
RITUAIS DE CORPO

Esfoliação corporal ........................................... 45min 60.00€

Esfoliação natural que elimina as células mortas e impurezas  da

pele.

Desintoxicante ..................................................... 55min 75.00€

Purificante e redutor, estimula o sistema linfático, revitaliza o  
metabolismo e promove a desintoxicação docorpo.

Anti-celulitico ....................................................... 55min 75.00€

É um tratamento localizado, de manobras activas, promove a

eliminação de celulite, combate o seu aparecimento e facilita a
oxigenação da pele.

Adelgaçante ........................................................... 55min 75.00€

Envolvimento de argila branca com uma concentração de

princípios activos que promovem propriedades drenantes e
desintoxicantes no corpo. O resultado é um corpo com uma
silhueta sublime e tonificada.

Reafirmante ........................................................... 55min 75.00€

Tratamento que reafirma a pele através da estimulação e  
síntese de colagénio e elastina. Devolve elasticidade e  firmeza 
aos tecidos.

Especial Golf ......................................................... 55min 75.00€

Revigorante e personalizado, adaptado ao seu estado físico  
actual.

RITUAIS DE MASSAGENS

Relaxante ……........................................................... 25min  45.00€
……............................................................. 55min   75.00€

Massagemharmoniosa de corpo inteiro ou localizada com óleos

essenciais para maior bemestar.

Aromoterapia …….................................................  25min  50.00€
....................................................... 55min   80.00€

Massagemharmoniosa de corpo inteiro ou localizada com óleos
essenciais para maior bemestar.

Desportiva ……………………………………………………… 25min   55.00€
……............................................................. 55min   80.00€

Massagem profunda, liberta a tensão muscular relaxa e aumenta o 

fluxo sanguíneo nostecidos.

Terapia pedras quentes ................................ 80min 100.00€  
Realizada com pedras de basalto. Proporciona um relaxamento
profundo, alívio da tensão muscular e activa a circulação
sanguínea.

Rosto, Pescoço e crânio ................................. 25min 45.00€  
Massagem localizada, alivia o stress acumulado, favorece o  bem-

estar físico e psíquico.

Terapêutica com óleos essências ............ 25min 45.00€  
Massagem realizada ao longo da coluna, com o objectivo de  aliviar
stress e tensões acumuladas. Promove o equilíbrio do  corpo e
mente.

Massagem de Argila ......................................... 35min 55.00€

Um mimo para asua pele. Proporciona uma excelente nutrição e 
tem uma acçãodesintoxicante.

Drenagem Manual Linfática ....................... 50min 75.00€  
Dinamiza e limpa os vasos linfáticos, favorecendo o ritmo de  

drenagem natural do organismo.

MASSAGENS ORIENTAIS

Massagem Ayurvédica ................................... 55min 80.00€  
Com origem Indiana é uma massagem/terapia que alivia  tensões, 

fortalece o sistema imunológico, tem um efeito

anti-stress. Toques profundos com mãos cotovelos e pés, é  
uma terapia que se reflecte muito a nível emocional e  mental.

Shiatsu ........................................................................ 50min 80.00€

De origem Japonesa, é uma massagem que trabalha pontos  

específicos do corpo no sentido de desbloquear/estimular  os 
meridianos para uma maior fluidez de energia Vital.

Reflexologia ............................................................ 50min 65.00€

Actua em pontos reflexos na arcada plantar do pé referentes  aos 

órgãos internos. Sensação de bem-estar e alivio geral do  corpo. É 
uma terapia preventiva para equilíbrio de todo o  sistema humano.



RITUAIS DE ROSTO

Purificante .............................................................. 55min 75.00€
Tratamento oxigenante, purificante e calmante para pele  

jovem e adulta com problemas.

Calmante .................................................................. 55min 75.00€
Tratamento calmante, refrescante e cicatrizante para pele  
que necessita suavidade. Apropriado para peles sensíveis.

Anti-envelhecimento ...................................... 55min 75.00€  
Tratamento regenerante, revitalizante e tonificante para  pele 
envelhecida. Redução progressiva das rugas, atribuindo  à pele 
uma excelente textura, firmeza e maior elasticidade.

Hidratante …………………………….…………………………… 55min 75.00€  
Hidrata e devolve a elasticidade e conforto à pele.
Indicado para peles desvitalizadas e desidratadas.

Spa Aquae
Hotel Dom Pedro Vilamoura

Para mais informações:  
289 300 700

ESTÉTICA

Spa Manicure ………………………………………………… 60 min 4 0.00€

Spa Pedicure ....................................................... 75 min 55.00€

Manicure  .............................................................. 30 min 25.00€

Pedicure ................................................................. 45 min 40.00€

WAXING

Sobrancelhas .......................................................................   10.00€

Buço ……………………………………………………….……………………………  10.00€

Axilas  ………………………………………………..……………………………….  15.00€

Virilha …………………………………………………………………………………  15.00€

Virilha completa .................................................................  25.00€

Meia perna .............................................................................  20.00€

Perna completa sem virilha ……………………………………  35.00€


