Axis Porto

SPA

RESERVAS: 229 052 000 - EMAIL: spa@axisporto.com

MASSAGENS:
AXIS Signature Massage 50'

Abhyanga Shareera 60'/90'

65,00€

75,00€ / 85,00€

Massagem composta como uma melodia, por movimentos suaves e amplos, aliados ao toque terapêutico holístico,
tendo efeito profundamente repousante, enquanto purifica o corpo e envolve a espírito.
Criada e desenvolvida pelos antigos vedas (sábios), esta massagem recorre a técnicas ancestrais, de movimentos
livres e contínuos, profundamente relaxantes, criando um equilíbrio entre o corpo e a mente.

Muka Abhyanga 30' (Facial)

45,00€

É considerada a massagem dos deuses, pela sua beleza de técnicas suaves, pela sua subtileza e pelas sensações
que liberta e transmite.

Griiva Skanda 30' (Costas e Pescoço)

45,00€

Massagem localizada nas duas áreas do corpo mais afetadas pelo stress, pelas atividades físicas e pelo próprio diaa-dia, libertando rápida e eficazmente de toda a tensão e promovendo o bem-estar.

Pada Abhyanga 30' (Pés)

45,00€

Os pés são partes importantes do nosso corpo e por isso devem ser mimados. Os aromas dos óleos essenciais e
a beleza das suas técnicas subtis trazem beneficios para o corpo, mente e espirito.

Pernas Cansadas 30'

45,00€

Frescura e leveza que instantaneamente elimina a sensação de inchaço e peso, minimizando a sensação
desagradável de músculos entorpecidos. Melhora a circulação e dá uma agradável sensação de alívio, leveza e bemestar.

Deep Tissue 60'/90'

75,00€ / 85,00€

Uma das mais procuradas pelos apreciadores de massagem, trata profundamente os músculos libertando-os de
pontos de dor, aliviando verdadeiramente a tensão proporcionando uma melhor flexibilidade e mobilidade.

ROSTOECORPO:
Ritual Facial Hidratação Profunda 60'

55,00€

O tratamento inicia-se com uma limpeza de pele, continua com a mascara recomendada e termina com uma
massagem relaxante.

Esfoliação Corporal 30’'

45,00€

Através de suaves movimentos e com sais esfoliantes naturais, as células mortas são removidas devolvendo à pele
uma aparência luminosa, purificada e hidratada. Além de suavizar a pele, a esfoliação corporal, relaxa e revigora o
corpo.

Ritual Corporal 60'

55,00€

Hidratação, celulite ou estrias, após o diagnóstico, será recomendado pela sua terapeuta o tratamento adequado, que
se iniciará com uma esfoliação e terminará com uma massagem localizada.

120,00€

Esfoliação (30’) + Abhyanga Shareera (90') + Tratamento Facial (60') + Zona Térmica + Chá

PROGRAMAS:
Half Day SPA 200’

OUTROS SERVIÇOS DISPONÍVEIS::
Manicure, Pedicure e Depilação
(preço sob consulta e com marcação prévia)

Massagem Pedras Quentes (preço sob consulta)

Vichy (preço sob consulta)

Todos os serviços incluem o acesso à Zona Térmica (piscina dinâmica + sauna + hammam + duche sensações). Compre os nossos packs de tratamentos e acessos e beneficie de descontos exclusivos.

