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PROGRAMAS DE SPA

Esqueça por algum tempo o bulício e a animação da cidade de Lisboa 

e deixe-se levar pelo verdadeiro relaxamento e puro prazer. Ponto de 

encontro entre o Oriente e o Ocidente, o Spa é um oásis de recolhimento 

e luxo, onde os mais sofi sticados tratamentos se combinam com antigos 

rituais tradicionais.

Bem vindo ao Ritz Spa.
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Os programas de Um Dia incluem um almoço ligeiro junto à piscina

À SUA MEDIDA (3h)

Venha com tempo para cuidar de si. Desfrute de 3h30 de tratamentos de rosto e/ou 

corporais, os de sua eleição. Poderá seleccionar qualquer tratamento do nosso menu*, 

de modo a adequar o programa às suas necessidades. Complete a sua experiência com 

uma refeição ligeira no nosso ambiente calmo e relaxante.

* Os tratamentos Swiss Perfection não estão disponíveis para este programa.

REVITALIZAR by ESPA (3h30)

Para o relaxamento total e para combater o stress do dia-a-dia, este dia de evasão poderá 

começar com a utilização das instalações ou apenas a relaxar na nossa atmosfera calma e 

serena. Após o brushing da pele a e uma suave esfoliação, segue-se uma massagem corporal 

completa com aromaterapia, para rejuvenescer a mente e os sentidos. Um almoço ligeiro 

marca uma pausa no dia e dá-lhe a oportunidade de fazer um intervalo antes de desfrutar de 

um revitalizante facial de luxo, concebido para hidratar e nutrir o rosto e o couro cabeludo.

UM DIA NO SPA
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DESINTOXICAR by SODASHI (3h30)

Para uma ocasião especial ou muito simplesmente por puro prazer, desintoxique o corpo 

e aumente as energias com este revitalizante dia no Spa. Inicie com exercícios ligeiros 

ou relaxe nas nossas instalações exclusivas, preparando o seu corpo e mente para um 

envolvimento desintoxicante, para ajudar a estimular a circulação, e uma massagem 

craniana para aliviar as tensões. Relaxe com uma massagem desintoxicante de aromaterapia, 

utilizando óleos específi cos que irão continuar o processo de limpeza do corpo e a nutrição 

da pele. De seguida, fará uma pausa para um almoço ligeiro. Este dia terminará com um 

Facial Mineral Marinho, que irá purifi car e equilibrar a sua pele.

PRINCESA POR UM DIA (4h)

Prepare-se para um dia inesquecível. Refresque-se com uma esfoliação corporal com 

sais e óleos, que vai ajudar a estimular a circulação e a eliminar a pele seca. Desfrute 

dos benefícios de uma massagem relaxante para aliviar músculos cansados e tensos, em 

conjunto com um tratamento de rosto expresso, deixando a sua pele radiante e fresca. 

Relaxe junto à piscina e delicie-se com um almoço ligeiro. Após esta pausa, termine com 

um luxuoso tratamento de mãos e pés.

UM DIA NO SPA
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EXCLUSIVO RITZ SPA (2h30)

Um tratamento natural e orgânico, com produtos tradicionais portugueses. Inicia com 

uma esfoliação corporal com amêndoa e mel, deixando a pele preparada para uma pro-

funda massagem corporal, para um relaxamento total. Um tratamento de rosto expresso 

irá deixá-lo com um brilho especial.

PURAMENTE HOLÍSTICO (2h)

Revitalize-se e refresque-se com uma esfoliação corporal com sais e óleos, para uma 

limpeza profunda e uma pele sedosa. Segue-se uma Massagem de Aromaterapia com 

uma mistura especial de óleos, para relaxar, rejuvenescer e equilíbrar o seu corpo. 

Termine com uma Massagem Craniana Oriental, aumentando o bem-estar.

ESSENCIAL PARA HOMENS (2h)

O retiro perfeito para o homem que deseje estar no seu melhor. Sinta-se renovado com 

a massagem Revitalizante, terminando com um tratamento facial especialmente criado 

para as peles masculinas, deixando a sua pele fresca e revitalizada.

MEIO DIA NO SPA
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descubra a 
suavidade do tempo
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TRATAMENTOS

Transcenda o quotidiano e renda-se à pura qualidade, à pura evasão 

e à pura satisfação no Ritz Spa.

O Ritz Spa é o refl exo do mais elevado nível de cuidados pessoais e de 

bem-estar, de um estilo exclusivo e tradicional, traduzindo, no entanto, 

uma perfeição contemporânea.
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SPA: TRATAMENTOS DE ASSINATURA

ESSÊNCIAS PORTUGUESAS (90 min)

Delicie-se com este tratamento natural, criado com produtos tradicionais portugueses. 

Inicia com uma esfoliação com amêndoa e mel, deixando a sua pele suave e macia e com 

um aroma tipicamente português. De seguida receberá uma revitalizante massagem, 

com um toque de aroma a rosa, que o levará ao total relaxamento.

TROPICAL MAGNOLIA (90 / 110 min)

A fragrância da fl or de magnolia tropical é o ingrediente principal deste tratamento 

de assinatura. Realizado exclusivamente com produtos Sodashi, inicia com um ritual de 

pés, seguido de uma relaxante massagem corporal. Uma experiência emocionalmente 

revitalizante, que inclui estiramentos e alongamentos, movimentos de massagem profundos 

e pontos de pressão no rosto.
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by SWISS PERFECTION 

TRATAMENTO CELULAR DE CONTORNO DE OLHOS (45 min)

Concentrando-se na zona mais delicada da face, este tratamento surpreendente promove 

um aspecto fresco e diminui as linhas e rugas. Uma infusão de máscaras e séruns específi cos 

para a zona ocular irão aperfeiçoar o contorno dos seus olhos.

TRATAMENTO CELULAR PARA PESCOÇO E DECOTE (45 min)

Este tratamento rejuvenesce e remodela o pescoço e decote. Destina-se às rugas e fl acidez 

da pele, bem como à perda de fi rmeza. A zona do decote fi ca visivelmente rejuvenescida, 

fi rme, lisa e tonifi cada.

TRATAMENTO CELULAR PURIFICANTE (60 min)

Este tratamento é a solução ideal contra imperfeições e para peles tendencialmente 

oleosas. Purifi ca profundamente os poros, enquanto acelera a cicatrização do tecido, 

com um poder regenerador que reduz visivelmente as cicatrizes do acne. O resultado é 

uma redução da imperfeição, uma tez uniforme e uma pele macia.

TRATAMENTO CELULAR DE LUMINOSIDADE (60 min)

Experiencie uma visível redução de hiperpigmentação, melhorando a textura e iluminando a 

sua pele. Este revolucionário facial é indicado para fazer desaparecer as manchas mais 

escuras, deixando a sua pele resplandecente e com os poros refi nados.

TRATAMENTOS FACIAIS
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by SWISS PERFECTION 

TRATAMENTO CELULAR REJUVENESCEDOR (60 min)

Inspirado em técnicas medicinais de anti-envelhecimento, este tratamento deixa a sua 

pele lisa e rejuvenescida. As rugas são visivelmente diminuídas em número e em tamanho.

TRATAMENTO CELULAR LIFTING EXCLUSIVO (60 min)

Este tratamento facial exclusivo actua sobre um nível multi-dimensional para segmentar 

sinais do envelhecimento. Melhora a fi rmeza da pele, promovendo a renovação celular 

e combinando os tratamentos mais inovadores de rejuvenescimento para remodelar o 

contorno do rosto e eliminar as rugas.

TRATAMENTO CELULAR PARA MÃOS E BRAÇOS (45 min)

Este tratamento de rejuvenescimento e tonifi cação vai tratar a hiperpigmentação, unifi car 

a pele das mãos e a fl acidez da pele do braço. Destina-se a tratar todos os sinais da idade, 

as manchas escuras, a perda de pigmentação e a hidratação.

Desenvolvidos para estimular a regeneração celular e rejuvenescer profundamente a pele, 

todos os nossos tratamentos Swiss Perfection incluem uma utilização personalizada do sistema 

ATS - Anti-Aging Trans-Dermal System.

Os tratamentos “Pescoço e Decote”, “Mãos e Braços” e “Contorno de Olhos” podem também 

ser reservados como um extra aos tratamentos faciais, adicionando 20 minutos com o valor 

de 350€ para cada tratamento.

TRATAMENTOS FACIAIS
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by SODASHI 

TRATAMENTO ILUMINADOR (60 / 90 min)

Relaxe profundamente com este tratamento de rosto, adaptado a todos os tipos de pele. 

O limão actua como principal ingrediente em todos os produtos utilizados, como um 

verdadeiro impulso no processo de esfoliação natural da pele, enquanto uma nutritiva 

máscara irá hidratar e equilibrar. O resultado será uma pele tonifi cada, purifi cada e radiante.

TRATAMENTO MINERAL MARINHO (60 / 90 min)

Este tratamento facial utiliza a inteligência das plantas marinhas para devolver a luminosidade 

ao seu rosto. Adaptado a todos os tipos de pele, é o perfeito tratamento para oxigenar, 

tonifi car e revitalizar a pele.

TRATAMENTO SKIN KARMA – ESPECIAL PARA HOMENS (60 / 90 min)

Especialmente criado para as peles masculinas, este tratamento começa com uma relaxante 

esfoliação às costas para aliviar o stress e reduzir tensões na mente e no corpo, seguindo-se 

uma limpeza profunda e esfoliação ao rosto, para equilibrar a oleosidade natural da pele. 

Os ingredientes naturais presentes em todos os produtos Sodashi irão des-sensibilizar 

a pele, enquanto a massagem facial irá tonifi car e refi rmar os músculos, deixando a pele 

fresca e revitalizada.

TRATAMENTO DE INFUSÃO TERMAL (90 min)

Como um impulso natural de vitaminas e minerais, a exclusiva máscara de infusão da 

Sodashi irá maximizar a penetração destes ingredientes essenciais nas camadas mais 

profundas da pele. Adaptável às necessidades da sua pele, este tratamento irá purifi car, 

nutrir e limpar em profundidade e, ao mesmo tempo, hidratar e tonifi car. Ao restaurar 

a elasticidade e luminosidade perdidas, o efeito deste tratamento é um facelift natural.

TRATAMENTOS FACIAIS
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TRATAMENTOS FACIAIS

by ESPA

TRATAMENTO FACIAL DE LUXO (90 min)

Tratamento indicado para peles secas, desidratadas e maduras, incidindo na revitalização da 

hidratação natural da pele. É dedicada uma atenção especial à zona dos olhos, minimizando o 

aparecimento de rugas. Resultado: uma pele nutrida e revitalizada e uma sensação acrescida 

de bem-estar.
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by SODASHI

ESFOLIAÇÃO COM BAUNILHA (60 min)

Uma suave esfoliação corporal, com a agradável fragrância a baunilha, irá suavizar e acalmar 

mente e corpo. Este tratamento é perfeito para aliviar tensões e dores musculares, com o 

sândalo a actuar como principal ingrediente. Como um toque fi nal, um hidratante de baunilha 

e côco irá hidratar a sua pele.

ESFOLIAÇÃO COM CHÁ VERDE E SAIS (60 min)

Tratamento de limpeza e esfoliação profundas em todo o corpo, com Organic Green Tea 

& Dead Sea Salt da Sodashi. Como toque fi nal, aplicação de um aromático hidratante 

corporal para deixar a sua pele restaurada e nutrida.

ENVOLVIMENTO MARINHO DESINTOXICANTE (90 min)

Tratamento que combina a riqueza das plantas, algas e minerais marinhos, o que o torna 

altamente desintoxicante. Desfrute de uma esfoliação para uma pele sedosa, seguida da 

aplicação de uma máscara aquecida. Será então envolto num conforto único. Para terminar, 

uma delicada loção corporal deixará todo o seu corpo rejuvenescido.

TRATAMENTOS CORPORAIS
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by ESPA

TRATAMENTO HOLÍSTICO* (90 / 120 min)

Um tratamento muito completo, que inicia com brushing e esfoliação corporal, deixando 

a sua pele suave e macia. De seguida, uma massagem corporal, facial e craniana, com 

uma mistura de óleos essenciais preparada de acordo com as necessidades individuais 

de cada cliente. Um tratamento de rosto expresso irá deixar a sua pele radiante para o 

resto do dia.

*Este tratamento poderá ser realizado com Pedras Quentes (120 min).

TRATAMENTO FACIAL HOLÍSTICO* (90 / 120 min)

Combinação perfeita de massagem e esfoliação às costas em profundidade com um 

completo tratamento de rosto, destinado a adaptar-se às necessidades e condição da 

sua pele. Termine com uma Massagem Craniana Oriental que ajudará a libertar a mente 

e a acalmar as tensões.

*Este tratamento poderá ser realizado com Pedras Quentes (120 min).

TRATAMENTO PRÉ-NATAL (90 min)

Este completo tratamento corporal foi cuidadosamente criado para mulheres grávidas 

ou a amamentar. Cremes hidratantes e avançadas técnicas de massagem deixarão a sua 

pele suave, nutrida e tonifi cada. Mime-se nesta altura tão especial, com este tratamento 

que a deixará profundamente relaxada.

REDUTOR DE ANCAS E COXAS (90 min)

Redefi na a sua imagem com este energético tratamento modelador e desintoxicante. 

Depois de uma esfoliação com algas e sal, desfrute de uma massagem profunda, com 

movimentos de drenagem linfática. A aplicação de algas marinhas irá ajudar a eliminar 

toxinas e a prevenir a aparência da pele “casca de laranja”. Relaxe com um pouco de 

refl exologia aos pés que irá ajudar a purifi car e desintoxicar o organismo.

TRATAMENTO AYURVÉDICO - DOSHA SPECIFIC (120 min)

Inspirado na fi losofi a Ayurvédica, o tratamento inicia-se com um ritual de pés, para 

determinar o seu dosha: Vata, Pitta ou Kapha. Depois de uma esfoliação corporal, desfrute de 

uma massagem específi ca para o seu dosha, com pedras frias ou quentes e óleos herbais. 

O seu corpo será coberto em algas, lama ou em argila Oshadi, e suavemente envolto para 

melhor absorção dos óleos. Uma massagem indiana à cabeça e a estimulação dos pontos 

faciais marma serão o perfeito toque fi nal.

TRATAMENTOS CORPORAIS
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MASSAGEM REVITALIZANTE (60 / 90 min)

Esta completa massagem corporal renova as suas energias, harmoniza e relaxa o corpo 

e a mente. Combina antigas técnicas tradicionais asiáticas, com longos movimentos de 

massagem em profundidade, alongamentos suaves e equilíbrio dos pontos de acupressão e 

dos meridianos.

MASSAGEM COM PEDRAS QUENTES (60 min)

Veja as suas tensões desaparecer com suaves pedras aquecidas colocadas em pontos 

estratégicos do seu corpo. Uma relaxante massagem de corpo inteiro vai aliviar as tensões 

musculares, proporcionando-lhe uma experiência calmante e enriquecedora.

by SODASHI

MASSAGEM DE AROMATERAPIA (60 / 90 min)

Relaxe mente e corpo com uma massagem calmante, desintoxicante ou revitalizante, 

completada pelo ritual Sodashi Wholeness, Purity & Radiance. Os óleos essenciais naturais 

serão adaptados às necessidades específi cas dos seus cuidados corporais, promovendo um 

sentimento imediato de bem-estar.

MASSAGENS
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REFLEXOLOGIA (60 min)

Este método trabalha com pontos de pressão que correspondem a diferentes partes do 

nosso corpo. Cansaço e stress desaparecem, surgindo um sentimento de bem-estar geral.

DRENAGEM LINFÁTICA (60 min)

Uma massagem bastante suave, com pressão rítimca e regular, para tonifi car o sistema 

linfático e ajudar na circulação sanguínea. Esta técnica elimina toxinas, previne inchaços 

e diminui a retenção de líquidos.

ACUPUNCTURA 120 min (1ª sessão) / 90 min (2ª sessão)

Técnica de Medicina Tradicional Chinesa que consiste na inserção de agulhas em pontos 

de energia específi cos, indicada para o equilíbrio e tratamento do corpo, espírito e mente.

TERAPIAS ESPECIALIZADAS
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SPA MANICURE (60 min)

Tratamento de beleza para as suas mãos, com esfoliação e massagem. Aplicação opcional de 

verniz da sua preferência.

SPA PEDICURE (75 min)

Relaxe num terapêutico ritual de pés, antes de as suas unhas serem arranjadas. A planta 

dos seus pés será amaciada, seguindo-se uma esfoliação e massagem. O toque fi nal é 

aplicação do verniz seleccionado.

SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO
Por favor contacte o Spa para informação mais detalhada.

TOQUES FINAIS

FITNESS & EXERCÍCIO FÍSICO

SESSÕES DE TREINO PERSONALIZADO - GINÁSIO · PILATES · YOGA (60 min)

Desfute de uma sessão de treino personalizado no nosso Fitness Centre, com vistas 

panorâmicas sobre Lisboa.
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AS INSTALAÇÕES
Sugerimos que chegue com 30 minutos de 

antecedência à sua marcação no Spa, de modo 

a desfrutar em pleno as nossas exclusivas 

instalações: piscina interior aquecida, banho 

turco e sauna, fonte de gelo picado, zona de 

tratamentos e sala de relaxamento. O Spa tem 

à sua disposição fruta, bebidas refrescantes e 

uma selecção de chás.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

E RESERVAS
O Spa abre às 6h30 e encerra às 22h30. 

Os tratamentos estão disponíveis das 8h00 

às 21h00. Por favor reserve o seu tratamento 

com antecedência, contactando-nos através do 

email spa.lis@fourseasons.com ou do telefone 

+351 21 384 3005.

Observações especiais:

• Tratamentos no quarto do Hotel têm o custo 

suplementar de 20%

• Tratamentos marcados entre as 21h e as 23h 

terão o valor acrescido em 50% (sujeito a 

disponibilidade)

CANCELAMENTOS
Se necessitar de cancelar ou re-agendar o 

seu tratamento, por favor faça-o com 6h de 

antecedência à sua marcação, de modo a evitar 

o pagamento na sua totalidade.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ritz Spa. Puro bem-estar.
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O Ritz Spa proporciona a possibilidade de ofertas 

para todas as ocasiões. 

Surpreenda os familiares e amigos 

oferecendo os benefícios dos nossos tratamentos.

Para mais informações, queira contactar-nos.

UM PRESENTE IDEAL - GIFT VOUCHER
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Rua Rodrigo da Fonseca, 88 . 1099-039 Lisboa

Tel. (+351) 21 381 1400 . Fax (+351) 21 383 1783 . SPA reservations (+351) 21 384 3005

spa.lis@fourseasons.com . www.fourseasons.com

descubra as vantagens de ser 
um membro RITZ SPA


