








TRATAMENTOS FACIAIS 

BRUME NOURRISSANTE “HIDRATANTE” (75 min) 
Tratamento com extractos de plantas, profundamente hidratante e reparador, 

que promove suavidade e um excecional nível de hidratação. Não só hidrata, como 

repara e combate o envelhecimento prematuro. Indicado para todos os tipos de pele, 

especialmente quando exposta a condições ambientais difíceis, elevada exposição 

solar, “muito viagante” e sempre que a sua hidratação esteja em risco. 

SWEET VITALITY “REMINERALIZANTE” (75 min) 
Facial hidratante e aromatizado com amora-branca-silvestre. Contém ativos 

antioxidantes como a vitamina C, que neutralizam os radicais livres, tornando a sua 

pele radiante, hidratada e suave. Indicado para todos os tipos de pele, especialmente 

as sujeitas a elevados noveis de stress. 

JUST FRESH “REAFIRMANTE” (75 min) 
Tratamento anti-envelhecimento biomultiforça com retinol, ácido hialorónico e 

lactoproteínas, para uma ação redutora das rugas. Exclusivo para rosto, pescoço, 

ombros e braços, este tratamento devolve compactez, tónus e luminosidade. 

Equilibra o sistema hidro-lipídico da epiderme, o qual contribui para prolongar a 

juventude da pele. 



TRATAMENTOS CORPORAIS 

ESFOLIAÇÃO BOAS-VINDAS COM MEL DO ORIENTE (30 min) 
Por entre aromas exóticos de sementes de papoila, mel, amêndoa e flor de 

laranjeira, este é o ponto de partida para sentir a sua pele limpa, hidratada e 

perfumada. Um luxo exótico preparado para cuidar da sua pele que ficará nutrida, 

suavizada e com uma ação reparadora. 

ESFOLIAÇÃO DE SABÃO NEGRO “HAMMAM” (40 min) 
Ritual de esfoliação desintoxicante e hidratante, que limpa em profundidade a 

sua pele, rejuvenescendo-a e estimulando a circulação sanguínea. A aplicação do 

sabão negro, aliado ao poder do Hammam com a esfoliação de espuma, é um ritual 

ancestral obtido de um processo de junçao da azeitona preta ao óleo essencial de 

Eucalipto Biológico, com uma luva de Kessa. Entre no Espírito Oriental! 

ESFOLIAÇÃO COM SAL E SEMENTES DE TORANJA (30 min) 
Ritual de esfoliação, onde os grãos de sal extremamente finos se destacam. A 

epiderme é “limpa” e remineralizada, as células mortas são eliminadas e o grão da 

pele é afinado, favorecendo a penetração dos princípios ativos. Lilas de Persa, 

Sésamo, Citrus, Ylang Ylang e claro as maravilhosas sementes de Toranja, são 

produtos extremamente ricos em ácidos gordos essenciais, com uma ação 

suavizante e relaxante, aliada aos complexos de óleos vegetais. 



ENVOLVIMENTOS CORPORAIS 

HAMMAM DETOX (60 min) 
Programa profundamente desintoxicante que conjuga o banho turco com o ritual 

marroquino de sabão negro, uma hidratação profunda com a máscara de beurre de 

karité. Os pés não foram esquecidos, sendo cuidadosamente mimados com o melhor 

dos rituais orientais. Purificante e remineralizante, este programa devolve-lhe uma 

frescura extrema.  

ENVOLVIMENTO DRENANTE DE CHÁ VERDE E GENGIBRE (60 

min) 
Um tratamento Detox que combina esfoliação e hidratação. O Chá Verde 

revitaliza e tonifica o corpo, resultado das suas características drenantes e 

restruturantes. Por sua vez o Gengibre, especiaria ancestral, é detentora de uma 

ação antioxidante e anti-inflamatória, prolongando um descongestionante e conforto 

contínuo. Periodicidade aconselhável: Bissemanal. 



BAINS 

BAIN SATIN (45 min) 
Um verdadeiro banho ancestral de sais de banho extraídos da “Ilha da 

Morraceira”, local onde nasce o Sal do Atlântico, fruto da simbiose perfeita entre o 

mar, sol, e vento. Deixe-se deliciar num banho perfeito com sais aromatizados e 

flores biológicas. Para desfrutar a dois, o nosso Bain Satin é composto por Pétalas de 

Rosa Vermelha, Pétalas de Rosa Santa Teresinha, Perpétua Roxa e Alfazema. 

ELIXIR DUO (50 min) 
Banho meloso de imersão com Pétalas de Rosa, para desfrutar a dois num 

ambiente romântico. O nosso banho é composto por sal marinho extraído 

artesanalmente, aliado a plantas e flores biológicas, como a Flor de Hibisco, 

Lavanda, Rosas e ainda óleos essenciais preciosos. O culminar do nosso Ritual é 

presentear-vos com uns Morangos embebidos num delicioso chocolate preparado 

pelo nosso chef, acompanhados por uma água suavemente aromatizada. Uma 

experiência inesquecível! 



MASSAGEM À LA CARTE 

MASSAGEM AROMÁTICA “VENTOS DE JAPÃO / ROTA DAS 

ESPECIARIAS” (60 min) 
Massagem relaxante com aroma de Lótus&Frangipani “Japão” ou Loukoum 

“Índia”, duas opções de escolha de óleos hidratantes e aromaticamente envolventes. 

A escolha destes aromas despertam em si memórias agradavelmente esquecidas. O 

óleo com a mistura do leite cria uma envolvência corporal, eliminando tensões e 

dando uma sensação de paz, ao mesmo tempo que hidrata em profundidade. Um 

momento especial criado para partilhar com quem mais gosta, no Sweet Sensi Spa. 

MASSAGEM LOCALIZADA (25 min) 
Massagem vigorosa que irá libertar stress, tensões e contraturas musculares 

acumuladas. Terá a opção de poder escolher a localização da mesma, entre costas 

ou pernas, pois são áreas onde necessitamos de uma massagem mais firme. Corpo, 

mente e espírito são envoltos num aroma de estrela de anis, essência de laranja e 

canela, que o conduz a um intenso momento de relaxamento e harmonia. 

MASSAGEM CANDLE “VELAS” (60 min) 
A escolha entre a vela com aroma de Lótus&Frangipani ou Tiare&AloeVera, é o 

ponto de partida para o mais aromático e hidratante de todos os rituais. A manteiga 

de karité derretida, transforma-se num doce e suave calor sobre o seu corpo, 

eliminando tensões e dando uma sensação de paz ao mesmo tempo que hidrata em 

profundidade. 



MASSAGEM À LA CARTE 

MASSAGEM “SIGNATURE MASSAGE” (60 min/30 min) 

Massagem tradicional e relaxante, que liberta o sistema físico, mental e 

energético. Mergulhe num profundo relaxamento de ritual de pés, com um esfoliante 

de sal marinho, azeite biológico e plantas, como a verbena que tem um poder 

calmante. Criada especialmente para si, esta massagem de assinatura é um ritual 

composto com um óleo de flor de Laranjeira, que fará despertar as flores primaveris! 

DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL (60 min/30 min) 

A drenagem linfática “Leduc” manual, é uma técnica que estimula o sistema 

linfático a drenar toxinas. Especialmente indicada para quem tem retenção de 

líquidos e insuficiência venosa, recupera a tonificação da pele e ao mesmo tempo vai 

promovendo um grande alívio e relaxamento. 

PRÉ-NATAL ELEMIS MASSAGE (90 min/45 min) 
Esta experiência foi especialmente concebida para um dos momentos mais 

importantes da vida de uma grávida e para o seu tão esperado bebé. Acompanhamos 

as mudanças do corpo, promovendo a elasticidade e tonicidade da pele, aliviando 

pontos de tensão. É utilizado um conjunto de técnicas, adaptadas a cada estágio da 

gravidez. Uma massagem exclusiva para mimar um momento único. Indicada a partir 

dos três meses de gestação. 



HOLISTIC TREATMENTS 

MASSAGEM AYURVÉDICA (90 min) 
Ao som de Tibetan Bells, iniciamos o tratamento de alinhamento de “chakras”. Este 

tratamento holístico de bem-estar, oriundo da Medicina Tradicional Indiana, promove 

a harmonia entre o corpo e a mente. Trata-se de massagem vigorosa que estimula os 

músculos e a circulação sanguínea, recorrendo a estiramentos e alongamentos que 

provocam a libertação de toxinas. Proporciona maior flexibilidade do corpo e aumenta 

a mobilidade das articulações. No final é servido o nosso chá Indiano 

cuidadosamente preparado pelo nosso chef.  

MASSAGEM COM PEDRAS QUENTES (60 min) 
Uma agradável sensação com o iniciar dos dias mais frios e não só, as pedras 

basálticas aquecidas, ricas em ferro e magnésio, são cuidadosamente aplicadas ao 

longo do corpo, promovendo o alívio de tensões e contraturas musculares, mesmo 

nos tecidos mais profundos. Esta massagem de cariz holístico, com características 

relaxantes, drenantes e desintoxicantes, transporta o seu corpo, mente e espírito a 

longos momentos de serenidade. 



HOLISTIC TREATMENTS 

VIAGEM MARROQUINA (90 min) 
Um mundo de aromas, cores e sensações que transportamos de Marrocos até 

si. Hammam, esfoliação com sabão negro, envolvimento de máscara de rassoul, mel 

e manteiga de karité e uma deliciosa massagem com óleo precioso oriental, foram 

conjugados para que conheça e experiencie o melhor da cultura árabe. Uma viagem 

a não perder! 

VIAGEM BALINESA (90 min) 
Ritual milenar balinês que dada a sua preciosidade era reservado apenas à 

Família Real. Lotus e flores de frangipani, cultivadas em Bali, aromatizam e adoçam 

este mimo digno de rainhas/reis e princesas/príncipes ao longo de gerações. Comece 

por mergulhar nesta viagem com um cerimonial de pés, seguindo de uma esfoliação 

cremosa de lulur com uma agradável técnica de “Oshiboris”. Um envolvimento 

corporal de leite e karité de frangipani nutrirá em profundidade o seu corpo. A sua 

viagem a Balinesa perdurará por longas e aromatizadas horas! 

PROGRAMAS EXCLUSIVOS do SWEET SENSI 

SPA 



MEDICAL SPA 

HIDROTERAPIA 

Método tradicional de tratamento utilizado há muitos séculos por diferentes 

culturas. O seu poder terapêutico é baseado nos seus efeitos mecânicos e/ou 

termais. Os exercícios realizados em água aquecida proporcionam relaxamento 

muscular, alívio da dor, redução de espasmos musculares, além de facilitar o 

movimento articular, o que possibilita trabalhar grandes grupos musculares, em 

grandes amplitudes de movimento e em diferentes direções ao mesmo tempo de 

forma segura. A água reduz a ação da força gravitacional, o que facilita o início da 

descarga de peso em pós operatórios por exemplo, auxilia pacientes com peso 

excessivo com dores articulares e permite a gestantes realizarem exercícios 

aeróbicos sem prejuízo para a coluna e com segurança. 

TRATAMENTO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO 

Esta atividade destina-se a utentes que apresentam várias patologias que 

limitam a condição física, como por exemplo limitações ao nível da coluna e situações 

relacionadas com a postura. Estas aulas têm como base de trabalho vários exercícios 

físicos preparados para o auxílio da resolução da patologia apresentada pelo utente. 

Irá beneficiar de uma melhoria postural, como ainda fortalecimento muscular, fazendo 

ganhar uma nova autonomia para realizar as suas tarefas diárias. 



MEDICAL SPA 

REFORÇO MUSCULAR/CONDIÇÃO FÍSICA 
É uma atividade que promove o exercício físico em meio aquático, através de 

diversas modalidades. Desenvolve e mantém a tonificação muscular e flexibilidade 

dos movimentos, a melhoria da condição física geral, o aumento da adaptação, 

sensibilidade ao meio aquático, como ainda desenvolve técnicas de nado e não-nado 

e a melhoria da capacidade vital, como do bem-estar. 

WATER EXERCISES 

Esta atividade consiste num conjunto de exercícios aeróbios com esquemas 

elaborados para as necessidades de cada grupo de indivíduos que as frequentem. 

Estão comprovados resultados, eficazes ao nível cardiovascular, fisiológicos e 

psicológicos. 

Aprenda a nadar e melhora a sua condição física, baseada na aprendizagem e 

aperfeiçoamento das técnicas de nado. As mesmas têm como objetivo proporcionar 

aos utentes um maior à-vontade na relação com o meio aquático. As aulas são 

diversificadas na sua organização e projetadas com o intuito de promover ganhos ao 

nível das capacidades condicionais e coordenativas, dentro dos quais se realçam: a 

melhoria da condição cardiovascular, o aumento da força em geral e a promoção da 

sociabilização e recreação. 



CIRCUITO DE ÁGUAS 

Espaço dedicado ao relaxamento do corpo e da mente, que irá potencializar os 

nossos tratamentos com este pré-relaxamento. Envolvendo-se numa experiência de 

sentidos e equilíbrio em plena harmonia. Experiencie o toque medicinal e sublime dos 

vários jatos que temos dispostos na piscina de água aquecida, para um maior 

descanso profundo e com uma temperatura de 30◦. Sinta ainda os benefícios da 

terapia do quente na Sauna (75◦) e no Hammam (45◦) com essência de eucalipto, que 

tem um efeito descongestionante, vasodilatador e desintoxica/expulsa as impurezas 

do organismo, proporcionando uma agradável sensação de bem-estar.  
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
O Sweet Sensi Spa está aberto de 2ª a 6ª feira das 16h às 21h, Sábados das 

11h às 21h, Domingos e Feriados das 10h às 20h. Para o espaço Fitness, estará 

aberto com marcação prévia no período das manhãs.  

VISITAS AO SPA 
Privacidade e uma atmosfera relaxante, são algumas das características do 

Sweet Sensi Spa. Desta forma, se desejar efetuar uma visita guiada às nossas 

instalações, por favor marque a sua visita junto da nossa receção. 

PACKS DE TRATAMENTO NO SPA 
O Sweet Sensi Spa possui terapeutas formadas e treinadas no diagnóstico, 

aconselhando o melhor programa de tratamentos para cada caso. Marque a sua 

avaliação gratuita e beneficie dos nossos descontos. 

RECOMENDAÇÕES PARA TRATAMENTOS 
Deverão ser evitados atrasos, para que a Terapeuta não seja obrigada a 

condicionar a sua experiência, com implicações no resultado que se pretende. Nos 

tratamentos específicos de rosto para pele masculina, aconselhamos que se desfaça 

a barba algumas horas antes. 

DIREITO DE ADMISSÃO E PREÇÁRIO 
A Direção do Sweet Sensi Spa, reserva-se o direito de recusar a admissão e a 

realização de qualquer serviço ou tratamento a pessoas, que por qualquer motivo, 

evidenciem fatores de risco ou se apresentem sem condições julgadas necessárias e 

seguras para a efetivação dos mesmos. A tabela de preços bem como o regulamento 

interno poderá ser alterado a qualquer altura, sem aviso prévio. 



MARCAÇÕES E CANCELAMENTOS 
As marcações e os cancelamentos podem ser efetuados pessoalmente na 

receção do Spa ou através de telefone/e-mail. Todos os serviços devem ser 

agendados previamente, com a maior antecedência possível. Qualquer dúvida que 

tenha na escolha do serviço, poderá colocá-la diretamente à nossa receção. 

Sensibilizamos todos os clientes que pretendam cancelar a sua marcação, que o 

façam com pelo menos 24 horas de antecedência. 

REGRAS DE UTILIZAÇÃO 
Crianças com menos de 14 anos não poderão utilizar as nossas instalações. 

Para que todos os clientes possam usufruir de um espaço relaxante, cómodo e 

privado, não será permitida a utilização de telemóveis ou equipamentos áudio nas 

nossas instalações. Tendo em consideração a sua saúde e segurança também não é 

permitido fumar ou consumir bebidas alcoólicas dentro do Sweet Sensi Spa, bem 

como utilizar embalagens de vidro. 

A SUA PRIMEIRA VISITA 
Se é a sua primeira experiência connosco, aconselhamos a realizar o seu 

check-in com 20 minutos de antecedência. Será o tempo suficiente para que possa 

responder ao questionário de saúde e preparar-se calmamente para o seu 

tratamento. O preenchimento do questionário é obrigatório, sendo esta a única forma 

de a terapeuta aferir se o seu tratamento não terá nenhum tipo de contra-indicação, 

para além de poder adaptá-lo às suas reais necessidades.  

Ser-lhe-á atribuído um cacifo onde poderá encontrar toalha, roupão, chinelos e 

todos os descartáveis que irá necessitar. 



A SUA PRIMEIRA VISITA (Continuação) 
A chave do seu cacifo permanecerá consigo durante o tempo da sua 

permanência nas nossas instalações. Aconselhamos a que não traga jóias ou 

quaisquer outros valores. O Sweet Sensi Spa não se responsabiliza por qualquer 

perda ou danos dos seus pertences. Durante o seu tratamento será sempre 

preservada a sua privacidade. Intensidade de luz, som, temperatura e nível de 

pressão da massagem, serão ajustados às suas expectativas e de acordo com seu 

pedido. 

CIRCUITO DE ÁGUAS 
Se desejar usufruir do Circuito de Águas, nomeadamente da Sauna, Hammam, 

Duche, e Piscina, deverá trazer o seu fato de banho e touca. A utilização desta 

infraestrutura é o primeiro passo para um relaxamento completo, pelo que 

aconselhamos a sua utilização antes das experiências Spa. Para tal, deverá realizar 

o seu check-in cerca de 30 minutos antes da hora marcada.

VOUCHERS SWEET SENSI SPA 
Ofereça uma experiência inesquecível a alguém especial. Adquira o seu 

Voucher na nossa receção ou solicite o seu envio: 

1. Escolha o ritual da nossa oferta anexa

2. Envie-nos o comprovativo da transferência bancária (Solicite o nosso IBAN)

3. Receba o seu Voucher no destino pretendido (via CTT)

Nota: Os Vouchers têm uma validade de 2 meses. Após o seu término e até um 

máximo de 6 meses a partir da data de compra, poderá realizar o seu ritual com uma 

penalização de 50% sobre o PVP. 



OFEREÇA UMA EXPERIÊNCIA NA FORMA DE VOUCHER 
Os nossos Vouchers são o presente ideal para oferecer aos seus familiares e 

amigos, em qualquer ocasião. Ao comprar um Voucher escolhe uma experiência a 

oferecer. No entanto, se desejar, o portador poderá optar por outra sugestão de valor 

igual ou inferior. Caso escolha um tratamento de valor superior ao da oferta, terá 

apenas que pagar a diferença. 

Venha visitar-nos! A nossa equipa espera por si. 

LOCALIZAÇÃO 

Av. 25 de Abril nº21  

3080-086 Figueira da Foz 

Portugal 




