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INCLÒS!

SESSIONS SYBARITE

MASSATGE A 4 MANS CORPORAL I FACIAL   
60 min • 120 €

HIDRATACIÓ FACIAL I MASSATGE CORPORAL   
90 min • 120 €

MÉXICO - RITUAL D’OR MAIA 
Tractament exclusiu que cobreix la pell amb un tènue vel daurat, la 
rejoveneix i hi aporta lluminositat i hidratació gràcies als beneficis de l’or. 
Endarrereix l’envelliment de la pell.

Peeling + Embolcall • 60 min • 98 €
  
FAR WEST - RITUAL SONORA DESERT 
L’àloe, la planta del desert, hidrata i refresca la pell després d’exposar-la 
al sol. La nostra especialitat és una combinació de tècniques rítmiques i 
sensorials amb àloe líquid –conegut com la planta de la vida i escollit per 
les seves propietats òptimes d’hidratació– i menta. Aquest massatge és 
idoni per relaxar-se. Un massatge reparador del cuir cabellut. Embolcalla 
i refresca la pell amb les excel·lents propietats de l’àloe. Ideal per calmar i 
hidratar la pell després de l’exposició solar.

60 min • 98 €
  
VIATGE MEDITERRANI
Descobreix un món d’aromes i sensacions amb una teràpia amb els 
nostres olis essencials de cítrics. Una manera intensa de descobrir les 
sensacions més sorprenents i increïbles: la ment, el cos i l’ànima viuran 
experiències tan agradables que seran inoblidables. Els bioflavonoides 
dels cítrics actuen com a antioxidants, lluiten contra l’envelliment de la 
pell i la protegeixen de la deshidratació.

Peeling + Massatge • 60 min • 98 €

CHINA - LA MÀGIA DE LA RUTA DE LA SEDA
Embolcall de seda: relaxament i exfoliació amb productes medicinals 
d'Orient. Partint com a font d’inspiració de la captivadora història de la 
Ruta de la Seda, s’ha creat un món de productes amb espècies de 
l’Extrem Orient. Espècies que aporten múltiples propietats medicinals al 
cos i a la ment. Exfoliant corporal escumós que elimina les cèl·lules 
mortes de la superfície cutània i, alhora, hidrata, nodreix i suavitza la 
pell.
Un embolcall de seda i un massatge amb cargols de mar i petxines 
aporten relaxació i glamur a una teràpia que et traslladarà a terres 
llunyanes. Una manera excepcional d’experimentar la màgia.

Peeling + Embolcall • 90 min • 140 €
 
POLYNESIA - RITUAL PERLA
Sublima la pell amb els reflexos de la llum de la perla. Tractament facial i 
corporal refinat i innovador que proporciona hidratació i nodreix la pell. 
Una autèntica experiència de balneari que et durà a retrobar el benestar 
total. Espurnes de llum al cos; les propietats de la perla a la teva pell: el 
glamur al teu abast.

Peeling + Embolcall + Facial · 80 min • 120 €

RITUALS TEMÀTICS

MASSATGE AMB PEDRES
Massatge holístic amb mans i pedres calentes i fredes (obsidiana i ònix), 
i essències aromàtiques. T’ajudaran a recuperar l’equilibri físic i 
emocional del cos. Una sensació de benestar diferent.

55 min • 85 €

MASSATGE ESPORTIU
Massatge intens i profund per descarregar, relaxar i descontracturar els 
músculs. Especialment indicat per a esportistes. Optimitza el rendiment.

50 min • 70 € 

DRENATGE LIMFÀTIC
Massatge suau mitjançant la tècnica del bombeig: estimula el retorn 
venós i limfàtic i elimina les toxines del cos. Indicat per a persones que 
pateixen retenció de líquids o que tenen sensació de cames cansades. 
Essencial en tractaments d’aprimament i anticel·lulítics.

45 min • 70 €

MASSATGE SUEC
Combina les tècniques clàssiques de massatge amb estiraments de tots 
els músculs del cos. T’ompliràs d’energia gràcies a un tractament que 
combina les sensacions d’un massatge amb l’aromateràpia i la 
musicoteràpia. Amb la unió d’aquests elements aconseguiràs el 
benestar i la relaxació que et fa tanta falta.

55 min • 60 €

MASSATGE ANTIESTRÈS  
Massatge d’aromateràpia relaxant. Descarrega la tensió acumulada 
amb una pressió suau i progressiva.

50 min • 60 €

MASSATGE AMB ESPELMES
Deixa’t portar per un ritual multisensorial i aromaterapèutic amb un 
massatge absorbent i emocional.

50 min • 80 € 

RITUALS DE MASSATGES

PROGRAMA ESPECIAL 3 DIES D’OR 
El tractament de rejoveniment facial i corporal que combina les 
tecnologies capdavanteres amb el millor ambient de relaxació.

1r dia: 
Neteja facial i tractament amb vitamines • 60 min

2n dia:  
Peeling corporal i embolcall amb or marí • 60 min

3r dia: 
Tractament de rejoveniment facial amb Beauty in-fusion • 80 min

300 €  

RITUAL AMB OLI D’ARGÀNIA
Beneficia’t de la cultura amaziga. Sent el plaer de l’or líquid del desert 
marroquí per tot el cos. Combina una exfoliació profunda i un massatge 
molt nutritiu. El remei més natural contra l’envelliment de la pell.

55 min • 98 €

VITAMINA C
El tractament reafirmant perfecte per a la pell. La vitamina C activa la 
producció de col·lagen i potencia la fermesa de la pell. Les seves 
propietats antioxidants ajuden a reduir els signes visibles de 
l’envelliment i afavoreixen l’acció solar.

Embolcall  • 50 min • 65 €

RITUAL DE DIAMANT
Sent l’excel·lència del glamur. Aquest exòtic tractament antiedat 
aportarà lluminositat de diamant al teu cos. Recupera l’elasticitat de la 
pell amb un peeling amb pols de diamant i ferro micronitzat, que actuen 
juntament amb l’acció hidratant de la mirra. Una sensació única que la 
teva pell rebrà amb els braços oberts.

Peeling + Massatge • 90 min • 98 €
Massatge • 50 min • 65 €

RITUAL ANTICONTRACTURES  
Relaxa la musculatura de la zona afectada i millora qualsevol 
contractura amb l’efecte del fang marí  autoescalfador, i un massatge 
específic a la zona.

45 min • 60 € 

RITUALS CORPORALS
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Reserva el teu tractament a la recepció de l’hotel

NETEJA FACIAL PROFUNDA
Neteja de cutis profunda amb productes específics per arribar a les 
capes més profundes de la pell. Recomanat com a pretractament.

60 min • 75 € 

OXIGENOTERÀPIA
L’oxigen és un dels cinc elements indispensables a la vida i proporciona 
energia a les cèl·lules. Gràcies a l’oxigen tot funciona correctament.

50 min • 75 €

VITAMINA C
Activa la producció de col·lagen i potencia la fermesa de la pell. 
Les seves propietats antioxidants ajuden a reduir els signes visibles de 
l’envelliment i afavoreixen l’acció solar.

50 min • 75 €

ESPECIAL HOMES
Tractament especialment pensat per a la pell masculina.
Neteja i elimina totes les impureses mentre el rostre i la ment es relaxen 
amb un massatge que aportarà vitalitat a la teva pell.

50 min • 75 €

RITUALS DE BELLESA FACIAL

MANICURA   
20 €

MANICURA SPA   
30 €

PEDICURA SPA  
40 €

SUPLEMENT DE LACA PERMANENT  
10 €

TINT DE CELLES O PESTANYES  
18 €

PERMANENT + TINT DE PESTANYES  
55 €

MANICURA AMB ESMALT PERMANENT  
30 €

PEDICURA AMB ESMALT PERMANENT  
55 €

ESTÈTICA

MITGES CAMES 
25 €

CAMES SENCERES
32 €

ENGONALS
10 €

BIQUINI
12 €

AIXELLES
12 €

BRAÇOS
18 €

BIGOTI   
7 €

CELLES   
10 €

BARBETA
10 €

DEPILACIÓ FEMENINA

PIT 
20 €

PIT + ABDOMEN
35 €

ABDOMEN
20 €

ESQUENA SENCERA
30 €

MITJA ESQUENA
20 €

AIXELLES
15 €

ENGONALS
20 €

NATGES   
25 €

CAMES SENCERES   
40 €

MITGES CAMES
30 €

DEPILACIÓ MASCULINA


