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Chegue 30 minutos antes do início do seu tratamento para desfrutar de todo o 

ambiente relaxante que preparamos para você. Para sua comodidade, os roupões 

já se encontram em seu apartamento ou na sala de tratamento. Deixe no cofre do seu 

apartamento as jóias e pertences de valor. O Copacabana Palace Spa não se 

responsabiliza pela perda de objetos pessoais.

Arrive 30 minutes before the beginning of your treatment to enjoy the whole relaxing 

atmosphere we prepared for you. For your comfort, the robes are already in your 

room or at the Spa. Leave in your room safe the jewels and belongings of value. 

The Copacabana Palace Spa doesn’t take any responsability for personal objects loss.

Caso deseje alterar ou cancelar o horário previamente agendado, solicitamos avisar 

com 2 horas de antecedência, evitando a cobrança de 50% do valor.

In case you wish to alter or cancel the time previously scheduled, we ask you to let 

us know two hours in advance, in order to avoid the payment of 50% of the value.

Gravidez e restrições médicas deverão ser informadas à equipe do Spa.

Pregnancy and medical restrictions should be informed to the Spa team.

Para uma experiência inesquecível
For an unforgettable spa experience

Alterações de horários e cancelamento
Re-schedule and cancellation policy

Cuidados especiais
Special care



Chegue 30 minutos antes do início do seu tratamento para desfrutar de todo o 

ambiente relaxante que preparamos para você. Para sua comodidade, os roupões 

já se encontram em seu apartamento ou na sala de tratamento. Deixe no cofre do seu 

apartamento as jóias e pertences de valor. O Copacabana Palace Spa não se 

responsabiliza pela perda de objetos pessoais.

Arrive 30 minutes before the beginning of your treatment to enjoy the whole relaxing 

atmosphere we prepared for you. For your comfort, the robes are already in your 

room or at the Spa. Leave in your room safe the jewels and belongings of value. 

The Copacabana Palace Spa doesn’t take any responsability for personal objects loss.

Caso deseje alterar ou cancelar o horário previamente agendado, solicitamos avisar 

com 2 horas de antecedência, evitando a cobrança de 50% do valor.

In case you wish to alter or cancel the time previously scheduled, we ask you to let 

us know two hours in advance, in order to avoid the payment of 50% of the value.

Gravidez e restrições médicas deverão ser informadas à equipe do Spa.

Pregnancy and medical restrictions should be informed to the Spa team.

Para uma experiência inesquecível
For an unforgettable spa experience

Alterações de horários e cancelamento
Re-schedule and cancellation policy

Cuidados especiais
Special care



AROMA QUENTE (60 / 90 min)
Essa massagem combina movimentos lentos e pressões em zonas tensas e doloridas com óleo 

aquecido promovendo uma desintoxicação muscular e alívio do estresse acumulado no dia a dia.

This massage combines slow movements and pressure on tense and painful zones with warm oil, 

detoxifying the muscles and alleviating the stress built up during the day.

D-STRESS (60 / 90 min) 
Esta massagem relaxante visa melhorar a elasticidade e a oxigenação dos músculos. As pressões 

da D-stress são uma das formas mais efetivas de relaxamento físico devolvendo o equilíbrio ao 

corpo.

This massage aims to improve the elasticity and oxygen supply to the muscles. It is one of the most 

effective forms of physical relaxation and restores the body to its natural equilibrium.

JET LAG (30 min)
Indicada para aliviar as tensões acumuladas durante as viagens e alterações devido à diferença do 

fuso-horário, esta massagem reúne movimentos para o relaxamento das costas e pernas com óleo 

hidratante de semente de uva.

Recommended to alleviate the tensions accumulated during long trips and the shock of time 

differences, this massage unites movements to relax the back and leg muscles with moisturizing 

grape seed oil.

HARMONIA (60 / 90 min) 
Ao aquecer o óleo de massagem de semente de uva com óleo essencial, esta massagem 

proporciona o relaxamento corporal e restaura o equilíbrio mental. Movimentos firmes de pressão 

mediana ativam a circulação sanguínea estimulando a eliminação das toxinas.

By combining warm grape seed oil with essential oil, this massage relaxes the entire body and 

restores mental balance. The slow movements with medium pressure activate the blood circulation, 

stimulating the elimination of toxins.

MASSAGENS • MASSAGES



ANIDRO (60 / 90 min)
A massagem consiste na disposição e fricção de pedras vulcânicas aquecidas sobre pontos 

energéticos do corpo. O calor das rochas penetra nas camadas da pele e atinge a musculatura, 

provocando uma sensação de alívio nas articulações e em zonas doloridas. 

This massage consists of the manipulation and friction of heated volcanic rocks on the energy points 

of the body. The heat from the rocks penetrates the skin layers and reaches the musculature, causing 

a sensation of relief in the joints and painful zones.

SHIATSU (60 / 90 min)
O Shiatsu utiliza o método terapêutico japonês de pressionar os meridianos. Os meridianos são 

canais no corpo humano que conduzem o fluxo da energia vital. O shiatsu traz equilíbrio aos 

meridianos proporcionando benefícios aos sistemas nervoso e circulatório.

Shiatsu uses the Japanese therapeutic method of applying finger and palm pressure to the meridians. 

These are the channels of the human body that carry to flow of vital energy. Shiatsu brings 

equilibrium to the meridians and provides benefits to the nervous and circulatory systems.

SAPUCAÍ (30 min)
Massagem nos pés relaxante que utiliza a técnica de pressões nos pontos de reflexo. Além de 

relaxar, esta técnica equilibra o fluxo de energia acentuando o bom funcionamento do organismo.

This relaxing foot massage uses the technique of pressure on the reflexive points. Besides relaxation, 

this technique balances the flow of energy to accentuate the proper functioning of the organism.

ABHYANGA A 4 MÃOS (60 min)
Parte fundamental da Ayurvedica, o milenar sistema de medicina tradicional indiano, Abhyanga é 

uma massagem extremamente relaxante e revitalizante que consiste em manipulações lentas e 

precisas. É realizada por dois terapeutas, em movimentos sincronizados, proporciona harmonia, 

aquieta e tranquiliza a mente e traz uma experiência de paz profunda, além de promover a 

circulação e a eliminação de toxinas. É ideal para aliviar stress, insônias e ansiedade.

An essential part of Ayurveda, the five-thousand-year-old traditional Indian Medicine System, 

Abhyanga is an extremely and reinvigorating massage consisting of slow and precise movements. 

Two therapists work together, in synchronized movements, with the use of warm oils. It calms down 

and tranquilizes the mind, leading to an experience of deep inner peace, and at the same time it 

promotes blood circulation and elimination of toxins. It is ideal to relieve stress, insomnia and anxiety.



EXPERIÊNCIAS • EXPERIENCES

BOSSA NOVA (2h10) 
Essa experiência é dedicada ao cuidado do rosto. Para relaxar e renovar as energias, você começa 

com um banho aromático. Em seguida, é realizada uma purificação facial com esfoliação suave e 

aplicação de uma máscara desintoxicante e hidratante. A experiência é concluída com uma 

massagem facial de 45 minutos.

This experience is dedicated to skin care. To relax and renew energy, an aromatic bath is prepared 

with rose petals and essential oil. With the body relaxed, attention turns to the face, with gentle 

exfoliation and application of a detoxifying mask and hydration with jojoba oil. An invigorating 45 

minutes facial treatment concludes the experience, revealing the skin’s luminosity.

PLENITUDE (2h15) 
Plenitude inicia com uma esfoliação corporal purificante, com extratos de guaraná e açaí, seguida de 

um banho aromático para o relaxamento profundo. Em seguida, é realizada uma massagem de 60 

minutos com óleo aquecido. Uma experiência para fugir do estresse cotidiano e atingir o estado de 

plenitude.

Plenitude begins with a purifying body exfoliation with extracts of guaraná and açaí fruits, followed by 

an aromatic bath for profound relaxation. Then a 60-minute massage is performed with warm oil. It’s 

an experience tailored for those who want to escape daily stress and reach a state of plentitude.

SAMBA (3h15) 
Essa experiência é dedicada ao cuidado do corpo. Para iniciar, é realizada uma esfoliação 

restauradora, com casca de guaraná e açaí. Depois, para repor todos os nutrientes essenciais à sua 

pele, é aplicada uma máscara de argila branca da Amazônia. Por fim, você desfrutará de um banho 

aromático seguido uma massagem corporal relaxante de 60 minutos. Ao final é servido uma refeição 

leve na própria sala de tratamento

This experience is dedicated to body care. A restoring exfoliation with guaraná and açai starts 

the treatment by removing impurities with antioxidant and regenerating action. To replace all 

the essential nutrients, a white clay mask is applied with astringent and remineralizing properties. 

To provide deep relaxation, an aromatic bath with essential oil and rose petals follows. Finally, there is 

a relaxing 60 minutes body massage to release the daily tensions. At the very end a light meal is 

served in the treatment room.



ESSENCIAL (2h50)
Essencial foi criada para aqueles que querem fugir do tumulto cotidiano. A experiência começa 

com um banho aromático que garante um profundo relaxamento. Em seguida, você recebe uma 

massagem corporal relaxante de 60 minutos. Para finalizar, é realizada uma purificação facial 

com esfoliação suave e aplicação de uma máscara desintoxicante e hidratante.

The experience starts with an aromatic bath that assures profound relaxation. Then you receive a 

soothing 60-minute body massage. The process ends with a facial purification with gentle 

exfoliation and application of a detoxifying and moisturizing mask. Essential was created for those 

seeking refuge from the hustle and bustle of everyday life. 

BELMOND EXPERIENCE (5h) 
Esta experiência começa com uma esfoliação corporal purificadora, realizada com extratos de 

açaí e guaraná. Conhecida por seu alto teor de renovação das células, a máscara corporal de 

argila branca da Amazônia segue no cuidado da pele. Para relaxar a musculatura mais tensa, um 

banho aromático será seguido de uma massagem relaxante de 90 minutos. Em seguida, para o 

cuidado da pele do seu rosto, é realizada uma purificação facial com uma esfoliação suave e uma 

máscara desintoxicante. Por fim uma hidratação revelará todo o brilho do seu rosto.

Ao final é servido uma refeição leve na própria sala de tratamento. 

This experience starts with a purifying body exfoliation, performed with extracts of the açaí and 

guaraná fruits. Then comes application of a mask of white clay from the Amazon, known for its 

ability to renew the skin cells. To relax the tense musculature, an aromatic bath is followed by a 

relaxing 90-minute massage. Then special attention is paid to the face, to purify the skin through 

gentle exfoliation and a detoxifying mask. Finally, application of moisturizer replenishes the luster 

of your face. At the very end a light meal is served in the treatment room



RITUAIS FACIAIS • FACIAL TREATMENTS

BEAUTÉ CACHÉE (70 min)
Para purificar a pele do rosto restabelecendo um toque macio, este ritual inicia com uma 

esfoliação suave a base de açaí. Em seguida, uma massagem relaxante de 45 minutos irá 

estimular a circulação sanguínea e a respiração celular.

To purify and soften the face skin, this ritual begins with a gentle exfoliation with a preparation 

based on açaí fruit. This is followed by a relaxing 45-minute massage to stimulate the blood 

circulation and cell respiration.

SERENO (60 min)
Ideal para o alívio das tensões na cabeça, nos ombros e na parte superior das costas, esse ritual 

combina massagens no couro cabeludo, rosto e pescoço. Os movimentos circulares e suaves 

estimulam a circulação sanguínea, e ajudam a recuperar a vitalidade da pele e dos cabelos.

Sereno combines massage of the scalp, face and neck, to relieve muscle tension. The soft circular 

movements stimulate blood circulation and help recover the vitality of the skin and hair.

BLOSSOM (95 min)
Recomendado para todos os tipos de pele, esse ritual oferece uma esfoliação suave, a aplicação 

de uma máscara de argila branca da Amazônia e uma massagem delicada. Essa purificação facial 

irá limpar a sua pele e repor todos os nutrientes essenciais a ela. Blossom devolve o frescor e a 

luminosidade ao rosto e deixa você renovado.

This treatment is recommended for all skin types. The ritual involves gentle exfoliation, application 

of a mask of white clay from the Amazon and a delicate facial treatment. It provides facial 

purification that allows your skin to replace its essential nutrients.



A metodologia da marca francesa tem uma reputação de eficácia surpreendente com base na 

abordagem clínica para cuidados de beleza usando intencionalmente ingredientes puros e 

concentrados, bem como protocolos inovadores e procedimentos meticulosos.

The french brand methodology has a reputation for astounding effectiveness based on 

a clinical approach to beauty care using intentionally pure, concentrated, raw ingredients, 

as well as innovative and meticulous protocols and procedures. 

TONIC LIFT (60 min) 
Elimina as células mortas; diminui a aparências de poros dilatados; tonifica e fortalece a pele; 

atenua e previne os sinais do tempo.

Eliminates dead cells; reduces the appearance of pores; tones and strengthens the skin; reduces 

and prevents the signs of aging.

RESTRUCTURANT SOIN LISSANT (60 min) 
Peles que se encontram em momentos sensíveis, estressadas ou traumatizadas.

For sensitive and  stressed  skins or with any kind of trauma..

MÁSCARA VIVANT (60 min) 
Máscara purificante - regula a oleosidade, purifica e diminui os poros dilatados, favorece 

a cicatrização das imperfeições, iluminando os tons da pele.

Purifying mask - regulates oily skin, purifies and reduces large pores, promotes healing of 

imperfections, illuminating skin tones.



RITUAIS CORPORAIS • BODY TREATMENTS

AMAZÔNIA (90 min)
A combinação da esfoliação, máscara e hidratação fará você 

se sentir renovado. O esfoliante, a base de açúcar mascavo e guaraná, elimina as toxinas 

garantindo uma purificação profunda da pele. Através de uma fórmula rica em sais minerais, 

a máscara de argila branca da Amazônia  repõe os nutrientes necessários da pele seguida de 

uma hidratação com óleo de semente de uva.

A combination of exfoliation, application of mask of white clay from the Amazon and 

hydration will make you feel revitalized. The exfoliant, based on brown sugar and guaraná 

fruit, eliminates toxins to assure deep purification of the skin. Through a formula rich in 

mineral salts, the mask replenishes the necessary nutrients and is followed by hydration with 

grape seed oil.

PÁLI (130 min)
O ritual Páli promove uma profunda esfoliação corporal associada  a uma máscara de argila 

branca da Amazônia. Rica em sais minerais, a máscara elimina as toxinas da pele e ativa a 

regeneração celular. Para finalizar uma massagem realizada com óleo aquecido alivia as 

tensões e intesifica a sensação de renascimento.

The Páli ritual promotes a deep body exfoliation associated with a mask of white clay from 

the Amazon. Rich in mineral salts, the mask eliminates toxins from the skin and activates the 

cell regeneration mechanism. 

At the end, a massage with warm oil alleviates tensions and intensities the feeling of rebirth.



CARIOCA (105 min)
Purificação e revitalização estes são os objetivos deste Ritual. Ao Iniciar, uma esfoliação com 

açúcar mascavo e açaí elimina as toxinas. Em seguida uma máscara corporal devolve todos os 

nutrientes para uma pele saudável. Para completar, é realizada uma reflexologia revitalizando e 

reequilibrando os pontos energéticos corporal.

Purification and revitalization are the aims of this ritual. It starts with exfoliation with brown sugar 

and açaí fruit to eliminate toxins. Then a body mask is applied to return all the nutrients necessary 

for healthy skin. To complete the process, reflexology is performed to revitalize and rebalance the 

body’s energy points.

DETOX (100 min)
O ritual combina uma esfoliação regeneradora, realizada com extratos de açaí e guaraná e açúcar 

mascavo e uma massagem suave de 60 minutos. Uma experiência para deixar sua pele acetinada

This ritual starts with a regenerating exfoliation with brown sugar and extracts of the Amazonian 

açaí and guaraná fruits, followed by a 60 minutes relaxing massage. It is a two-step process that 

leaves your skin silky smooth.

REGENERADORA (60 min)
Nesse ritual, é realizada uma drenagem que envolve micropressões ao longo do sistema linfático 

ajudando na diminuição da retenção de líquidos do organismo. Além disso, a técnica estimula a 

circulação e proporciona um relaxamento reparador. Para um melhor resultado, aconselhamos 

que sejam realizadas sessões contínuas.

This ritual entails drainage using micro-pressure along the lymph system, helping to reduce the 

retention of liquids in the organism. The technique also stimulates the circulation and provides a 

refreshing feeling of relaxation. For best results we recommend continuous sessions.



CABELEIREIRO • HAIR SALON

ESCOVA & PENTEADOS / HAIRSTYLE
Shampoo

Escova / Blow Dry

Escova Modelada / Model Blow Dry

Escova Mega Hair / Mega Hair Blow Dry

Penteado Solto/ Hairstyle Loose

Penteado Preso / Hairstyle Tied Back

COLORAÇÃO / HAIR COLORING
Coloração Comum / Normal Coloring

Coloração INOA / INOA Coloring

Balayage / Wide High Lights

Reflexo / Fine High Lights

CORTE / HAIR CUTTING
Feminino /  Woman

Masculino / Men 

DIAGNÓSTICO CAPILAR + TRATAMENTO / HAIR TREATMENTS
Tratamento com Ampola / Ampoule Treatment

Tratamento com Máscara Kerastase / Kerastase Treatment

Progressiva  / Brazilian Hair Straightening

Outros / Others



UNHAS / NAILS
Manicure Feminino / Women’s Manicure

Pedicure Feminino / Women’s Pedicure

Manicure Masculino / Men’s Manicure

Pedicure Masculino / Men’s Pedicure

Esmaltação / Nail Varnishing

Francesinha (Manicure) / French Nails Manicure

Francesinha (Pedicure) / French Nails Pedicure

DEPILAÇÃO / WAXING
Axila / Under Arm

Buço / Upper Lip

Virilha / Bikini Simple

Virilha Completa / Brazilian Bikini

1/2 perna / Half Leg

Perna Inteira / Whole Leg

FACIAL / ESTHETICS
Design de Sobrancelha /  Eyebrows Design

Sobrancelha Henna / Eyebrows - Henna

Maquiagem by Guerlain-MAC / Make Up by Guerlain-MAC

Maquiagem com Cílios  / Make Up with false eyelashes

Maquiagem Noiva / Bride’s Make Up 

Limpeza de Pele Clarins / Skin Cleansing Clarins

Banho de Lua / Body Moon Bath
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