
SPA
Ponta dos Ganchos



Purificante Facial

Esse tratamento facial ajuda a purificar a pele, restaurando 

seu equilíbrio. Uma máscara purificadora é utilizada para 

eliminar as impurezas e reduzir o brilho. Sua cútis ficará 

radiante, jovial e saudável além de relaxar corpo e mente. 

Para todos os tipos de pele.

Duração 60 min. 

Hidratação Facial

Adequado para peles sensíveis, constantemente expostas à 

poluição e a condições climáticas extremas, esse tratamento 

facial proporcionará uma mudança muito bem-vinda, acalmando 

a pele sensível. A máscara usada nesse tratamento facial com 

Vitamina C pura equilibra o nível de hidratação da pele. 

Saia desse tratamento com uma cútis mais radiante e jovem.

Duração 60 min. 

Purifying Facial 

This facial helps to purify your skin while restoring its balance. 

A purifying mask removes impurities and reduces facial shine, leaving your 

complexion radiant, fresh and healthy. This treatment also relaxes body and soul. 

For all skin types.

Duration 60 min. 

Facial Moisturizing

Suitable for delicate skin constantly exposed to harsh environmental pollutants and 

the extremes of climate. This facial is a welcome relief, soothing sensitive skin. The 

mask used for this facial contains pure Vitamin C to achieve balanced moisturising.  

After this treatment your complexion will have gained radiance and appear  

rejuvenated. 

Duration 60 min. 
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Hidratação Corporal

Uma hidratação completa é o segredo para uma pele suave 

e acetinada. Este tratamento é a base de extratos marinhos e 

vitaminas C e E, ingredientes selecionados para nutrir sua 

pele, principalmente após o sol. 

Para todos os tipos de pele.

Duração 90 min. 

Pré Bronzeamento

Uma preparação para receber as boas energias do sol, ativando 

a síntese da melanina e permitindo um bronzeado mais rápido, 

seguro e uniforme. 

Para todos os tipos de pele.

Duração 60 min. 

Body Moisturizing

Thorough hydration is the secret of soft silky skin. This treatment contains marine 

extracts and Vitamins C and E, selected for their nourishing properties, especially 

after exposure to the sun.  

For all skin types.

Duration 90 min. 

Pre Tanning

Prepare your skin to soak in all of the sun’s good energies. This treatment stimulates 

melanin production, meaning you will achieve a deep even tan quickly and safely.  

For all skin types.

Duration 60 min. 
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Cuidados para as pernas

Cuidar dos pés e pernas após uma longa viagem ou um esforço 

físico é alimentar o corpo com novas energias. Para isso unimos 

uma drenagem linfática com máscara de Aloe Vera e Menta.  

O resultado é mágico.

Duração 60 min.    

Duration 60 min. 

Massagem Desintoxicante

Associamos movimentos da drenagem linfática com a massagem 

redutora e todos os benefícios das algas, um tônico de saúde para 

a sua pele. Experimente esta fusão de elementos em um ritual de 

desintoxicação e equilíbrio.

Duração 60/90 min.    

Duration 60/90 min. 

A Treat for Tired Legs

To care for the feet after a long trip or physical exertion is to feed the body with 

new energy. This combination of lymphatic drainage and a mint gel mask does 

just that. The result is pure magic.

Detox Massage

We have combined lymphatic drainage, a reducer massage and all the benefits of al-

gae in a treatment that is a shot of good health for your skin. This fusion of different 

elements in a ritual of detoxification and balance is an experience not to be missed. 
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Massagem Relaxante

A massagem clássica relaxante é o exemplo da tradição 

associada ao respeito ao corpo. Seu bem-estar, alívio de 

tensões e relaxamento são os objetivos principais, momento 

simples e único de contemplar a vida.

Duração 60/90 min.   

Duration 60/90 min. 

Massagem com Pedras Quentes

A natureza produz milagres quando é utilizada em simbiose 

perfeita com a nossa energia. O poder das mãos é estimulado 

por pedras quentes, posicionadas em pontos específicos, 

revitalizando todo o nosso corpo.

Duração 60/90 min.   

Duration 60/90 min. 

Relaxing Massage

This classic relaxing massage is a combination of tradition and respect for the 

body. The main objectives are your well-being, relaxation and relief from tension. 

These are simple and unique moments to contemplate life.

Hot Stone Therapy

Nature can work miracles if we can achieve a perfect symbiosis with our energy.

The power of hands is amplified by the hot stones, which are placed on carefully 

chosen points, revitalizing the entire body.
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Massagem Ponta dos Ganchos

A combinação de óleo de canela quente, com a massagem 

manual e pindas de ervas aquecidas, especialmente desenvolvi-

das para proporcionar um profundo relaxamento e bem-estar. 

Duração 90 min. Duração 60 min.

Massagem Desportiva

Depois de qualquer atividade física intensa, é importante estimular 

a circulação, aliviando fadiga e dores musculares. Uma massagem 

intensa, profunda e energética, que nutre e revitaliza seus  

músculos. 

Duration 90 min. Duration 60 min.

Ponta dos Ganchos Massage

A manual massage combined with hot cinnamon oil and herbal poultices, espe-

cially developed to provide deep relaxation and well-being.

Sports Massage

It’s important to stimulate the circulation after any king of intense physical activity 

in order to relieve painful and tired muscles. This is an intense, deep and energetic 

massage that nourishes and revitalizes your muscles. 
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Programa Bem-Estar

Seu bem-estar e relaxamento são os objetivos 

deste programa. Uma nova vida para o seu corpo.

- Massagem

- Cuidado para as pernas

Duração 120 min.   

Duration 120 min. 

Programa Ponta dos Ganchos

Energize o corpo e a mente num ritual de força e vitalidade. 

Uma combinação perfeita entre relaxamento, cuidado 

e bem-estar. 

- Hidratação Corporal

- Massagem

Duração 120 min.   

Duration 120 min. 

Well-Being Program

The objectives of this program are your well-being and relaxation.

A new life for your body.

- Massage

- Tired Legs

Ponta dos Ganchos Program

Energize both body and mind in a ritual of power and vitality.

A perfect balance between relaxation, treatment and well-being.

- Body Moisturizing

- Massage
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Vivenciar experiências.
Live experiences.

Programa Exuberância

Renove o seu corpo. Nutra, hidrate e resgate o 

brilho levado pelo tempo. 

- Massagem 

- Facial

Duração 120 min.   

Duration 120 min. 

Exuberance Program

Renew your body. Nourish, hydrate and restore the brilliance  

eroded by time. 

- Massage

- Facial
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