
 
 

Chocolaterapia 
 

O uso do cacau para fins estéticos obtêm-se mediante a aplicação deste 

delicioso alimento sobre a pele. 

Chocolate spa é uma sessão pensada para o desfrute pessoal. Resultado ideal 

para quando te sentes stressada e com a pele esticada ou seca. Os seus 

efeitos são a dois níveis: 

 

- Endorfinico y sensorial, um prazer para os sentidos.  

- Sobre a pele hidratante e nutritivo, a longo prazo é um 

tratamento drenante e redutor. 

 

 

 

 

 

Benefícios Cosméticos 

 

- Estimula os sentidos, liberta as tensões e produz bem-estar geral graças 

à feniletilemina que contem o cacau.  

- Os antioxidantes provenientes do cacau permitem actuar contra os 

radicais livres prevenindo o envelhecimento cutâneo. 

- Remineraliza o metabolismo enzimático graças aos seus oligoelementos. 

- A teobromina que contem o cacau confere-lhe efeitos redutores. 

- A manteiga de cacau exerce sobre a pele uma acção suavizante, 

nutritiva, hidratante, drenante, protectora e anti-idade muito eficaz. 

 



Chocolate Fondue 100% cacau 

 

 

 

 

 

 
Tratamento corporal cacau 100% puro pensado para o desfrute pessoal, 

estimula os sentidos, liberta as tensões e produz bem-estar geral. Repara e 

nutre a pele em profundidade, sente-se mais cómoda, recupera a sua 

elasticidade, fica radiante e sedosa. 

O crema de Chocolate e laranja tem efeitos drenantes pelo que actua contra 

a retenção de líquidos e permite o descongestionamento dos tecidos da pele. 
 
 
 
 
 

 

Produtos  
Sugar Peeling 

Peeling corporal que esfolia a pele naturalmente com açúcar e a nutre com os 

óleos e manteigas que contem. 

Princípios activos: Açúcar, óleo de macadâmia, abacate, amêndoas doces e 

manteiga de karité.  

 

Chocolate Fondue 

Pasta de cacau para preparar o envolvimento do chocolate.  

Princípios activos: 100% pasta de cacau. 

 

 

Leite Enriquecedor. 

Para aplicar misturado com o Chocolate Fondue. Facilita a passagem dos 

princípios activos e permite retirar a pasta de cacau com facilidade. 

Princípios activos: Enriquecido com proteínas lácteas y triglicerideos. 

 

 Tratamiento diario en casa Daily treatment at home 
Exfoliación: Orquídea Body Wash. 

Hidratación: Orquídea body milk, para pieles muy 

secas Body Butter. 

Efecto anticelulítico: Reducteur Creme o Hidrogel 
Activador. 

Exfoliating: Orquídea Body Wash. 

Moisturizing: Orquidea body milk or Body Butter for 
very dry skin. 

Anticellulite effect: Reducteur Creme or Hidrogel 
Activador. 

 



Crema de Chocolate e Laranja. 

Crema de massagem estimulante e drenante. 

Princípios activos: Manteiga, óleo e extracto de cacau, óleo essencial de 

laranja.  

 

Tratamento  

 
1. Preparar a marquesa com a manta eléctrica, toalha, plástico para 

envolver e lençol descartável (para auxiliar a retirar o envolvimento). 

2. Aplicar por todo o corpo Sugar Peeling com uma suave massagem e 

retirar o produto. A sua esfoliação natural e os seus óleos preparam a 

pele e relaxam o corpo e a mente. 

3. Para um envolvimento corporal completo, fundir a 45ºC cerca de 200g 

(20-25 pastilhas) de Chocolate Fondue e adicionar Leite enriquecedor 

até cobrir o chocolate. Comprovar a temperatura no pulso antes de 

aplicar. 

4. Aplicar o chocolate por todo o corpo, com massagens suaves, 

começando pela parte posterior. Cobrir ambas as partes com um lençol 

descartável e com o plástico 

5. Após 20 minutos retirar o chocolate, que graças ao leite enriquecedor, 

retira-se facilmente só com água. Se não houver duche disponível, 

retirar com o lençol descartável e o auxílio de luvas de feltro. 

Terminar de limpar a pele com as luvas humedecidos em água morna. 

6. Realizar com o creme de chocolate e laranja, uma massagem anti-

stress para tratamentos relaxantes e massagens drenantes para 

tratamentos adelgaçantes. Uma vez terminada a massagem, cobrir a 

cliente com uma toalha e deixá-la descansar durante uns minutos.    

Variação 
Podemos realizar a massagem com Chocolate Fondue misturando óleo de 

amêndoas doces no lugar do Leite Enriquecedor, aquecendo a mistura. 

 

 
Tratamento diário em casa 
Esfoliação: Orquídea Body Wash. 

Hidratação: Orquídea Body milk, para peles muito secas Body Butter. 

Efeito anticelulite: Reducteur Creme ou Hidrogel Activador. 



 

 

 

 

 

Chocolate Branco y Cereja 

 
 

 

 

 

 

 
Tratamento facial e corporal pensado para o desfrute pessoal, ideal para 

relaxar, transmite bem-estar, repara e nutre a pele em profundidade, sente-

se mais cómoda, recupera a sua elasticidade, fica radiante e sedosa. Os 

antioxidantes provenientes da cereja permitem actuar contra os radicais 

livres prevenindo o envelhecimento cutâneo. 

 

Produtos  
Creme de chocolate branco e cereja 

Crema de massagem adequado para tratamentos faciais e corporais, com 

efeito nutritivo, antioxidante e redutor. 
Princípios activos: Manteiga de cacau e extracto de cereja.  
 

 

Cobertura de chocolate branco y cereja 

Cobertura facial e corporal, a pele sente-se mais cómoda, recupera a sua 

elasticidade, fica radiante e sedosa. A sua textura e aroma envolvente 

transmitem relaxamento e sensação de bem-estar. 

Princípios activos: Manteiga de cacau, óleo de 

amêndoas doces e extracto de cereja 

 

 



Tratamento 
 

 

 

 

Preparar a marquesa com a manta eléctrica e plástico para envolver. 
 

1. Realizar Sugar Peeling  

Aplicar por todo o corpo com uma suave massagem e retirar. Actua 

libertando a pele de células mortas, activa a sua regeneração e oxigenação. 

A acção estimuladora da esfoliação prepara a pele e estimula a 

circulação. 

 

2. Aplicar Cobertura de Chocolate Branco e Cereja. 

Aplicar a cobertura com as mãos realizando uma suave massagem. Cobrir 

com o plástico e a manta térmica, deixando actuar durante 

aproximadamente 20 minutos. Retirar no duche sem sabão ou com o 

auxílio de luvas de feltro e água morna. 

 

3. Aplicar realizando uma massagem o Creme de Chocolate Branco e 

Cereja. 

Para completar o tratamento realizar uma massagem adequada ao tipo de 

tratamento. Recomendamos uma massagem anti-stress como melhor 

complemento. A massagem reduz a tenção muscular e ajuda a eliminar o 

stress físico e mental, conseguindo um tratamento inolvidável. Uma vez a 

massagem terminada, cobrir a cliente com uma toalha e deixá-la descansar 

durante uns minutos. 

 

 

 

Tratamento diário em casa 
 
Esfoliação: Orquídea Body Wash. 

Hidratação: Orquídea body milk, para peles muito secas Body Butter. 

Efeito anticelulite: Reducteur Creme ou Hidrogel Activador. 

 

 


