Bem-estar e Relaxar

Mar, Ondas e Sonhar
CIRCUITO THALASSO
22,00€

MASSAGEM ROMEU & JULIETA
Per pax 68,25€

REFLEXOTERAPIA
43,00€

INALAÇÃO
12,50€

CANDLE MASSAGE
67,25€

BAMBUTERAPIA
65,00€

DUCHE JATO
20,00€

MASSAGEM RELAXAMENTO
45 MIN
63,00€
25 MIN
40,00€

TUINA
81,50€

BANHO DE LAGOA
23,00€

MASSAGEM RECUPERAÇÃO
40,00€

AYURVÉDICA
74,50€

MASSAGEM VICHY
31,50€

MASSAGEM DESPORTIVA
45 MIN
65,25€
25 MIN
41,00€

SHIATSU ANTI-STRESS
66,25€

RITUAL
49,50€

MASSAGEM TAILANDESA
84,00€

MASSAGEM
33,50€

MASSAGEM VICHY COM
BÁLSAMO
42,00€

MASSAGEM CIRCULATÓRIA
65,00€

MASSAGEM YUMEIHO
68,25€

Rituais e Sentidos
RITUAL POLINÉSIA
99,75€

Infantil

MASSAGEM PEDRAS QUENTES
65,00€

Esfoliação e pureza
ESFOLIAÇÃO CORPORAL
26,50€

ESFOLIAÇÃO TERRAMIGA
50,00€

HIDRATAÇÃO SUBLIME
56,75€

Detox

Anti-Age

Beleza

Estética

ALGOTERAPIA COMPLETA
49,50€

AGUARELA FACIAL DE ALGAS
64,00€

MASSAGEM ANTI-CELULITE
49,50€

PERNA INTEIRA
29,50€

ENVOLVIMENTO CORPORAL
ARGILA
42,00€

HIDRATAÇÃO SOURCE MARINE
80,75€

SCULPTEUR CORPO
73,50€

MEIA PERNA
20,00€

ENVOLVIMENTO CORPORAL
ARGILA
*PARCIAL*
26,25€

PROGRAMA HIALURÓNICO
89,25€

VENTRE LISO SCULPTEUR
52,50€

AXILAS
10,50€

PRESSOTERAPIA
34,75€

PROGRAMA SILÍCO
91,50€

VERNIZ GEL
30,00€

SOBRANCELHAS | BUÇO
8,50€

FRIGITHALGO
52,50€

OCEANO THALGOMEN
65,00€

*SUPLEMENTO REMOÇÃO
VERNIZ GEL
10,00€

VIRILHAS SIMPLES
14,00€

SUDATONIC - DETOX
55,00€

EYE EXPERT
52,50€

*SUPLEMENTO RETOQUE
(POR UNHAS)
5,00€

*SUPLEMENTO HIDRATAÇÃO
DE CORPO
21,00€

PEDICURE
30,00€
MANICURE
26,50€

*OS SUPLEMENTOS NÃO SÃO SUJEITOS A QUALQUER DESCONTO OU PROMOÇÃO

Mar... Ondas... Sonhar...
CIRCUITO THALASSO
Aproveitando as propriedades da água do mar do Porto Santo, o nosso circuito de saunas e piscinas
permite-lhe cuidar o corpo e descontrair. Neste circuito os clientes têm acesso a: Sauna Seca, Hamman,
Banho Turco, Piscina Animada com 4 áreas de jatos de água e jacuzzi, Corredor de Marcha e Piscina de
Relaxamento.
INALAÇÃO
Aerossóis marinhos com efeitos benéficos para constipações, asma, sinusites, problemas respiratórios e
antitabágico (purificante).
DUCHE DE JATO
Duche enérgico, revitalizante e dinamizante, com efeitos positivos sobre músculos e articulações. Ajuda
a descongestionar os tecidos e é excelente para descontrair a musculatura da coluna vertebral.
Complemento eficaz aos cuidados anti celulite.
“BANHO DE LAGOA”
Hidromassagem com uma elevada ação relaxante e antisstress. Rico em alga azul do Pacífico, promove
a hidratação corporal.
MASSAGEM VICHY
Massagem manual combinada com jatos de água do mar ao longo das pernas e costas, com efeito
relaxante e antisstress. Indica- do em problemas osteomusculares.
MASSAGEM VICHY COM BÁLSAMO
Realizado com um gel oleoso especificamente estudado para a massagem sob jatos de água do mar,
rico em óleo de girassol e com um maravilhoso perfume aquático. Promove o relaxamento e a
hidratação corporal.

Bem-estar e Relaxar
MASSAGEM ROMEU & JULIETA
Massagem realizada com várias técnicas de massagem, desde Bambus, Candle Massage e Massagem de
Relaxamento, para um experiência inesquecível a dois num ambiente de descontração total.
CANDLE MASSAGE
Massagem com vela à base de óleo de amêndoas doces e manteiga de karité, para uma forte ação
reparadora e nutritiva. Uma suave sensação de conforto, redução do stress e uma profunda hidratação
da pele. Altamente relaxante.
MASSAGEM DE RELAXAMENTO
Massagem clássica com óleos essenciais calmantes. Auxilia no alívio de tensões musculares e dores,
elimina o stress, promovendo um estado de relaxamento e bem-estar físico e emocional.
MASSAGEM DE RECUPERAÇÃO
Massagem auxiliar na recuperação de traumatismos, adequada ao alívio de situações pontuais de
problemas musculoesqueléticos e dores localizadas.
MASSAGEM DESPORTIVA
É a técnica mais indicada tanto para amadores e profissionais e pode ser feita na pré e pós-competição.
Melhora a circulação sanguínea e ajuda a eliminar as toxinas existentes na musculatura. Deve ser
realizada para prevenir lesões.

Bem-estar e Relaxar
MASSAGEM CIRCULATÓRIA
Massagem suave com movimentos de bombeamento que estimula o sistema linfático, fortalece o
sistema imunitário e favorece a eliminação das toxinas e de excesso de líquidos. Adjuvante em cuidados
anti-celulíticos e pós-operatórios.
REFLEXOTERAPIA PODAL
Massagem realizada através da pressão digital nos pés, com o objectivo de estimular e promover, via
reflexa, o bom funcionamento do órgão. Previne distúrbios e desequilíbrios, através de estímulos por
pressão nas terminações nervosas.
BAMBUTERAPIA
Massagem feita com bambus de várias medidas proporciona um excelente relaxamento muscular e
desperta a energia. Promove a circulação, a desintoxicação e eliminação de líquidos, aumentando a
tonificação muscular. Auxilia nos cuidados anti-celulite.
MASSAGEM TUINA
Massagem da Medicina Tradicional Chinesa, que estimula os meridianos (faz fluir melhor a energia) e
desbloqueia os tendões e as articulações, conduzindo a um relaxamento total.
MASSAGEM AYURVÉDICA
Trata-se de uma massagem energética de origem indiana. Favorece a integração, o equilíbrio e a
interacção dinâmica entre o espírito e o corpo. Restaura a energia física, mental e emocional. Actua no
sistema linfático, circulatório e energético.
SHIATSU ANTI-STRESS
Este é um método japonês que implica uma digitopressão ao longo dos meridianos do corpo, com o
intuito de estimular os poderes de recuperação naturais do corpo e a autocura do organismo.
MASSAGEM TAILANDESA
O seu objetivo principal é despertar o equilíbrio e a harmonia do corpo físico/energético. São aplicadas
técnicas de compressão e estiramentos, trabalhando o cliente no chão em diversas posturas corporais,
mobilizando assim toda a estrutura do corpo.
MASSAGEM PEDRAS QUENTES
Os movimentos, o ritmo e o poder das pedras conduzem a uma relaxação única e absoluta, libertando o
stress acumulado. Contra-indicações: grávidas, peles sensíveis e queimadas pelo sol, problemas
cardíacos, excesso de peso, varizes e sistema imunitário fraco.
MASSAGEM YUMEIHO
Massagem Japonesa realizada no chão que combina diversas técnicas, reajustamentos osteo-articulares
e manipulações. Promove uma correta circulação de energia pelos chakras e meridianos, devolve ao
corpo a sua simetria, previne problemas os- teo-musculares.

Ritual... Sentidos... Prazer...

RITUAL POLINÉSIA
É uma viagem de 3 escalas, com duração de 90 minutos, intensamente relaxante, regeneradora e
sensorial.
Inicia-se com uma esfoliação ao corpo com fibras de casca de coco, areia branca de Bora-Bora, baunilha
Tahiti e sal marinho, o que permite uma evasão exótica imediata.
Totalmente purificado, passamos à segunda escala em que o corpo descontrai num Banho de Lagoa
com centenas de micro-bolhas relaxantes e de extrema hidratação.
Numa última escala, o corpo agora relaxa ao ritmo dos Tuiponos para uma intensa modelagem
relaxante, hidratante e nutritiva com óleo aquecido, enriquecido e perfumado com aromas de Monói.

Relaxamento Infantil e Bem-estar
RITUAL
Um mimo para os mais novos de 3 etapas com duração de 45minutos, intensamente relaxante. Inicia-se
com uma massagem em todo o corpo com óleos essenciais, realizada com movimentos suaves e
calmantes para uma descontração total. Segue-se uma hidratação do rosto acompanhada de uma
ligeira massagem, finalizando com pintura de unhas (meninas) ou com uma esfoliação nas
mãos (meninos).
MASSAGEM
A massagem infantil é um ritual de paz e segurança, com movimentos suaves, calmantes e sedativos,
que promovem o sono e a diminuição da rigidez muscular provocada pelo stress. Momento altamente
relaxante, numa descoberta sensorial mágica e única.

Esfoliação e Pureza

PEELING CORPORAL
Esfoliação realizada ao corpo. Indicado como preparação da pele para os cuidados corporais a seguir.
ESFOLIAÇÃO TERRAMIGA
Esfoliação realizada com os sabonetes esfoliantes TERRAMIGA produzidos com areia carbonatada
biogénica do Porto Santo, limpa a pele em profundidade e liberta-a de células mortas, deixando-a
pronta para ser hidratada e nutrida.
HIDRATAÇÃO SUBLIME
Hidratação profunda do rosto e corpo num envolvimento after-sun, calmante e regenerante que nutre e
protege a sua pele após a exposição ao sol e à água do mar, com massagem facial no tempo de pose do
produto.

Envolver... Detox...

ALGOTERAPIA
Envolvimento numa pasta de 3 algas (Fucus, Laminaria e Lithothamne), enriquecida com sais marinhos.
Promove a remineralização intensa e restabelece a boa forma. Ideal para os amantes do natural e da
talassoterapia.
ENVOLVIMENTO CORPORAL ARGILA
Envolvimento corporal de argila com efeitos anti-inflamatórios e de relaxamento muscular, para o alívio
de dores osteomusculares e reumatismais.
PRESSOTERAPIA
Cuidado corporal que consiste numa massagem de compressão devidamente controlada, com efeitos
notáveis no alívio dos problemas circulatórios, venosos e linfáticos. Complementar nos cuidados anti-celulite.
FRIGITHALGO PERNAS CANSADAS
Especialmente indicado para aliviar a má circulação sanguínea e retenção de líquidos, iniciando-se com
movimentos de ativação da circulação, seguido de ligaduras frias (mentol, cânfora e algas). Proporciona
alívio imediato e duradouro, eliminando a sensação de peso nas pernas.
Contra-Indicações: problemas de tiróide, gravidez, processo de digestão, período do ciclo menstrual, queimadura
solar.

SUDATONIC
Envolvimento com manta de sudação que promove a queima de gorduras, ajudando a tonificar a derme
e melhorando a sua firmeza. Sozinho, ou em sinergia com outros tratamentos, é uma ferramenta excecional nos programas de emagrecimento em que existe retenção de líquidos, estimula o
metabolismo e a drenagem das sobrecargas adiposas. Laboratórios Thalgo.

Cuidado... Anti-age...
AGUARELA - FACIAL COM ALGAS
Este cuidado facial é uma verdadeira sessão de talassoterapia do rosto. Rico em minerais e vitaminas,
drena, purifica, hidrata, normaliza e elimina as impurezas da pele. Dinamiza a pele e reequilibra as suas
funções vitais.
Contra-Indicações: problemas de tiróide

HIDRATAÇÃO SOURCE MARINE
Indicado para peles desidratadas, por vezes rugosas ao toque (com escamação) e com sensação de
arrepanhamento. Também indicado após exposição solar, para repor os níveis de hidratação da pele.
Aconselhado à pele feminina e masculina.
PROGRAMA HIALURÓNICO
Verdadeira força de rejuvenescimento e com ação antioxidante, este cuidado facial preenche e alisa as
rugas de expressão, restituindo volume ao rosto e estimulando a juventude da pele, visível após a
primeira sessão.
PROGRAMA SILÍCIO
Associado ao hialurónico para um efeito alisador, o silício remodela rosto e pescoço, com um efeito
tensor intensivo. O rosto fica redensificado e os seus contornos mais lisos e firmes. É um excelente
cuidado anti-flacidez, as rugas e rídulas ficam mais lisas, o oval do rosto mais definido, a pele fica mais
luminosa, firme e lisa.
OCEANO THALGOMEN
Oceano foi formulado para responder às necessidades e cuidados específicos da pele masculina. Este
cuidado tem uma ação de hidratação, de combate ao envelhecimento, controle de oleosidade e anti-fadiga.
EYE EXPERT
Cuidado específico para cuidar e reparar o contorno de olhos, à base de colagénio e hialurónico.
SUPLEMENTO DE HIDRATAÇÃO CORPORAL
Complemente o seu cuidado facial com uma hidratação corporal calmante e regenerante que nutre e
protege a sua pele após a exposição ao sol e à água do mar.

Silhueta... Beleza
MASSAGEM ANTI-CELULITE
Realizada com óleos drenantes, as manobras são enérgicas e conduzem a uma melhoria de todo o
sistema venoso e linfático, promovendo a eliminação de líquidos e reduzindo o aspecto de casca de
laranja.
SCULPTEUR CORPO
Abordagem global e personalizada da mulher, para atenuar os efeitos inestéticos das gorduras
localizadas, da celulite e da flacidez cutânea.
VENTRE LISO SCULPTEUR
Neste cuidado corporal é dado ênfase à zona abdominal, para combater a flacidez cutânea e falta de
tonicidade muscular.

Procedimentos Talassoterapia
Ao fazer a sua reserva mencione caso tenha preferência por um terapeuta feminino ou masculino (na
existência dessa possibilidade), bem como o horário pretendido.
Caso seja necessário alterar ou anular as datas/horários dos seus cuidados, faça-o com a maior
antecedência possível, contactando diretamente a nossa receção, pessoalmente ou através do 291 980
890.
Recomenda-se uma chegada antecipada de 10 minutos, para que possa trocar de roupa e tomar um
duche (obrigatório). Uma chegada posterior à hora marcada implica a redução do mesmo.
Traga consigo a sua roupa de banho, chinelos de piscina e a touca.
A Talassoterapia não se responsabiliza por qualquer objeto guardado nos cacifos.
É expressamente proibido levar objetos pessoais para a área da balneoterapia.
A área da Balneoterapia é exclusiva a maiores de 16 anos, ou a maiores de 14 anos quando
devidamente acompanhados por um adulto responsável e após autorização.
É proibida a utilização de telemóveis e câmaras de filmar/fotografar em todas as áreas.
É recomendado o máximo de silêncio de modo a preservar a tranquilidade e privacidade de todos os
clientes.
Para uma boa relação com o seu terapeuta não hesite em comunicar-lhe caso se sinta desconfortável
em qualquer situação.
O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma verdadeira e única experiência de harmonia e relaxamento do
corpo e mente.

Regras No Circuito Thalasso
Marque o seu Circuito Thalasso e aproveite o que de melhor o mar tem
para oferecer.
Idade mínima: 16 anos
É obrigatório o preenchimento da ficha de saúde.
Peça a sua ao balcão da Talassoterapia e ajude-nos a prestar-lhe um bom serviço.
É obrigatório tomar um duche nos vestiários antes de entrar na Balneoterapia.
É obrigatório o uso da touca e chinelos de piscina.
É reservado o direito de entrar e permanecer na piscina.
Agradecemos silêncio no interior, aproveite e relaxe...
Sujeito a disponibilidade.

