Um convite a voltar
para casa, sua casa
interior.

bem-estar | autoconhecimento | conexão
Hóspedes da Pousada do Vale
contam com 20% de desconto em
qualquer experiência do menu.

Todas as massagens oferecidas no Spa Do
Vale Noronha Zen são inspiradas na medicina
natural ayurveda, que em sânscrito signi ca
conhecimento da vida. Essas massagens
buscam o reequilíbrio físico, emocional e
energético: harmonia entre mente, corpo e
meio ambiente.

MASSAGENS

Ao fazer a massagem, os terapeutas se
concentram em liberar o uxo de energia
vital, na ativação da circulação sanguínea e
respiração consciente.
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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 uidos e rmes 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.

R$ 375,00
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duração: 1 hora

Entrega | Repouso | Paz interior

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.

Liberação de toxinas
Ativação do Metabolismo | Limpeza profunda

R$ 400,00
duração: 1 hora

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

Leveza é a palavra-chave.

R$ 440,00
duração: 1h 20min

Alinhamento postural | Relaxamento
Alívio de dores

Massagem
Thai zen

Precisão| conforto | Alívio

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.

R$ 375,00
duração: 1 hora

Une massagem tradicional baseada no
conhecimento indiano que associa a
loso a do Yoga (prática consciente) e
do Ayurveda (consciência da vida).

Yoga| consciência | Purificação
Legenda

Pode ser acrescida de calamus
aromático, que promove uma deliciosa
limpeza esfoliante e revigorante,
preparando a pele para receber o óleo
de côco, semente de uva, gergelim ou
girassol, junto a uma seleção de óleos
essenciais mais adequadas ao seu
momento.
Transcendência é a palavra-chave.

R$ 450,00
duração: 1 a 1h30min
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Massagem
Yoga ayurvédica zen
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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
nalizada com os cristais dos chakras.
Essa massagem é também para quem
deseja realinhar seus propósitos.
Renovação é a palavra-chave.

Pedras Vulcânicas | Reiki
Realinhamento energético

R$ 375,00
duração: 1 hora

Yoga e
meditação

Filoso a de vida que busca bem-estar 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.
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Reconexão é a palavra-chave.

União | Integração | Movimento
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.

Terapia aquática
Águavida

Consciência corporal |Reconexão |FLUIDEZ

Experimento mágico de conexão com
o corpo e alma na água: nossos
primeiros movimentos foram
aquáticos, danças e embalos na
barriga da mãe.
Águavida é também para deseja
deseja se conectar a outros níveis de
sensações: consciência corporal e
emocional única.

Entrega é a palavra-chave.

R$ 375,00
duração: 1 hora

Reiki
Signi ca Energia Universal da Vida e é
transmitida 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.

Acolhimento| aceitação
Disposição
Legenda

O Reiki ainda ajuda a efetivar intenções
internas em diversos aspectos, provê
mais tranquilidade e trabalha a questão
dos con itos. Melhora o humor, a
disposição e a concentração.
Proporciona bem-estar imediato e
relaxamento. Realinha os nossos
centros interiores.
Tranquilidade é a palavra-chave.

R$ 300,00
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duração: 1 hora

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. Mudouse 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.

Joyce Cruz
Formou-se em Engenharia de alimentos
com pós-graduação em gestão da
qualidade e segurança alimentar.
Após trabalhar quase 9 anos em uma
multinacional, em 2012 decidiu se mudar
para Fernando de Noronha e se conectar
mais com a natureza. A ilha acabou sendo
um caminho para a busca de sua missão e
propósito de vida.
Esportista e praticante de yoga há mais de
10 anos, iniciou em Noronha seu trabalho
como massoterapeuta e instrutora.
Desde então vem se aperfeiçoando e se
dedicando a levar bem-estar, carinho e
acolhimento a cada cliente que atende.

Juliana marinho
Jornalista, publicitária e documentarista de
formação, Juliana é mochileira viajante,
curiosa sobre a vida, lendas e outros
tempos, histórias de gente e seus
mistérios.
Além de leitora da aura, oferece vivências
na água que incluem terapia e dança
aquática, superação de medos e
autoconhecimento por meio da conexão
entre as águas internas e externas.
É também facilitadora 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.

Atma
Praticante de Yoga há mais de 30 anos e
instrutora desde 2000. Atua como
massoterapeuta desde 2006, doula desde
2008, mestra Reiki desde 2010.
Morou na Índia, onde aprimorou seus
estudos de Yoga e Ayurveda num
mergulho incrível, incluindo toda uma
troca profunda com os princípios
espirituais na prática.
Veio para a ilha pela primeira vez em 2018
para realizar seus trabalhos terapêuticos.
Aqui no nosso Spa oferece esse
conhecimento alinhando a cultura
ancestral dos povos nativos indígenas e da
medicina indiana.

SEJAM
BEM
VINDOS!

A casa é sua.

