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Oferecemos tratamentos holísticos, incomparáveis inspirados em técnicas
ancestrais e internacionais da Ayurveda, que permitem a cada visitante descobrir a
harmonia, o relaxamento e a paz interior.

Ilā é uma marca de cosméticos orgânicos de luxo. Toda a coleção de cuidados da pele é
100% natural, orgânica e vegana, isenta de químicos e produtos tóxicos.
Os produtos e tratamentos ilā têm uma ﬁlosoﬁa de nutrição holística que usa os poderes
curativos das plantas e ervas. São feitos à mão, com ética e respeito pelo ciclo da natureza e
pelas pessoas.

EXPERIÊNCIAS
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TRATAMENTO DE PÉROLAS & AMETISTA

55|85 min.

Terapia mineral que revitaliza e puriﬁca a pele, uma esfoliação celestial de corpo inteiro. A pérola
oferece luminosidade à pele e o óleo de jasmim irá estimular o sistema nervoso central,
circulatório e linfático. Sucede-se um envolvimento corporal em gel de ametista para relaxar e
regenerar as células da pele. Esta cura de cristais ﬁca completa com a aplicação do creme de
jade, que harmoniza e eleva a espiritualidade.

TRATAMENTO REPARADOR PARA A FADIGA

115 min.

O tratamento compreende uma esfoliação e um envolvimento de corpo inteiro, seguido de uma
massagem corporal, facial e craniana que utiliza técnicas tradicionais asiáticas, provenientes do
Tibete e da China. Nesta terapia são utilizadas ervas curativas que se infundem na pele através de
cataplasmas com ingredientes adaptogénicos e cristais de quartzo. Um cuidado especíﬁco para
as glândulas adrenais que nos protegem do stress diário e da fadiga crónica.

À DESCOBERTA DA PAZ INTERIOR

115 min.

Uma das mais elegantes e relaxantes experiências de spa, que inclui uma esfoliação corporal,
para a renovação completa da pele, que prepara o corpo para uma massagem luxuosamente
nutritiva, ﬁnalizando com um facial vital para o equilíbrio absoluto.

MASSAGENS
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MASSAGEM DE CURA

50|80 min.

Uma massagem relaxante com uma pressão suave a média, utiliza uma mistura de óleos
essenciais ﬂorais, de baunilha, petitgrain, rosa gerânio e ylang-ylang, perfeitos para evocar a
serenidade. Impulsiona a saúde física e mental, regulando os níveis de cortisol, reduzindo a
ansiedade e o stress emocional.

MASSAGEM DE TECIDOS PROFUNDOS

50|80 min.

Esta terapia com uma forte pressão nos maiores pontos de tensão e tecidos moles,
relaxa em profundidade os músculos, fáscias, tendões, nervos e articulações. Usa
técnicas especíﬁcas e um cocktail de extratos vegetais orgânicos, especiﬁcamente,
vetivert, erva-limão, patchouli, petitgrain e argão, para o alívio da dor, rigidez e tensão
muscular, devolvendo ao seu corpo o desempenho físico.

MASSAGEM DE AROMATERAPIA

50|80 min.

Massagem luxuosamente perfumada e hidratante que combina o poder do toque
com a sua escolha de óleos essenciais. Poderá optar entre óleo de gerânio rosa, baga
de zimbro e lavanda que reduz o stress e revitaliza o campo de bioenergia do corpo, ou
óleo de sândalo, de jasmim e ylang-ylang que aumenta a elasticidade e relaxa o
sistema nervoso.

MASSAGEM TERAPÊUTICA

50|80 min.

Uma massagem de pressão média a alta, com uma combinação de técnicas que promovem a
integridade músculo esquelética. Utiliza a erva medicinal tulasi aliada a um complexo de óleos
essenciais, como a lavanda, patchouli e argão para proporcionar o alívio dos músculos tensos,
atenuando a dor muscular.

MASSAGEM MANIPURA AYURVEDA

55 min.

Massagem de corpo vital, utiliza técnicas de drenagem linfática, seguida da ativação energética
dos pontos vitais marma, com a aplicação de cataplasmas aquecidos, de sal dos himalaias
infundidas com lavanda e calêndula, para relaxar e energizar profundamente o Plexo Solar.
Estimula o sistema linfático e circulatório, as toxinas e a fadiga são eliminadas à medida que a
mente e o corpo são restaurados, alinhando o bem-estar físico e emocional.

MASSAGEM TIBETANA KU NYE

85 min.

Massagem curativa com pressão média forte seguida por uma revigorante massagem à cabeça,
utiliza óleo orgânico de semente de espinheiro do mar que contém um raro Omega 7, são
aplicados cristais de quartzo e cataplasmas quentes. Este tratamento é inspirado na medicina
tradicional chinesa e atua sobre os meridianos, aliviando a tensão e estimulando o sistema
linfático e a energia natural do corpo, da cabeça aos pés.

TERAPIAS
ESPECIALIZADAS
Sob pedido
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MASSAGEM AYURVÉDICA KUNDALINÍ

55 min.

Kundaliní é o poder espiritual! Uma massagem posterior com técnicas da Ayurveda realizada
com uma intensa consciência dos pontos marmas. Despertar e ativar sucessivamente cada um
dos chakras que irá abrir as portas para um novo mundo, o do autoconhecimento, para expandir
a consciência e alcançar um estado de leveza, alegria e amor sem limites.

MASSAGEM COM PEDRAS DE CURA

50|80 min.

Massagem terapêutica e espiritual, um convite ao profundo relaxamento.
As pedras de basalto aquecidas são habilmente misturadas com ativos botânicos e óleos
essenciais, estimulando pontos especíﬁcos gerando um equilíbrio energético perfeito e
promovendo a harmonia.

PRÉ-NATAL E PÓS-NASCIMENTO

60|90 min.

Cuidadosamente pensado para grávidas e mães em período de aleitamento.
Um tratamento feito sob medida para as necessidades da futura mãe, após o primeiro trimestre.
Profundamente relaxante, hidrata e nutre a pele para que esta se expanda para acomodar um
bebé em crescimento, e ao mesmo tempo alivia as dores corporais e o cansaço que caracterizam
uma gravidez.

REFLEXOLOGIA PODAL AO ESTILO TAILANDÊS

40 min.

Este tratamento é baseado em técnicas ancestrais da medicina chinesa, inicia-se com um
escalda-pés, uma infusão de ervas medicinais incorporando propriedades calmantes da
aromaterapia. Seguida da estimulação personalizada nos pontos reﬂexos e meridianos nos pés
que se correlacionam com os órgãos individuais do corpo, este tratamento estimula a eliminação
de toxinas e restaura o ﬂuxo de energia do seu corpo.

DRENAGEM LINFÁTICA

50 min.

Massagem com movimentos suaves ao longo do trajeto do sistema linfático. Favorece a
regeneração dos tecidos, a eliminação de toxinas acumuladas, melhora a circulação sanguínea,
reduz os edemas linfáticos, o inchaço pós-operatório, e a sensação de pernas cansadas,
proporcionado leveza e bem-estar.

SPA ROMÂNTICO A DOIS

60|90 min.

Massagem exclusiva para o casal na suite dupla. Um momento único e romântico a dois.

MASSAGEM VICHY

30 min.

Massagem envolvente, aromática na parte posterior do corpo, aliada ao poder revitalizante da
água. Estimula a circulação e o sistema imunitário e traduz-se numa experiência sensorial
relaxante.

MASSAGEM PURIFICANTE VICHY

40 min.

Terapia de energia intuitiva e revigorante, aumenta a capacidade natural do seu corpo para as
atividades físicas, promove a limpeza emocional e a consciência espiritual. Através da esfoliação
suave na parte posterior do corpo numa combinação perfeita com a massagem aromática, sob
os múltiplos jatos de aspersão.

TRATAMENTOS
CORPORAIS
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SLIMMING & SHAPING & SCULPT

90 min.

Um tratamento avançado e completo, com efeitos adelgaçantes, remodeladores para suavizar
os contornos do corpo. Este método acelera o metabolismo, elimina toxinas e o excesso de
líquidos. Trabalha a nível profundo, do interior para o exterior, resultando numa silhueta mais
ﬁna, deﬁnida e esculpida.

DETOX & RENEWAL

55|85 min.

O tratamento consiste numa esfoliação e um envolvimento, com técnicas de drenagem linfática
e estimulação de pontos vitais, em conjunto com uma poderosa mistura de sais e algas marinhas
biológicas, infundidas através da pele. Promove o aumento da vitalidade e bem-estar,
desintoxica, melhora a circulação, reduz a celulite e revela uma melhoria do tom da pele.
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ENERGISING & DETOXIFYING

25|55 min.

Esfoliação corporal altamente desintoxicante devido aos óleos essenciais puriﬁcantes, que
culmina com aplicação de uma mistura luxuosa que se derrete delicadamente na pele à medida
que nutre e hidrata em profundidade.

BLISSFUL RENEWAL

55 min.

Uma esfoliação corporal seguida de uma hidratação profunda, com aplicação de uma poderosa
mistura de ingredientes naturais ativos. Experiência rejuvenescedora e revitalizante, rica em
minerais, oligoelementos, antioxidantes, vitaminas e nutrientes.

TRATAMENTOS
FACIAIS
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ANANDA

25|55 min.

Um cuidado para a pele sujeita aos desaﬁos do stress da vida moderna!
Um tratamento que elimina impurezas e toxinas prejudiciais, seguido de uma hidratação e
nutrição intensa aliada à ativação dos pontos de energia faciais marma. Este procedimento
elimina os sinais de fadiga, devolvendo a vitalidade natural e a resplandecência da pele do rosto.

GOLD CELLULAR AGE RESTORE

60 min.

Este poderoso tratamento anti-envelhecimento de rosto e contorno de olhos protege
contrariando o processo de envelhecimento da pele. Um cuidado aliado à drenagem linfática
facial, reduz rídulas e rugas reestruturando o contorno do rosto e olhos para revelar uma beleza
sem idade.

MARINE FLORA

60 min.

Um tratamento que usa técnicas de drenagem linfática e estimulação dos pontos de tensão
facial. Proporciona um alívio imediato da pele desidratada, sem brilho e congestionada.
Uniformiza e equilibra as funções básicas da tez, devolvendo luminosidade e vitalidade,
revelando uma aparência saudável.

FACIAL PERSONALIZADO

60 min.

Facial de luxo com ingredientes orgânicos e naturais ativos. Compreende limpeza, esfoliação
mecânica e enzimática, massagem facial, aplicação de máscara e creme facial. Um estímulo
nutricional que fortalece a ﬁrmeza e elasticidade da pele feminina e masculina.
Todos os tratamentos faciais são concebidos para o homem e mulher.

ORIENTAÇÕES

COMO UTILIZAR O SPA
Para sua conveniência, por favor encontre abaixo algumas orientações
que irão ajudá-lo a receber o seu tratamento com o máximo benefício e
satisfação.
Se sofre de algum tipo de problema de saúde ou se se encontra a fazer
medicação, queira por favor comunicar-nos ao efetuar a sua marcação,
para que possamos garantir que os tratamentos são adequados à sua
situação.
Aconselha-se uma antecedência de 30 minutos relativamente à hora
marcada para o início dos tratamentos. Assim, terá tempo suﬁciente para
mudar de roupa, antes de começar a desfrutar do seu tratamento.
Aconselhamos que tome um duche quente antes de iniciar o seu
tratamento e desfrute das instalações do Spa antes de iniciar a sua
experiência. As experiências térmicas dão início ao processo de
relaxamento.
Durante o seu tratamento, convidamo-lo a fechar os olhos e encorajámolo a relaxar. Concentre a sua atenção na respiração lenta e profunda.
O seu corpo será coberto proﬁssionalmente em todos os momentos.
Informe o seu terapeuta sobre áreas do corpo que estão lesionadas,
doloridas ou tensas.
Se houver alguma técnica de massagem com a qual se sente
desconfortável, por favor informe o seu terapeuta.

HORÁRIO DE CHEGADA
Chegar atrasado simplesmente limitará o tempo do seu tratamento. O mesmo terminará no horário agendado para
garantir que as seguintes marcações não sejam prejudicadas pelo seu atraso.

AMBIENTE SPA
O THE ReTREAT é um local de tranquilidade e nesse sentido por cortesia a todos os hóspedes e habitantes locais que
usufruem do Spa, agradecemos que deixe o seu telemóvel e outros equipamentos eletrónicos no seu cacifo ou
mantenha-os em silêncio.
O spa não disponibiliza Wi-Fi. É proibido fumar.

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
A conservação do meio ambiente para o spa é uma prioridade. Contribua neste sentido, utilizando apenas a
quantidade de água e toalhas que considere necessário.

RESTRIÇÕES DE IDADE
O Spa e os tratamentos estão disponíveis apenas para maiores de 16 anos.

SERVIÇOS
Os preços e os tratamentos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
Se necessitar de cancelar ou reagendar o seu tratamento, por favor faça-o com 6h de antecedência à sua marcação,
de modo a evitar o pagamento na sua totalidade.

Preços e tratamentos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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