SPA DA VILLA – ECOPORAN HOTEL

Massagem da Villa
Massagem exclusiva do Spa da Villa, feita com óleos aromáticos soltando tensões musculares trazendo
leveza e bem estar.
Massagem Ayurvédica
Através de alongamentos e toques profundos com as mãos, cotovelos e pés. Esta massagem indiana
proporciona alivio de tensões e fortalece o sistema imunológico.
Massagem Tuiná
Massagem tradicional chinesa que busca harmonizar a energia vital, ativando ou sedando pontos e
desobstruindo os canais energéticos do corpo.
Massagem Lomi-Lomi
É uma massagem curativa derivada da Polinésia, Mais conhecida como massagem das mão amorosas que
envolve totalmente o corpo possibilitando relaxamento e o desbloqueio do fluxo energético.
Massagem Rápida
Ideal para aliviar dores e tensões acumuladas com a opção de escolha da região a ser massageada.
Massagem para Gestante
Indicada a partir do terceiro mês de gestação é uma massagem relaxante que alivia dores lombares e
cansaço nas pernas. Traz um contato profundo entre a mãe e o bebê.
Massagem Pedras Quentes
Através do aconchego das pedras aquecidas, esta massagem traz uma profunda sensação de relaxamento
e promove desbloqueio de nódulos de tensão acumulados no dia a dia.
Massagem Bambuzen
Massagem das sensações feita com bambus naturais. Auxilia o sistema linfático e traz uma sensação de
relaxamento profundo.
Massagem Mix Estética
Massagem feita com creme próprio auxiliar na redução de medidas, sendo uma massagem que mistura
técnicas de drenagem linfática manual e modeladora.
Massagem Mix Estética com Esfoliação

Esfoliação natural seguida de drenagem linfática e massagem modeladora auxiliando em perda de
medidas.

Máscara Facial
Máscara com esfoliação natural a base de mel, proporcionando tonificação e hidratação profunda.
Máscara Corporal – Lascas de Coco
Máscara corporal com esfoliação a base de coco seco e óleo de coco. Auxiliando em uma hidratação
profunda e um bronzeado duradouro.
Spa do Pés
O tratamento se inicia com a imersão dos pés em uma tina de madeira. Seguida de esfoliação e massagem
relaxante, proporcionado alívio e bem estar.
Banhos Terapêuticos em Ofurô
O banho de imersão em ofurô faz parte da sábia e milenar cultura japonesa. A alquimia da madeira, da
água quente e dos óleos essenciais traz muitos benefícios para a saúde e o bem estar do organismo.
Individual e Casal.
Roteiro Afrodisíaco (casal)
Banho de ofurô afrodisíaco e mais massagem com pedras quentes.
Roteiro Romântico (casal)
Banho de ofurô com óleos essênciais mais massagem da Villa.
Roteiro de Beleza
Banho de Ofurô com óleos essenciais revigorantes e massagem mix estética com esfoliação.
Roteiro de Purificação da Bahia
Massagem com esfoliação de sal marinho e óleo de coco, seguida de banho no ofurô purificante com
ervas naturais energizantes .
Roteiro Kids (a partir de 6 anos)
Banho de ofurô com massagem kids
Depilação / Manicure / Pedicure

SERVIÇO COBRADO A PARTE.

