
R EL A X A MEN TO
R E L A X I N G

HARMONIA PERFEITA
PERFECT HARMONY

A junção de 3 lavandas nos óleos essenciais utilizados na massagem 
ajudam a relaxar e a equilibrar o físico e o emocional, assegurando 

um bem estar profundo.

The combination of 3 lavenders in the essential oils used in the massage help 

to relax and balance the physical and emotional, assuring a deep well-being.

40€ (30min)

“BELA ROSA PORTUGUESA”
A nossa referência de spa. Uma massagem de relaxamento distinta e 

exclusiva com recurso a óleos seleccionados.

Our spa’s main reference. A unique and exclusive relaxation massage with 

selected oils.

40€ (30min)    65€ (60min) 

MOMENTO ZEN
ZEN MOMENT

O óleo Zen utilizado no momento perfeito de relaxamento ajuda 
à introspecção e promove a descontração muscular e emocional, 

provocando uma imensa sensação de bem estar.

The application of Zen oil in the perfect relaxation moment helps 

introspection and promotes muscular and emotional relief, causing an 

immense well-being sensation.

40€ (30min)    65€ (60min)

RITUAL “DELICIA DE CHOCOLATE”
RITUAL “CHOCOLATE DELIGHT”

Através do uso de cacau juntamente com o óleo de manteiga de cacau, 
esta é uma experiência única que aumenta a produção de endorfinas, 

responsáveis pela sensação de prazer e bem estar.  

Through the use of cocoa along with the cocoa butter oil, this is a unique 

experience that increases the production of endorphins, responsible for the 

feeling of pleasure and well-being.  

40€ (30min)    70€ (60min) 

MASSAGEM PEDRAS QUENTES
HOT STONE MASSAGE

Realizada com o óleo Natur Fluid Sensual cujas características o vão 
surpreender. A ação do calor potencia a força aromática dos óleos 

essenciais usados e ao longo da massagem as notas aromáticas altas 
dão lugar às baixas, deixando na pele um aroma subtil e viciante. 

Performed with Natur Fluid Sensual oil whose features will surprise you. 

The heat action reinforces the aromatic strength of the essential oils used 

and throughout the massage the high aromatic notes are replaced with lower 

notes, leaving on the skin a subtle and addictive aroma. 

60€ (60min) 
  

MASSAGEM DE VELAS
CANDLE MASSAGE

A massagem de velas é muito relaxante e aromática. A luz da vela 
promove estimulação a nível visual resultando assim uma experiência 

que abrange os vários sentidos.

The candle massage is very relaxing and aromatic. The candlelight promotes 

visual stimulation and results on an experience that covers the several senses.

75€ (60min)

T ER A PÊU TIC A
T H E R A P E U T I C

MASSAGEM TERAPÊUTICA
THERAPEUTIC MASSAGE 

Um verdadeiro momento para descontraturar e desfazer tensões 
acumuladas, reduzir edema e processos inflamatórios.Uma massagem 
cujas propriedades dos óleos vão continuar a reduzir inflamação e a 

promover uma descontração profunda dos tecidos.

A real decontracting moment to undo accumulated tensions, reduce oedema 

and inflammatory processes. A massage whose oil properties will continue to 

reduce the inflammation and promote a deep relaxation of the tissues. 

50€ (45min)

MASSAGEM PROFUNDA
DEEP MASSAGE    

Indicada para desportistas e aqueles que apreciam uma massagem 
mais vigorosa.

This is the kind of massage that is best suited for athletes and those who 

enjoy a vigorous massage.

40€ (30min)    65€ (60min)  

T R ATA MEN TO COR POR A L
B O D Y  T R E A T M E N T

ENVOLVIMENTO DELUXE
COM CHOCOLATE E PÉTALAS DE ROSA

DELUXE INVOLVEMENT WITH CHOCOLATE
AND ROSE PETALS 

Deixe-se envolver pelo cacau e pétalas de rosa num momento 
premium de grande delicadeza. A combinação perfeitas destes dois 
ingredientes de luxo proporcionam à pele a luminosidade e o toque 

delicado enquanto relaxam e conferem bem estar.

Be involved with cocoa and rose petals in a premium moment of great 

sensitivity. The perfect combination of both luxury ingredients adds glow 

to the skin and a delicate touch while providing relaxation and a sense of 

well-being.

45€ (30min)

RITUAL “AROMAS DA QUINTA” 
Uma experiência única e rara. Inicia com uma esfoliação corporal e de 
seguida, o esfoliante transforma-se num sedoso creme de massagem, 

sem que este tenha que ser retirado.

A unique and rare experience. Starts with a body exfoliation and then, the 

exfoliant becomes a smooth cream, without the need to be washed off.

45€ (45min) 

MASSAGEM SLIM
SLIM MASSAGE  

Massagem adelgaçante e lipolítica com utilização do Natur Fluid 
Celulite.

Slimming and lypolitic massage with the use of Natur Fluid Cellulite.

50€ (45min)

RITUAL ESFOLIANTE “AROMAS DA QUINTA”
“AROMAS DA QUINTA” EXFOLIATING RITUAL   

Uma esfoliação corporal musical. O esfoliante transforma-se em leite 
de arroz continuando uma massagem única e acetinada. 

A musical body exfoliation. The exfoliant transforms into milk rice allowing 

a unique and velvety massage. 

75€ (60min) 

T R ATA MEN TO DE ROSTO
F A C E  T R E A T M E N T

MASSAGEM FACIAL
FACIAL MASSAGE

“BELA ROSA PORTUGUESA” 
Massagem de rosto com uma combinação à base de óleo de rosas para 

a mulher e outra para homem.

Face massage with a combination based on rose oil for woman and and 

another oil for man.

30€ (20min)

RITUAL ESFOLIANTE
EXFOLIATING RITUAL

“BELA ROSA PORTUGUESA” 
O esfoliante utilizado remove as células mortas da pele, conferindo-

lhe um ar renovado, hidratado e único.

The exfoliant used removes dead skin cells, giving it a renewed, hydrated 

and unique look.

35€ (20min) 

HIDRATAÇÃO E NUTRIÇÃO PROFUNDA
DEEP HYDRATION AND NUTRITION

O equilíbrio do rosto passa por uma pele saudável, hidratada e nutrida. 
A combinação da grainha de framboesa, o sérum de cacau e a máscara de 

ariginina vão devolver equilíbrio e saúde ao rosto.

Facial balance requires a healthy, hydrated and nutritive skin. The 

combination of raspberry seeds, cocoa serum and the arginine mask will 

bring back the balance and health to your face. 

50€ (45min)

LIMPEZA DE PELE PROFUNDA
DEEP SKIN CLEANING

Uma limpeza de rosto 100% natural usando apenas os produtos 
e recursos que a natureza nos oferece. No final a sua pele estará 

renovada e a luminosidade restaurada.

A 100% natural skin cleaning, applying only products and resources 

provided by Nature. By the end your skin will look renewed and the glow 

restored.

65€ (90min) 

LIFT & REPULPING
(TRATAMENTO ANTI RUGAS)

LIFT & REPULPING
( ANTI-WRINKLE TREATMENT)

Tratamento facial com efeito lifting imediato e preenchimento das 
rugas. Tratamento ideal para anteceder uma festa.

Facial treatment with an immediate lifting and repulping of wrinkles. The 

ideal pre-party treatment.

85€ (90min) 

HORÁRIO
SCHEDULE
10.00 - 20.00

E.N.8 - Barras 2665-006 Gradil, Mafra
spa@quintamachados.com

(+351) 261 961 279

quintamachados.com


