BEM-VINDO NO BALSAMEA SPA

WELCOME TO BALSAMEA SPA

LISTA DOS TRATAMENTOS · LIST OF TREATMENTS

MASSAGENS · MASSAGES

Balsamea Especial · Balsamea Special (60’)

120€

Relaxamento · Relaxing
Localizada · Partial (30’)

45€

Corpo Inteiro · Full body (60’)

70€

2 pessoas · 2 persons (60’)

130€

Personalizada · Personalized (60’)

85€

Adelgaçante · Slimming (30’)

90€

Desportiva · Sport (30’)

90€

Drenagem Linfática · Lymphdrainage
Localizada · Partial (30’)

65€

Corpo Inteiro · Full body (60’)

90€

Terapêutica · Therapeutic
Localizada · Partial (30’)

75€

Corpo Inteiro · Full body (60’)

100€

Pedras Quentes · Hot Stone (60’)

90€

Bambuterapia · Bamboo Therapy (60’)

90€

Quickmassagem · Quick Massage (15’)

20€

MASSAGENS HOLÍSTICAS · HOLISTIC TREATMENTS
Áyurveda · Ayurvedic (60’)

90€

Shiatsu (60’)

80€

Reiki

65€

OUTROS TRATAMENTOS · OTHER TREATMENTS
Fisioterapia · Physiotherapy

Preço sob consulta · Price upon consultation

Outras com preço sob consulta · Others available upon request

RITUAIS DE MASSAGEM · MASSAGE RITUALS
Ritual de sal dos Himalayas · Himalayan Salt Massage (60’)

140€

Aromasoul (60’)

100€

Tranquility Rosto & Corpo · Tranquility Face & Body (90’)

170€

TRATAMENTOS DE ROSTO E CORPO · FACE & BODY TREATMENTS
Hidratação Corporal · Body hydration (40’)

70€

Hidratação Rosto · Face hydration (40’)

70€

Rosto personalizado · Personalized face treatment (70’)

110€

Corpo Personalizado · Personalized body treatment (90’)

160€

PACOTES · PACKAGES
Energy Boost: Massagem Costas e Pés · Back and leg massage (45’)

80€

Renewed Soul: Massagem de aromaterapia, Hidratação de Mãos e Pés, Ritual de Chá ·
Aromatherapy, hand and feet hydration, tea ritual (90’)
150€
Premium Tranquility: Massagem Cabeça, Hidratação Rosto, Massagem Relaxamento
Profundo, Ritual de Chá · Head massage, face hydration treatment, deep relaxing
massage, tea ritual (120’)
205€

DEPILAÇÃO · WAX
Pequena · Small (Sobrancelha, buço, axila · Eyebrows, upper lip, armpits)

20€

Média · Medium (Virilha normal, meia perna, braço · Bikini normal, half leg, arm)

40€

Grande · Large (Virilha compl., perna inteira, costas · Bikini compl., full leg, back)

60€

Total · Complete

80€

ESTÉTICA · AESTHETIC
Ritual Mãos com Manicure · Manicure Ritual

45€

Ritual Pés com Pedicure · Pedicure Ritual

55€

OUTROS SERVIÇOS · OTHER SERVICES: Hamam

OS NOSSOS PRODUTOS · OUR PRODUCTS

COMFORTZONE

COMFORTZONE nasceu em 1996, em Itália, como um projeto inovador em matéria de beleza e
bem-estar e é hoje uma marca de renome mundial. Vencedora dos prémios Best SPA Cosmetic
Product 2006, em Monte Carlo e SPA Product 2008, na Ásia, a sua linha de produtos exclusivos
propõe fórmulas inovadoras e uma imagem que reflete o requinte e o bom gosto italiano aliado à
suavidade e tradição inspirada nos conhecimentos milenares originários do Oriente.
A marca é um projeto que nasceu na partilha dos valores de respeito pelo meio ambiente e de uma
estratégia de desenvolvimento sustentável.
Todos os produtos COMFORTZONE são fruto de uma sinergia de princípios ativos inovadores,
não se limitando a uma única abordagem, mas selecionando as respostas mais eficazes, produto a
produto, apoiando-se em conhecimentos de fitoterapia, aromaterapia e bioquímica. Seguros,
eficazes e uma fonte de prazer para os sentidos, os nossos produtos não são testados em animais.

COMFORTZONE was born in 1996 in Italy as an innovative beauty and wellness project and is
today a brand of worldwide reputation. Winner of the Best SPA Cosmetic Product Awards 2006
in Monte Carlo and SPA Product 2008 in Asia, its unique product line proposes innovative
formulas and an image that reflects Italian refinement and good taste combined with the softness
and tradition inspired by the millennial knowledge Originating in the East.
The brand is a project that was born in the sharing of the values of respect for the environment
and a strategy of sustainable development.
All COMFORTZONE products are the result of a synergy of innovative active principles, not
limited to a single approach but selecting the most effective product-to-product responses, relying
on phytotherapy, aromatherapy and biochemistry knowledge. Safe, effective and a source of
pleasure for the senses, our products are not tested on animals.

