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Santa Luzia Touch   45 min | € 75 

Massagem de pescoço, costas e ombros, indicada para ativar a circulação, aliviar a tensão muscular e

o stress, proporciona uma excelente sensação de relaxamento e de bem-estar.

A neck, back and shoulder massage, indicated to activate circulation, relief muscle tension and

stress, leaving an extraordinary feeling of relaxation and well-being.

Deeply Therapeutic Massage   60 min | € 95

Esta massagem profundamente terapêutica tem como alvo a tensão crónica. Usando uma variedade de

técnicas, a terapeuta ajudará a aliviar o desconforto e as zonas de dor e de rigidez.

Deeply therapeutic massage targets chronic tension. Using a variety of techniques, your therapist

helps bringing relief to areas of pain and stiffness.

Serene Soul Massage   60 min | € 90

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

Movimentos longos e constantes com técnicas terapêuticas em vários níveis de pressão. Indicada para o

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

Experience effective and immediate relaxation, relieving all stress-related tension. Long steady flowing

strokes and therapeutic techniques at various pressure levels. It is indicated for Jet-Lag, to balance emotions

and to reduce stress and anxiety.

Intentional Aromatherapy Massage   60 min | € 105

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

psicológico e emocional, aliviando o stress e as dores musculares. Equilibra e harmoniza cada pessoa de

forma individual.

Therapeutic application of essential oils helps the metabolism and functioning of the physical,

psychological and emotional systems, relieving stress and muscle pain. It balances and harmonizes each person

in a personalized way.

Double Journey Massage   60 min € 190

Desfrute de uma experiência a dois. Escolha uma de nossas massagens e dois terapeutas irão 

trabalhar em uma perfeita sincronia, para proporcionarem um momento único e especial.

Enjoy a massage with your partner that combines deeply relaxing techniques, where a 

special synchronization happens simultaneously. A unique and remarkable experience.

A nossa seleção de massagens foi elaborada para proporcionar o 

pleno relaxamento e promover uma renovação em seu corpo, mente 

e o equilíbrio emocional, de maneira profunda e personalizada.

Our massage selection was created to provide complete relaxation 

promoting a renewal in your body, mind and emotional balance in a deep 

and personalized way.

Ambery Massage 

Selection



Tratamentos 
Corporais

Tratamentos Faciais / Facial Treatments

Radiance Ritual   45 min | € 80

Desfrute de um exclusivo tratamento esfoliante e oxigenante, que dá um impulso instantâneo e ilumina a pele

deixando uma aparência uniforme e radiante. Realizado com máscara de argila branca enriquecida com mel,

geleia real e com Óleo de Argan.

A unique scrubbing and oxygenating treatment that gives an instant boost, brightening the skin for a radiant

appearance. Made with a white clay mask enriched with honey, royal jelly and Argan Oil.

At the Doors of the Desert   1h15 min | € 120

Desconecte-se e viaje no tempo para uma sessão de beleza inspirada nas culturas Nomadas. Experimente

uma esfoliação com grãos de cereais, mel e geleia real, um envolvimento corporal de máscara branca e uma

intensa sessão de relaxamento com manteiga de karité enriquecida com Óleo de Argan.

Travel back in time to a beauty session inspired by Nomadic cultures. Experience a Berber scrub with

cereal grains, honey and royal jelly, a 100% natural white mask body wrap and an intense relaxation session with

shea butter enriched with Argan Oil.

Sublime Facial   30 min | € 50

Um tratamento de beleza e relaxamento realizado exclusivamente com Óleo de Argan, que devolve ao rosto

uma perfeita hidratação, purificação e luminosidade, realizada com diversas técnicas de massagem facial.

It is a beauty and relaxation treatment performed with Argan Oil, giving back to the face a perfect hydration,

purification and luminosity, made gently with various facial massage techniques.

Royal Argan Ritual   1h30 min | € 135

Realizada com Óleo de Argan, este tratamento é iniciado por um acolhedor ritual dos pés, seguido de uma 

massagem de toques suaves, em um perfeito equilíbrio que proporciona o relaxamento físico e muscular 

profundo e desperta o seu máximo bem-estar.

Performed with Argan Oil, this treatment begins with a welcoming foot ritual, followed by a massage with gentle 

touches, in a perfect balance that provides deep physical and muscular relaxation and awakens your maximum well-being.

Essential Aromatic Exfoliation 60 min |  € 105

Uma esfoliação corporal que traz os benefícios curativos do sal do Mar Morto, remove as células mortas e

oferece uma sensação de pele macia, sedosa e aveludada, a seguir uma relaxante massagem com óleos

essenciais, devolve o brilho e a suavidade à sua pele.

A body scrub that brings the healing benefits of Dead Sea salt, removes dead cells and offers a soft, silky

and velvety skin sensation, followed by a massage with essential oils, which restores the skin's radiance and softness.

Com produtos 100% naturais os nossos tratamentos são ideais acalmar 

a mente e purificar o corpo, deixando-o profundamente hidratado e 

com uma incrível sensação de leveza.

Using 100% natural products our rituals are ideal to calm the mind 

and purify the body, leaving it deeply hydrated and with an incredible feeling 

of lightness.



Beauty Mama Ritual   60 min I € 95 

Ideal para o alívio dos principais pontos de desconforto: O inchaço corporal e o stress emocional. Pode ser feito 

sempre que a futura mãe sentir a necessidade de relaxar. Utiliza técnicas delicadas de drenagem linfática e de 

aromaterapia, um aconchego ao corpo e à mente da gestante. Indicado a partir do 4º mês de gravidez.

Ideal for the relief of the main points of discomfort: Body swelling and emotional stress. It can be done whenever

the expectant mother feels the need to relax. It uses delicate techniques of lymphatic drainage and aromatherapy, a

warmth to the pregnant woman's body and mind. Indicated from the 4th month of pregnancy.

Os nossos tratamentos promovem a beleza e a saúde, através de 

massagens de movimentos suaves ou vigorosos, ao estimular o sistema 

linfático e circulatório, diminuem a retenção de líquidos e o inchaço, 

modelam o corpo e resultam numa aparência mais firme e revitalizada.

Our treatments promote beauty and health, through massages with 

gentle or vigorous movements. By stimulating the lymphatic and circulatory 

systems, they reduce fluid retention and swelling, shape the body resulting in a 

firmer and revitalized appearance.

Manual Drainage Massage   60 min I € 80  |  Pack 5x - € 320

Uma massagem detox que estimula o sistema linfático e melhora a oxigenação da pele ao eliminar o excesso de

líquidos e toxinas. Proporciona a recuperação do tecido enquanto reduz o aspecto da celulite, através de uma

massagem suave e eficaz. Promove um profundo relaxamento corporal, deixando-a mais leve.

A detox massage that stimulates the lymphatic system and improves skin oxygenation by eliminating excess

fluids and toxins. It provides tissue recovery while reducing the appearance of cellulite, through a gentle and effective

massage. It promotes deep body relaxation, leaving you with a pleasant feeling of lightness

Thermo Modeling Massage   60 min I € 85  |  Pack 5x - € 340

Massagem adelgaçante e tonificante que oferece uma combinação perfeita de modelação rítmica e eficaz nas

ações anti-celulite. Esta técnica estimula a circulação linfática e elimina toxinas, tendo como resultado a redução

do inchaço e um contorno mais definido. Modela e ressalta a silhueta.

Modeling and toning massage that offers a perfect combination of rhythmic shaping and anti-cellulite actions.

This technique stimulates lymphatic circulation and eliminates toxins, as a result, the body benefits from the reduction

of swelling and gains a more defined contour. Models and highlights the silhouette.

Slim Redux Treatment   1h15 min I € 100  |  Pack 5x - € 390

Este tratamento proporciona vários benefícios ao associar diferentes técnicas: Esfoliação, Drenagem Linfática e

Massagem Modeladora. A Esfoliação com Sal do Mar Morto dá início a desintoxicação e a hidratação profunda da

pele. Uma suave Drenagem Linfática diminui o inchaço e reduz a celulite e uma vigorosa Massagem Modeladora irá

adelgaçar a silhueta e devolver as formas naturais do seu corpo.

This treatment provides numerous benefits by associating different techniques: Exfoliation, Lymphatic Drainage

and Modeling Massage.

The Dead Sea Salt Scrub initiates detoxification and deep hydration of the skin. A gentle Lymphatic Drainage reduces

swelling and softens cellulite, then a vigorous Sculpting Massage will slim your silhouette and restore your best shape.
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