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Olá,
Estamos felizes em informar que Retornamos com as atividades do SPA Cidade Jardim ,
seguindo todos os cuidados e recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde)
em prol da prevenção contra o vírus da Covid-19.
Dentre outras precauções, estamos aferindo a temperatura na chegada do spaziano ao
Spa, contamos com tapetes sanitizante, que estarão na entrada e saída do spa e, ainda,
disponibilizamos álcool em gel por todo o ambiente do spa, para higienização das mãos ,
canetas e máquina de cartões, que já estarão devidamente esterilizadas e disponíveis para
uso.
O MENU será disponibilizado das seguintes formas:
• QRCODE disponível na recepção.
• Envio online através do email ou whatsapp
• Físico, o mesmo estará plastificado e disponível na recepção.
• No agendamento, o spaziano recebera um link com formulário de bem-estar para
preenchimento online. Caso não tenha sido realizado previamente, disponibilizaremos na
recepção do SPA, um QRCODE para o preenchimento da ficha de bem-estar online.
• Na recepção do SPA, serão indicadas e oferecidas MÁSCARAS DESCARTÁVEIS mais
confortáveis, indicadas para uso durante a massagem, sendo esta de uso obrigatório
durante todo o procedimento.
• Para a segurança de todos, as salas de massagem são higienizadas e esterilizadas
antes e depois de cada atendimento.
• A terapeuta estará equiapada com EPI’s, (Máscara, óculos e toucas).
• Além disso, nossa equipe foi treinada para realizar o atendimento dentro dos protocolos
de saúde, mantendo sua qualidade e prezando pela segurança de todos.
• A massagem é uma das ferramentas que minimiza o stress, diminuindo o cortisol e
aumentando a serotonina e a endorfina, levando a pessoa ao bem-estar, elevando sua
imunidade e, portanto, auxiliando a prevenção de doenças, devendo ser estimulada,
principalmente, durante este momento pandêmico.
Por esse motivo, preservamos tanto a qualidade do nosso atendimento, quanto á saúde de
nossos clientes, para continuarmos proporcionando experiências maravilhosas a cada um
de vocês!
Para a segurança de todos contamos com sua colaboração e aguardamos o seu
agendamento!

tratamentos
Massagem relaxante 60 min............................... R$ 300,00
Massagem relaxante 90 min................................ R$ 390,00
Deep Tissue 60 min............................................. R$ 330,00
Deep Tissue 90 min............................................. R$ 430,00
Extremidades 60 min.......................................... R$ 270,00
Equilíbrio Corpo e Mente 1h20 min...................... R$ 450,00
Chandra Garuda 60 min....................................... R$ 330,00
Chandra Garuda 80 min....................................... R$ 450,00
Shiatsu 50 min..................................................... R$ 330,00
Shiatsu 80 min..................................................... R$ 480,00
Pantala 50 min..................................................... R$ 320,00
Pantala 80 min..................................................... R$ 460,00
Ritual Serenidade Ind. 1h50 min.......................... R$ 480,00
Drenagem Modeladora 60 min ........................... R$ 310,00
Drenagem Modeladora 90 min............................ R$ 410,00
Drenagem Linfática 60 min.................................. R$ 290,00
Hidratação Facial 50 min..................................... R$ 330,00
Detox Facial 50 min............................................. R$ 330,00
Escalda Pés 20 min.............................................. R$ 130,00
Banho de Imersão 30 min.................................... R$ 180,00
Esfoliação............................................................ R$ 150,00
Massagem Casal 90 min...................................... R$ 700,00
Day Spa Cidade Jardim 4 horas........................... R$ 1.400,00
Terapia de Inverno com Pedras Quentes 80 min.... R$ 490,00
Phyto Aromatic Hidratação 60 min...................... R$ 490,00
Phyto Aromatic Luminosidade 60 min................ R$ 490,00
Phyto Aromatic Purificação 60 min..................... R$ 490,00
Limpeza de pele 90 min....................................... R$ 430,00

Massagem
Relaxante
Modalidade que relaxa o corpo e a mente através
de toque superficiais, trazendo leveza e sensação
de bem estar. Indicada para pessoas que procuram
o relaxamento do corpo por meio de toque mais
suaves.

60min – R$ 300 | 90min – R$ 390

Deep
Tissue
Terapia que libera a musculatura usando mãos,
anti braço e cotovelos atingindo assim tecidos
mais profundos e aliando a soltura do corpo com
relaxamento intenso. Indicado para atletas ou pessoas
que precisem de uma massagem com toque mais
vigoroso.

60 min – R$ 330 | 90 min – R$ 430

Extremidades
Extremidades é uma massagem focada em pontos
específicos do corpo que acumulam tensão e
bloqueios energéticos. Indicado para pessoas que
procuram relaxamento intenso em pontos sensíveis
do corpo.

60 min – R$ 270

Equilíbrio
Corpo e Mente
Esse procedimento é uma combinação de técnicas entre
shiatsu, deslizamentos e alongamentos, promovendo a
harmonia entre o corpo e a mente. Inicia-se com escala
pés de sais bem estar e óleos essencias, juntamente com
uma massagem nos ombros e pescoço. O procedimento
finaliza com uma massagem corporal especial. A sensação
é de puro relaxamento e leveza do corpo.

1h20min – R$ 450,00

Shiatsu:
o poder do toque
Consiste em uma prática terapêutica com base na
medicina oriental, cujo o objetivo principal é trazer um
estado de saúde e bem estar. Através da pressão,
com as mãos e os dedos, de pontos vitais do corpo,
auxiliam a reequilibrar as nossas energias internas,
para uma cura natural das tensões corporais.

50min – R$ 320 | 80min – R$ 480

Pantalas
É uma técnica de modelagem do contorno corporal
através de madeiras anatômicas que auxiliam no
tratamento de celulite, gordura localizada, drenagem
e flacidez. Podendo também, serem utilizadas no
complemento da massagem relaxante. Seu efeito é
imediato para quem almeja resultado rápido e eficaz.

50min – R$ 320 | 80min – R$ 460

Drenagem
Modeladora
Drenagem intensa e vigorosa, possui manobras que
afinam a silhueta, reduzem a celulite e melhoram o
intestino.

60min – R$ 310 | 90min – R$ 410

Drenagem
Linfática
Procedimento leve que visa a drenar o excesso
de líquidos e toxinas, diminuir inchaços e celulites
promovendo o esquilíbrio do organismo.

60min – R$ 290

Hidratação
Facial
Esse tratamento estético facial promovo a hidratação
profunda da pele através de máscaras e massagens
conforme seu tipo de pele. Indicado para peles
ressecadas naturalmente ou por fatores externos.

50min – R$ 330

Escalda
Pés
20min – R$ 130

Chandra Garuda

(elementos da natureza)
Massagem intuitiva que desbloqueia o fluxo energético
canalizando a energia para todo corpo em um incrível
experiência. Ela faz referência aos quatro elementos da
natureza: fogo, terra, água e ar. Em forma de estímulos táteis,
possui efeitos de profundo relaxamento e poder curativo.

60min – R$ 330 | 80min – R$ 450

Detox Facial
A terapia promove a limpeza da pele, o descogestionamento
dos poros e a desintoxicação facial. Indicado para pele
acneicas ou oleosas

50min – R$ 330

Ritual Serenidade
1h50min – R$ 480

Banho de imersão
30min – R$ 180

Esfoliação
R$ 150

Massagem Casal
90 min - R$ 700

Day Spa
Cidade Jardim
O Day Spa inicia com a massagem Equilíbrio Corpo e Mente,
em seguida o Spaziano desfrutara do nosso menu degustação
durante o período de relaxamento em nossa sala de descanso.
Logo após, será realizado uma hidratação facial profunda da
pele, através de máscaras e massagens conforme seu tipo de
pele. Para finalizar será servido uma taça de espumante onde
ele poderá desfrutar do espaço das aguas para concluir esse
dia especial.

4 horas – R$ 1.400

Terapia de Inverno
com Pedras Quentes
Durante o inverno o corpo comprime tencionando a
musculatura em uma tentativa de aquecimento e a pele tende
a ressecar. A terapia de inverno com pedras quentes foi criada
para aquecer o corpo, soltar a musculatura e hidratar a pele
profundamente; e para potencializar esse efeito a terapia
usa uma sinergia dos óleos de gerânio, amêndoas e copaíba
que são emolientes e levam a uma grande sensação de
relaxamento.

80min – R$ 490

menu facial
Phyto Aromatic
Hidratação
Pensado para atender a uma pele desitratada,
Phyto Aromatic Hidratação é extremamente suave,
deixando a pele fresca e renovada como uma pétala.

60min – R$ 490

Phyto Aromatic
Luminosidade
Perfeito para ser realizado antes de uma festa ou para eliminar
o cansaço e estresse, o Phyto Aromatic Luminosidade tem
efeitos imediatos: todos os sinais de fadiga desaparecem e a
pele fica radiante e luminosa.

60min – R$ 490

Phyto Aromatic
Purificação
Projetado para peles mistas, oleosas e problemáticas,
o Phyto Aromatic Purificação, limpa e purifica a pele enquanto
mantém sua hidratação. Os poros estão reduzidos e a textura
da pele é renovada. O rosto restaura seu frescor e luminosidade.

60min – R$ 490

menu facial
Limpeza de Pele
Tratamento estético facial que visa a limpeza de
pele profunda da pele, retirando cravos, espinhas e
promovendo a saúde da pele. Utiliza também uma
máscara e massagem facial.

90min – R$ 430

