Tratamentos disponíveis

Massagem Tradicional Tailandesa
1 hora (50€)
Considerada uma arte antiga. Uma força controlada e suave é aplicada nos pontos de pressão de forma a esticar os
músculos, relaxando e tonificando o corpo.
Massagem Tailandesa com Óleos
1 hora (50€)
Esta técnica suave e relaxante incorpora óleos essenciais para relaxar o corpo e rejuvenescer a circulação.
Massagem Sueca
1 hora (50€)
Uma massagem profunda de todo o tecido corporal que relaxa não só o corpo como a mente.
Costas, cabeça, pescoço e ombros
30 min (30€)
Para um alívio geral das dores
Massagem combinada
1 hora (65€)
Após o diálogo e um diagnóstico inicial do corpo, a terapeuta irá selecionar a melhor e mais benéfica combinação de
tratamentos adequada às suas necessidades pessoais.
Massagem combinada mini
30 min (35€)
Massagem Tailandesa dos pés
1 hora (50€)
Esta oriental e tradicional massagem dos pés, conhecida na Europa como a reflexiologia, facilita o relaxamento e o
bem-estar, naturalmente equilibrado de todo o sistema.
É excelente para a má circulação, cãibras, diabetes, etc...
Este tratamento também inclui uma massagem de cabeça e pescoço.
Massagem Ayurvédica
1 hora (50€)
Uma massagem clássica executada com movimentos longos e com uma pressão mediana, de forma a nutrir e
estimular todo o corpo físico e energético.
Massagem indiana da cabeça
30 min (30€)
Para o alívio de stress e dor, sendo também eficaz no tratamento de perda de cabelo e calvície.

Massagem com taças tibetanas
1 hora (45€)
Relaxamento direto e alívio de stress, tensão muscular, insónias e hiperatividade infantil e adulta.
Massagem de vácuo com ventosas
1 hora (50€)
Para o modelamento corporal, redução de celulite e doenças como ósteocondrose, bronquite e até simples
constipações.

Beleza
Manicure (20€)
Limar, moldar, massajar e pintar.
Manicure francesa (20€)
Pedicure (30€)
Limar, moldar, massajar os pés e pintar.
Depilação com cera
Perna (30€)
Meia perna (20€)
Linha bikini (15€)
Axilas (15€)
Sobrancelhas (15€)
Limpeza facial (50€)
Utilização de produtos especiais de beleza para limpar, refrescar e tonificar a pele.
Máscara revitalizante, massagem de rosto, pescoço e ombros, aplicação de um creme hidratante e nutritivo.

Aberto de Segunda a Sábado.
Das 9:00 às 18:00
Reservas e informações
(+351 965138131) ou healing_centre@hotmail.com

