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A coleção de massagens by Ambery foi desenvolvida para 

proporcionar o pleno relaxamento e para promover uma 

renovação em seu corpo, mente e o equilíbrio emocional

de maneira profunda e personalizada.

Ambery Massage

Collection

Matosinhos Touch 

Uma massagem concebida para aliviar as tensões no pescoço, costas e ombros. Reduz o stress, 

ativa a circulação e garante uma excelente sensação de bem-estar e de relaxamento.

45 min €75 

Bem-vindo ao Eurostars Matosinhos Spa by Ambery.

Com o propósito de proporcionar-lhe uma viagem única e memorável é que desenvolvemos a 

nossa Carta de Tratamentos. Aliamos técnicas ancestrais de consagradas massagens relaxantes 

e holísticas, a uma gama de produtos naturais e extremamente sensoriais, para oferecer-lhe

tratamentos que transportam-no por um caminho inesquecível.

Deeply Therapeutic Massage

Esta massagem profundamente terapêutica tem como alvo a tensão crônica. Usando uma 

variedade de técnicas, seu terapeuta ajuda a trazer alívio para áreas de dor e de rigidez.

60 min €90

Soul Seeker Massage

Experimente um relaxamento efetivo e imediato, que alivia todas as tensões relacionadas ao 

stress. Movimentos longos, constantes e técnicas terapêuticas em vários níveis de pressão. É 

indicada para o Jet-Lag, para equilibrar as emoções e para reduzir o stress e a ansiedade.

60 min €90

Intentional Aromatherapy Massage

Aplicação terapêutica de óleos essenciais, auxilia o metabolismo e o funcionamento dos 

sistemas físico, psicológico e emocional, aliviando o stress, as dores musculares e as náuseas.

Esta massagem tem o objetivo de equilibrar e harmonizar cada pessoa de forma individual.

60 min €110

Double Treatment Matosinhos

Desfrute com o seu parceiro de uma massagem simultanêa, que combina técnicas profundamente 

relaxantes, com uma sincronização especial. Uma experiência única e marcante.

60 min €170



Rituais De
Origem

Com produtos 100% naturais da marca parisiense Charm 

D'Orient, os nossos rituais celebram o Médio-Oriente e 

evocam antigos rituais de beleza das tribos Berberes. 

Extremamente sensoriais, são ideais para purificar o  corpo 

e acalmar a mente.

TRATAMENTOS FACIAIS

Men’s Ritual

Um ritual especialmente desenhado para limpar e hidratar a face masculina, que combina 

ingredientes do Médio-Oriente únicos e sensoriais.

45 min €70 

Radiance Ritual

Um maravilhoso tratamento oxigenante que dá um impulso instantâneo e ilumina a pele 

deixando uma aparência uniforme e radiante. Realizado com produtos naturais e orgânicos 

Charm D’Orient.

45 min €70 

On the Banks of the Dead Sea

Um tratamento profundamente relaxante. O Sal do Mar 

Morto tem os seus benefícios terapêuticos conhecidos há mais 

de 2.000 anos. Com mais de 26 minerais vitais, entre os quais 

o potássio, o zinco, o magnésio e o calcium, estimula o 

metabolismo, o relaxamento muscular e a circulação sanguínea. 

75 min €120

Intensive Repair Treatment

Tratamento reparador intensivo para o rosto e para o 

corpo. Massagem e envolvimento com a Manteiga de 

Karité 100% natural, conhecida no Médio-Oriente 

como o “ouro das mulheres”, este tratamento nutre, 

relaxa e repara todo os tipos de pele.

75 min €120



Os Nossos 
Tratamentos 
De Autor

Os nossos Tratamentos de Autor são feitos com uma mistura 

selecionada de óleos puros e naturais e fragrâncias 

inesquecíveis, que ajudam a estimular a circulação e a remoção 

das toxinas do sistema linfático. Esses elementos combinados 

permitem que o corpo fique profundamente relaxado e 

equilibrado, com uma incrível sensação de leveza.

Sublime Facial

É um tratamento de beleza e relaxamento para as mulheres e para os homens. Devolve 

ao rosto uma perfeita hidratação, purificação e luminosidade, realizada com diversas 

técnicas de massagem facial.

30 min €50

Matusiny Argan Massage

Este tratamento de assinatura requer um toque suave e uma concentração meditativa do 

terapeuta. É indicado para corpos que necessitam de um reforço energético. Proporciona 

um relaxamento profundo e um completo bem-estar. É potencializado pelas ricas 

propriedades do Óleo de Argão, hidrata e proteje dos danos causados pelo sol.

60 min €95  /  90 min €130 
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