Facials
Neteja de cutis 60 min.
Tractament d’hidratació profunda 60 min.
Massatge Drenatge Facial 35 min.
Massatge Facial a les pedres de Jade 40 min.
Tractament especial Flaix de bellesa facial (neteja+ peeling+ hidratació) 30 min.

								

*Massatges a l’aire lliure
Massatge corporal relaxant a l’aire lliure en llitera. Servei de te fred. 45 min.
Massatge craneofacial a l’aire lliure. 30 min.

*Massatges en Parella
Massatge “Relaxació Intensa” en Parella: Tractament de relaxació profunda amb massatge
d’olis essencials relaxants. Cura Antiestrès. 60 min.
Massatge neurosedant en Parella: L’efecte reverteix directament sobre dos dels sistemes
més importants de l’organisme: el sistema nerviós i el sistema muscular. 60 min.

*Ritual en Parella
Per a ella: Drenatge i massatge facial a les esferes de jade, massatge corporal relaxació total
amb “candle massage”.
Per a ell: Massatge craneofacial + massatge descontracturant amb olis essencials.
90 min.
Tractaments a la sala Vichy

*

Tractament corporal amb base de fang del Mar Mort 60 min.
Tractament corporal amb peeling natural (sucre i mel) 60 min.
Tractament corporal amb peeling de fruites (extractes de fruites i sals) 60 min.
Tots els nostres tractaments Vichy es realitzen amb productes naturals. Recomanem
hidratació i repòs post-tractament.

*

Serveis sota petició
-mínim 24 hores d’antelació-

								

*Massatge Thai
Massatge Tailandès -Nuad Phaen Boran com és conegut a Tailàndia, és un treball corporal
mil·lenari i sagrat, sempre ha estat vinculat al Budisme, per tant és una de les formes de
massatge més antigues que es coneixen. És l’art de “guarir amb dues mans i un cor”. Segons
explica la llegenda, remunta fa més de 2.500 anys, quan el príncep Siddhartha (Buda) a
l’edat de 29 anys va decidir abandonar el palau on vivia i anar a la recerca de l’espiritualitat.
El rei Suddhodan, pare de Buda, va demanar al seu metge personal, Khru (mestre) Shivako,
acompanyar al seu fill. Després de recórrer tot el sud-est asiàtic, van arribar a Tailàndia.
Khru Shivako tenia coneixements de massatge ayurveda, ioga i plantes medicinals. Llavors
ho va fusionar amb la tècnica del massatge tailandès.
Massatge basat en pressions, estiraments i manipulacions articulars, on treballem grups
musculars que normalment no es treballen en tanta profunditat.
60 min.
120 min.
Lue Sri Dadton - Autoestirament del asceta o ermità tailandès, també conegut com a ioga
tailandès, era practicat antigament només dins dels temples budistes. Consisteix en una
seqüència de moviments en els quals es treballa la respiració, coordinació, força i equilibri.
Són 80 postures, però en una sessió, es practiquen al voltant de 20 postures sempre segons
el ritme de cada client.
45 min.

*Serveis sota petició

-mínim 24 hores d’antelació-

								

*Rituals Ayurvèdics
Lord Shiva Ritual: Tractament antiestrès amb tècniques de la medicina Ayurvèdica.
90 min.
Godess Pravati Ritual: Tractament anticel.lulític amb productes Ayurvèdics.
90 min.
Lord Surya Ritual: Tractament Ayurvèdic facial masculí antiestrès.
90 min.
Kumari Face Ritual: Tractament facial antioxidant.
90 min.
Kapha Ritual: Tractament específic per a persones amb “Dosha” dominant tipus Kapha.
90 min.
Pitta Ritual: Tractament específic per a persones amb “Dosha” dominant tipus Pitta.
90 min.
Vata Ritual: Tractament específic per a persones amb “Dosha” dominant tipus Vata.
90 min.
Abhyanga: Massatge Ayurvèdic amb olis d’herbes. S’usa per equilibrar l’energia en el
cos, desbloquejar els canals i netejar els xakras i la sang. En aquesta tècnica de massatge
s’utilitzen moviments llargs i energètics.
90 min.
Marma: Massatge Ayurvèdic d´acupressió. Mitjançant les tècniques d´amassament,
digitopuntura i fricció es treballa sobre el sistema circulatori, limfàtic, emocional, subtil o
energètic i muscular ajudant a eliminar la fatiga tant mental com física.
90 min.
Mudra / Padda-*Abhyanga: Massatge Ayurvèdic amb olis d’herbes que es realitza en peus i
mans.
45 min.
Serveis sota petició
-mínim 24 hores d’antelació--

*

								

*Rituals a l´habitació
Ritual especial Candle Massage: Massatge corporal complet a base de cera calenta
d´espelmes i aromaterapia + bany especial de sals oxigenants per aconseguir una pell tersa,
lluminosa i sense estrès 90 min.
Sessió Personalitzada de Reiki 45 min.
Sessió Personalitzada de Ioga 55 min.
Sessió Personalitzada de Aqua-*Gym 45 min.

*Estètica (Perruqeria - Maquillatge)
Rentar i Assecar
Rentar, Tallar i Assecar
Maquillatge

Especial Núvies

Maquillatge Núvies
Pentinat Núvia

Depilació Femenina
Escultura de celles
Depilació de Llavi Superior
Aixelles
Engonals
Cames Inferiors
Cames Completes
Depilació Masculina
Escultura de celles
Depilació d’Esquena Masculina
Depilació Pectoral
Depilació de Cames

*

Serveis sota petició
-mínim 24 hores d’antelació								

