FACIAIS
Descubra os nossos tratamentos de Beleza que irão deixar a sua pele luminosa e repleta de vitalidade.
Todos os tratamentos Faciais incluem uma Massagem aos Ombros e Braços.

Tratamento 60-minutos

Anti-Envelhecimento

Eur 160

Para Peles Maduras

Pare o tempo e combata os sinais de fadiga, rugas e linhas de expressão com este tratamento AntiEnvelhecimento que a ajudará a recuperar a firmeza da sua pele e um aspecto visivelmente mais jovem.

Purificante

Eur 130

Para Peles Oleosas

Este tratamento purificante confere uma aparência verdadeiramente fresca à sua pele. Uma máscara
purificante é utilizada para eliminiar as impurezas nas camadas superficiais da epiderme e regular a
produção excessiva de oleosidade. Verá como a sua pele fica luminosa, fresca e saudável logo após o
primeiro tratamento.

Hidratante

Eur 130

Para Todos os Tipos de Pele
Este tratamento facial exclusivo devolve à sua pele a frescura e luminosidade, alisando não só as rugas
como também melhorando visivelmente a sua elasticidade. Veja como a sua pele parece mais jovem e
acetinada depois do tratamento que lhe propomos.

Todos os preços estão indicados em Euros e incluem IVA. Reservamo-nos o direito de alterar os preços sem necessidade de aviso prévio

FACIAIS
Descubra os nossos tratamentos de Beleza que irão deixar a sua pele luminosa e repleta de vitalidade.
Todos os tratamentos Faciais incluem uma Massagem aos Ombros e Braços.

Tratamento 60-minutos
Rejuvenescimento

Eur 130

Para Peles Normais / Mistas

Deixe que este tratamento facial regule e equilibre a sua pele equanto a hidrata e nutre. O seu rosto
fica radiante e com um aspecto saudável após este tratsmento de rejuvenescimento.

Sensível

Eur 130

Para Peles Sensíveis

Este é um tratamento suave para as peles mais sensíveis que irá acalmar e reduzir as irritações da pele. O
seu efeito descongestionante refresca e aumenta a micro-circulaçaõ do seu rosto, deixando a pele mais
suave e luminosa.

Express
Tratamento 30-minutos

Eur 100

Crie um cuidado único para o seu rosto, escolhendo a combinação que melhor funciona para a sua pele. Este
tratamento Express começa com uma limpeza para remoção de impurezas e termina com uma hidratação
profunda para restaurar o brilho da sua pele.
Escolha entre um esfoliante, máscara ou massagem facial para uma tez mais clara e iluminada.
Limpeza • Esfoliante • Máscara • Hidratante
OU
Limpeza • Massagem • Máscara • Hidratante
OU
Limpeza • Esfoliante • Massagem • Hidratante

Todos os preços estão indicados em Euros e incluem IVA. Reservamo-nos o direito de alterar os preços sem necessidade de aviso prévio

TRATAMENTOS MÃOS & PÉS
Ofereça às suas Mãos e Pés um verdadeiro mimo com os tratamentos de limpeza e hidratação que os
deixarão como nunca.

Tratamento 60 minutos

Euro 60

Banyan Essencial Mãos
Mantenha as suas mãos e unhas sempre impecáveis com este tratamento de beleza. As unhas são limpas,
cortadas e limadas como mais gostar.
Banho de Mãos • Esfoliante de Mãos • Manutenção Unhas • Hidratação das Mãos

Banyan Essencial Pés
Dê aos seus pés a atenção que eles merecem com o tratamento Essencial. Give your feet the attention
they deserve. Para começar um banho de Pés, seguindo-se uma esfoliação para eliminar as peles mortas.
As suas unhas são limpas, cortadas e limadas antes da aplicação de uma máscara hidratante que deixará
os seus pés leves e revitalizados.
Banho aos Pés • Esfoliante dos Pés • Manutenção Unhas • Hidratação dos Pés

Pintura da Unha
Tratamento 30 minutos

Euro 30

Alegre o seu dia com uma coloração bonita nas suas unhas.

Todos os preços estão indicados em Euros e incluem IVA. Reservamo-nos o direito de alterar os preços sem necessidade de aviso prévio

POR FAVOR LEIA COM ATENÇÃO
Regras do Spa
De maneira a garantir que todos os utilizadores do Spa possam desfrutar plenamente do ambiente de serenidade proporcionado
pelo refúgio do Banyan Tree Spa Estoril, pedimos a todos o máximo silêncio. Agradecemos que os telemóveis e outros
aparelhos eletrónicos sejam desligados. As crianças não estão autorizadas a frequentar o Spa, excepto em caso de marcação
de tratamento e acompanhadas por um adulto.
Tempo de Relaxamento
Os clientes do Banyan Tree Spa Estoril recebem de cortesia 30-minutos de tempo de repouso, incluindo um banho de
relaxamento para os seus pés e uma bebida à base de ervas, à excepção dos tratamentos de Mãos e Pés.
Check-in
Por favor apresente-se na recepção do Spa pelo menos 15 minutos antes da hora da sua marcação de modo a aproveitar
integralmente o tempo do seu tratamento. Se chegar atrasada(o) à sua marcação, o seu tratamento será encurtado para terminar
na hora prevista.
Horário de atendimento do Spa
O Spa encontra-se aberto diariamente entre as 8h e as 21h30, sendo que para os tratamentos o horário é das 10h às 20h.

Reservas
Recomenda-se que sejam feitas marcações para tratamentos com alguma antecedência de modo a garantir a data e horário que
mais lhe agradam. Para qualquer marcação ser-lhe-á solicitado um número de cartão de crédito.

Objectos de Valor
Em todos os nossos gabinetes de tratamentos encontra-se uma caixa onde pode depositar os seus objectos de valor, no entanto
o uso de jóias não é aconselhado no Spa. A gerência e os funcionários do Spa não assumem qualquer responsabilidade pelo
desaparecimento de dinheiro ou objectos de valor dentro das instalações do Spa.
Recomendações
Em caso de tensão arterial elevada, problemas cardíacos, gravidez ou com qualquer outra condição clínica é aconselhável
consultar o seu médico antes de marcar os seus tratamentos no Spa. Caso sofra de alguma doença, por favor informe a sua
terapeuta.
Piscina Dinâmica
Idade mínima para utilização da Piscina Dinâmica: 16 anos, ou 12 anos quando acompanhado por um adulto.
Consumo de tabaco e bebidas alcólicas
Não é permitido fumar ou ingerir bebidas alcoólicas dentro das nossas instalações.
Política de Cancelamento
As marcações devem ser canceladas com 24 horas de antecedência de maneira a podermos agendar uma nova marcação,
sujeito a disponibilidade. Os cancelamentos efectuados com uma antecedência inferior a 4 horas ficam sujeitos ao pagamento
de 50% do respectivo valor. Em caso de não comparência, o pagamento do valor total será debitado.
Política de Reembolso
Os programas de tratamentos ou massagens no Spa não são reembolsáveis nem podem ser trocados.
Cheques Oferta / Vouchers
Ofereça aos seus familiares ou amigos um Voucher para tratamentos no Spa. Para mais informações por favor contactar a
recepcionista do Spa.

Renúncia de Responsabilidade
Os tratamentos de Spa, serviços e/ou instalações recebidos ou utilizados no Banyan Tree Spa Estoril destinam-se apenas a
proporcionar o bem-estar dos nossos utilizadores e não como substituto de nenhum tratamento médico ou condição clínica. Os
utilizadores do nosso Spa obrigam-se a indemnizar na sua totalidade e por este modo isentam o Banyan Tree Spa Estoril,
empresas afiliadas, subsidiárias, representantes, agentes, empregados e fornecedores de qualquer responsabilidade,
reclamação, despesa, danos ou perdas, incluindo despesas legais (em caso de indemnização) proveniente ou relacionada com
os tratamentos, serviços e/ou instalações do Spa.
Todos os preços estão indicados em Euros e incluem IVA. Reservamo-nos o direito de alterar os preços sem necessidade de aviso prévio

