
Ideal para aliviar stress e tensões; óptima forma de relaxar depois de um 
dia longo; melhora a circulação sanguínea; alivia as dores nas pernas.

MASSAGEM NOS PÉSTRATAMENTOS CORPORAIS

20 minutos                 €15
30 minutos                 €20
45 minutos                 €25
60 minutos                 €30

Pernas Completas                         45 minutos €40
Pernas Completas + Abdomen       60 minutos €50
Abdomen                                      30 minutos €30

Pernas Completas                         60 minutos €50
Pernas Completas + Abdomen       75 minutos €60
Abdomen                                      40 minutos €35

Ajuda na remoção de toxinas; melhora o metabolismo e a energia; alivia 
o stress, a ansiedade e a insónia; alivia dores de cabeça e enxaquecas; 

ajuda a baixar a tensão arterial.

REFLEXOLOGIA PODAL

30 minutos                 €25
45 minutos                 €30
60 minutos                 €35

Duas partes do corpo à escolha
Pés + mãos + pernas + cabeça + ombros

Adicione tempo extra ao seu tratamento

Três partes do corpo à escolha
Pés + mãos + pernas + cabeça + ombros

DU0 TRIO

30 minutos        €25        
45 minutos        €30          €35
60 minutos        €35          €40

45 minutos        €35          €40
60 minutos        €40          €45

COMBINADOS

Consulte os nossos planos mensais para garantir o seu bem-estar o ano inteiro!
Não perca as nossas promoções e ofertas sazonais. Fique atento!

Massagem

Reflexologia

Água                4 x reflelogia (45 minutos)

Terra                4 x reflelogia (45 minutos) + 2 x duo massagem (30 minutos)   

Madeira            4 x reflelogia (60 minutos) + 2 x trio massagem (45 minutos)

Esfoliação         4 x reflelogia (60 minutos) + 4 x trio massagem (45 minutos)

Mistura aromática especial

+15 minutos      +10
+30 minutos      +15
+15 minutos      +15
+30 minutos      +20

€69
€99
€129
€179

+ €5

TRATAMENTOS ESPECIAISSABE A POUCO? 

PLANOS MENSAIS

EXTRAS

OS NOSSOS 
SERVIÇOS  

O Ponha Aqui o Seu 
Pezinho® foi o primeiro espaço  

em Portugal dedicado 
exclusivamente às massagens e à 

reflexologia nos pés ao estilo dos spas 
tradicionais do Sudeste Asiático. Agora 

vem oferecer aos seus clientes uma vasta 
gama de massagens ao corpo.  

Pode escolher massagens de corpo 
inteiro, drenagens linfáticas manuais, 

shiatsu, reflexologia facial,  
bambuterapia facial.

Mande o stress e as dores  
para longe de si!

  
MANDE O STRESS E AS 

DORES PARA LONGE DE SI!
Escolha o seu óleo de massagem 

preparado à base de produtos 100% 
naturais e prepare-se para relaxar ouvindo 

uma música relaxante e saboreando  
um chá no final do tratamento.

MASSAGEM       REFLEXOLOGIA MASSAGEM     REFLEXOLOGIA

Drenagem Linfática Manual

Drenagem Linfática Manual com Bambu

Massagem Pernas Leves

Pernas leves (completas)

Massagem Costas

Pré natal

30 minutos €30
45 minutos €35
60 minutos €40

45 minutos €35
60 minutos €40

45 minutos €35
60 minutos €40

60 minutos           €55       €200
75 minutos             €65       €240

60 minutos          €65       €240
75 minutos          €80       €300

PACOTES(4x)

PACOTES (4x)

Massagem Corpo Inteiro Relaxamento

Massagem Corpo Inteiro Terapeutica

Reflexologia Facial

Bambuterapia Facial

Velas Auriculares

   45 minutos          €30
   60 minutos          €35
   45 minutos          €30
   60 minutos          €35
   45 minutos          €35
  PACOTES (3x)                   €90

                                                   60 minutos €50
Shiatsu

Máscara de argila  (20 minutos) + €12 Esfoliação  (10 minutos) + €12


