SALASPA

INFORMAÇÕES GERAIS
Promovendo o equilíbrio entre corpo e mente, o Hotel Unique
e a Caudalie trazem ao hotel um ambiente especialmente
criado para proporcionar momentos de bem-estar, relaxamento e cuidados com a pele, oferecendo tratamentos corporais, faciais e produtos da marca francesa pioneira no uso
dos poderes excepcionais da uva.
O cliente da Sala SPA Caudalie poderá utilizar as saunas e
piscinas do Fitness Center do Hotel Unique por 30 minutos
antes do tratamento. Sugerimos trajes de banho para a utilização desse espaço. A Sala SPA possui a capacidade de
atender até duas pessoas simultaneamente, e oferece aos
clientes roupões, toalhas e chinelos para uso durante sua
visita. Iremos assegurar seu máximo conforto e privacidade
durante o atendimento.
Recomendamos chegar com 15 minutos de antecedência ao
horário marcado. Atrasos limitam ou reduzem o tempo de
seu tratamento ou terapia. Nossa equipe encerrará o serviço no horário estipulado previamente, a fim de atender
apropriadamente o próximo cliente. Recomendamos deixar
jóias e objetos de valor no cofre do apartamento ou suíte –
quando hospedado conosco – ou no armário à disposição
nos vestiários.
Pedimos que casos de gravidez e restrições médicas sejam
informados à equipe. Clientes menores de 18 anos deverão
estar acompanhados pelos responsáveis.
Política de Cancelamento:
Para reagendamentos e cancelamentos, é necessária uma
notificação prévia com o mínimo de cinco horas de antecedência. Cancelamentos feitos fora deste período implicarão
na cobrança do valor integral do tratamento. Para os tratamentos UNIQUE EXPERIENCE solicitados por clientes não
hospedados, é necessário pagamento integral antecipado.
Valor não reembolsável.
Estacionamento não incluso.

Equipe Hotel Unique-Caudalie

TRATAMENTO CORPORAL
50’ $330

80’ $470

80’ $470

FLEUR DE VIGNE

UNIQUE SENSE

RELAXANTE

MASSAGEM RELAXANTE PERSONALIZADA

Sob o brilho da luz baixa de uma vela de massagem
que se transforma em um óleo aquecido, delicadamente perfumado pela Fleur de Vigne, desfrute de uma experiência única onde todos os seus sentidos serão despertados. A tensão será aliviada e a energia recuperada.

Tratamento exclusivo do Hotel Unique. Perfeita combinação do óleo de semente de uva com poderoso óleo
Caudalie’s Contouring Concentrate, que além de hidratar a pele, ajuda a ativar a circulação sanguínea. Uma
experiência sensorial única, com movimentos profundos e revigorantes em regiões de maior tensão. Para
potencializar o relaxamento, ventosas são utilizadadas
para restaurar o fluxo energético, eliminando assim
a sensação de fadiga e trazendo o bem-estar físico
e mental.

GRAND DIVINE
RELAXANTE & NUTRITIVO

Um tratamento corporal relaxante com o premiado
Óleo Divino, uma combinação de quatro óleos vegetais
(Argan, uva, hibisco e sésamo). Técnicas de pressão
gentilmente diminuem a tensão e revitalizam sua energia. Sua pele ficará incrivelmente macia e hidratada.

50’ $640
MASSAGEM TECIDOS PROFUNDOS
TONIFICANTE & ENERGIZANTE

Uma terapia para realinhar os tecidos profundos dos
músculos e tecidos conjuntivos. Os movimentos são
mais lentos e a pressão é mais intensa do que a de
uma massagem tradicional, e concentram-se nas áreas
de tensão e dor, a fim de atingir a camada interna de
músculos e a fáscia (tecidos conjuntivos em torno dos
músculos).

DUO DIVINE FOR TWO*
Na mesma cabine, à luz de velas, uma massagem envolvente e relaxante com o premiado Óleo Divino, delicadamente perfumado com notas amadeiradas para
uma experiência romântica e original.

25’ $180
MASSAGEM CAUDALIE
CONTORNO DE CORPO & DRENANTE

O tratamento drenante e emagrecedor ajuda a reesculpir o contorno do corpo quando aliado a uma rotina de exercícios e dieta balanceada. Do tornozelo
até o estômago, uma sequência completa de palpação
manual, rolamento e massagem firme com Caudalie’s
Contouring Concentrate ajuda a suavizar a aparência
da celulite. Pernas e nádegas ficam mais lisas e leves.
A pele fica com aparência sedosa. Este tratamento é o
nosso ritual mais eficaz para modelar a silhueta.

MASSAGEM CRANIANA
Massagear o couro cabeludo ajuda a estimular os nervos e os vasos sanguíneos sob a pele enquanto acalma
a tensão muscular em torno da cabeça. Ajuda a relaxar
a mente e o corpo.
REFLEXOLOGIA
Este método regula o fluxo de energia do corpo, através da estimulação de determinados pontos reflexos
na sola do pé, melhorando o sistema circulatório e linfático, eliminando toxinas.

CRUSHED CABERNET
ESFOLIANTE & DRENANTE

Esta terapia começa com a esfoliação mais famosa da
Caudalie. A esfoliação é rica em sementes de uva, mel,
açúcar mascavo e seis óleos essenciais, que irão deixar
sua pele radiante e perfeitamente hidratada. O tratamento escultor de corpo com os óleos essenciais do
Caudalie’s Contouring Concentrate também faz parte
do tratamento, suavizando a celulite e modelando o
corpo. Ideal para quem quer perder medidas, ou antes
de se expor ao sol.

*Mediante disponibilidade

TRATAMENTO FACIAL
50’ $360
PREMIER CRU
ANTI-ENVELHECIMENTO GLOBAL

Este incrível tratamento de beleza contém os ingredientes mais eficazes, que irão tratar todos os sinais de
envelhecimento. Através de uma técnica inovadora de
massagem, seguida por uma máscara exclusiva de hidrogel enriquecida com Resveratrol, que irá proporcionar a sua pele um efeito lifting, hidratante e suavizante. Rugas e linhas de expressão diminuem visivelmente,
a pele fica mais firme e com aparência jovem.

UNIQUE EXPERIENCE
100’ $1380
GRAND DIVINE RITUAL FOR TWO*
Nesta experiência, o casal é recebido com um brinde
de champagne e, logo em seguida, passa pelo Ritual
de Boas-vindas na Sala Spa, especialmente ambientada com velas vermelhas para momentos de puro romantismo e paixão. A massagem corporal Grand Divine
(50 minutos) e o tratamento Facial Vinoperfect (50 minutos) são os pontos alto da vivência, proporcionando
relaxamento e bem-estar.

150’ $870
50’ $340
VINOPERFECT
LUMINOSIDADE & ANTI-MANCHAS

O tratamento que proporciona luminosidade e trata
as manchas. Após uma etapa de limpeza, uma massagem feita com óleos essenciais, pedras frias e quentes
estimulam a luminosidade da pele. A máscara peeling
é aplicada para remover as células mortas e restaurar
o brilho da sua pele. A coleção Vinoperfect finaliza o
tratamento, proporcionando uma aparência relaxante
e radiante.

FULL UNIQUE EXPERIENCE
Para quem quer se cuidar literalmente da cabeça aos
pés. Composto pelo Ritual de Boas-Vindas, massagem
Unique Senses (50 minutos), Massagem Craniana (25
minutos), tratamento Facial Vinoperfect (50 minutos)
e Reflexologia Podal (25 minutos), este tratamento é
ideal para quem deseja receber todos os cuidados que
o Hotel Unique e a Caudalie podem oferecer, relaxando
profundamente enquanto cuida da pele.

100’ $650
ENERGETIC UNIQUE EXPERIENCE
Terapia sensorial energizante criada para estimular a
vitalidade e a sensação de bem-estar. Utilizando-se das
velas roxas da decoração, que promovem a concentração e elevam a autoestima, esta experiência é também
composta pelo Ritual de Boas-Vindas em conjunto com
o Crushed Carbenet (50 minutos) e o tratamento Facial
Vinoperfect (50 minutos).

100’ $630

*Mediante disponibilidade

RELAX UNIQUE EXPERIENCE
Um tratamento exclusivo do Hotel Unique, desenvolvido pela equipe da Sala Spa Unique em parceria com a
Caudalie para promover a sensação de tranquilidade e
relaxamento através da diminuição das dores musculares e da sensação de cansaço, utilizando a combinação
perfeita de óleo de semente de uva com o poderoso
Caudalie’s Contouring Concentrate, que além de hidratar a pele profundamente, ajuda a ativar a circulação.
Uma experiência sensorial única, composta de Ritual
de Boas-Vindas, do tratamento Express Facial (25 minutos) e da Massagem Unique Senses (80 minutos),
com movimentos profundos e revigorantes em regiões
de maior tensão. Para completar a experiência, decoração especial com velas azuis.

hotelunique.com

