PE A R L
M A R INE
SPA

Experiencie o espírito e a força do mar no spa Pearl Marine,
um símbolo de felicidade e juventude eterna.
Experience the spirit and values of the sea at the Pearl
Marine spa, a symbol of happiness and everlasting youth.

MASSAGENS | MASSAGES
Massagem Relaxante | Relax Massage

Massagem Profunda | Deep Tissue Massage

50min/85€ - 80min/110€

50min/90€ - 80min/120€

Massagem de corpo inteiro com pressão leve para melhorar a
circulação sanguínea e relaxamento muscular.
Full body massage with light pressure to improve blood circulation
and muscle relaxation.

Massagem de corpo inteiro com pressão em pontos específicos
que aliviam dores musculares e tensões acumuladas.
Full body massage applying pressure to specific points
and with vigorous movements that relieve muscle pain and
accumulated tensions.

Massagem Desintoxicante | Detox Massage
50min/85€ - 80min/110€

Massagem relaxante de corpo inteiro, na qual se usam produtos
marinhos que ajudam na libertação de toxinas.
Full body relaxing massage where marine products are used
to help release toxins.

Massagem Adelgaçante | Slim Massage
50min/85€ - 80min/110€

Massagem de corpo inteiro com movimentos dinâmicos
e técnicas específicas para ajudar a reduzir a celulite.
Full body massage with dynamic movements and specific
techniques to help reduce cellulite.

Massagem Desportiva | Sports Massage

50min/90€ - 80min/120€

Massagem de corpo inteiro com pressão forte e alongamentos
para o alívio dos músculos, tendões e ligamentos.
Full body massage with strong pressure and stretching to relieve
muscles, tendons and ligaments.

Massagem Ayurvédica | Ayurveda Massage
50min/110€ - 80min/130€

Massagem indiana de corpo inteiro com óleos essenciais específicos
para eliminar toxinas e reequilibrar os níveis energéticos.
Full body Indian massage with specific essential oils to eliminate
toxins and rebalance energy levels.

MASSAGENS | MASSAGES
Massagem Pedras Quentes
Hot Stones Massage

Massagem Júnior (até 14 anos)
Teen Massage (up to 14 yo)

50min/90€ - 80min/120€

25min/50€ - 50min/75€

Massagem de corpo inteiro feita com pedras vulcânicas
quentes, para aliviar a dor e tensão muscular.
Full body massage with vulcanic hot stones, used to relieve
pain and muscle tension.

Massagem relaxante de corpo inteiro para uma primeira
experiência excepcional no spa.
Relaxing full body massage for an exceptional first experience
at the spa.

Massagem Futura Mamã (após 12 semanas)
Mother-to-be Massage (after 12 weeks)

Reflexologia | Reflexology

50min/85€ - 80min/110€
Massagem de corpo inteiro, feita numa posição adaptada,
para dar conforto à futura mamã e ajudar a aliviar a tensão.
Full body relaxing massage in an adapted position to provide
comfort to the mother-to-be and help relieve tension.

25min/55€ - 50min/85€

Massagem nos pontos reflexos dos pés para estimular a
circulação sanguínea e recuperar a energia dos órgãos afectados.
Massage on the reflex points on the feet that stimulates blood
circulation and recovers energy of the affected organs.

MASSAGENS | MASSAGES
Massagem Costas | Back Massage
25min/55€ - 50min/85€

Massagem localizada que alivia a tensão muscular nas costas.
Localized massage that relieves muscle tension in the back,
shoulders and neck.

Massagem Pernas | Leg Massage
25min/55€ - 50min/85€

Massagem localizada nas pernas que contribui para o alívio
imediato do cansaço nas pernas, combatendo a retenção de
liquidos e estimulando a circulação sanguínea.
Localized massage on the legs that contributes to the immediate
relief of leg fatigue, fighting fluid retention and stimulating blood
circulation.

Massagem Indiana à Cabeça
Indian Head Massage
25min/55€ - 50min/85€
Massagem localizada, com movimentos focados no pescoço
e couro cabeludo. Esta técnica indiana ajuda a estimular a
circulação sanguínea e reduzir o stress.
Localized massage, with neck and scalp focused movements.
This Indian technique helps to stimulate blood circulation
and reduce stress.

TRATAMENTOS FACIAIS | FACIAL TREATMENTS
Facial de Hidratação | Hydrating Facial

Facial Júnior | Junior Facial

50min/85€

25min/65€

A solução perfeita para a pele desidratada e cansada,
ideal para recuperar o brilho e luminosidade.
A perfect fix for dehydrated and tyred skin, to recover
a blissful and glowing face.

Um facial para apresentar os benefícios dos cuidados de rosto
aos mais jovens.
A face therapy to introduce junior spa goers to the benefits
of a skin care regime.

Facial Purificante | Purifying Facial

Facial de Homem | Gentlemen’s Facial

50min/85€

50min/85€

Tratamento de limpeza purificante, que reduz os poros
e melhora a textura da pele.
A cleaning and purifying treatment, reduces pores and
improves the skin texture.

Uma limpeza para revitalizar a pele, abrir os poros, aliviar o
congestionamento e contribuir para uma pele fresca e equilibrada.
A cleanse to resurface the skin by unblocking pores, relieving
congestion and improving tone, leaving the skin feeling refreshed
and balanced.

Facial Hialu-Procolagénio Anti-idade
Anti-ageing Hyalu-Procollagene Facial
80min/135€
Um tratamento facial rejuvenescedor, que vai alisar, preencher
e reafirmar a pele, para um cuidado anti-envelhecimento global.
A rejuvenating facial treatment that will smooth, plump and firm
the skin, for all-round anti-aging care.

Treatmento de Olhos | Eye Treatment
20€

Um tratamento de olhos de luxo rejuvenescedor, que pode ser
adicionado a qualquer tratamento facial.
A rejuvenating luxury eye treatment, that can be added to
any facial treatment.

ESFOLIAÇÕES
SCRUBS
Esfoliação Flocos de Sal | Salt Flakes Scrub

Esfoliação Doce & Salgada | Sugar & Salt Scrub

Esfoliação de corpo inteiro com um esfoliante com microcristais
de sal e extrato de alga boreal, que purificam a pele, deixando-a
maravilhosamente suave e aveludada.
Full body scrub with an exfoliant that combines microcrystals
of salt and boreal algae extract, which purify the skin, leaving it
wonderfully smooth and velvety.

Esfoliação de corpo inteiro, onde é utilizado um delicioso esfoliante
que combina sal marinho, açúcar e óleos essenciais. Elimina a
rugosidade e refina a textura da pele, deixando uma agradável
sensação de suavidade. Delicadamente perfumado com notas
cítricas, deixa a pele aveludada, tonificada e radiante.
Full body scub, which uses a delicious exfoliant that combines sea
salt, sugar and essential oils. Eliminates roughness and refines the
skin texture, leaving a pleasant feeling of smoothness. Delicately
scented with citrus notes, it leaves the skin velvety, toned and radiant.

25min/60€

25min/60€

TR ATAMENTOS DE CORPO
BODY TREATMENTS
Envolvimento Desintoxicante
Detox Body Wrap

Envolvimento Modelante e Reafirmante
Slim & Sculpt Body Wrap

50min/90€

50min/90€

As algas remodelam e reafirmam a silhueta. Uma verdadeira
sensação marinha com uma esfoliação corporal e um envolvimento
para re-energizar e nutrir o corpo.
The algae reshape and firm the silhouette. A real marine sensation
with a body scrub and body wrap to re-energise and nourish
the body.

Um tratamento reafirmante e adelgaçante, que inclui uma
esfoliação corporal e um envolvimento, que ajuda na eliminação
da celulite e no combate à retenção de líquidos.
A firming and slimming treatment, which includes a body scrub and
a body wrap, to break down cellulite and eliminate water retention.

TR ATAMENTOS DE CASAL
COUPLE TREATMENTS
Equilíbrio a Dois | Balance for Two

Regency para Dois | Regency for Two

Comemore o seu amor e partilhe esta experiência memorável
com a sua cara metade com duas massagens relaxantes.
Celebrate your love and share this memorable experience with
your better half with two relaxing massages.

Entregue-se a esta experiência com a sua cara metade: uma
esfoliação corporal e uma massagem relaxante a dois, para uma
sensação total de bem-estar.
Indulge in this experience with your significant other: a full body
scrub and a relaxing massage for two, for a complete sense of
wellbeing.

50min/165€

80min/210€

TR ATAMENTOS DE ASSINATUR A
SIGNATURE TREATMENTS
Ritual Pearl Marine | Pearl Marine Ritual

Ritual Polinésia | Polynesia Ritual

Este delicado ritual leva-nos pelo Oriente, com uma esfoliação
doce e salgada com aromas cítricos, uma massagem para
esquecer as tensões e o stress, finalizando com uma hidratação
sedosa, de onde a pele regressa nutrida e suave.
This delicate ritual takes us through the Orient, with a sweet and
salt body scrub, a massage to forget the tensions and the stress,
finalizing with a silky hydration, from where the skin returns
nurtured and smooth.

Inspirado em tradições ancestrais de beleza, este ritual leva-nos
a uma viagem pelas ilhas da Polinésia, com os aromas inebriantes
de monoi e baunilha. O corpo ficará relaxado e a pele com
um brilho perfeito.
Inspired by ancient beauty traditions, this ritual takes us on a
journey through the Polynesian islands, with the intoxicating aromas
of monoi and vanilla. Your body will be relaxed and your skin will
have a perfect glow.

110min/205€

80min/130€

POLÍTICA DE CANCEL AMENTO
CANCELL ATION POLIC Y

Em caso de alteração ou cancelamento de tratamentos, por favor avise a nossa equipa com um mínimo
de 6 horas de antecedência. Em caso de não comparência ou cancelamento com antecedência inferior a 6 horas,
reservamo-nos o direito de cobrar o valor do tratamento na totalidade.
Should you require any service change or cancellation, please notify our team by e-mail with a minimum
of 6 hours’ notice. In case of non-attendance or cancellation in advance equal to or less than 6 hours, we reserve
the right to charge the full value of the treatment.

IVA incluído à taxa em vigor. | VAT included at the prevailing rate.

