SPA MENU

Alma Spa... Um spa com Alma
Usufrua de um inigualável espaço de bem-estar, descubra um mundo de sensações e encontre
uma verdadeira experiência Zen com as melhores técnicas e terapeutas de massagem, aliada aos
conceituados produtos Thalgo.
Envolva-se neste ambiente único e harmonioso e encontre uma vasta escolha de tratamentos de
corpo, estética e as mais variadas massagens tradicionais, orientais e holísticas.
Aguardamos por si para uma experiência única e inesquecível.

Alma Spa... A spa with soul
Enjoy an extraordinary wellness space, discover a world of sensations and find a real Zen experience
with the best techniques and massage therapists, combined with the renowned Thalgo products.
Immerse yourself in this unique and harmonious environment and find a wide choice of body
treatments, aesthetics, traditional, oriental, and holistic massage.
Waiting for you, for a unique and unforgettable experience.
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fa c i a l

rituals

Source Marine - 60 min - €80

Hidratação absoluta ∙ Absolute moisturizing
Cuidado de rosto hidratante concebido para corrigir todos os sinais visíveis de uma pele baça
e desidratada para uma luminosidade excecional que devolve à pele a sua suavidade e conforto.
Ótimo potenciador contra o envelhecimento cutâneo e excelente na preparação da pele para o Verão.
Moisturizing Face care designed to correct the visible signs of a dull and dehydrated skin for
exceptional light, that gives back your skin its softness and comfort. Wonderful anti-aging and
excellent skin-conditioning enhancer for the summer.

Aguarela - 60 min - €80
Pele oleosa ∙ Oily skin

Este cuidado profissional exclusivo tem por base a riqueza reequilibrante das Algas, aplicadas
numa máscara natural. Elimina as impurezas, controlando progressivamente a produção de
oleosidade. Profundamente equilibrante, atenua a vermelhidão, purificando a pele.
This unique professional care is based on the rebalancing richness of seaweeds, applied on a
natural mask. Eliminates impurities, progressively controlling the production of oil. Deeply balancing,
alleviates redness and cleanses the skin.

Cold Cream Marine - 60 min - €80
Pele sensível ∙ Sensitive skin

Verdadeiro refúgio de paz para a pele seca e sensível com vermelhidão e irritação. Este ritual
proporciona a quintessência da exclusiva fórmula Cold Cream Marine, para nutrir de forma
duradoura, aumentando o limiar de tolerância das epidermes delicadas e frágeis.
Real haven of peace for dry and sensitive skin with redness and irritation. The unique Cold Cream
Marine formula nourishes and increases the tolerance of delicate and fragile epidermis.

/

anti-idade

∙

anti-age

Prodige des oceans - 90 min - €130

Anti-envelhecimento, anti-rugas, flacidez ∙ Anti aging, anti wrinkle, flaccidity
Patente exclusiva Thalgo de 63 princípios ativos associam-se a uma modelagem facial inspirada em
técnicas japonesas ancestrais para alisar visivelmente as rugas, dar firmeza e elasticidade à pele.
A Thalgo Exclusive Patent of 63 active principles combined with a facial modeling inspired by
Japanese ancestral techniques to visibly smooth wrinkles, give firmness and elasticity to the skin.

Spiruline Boost - 40 min - €65

Anti-envelhecimento, purificante, anti-poluição ∙ Anti aging, cleansing, anti-pollution
Ritual alisante purificante concedido para combater os primeiros sinais de envelhecimento ligados
à vida urbana: poluição, fadiga e stress.
Purifying smoothing ritual granted to combat the first signs of aging related to urban life: pollution,
fatigue and stress.

Limpeza de pele ∙ Skin cleansing - 80 min - €130
Desintoxicante, hidratante ∙ detox, moisturizing

O cuidado de excelência para limpeza profunda da pele com extração através de vapor quente.
Care of excellence for a deep skin cleansing with hot steam extraction.

Facial masculino ∙ Man facial - 60 min - €80
Oxigenante, hidratante ∙ oxigenating, moisturizing

Tratamento para responder às necessidades específicas da pele do homem. Os princípios
ativos utilizados irão acelerar a hidratação e a regeneração, conferindo uma nova energia à
pele masculina.
Care to respond to man’s skin specific needs as the active ingredients used will accelerate hydration
and regeneration, giving a new energy to the male skin.

rituais de corpo
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body rituals

Esfoliação corporal e hidratação profunda
Body scrub and deep nourishment - 50 min - €70
Preparação da pele ∙ Skin smooth

Ritual de esfoliação com sal marinho, excelente preparação da pele para o início do Verão ou para
tratamento de corpo. Uma experiência relaxante que deixa a pele suave, limpa e nutrida.
Exfoliation ritual with sea salt, excellent skin preparation for the beginning of summer or body
treatment. A relaxing experience that leaves skin smooth, clean and nourished.

Espírito da Polinésia by Alma Spa
Spirit of Polynesia by Alma Spa - 90 min - €130

Relaxante, sensorial, hidratante ∙ relaxing, sensory, moisturising
Um luxuriante tratamento de corpo inspirado nos rituais de beleza e aromas do Pacífico como o
monoï do Tahiti, a baunilha da Polinésia, as cascas de coco, a areia branca de Bora-Bora, envolvido
em texturas fundentes para suavizar e aveludar a sua pele ao ritmo de técnicas de massagem
ancestrais.
A luxurious body treatment inspired by the beauty rituals and the Pacific scent’s, like Tahiti Monoi,
Polynesian vanilla, Bora-Bora white sand and coconuts, involved in melting texture to soften your
skin by the rhythm of ancient massage techniques.

Chocoterapia ∙ Chocotherapy - 50 min - €65

Relaxante, sensorial, hidratante ∙ Relaxing, sensory, moisturising
Massagem relaxante de movimentos suaves e um aroma que se transforma na forma mais doce de
cuidar do seu corpo.
A soft and relaxing massage with chocolate infused oil. The sweetest way to treat your body.

massagens

∙

massages

Escolha a sua viagem através dos óleos essenciais ∙ Choose your journey through essential oils
- Relaxante: Alfazema, Laranja, Ylang Ylang, Rosa ∙ Relaxing: Lavander, Orange, Ylang Ylang, Rose
- Revitalizante: Eucalipto, Alecrim, Hortelã-Pimenta ∙ Revitalizing: Eucalyptus, Rosemary, Peppermint

Relaxamento ∙ Relaxation - 30 min / 60 min - €45 / €80

Relaxante ∙ Relaxing

Massagem de movimentos suaves e firmes, aliado ao relaxante óleo essencial de alfazema, criando
uma sensação única de relaxamento e bem-estar.
A soft and firm massage with relax lavender essential oil that induce a unique sense of relaxation
and well-being.

Profunda ∙ Deep tissue - 30 min / 60 min - €55 / €90
Terapêutica ∙ Therapeutic

Uma massagem de pressão profunda com inspiração em técnicas de massagem ocidentais e orientais
com o envolvente poder dos óleos essenciais para um efeito de um excelente bem-estar físico.
A deep tissue massage with inspiration from occidental and oriental massage techniques with the
immersive power of essential oils for an effect of an excellent physical well-being.

Anti-stress ∙ Anti stress - 80 min - €120
Terapêutica ∙ Therapeutic

A combinação perfeita da massagem profunda com a massagem indiana à cabeça para o alívio do
stress e fadiga.
The perfect combination of deep massage with Indian head massage to relieve stress and fatigue.

Costas e indiana à cabeça by Alma Spa
Back and indian head massage by Alma Spa - 60 min - €80
Terapêutica ∙ Therapeutic

Uma massagem com uma abordagem específica adaptada às
necessidades de cada cliente para o alívio de tensões musculares
acumuladas. A conjugação perfeita entre a massagem terapêutica de
costas e indiana à cabeça.
A massage with a specific approach tailored to the needs of each client
to relieve accumulated muscle tension. The perfect combination of
therapeutic back massage and Indian head.

Indiana à cabeça ∙ Indian head massage - 40 min - €60
Terapêutica ∙ Therapeutic

Uma massagem específica para ombros, pescoço, cabeça e rosto com
base na filosofia indiana através de estiramentos e pressões para
profundo alívio da tensão muscular.
A specific massage for shoulders, neck, head and face based on Indian
philosophy through stretching and pressuring to deep relief of muscular
tension.

Reflexologia ∙ Reflexology - 50 min - €75
Terapêutica ∙ Therapeutic
Terapia podal com pressões nos pontos reflexos do pé que ativa todos os
sistemas do corpo humano como o circulatório, linfático, muscular, esquelético
e nervoso, promovendo um relaxamento profundo e bem-estar físico.
Foot therapy pressures in the foot reflex points that activates all body
systems such as the circulatory, lymphatic, muscular, skeletal and nervous,
promoting deep relaxation and physical well-being.

Pedras quentes ∙ Hot stones - 80 min - €130

Terapêutica ∙ Therapeutic

Descubra a terapia ancestral através do conforto
do calor das pedras quentes acompanhado de
movimentos profundos e envolventes para um
relaxamento muscular inigualável.
Discover the ancient therapy through the comfort
of the hot stones’ warmth, accompanied by deep
enveloping movements for a unique muscle relaxation.

Drenagem linfática
Lynphatic drainage - 60 min - €85
Relaxante ∙ Relaxing

Movimentos muito suaves que promovem a drenagem
da linfa para os gânglios linfáticos para a eliminação
de toxinas no corpo.
Gentle movements which promotes drainage of the
lymph to the lymph nodes for eliminating toxins in
the body.

Massagem relax e facial
Relax massage and facial - 90 min - €120
Relaxante ∙ Relaxing

Combinação perfeita entre uma massagem de
relaxamento e o embelezamento de um tratamento
de rosto.
The perfect combination between a relaxing massage
and a beauty facial treatment.

Pré-mamã ∙ Mummy to be - 70 min - €85
Relaxante ∙ Relaxing

Massagem específica pré-natal com movimentos
suaves para o alívio das tensões musculares
provocadas pelo peso da gravidez.
Specific prenatal massage with gentle movements
to relieve muscle tension caused by pregnancy
weight.

Massagem para crianças
Children’s massage - 30 min - €45
l o v e a n d fa m i ly

Escolha a sua viagem através dos óleos essenciais ∙ Choose your journey through essential oils
- Para ela: Alfazema, Rosa, Ylang Ylang ∙ For her: Lavender, Rose, Ylang Ylang
- Para ele: Ylang Ylang, Alfazema, Bergamota ∙ For him: Ylang Ylang, Lavender, Bergamot

Massagem para dois ∙ Massage for two - 60 min / 80 min - €150 / €230
Relaxante ∙ Relaxing

Perfeito para celebrar um dia especial e surpreender quem mais ama com a experiência de
relaxamento a dois.
Perfect to celebrate a special day and surprise your loved one with a relaxing experience for two.
Suplemento de €10 para Massagem Profunda.
Additional €10 for Deep Tissue Massage.

Massagem de movimentos suaves e firmes,
aliado ao relaxante óleo essencial de alfazema,
criando uma sensação única de relaxamento e
bem-estar.
A soft and firm massage with relaxing lavender
essential oil to induce an unique sense of
relaxation and well-being.
Válido para crianças 5-12 anos.
Valid for children 5-12 years-old.

Mãe e filha (ou filho) / Pai e filho (ou filha)
Mother and daughter (or son) / Father and
son (or daughter) - 30 min - €90
Uma partilha de um momento especial entre
mãe e filha(o).
A special moment between mother and daughter
or son.
Válido para crianças 5-12 anos.
Valid for children 5-12 years-old.

t r ata m e n to s d e tox

∙

d e tox t r e at m e n t s

Envolvimento de algas detox ∙ Detox seaweed body wrap - 50 min - €80

Desintoxicação, emagrecimento, anti-celulite, firmeza ∙ Detox, slimming, anti cellulite, firming
Envolvimento de algas que atua em profundidade para desintoxicar e estimular o metabolismo. Um
tratamento que potencia a perda de peso e reduz a celulite graças à sua ação depurativa, elimina
toxinas, melhora a circulação e diminui a retenção de líquidos.
Seaweeds wrap which acts deeply to detoxify and stimulate metabolism. A treatment that boosts the
weight loss and reduces cellulite through its purifying action, eliminates toxins, improves circulation
and reduces fluid retention.

terapias holísticas

∙

holistic therapies

Reiki - 80 min - €120

Terapêutica ∙ Therapeutic
Reiki é uma terapia complementar que através de um toque suave, canaliza a energia universal
sobre os pontos energéticos (Chakras) permitindo energizar, revitalizar e equilibrar o corpo e mente.
Reiki is a complementary therapy that through a soft touch, channels the universal energy on energy
points (chakras) allowing to energize, revitalize and balance the body and mind.

Equilíbrio ∙ Balance - 80 min - €120
Anti-celulite ∙ Cupping treatment - 60 min - €90

Anti-celulite, adelgaçante, refirmante ∙ Anti cellulite, slimming, firmness
O ritual escultor de alta precisão atua na origem dos nódulos de celulite, gorduras localizadas
e flacidez cutânea. Sessão após sessão, a silhueta é visivelmente remodelada e esculpida, os
contornos são significativamente redefinidos e os nódulos de celulite alisados.
The precision sculptor ritual acts at the origin of the cellulite lumps, localized fat and cutaneous
flaccidity. Session after session, the silhouette is visibly reshaped and sculpted the contours are
significantly redefined and cellulite lumps smoothed.

Terapêutica ∙ Therapeutic

A simbiose perfeita entre a massagem de costas, indiana à cabeça e a terapia de Reiki.
The perfect symbiosis between the back massage, Indian head and Reiki therapy.

Taças Tibetanas * ∙ Tibetan bowls * - 80 min - €120
Terapêutica ∙ Therapeutic

Uma terapia única através da vibração das taças tibetanas colocada em pontos de energia, o
som remonta-nos a um templo de monges budistas, elevado a um rápido estado de relaxamento
profundo, equilíbrio energético e físico.
A unique therapy through the vibration of Tibetan bowls placed on energy points, where the sound
dates back to a temple of Buddhist monks, elevating fast to a high state of deep relaxation, energy
and physical balance.
* Marcação prévia de, pelo menos, 24 horas.
Advanced booking of, at least, 24 hours.

manicure

&

pedicure

mime-se para um dia especial
p a m p e r i n g f o r a s p e c i a l d ay

/

spa manicure

Verniz ∙ Nail Polish - 60 min - €35
Verniz De Gel ∙ Gelac - 70 min - €45

Para Noiva ∙ For Bride - 3 hrs e 30 min - €225
Limpeza de pele | Esfoliação e hidratação | Pedicure
Skin cleansing | Exfoliation and hydration | Pedicure

/

spa pedicure

Verniz ∙ Nail Polish - 60 min - €45
Verniz De Gel ∙ Gelac - 90 min - €55

Para Noivo ∙ For Groom - 3 hrs - €200
Limpeza de pele | Massagem profunda de costas | Manicure
Skin cleansing | Deep back massage | Manicure

Não dispomos do serviço de unhas de gel
We don’t provide Gel Nails Service

epilação

∙

wa x i n g

Perna Inteira ∙ Full Leg - 45 min - €45
Meia Perna ∙ Half Leg - 30 min - €35

Despedida de solteira *
Bachelorette party * - 30 min / 60 min - €45 / €80
Desconto de 50% para a Noiva ∙ 50% off for the Bride.
Massagem de relaxamento com oferta de espumante e morangos.
Relaxing massage with offer of sparkling wine and strawberries.

Virilhas ∙ Bikini - 30 min - €20
Brasileira ∙ Brazilian - 60 min - €45
Axilas ∙ Under Arm - 30 min - €20
Braços ∙ Arms - 30 min - €35
Buço ∙ Upper Lip - 20 min - €8
Sobrancelhas ∙ Eyebrows - 30 min - €12

* Preço por pessoa. Mínimo 4 pax.
Price per person. 4 pax minimum.

RESERVAS

Para solicitar informações relacionadas com o Spa ou efetuar uma reserva, por favor dirija-se à receção do Spa
ou contacte-nos através do número 2500 (caso esteja hospedado no Resort), do telefone +351 282 321 000 ou através
do e-mail almaspa@montesantoalgarve.com. Os tratamentos serão aceites mediante disponibilidade.
SPA ETIQUETA

Recomendamos a chegada 10 minutos antes da hora marcada para o seu tratamento, uma chegada tardia
resultará numa redução do tempo do seu tratamento. Não é permitido o uso de telemóvel ou de outros
aparelhos eletrónicos. Por favor respeite a privacidade e a tranquilidade.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Cancelamentos com menos de 8h ou falta de comparência poderá implicar a cobrança de 50% do valor do tratamento.

RESERVATIONS
For Spa information or appointments please head to our reception or contact us by dialing 2500 (if you are
staying at the Resort), via phone +351 282 321 000 or by e-mail almaspa@montesantoalgarve.com. Treatments will
be accepted according to availability.
SPA ETIQUETTE
We recommend arrival 10 minutes before the scheduled time for your treatment, a late arrival will result in a reduction
in the time of the treatment. It is not allowed to use mobile phone or other electronic devices. Please respect the
privacy and tranquility.
CANCELLATION POLICY
Cancellations with less than 8 hours or no show 50% charge may apply.

MONTE SANTO RESORT
Rua João Paulo II, Carvoeiro, 8400-556 Lagoa

+351 282 321 000
almaspa@montesantoalgarve.com
www.montesantoalgarve.com

