TRATAMENTOS FACIAIS

TRATAMENTOS CORPORAIS

FITO-AROMÁTICOS

HIDRATANTE & PURIFICANTE

60 MIN

80 €

THÉRMO SPA FLUTUANTE

65 MIN

95 €

Apaziguador para peles afadigadas e reconfortante para
peles com falta de suavidade. Ideal também para recuperar
duma exposição solar excessiva.

ULTRA REAFIRMANTE

65 MIN 105€

95 €

Para rosto, pescoço e decote, combina as oleoresinas e
neurocosmética com a acção crio-tonificante dos Glaçons
Éclat Expresso.

90 MIN 130 €

130 MIN 145 €

Combina a acção quente das Lamas minerais no corpo com
os benefícios dum máscara crioterapia 100% activo, para um
contraste revitalizante e relaxante completo.

Incluí hidromassagem de relaxamento.

85 €

AYURVEDA

PEDRAS QUENTES
60 MIN

90 €

85 €

60 MIN

90 €

75 MIN

95 €

25 MIN

55 €

50 MIN

90€

50 MIN

90€

50 MIN

90€

50 MIN

90€

60 MIN

95€

A aplicação de pedras quentes de origem vulcânica
proporciona uma sensação de grande relaxamento.

MASSAGEM AOS PÉS
60 MIN 110 €

Massagem podal relaxante, com movimentos suaves e
profundos.

TAILANDESA NOVO
Técnicas tailandesas tradicionais que combinadas com óleo,
suaves alongamentos e compressões rítmicas equilibram os
corpos energéticos e estimulam o fluxo de energia.

BALINESA NOVO

Costas, pescoço & ombros

50 MIN
70 MIN
25 MIN

Corporal com aromaterapia

70 MIN 100€
50 MIN

80€
90€
55€

95 €

Intensa e profunda, fortalece e tonifica os músculos na
preparação para actividade desportiva ou activa e após a
mesma activa e favorece o relaxamento.

140 MIN 155 €

50 MIN

Antigas técnicas naturais para restabelecer o equilíbrio físico
e psíquico. Profundamente relaxante.

CLÁSSICA DE RELAXAMENTO

DESPORTIVA

Incluí hidromassagem de relaxamento.

Combina uma esfoliação ao corpo “Revitalizante e
Antioxidante” com uma massagem clássica de relaxamento e
finaliza com uma limpeza profunda do rosto.

50 MIN

Combina a Espirulina (microalga) com complexos vegetais
para aumentar a tonicidade da pele e drenar as zonas
rebeldes.

Promove o bem-estar e estimula a circulação sanguínea.

60 €

Através da aplicação de pressão em pontos específicos dos
pés, ajuda a reencontrar o seu equilíbrio natural.

MASSAGENS

COMBINADOS ROSTO E CORPO

35 MIN

Estimula a circulação sanguínea com técnicas específicas de
combate à celulite.

REFLEXOLOGIA

ENVOLVIMENTO REAFIRMANTE

Luxuoso e profundamente rejuvenescedor, preparado “por
medida” para despertar o esplendor do rosto, do decote e do
contorno dos olhos.

BEM ESTAR TOTAL

65 €

Magnificamente revitalizante e nutritivo, com esfoliante de
Pó de Semente de Uva.

COM ESPIRULINA

QUENTE & FRIO

30 MIN

ESFOLIAÇÃO REVITALIZANTE E
65 MIN

85 €

Também disponível com 50 minutos (75€).

ANTI-CELULÍTICA E DRENANTE

O natural conforto do aquecimento da lama mineral alivia
as tensões nervosas e musculares.

ANTI-OXIDANTE “LE VINTAGE”

L’EXPERIENCE

35 €

Desintoxica, suaviza e nutre a pele, deixando-a com uma
textura macia, sedosa e radiante, pela aplicação dum agente
de auto aquecimento que fornece calor instantâneo, conforto
e um efeito ”cocooning’’.

ANTI-STRESS COM LAMA MINERAL

Tonifica o contorno do rosto.

CRIOTERAPIA ANTI-RUGAS 100% ACTIVO

20 MIN

Proporciona uma sensação de ausência de peso e
relaxamento.

ESFOLIAÇÃO AREIA BRANCA DE BORA BORA

70 MIN

Através da aplicação de técnicas suaves e pontos de pressão,
combate a retenção de líquidos e a má circulação sanguínea,
ajudando no combate à celulite.

FITO-AROMÁTICOS

Uma limpeza profunda do rosto, combinando o efeito ultra
hidratante e calmante dos serums Anne Semonin, para
reforçar o brilho e a protecção natural da pele.

CALMANTE & REPARADOR

DRENAGEM LINFÁTICA

Massagem profunda que estimula a circulação sanguínea,
melhora o fluxo de energia e alivia a tensão.

HAVAIANA NOVO
Massagem profundamente revitalizante que utiliza técnicas
de corpo inteiro, aplicadas com movimentos rítmicos usando
polegares, palmas das mãos e cotovelos.

MASSAGEM PARA GRÁVIDAS NOVO
Reduz a ansiedade, diminui os sintomas de depressão, alivia
dores musculares e articulares e melhora a saúde
cardiovascular. Reduz o inchaço e alivia a dor ciática.

Também disponível em 70 minutos (120€)

LOCALIZADA
Indicada no tratamento e relaxamento de pontos específicos
de dor e tensões musculares agudas.

40 MIN

65 €

MASSAGEM DE GOLF NOVO
Massagem intensa utilizando bolas de golfe que ajuda na
remoção de resíduos metabólicos, reduz espasmos musculares
e melhora a amplitude de movimento e flexibilidade.

HIDROMASSAGEM
SIMPLES

ABERTO DIARIAMENTE DAS 09:00 ÀS 19:00

20 MIN

35 €

Combina o efeito relaxante da hidromassagem com a
cromoterapia.

MER DU SUL

RESERVAS
Por favor marque o seu tratamento
com 24 horas de antecedência
25 MIN

50 €

CHEGADA AO SPA

Calmante e hidratante, ideal para peles expostas ao Sol ou
ressequidas pelo frio.

Agradecemos que os nossos clientes cheguem
à marcação com 10 a 15 minutos de antecedência.

ENDERMOLOGIA
LUMICELL
Ajuda a redução da celulite e melhora a circulação sanguínea
através do sistema Palper Rouler, com raios infra vermelhos e
magenta.

Conjuntos de sessões: desde 180€ (3 sessões)

DEPILAÇÃO

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
60 MIN

90 €

Cancelamentos ou alterações são aceites com um mínimo de 4 horas de aviso
prévio. Não-comparências ou cancelamentos tardios serão debitados.

ETIQUETA
Por favor não use o seu telemóvel no spa,
em respeito pelos os outros clientes

Spa

HOTEL QUINTA DO LAGO

BANHO TURCO E SAUNA
Disponíveis com marcação prévia
de 45 minutos de antecedência.

Por favor consulte a carta específica.

8135-024 ALMANCIL . ALGARVE . PORTUGAL
T (+351) 289 350 590 . E SPA@QUINTADOLAGOHOTEL.COM
WWW.HOTELQUINTADOLAGO.COM

