
.  

“O toque terapêutico é aquele que trata mais do que tecidos, músculos e 
nervos. Indo além do corpo, ele harmoniza as emoções, os sentimentos, e 

principalmente devolve a autoestima daqueles que tocamos.” 
 

 
Limpeza de Pele 

Profunda 
(com extração) 

Consiste na remoção dos cravos e de células mortas que se acumulam na 
camada superficial da pele, além de desintoxicar e controlar a oleosidade 
excessiva. A pele fica homogênea e saudável. Limpeza +esfoliação 
+extração +tratamento +proteção. Duração: 1hr. 

 
 

$90,00 
 
 

Máscara 
Revitalizante Facial  

(sem extração) 
 

 
Melhora o aspecto da pele, ajuda a desintoxicar e aumenta circulação 
facial. Limpeza +esfoliação +aparelho +tratamento +proteção. Duração: 
1hr. 

 
 

$90,00 

 
Drenagem 

Linfática Facial 
 

Melhora o aspecto da pele, diminui inchaço facial, diminui olheiras, 
estimula circulação local. Drenagem +limpeza +proteção.  
Duração: 30 m. 

 
$70,00 

Massagem 
Relaxante 
“Facial” 

Massagem relaxante realizada no pescoço, cabeça (couro cabeludo) e 
face. Estimula circulação sanguínea, favorece a oxigenação e nutrição das 
células. Indicada para dores de cabeça, queda de cabelo, dores cervicais, 
é extremamente relaxante. Duração 50m. 

 
 

$80,00 

Massagem 
Relaxante 
“Corporal” 

Massagem relaxante realizada no corpo, promove o relaxamento 
muscular, aliviando tensões causadas pelas atividades diárias e estresse. 
Duração: 50m. 

 
$80,00 

 
Drenagem 

Linfática Corporal 

Diminui inchaço, melhora sistema imunológico, aumenta fluxo linfático e 
sanguíneo, elimina toxinas, diminui celulites, estimula regeneração dos 
tecidos, aumenta oxigenação celular, diminui medidas, hidrata a pele e 
modela o corpo. Duração: 50m. 

 
 

$90,00 

Massagem 
Modeladora  

Ajuda na redução de medidas, diminui celulites, auxilia no tratamento de 
flacidez, aumenta circulação sanguínea local, melhora oxigenação das 
células, elimina toxinas, modela o corpo, melhora a função intestinal, 
acelera metabolismo. Duração: 50m. 

 
 

$100,00 

Massagem 
Modeladora 

Manual 
+Ultra-Som ou 

Endermoterapia 

 
É realizada a massagem modeladora manual acrescentando o uso do 
aparelho US ou de endermoterapia. Os aparelhos potencializam os 
resultados. Duração: 50m. 

 
 

$100,00 

 
Hot Stone 

É a terapia das pedras quentes, é uma combinação de pedras quentes e 
massagem, com a finalidade de relaxamento. É indicada para 
musculatura tensa, alivio das dores, melhora a circulação, dores da 
artrite e doenças autoimunes. Duração: 50m. 

 
$90,00 

 
Bambuterapia 

É a massagem realizada com o bambu e tem efeito relaxante, reduz a 
tensão e o estresse, liberando mais energia ao corpo, deixando a pele 
mais flexível. Duração: 50m. 

 
$90,00 

Argiloterapia 
“Facial e Corporal” 

Terapia que utiliza a argila que limpa, hidrata, age como ativos 
desintoxicantes, regula funções vitais, ajuda no rejuvenescimento, 
revitalização e clareamento da pele. Duração: 50m. 

 
$90,00 

Esfoliação e Visa remover as células mortas de toda a superfície do corpo,  



Hidratação 
Corporal 

promovendo uma renovação celular, melhorando a absorção dos ativos a 
serem utilizados e aumenta a suavização da pele.  
Duração: 50m. 

 
$90,00 

 
Banho de Lua 

É a descoloração dos pelos. Deixam os pelos e as penugens dos braços, 
pernas, bumbum, costas e barriga com um dourado uniforme. Duração: 
50m. 

 
$90,00 

 
Reflexologia 

Estimula diversos pontos na região dos pés. Cada ponto refere-se a uma 
determinada área do corpo e sua estimulação promove efeitos benéficos 
ao corpo inteiro. Duração: 30m. 

 
$70,00 

Alongamento 
Manual 

 

Com o cliente em repouso o fisioterapeuta realiza o alongamento em 
todo o corpo. Duração: 50m. 

 
$90,00 

 
Fisioterapia 

 

Tratamentos para dores. O tratamento varia dependendo da dor. 
Duração: 30m. 

 
$70,00 

  

Ventosaterapia Auxilia no tratamento a celulite e nas contraturas dos músculos. 
Duração: 40 m. 

$ 90,00 
 

Auriculoterapia Consiste em uma técnica na análise da parte externa da orelha, 
que representa os órgãos do corpo. Equilibra as energias e trata 
doenças. Duração: 30 min. 

$ 70,00 

Massagem 
Terapêutica 
(Liberação 
miofascial) 

Técnica especializada de alongamento com liberação miofascial 
indicada para tensões e nódulos musculares, melhorar flexibilidade 
e relaxa a musculatura. Duração 40m. 
 

 
$ 70,00 

 
Pilates (solo com 

acessórios) 

Exercícios praticados no tapete, apenas com acessórios. Alonga e 
tonifica a musculatura ao mesmo tempo, trabalhados duplamente. 
Melhora a flexibilidade, fortalecimento, mobilidade, alinhamento 
corporal, respiração, sono e equilíbrio. Duração: 50m. 
 

 
Dupla $ 90,00 

Individual. $ 70,00 

 
DRY NEEDLING 

Consiste em um agulhamento seco do ponto gatilho miofascial, 
com dor local referida ou com diminuição do movimento. Reduz a 
dor, melhora o movimento e acelera o processo de recuperação 
muscular. Duração 30m. 

 
$ 80,00 

 
COMBOS PROMOCIONAIS 

 
1 Ventosaterapia + 1 massagem terapêutica R$ 150,00 

1 Limpeza de pele + 1 Sombrancelha R$ 110,00 
 
 

Aniversariante do mês ganha uma massagem relaxante. 
 
 

AGENDE AGORA SEU HORÁRIO NA RECEPÇÃO 
 
 

**Se não desmarcados com antecedência, implicará em 
cobrança  do mesmo.** 

 
Fisioterapeuta: JULIANA GUEDES TKACZUK - CREFITO – 29942 LTF  

 



 

 

 

 

MANICURE E DEPILAÇÃO 

TRATAMENTO  VALOR POR SESSÃO 

Depilação completa   R$85,00 

Pernas Completas   R$40,00 

Meia Perna   R$20,00 

Virilha  A partir de R$ 30,00 

Axilas  R$15,00 

Buço   R$10,00 

Manicure ( MÃO)  R$25,00 

Pedicure  (PÉ)  R$35,00 

Sobrancelha normal   R$30,00 

  

Manicure: quinta e sábado, com agendamento antecipado. 


