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eIrcutto-  teraeattico-, Sauim e Oarilio- 

1 diária 

Clientes Hotel - 5€ 

Clientes Externos - 10€ 

qlÍa~gent rekvaitte com CArontaterapto 

50 min - 50€ 

Indicada para relaxamento único aliviando a tensão muscular e o 

stress. 

CnÍasageot 	ada,  
20 min - 25€ 

Proporciona a oxigenação e atua aliviando a tensão neuromuscular e 

as contraturas. 

Cfrgossayeírt paro cri ~5 

25 min - 25€ 

Executada com um óleo vegetal hidratante trazendo tranquilidade à 

sua criança. 
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Aprecie o deslizar quente das pedras sobre o corpo e a harmonia dos 

óleos essenciais, que promovem o equilibrio do corpo e da mente. 

Satüry Cflíasa1e,,i  
75 min - 65€ 

Massagem neurosedativa, com pindas à base de plantas medicinais e 

óleos esenciais que ajudam a promover o equilibrio energético e um 

relaxamento profundo. 

Cillasagern deedros Quentes 
75 min - 60€ 

Á 

Cfrilasarot deCVega 
50 min - 55€ 

Sinta o calor da manteiga de karité que se transforma num óleo 

quente proporcionando uma doce e nutritiva massagem. 



ceeffixo-100020-dat 

Equilíbrio energético com pepitas de chocolate. 

50 min - 30€ 

Estimulação das zonas do corpo onde os órgãos se encontram 

refletidos de modo a repor o equilíbrio e estimular o poder de 

auto-cura do organismo. 

Indicações 

• Problemas articulares 

• Sinusite e Rinite 

• Ansiedade e Stress 

• Asma 

• Insónias 

• Tensão Arterial 



WickyRarad 
15 min - 15€ 

5 chuveiros de água quente e uma agradável massagem fazem deste 

pequeno momento, único. 

cocky  6pfiranjoeanego 
25 min - 25€ 

Desperte os sentidos com a conjugação perfeita da laranja e da 

canela. 

cocky  eacaw eCfrileittffi 
25 min - 25€ 

A frescura da menta e a nutrição do cacau, fazem deste duche 

relaxante e anti stress. 

cocky com 
25 min - 30€ 

Duche hidratante e nutritivo através do contraste do fogo e da água. 



,C-17atairteitt,05 d.O.  e0rpr 

Warkeeilizi 
30 min -35€ 

Suave exfoliante com óleo vegetal que suaviza e permite a 

transpiração natural da pele. 

"PltwaeSuprim,e qued 
50 min -55€ 

Deixe-se levar por um ritual completo, iniciando com uma exfoliação 

e terminando com uma massagem única que combina as 

propriedades nutritivas, antioxidantes e regeneradoras, dando-lhe 

um efeito dourado natural e iluminando a sua pele. 

5po eacauterapto 
90 min -60€ 

Indicado para peles desidratadas e com falta de nutrição. 



¡SI 

SpopeserttAvIcaitte oPpderWarittlit, 

75 min - 60€ 

Tratamento rico em minerais e oligoelementos marinhos que 

permitem atravessar a barreira epidérmica, estimulando a 

eliminação dos resíduos e desentoxicando o organismo. 

Spo eh4cVerde 
120 min - 65€ 

Envolvimento adelgaçante de chá verde que potencia a ação 

lipolítica e devido à sua composição em potássio, ajuda a eliminar o 

liquido retido, facilitando a drenagem do tecido, sendo também 

indicado para o tratamento da celulite 



cP0.5t, 

5pffigetdratcatte eglatratvo- de eacaw 
50 min - 50€ 

Especificamente ajustado às necessidades da pele através da 

hidratação e nutrição do cacau. 

Spourbficaízte (pele ole051V) 
90 min - 55€ 

Para peles oleosas e com acne, exerce um efeito anti-bacteriano, 

anti-inflamatório, cicatrizante da pele e regulador da secreção sebácia. 

5po eitrkers C~c_Idade 
60 min - 45€ 

Quando a pele tem necesidade de nutrição e do contributo de substâncias 

antioxidantes que revitalizem e travem o processo de envelhecimento. 

5po eapturratPo-ma~ (pele seroivet) 
90 min - 55€ 

Especialmente dedicado a peles sensíveis, facilmente irritáveis e com 

tendência para a inflamação. 

Spo 5emerite & CAloerce(pete seca') 
90min - 55€ 

Para peles desnutridas que apresentem dificuldades em manter o nível 

de hidratação e que tenham descarnação. 
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ac,orteis de Spo 
COcity ?erso-rta&zado- 

( pa c k de Inverno) 30€ 

Este pacote permite a escolha de um Duche Vichy e usufruir da piscina 

interior climatizada, sauna e banho turco. 

• Vichy 25 minutos 

• Circuito Terapêutico de Águas 

`atuai `eü9to-  e 

120 mm min - 95€ 

Este pacote consiste numa avaliação prévia do rosto que iremos tratar 

conforme as suas necessidades, seguido de uma exfoliação corporal e 

terminando com uma massagem relaxante deixando-a com um 

dourado natural. 

• Avaliaçao de Rosto 10min 

• Tratamento de Rosto 60min 

• Ritual Suprime Gold 50min 

160€ (válido (válido durante 4 meses) 

Inclui 4 massagens (drenagem linfática, massagem localizada, 

massagem relaxante com aromoterapia, massagem velas) à sua 

escolha, diferentes ou iguais. Faça o seu pacote! 

=MINEM 	
*Este pacote só pode ser realizado por 1 pessoa e é instransmissível. 



1 eirculto-  d 5po 
90min 65€ 

O Circuito de Spa dá a conhecer vários tipos de massagem numa só, 

usufruindo também da sauna e banho turco. Descubra a sua 

massagem ideal através de diferentes sensações. 

• Sauna 

• Banho Turco 

• Massagem Pedras Quentes 

• Satory Massagem 

• Massagem de Velas 

• Massagem relaxante com aromoterapia 

WeeerWS 

255€ (válido durante 12 meses) 

Cuide de si, fazendo este pack. Realizará uma avaliação corporal onde 

indicaremos o que fazer para se sentir bem consigo mesmo; elimine a 

retenção de liquidos; esqueça a celulite e as gordurinhas localizadas. 

(tratamentos a definir de acordo com o diagnóstico da avaliação) 

• Avaliaçao de corpo 10min 

• 3 Drenagem linfática 50min 

• 2 Spa Chá verde 120min 

• 1 Spa Desentoxicante lodo marinho 75 min 



HOTEL CRISTAL VIEIRA PRAIA & SPA 

HOTEL CRISTAL PRAIA RESORT & SPA 

Av. Marginal, Praia da Vieira 

2430-696 Vieira de Leiria 

Tel. 244699060 I Fax: 244695211 

spa@hoteiscristal.pt  

www.hoteiscristal.pt  

tMe: k!,  • 	 MIÁ 


