PROGRAMAS
LAPINHA
Complementando a experiência Lapinha,
oferecemos diversos programas de saúde
e bem-estar cuidadosamente
desenvolvidos e direcionados aos seus
objetivos.

EXPERIÊNCIA LAPINHA
Imagine um portal de bem-estar, em que você
se conecta pela emoção. Num olhar para
dentro que faz ressurgir seu melhor eu.
Resgate da essência por meio da
autotransformação.
Conexão com a natureza,
cuidado de dentro para fora
e de fora para dentro.
Viva esta experiência!

EXPERIÊNCIA BEM-VIVER LAPINHA
INVESTIMENTO VARIA DE ACORDO COM ESTADA/ACOMODAÇÃO

Corpo e Mente
Exercícios de meditação e relaxamento
Espiritualidade | Meditação Cristã
Aula de Yoga
Grupo de reflexão Bíblica
Práticas de presença plena | Mindfulness
Caminhadas na natureza
Hidroginásticas diferentes intensidades
Circuito Spa (saunas seca e úmida, banhos de imersão)
Nordic walking
Circuito funcional | SUP funcional
Pilates de solo
Prática de alongamento | Lian Gong
Bike
Exercícios físicos direcionados | academia completa
Atividades de entretenimento | shows musicais | filmes

Nutrição
Culinária ovo-lacto-vegetariana orgânica
Bebidas terapêuticas naturais, conforme prescrição
Aula de culinária
Aula de preparo de chás

EXPERIÊNCIA BEM-VIVER LAPINHA

INVESTIMENTO VARIA DE ACORDO COM ESTADA/ACOMODAÇÃO

Eu na natureza
Experiência na horta
Banho de floresta
Trilha das Imbuias contemplativo
Expressão corporal | Dança circular
Sound Healing
Conhecendo a fazenda
Atividades de biodiversidade | Mãos na terra | Ikebana

Rodas do saber Lapinha
Roda de acolhida
Saber médico | nutricional
Saber movimento e oficina da coluna
Saber Lapinha em Casa
Rodas de conhecimento/tema da semana

Serviços clínicos personalizados

5

noites

6

noites

7+

noites

Avaliação/anamnese de pré-chegada

v

v

v

Consulta médica de avaliação inicial

v

v

v

Plano alimentar personalizado

v

v

v

Consulta médica final

-

v

v

Plano de metas médico pós-Lapinha

-

v

v

Avaliação de bioimpedância

-

v

v

Exames clínicos laboratoriais

-

-

v

(durante a estada)

PROGRAMAS LAPINHA
Aqui você recebe os cuidados fundamentais da Medicina Integrativa
para recuperar sua vitalidade e bem-estar, com tratamentos
cuidadosamente planejados e direcionados para o seu objetivo.

14+

noites

10+
noites

MAYR PREVENT | DETOX PROFUNDO
Investimento adicional a partir de R$ 4822*

PROGRAMAS DE SAÚDE TERAPÊUTICOS PROFUNDOS
Investimento adicional a partir de R$ 2992*

Antitabagismo
Bem-estar no Câncer
Saúde personalizada
Bem dormir
7+
noites

PROGRAMAS DE SAÚDE TERAPÊUTICOS
Investimento adicional a partir de R$ 2524*

Emagreça e Continue Magro
Estresse Controlado
Detox
Saúde Sênior
Condicionamento físico
5+
noites

COMPLEMENTE SUA EXPERIÊNCIA
Investimento adicional a partir de R$ 619*

Relax
Vitalidade
Programas Estéticos

*Investimento referente aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

PROGRAMAS LAPINHA
14+

noites

MAYR PREVENT | DETOX PROFUNDO
Investimento adicional de R$ 4822*

A Mayr Prevent é uma terapia de desintoxicação profunda, revitalização e
experiência de jejum assistido que pode mudar sua vida.
A terapia Mayr se concentra no intestino, porque nossos intestinos removem a
maioria dos resíduos metabólicos do nosso corpo todos os dias. Devido à sua
função e importância, a medicina acadêmica geralmente se refere ao intestino
como o "segundo cérebro" do corpo, principalmente porque também está
intimamente ligado ao sistema imunológico.
Os quatro pilares da terapia:
Cuidado
Limpeza e alcalinização
Aprendizado de hábitos saudáveis
Suplementação
Ela reduz o status inflamatório sistêmico, com bons resultados em doenças
crônicas que vão da obesidade à pressão alta, passando pelo diabetes,
dislipidemias, fadiga crônica, alergias, enxaqueca e doenças auto-imunes como
artrite reumatóide, entre outras.
Os resultados também abrangem a adoção de um novo estilo de vida, com
hábitos alimentares saudáveis, pele mais bonita e melhor postura corporal.
A Lapinha é a única instituição de saúde no Brasil e a
segunda na América Latina a receber a certificação de
Centro Mayr Prevent da Sociedade Internacional de
Médicos Mayr, com sede na Áustria.

*Investimentos referentes aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

PROGRAMAS LAPINHA
14+

noites

MAYR PREVENT | DETOX PROFUNDO

Benefícios exclusivos do programa de saúde:
Acompanhamento clínico individualizado voltado para o objetivo:
Consultas médicas admissional e final.
Terapia Abdominal Manual (TAM), massagem feita pelo médico, com manobras suaves,
no sentido horário, para estimular as funções digestivas e hepáticas.
Plano de metas em saúde, realizado na consulta médica final.
Atenção de enfermagem para coleta de dados vitais/administração de medicamentos
Atenção nutricional: ritual de mastigação, horário diferenciado para refeições e adaptação
ao plano dietético.
Prescrição médica de suplementos naturais para cuidado da mucosa intestinal.
Consulta nutricional e elaboração de um plano alimentar de transição pós-Lapinha.
Tratamentos cuidadosamente planejados para atingir seu objetivo.
Organização da agenda semanal composta de tratamentos e atividades para
potencializar o resultado.

Tratamentos específicos do
programa
Pré consulta
Consulta nutricional
Drenagem linfática
Massagem Lapinha
Terapia Abdominal Manual (TAM)
Tuiná
Tai terapêutica (50min)
Limpeza de pele
Esfoliação com cristais
Consulta médica online
Atenção clínica especial
TOTAL

13-15

noites

R$ 4822*

1
1
2
2
5
2
2
1
1
1
17

*Investimento referente aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

PROGRAMAS LAPINHA
10+

noites

BEM DORMIR
Investimento adicional a partir de R$ 5.128*

O sono é importante para a memória, rejuvenesce, melhora a saúde mental, o
equilíbrio metabólico, a imunidade. Dormir bem está relacionado a uma melhor
performance física e intelectual.
O cenário na Lapinha proporciona uma sensação de paz em si. Natureza,
harmonia, silêncio, beleza. Caminhadas matinais com exposição à luz natural do
sol, regularidade de horários para refeições, jejum um pouquinho mais
prolongado favorecem o sono e a regulação do relógio biológico.
O objetivo principal deste programa é ajudá-lo a ter noites saudáveis e
repousantes, melhorar seus padrões de sono e combater os desequilíbrios de
saúde que causam cansaço.
Conscientização de mudanças duradouras para o bom sono através de
acompanhamento transdisciplinar que começa com consulta online antes da
chegada na Lapinha.

Na Lapinha você vai usufruir de
condições ótimas para o sono:
o paraíso do sono é aqui!

*Investimentos referentes aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

10+
noites

PROGRAMAS DE SAÚDE TERAPÊUTICOS
BEM DORMIR

Benefícios exclusivos do programa de saúde:
Acompanhamento clínico individualizado com médico especialista do sono, incluindo
consultas online prévia e durante o tratamento;
Consulta médica presencial admissional e final com equipe Lapinha;
Atenção de enfermagem para coleta de dados vitais/administração de medicamentos;
Consulta nutricional e elaboração de um plano alimentar pós-Lapinha;
Consulta terapêutica para adequação do plano individual de massagens e hidroterapia;
Tratamentos cuidadosamente planejados para atingir seu objetivo;
Fitoterápicos sob prescrição médica e quando indicados;
Orientação pós-lapinha com médico especialista do sono, com plano de metas para que
possa adquirir bons hábitos de sono e consiga levar consigo os benefícios dessa semana
revigorante;
Kit Bem Dormir inclui:
Exame de sono Biologix;
Disponibilização por 30 dias do aplicativo "Vigilantes do Sono" e máscara facial;
Sleep Journal, playlist músicas indutoras do soro e aromatizador com óleo essencial.

Tratamentos específicos do
programa
Consulta Bem Dormir
Consulta nutricional
Atenção clínica especial
Kit Bem Dormir
Massagem pedras quentes
Tai Terapêutica (50min)
Watsu
Banho termal
Reflexologia dos pés
Shiatsu pescoço e cabeça
Massagem Lapinha
Ducha vichy
Reconsulta
TOTAL

10-12
noites

13-15
noites

R$ 5128* R$ 6086*
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

consulte
outros
períodos

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

*Investimento referente aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

10+
noites

PROGRAMA DE SAÚDE TERAPÊUTICO PROFUNDO

ANTITABAGISMO

Ambiente acolhedor, agradável, tranquilizador, rodeado por uma natureza exuberante, com
orientação médica e tratamentos direcionados é parte essencial para cessação do tabagismo.

Benefícios exclusivos do programa de saúde:
Acompanhamento clínico individualizado voltado para o objetivo:
Consultas médicas admissional, final e uma reconsulta a cada 7 dias. Prescrição médica
de suplementos naturais.
Plano de metas em saúde (consulta médica final), com dicas específicas para continuidade
nas mudanças de hábito.
Atenção de enfermagem para coleta de dados vitais/administração de medicamentos.
Consulta nutricional e elaboração de um plano alimentar pós-Lapinha.
Alimentos funcionais que servem de apoio à cessação da tabagismo.
Tratamentos cuidadosamente planejados para atingir seu objetivo.
Organização da agenda semanal composta de tratamentos e atividades para
potencializar o resultado.

Tratamentos específicos do
programa
Pré consulta
Reconsulta médica
Consulta nutricional
Bambu
Drenagem linfática
Massagem Lapinha
Tuiná
Pedilúvio ou manilúvio
Tai Terapêutica (50min)
Esfoliação com cristais
Argiloterapia
Atenção clínica especial
Subaquática
Watsu
Manicure e pedicure
Shiatsu pescoço e cabeça
TOTAL

10-12
noites

13-15
noites

R$ 3644* R$ 4617*
1
1
1
1
2
2
1
4
2
1
1
1
1
19

consulte
outros
períodos

1
1
1
1
2
2
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
23

*Investimento referente aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

10+
noites

PROGRAMAS DE SAÚDE TERAPÊUTICOS PROFUNDOS

BEM-ESTAR NO CÂNCER

Um estilo de vida mais saudável ajudará a melhorar sua qualidade de vida, podendo até
contribuir para melhor prognóstico. Este programa propõe mudanças no estilo de vida
que podem ajudar significativamente a promover o bem-estar no câncer.

Benefícios exclusivos do programa de saúde:
Acompanhamento clínico individualizado voltado para o objetivo:
Consultas médicas admissional, final e uma reconsulta a cada 7 dias.
Atenção de enfermagem para coleta de dados vitais/administração de medicamentos.
Prescrição médica de suplementos naturais.
Plano de metas em saúde (consulta médica final), com dicas específicas para continuidade
nas mudanças de hábito.
Consulta nutricional e elaboração de um plano alimentar pós-Lapinha.
Tratamentos cuidadosamente planejados para atingir seu objetivo.
Organização da agenda semanal composta de tratamentos e atividades para
potencializar o resultado.

Tratamentos específicos do
programa
Pré consulta
Reconsulta médica
Consulta nutricional
Massagem Lapinha
Reflexologia dos pés
Tuiná
Ducha Vichy
Limpeza de pele
Power hialuronic
Shiatsu pescoço e cabeça
Spa mãos e pés
Atenção clínica especial
Tailandesa
Tai Terapêutica (50min)
Banho termal
Vitamina C
TOTAL

10-12
noites

13-15
noites

R$ 3678* R$ 4593*
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

consulte
outros
períodos

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
17

*Investimento referente aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

10+
noites

PROGRAMAS DE SAÚDE TERAPÊUTICOS PROFUNDOS

SAÚDE PERSONALIZADA

Cuidados especializados e direcionados para atender problemas específicos de saúde,
tais como diabetes, hipertensão, gastrite, dentre outros.

Benefícios exclusivos do programa de saúde:
Acompanhamento clínico individualizado voltado para o objetivo:
Consultas médicas admissional, final e uma reconsulta a cada 7 dias.
Atenção de enfermagem para coleta de dados vitais/administração de medicamentos.
Prescrição médica de suplementos naturais.
Plano de metas em saúde (consulta médica final), com dicas específicas para continuidade
nas mudanças de hábito.
Consulta nutricional e elaboração de um plano alimentar pós-Lapinha.
Tratamentos cuidadosamente planejados para atingir seu objetivo.
Organização da agenda semanal composta de tratamentos e atividades para
potencializar o resultado.

Tratamentos específicos do
programa
Pré consulta
Reconsulta médica
Consulta nutricional
Drenagem linfática
Massagem Lapinha
Pedras quentes
Tai Terapêutica (50min)
Limpeza de pele
Atenção clínica especial
Shiatsu pescoço e cabeça
Tecido conjuntivo
Watsu
Shiatsu corporal
Subaquática
TOTAL

10-12
noites

13-15
noites

R$ 3508* R$ 4584*
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
14

consulte
outros
períodos

1
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
1
2
1
19

*Investimento referente aos tratamentos.Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas

7+
noites

PROGRAMAS DE SAÚDE TERAPÊUTICOS
EMAGREÇA E CONTINUE MAGRO

Ganhe saúde para perder peso. Programa cuidadosamente desenhado para o
emagrecimento sensato, cuja estratégia é pautada, do começo ao fim, pelo respeito à
saúde.

Benefícios exclusivos do programa de saúde:
Acompanhamento clínico individualizado voltado para o objetivo:
Consultas médicas admissional, final e uma reconsulta a cada 7 dias
Atenção de enfermagem para coleta de dados vitais/administração de medicamentos.
Prescrição médica de suplementos naturais.
Plano de metas em saúde (consulta médica final), com dicas específicas para você dar
continuidade e atingir metas.
Consulta nutricional e elaboração de um plano alimentar pós-Lapinha.
Tratamentos cuidadosamente planejados para atingir seu objetivo.
Organização da agenda semanal composta de tratamentos e atividades para potencializar o
resultado.

Tratamentos específicos do
programa
Reconsulta médica
Consulta nutricional
Bambu
Drenagem linfática
Esfoliação com cristais
Lipoativadora
Spectra corporal
Vacuoterapia
Velox
Limpeza de pele
TOTAL

7-9

noites

10-12
noites

R$ 2524* R$ 2719*
1
1
1
2
1
1
1
1
2
11

1
1
1
2
1
1
1
2
2
12

13-15
noites

R$ 3828
1
1
1
3
1
3
1
2
3
1
17

*Investimento referente aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

7+
noites

PROGRAMAS DE SAÚDE TERAPÊUTICOS
REDUÇÃO DO ESTRESSE

Um programa voltado para o alivio do estresse, relaxamento mental e físico, além de
aprendizados e práticas de gestão do estresse para mudanças duradouras de hábitos.

Benefícios exclusivos do programa de saúde:
Acompanhamento clínico individualizado voltado para o objetivo:
Consultas médicas admissional, final e uma reconsulta a cada 7 dias.
Atenção de enfermagem para coleta de dados vitais/administração de medicamentos
Prescrição médica de suplementos naturais.
Plano de metas em saúde (consulta médica final), com dicas específicas para você dar
continuidade e atingir metas.
Consulta nutricional e elaboração de um plano alimentar pós-Lapinha.
Tratamentos cuidadosamente planejados para atingir seu objetivo.
Organização da agenda semanal composta de tratamentos e atividades para potencializar o
resultado.

Tratamentos específicos do
programa
Reconsulta médica
Consulta nutricional
Massagem Lapinha
Pedras quentes
Tai Terapêutica (50min)
Tecido conjuntivo
Tuiná
Ducha Vichy
Watsu
Shiatsu pescoço e cabeça
Liberação miofascial (50min)
Banho termal
Esfoliação com cristais
Subaquática
TOTAL

7-9

noites

10-12
noites

13-15
noites

R$ 2558* R$ 2787* R$ 4057*
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
12

1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
18

*Investimento referente aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

7+
noites

PROGRAMAS DE SAÚDE TERAPÊUTICOS
DETOX

Neste programa seu médico e nutricionista vão lhe conduzir para uma dieta
desintoxicante e revitalizando que, combinada com terapias corporais e faciais irão trazer
nova disposição e vitalidade.

Benefícios exclusivos do programa de saúde:
Acompanhamento clínico individualizado voltado para o objetivo:
Consultas médicas admissional, final e uma reconsulta a cada 7 dias.
Atenção de enfermagem para coleta de dados vitais/administração de medicamentos
Prescrição médica de suplementos naturais.
Plano de metas em saúde (consulta médica final), com dicas específicas para você dar
continuidade e atingir metas.
Consulta nutricional e elaboração de um plano alimentar pós-Lapinha.
Tratamentos cuidadosamente planejados para atingir seu objetivo.
Organização da agenda semanal composta de tratamentos e atividades para
potencializar o resultado.

Tratamentos específicos do
programa
Reconsulta médica
Consulta nutricional
Bambu
Drenagem Linfática
Esfoliação com sal
Tai Terapêutica (50min)
Argiloterapia
Limpeza de pele
Banho termal
Detox capilar
Peeling dimantado + máscara
Spa mãos e pés
Drenagem linfática facial
Watsu
Ducha Vichy
TOTAL

7-9

noites

10-12
noites

R$ 2626* R$ 2821*
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
12

13-15
noites

R$ 4125*
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
18

*Investimento referente aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

7+
noites

PROGRAMAS DE SAÚDE TERAPÊUTICOS
SAÚDE SÊNIOR

Longevidade com qualidade é uma das maiores buscas do ser humano, um dos maiores
desafios da medicina contemporânea e a missão da Lapinha.

Benefícios exclusivos do programa de saúde:
Acompanhamento clínico individualizado voltado para o objetivo:
Consultas médicas admissional, final e uma reconsulta a cada 7 dias.
Atenção de enfermagem para coleta de dados vitais/administração de medicamentos.
Prescrição médica de suplementos naturais.
Plano de metas em saúde (consulta médica final), com dicas específicas para você dar
continuidade e atingir metas.
Consulta nutricional e elaboração de um plano alimentar pós-Lapinha.
Tratamentos cuidadosamente planejados para atingir seu objetivo.
Organização da agenda semanal composta de tratamentos e atividades para
potencializar o resultado.

Tratamentos específicos do
programa
Reconsulta médica
Consulta nutricional
Drenagem linfática
Drenagem linfática facial
Reflexologia dos pés
Massagem Lapinha
Tratamento fisioterapêutico
Hidratação Hialuronic
Limpeza de pele
Spa mãos e pé
Tuiná
Spectra facial
Manicure e pedicure
Tai Terapêutica (50min)
TOTAL

7-9

noites

10-12
noites

13-15
noites

R$ 2845* R$ 3040* R$ 4199*
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
13

1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
14

1
1
2
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
20

*Investimento referente aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

7+
noites

PROGRAMAS DE SAÚDE TERAPÊUTICOS
FITNESS E MOVIMENTO

Este programa é para você, que tem como objetivo retomar o condicionamento físico,
incorporando os exercícios à rotina, na medida certa da sua saúde.

Benefícios exclusivos do programa de saúde:
Acompanhamento clínico individualizado voltado para o objetivo:
Consultas médicas admissional, final e uma reconsulta a cada 7 dias.
Atenção de enfermagem para coleta de dados vitais/administração de medicamentos
Prescrição médica de suplementos naturais.
Plano de metas em saúde (consulta médica final), com dicas específicas para você dar
continuidade e atingir metas.
Consulta nutricional e elaboração de um plano alimentar pós-Lapinha.
Tratamentos cuidadosamente planejados para atingir seu objetivo.
Organização da agenda semanal composta de tratamentos e atividades para
potencializar o resultado.

Tratamentos específicos do
programa
Orientação educador físico
Reconsulta médica
Consulta nutricional
Tai Terapêutica (1h25)
Tecido conjuntivo
Ducha escocesa
Subaquática
Personal
Shiatsu corporal
Massagem Lapinha
Shiatsu cabeça e pescoço
Liberação miofascial
TOTAL

7-9

noites

10-12
noites

13-15
noites

R$ 2514* R$ 2801* R$ 3850*
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
14

1
1
1
1
2
2
2
4
1
1
16

1
1
1
1
2
2
2
7
2
1
1
1
22

*Investimento referente aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

5+
noites

COMPLEMENTE SUA EXPERIÊNCIA

Adicional à sua experiência Lapinha, você pode optar por:
Relax para um agradável período de relaxamento
Vitalidade para quem busca alívio das tensões e dores musculares leves
Estéticos para quem quer realizar procedimentos que promovem redução de medidas,
combate à celulite e flacidez, sem deixar de lado o relaxamento.

5+

noites

RELAX
Massagem Lapinha
Tai Terapêutica (50min)
Pedras quentes
Banho termal
Massagem tecido conjuntivo
TOTAL

R$ 1.175*
1
1
1
1
1
5

5+

noites

VITALIDADE
Drenagem linfática
Liberação Miofascial (50min)
Esfoliação de cristais
Tai Terapêutica (50min)
Bambu

R$ 1.139*
1
1
1
1
1
5

*Investimento referente aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

5+
noites

COMPLEMENTE SUA EXPERIÊNCIA
PROGRAMAS ESTÉTICOS FACIAIS

lluminação facial
1 limpeza de pele
1 Spectra + Peeling diamantado
1 Vitamina C

R$ 889*

Cuidado e prevenção com limpeza, hidratação e revitalização da pele que
atuam nas causas do envelhecimento cutâneo e autorregeneração da pele.
Combate rugas, manchas, pele seca e perda de luminosidade. (Mínimo 5
noites)

Vitalidade e tônus facial
1 Drenagem facial
1 Spectra facial
1 Peeling com máscara

R$ 655*

Estímulo de colágeno e elastina pela radiofrequência, associado a massagem e
potencializada pelas 4 máscaras hidratantes, tem-se um tratamento de grande
poder de reparação em peles flácidas e sem viço. (Mínimo 5 noites)

Beleza
1 Limpeza de pele
1 Hidratação Power Hialuronic
1 Pedicure
1 Manicure
1 Detox capilar Davines
1 Escova

R$ 1.112*

A combinação de tratamentos promove cuidados com a pele, mãos, pés e
cabelos, associando uma limpeza profunda e hidratação. Retorne à sua casa
com mãos , pés e cabelos cuidados e modelados.

*Investimento referente aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

5+
noites

COMPLEMENTE SUA EXPERIÊNCIA
PROGRAMAS ESTÉTICOS CORPORAIS

Vacuoterapia | Contorno corporal
3 sessões de vacuoterapia | 50 min cada | R$ 619*
Através da vacuoterapia, ativa a circulação, promove relaxamento e atenua
problemas de gordura localizada e celulite, enrijecendo os tecidos.

Lipoativadora | Contorno corporal
3 Massagens lipoativadoras
1 Esfoliação com cristais

R$ 933*

Massagem modeladora com objetivo de atuar na gordura localizada e
celulite. Lipoescultura através das mãos.

Spectra radiofrequência | Corpo firme
3 sessões de Spectra | 30 min cada | R$ 728*
Aparelho de radiofrequência que produz aquecimento controlado no
combate a flacidez corporal e celulite.

*Investimento referente aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

5+
noites

COMPLEMENTE SUA EXPERIÊNCIA
PROGRAMAS ESTÉTICOS CORPORAIS

Lipoativadora + Vacuoterapia
3 Massagens lipoativadoras + vácuo
1 Esfoliação com cristais

R$ 909*

Cada sessão é realizada em uma área corporal (bumbum e culote ou abdome e
flancos), combinando a massagem lipoativadora mais aparelho ultraderm para
atenuar a gordura localizada e celulite.

Velox ultrassom
3 sessões de velox | 50 min cada | 835*
Associa ultrassom 3mhz + eletroterapia + drenagem linfática. Uma combinação
para combater a gordura localizada e celulite, tem ação na circulação, ativando
o metabolismo celular e anti-inflamatório, proporcionando uma aparência da
pele mais lisa e uniforme.

Power Slim | velox + lipoativadora + vacuoterapia
3 sessões de velox | 50 min cada
3 Massagens lipoativadoras + vacuoterapia | 50 min cada

R$ 1.560*

Associa ultrasom 3mhz + elotroterapia + drenagem linfática, combinada de
massagem modeladora e vacuoterapia para um resultado que combina
redução de medidas e pele mais lisa e uniforme.

*Investimento referente aos tratamentos. Consulte valores de hospedagem com departamento de reservas.

