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O SPA LIFE acredita na integração entre corpo e mente por
meio de experiências individuais e sensoriais, capazes de

proporcionar uma melhor qualidade de vida. 
 

Somos um Spa Humanizado, com cuidados, tratamentos
terapêuticos e práticas relaxantes que promovem o

acolhimento, pensando nas particularidades de cada um.
Oferecemos toda a atenção para realizar um atendimento
personalizado, elaborado com o propósito de cuidar da sua

saúde e seu bem-estar.
 

Para nós, o autocuidado deve ser um exercício diário e, por
isso, proporcionamos um ambiente seguro e confortável,

pensando no desenvolvimento de práticas que contribuirão
com a manutenção da sua saúde.

 
Nossas profissionais integram seus conhecimentos técnicos
aos melhores protocolos que propiciam reequilíbrio físico e

emocional, transformando o seu momento presente e
preparando sensações positivas para o futuro.

 
Encontre o equilíbrio mental, corporal e energético com a
nossa equipe de profissionais capacitados para oferecer a

melhor experiência com terapia manual. 

Nossa Filosofia
 



Experiências 
Relaxantes
Relaxing Experiences



M E N U  D E  M A S S A G E N S

MASSAGEM VITAL
VITAL MASSAGE
60min-90min-2H

 Massagem Terapêutica, Shiatsu e Massagem Relaxante.
  Therapeutic Massage, Shiatsu and Relaxing Massage.

Para uma experiência que te liberte das tensões musculares, cansaços e
estresse do dia a dia, esse protocolo é indicado para quem vive uma rotina
tensa de muitos compromissos, tarefas, viagens e trabalhos sob pressão.

For an experience that frees you from muscle tension, fatigue and everyday stress, this protocol is suitable for those
who live a tense routine of many commitments, tasks, travel and work under pressure.

MASSAGEM GEOTERMAL
TGEOHERMAL MASSAGE
60min-90min-2h

Massagem com pedras quentes vulcânicas e sinergia de óleos relaxantes.
Massage with volcanic hot stones and synergy of relaxing oils.

Experiência super-relaxante, com a combinação de pedras vulcânicas e
blends de óleos essenciais. Essa combinação desperta sensações sensoriais
de prazer ao relaxamento profundo e de equilíbrio energético.

Relaxing experience, with the combination of volcanic stones and essential oil blends. This combination awakens
sensory sensations of pleasure to deep relaxation and energy balance..

.



Experiências
Terapêuticas  

Therapeutic Experiences



M E N U  D E  M A S S A G E N S

MASSAGEM REVITALIZANTE
REVITALISING MASSAGE
90min-2h

Drenagem Linfática Corporal e Massagem Relaxante.
Body Lymphatic Drainage and Relaxing Massage.

Massagem leve que ativa a circulação aumentando o fluxo sanguíneo, a
eliminação de toxinas e a retenção de líquidos, além de oxigenar a pele,
ajudando no combate à celulite e gordura localizada. Harmonizada com a
técnica de massagem relaxante, proporciona uma experiência completa.

Light massage that activates the circulation increasing the blood flow, the elimination of toxins and liquid retention,
besides oxygenating the skin, helping to combat cellulite and localized fat, harmonized with the relaxing massage
technique, provides a complete experience.

MASSAGEM TRANQUILIZANTE
SOOTHING MASSAGE
60min-90min-2h

Massagem Relaxante e Aromaterapia.
Relaxing Massage and Aromatherapy.
.

Terapia relaxante que promove sensações de relaxamento profundo, com
movimentos leves e toque moderado, com o auxílio de óleos essenciais
relaxantes que promovem uma experiência de descanso do corpo e mente.

Relaxing therapy that promotes feelings of deep relaxation, with light movements and moderate touch, with the
help of relaxing essential oils that promote a restful experience for the body and mind



Experiências
Detox  

Detox Experiences  



M E N U  D E  M A S S A G E N S

SPA DOS PÉS 
 FOOT SPA
30min-60min

Escalda-pés, Massagem Esfoliante e Massagem Relaxante.
Foot scalding, Exfoliating Massage and Relaxing Massage.

Experiência que promove a retirada de células mortas, hidratação profunda,
alivia dores e inchaços dos pés. Esse protocolo é indicado para quem sente
dores nas pernas e pés.

This experience promotes deep relaxation of the legs and feet, providing a deep silky hydration. This protocol
promotes the removal of dead cells, deep hydration, relief of pain and swelling of the legs and feet.

MASSAGEM CLÍNICA 
CLINICAL MASSAGE 
60 min-90min-2 h

Massagem Desportiva, Drenagem Linfática e/ou Ventosaterapia.
Sports Massage, Lymphatic Drainage and/or Suction Cup Therapy.

Este protocolo promove a liberação miofascial dos tecidos e músculos,
favorecendo a execução dos movimentos, aumentando a mobilidade
articular e a consciência corporal, elimina inchaços, dores, ativa circulação
sanguínea e elimina contratura muscular. Ideal para quem tem uma rotina
que exige esforço físico.



Experiências   
de Celebração
Unforgettable Experiences 



M E N U  D E  M A S S A G E N S

MASSAGEM PRÉ-CASAMENTO
PRE-WEDDING MASSAGE
2H

Drenagem Detox, Massagem Relaxante Aromática com pedras quentes
e Escalda-Pés.
Detox Drainage, Relaxing Aromatherapy Massage, and Foot Bath 

Esta terapia promove relaxamento do corpo e mente, trata a ansiedade
com o auxílio do blend de óleos essenciais calmantes, alivia dores, tensões
e inchaços do corpo.

This therapy provides body and mind relaxation, treats anxiety  with a blend of essential calming oils,
 and relieves pain and body swelling.

MASSAGEM PRÉ-NUPCIAL
PRENUPTIAL MASSAGE RELAXING
60min-90min-2h

Massagem Relaxante com óleos quentes com blend de oléos especiais para
o casal.

Relaxing Massage with hot oils with a blend of special oils for the couple..
.

Agendamento prévio
prior scheduling



Experiências 
de Acolhimento
Experience in Reception



M E N U  D E  M A S S A G E N S

MASSAGEM EXPRESS
EXPRESS MASSAGE
 30MIN

Massagem focada na área da dor ou inchaço, podendo optar pela técnica
que trará a solução imediata de acordo com cada necessidade
apresentada, tais como: Massagem nas costas, Massagem nas pernas e
pés, escalda-pés para desintoxicação e alívio de dores, Drenagem Linfática
Facial, Liberação Miofascial e Ventosaterapia.

.

Massage focused on the area of pain or swelling, with the option of choosing the techniquethat will bring the
immediate solution according to every needpresented, such as Back massage, Leg and foot massage, Foot ladder
for detoxification and pain relief, Facial Lymphatic Drainage,Myofascial Release and Cupping Therapy.

EVENTOS 
EVENTS
 

Para eventos particulares ou corporativos, solicitar orçamento.

.
For private or corporate events, request a quote.



M E N U  D E  M A S S A G E N S

30 min .                     

60 min .  

90 min .

2  ho ras/hour s

R$ 320 

R$ 520 

R$ 650

1 Pessoa
1 Person

O pagamento deverá ser realizado no SPA.
Payment must be made at the SPA.

Solicitar Voucher Presente na Recepção.
Request Gift Voucher at Reception

Formas de pagamento: 
PIX, em espécie, cartão de crédito ou débito.
Payment methods:
cash, credit or debit card. We accept dollar and euro.

Cancelamento:
Será cobrada uma taxa no valor de R$190 caso o serviço agendado não seja
cancelado em até 2 horas de antecedência do horário marcado.
Cancellation:
A fee of R$190 will be charged if the scheduled service is not canceled within 2
hours of the scheduled time.

Tarifas
Tariff

R$ 190 

2 Pessoa
2 Person

R$ 620 

R$ 990 

R$ 1.220

R$ 360 


