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EXPERIÊNCIAS DE RELAXAMENTO
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RITUAIS FACIAIS
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RITUAIS DE BEM-ESTAR

Uma pausa para revitalização na correria do dia a dia:
essa é a proposta do Class Spa! Com um conceito de Spa
Urbano que mescla o contemporâneo com elementos da
natureza, acreditamos que a sua vida profissional pode
andar em equilíbrio com sua vida pessoal. Permita-se viver
essa experiência revigorante na comodidade do Interclass
Hotel Criciúma! Você merece!

EXPERIENCIAS DE
RELAXAMENTO

Dê uma pausa na sua
rotina para eliminar as
tensões do corpo e da
mente. Recarregue
suas energias com
técnicas rápidas de
relaxamento profundo
e promova uma renovação da sua disposição.

Massagem Revigorante (50 minutos)
Uma massagem exclusiva, excelente para resgatar a energia e
refrescar a mente. Pressões firmes e deslizamentos eficientes
garantem relaxamento profundo em todo corpo, estimulando a
circulação e a restauração muscular.
R$ 120,00

Massagem Relaxante

(50 minutos)

Experiência ideal para relaxar e recarregar as energias do corpo
e da mente. Uma técnica relaxante, aliada a movimentos longos
de pressão suave, que proporcionam sensações de tranquilidade,
paz e descanso. Essencial para remover o estresse diário e proporcionar o bem estar que seu corpo merece.
R$ 120,00
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Massagem Hot Stones

(50 minutos)

Viva a deliciosa sensação de prazer e relaxamento proporcionado pelo calor das pedras basálticas dispostas sobre seu
corpo, aliviando toda tensão corporal. O calor das pedras permite que a musculatura relaxe mais profundamente, oferecendo um momento genuíno de paz e leveza..
R$ 140,00

Drenagem Linfatica (50 minutos)
Técnica terapêutica e relaxante, realizada através de movimentos lentos e
suaves. Promove a desintoxicação tecidual e atenua problemas circulatórios.
No caso de pós-operatório, favorece uma recuperação mais rápida, pois
estimula o organismo a eliminar os líquidos que causam edemas, diminuindo a possibilidade do surgimento de fibroses. Para gestantes com cansaço
nas pernas, inchaço e retenção de líquidos, a drenagem linfática ajuda a
suavizar o quadro e estimular a circulação..
R$ 120,00
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Lipomassagem (50 minutos)
Essa técnica de manipulação do tecido conjuntivo tem o
objetivo de reduzir a gordura localizada e a celulite,
podendo ser aplicada em qualquer área do corpo. Estimula e melhora a circulação corporal, promovendo a melhoria do aspecto da pele e contornos corporais. Melhores
resultados são observados se feita semanalmente.
R$ 120,00

Massagem Maternidade

(50 minutos)

Entregue-se a esta massagem especialmente elaborada para gestantes após
o terceiro mês de gravidez. Renda-se ao toque desta massagem que sensibiliza, ajuda a aumentar a consciência corporal, alivia dores lombares e nas
pernas, reduz a retenção de líquidos e o inchaço do corpo todo, garantindo
tranquilidade e momentos especiais para a gestante..
R$ 120,00
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Massagem Restauradora

Massagem Express

(50 minutos)

Esta massagem restauradora se concentra na região superior
das costas e pescoço. Tem como objetivo afrouxar a musculatura tensionada desta área. Alia alongamento, manipulação dos
tecidos profundos e uma massagem crânio facial para relaxamento mais eficiente. É perfeita para viajantes frequentes ou
indivíduos que sofram com tensões no pescoço e dores de
cabeça.

(50 minutos)

Esta massagem rápida é ideal para quem tem pouco tempo disponível e
alguma tensão específica no corpo. A aplicação da técnica é direcionada
unicamente à área de desconforto: costas, ombros, pescoço, cabeça ou pés.
Indicada para relaxamento e alívio de tensões.
R$ 75,00

R$ 120,00
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Diamante

Ação detox, revigorante
ideal para peles oleosas
R$ 130,00

RITUAIS FACIAIS
Tratamentos faciais - 60 minutos

Malaquita

Promova uma profunda
revitalização à sua pele.
Este tratamento devolve o
equilíbrio e é adequado a
todos os tipos de pele,
valendo-se de produtos de
última geração para ativar
a tonicidade natural e o
frescor de uma pele bem
cuidada. O tratamento
inclui limpeza profunda,
esfoliação, máscara de
hidratação e massagem
modeladora facial para
reequilibrar a pele e relaxar
todo o corpo, resultando em
um rosto radiante e hidratado.

Ação antiglicante,
reequilibra o pH
R$ 130,00

Safira

Nutre e hidrata as camadas
mais profundas
R$ 130,00

Maca

Ação tônica e antioxidante
R$ 130,00

Ouro

Nutre e revitaliza
R$ 130,00
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Colageno

Hidrata e nutre, elimina radicais livres liberados pela exposição solar, confere maior
firmeza e elasticidade à pele,
retarda o envelhecimento
R$ 160,00

RITUAIS DE BEM-ESTAR
Permita-se entregar-se a uma experiência memorável
que irá lhe resgatar o equilíbrio e bem-estar. Os tratamentos reúnem combinações ideais para uma quebra
na rotina agitada, lhe promovendo paz e tranquilidade.
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Day Spa Romano

Day Spa Mediterraneo (Detox)

(100 minutos)

Inspirado na história romana, onde o
vinho era sinônimo de poder e conquistas,
este ritual se inicia com uma delicada esfoliação corporal à base de mirra, óleos
essenciais e esferas esfoliantes que se desintegram, formando uma emulsão hidratante instantânea que hidrata profundamente
a pele. Em seguida, um banho de imersão
sofisticado é preparado com um delicioso
composto aromático de vinhos envelhecidos em tonéis antigos, remetendo a um
frenesi e energia ao mesmo tempo, que
relaxa e proporciona uma agradável sensação de bem estar proveniente de uma
mescla de ativos vegetais ricos em polifenóis, que atuam como antioxidantes celulares, colaborando para uma pele mais
macia, lisa e elástica. Para potencializar os
efeitos terapêuticos dos óleos essenciais,
sua massagem também será feita com
essa sinergia exclusiva, garantindo que
todo o corpo seja envolvido pelo bem estar
e requinte oferecidos pelo vinho.

(130 minutos)

Para quem procura uma alternativa completa de
desintoxicação e remineralização do corpo, o
Day Spa Mediterrâneo é a opção ideal. Inspirado nos benefícios que a água do mar oferece,
sua experiência inicia-se com uma esfoliação
totalmente à base de óleos vegetais e essenciais
com grânulos de damasco e tâmaras, ricos em
vitaminas, proteínas e minerais, que deixam a
pele fina e incrivelmente sedosa. Em seguida,
desfrute de um banho de imersão energizante, à
base de sais minerais, algas e silício orgânico,
excelentes para remover o estresse e a ansiedade
causados pela rotina diária. Logo após, uma
drenagem linfática corporal e facial contempla
este tratamento de desintoxicação e restauração
dos contornos corporais. O tratamento conta
ainda com uma máscara facial de malaquita,
que reforça as defesas da cútis e combate os
danos causados pelos radicais livres, prevenindo
o envelhecimento e ajudando a recuperar o
equilíbrio e oxigenação da pele, tornando-a
ainda mais radiante e vibrante.
R$ 327,00

R$ 277,00
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Encante-se com este sofisticado tratamento
de renovação e leveza, inspirado em aromas
delicados que remetem ao poder e sofisticação através da combinação de notas olfativas
de óleos essenciais enriquecidos, sais minerais,
peptídeos e aminoácidos do leite de cabra,
que ajudam a proteger a pele contra o ressecamento, resgatando sua umidade natural.
Este tratamento se inicia com um relaxante
escalda-pés, seguido de uma hidratação corporal, com óleo, gotas de mel e polvilhada
com argila e folhas de hortelã, fazendo ainda
uma esfoliação para a retirada de células
mortas. O banho de imersão à base de leite
e sais em pérolas também é uma tradição
egípcia e, além de hidratar profundamente a
pele, oferece relaxamento absoluto. Uma
massagem relaxante com movimentos longos
e firmes acompanha esse ritual. Já o tratamento com máscara facial de ouro melhora a
oxigenação, restaurando a pele, melhorando
sua elasticidade, conferindo ação anti-idade e
antiglicante. Durante sua experiência é servido um carinhoso lanchinho, acompanhado de
uma deliciosa espumante.
R$ 397,00
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Day Spa Nordico

(120 minutos)

Este tratamento reúne a combinação ideal para uma pausa em sua rotina
agitada. As boas-vindas se dão com uma esfoliação hidratante nos pés,
seguida de escalda-pés, trazendo relaxamento e leveza. O banho de imersão, com aroma inspirado na masculinidade, é composto por elementos
naturais e ervas aromáticas que estimulam os sentidos, proporcionam energia e alívio das tensões. Uma massagem revigorante em todo o corpo valoriza essa jornada de relaxamento, que culmina em uma exímia scalp massage, capaz de eliminar as tensões da cabeça e pescoço, propiciando bem
estar e relaxamento total.
R$247,00
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Day Spa Gestante

Day Spa Casal

(105 minutos)

(187 minutos)

Uma jornada de acolhimento e relaxamento. Este tratamento é desenvolvido exclusivamente para esse momento tão especial na vida da mulher,
com técnicas adaptadas à cada fase da gestação e produtos próprios
para gestantes. A esfoliação e hidratação dos pés, seguidas de um delicioso escalda-pés, são perfeitos para eliminar as células mortas e proporcionar a sensação de alívio e leveza tão necessários. Para garantir um momento de entrega memorável, é realizada uma deliciosa drenagem corporal e facial, que proporciona um grande bem estar. Para encerrar esse
tratamento, uma scalp massage relaxa e elimina as tensões em toda a
região da cabeça e pescoço, conferindo uma enorme sensação de paz e
tranquilidade para a mamãe..

Desfrutem desta maravilhosa experiência de cuidado e bem estar! Um
momento de relaxamento pensado especialmente para a harmonia do
casal. Um revigorante escalda-pés com óleos essenciais, alecrim e frutas
cítricas dá início ao ritual de boas-vindas, seguido de uma esfoliação corporal com grânulos de tâmaras e damasco, ricos em vitaminas e minerais, que conferem à pele um aspecto liso e sedoso. O banho de imersão
com aromas delicados e pétalas de rosas remetem à sedução e fortalecem a conexão do casal. Uma massagem relaxante com creme de arroz
doce finaliza esse tratamento, proporcionando um momento de renovação e bem estar. Para fortalecer ainda mais esse momento de conexão,
uma refrescante espumante e um delicioso lanche coroam esse ritual.

R$227,00

R$547,00
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