
BAMBU
TERAPIA

A Bambu terapia é de origem francesa, 
do qual é feita com paus bambu, para a melhoria 
da circulação sanguínea, aliviar tensão muscular 

e modelar o corpo bastante eficaz 
para a redução de celulite.

 
No rosto – esta terapia combate 

as marcas de expressão e o envelhecimento
da pele, faz a renovação celular, 

e elimina as toxinas da pele. 

Esta terapia está direcionada para 
a renovação celular, diminuição 

de celulite e tonificação do corpo.
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BAMBU TERAPIA 
90€ (corpo) 
50€  (rosto)

DE QUINTA A DOMINGO
Temos ofertas especiais das seguintes massagens:

OFERTA ESPECIAL 

20% desconto para 
o corpo de 70€ (60min.)

OFERTA ESPECIAL

20% desconto para
 o rosto de 40€ (30min.)

RITUAL DE MASSAGEM

p/2 – 155€ 
desconto de 20%

120€

MASSAGEM AYURVEDA

100€ 
desconto de 20%

80€

MASSAGEM ANTI-STRESS  

80€ 
desconto de 35%

50€
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N O V I D A D E

BAMBU TERAPIA 

90€ (corpo) 

50€  (rosto)

DE QUINTA A DOMINGO
Temos ofertas especiais das seguintes massagens:

OFERTA ESPECIAL 

20% desconto para 
o corpo de 70€ (60min.)

OFERTA ESPECIAL

20% desconto para
 o rosto de 40€ (30min.)

RITUAL DE MASSAGEM

p/2 – 155€ 
desconto de 20%

120€

MASSAGEM AYURVEDA

100€ 
desconto de 20%

80€

MASSAGEM ANTI-STRESS  

80€ 
desconto de 35%

50€

B A M B U  T E R A P I A

A Bambu terapia é de origem francesa, do qual é feita 
com paus bambu, para a melhoria da circulação 

sanguínea, aliviar tensão muscular e modelar o corpo 
bastante eficaz para a redução de celulite.

 
No rosto – esta terapia combate as marcas de 
expressão e o envelhecimento da pele, faz a 

renovação celular, e elimina as toxinas da pele. 

Esta terapia está direcionada para a renovação 
celular, diminuição de celulite e tonificação do corpo.


