BOSSA Spa
Quando se trata de relaxar, we are specialists. Seja contemplando o lindo sunset com
vista para o Pão de Açúcar do The Rooftop, repondo a vitamina sun na piscina ou em
uma revigorante massagem. What are YOO up to?

Massagens | Massages
MASSAGEM RELAXANTE | RELAXING MASSAGE
[60 MIN] – R$210,00

Uma massagem que acalma o corpo e mente, proporcionando relaxamento e
bem-estar e diminuindo o stress diário. Um blend exclusivo de óleos
essenciais relaxantes dá o toque especial para finalizar a massagem.
This massage calms down your body and mind, providing relaxation and reducing the effects of the daily
stress. And at the end, a special touch with an exclusive blend of essential oils.

MASSAGEM SPORTS | SPORTS MASSAGE
[60 MIN OU 90 MIN] – R$230,00 | R$248,00

É a melhor opção para quem pratica esportes ou sente dores
tensionais e precisa relaxar. É uma massagem com uma
pressão profunda e movimentos lentos. Tem como principal
objetivo reduzir as contrações musculares. trazendo alívio
muscular e de tensões imediatamente.
The best option for those who play sports or feel the need for profound muscle
relaxation. Deep pressure and slow movements are the main characteristics of
this massage. Its main objective is to reduce muscle contractions and to give an
immediate muscle tension relief.

HOT STONES
[90 MIN] – R$248,00

Essa massagem faz valer o ditado de que a natureza nos
renova. Através de movimentos suaves e do calor das pedras
vulcânicas é possível ter um relaxamento profundo,
melhorando as funções orgânicas, recuperando a energia e
eliminando o stress.
The nature has the power of renovation, and the Hot Stones massage brings this
feeling to you. Through the combination of gentle movements and the heat of
volcanic stones it is possible to have a deep relaxation, improve organic functions,
recover energy and reduce stress.

AROMATERAPIA | AROMATHERAPY
[90 MIN] – R$260,00

Todo poder dos óleos essenciais aquecidos, que através do
calor e do aroma de um blend revigorante, promove a mais
perfeita combinação de relaxamento e bem-estar.
All the power of heated essential oils, exclusive and revitalising blends, this
massage promotes the most perfect combination of relaxation and well-being.

UP TO YOO
[30 MIN] – R$140,00

30 minutos de massagem que podem ser nas pernas, nas
costas ou no corpo todo, a escolha é sua!
30 minutes of massage, the focus is your choice… legs, feet, back or the whole body.

BODY CARE
SPA DE PÉS | FEET SPA
[30 MIN] – R$152,00

Indicado para proteger, nutrir e revitalizar. Este ritual começa
com um creme esfoliante para eliminar as células mortas e
promover a renovação celular. Logo após é realizada a aplicação
de uma máscara nutritiva e um envolvimento para que todas as
propriedades sejam absorvidas. Para finalizar é feita uma
massagem relaxante que deixará uma sensação de leveza que irá
perdurar durante algum tempo.
Indicated to protect, moisturize and revitalize. This ritual begins with an exfoliating
cream massage to eliminate dead cells and promote cell renewal. Immediately
afterwards, a nutritive mask is applied for nutrients absorption. Finally, a relaxing
massage that will make you feel light for hours on end.

DRENAGEM LINFÁTICA | LYMPHATIC DRAINAGE
[30 ou 60 MIN] – R$152,00 | R$185,00

Massagem suave para drenar os líquidos, agindo sobre o sistema
linfático, facilitando assim a eliminação de toxinas. É relaxante,
redutora, depurativa, diurética, estimulante e tonificante. Numa
única sessão é visível a redução de medidas.
This gentle massage acts on the lymphatic system, facilitating the elimination of
toxins and liquids drainage. It is relaxing, diuretic, stimulating and toning. In a single
session the reduction of body measures is visible.

TRATAMENTO FACIAL REJUVENESCEDOR | REJUVENATING FACIALS
[45 MIN] – R$248,00

Uma limpeza e esfoliação para tirar da pele a poluição e células
mortas, na continuação uma máscara com aquecimento estimula
os músculos e tecidos profundos. Para finalizar, usamos um
poderoso creme da juventude.
A cleansing and exfoliating massage to remove pollution and dead cells from your skin,
plus a heated mask stimulates deep muscles and tissues. And finally, a powerful
rejuvenating cream.

EXPERIÊNCIAS | EXPERIENCES
EXPERIÊNCIA PÃO DE AÇUCAR | SUGAR LOAF EXPERIENCE
[135 MIN] – R$292,00

Pão de açúcar para desintoxicar? Sim!! A experiência combina os
benefícios da esfoliação, do envolvimento com máscara de argila
e os movimentos da drenagem linfática. Indicado para diminuir a
retenção de líquidos, renovação celular e hidratação profunda.
Detox and Sugar loaf? Yes!! The experience combines the benefits of exfoliation, clay
mask and lymphatic drainage movements. Indicated to decrease fluid retention, cell
renewal and deep skin moisture.

EXPERIENCIA PEDRA BONITA | PEDRA BONITA EXPERIENCE
[120 MIN] – R$640,00 (para 2 pessoas)

A experiência propõe um dia especial com aquela pessoa
especial. Um delicioso spa dos pés seguido de uma incrível
massagem com pedras quentes, para celebrar, um brinde com
espumante.
This experience offers a special day with that special person. A delicious foot spa
followed by an incredible massage with hot stones, to celebrate and toast with
sparkling wine.

ETIQUETA DO SPA | SPA ETIQUETTE
AGENDAMENTOS | APPOINTMENTS
Os atendimentos devem ser previamente agendados para que os dias e horários de sua preferência sejam
garantidos.
The appointments must be previously scheduled to guarantee the time of your preference.

FORMA DE PAGAMENTO | PAYMENT METHODS
Os serviços do SPA poderão ser pagos com dinheiro ou cartão de débito ou crédito diretamente no spa.
Spa services can be paid with cash or credit card directly at the spa.

O QUE LEVAR | WHAT TO TAKE OR NOT TO TAKE
Aconselhamos que deixe seus objetos de valor no cofre do seu quarto. Ressaltamos que a direção do Hotel e do
Spa não é responsável pelos objetos perdidos ou esquecidos. Ofereceremos roupa íntima descartável para a
realização do seu tratamento corporal.
We advise you to leave your valuables items inside the safe at your room. We emphasize that the hotel and the spa management
are not responsible for lost or forgotten objects. We will offer spa disposable underwear for the period of your treatment.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO | CANCELLATION POLICY
Em caso de impossibilidade de comparecimento no horário agendado, solicitamos informar no mínimo com 4
horas de antecedência a desistência.
In case of impossibility of attendance at the scheduled time, we request you to inform the withdrawal at least 4 hours before the
scheduled treatment.

ATRASOS | DELAYS
Temos a tolerância de 10 minutos sem ônus para o seu atendimento. Atente-se, estar atrasado pode significar a
redução do tempo do seu tratamento.
We have a tolerance of 10 minutes with no charge for your service. Be aware, being late may mean reducing your treatment time.

CONDIÇÕES DE SAÚDE | HEALTH CONDITIONS
Por favor, nos avise qualquer condição de saúde, alergia ou dor que possa interferir na sua experiência no SPA.
Para sua segurança os tratamentos não devem ser feitos de estômago cheio e não serão realizados em nenhum
cliente que esteja sob efeito de álcool ou qualquer outra substância tóxica.
Please let us know of any health conditions, allergies or pain that may interfere with your SPA experience. For your safety, don’t do
heavy meals right before the SPA treatment. We reserve the right to not perform treatments on any customer who is under the
influence of alcohol or any other toxic substance.

GRAVIDEZ | PREGNANCY
Informe sempre a recepção e sua terapeuta caso exista a suspeita de gravidez. Alguns tratamentos podem não
ser recomendados e outros exigirão atestado médico.
Always inform the receptionist and your therapist if there is a suspected pregnancy. Some treatments may not be recommended
and others will require a medical report.

