ESFOLIAÇÃO CORPORAL ARÔMS NATUR (50 min.)
O ritual de esfoliação corporal devolve à pele um toque sedoso
e promove a eliminação das células mortas.
A dança melodiosa dos cristais marinhos faz do ritual de
esfoliação um momento de puro prazer e relaxamento,
permitindo um alívio das tensões musculares, readquirindo
uma pele saudável e confortável.
Indicado para qualquer pessoa e em particular antes de
qualquer terapia de envolvimento.

45,00€

Os efeitos terapêuticos da planta do chá verde estimulam a
eliminação dos depósitos de gordura do organismo. Com
acção lipolítica, o envolvimento anti-celulítico de chá verde
Arôms Natur combate a celulite rebelde, dissolvendo os
nódulos de gordura, enquanto nutre e regenera a pele com
resultados visíveis em poucas sessões. Indicado para qualquer
pessoa, mesmo as que tenham alterações da glândula da
tiróide.

40,00€
ENVOLVIMENTO ADELGAÇANTE COM ALGAS (60 min.)

MASSAGENS

DE CORPO
TRATAMENTOS
RITUAIS

ENVOLVIMENTO ANTI-CELULITICO COM CHÁ VERDE (60 min.)

O envolvimento corporal com algas Arôms Natur, elaborado a
partir da conjugação de 3 tipos diferentes de algas inteiras,
(mantendo todas as suas propriedades), combate as gorduras
acumuladas, enquanto promove a desintoxicação do
organismo.

40,00€

HORÁRIOS E DISPONIBILIDADE: Solicite informações na recepção.
CANCELAMENTOS E ATRASOS: conﬁrme as normas sobre os mesmos no
regulamento.
Serviços incluem IVA à taxa legal em vigor.
Neste estabelecimento existe livro de reclamações.
Os preços apresentados podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Alameda Pêro da Covilhã - Apartado 371| 6200-909 Covilhã
T. 275 330 403 F. 275 330 440
E. reservas.covilha@naturaclube.com
www.facebook.com/naturaclubecovilha

RITUAL DA LÃ (80 min.)
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Deixe-se envolver por um ritual inspirador de sensações
únicas com produtos da Serra da Estrela.
Inicia-se com um envolvimento de Chá Verde da Idanha, Aveia,
Zimbro e Gerânio que favorecem a desintoxicação do
organismo; seguido de uma massagem de corpo inteiro, com
aplicação, através da Lã, de um óleo quente 100% biológico à
base de azeite extra virgem da Beira Baixa.
Tem uma acção nutritiva, suavizante e hidratante,
complementada com extractos naturais de essência de
lavanda, que lhe confere uma sensação calmante e relaxante

RITUAL VINDIMA ARÔMS NATUR (60 min.)
Desfrute do ritual vindima Arôms Natur. Deixe-se relaxar e
obtenha uma pele saudável. As propriedades antioxidantes e
rejuvenescedoras presentes em duas das duas das mais
apreciadas castas, Cabernet-Sauvignon e Chardonnay,
conferem a este ritual com massagem, um momento de puro
bem-estar, equilibrando e estimulando as funções naturais da
pele, promovendo também a renovação celular.

50,00€

MASSAGEM DA LÃ (50 min.)

Massagem de corpo inteiro, com aplicação, através da Lã, de
um óleo quente 100% biológico à base de azeite extra virgem.
Tem uma acção nutritiva, suavizante e hidratante,
complementada com extractos naturais de essência de
lavanda, que lhe confere uma sensação calmante e relaxante

55,00€
MASSAGEM DE VELAS (50 min.)
Aprecie a agradável sensação das ﬂuídas gotas de manteiga
vegetal que chegam à sua pele com um calor suave e doce.
Massagem super relaxante, que alivia a tensão libertando o
stress.

55,00€
MASSAGEM DAS PEDRAS QUENTES (75 min.)
Harmoniza o corpo e a mente. As pedras em sinergia com os
óleos essenciais, proporcionam o relaxamento e um equilíbrio
energético único.

60,00€
MASSAGEM RELAXANTE COM ÓLEOS ESSENCIAIS (50 min.)

RITUAL CACAU ARÔMS NATUR (60 min.)
O creme de cacau 100% puro, do Gana, altamente hidratante
e nutritivo, provoca um momento de relaxamento profundo
e particularmente aromático, despertando os sentidos.
Indicado nos cuidados da pele, nutrindo-a e hidratando-a em
profundidade. Deixa -a com um toque aveludado e muito
confortável, que permanece por alguns dias neste ritual com
massagem.

Usando o poder relaxante dos óleos essenciais, esta massagem
envolve-o num momento único de sensações e relaxamento.
Ideal para aliviar tensões musculares e stress. Escolha o aroma
que mais lhe agrada e deixe-se envolver.

48,00€
DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL (55 min.)

50,00€

Técnica destinada a melhorar o funcionamento linfático,
fundamental para a circulação sanguínea e saúde em geral.

RITUAL MEDITERRÂNICO ARÔMS NATUR (60 min.)

45,00€

Muito rica em vitamina C, a laranja doce com que é feito este
ritual com massagem, confere à pele uma luminosidade e
brilho intenso, deixando-a com um aspecto saudável e
sedoso. O aroma intenso da laranja doce estimula a viagem
pelas doces memórias da infância.

50,00€

MASSAGEM LOCALIZADA (20 min.)
Ideal para aliviar tensões e dores localizadas, esta massagem
agrega uma mistura equilibrada de óleos essenciais e vegetais.

30,00€
MASSAGEM FACIAL (20 min.)
Ideal para aliviar e descontrair os músculos faciais,
promovendo a elasticidade natural da pele. Atenua os sinais de
ﬂacidez facial, deixando a pele com um aspecto saudável e
radioso.

20,00€

MASSAGENS

RITUAIS COM MASSAGEM

70,00€
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