Um convite a voltar
para casa, sua casa
interior.

Bem-estar | autoconhecimento| Conexão
Hóspedes da Pousada do
Vale contam com 15% de
desconto em qualquer
experiência do menu.

Massagens

Todas as massagens oferecidas no Spa Do
Vale Noronha Zen são inspiradas na
medicina natural ayurveda, que em
sânscrito que signiﬁca conhecimento da
vida. Essas massagens buscam o
reequilíbrio físico, emocional e energético:
harmonia entre mente, corpo e meio
ambiente.
Ao fazer a massagem, os terapeutas se
concentram em liberar o ﬂuxo de energia
vital, na ativação da circulação sanguínea e
respiração consciente.
A massagem ayurvédica ZEN é um
método desenvolvido por Tammy Rafaelle
a partir de anos de estudos e pesquisas
corporais, na busca pela criação de uma
experiência única que traga a integração e
renovação completa do Ser.

Massagem
Relaxante zen
Movimentos ﬂuidos e ﬁrmes
com toques cheios de ternura
para um corpo e mente
cansados.
Essa massagem é também para
quem deseja largar todas as
preocupações e pensamentos
do lado de fora do Spa.

Descanso é a palavra-chave.

duração: 1 hora

Massagem
Detox zen
Utilização de pó feito de raiz de
planta da família do gengibre, o
Vekhand ou Calamus Aromático. Ele
ajuda a aquecer os músculos e a ativar
a circulação sanguínea. Além disso,
aprofunda o toque, promove a
esfoliação da pele e facilita a reposição
de novas células, ativando o
metabolismo.
Essa massagem é também para quem
deseja se renovar, soltar o velho e abrir
espaço para o novo chegar.

Libertação é a palavra-chave.
duração: 1 hora

Massagem
Terapêutica zen
Alongamentos e massagem feitos
com as mãos e pés para aprofundar
no relaxamento muscular e na
liberação das escápulas.
Essa massagem é pra quem deseja
liberar as tensões emocionais e os
pesos carregados ao longo do
cotidiano.

Leveza é a palavra-chave.

duração: 1h 20min

Alinhamento postura | relaxamento
alívio de dores

Massagem
Thai zen
É uma arte milenar que inicialmente
era praticada nos monastérios da

Tailândia. Une massagens a
alongamentos, ao utilizar partes do
corpo do terapeuta como dedos,
palmas das mãos, pés, antebraços,
cotovelos e joelhos.
É potencializada pelo uso de
manobras baseadas nas posturas de
yoga.

Transcendência é a palavra-chave.
duração: 1 hora

Massagem
Yoga ayuvérdica zen
Une a massagem tradicional baseada
no conhecimento indiano que associa
a ﬁlosoﬁa do Yoga (prática consciente)
e do Ayurveda (consciência da vida).
Pode ser acrescida de calamus
aromático para ajudar a deslizar nas
diferentes manobras e alongamentos
(inspirados em posturas do yoga)
necessários para soltar e realinhar o
corpo.

Transcendência é a palavra-chave.
duração: 1 a 1h30min

Yoga | purificação | consciência

Massagem
energética zen
Realizada na cabeça, mãos e pés,
essa massagem usa pedras
vulcânicas posicionadas sobre os
chakras (centros energéticos),
energizadas através do Reiki
(imposição de mãos). Uma
experiência sutil e também
profunda ﬁnalizada com os cristais
dos chakras.
Essa massagem é também para
quem deseja realinhar seus
propósitos.
Renovação é a palavra-chave.
duração: 1 hora

Yoga e
meditação

Filosoﬁa de vida que busca bemestar e autoconhecimento por meio
de posturas corporais que
desenvolvem força, alinhamento,
equilíbrio e alongamento.
As aulas misturam várias vertentes
do yoga, como Hatha Yoga, Vinyasa
Flow, Iyengar Yoga e Restaurativa. O
yoga e a meditação podem ser
personalizadas ou em grupo.
Yoga é também para quem deseja
integrar sua própria natureza.
Meditar é para quem quer estar no
momento presente.
Reconexão é a palavra-chave.

R$ 75,00/pessoa
aula em grupo

R$ 250,00 aula
personal

R$ 400,00/2 pessoas
(acima disso consultar valores)

Outras
Terapias

Muitas vezes precisamos nos
reconectar com o nosso coração,
com o que nos faz bem e relembrar
como somos quando estamos
plenos, felizes e completos.
Essas terapias oferecem a
oportunidade de sentir e se
conectar em níveis mais profundos
consigo mesmo. Abrem caminhos
para a desconstrução do que não
queremos mais em nossas vidas e a
renovação de quem realmente
somos.
Ter essa experiência e se permitir
conhecer algo novo e poderoso
aqui nessa ilha tão mágica, pode ser
um marco especial de
autoconhecimento.

E.F.T. Técnica de
liberação emocional
Conhecida também como “Acupuntura
Emocional", pertence a psicologia
energética e tem como objetivo aliviar o
estresse, restaurando o equilíbrio do
corpo e mente. Limpa bloqueios
emocionais por meio de toques nos
principais meridianos da MTC (medicina
tradicional chinesa) corrigindo a
interrupção de energia.
Uma ferramenta valiosa no processo de
transformação da consciência,
autoconhecimento e cura.

Desbloqueio é a palavra-chave.
duração: 1 hora

Alívio | Limpeza | Anti-estresse

Barras de access
Consciousness
É uma técnica energética e corporal.
Por meio de toques terapêuticos em
32 pontos especíﬁcos da cabeça,
contribui para um processo de
mudança de vida. O toque ativa uma
limpeza profunda em energias
paradas, estancadas ou que não
fazem mais sentido no seu momento
atual.
Essa terapia é também para quem
deseja eliminar crenças, pensamentos
e comportamentos negativos.
Purificação é a palavra-chave.
duração: 1 hora

Terapia e Dança
Aquática
Experimento único de conexão
com o corpo e a alma na água:
nossos primeiros movimentos
foram aquáticos, danças e
embalos na barriga da mãe.
É também para quem deseja
vivenciar diferentes níveis de
sensações, consciência corporal e
emocional, além de liberação das
tensões e de estresse.

Entrega é a palavra-chave.
duração: 1 hora

Reiki
Signiﬁca Energia Universal da Vida.
Transmitido através do leve toque
das mãos. Ativa o poder de cura, o
conhecimento profundo, o perdão e a
aceitação de si mesmo e do outro,
em todos os níveis.
Ajuda a efetivar a programação
interna em diversos aspectos, provê
mais tranquilidade e trabalha a
questão dos conﬂitos. Melhora o
humor, a disposição e a
concentração. Proporciona bem-estar
imediato e relaxamento. Realinha os
nossos centros interiores.
Tranquilidade é a palavra-chave.
duração: 1 hora

Leitura Da Aura
É uma terapia energética amorosa que
usa técnica em que o terapeuta lê o
campo energético (aura) da pessoa
através dos chakras (centros
energéticos), ajudando a perceber
situações e sentimentos que podem ser
trabalhados, tratados ou mesmo
curados.
Leitura da aura é também para quem
deseja se permitir entrar em contato
com sua verdade mais pura e honrar a
luz que existe dentro de si.

Autoconhecimento é a palavra-chave.

duração: 1h10

TARIFÁRIO

Massagem Relaxante Zen (1h): R$ 400,00
Massagem Detox Zen (1h): R$ 420,00
Massagem Terapêutica Zen (1h20min): R$ 470,00
Massagem Yoga Ayurvédica Zen (1h20min):
R$ 470,00
Massagem Energética Zen (1h): R$ 400,00
Massagem Thai Zen (1h): R$ 400,00
Terapia aquática Águavida (1h): R$ 385,00
Leitura da Aura (até 1h20min): R$ 385,00
Barras de access Consciousness (1h): R$ 300,00
Reiki (1h): R$ 300,00
Técnica de Liberação Emocional E.F.T. (1h):
R$ 385,00 (consultar pacotes)

Hóspedes da Pousada do
Vale têm 15% de desconto

Aula de Yoga
R$ 75,00 por pessoa/ aula em grupo
R$ 250,00 aula personal
R$ 400,00 para 2 pessoas
(acima disso consultar valores)

Terapeutas zen

Tammy rafaelle
Suas duas grandes paixões são o mar e o
cuidado com o próximo. Iniciou seus
estudos corporais na dança, ainda criança,
e começou sua jornada rumo à ilha ao se
tornar mergulhadora. Mudou-se para
Fernando de Noronha em 1998 e fez da
ilha sua morada. É a guardiã do nosso Spa.
Em 2008, em sua busca por qualidade de
vida e autoconhecimento, tornou-se
instrutora de yoga e se especializou em
massagem ayurvédica YMA. A partir do
cuidado com as pessoas durante anos,
desenvolveu o seu próprio método, a
Massagem Ayurvédica ZEN, trabalho
reconhecido pela comunidade.
Dedica-se ainda a aromaterapia, reiki e é
celebrante de casamentos.

SaMantha closel
A paixão pelo movimento segue
Samantha desde a infância. A prática de
atividades físicas ao ar livre eram as
preferidas, o que a levou a se formar em
Educação Física. Com um olhar mais
profundo em relação ao corpo e a a
massagem se tornou uma forte aliada no
seu trabalho.
Ainda assim, sentia falta de algo mais. Foi
quando as terapias energéticas
começaram a surgir, ao morar em
Noronha em 2010. Desde essa época
segue ajudando as pessoas a se
libertarem de pensamentos
autosabotadores, crenças negativas e
limitantes que as impedem de seguir uma
vida mais plena, harmoniosa e saudável.

Fernanda cristillo
Paulistana formada em Educação
Física, pós-graduada em Fisiologia do
exercício, mergulhadora e
massoterapeuta desde 2004.
Iniciou sua carreira com as massagens
estéticas e se especializou em
massagem para gestante. A partir de
então, percebeu a veia terapêutica e
não parou mais de estudar: Massagem
com pedras quentes; Reflexologia;
Massagem Ayurvédica Abhyanga e
mais tarde, o método Kussum Modak;
além do Shiatsu e a Massagem
Esportiva (Deep Tissue).
Atualmente, aplica uma junção das
melhores e mais efetivas manobras de
cada modalidade, atendendo à
necessidade e ao desejo de cada
pessoa.

Larissa franco
Fisioterapeuta de formação, com mais
de 25 anos de experiência em saúde e
bem-estar. Encantada pela natureza,
vem de Garopaba, Santa Catarina,
cidade pacata, também cercada de
praias e visitada pela baleia franca.
No trabalho, procura utilizar métodos
integrativos que proporcionem
cuidado, toque e encantamento das
pessoas, incorporando em sua técnica
elementos da natureza para uma
perfeita jornada sensorial. Além dos
atendimentos individuais também se
aventurou em grandes franquias
voltadas ao autocuidado.
Possui vivências em spas de várias
regiões do Brasil, Europa, América do
Norte e Ásia, o que lhe habilitou
também no ramo da assessoria em
spas.

Juliana Marinho
Mochileira viajante, curiosa sobre a vida,
lendas e outros tempos, histórias de
gente e seus mistérios.
Além de leitora da aura, Juliana oferece
vivências na água que incluem massagem
e dança aquática, relaxamento profundo e
autoconhecimento por meio da conexão
entre as águas internas e externas, tema
também de seu estudo pessoal. Formada
em Águavida, Marterapia, e mais
recentemente em Float Therapy, ela
é também terapeuta de barras de access,
meditações, jornadas de
autoconhecimento e sagrado feminino.
Na ilha também é facilitadora de
vivências terapêuticas e aquáticas na
IMUA Escola do Mar.

Sejam
Bem-vindos!

A casa é sua.

