Massagens Corporais / Body Massages
ANTI STRESS
Massoterapia realizada com óleos essenciais que
diminuem a ansiedade e acalmam a mente.
Massage therapy performed with essential oils that
decrease anxiety and
calm the mind.
60min - R$239 / 90min – R$279
ESPORTIVA / SPORT
Massagem com movimentos profundos e alongamentos
Elimina o cansaço físico e mental.
Massage with deep movements and stretches.
Eliminates physical and
mental fatigue
60min – R$259
MASSAGEM MODELADORA / MODELING MASSAGE
Massagem firme e ritmada, ideal para reduzir medidas
e tratar a celulite e a gordura localizada.
Firm and rhythmic massage, ideal for reducing
measures and treating
cellulite and localized fat.
40 min - R$199
DRENAGEM LINFÁTICA / LYMPHATIC DRAINAGE
Suave massagem que auxilia o sistema linfático em
sua função de eliminar as toxinas produzidas naturalmente
pelo metabolismo.
Gentle massage that assists the lymphatic system in its
function of eliminating toxins produced naturally
by metabolismo.
60 min - R$239
CANDLE MASSAGE
Um verdadeiro ritual de bem-estar, massagem
realizada com óleo quente das velas aromáticas
derretidas pelo corpo.
Proporciona uma agradável sensação de relaxamento.
A true wellness ritual, Massage performed with hot oil
from aromatic candles melted by the body.
Provides a pleasant feeling of relaxation.
60 min – R$269

PEDRAS QUENTES / HOT ROCKS
Agradável massagem realizada em todo o corpo com
as pedras vulcânicas aquecidas, promove sensação
de bem-estar e alívio de dores musculares.
Pleasant massage performed throughout the body with
heated volcanic stones, promotes a sense of well-being
and relief of muscular pains.
60min – R$259
RITUAL PARA CASAL / COUPLE RITUAL
SUNSET
Massagem relaxante, realizada com óleos essenciais
que diminuem a ansiedade e acalmam a mente.
Relaxing Massage, performed with essential oils that
lessen anxiety and calm the mind.
60min - R$449

SINERGIA
SPA dos pés com esfoliação e hidratação
Massagem corporal com óleos essenciais relaxantes.
Foot Spa with Exfoliation and Hydration
Body massage with relaxing essential oils.
90 min - R$669
BELEZA E BEM-ESTAR / BEAUTY AND WELLBEING
HIDROMASSAGEM COM SAIS MARINHOS
HYDROMASSAGE WITH SEA SALTS
30 min - R$159
REFLEXOLOGIA PODAL / PLEASURE REFLEXOLOGY
Massagem nos pontos reflexos dos pés,
equilibra órgãos e sistemas
Massage into the re_lex points of the feet,
balances organs and systems.
30 min - R$159
SPA DOS PÉS
Esfoliação e massagem hidratante nos pés
Exfoliation and moisturizing foot massage.
30 min - R$159
EXPRESS MASSAGE
Massagem realizada nas costas e pernas
Massage performed on the back and legs.
30 min - R$159

RECOMENDAÇÕES / RECOMMENDATIONS
• Traga trajes de banho.
• Os serviços prestados no Marambaia SPA estão
reservados exclusivamente para as pessoas que estão
gozando de boa saúde. Se você tem alguma dúvida,
consulte o seu médico antes de fazer a sua reserva.
• Marambaia SPA não é um ambiente médico e todos
os programas administrados têm seu bem-estar
como único objetivo.
• Por razões de segurança, o acesso às instalações do
Marambaia SPA, bem como utilização dos serviços é
exclusivamente reservado para aqueles com mais de
16 anos de idade, menores de idade deverão estar
acompanhados pelo responsável legal.
• Atrasos não serão recompensados.
• Política de cancelamento: para qualquer alteração ou
cancelamento, pedimos que nos informe, no mínimo 24
horas antes do início da sessão. Evitando a cobrança
de 100% do valor de tratamento reservado no caso de
no-show/desistência/alteração depois desse prazo (24h).
. Bring swimsuits.
• The services provided at Marambaia SPA are
reserved exclusively for people who are in good health.
If you have any questions,
consult your doctor before making your reservation.
• Marambaia SPA is not a medical environment and all
managed programs have their well being
as sole purpose.
•For safety reasons, access to the Marambaia SPA
facilities as well as Use of the services is reserved
exclusively for those over
16 years of age, minors must be accompanied by the
legal guardian.
• Delays will not be rewarded.
• Cancellation policy: For any changes or cancellations,
we ask that you inform us, at least 24 hours before the
beginning of the
session. Avoiding the collection of 100% of the reserved
treatment value in the case of no-show / withdrawal /
check-out after
this deadline (24h).
*Todos os tratamentos deverão ser acrescidos de taxa
10% serviço. / All treatments
must be plus 10% service fee.
Presenteie quem você ama!
Gift who you love!

