
 

  

Tractaments Spa 



MASSATGES TERAPÈUTICS  

QUIROMASSATGE TERAPÈUTIC: Massatge actiu complet que 

estimula el sistema nerviós per alliberar de contractures.  

60 min | 110€ 

MASSATGE ZEN ANTI STRESS: Massatge clàssic equilibrant i relaxant 

envoltat en una sensació aromàtica natural intensa que millora l’estat 

anímic.  

60 min | 120€ 

MASSATGE AMB MACERAT CÀLID D’OLIS ESSENCIALS: Massatge 

que combina essències càlides i moviments expert per nodrir i hidratar 

intensament la pell.  

60 min | 120€ 

DELUXE DE PEUS A CAP: Completíssima sessió de massatge 

equilibrant per a tot el cos personalitzat en intensitat que produeix un 

efecte sedant.  

90 min | 150€ 

CRANEAL-FACIAL-CERVICAL TERAPEUTIC: amb suaus pressions i 

moviments circulars  sobre el al cuir cabellut, cervicals i la zona de la 

cara, s’incrementa oxigenació cel·lular i es relaxa el sistema nerviós, 

reduirem pressions i tensions acumulades amb efecte neurosedant. 

45 min | 90€ 

REFLEXOLOGIA PODAL: tècnica de massatge mitjançant suaus 

pressions a diferents punts dels peus on aconseguim arribar al punts 

reflexos del cos i alliberar bloqueigs i relaxar el cos portant-lo al benestar.  

60 min | 110€ 

DETOX CAMES: massatge on activarem la circulació sanguínia i 

limfàtica que produeix l’estimulació i el retorn de la circulació sanguínia, 

a més produint una agradable sensació de benestar.  

60 min | 110€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACTAMENTS CORPORALS 

CITRUS BODY PERFECTION: Un embolcall reafirmant i ple d’energia a 

base de vitamina C en tot el teu cos.  

60 min | 130€ 

DETOX MARINE: Tractament desintoxicant amb una cobertura marina 

relaxant per tot tipus de pell, que consta d’exfoliació, mascareta i 

massatge detox.  

60 min | 130€ 

RITUAL DIAMOND EXPERIENCE ROSE: Aconsegueix una pell suau 

amb aroma de rosa amb aquesta agradable exfoliació i massatge 

relaxant que proporcionaran un aspecte sublimi a la seva pell.  

60 min | 150€  
 
 

• És necessari reservar el tractament amb antelació.  

• Els massatges han de ser consecutius.  

• Els serveis contractats es realitzen de 10h a 20h. 

• Política de cancel·lació: pot cancel·lar el seu tractament sense càrrec fins 

a 4 hores abans del servei. Passat el termini, es carregarà el 50% de la 

tarifa. 


