
O único Med Spa

MENU DE TRATAMENTOS
Conheça todos os serviços exclusivos que o Spa Premier oferece.



MASSAGENS



Massagem Relaxante: 

Profundamente relaxante, essa modalidade de massagem contempla muitos 
movimentos de deslizamentos, elimina a tensão, trabalha regiões de nódulos 
e revitaliza o corpo e a mente. 

Massagem Mais Vida: 

Uma massagem completa. Iniciada com escalda pés, massagem nos ombros e 
pescoço, seguidos de pressão nos pontos dos meridianos e alongamentos. 
A massagem combina deslizamentos e manobras de Tui-ná para proporcionar 
o relaxamento de todo o corpo.

Massagem Premier: 

Massagem iniciada com compressas aquecidas nas costas e nos pés. Combina 
movimentos de Ayurvédica e Tui-ná para alívio de tensões e estímulo dos 
centros de energia.

Massagem 4 Mãos: 

Duas terapeutas em perfeita sintonia realizam movimentos ritmados e 
idênticos. Iniciada pela cabeça e pés, simultaneamente, proporciona sensação 
de completo envolvimento.

Massagem Ayurvédica: 

Desenvolvida, há 7 mil anos, na Índia, essa modalidade proporciona por meio 
de toques profundos e alongamentos, equilíbrio energético, alinhamento 
postural, alívio das tensões, estímulo do sistema circulatório e melhora da 
flexibilidade e mobilidade articular. Realizada em tatame, trabalha o corpo e a 
mente de forma individualizada.

Massagem Ayurvédica Craniana: 

Massagem de ombros, pescoço, coluna, cabeça, couro cabeludo e face. Ideal 
para alívio de enxaquecas, cefaléia e dores tensionais na região da cabeça e 
pescoço.

Couple Massage: 

Em um ambiente cuidadosamente preparado, com duas camas de 
massagem, você encontra uma perfeita atmosfera para aproveitar momentos 
de relaxamento com alguém especial. Pode ser realizada com todas as 
massagens do cardápio.

Massagem Isla: 

Elaborada para cuidar da pele que inicia a perda de colágeno, desidratação 
profunda e flacidez. A Massagem Isla é mais que uma simples massagem, 
é um estilo de vida. Com a utilização de creme à base de DMAE, acelera a 
renovação celular, deixando a pele mais lisa e uniforme.

Massagem Facial Filipinas: 

Exclusividade do Spa Premier, esse é o mais conceituado tratamento facial de 
efeito “Cinderela”. Proporciona rejuvenescimento e descanso à face através 
da esfoliação da pele, aplicação de pedras aquecidas, massagem modeladora 
e mármores gelados. Após o procedimento, o Sérum Flash Lift (Germaine 
de Capuccini), conserva o efeito por até 8 horas. O resultado é um visual 
iluminado, descansado e jovem imediatamente!



Massagem Modeladora Indiana: 

Massagem manual composta de intensos bombeamentos nos principais centros 
linfáticos, profundos deslizamentos em linhas específicas e manobras intensas 
de massagem modeladora. Auxilia no estímulo do sistema linfático, previne a 
celulite e afina a silhueta. 

Massagem com Pedras Quentes: 

Ritual energizante que utiliza pedras negras vulcânicas. As pedras são aquecidas, 
mergulhadas em óleos essenciais e aplicadas ao longo do corpo. Pode ser 
acrescentado ao final de cada massagem. O calor das pedras penetra os 
músculos, deixando o corpo relaxado e livre de tensões.

Shiatsu: 

Tradicional massagem de origem chinesa que consiste na aplicação da 
digitopuntura (pressão dos dedos) para eliminar tensões musculares e distribuir 
energia através dos canais dos meridianos a todas as áreas do corpo de forma a 
equilibrá-lo. Mais que uma massagem, um tratamento!

Spa dos Pés e das Mãos: 

Cuidado intensivo de hidratação para as mãos e os pés. Inicia-se com esfoliação, 
em seguida uma hidratação com oclusão, finalizando com uma massagem e 
pressões de reflexologia. Este tratamento melhora a textura da pele, clareia, 
hidrata e age na prevenção do ressecamento e de calosidades.

Deep Tissue: 

Focada nas camadas mais profundas da musculatura, esta massagem trabalha 
também o tecido conectivo para aliviar bloqueios e nódulos que se acumulam 
através do tempo. É especialmente indicada para dores crônicas e áreas de 
rigidez, como: pescoço, parte superior das costas, dor lombar, pernas e ombros. 
Traz alívio e recuperação profunda para os músculos após atividades físicas e 
estresse associado à tensão.

Tui-ná: 

O Tui-ná é uma massagem de origem chinesa que emprega técnicas para 
estimular ou sedar os pontos dos meridianos, visando o equilíbrio do fluxo 
de energia por estes canais. Uma massagem vigorosa que combina fricção, 
percussão e amassamentos. Especialmente indicada para dores musculares que 
aparecem após atividades físicas. 

Massagem nos pés: 

Os pés são as partes mais acessíveis ao toque e com maior acúmulo energético. 
Através de manobras específicas, a massagem proporciona alívio da tensão nos 
pés, região que recebe maior tensão no corpo. Reativa a sensação de bem-estar e 
relaxamento.

Hai-Huá: 

O Hai-Huá é um tratamento da Medicina Tradicional Chinesa que combina 
estímulo elétrico e Acupuntura. As agulhas são substituídas por eletrodos que 
emitem estímulos elétricos. Indicado para dores crônicas e agudas nas costas, 
pescoço e membros. O estímulo realizado por Hai-Huá desencadeia a liberação de 
endrominas endógenas, trazendo a sensação de alívio e bem-estar. Associado à 
massagem produz melhores resultados. 



Reflexologia: 

Alivia o estresse, ameniza a insônia e diminui dores. A terapia é feita através de 
pressões em regiões específicas dos pés que estimulam órgãos do corpo (áreas 
reflexas) com foco em prevenir e amenizar dores ou cansaço.

Shantala:

A Shantala é uma massagem milenar indiana que faz parte da rotina de cuidados 
com o bebê. Cada vez mais popular em todo o mundo, a Shantala traduz um 
momento especial, oferecendo a oportunidade dos pais terem um contato mais 
prolongado com o bebê. O toque carinhoso fortalece o vínculo da mãe com o filho, 
acalma, traz sensação de acolhimento e segurança. Indicado para bebês a partir 
de um mês de vida.

Velas Derretidas:

Procedimento de origem americana em que as velas são aquecidas até ficarem 
líquidas para serem regadas no corpo. Em seguida, são realizadas manobras que 
auxiliam na absorção do produto que é um tipo especial de cera vegetal derretida 
e óleo essencial de diversos aromas. Proporciona uma sensação agradável e 
relaxante e pode aliviar estresse, dores e noites mal dormidas.

Terapia Holística:

Grande novidade do Spa Premier, a Terapia Holística é uma alternativa para o 
cuidado da sua saúde. Os termos terapia (Therapia) e Holístico (Holos) possuem 
origem grega e significam respectivamente ‘servir a Deus’ e ‘todo, completo e 
integral’. Desta forma, a Terapia Holística é aquela que busca a Cura profunda em 
todos os níveis de uma pessoal: físico, mental, emocional e transpessoal. Esses 
níveis interagem uns com os outros e se influenciam mutuamente. Hoje, se 
tornou o tratamento de saúde que mais cresce no mundo, uma vez que visa tratar 
não apenas as dores ou desajustes do corpo físico, ou seja, não somente o efeito, 
mas busca detectar a origem do mal e tratá-lo para que assim deixe de existir não 
só o mal como também a causa que o provoca.
Na Terapia Holística a doença do corpo físico é o reflexo ou soma das desarmonias 
já existentes nos corpos energéticos e ou emocionais. Para trabalhar esses males 
o Spa Premier trabalha com 3 técnicas naturais: Cura Reconectiva, Theta Healing 
e Terapia de Florais.

Cura Reconectiva

A prática é uma forma de cura livre de toque físico. Promove o contato das 
pessoas que buscam a cura para problemas físicos, mentais ou emocionais com 
frequências eletromagnéticas compostas de luz, informação e energia. Quando 
entram em harmonia com estas frequências, o organismo as incorpora e volta ao 
seu estado de equilíbrio natural.

Theta Healing

Ensina a identificar e mudar crenças, sentimentos e padrões bloqueadores, 
criando imediatamente uma nova realidade para sua vida. Muitos bloqueios, 
sintomas e doenças, sejam eles físicos, emocionais, mentais e espirituais, são 
criados por sistema de crenças. Ao serem detectadas é possível e removê-las e 
transformá-las. Possibilitando uma vida com saúde plena em todos os níveis.

Terapia de Florais

A terapia floral é um ramo da medicina vibracional, que considera não só o corpo 
físico como também os corpos energéticos é reconhecido pela O.M.S. Assim como 
as outras técnicas da Terapia Holística, busca tratar a causa e não o efeito. O 
objetivo da terapia floral é equilibrar as emoções, ajudando no nosso controle sobre 
elas. A terapia ocorre com essências florais, que são medicamentos alternativos 
aos métodos tradicionais. Por serem 100% naturais, não há restrições de uso.



DRENAGENS



Drenagem Linfática Manual: 

Esta delicada massagem é realizada por meio de toques precisos e, 
estrategicamente, localizados, com movimentos ascendentes. Estimula o 
sistema linfático e a circulação sanguínea, eliminando toxinas e edemas. 
Óleos essenciais são combinados à massagem para potencializar a purificação 
e a sensação de alívio do sistema linfático. 

Drenagem Linfática Pós-Cirúrgica:

Desenvolve sua ação principal sobre o sistema linfático, aumentando o 
transporte da linfa e melhorando a circulação sanguínea. Os movimentos 
suaves e rítmicos ajudam a eliminar o edema e hematomas que se instalam 
no pós-cirúrgico, auxiliando na restauração dos tecidos, prevenindo 
aderências, diminuindo a dor e aliviando desconfortos.

Drenagem Linfática para Gestantes: 

Massagem cuidadosamente desenvolvida para este momento tão especial 
da vida da mulher. A barriga é levemente trabalhada, mas essa delicada 
massagem tem seu foco principal voltado para pernas, costas e braços. 
Alivia a sensação de peso nas pernas e nas costas respeitando as alterações 
características deste momento. 

Drenagem Linfática com pedras quentes

Nessa modalidade são realizados movimentos que estimulam o sistema 
linfático e a circulação sanguínea, eliminando toxinas e edemas, utilizando, 
ainda, pedras quentes para maior relaxamento e bem-estar.



BANHOS



Banho Cleópatra: 

Ritual afrodisíaco inspirado nos hábitos de beleza de Cleópatra. A pele é 
preparada com óleo especial e é realizada descoloração dos pelos. A pele é 
esfoliada com esfoliante e sementes de gergelim. Segue-se para banho de 
imersão acrescido de leite, pétalas de rosas vermelhas e óleos essenciais de 
rosa e gerânio. Hidratação com mel e cenoura. Finalizado com hidratação da 
pele em movimentos de drenagem linfática e linha de Rosas da L´Occitane. 

Banho Marco Antônio: 

Ritual afrodisíaco em que a pele é preparada com óleo especial e esfoliação 
com esfoliante e sementes de gergelim. Em seguida, banho de imersão 
acrescido de leite, pétalas de rosas amarelas ou brancas e óleos essenciais 
de rosa e gerânio. Hidratação com mel e cenoura. Finalizado com hidratação 
da pele em movimentos de drenagem linfática e linha de Mel ou Rosas da 
L´Occitane.

Banho Isla: 

Um banho desintoxicante que ilumina a pele e remove as impurezas através 
da esfoliação com ácido glicólico. Contempla banho de imersão em argila 
branca, óleo essencial de Vetiver, Lavanda e óleo de Abacate. A pele é 
tonificada pela ação do DEMAE e máscara de argila branca. Para finalizar, a 
maravilhosa Massagem Isla realizada por duas terapeutas. Um tratamento de 
beleza que promove o mais profundo relaxamento!

Banho Paz Lavanda - Relaxante: 

Proporciona um efeito calmante e refrescante. Profundamente relaxante, 
o procedimento se inicia com esfoliação da pele, seguido de banho de 
imersão acrescido de óleos essenciais de Lavanda (sedativo, antidepressivo 
e analgésico) e Gerânio (equilibra, refresca e é diurético). Finalizado por 
Massagem Relaxante com a linha de Lavanda da L´Occitane.

Banho Bliss Verbena - Juventude: 

Ambiente em tons de verde, clima de equilíbrio e tranquilidade. A mistura dos 
óleos essenciais de Lemon Grass e Lavanda à linha de Verbena da L´Occitane, 
proporciona calma e revitaliza o corpo e a mente. Contempla a esfoliação, 
banho de imersão e hidratação da pele em movimentos de drenagem com a 
linha de Verbena da L´Occitane. 

Banho de Chá Verde - Desintoxicante: 

Limpa profundamente a pele, combate os radicais livres graças ao poder 
antioxidante do Chá Verde. Oferece a esfoliação da pele, banho de imersão 
acrescido de argila verde e óleo essencial de Vetiver, além de hidratação da 
pele em movimentos de drenagem com a linha de Chá Verde e Bigarade da 
L´Occitane.

Banho Laranja com Gengibre - Energético: 

Indicado para dores musculares, depressão e baixa auto-estima. A mistura 
dos óleos essenciais de Laranja e Gengibre estimula o organismo e fortalece 
o sistema imunológico. Inclui ainda a esfoliação da pele, banho de imersão 
seguido e Tui-ná.



Banho Limão e Mel - Concetração: 

A mistura de luzes amarelas ao óleo essencial de Limão e linha de Mel da 
L´Occitane, estimula o raciocínio, a memória e a concentração, hidrata a pele e 
ativa os sentidos. Contempla a esfoliação com mel e aveia, banho de imersão 
e hidratação da pele em movimentos de drenagem linfática. 

Banho Rosas e Ylang-Ylang - Amor: 

As luzes vermelhas estimulam a força, paixão, segurança e auto-estima. 
Desde a esfoliação, oferece detalhes de um ritual inebriante. A mistura do 
aroma da linha de Rosas da L´Occitane a gotas do óleo essencial de Ylang-
Ylang trazem sensualidade e relaxam corpo e mente. O procedimento 
inclui a esfoliação da pele, banho de imersão, degustação de uvas e vinho e 
hidratação da pele em movimentos de drenagem linfática.

Banho de Chocolate: 

Rico em flavonóides, o chocolate tem efeito antioxidante que favorece a 
hidratação da pele e combate os radicais livres. O tratamento contempla 
a esfoliação da pele com argila branca e sementes de cacau, seguida por 
máscara aquecida de chocolate e óleos essenciais de Patchouli e Gerânio. 
Além de banho de imersão com óleos essenciais e concentrado de chocolate. 
Uma deliciosa degustação de chocolate meio amargo, amêndoas e vinho tinto 
seguida por hidratação da pele em movimentos de drenagem com creme à 
base de cacau e aroma de chocolate da linha Germaine de Capuccine.

Banho Princesa: 

Delicado ritual elaborado para meninas de até 10 anos. Composto por 
esfoliação suave, banho de imersão em óleos essenciais e pétalas de rosas. 
Finalizado por leve massagem relaxante utilizando a linha Flor de Cerejeira da 
L´Occitane.

Olivoterapia: 

Desintoxica, drena, regenera e hidrata. A pele é preparação através da 
esfoliação, com azeite e gérmen de trigo, seguida por banho de imersão 
e bandagem corporal embebida em azeite aquecido. E ainda oferece a 
hidratação capilar com massagem craniana, degustação de azeitonas verdes 
e negras, azeite com torradas quentes e vinho tinto. Hidrata profundamente 
a pele e o cabelo, e ajuda a recuperar viço e saúde. Hidratação da pele com a 
linha de Amêndoas da L´Occitane.

Vinhoterapia: 

Utiliza as propriedades antioxidantes dos polifenóis da uva para promover 
um ritual desintoxicaste e rejuvenescedor. Um banho envolvente iniciado com 
esfolição da pele utilizando sementes de uva, banho de imersão e degustação 
de uvas e vinho, bandagem corporal embebidas em vinho. Drenagem linfática 
com a linha de Amêndoas da L´Occitane.

Fangoterapia: 

Mistura de sedimentos marinhos e algas castanhas, capaz de absorver 
toxinas. Proporciona ação descongestionante, estimula à ação linfática e ativa 
a circulação sanguínea, normalizando as funções vitais da pele. Esfoliação, 
seguida de bandagem corporal e drenagem linfática. Produtos da linha 
Germaine de Capuccine. 



Banho de Lua: 

Banho estético e embelezador. Preparação da pele com óleo especial e 
descoloração dos pelos. Esfoliação da pele seguida por hidratação em 
movimentos de drenagem linfática. Pode ser acrescido o banho de imersão 
para proporcionar maior relaxamento.

Argiloterapia Coporal: 

Tratamento à base de argila que estimula a circulação da pele, rejuvenesce, 
desintoxica e nutre devido a presença de poderosos oligoelementos e 
minerais como Silício, Ferro e Potássio. Contempla a higienização do corpo, 
máscara de argila verde com óleo essencial de Lavanda, Capim Limão e 
Limão Siciliano, esfoliação corporal e hidratação da pele em movimentos de 
drenagem linfática. 

Argiloterapia Facial: 

Tratamento baseado das propriedades da argila que estimula a circulação 
da pele, rejuvenesce, desintoxica e nutre devido a presença de poderosos 
oligoelementos e minerais como Silício, Ferro e Potássio. Contempla a 
higienização da face, máscara de argila verde com óleos essenciais de 
Lavanda, Capim Limão e Limão Siciliano, esfoliação facial e hidratação da pele 
em movimentos de drenagem linfática.

Esfoliação: 

Processo que visa a retirada das células mortas. Prepara a pele para o 
recebimento de outros tratamentos como bronzeamento e hidratação. A 
esfoliação pode ser feita corporal e\ou facial.



DAY SPA



Day Spa Relaxante: 

Realizado em um ambiente silencioso e confortável que conspira a favor do 
relaxamento. Um programa de puro relaxamento e cuidados com o corpo 
e a mente. Momentos de entrega e equilíbrio físico e emocional. Oferece: 
desjejum, banho Paz Lavanda, massagem Mais Vida com Pedras Quentes, 
almoço, hidratação Capilar com massagem Craniana e Reflexologia.

Day Spa da Beleza: 

Proporciona leveza, renovação, beleza e confiança. Um dia dedicado a 
cuidados estéticos com o corpo, face e cabelos, baseado nas propriedades 
rejuvenescedoras do DMAE. Oferece: desjejum, banho Isla com Descoloração, 
massagem Isla, menu Light, drenagem Linfática Facial com Mármores 
Gelados, hidratação Capilar e Spa dos Pés e das Mãos.

Day Spa Desintoxicante:

Limpa o organismo e elimina toxinas. Oferece: desjejum, banho de Chá Verde, 
sauna, massagem Modeladora Indiana, almoço, drenagem Linfática Facial 
com Mármores Gelados e tratamento Descongestionante Capilar.  

Dia da Noiva: 

Muito mais que um dia, é a personificação de um sonho. O dia de dizer “sim” 
é sempre uma data especial na vida da maioria das mulheres. Por essa razão, 
cada detalhe foi cuidadosamente planejado para que este dia de festa seja 
apenas o início de uma vida cheia de alegria.

Programas Desintoxicante e Desintoxicante Max: 

Um programa para ser mantido como estilo de vida. Previne doenças, elimina 
toxinas, deixa o corpo leve e as energias recarregadas. Ideal após voltar de 
férias e viagens e antes de tratamentos estéticos. Através de exercícios de 
respiração, reeducação alimentar e atividade física, limpamos e energizamos 
o organismo. Tratamentos direcionados ao estímulo do sistema linfático, 
promove o aumento do metabolismo e equilíbrio energético. Opções de 4 a 7 
dias de duração. 



ESTÉTICA
FACIAL



Limpeza de Pele: 

Este tratamento penetra profundamente e purifica a pele. Inicia-se com a 
esfoliação da pele, remoção de cravos e espinhas, é seguido por drenagem 
linfática suave usando a linha de cosméticos mais adequada a cada tipo de 
pele. Elimina toxinas da pele que absorve melhor os nutrientes contidos nos 
cosméticos. Uma máscara suave é finalmente aplicada para devolver o brilho 
e vigor para a área facial. Enquanto a máscara age, uma deliciosa massagem é 
realizada nos pés, mãos, cabeça e pescoço.  

Peeling de Cristal: 

Procedimento não invasivo que remove as células mortas, estimulando a 
renovação celular e produção de colágeno e elastina. Indicado para tratamento 
de manchas na pele, cicatriz de acne, oleosidade, fotoenvelhecimento e linhas 
de expressão.

Dermaroller®: 

Equipamento de origem alemã que promove a indução de colágeno por 
microagulhamento. Ele combina 540 microagulhas que provocam microlesões 
na pele com consequente estímulo à regeneração tecidual. Com indicação 
para tratamento de rugas, linhas de expressão, flacidez de pele, cicatrizes e 
queda de cabelo, é uma opção de tratamento seguro e eficaz sem necessitar 
de período de recuperação. Associado a princípios ativos específicos, 
Radiofreqüência ou Infravermelho, produz resultados ainda melhores.

VulcanIce:

A ação dos ácidos vulcânicos presentes em sua composição, fazem do 
VulcanIce  uma solução rápida e eficaz para clareamento e rejuvescimento 
da pele, reduzindo todos os tipos de manchas, como melasmas, sardas e 
hiperpigmentação inflamatória. 

Nova Light: 

Indicado para tratamento de manchas e flacidez cutânea. O Infravermelho 
tem afinidade direta pela água presente na pele, promovendo assim a 
contração imediata do colágeno e estímulo de produção em médio prazo. 
Pode ser aplicada no rosto, colo, pescoço e mãos.

Ginástica Facial: 

Combate o envelhecimento e a flacidez da pele. Em sessões de 50 minutos, 
fortalece os músculos da face, pescoço e colo. Os exercícios trazem vários 
benefícios para a beleza, pois fazem com que as células recebam mais 
nutrientes e a pele fique mais firme e elástica. As rugas e sinais de expressão 
ficam menos evidentes, o contorno do rosto ganha definição, a região dos 
olhos levanta e, em função do aumento da circulação, as olheiras diminuem.

Máscara para os Olhos: 

Tratamento cuidadosamente desenvolvido para tratar uma das regiões 
mais delicadas do corpo e cheia de particularidades. A máscara para região 
dos olhos combate radicais livres, revitaliza a pele, restaurando o brilho, 
deixando-a mais saudável, macia e firme. É um tratamento hidratante e 
antiflacidez contra rugas, perda de luminosidade, olhos inchados e olheiras.



Máscara de Vitamina C:
 
Um dos antioxidantes mais poderosos do mundo, a máscara de Vitamina C 
revitaliza a pele por meio da regeneração celular. Uniformiza o tom, estimula 
a síntese de colágeno, melhora as defesas da pele, tem ação hidratante e 
aumenta o tônus do rosto. Previne o desgaste cutâneo e tem efeito clareador.

Máscara de Café:

Uma nova fórmula para peles revitalizadas, a máscara de café é o primeiro 
tratamento antienvelhecimento para o corpo. Os resultados apareceram 
rapidamente. A pele adquire um aspecto suave, flexível, brilhante e hidratado. 

Eletroporação Facial: 

Com resultados rápidos, eficazes e duradouros, a técnica de eletroporação 
é indicada para rejuvenescimento facial, linhas de expressão, manchas, 
seqüelas de acne e flacidez facial. O equipamento prepara o tecido e retira 
toxinas melhorando a circulação periférica. Isso facilita a introdução de 
princípios ativos eletroporados.
A eletroporação aumenta em até 400 vezes a capacidade de absorção da pele. 
De acordo com as necessidades individuais, é escolhido o produto que será 
absorvido profundamente pela sua pele, potencializando-se seus efeitos. 
Demae, Colágeno, Vitamina C, entre outros, são usados neste tratamento. A 
sessão dura em média 1h 30. 

Lifiting C:

Tratamento para o envelhecimento cutâneo, assim como flacidez, rugas, 
desvitalização. O equipamento gera micro-correntes de baixa frequência e 
intensidade, capazes de produzir micro-estimulação de todas as estruturas 
afetadas pelo envelhecimento. Ativa a circulação sanguínea, a regeneração 
cutânea, além de drenar a região tratada. 

Photonterapia:

Em uma sessão de aproximadamente 40 minutos, o aparelho emite 
infravermelho longo que age reduzindo hematomas, processos inflamatórios, 
celulite, acelera o metabolismo ocasionando a melhora da circulação 
sanguínea, promovendo a renovação celular, eliminação de toxinas e redução 
de medidas. 
O equipamento se assemelha a uma cápsula, que aquece o corpo e emite 
raios de infravermelho. A paciente é colocada no equipamento que aquecerá 
aos poucos e emitirá esses raios.

Peeling de Diamante:

O Peeling de Diamante utiliza um equipamento próprio para promover uma 
microesfoliação da pele. Entre os principais objetivos do procedimento estão a 
remoção das células mortas que ficam na camada mais superficial da pele e a 
estimulação à produção de colágeno.
Este procedimento estético está indicado para tratar manchas superficiais 
através da esfoliação da epiderme. Também pode haver melhora nas 
cicatrizes de acne e rugas finas. Poros muito abertos, quando submetidos à 
esfoliação do peeling de diamante, também diminuem. O procedimento pode 
também ser usado para melhorar o aspecto das estrias, principalmente as 
avermelhadas, mais recentes. 

Massagem hidratante:

Em uma 1 hora e 30 minutos é realizada a massagem na face, pescoço e colo. 
Ela previne e conserva a beleza cutânea e é considerada um dos melhores 
cuidados de beleza, já que promove as células mortas, nutri, hidrata e tonifica 
a pele, melhora a circulação sanguínea e disfarça as rugas. 



ESTÉTICA
CORPORAL



Vela Shape II: 

Melhor tratamento não invasivo para celulite e flacidez de pele. Associa-se 
a Radiofrequência, Infravermelho, Massagem Mecânica e Pressão Negativa. 
Estimula a produção de elastina e colágeno, melhora a oxigenação tecidual e o 
metabolismo do tecido adiposo. Além de melhorar a flacidez cutânea, trata a 
celulite e promove a remodelação corporal.

Light Sheer Duet: 

O equipamento mais eficaz para redução definitiva de pelos. Além da 
tradicional ponteira ET, o LightSheer Duet possui uma segunda ponteira HS, 
muito maior, que reduz drasticamente o tempo de tratamento. Possui ainda 
o exclusivo sistema a vácuo que aspira a pele permitindo a destruição do pelo 
com menor potência, deixando o tratamento muito mais confortável.

Criolipólise: 

Tratamento não invasivo mais eficiente para gordura localizada. A Criolipólise 
promove o “congelamento” do tecido adiposo e consequênte morte da célula 
de gordura. Redução de 20 a 25% de gordura da região tratada sem retorno da 
gordura perdida.

Cellutec:

Sistema francês de endermoterapia vibratória, que atua como modelador e 
massageador corporal. Seu sistema de massagem multidericional, combina 
“forças” paralelas e perpendiculares ao corpo, propiciando um tratamento 
seguro e eficiente, sem causar dor ou traumas.  Realiza drenagem linfática, 
melhora o aspecto da celulite e promove relaxamento.

Manthus: 

Equipamento de ultrassom especialmente desenvolvido para o tratamento 
tecidual pós-cirúrgico, por auxiliar no processo de cicatrização, melhorar a 
absorção de hematomas e circulação sanguínea, aumentar a elasticidade da 
pele e ajudar na diminuição da dor. 

Carboxiterapia: 

Desencadeia, por estímulo mecânico, a produção de colágeno e melhora a 
oxigenação tecidual, pode ser utilizado também no tratamento de estrias, 
gordura localizada, flacidez de pele, bolsas infraorbitais e olheiras.

Bronzeamento MagicTan: 

O Magic Tan, exclusividade do Spa Premier, é um bronzeamento a jato 
de cabine com técnica de aplicação de padrão internacional. Oferece um 
bronzeamento natural, eficaz, com duração de 7 a 10 dias em uma aplicação 
super rápida. Cor linda sem os danos da exposição ao sol.



ATIVIDADE
FÍSICA

Power Plate®: 

Conhecido por esculpir o corpo das celebridades e permitir um esforço 
localizado e aeróbico ao mesmo tempo, o Power Plate (plataforma vibratória 
que potencializa a contração muscular), também estimula a circulação 
sanguínea e drenagem linfática favorecendo a eliminação de toxinas e a 
melhora do aspecto da celulite. 

Muro de Kinesis®: 

Mais recente concepção em termos de design de equipamentos de preparação 
física, o Muro de Kinesis® é um dos mais fantásticos instrumentos para 
atividade física preventiva e rejuvenescedora. Através de roldanas e cabos, 
esse equipamento computadorizado seleciona e dispõe a carga certa para as 
opções de exercícios. Especialmente desenvolvido para melhorar a resistência, 
equilíbrio, força e flexibilidade. O Kinesis® proporciona um exercício 
incomparável que restaura o equilíbrio perfeito entre a mente e o corpo, 
ajudando assim a melhorar a qualidade de vida.



MEDSPA



Toxina Botulínica: 

A Toxina Botulínica bloqueia a liberação de acetilcolina e, como resultado, 
o músculo não recebe a mensagem para contrair. Desta forma, interfere 
seletivamente na capacidade de contração da musculatura e, por isso, as 
linhas de expressão são suavizadas. Em muitos casos, uma semana após a 
aplicação elas ficam praticamente invisíveis e os efeitos duram de seis a oito 
meses. 

Peeling Químico: 

Consiste na aplicação de produtos em consultório, capazes de esfoliar 
quimicamente a pele, retirando as camadas mais superficiais e atuando no 
clareamento de manchas, tratamento da acne e do envelhecimento cutâneo. 

Restylane: 

Preenchedor facial mais seguro e utilizado do mundo. Uma de suas maiores 
vantagens é que os efeitos são duradouros, mas não permanentes. A duração, 
que pode chegar a até 12 meses, depende de vários fatores, tais como o tipo 
de pele, estilo de vida e idade.

Mesoterapia:

A Mesoterapia foi criada na França e consiste na aplicação de medicamentos 
abaixo da pele, com finalidades específicas. Indicada para o tratamento de 
estrias brancas, gordura localizada, celulite e flacidez de pele. 

CO2 Fracionado: 

Equipamento que emite ondas de laser fracionadas, que atingem as camadas 
mais profundas da pele mantendo a integridade da camada mais externa. 
Excelentes resultados, com pouco desconforto e pouca restrição às atividades 
diárias. Indicado para rejuvenescimento cutâneo, tratamento de estrias, 
cicatrizes de acne, flacidez, linhas de expressão.

Acupuntura:

Conjunto de práticas terapêuticas inspirado nas tradições médicas orientais. 
Busca a recuperação do organismo como um todo pela indução de processos 
regenerativos, normalização das funções alteradas, reforço do sistema 
imunológico e controle da dor. Para isso, estimula locais anatômicos sobre ou 
na pele – os chamados pontos de acupuntura.

Usada também para potencializar os resultados de tratamentos estéticos, 
a acupuntura age contra rugas, estrias, cicatriz, manchas, celulite, 
gordura localizada, acnes, olheiras, ptose mamária e ainda auxilia no 
rejuvenescimento facial.

O procedimento, apesar de ser feito com agulhas, é indolor e seguro e tem sua 
eficácia comprovada. Além disso, diminui sintomas de estresse e depressão.
Indicado também para gestantes, a acupuntura traz inúmeros benefícios 
físicos e emocionais. Reduz os sintomas de depressão e ansiedade, pode 
amenizar azia e enjôos, atenua as dores na lombar e melhora a circulação, 
evitando o temido inchaço.



Moxabustão:

Originada da Medicina Tradicional Chinesa, a Moxabustão é uma técnica que 
utiliza os meridianos de energia para fins terapêuticos. A técnica é capaz de 
promover o equilíbrio do corpo (homeostase), pois desobstrui os bloqueios de 
energia através da aplicação de calor nos pontos meridianos.

Utiliza-se um bastão que tem como principal matéria-prima uma erva 
chamada de Artemísia. Essa erva produz uma excelente fonte de calor, 
promovendo o efeito terapêutico.
O bastão é aceso e posicionado a aproximadamente 1 cm de distância da pele, 
sua aplicação não gera nenhum tipo de dor ou queimadura.

É recomendado o uso da Moxaterapia (como também é conhecida) em casos 
de dores musculares, relaxamento físico e mental, estresse, ansiedade, 
depressão, constipação, insônia, diarréia, dores nos joelhos, asma, problemas 
digestivos, dores nas costas, resfriado, sinusite e problemas menstruais.



ESPAÇO
BELEZA



O Spa Premier conta com um espaço 
especialmente dedicado aos cuidados com os 
cabelos, manicure, pedicure e makeup. Com 
profissionais altamente respeitados no mercado 
oferece tratamentos sofisticados que vão desde 
um corte capilar aos mais modernos protocolos 
de tratamento dos fios e das unhas.

Esmaltação Permanente:

A esmaltação permanente é uma técnica que utiliza base e esmaltes 
especiais da marca italiana Cuccio e uma máquina que incide raios UV sobre a 
unha para dar o efeito desejado. Com este procedimento a unha não descasca 
nas pontas e mantém o brilho por 20 dias.
Deixando, assim, as unhas lindas por muito mais tempo, e oferecendo mais 
praticidade e elegância.

Unhas de Gel:

Uma das técnicas de alongamento de unhas mais usadas, as unhas de 
gel garante um resultado natural e duradouro. Com aplicação feita por 
uma profissional especializada, a prótese pode ser utilizada por tempo 
indeterminado desde que se faça a manutenção a cada duas ou três semanas. 

Para fazer o alongamento, são usadas unhas postiças que são coladas 
somente na pontinha da unha natural e secadas com o uso da cabine de 
luz UV. Uma vez colocadas, pode-se tirar a cutícula e esmaltar as unhas 
normalmente, pois o removedor de esmaltes não estraga a aplicação.


