
A Ar te  do Re laxamento



Entre no mundo dos Spas THALGO,

e viva uma experiência única,

onde os Rituais Spa e as Emoções rimam

com Eficácia e Sensações.





UM ‘ SAVOIR-FA IRE ’  ÚNICO 
A Arte dos Rituais Spa

 
THALGO reinventa a Arte do Relaxamento, combinando o melhor dos Oceanos

com as tradições e técnicas mais ancestrais do mundo.

Entregue-se nas mãos experientes dos nossos especialistas e descubra os 
nossos Rituais Spa, compostos por 3 etapas:

CeRimóniA de AColhimento  
Prelúdio indispensável que personaliza o seu ritual, o transforma numa 
experiência única, graças uma uma técnica ancestral coreana de 

massagem estética.

ViAgem holíSt iCA 
Quintessência do ritual Spa THALGO, dispõe de uma balneoterapia, 
exfoliação, envolvimento corporal ou modelagem de assinatura, que 

transporta os 5 sentidos para uma evasão absoluta.
Per fumes de notas envolventes, texturas surpreendentes, manobras 

coreografadas ao milímetro, para viver uma experiência única de Spa.

CeRimóniA de feCho
Conclusão deste momento de serenidade, que, graças a técnicas exclusivas 
de balanceamentos e alongamentos, desperta o corpo com toda a 
suavidade. Para que os benefícios relaxantes se mantenham muito para além 

do ritual, pode ser-lhe proposto um programa de cuidados diários.



UMA INSP IRAÇÃO
os 5 oceanos

Desde a sua criação, THALGO vai buscar aos Oceanos, 
a inspiração para criar cuidados de excelência.

Sinónimo de evasão, criadores de emoções, dotados de 
riquezas infinitas, os Oceanos têm o poder de revitalizar, 

embelezar o corpo. 

THALGO Spa oferece-lhe uma viagem intemporal, intensa 

e deliciosa, à descoberta dos Oceanos do mundo.

De i xe- se t ranspor ta r  a 
um dos  nossos  un ive r sos 

senso r ia i s :

meRVeille ARCtiQUe 
Experiência sublime nascida do reencontro do quente 

e do frio, para uma experiência única 

PolYneSiA
Evasão sensorial até às ilhas paradisíacas do Pacífico, 

para uma sensação de descontração absoluta

indoCÉAne
Sonho de serenidade na rota do Oriente.



Parta à descoberta das maravilhas da natureza polar:

Imaculada paisagem de gelo branco, voluptuosas águas termais, flora subaquática 
digna de toda a segurança, para uma experiência Spa absolutamente sublime. Deixe-se 
seduzir pelos benefícios dos rituais ancestrais nórdicos, onde um calor relaxante e uma 

frescura revitalizante se alternam.

no coração das fórmulas, a Alga Boreal* :

Nas profundezas do oceano, às portas do círculo polar, escondem-se maravilhosas 
florestas subaquáticas de Algas Boreais. Face às condições de vida extremas, 
desenvolveram propriedades de proteção excecionais. Particularmente ricas em ácido 

Gulurónico, minerais e oligoelementos, hidratam e suavizam a pele.

*Exceto os Cristais de Banho Efervescentes

Experiência sublime nascida do reencontro do quente 

e do frio, para uma experiência única
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MA SSAGEM
mer vei l le  Arct ique

Esta massagem exclusiva inspira-se na Massagem Sueca e na Deep Tissue Massage, duas grandes técnicas 

reconhecidas pela descontração muscular que proporcionam. Manobras intensas, de aquecimentos, 

amassamentos e alongamentos aliam-se às Esferas de Massagem Frias, uma sinfonia de trocas térmicas à 

super fície da pele. Calor e frescura revitalizante sucedem-se nesta massagem Merveille arctique.

R I TUA IS  EM SPA  
‘à la carte’ ou combinados, para um Ritual completo 

BANHO 
com Cristais efervescentes

Embalado pela ondulação do banho de 

hidromassagem, inebriado pelos vapores 

relaxantes do perfume Merveille Arctique, aprecie 

a evasão até às fontes quentes das águas 

termais islandesas.

ESFOL IANTE 
com Cristais de Sal

Um trio de Sais esfoliantes aplicado em fricções 

revigorantes, para renovar cada centímetro de 

pele.



PRODUTOS SENSORIA IS
para continuar em casa a experiência ‘merveille Arctique’

mousse para o

BANHO

Uma mousse voluptuosa, branca como 
a neve, que limpa delicadamente 
a pele, suaviza e deixa o corpo 

deliciosamente per fumado.

GEL
hidratante - Corpo

Uma textura leve, fresca, delicadamente 
nacarada, que envolve o corpo num véu 
de doçura e deleita os sentidos com o 

seu per fume inebriante.

ESFOL IANTE
com Cristais de Sal

Uma textura surpreendente com 
microcristais de Sais esfoliantes, que 
purifica a pele e deixa-a maravilhosamente 

suave e aveludada.

PERFUME
Ambientador 

Um bouquet de flores brancas : Jasmim, 
Magnólia, Flor de Laranjeira. Com notas muito 
suaves e “fofas”, que evocam flocos de neve, 
para criar em casa uma ambiência agradável.
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deixe-se seduzir por um ritual rumo às ilhas paradisíacas do Pacífico
e descubra, de escala em escala, as valiosas riquezas da Polinésia: 

Paisagens idílicas com atóis selvagens únicos, rituais ancestrais, fauna marinha protegida. 
Uma sensação de relaxamento e evasão que vão tomar conta dos seus sentidos.

no coração das fórmulas, o Algomonoï*:

Alquimia mágica entre as Algas das Lagoas e o Monoï do Taiti, óleo corporal com “mil e 
uma virtudes“ (hidratante, nutritivo, revitalizante, protetor.. .).

* Exceto Pastilhas Efervescentes para o Banho
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Evasão sensorial 

até às ilhas paradisíacas do Pacífico.



MA SSAGEM
mahana

Escala em Bora Bora, a ilha das areias brancas
Esta massagem tradicional, com raízes na cultura polinésia convida a um momento privilegiado de extrema sensorialidade. 

Em alguns segundos, todos os sentidos são invadidos pelas notas suaves e envolventes das flores de frangipana, o murmúrio 

dos redemoinhos e o doce embalar do corpo ao ritmo das ondas. Movimentos lentos e enérgicos, realizados com as mãos, 

antebraços e aplicação de areia quente provocam convidam à evasão.

R I TUA IS  EM SPA  
‘à la carte’ ou combinados, para um Ritual completo

PASTILHAS EFERVESCENTES 
Para o Banho

Escala em Manihi, a ilha das lagoas
Imergido num banho azul, massajado por jatos 

de água relaxantes, descontraia-se e aprecie o 

seu banho.

ESFOL IANTE
Para o Corpo

Escala em Taha’a, a ilha da baunilha
Areias de Bora-Bora, Sal Marinho, Casca de 

Coco associam-se a um trio de óleos vegetais 

preciosos e à baunilha do Taiti, para esfoliar 

o corpo com suavidade, uniformizar e per fumar 

delicadamente a pele.



PRODUTOS SENSORIA IS
para prolongar a viagem ao longo de todo o ano

ÓLEO CORPORAL
nutritivo, sublimador

Este óleo seco composto por 3 óleos 
vegetais preciosos (Monoï, Sésamo, Alperce) 
nutre e dota a pele de nácares sublimes. A 
sua fragrância divinal perfuma o corpo com 

notas exóticas.

ESFOL IANTE
Para o Corpo – Purificante/nutritivo

De inspiração Ma’ohi, este esfoliante de 
extrema sensorialidade associa as Areias 
de Bora-Bora, o Sal Marinho, e a Casca de 
Coco a um trio de óleos vegetais preciosos 
e à baunilha do Taiti, para esfoliar o corpo 
com suavidade, uniformizar e perfumar 

delicadamente a pele.

VELA Per fumada 

e PERFUME  Ambientador

Acordes suaves e delicados de Baunilha, 
para criar em casa uma ambiência polinésica.
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Pastilhas efervescentes

PARA O BANHO

Um azul intenso e um requintado 
per fume aquático trazem até si as 

lagoas da Polinésia.





feche os olhos e deixe-se embarcar num sonho de serenidade em 
plena rota do oriente.

De escala em escala, per fumes e cores sublimes fundem-se com as riquezas marinhas, 
e os produtos cuidam da sua pele.

no coração das fórmulas, flor de lótus Sagrado* e Alga marinha Qi*:

O reencontro de duas maravilhas provenientes da Ásia: a flor de Lótus, símbolo divino, 
incarnação da pureza absoluta e da evolução da alma e a Alga Marinha Qi, de cor 
castanha, normalmente conhecida por Wakamé e considerada como um ingrediente 

“sagrado” com excelentes propriedades para o cuidado da pele.

* Exceto Banho de Leite
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Sonho de serenidade 

na rota do Oriente.



R ITUA IS  EM SPA  
‘à la carte’ ou combinados, para um Ritual completo

BANHO 
de leite

Escala Egípcia,
Languidez no coração do Nilo

Desfrute do ritmo lento do rio, num banho de 

hidromassagem lácteo, com um suave per fume, à 

base de açúcares efervescentes.

MA SSAGEM 
indiana

Escala Indiana
Tranquilidade sagrada no Ganges

Massagem estética energética, com origem na 

tradição indiana ayurvédica, desenvolve-se ao ritmo 

de técnicas intensivas, fricções, percussões, alisamentos 

profundos, com óleos quentes de madeiras preciosas.

ESFOL IAÇÃO
doce e Salgada

Escala Mediterrânica Prelúdio com 
aroma a citrinos

Mergulhe num jardim de deliciosos aromas 
mediterrânicos, para revelar a suavidade e a 
beleza original. Sal Marinho, Açúcar mascavado 
e óleos essenciais percorrem o corpo, para 

renovar a pele.

ENVOLVIMENTO
fundente

Escala Chinesa Templo de Beleza
Como uma espécie de folha de arroz delicada que 

envolve a pele, este creme sedoso com notas suaves 

de Lótus sagrado, enriquecido de Óleo de Gérmen de 

arroz, transporta-nos ao interior de um templo chinês que 

evoca a Beleza ao mesmo tempo que cuida da pele.



PRODUTOS SENSORIA IS
para levar até casa o espírito ‘ indocéane’

TABLETES DE BANHO
com Açúcares efervescentes

Açúcares efervescentes com aroma 
lácteo, que borbulham delicadamente e 
assumem um aspeto opalino semelhante 
ao do leite. O seu benéfico ativo marinho 

cuida da pele. Aroma suave.

CREME
indoceane - Corpo

Uma textura sedosa com notas refinadas 
de Iris em pó e Jasmim que nutre 

intensamente a pele. 

ESFOL IAÇÃO
doce e Salgada - Corpo

Este esfoliante aromático com textura 
bifásica alia o Sal Marinho e o Açúcar 
Mascavado a óleos vegetais nutritivos. 
Uma esfoliação aprazível, que deixa a 
pele infinitamente suave, aveludada e 

delicadamente per fumada.

VELA Per fumada 

e PERFUME  Ambientador

Notas envolventes de Patchouli e especiarias 
para criar em casa uma ambiência requintada.
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THALGO PORTUGAL UNIPESSOAL LDA.
Rtd. Nuno Rodrigues dos Santos, 1B, 6º A/B

2685-223 Portela Lrs - Portugal
Tel: +351 219 457 530 - Fax: +351 219 436 690

Av. da Boavista, 117, 3º - 11
4050-115 Porto - Portugal

Tel: +351 226 098 358 - Fax:+351 226 007 667

E-mail: info@thalgoportugal.pt - www.thalgo.com LT
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