Menu de Tratamentos Spa Pousada do Vale
BY Tatiana Miani

Para que você aproveite por completo sua estadia no paraíso, preparamos um menu
completo para você escolher e relaxar.
Agende seu atendimento na recepção!

Massagens
Massagem Relaxante: Massagem clássica utiliza movimentos suaves.
Duração: 60 minutos
Massagem Desportiva (Liberação Miofascial: Indicada para praticantes de atividade
física, esta massagem trabalha a regeneração da musculatura através de movimentos
específicos na fibra muscular, além de alongamentos feitos durante o atendimento.
Duração: 60 minutos
Massagem Detox: Mix de massagem modeladora e drenagem linfática utilizando um
creme específico para aumentar a circulação sanguínea, esta massagem produz uma
desintoxicação celular e é muito indicada para início de tratamentos estéticos
Duração 60 minutos
Massagem Com Pedras Quentes: Realizada com pedras vulcânicas aquecidas,
aromaterapia com óleo aquecido esta massagem é indicada para quem deseja um
relaxamento profundo em contato com a natureza.
Duração 60 minutos:
Massagem Integrativa Com Shiatsu e Acupuntura: Esta massagem utiliza várias
técnicas de massoterapia como reflexologia, Shiatsu e clássica integradas com a arte
milenar da Acupuntura. Um tratamento completo que vai além do relaxamento.
Duração 90 minutos
Acupuntura: Tratamento milenar que visa a promoção da saúde através da regulação
energética. Indicada para dores em geral e equilíbrio emocional. Duração 60 minutos

Agendamentos e informações: recepcao@pousadadovale.com ou fone: 55 (81) 3619-1293

Estética
Drenagem Linfática: Indicada para eliminar inchaços, para gestantes ou pós-operatório,
esta massagem promove a desintoxicação das células e aumenta a diurese.
Duração 60 minutos
Higienização e Massagem Facial :Higienização, esfoliação, massagem e máscara facial
especial para seu tipo de pele. Muito indicado para quem quer retomar o aspecto saudável
e promover um efeito lifting na pele do rosto.
Duração 60 minutos
Banho de lua e Esfoliação Corporal:
Clareamento de pelos e remoção de células superficiais do corpo. Indicado antes do banho
de sol, pois promove um bronzeado homogêneo.
Duração 60 minutos

Kits de Tratamentos
Spa Boas Vindas: Prepare sua pele e seu espirito para uma viagem inesquecível.
Banho de lua e Esfoliação Corporal + Massagem Detox
Duração 2 horas
Spa Tri Relaxante: Restaure suas energias e relaxe.
Três massagens terapêuticas de sua escolha
Duração: 1 hora cada, total 3 hs (massagens pré-agendadas).
Spa TOP 5 Relaxante: Restaure suas energias e relaxe.
Cinco incríveis massagens terapêuticas de sua escolha
Duração 1 horas cada , total de 5hs (massagens pré-agendadas).

Agendamentos e informações: recepcao@pousadadovale.com ou fone: 55 (81) 3619-1293

