
 
 

 

 

 

 

 

Tratamento spa corporal com ativos e aromas do médio Oriente, que se 

inicia com um peeling totalmente natural de sementes de damasco, casca de 

laranja e pétalas de rosas, seguido de um agradável envolvimento que 

repara e nutre a pele. Finalizar com uma massagem relaxante através do 

óleo de uma vela. 

 

 

Benefícios  

A combinação do calor, o estímulo da massagem, a subtileza do óleo e 

agradável aroma convertem o tratamento numa magnífica experiencia que te 

trasladará ao quente Oriente. 

 

A esfoliação atua libertando a pele das células mortas, ativa a sua 

regeneração e oxigenação. 

 

A massagem com óleo quente liberta as tensões, dá relaxamento e bem-

estar, ajuda a esquecer o stress e a ansiedade que aparecem na vida 

quotidiana. 

 

Ao contrário das velas convencionais, estas não contêm parafinas, são 

formuladas com óleo de soja e cacao, concedendo-lhes um ponte de fusão 

mais baixo que as velas decorativas. Desta forma, ao alcançar a temperatura 

ideal, a cera converte-se num óleo untuoso e sedoso, ideal para realizar a 

massagem. 

 

A pele profundamente nutrida numa sensação mais comoda, recuperação 

da sua elasticidade, visivelmente mais radiante e sedosa.  

 

 

Cuida-te com … 

Para a esfoliação: Sementes de damasco, moídas em formas arredondadas 

para não agredir a pele, pétalas de rosas secas que perfumam e suavizam a 

pele e casca de laranja que esfolia suavemente e tonifica. 

 

Óleo de argan; árvore originária de Marrocos, cujo seu óleo é utilizado 

pelos Berberes para o cuidado e tratamento da pele há centenas de anos. Dá 

hidratação, mantem a pele flexível, lisa e suave. Tem propriedades 

regeneradoras e revitalizadoras dos tecidos cutâneos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Óleo de Laranja dá elasticidade à pele. 

 

Óleo de amêndoas doces; fruto com propriedades nutritivas e hidratantes. 

 

Extrato de Gengibre; obtido da raiz de uma planta, tem propriedades 

rejuvenescedoras, antioxidantes e anti-idade. 

 

 

 

Oferta: Ao realizares o tratamento oferecemos-te o produto Aromas do 

Oriente – Óleo Corporal Sublime de aplicação no domicílio. 

 

Para uma pele sedosa e suavemente perfumada todos os dias. 

  

          

 

 

 

 

             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Protocolo 

 
Preparar a marquesa com capa marquesa descartável, lençol térmico e plástico 
envolvente. 
 
Desmaquilhar os olhos e lábios com Demaquillant Cils e para o rosto utilizar o 
Leite e o Tónico da De Noyle´s segundo o tipo de pele. 
 
Preparar o peeling: Misturar numa taça 50gr. de Envoltura Aromas de 
Oriente com 1,5gr. (uma colher de chã) de Peeling Aromas de Oriente e 
mexer. 
Preparar uma segunda taça com 150gr. de Envoltura Aromas de Oriente 
 
1. Com o cliente deitado na posição decúbito ventral (barriga para baixo),  

realizar a exfoliação com a mistura preparada. Começar por um dos pés 
e pernas com suaves fricções palmares e continuar pelas costas, braços e 
mãos. Uma vez finalizada a exfoliação na parte de detrás do corpo, sem 
retirar o produto, aplicar a Envoltura Aromas de Oriente preparada na 
segunda taça, espalhando de forma manual, mediante suaves e agradáveis 
deslizamentos. Tapar com um lençol descartável, pedindo ao cliente que se 
coloque na posição decúbito dorsal, deitado de barriga para cima. 

 
2. De seguida realizar o peeling na parte da frente, nas pernas, abdómen e 

seios. Aplicar o resto da envoltura e cobrir com o lençol descartável Tapar o 
cliente com plástico envolvente e o lençol térmico, deixando atuar entre 15 e 
20 minutos. 

 
3. Podemos aproveitar o tempo de pose do envolvimento para realizar um 

peeling facial com a mistura de Envoltura Aromas de Oriente e o peeling 
Aromas de Oriente. Uma vez finalizado o peeling e sem retirar, aplicar 
Envoltura Aromas de Oriente com uma suave massagem e deixar atuar 
como se de uma mascara se tratasse. 

 
4. Cinco minutos antes de retirar a envoltura acender a Vela de masaje Aromas de 

Oriente. 
 

5. Uma vez decorrido o tempo de pose retirar o produto do rosto com a ajuda de 
esponjas humedecidas. Se dispõe de duche, retirar o resto do produto no duche 
sem utilizar sabão, se não for o caso, retirar a parte da frente com luvas e água 
quente, seguindo-se a parte de trás.  

 
6. Realizar a massagem com Vela de masaje Aromas de Oriente, trabalhando 

todo o corpo com manobras relaxantes. Começar pela parte da frente, vertendo o 
óleo quente nas pernas (recomendamos verificar primeiro a temperatura do óleo, 
deitando sobre a mão) trabalhar pés e pernas, deitar mais óleo sobre o abdómen e 
trabalhar abdómen, seios e braços. Realizar uma ligeira massagem no rosto com 
suaves movimentos circulares, procurando ter nas mãos pouca quantidade de 
óleo.  



 
 
 
Pedir ao nosso cliente que se vire de barriga para baixo para continuar a 
massagem relaxante nas pernas e costas. Deitar primeiro óleo nas pernas e depois 
nas costas. Durante este tempo manter a vela acesa, recomendamos ir verificando 
a temperatura do óleo antes de o deitar. Uma vez finalizada a massagem apagar a 
vela 

 
7. Finalizar cobrindo o cliente com uma toalha e deixá-lo descansar 5 minutos 

 
Oferta à tua cliente com Aceite Corporal seco Aromas de Oriente que nutre 
em profundidade sem deixar resíduo e perfuma a pele com um aroma sensual. 
 
 
 

 


