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AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente    
Para os tratamentos Spa que realizamos é importante criar um ambiente de 

serenidade e comodidade, uma musica ambiente, uma iluminação ténue, velas e 

queimadores de incenso que nos ajudarão a obter uma atmosfera agradável, 

donde a cliente se sinta relaxada e desta forma os nossos tratamentos serão mais 

efectivos. 

 

Convidamos-te a provar e conhecer todas as linhas e produtos De Noyle´s SPA. 

 

Cria novos tratamentos, com as tuas próprias convicções. AtreveCria novos tratamentos, com as tuas próprias convicções. AtreveCria novos tratamentos, com as tuas próprias convicções. AtreveCria novos tratamentos, com as tuas próprias convicções. Atreve----te!!!te!!!te!!!te!!!    

    

    

    

    

    

    

ProdutosProdutosProdutosProdutos    
 

Introduz o teu corpo e sentidos na efectividade e prazer dos produtos Spa 

Essence. Uma extensa gama de produtos para equilibrar o teu corpo, redefinir a 

silhueta, tonificar a musculatura, suavizar e reparar a pele. 

 

Ingredientes naturais cuidadosamente seleccionados, os últimos avanços 

científicos e a experiência do nosso departamento técnico criaram uma selecção 

de produtos inovadores e eficazes com óptimos resultados.        
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TRATAMENTO REMINERALIZANTES COM ENVOLVIMENTO DE ALGAS  
 
PROPRIEDADES 
 

• Liberta as tenções, relaxa e cria bem-estar. Ajuda a libertar o stress e a 
ansiedade que é gerada na vida quotidiana. 

• O peeling actua libertando a pele das células mortas, activa a sua regeneração e 
oxigenação. A acção estimuladora da esfoliação prepara a pele e estimula a 
circulação. 

• A massagem realizada com Óleo de Massagem Bem-Estar, enriquecido com óleos 
essenciais relaxantes de deliciosa fragrância ajuda a eliminar o stress físico e 
mental conseguindo um tratamento inolvidável. A massagem reduz a tenção 
muscular acumulada, o stress físico e mental, alivia a sensação de dor, melhora a 
micro-circulação sanguínea acelera a eliminação de toxinas e reforça a energia 
vital do cliente.       

• O envolvimento de algas fornece ólegoelementos e sais minerais, efeito 
remineralizante. A pele sente-se mais cómoda, recupera a sua elasticidade e fica 
radiante e sedosa.   

 
FREQUÊNCIA 
Para tratamentos remineralizante uma sessão é suficiente 
 
PRODUTOS 

• Sugar Peeling ou Spa Amazonas Peeling 
• Loção catalisadora 500ml 
• Marine Body Wrap ou Algas auto-térmicas  
• Óleo de massagem Bem-Estar 

 
TRATAMENTO 

1. Preparar a marquesa com um plástico para mais tarde envolver. Também se 
pode envolver película aderente. 

2. Realizar um peeling com Sugar Peeling ou Spa Peeling Amazonas com fricções 
palmares ou em rotação mediante a zona do corpo que estamos a trabalhar. 
Retirar os restos com luvas e água quente.   

3. Aplicar a Loção Catalisadora, com uma massagem suave, até à sua absorção, 
começando pelos pés para subir pelas pernas, joelhos, e músculos, depois a zona 
abdominal, os ombros, os braços e as costas. 

4. Preparar a máscara: Colocar numa taça um copo e meio de Marine Body Wrap e 
adicionar água quente até conseguir uma massa homogénea. Aplicar a máscara 
por todo o corpo e cobrir com o plástico. Deixar actuar durante 25 min. 
Recomenda-se utilizar a manta eléctrica. Retirar o plástico e o produto com uma 
esponja húmida em água quente ou retirar no banho sem utilizar o sabão. 

5. A seguir com o Óleo de Massagem Bem-Estar realizar uma massagem. 
Trabalhar todo o corpo com manobras relaxantes, Começar pelos pés, pernas, 
abdómen, seios, braços, mãos e rosto. Terminar nas costas já que é uma zona que 
transmite maior prazer. Para massagens de menor duração podemos utilizar 
Pleasure Óil-Aceite seco. 
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DISFRUTA AS TUAS MASSAGENS 
 
A arte de massajar é instintiva. Uma resposta inata ao ser humano desde o principio 
dos tempos. 
De Noyle´s criou uma gama de óleos de massagem e óleos essenciais idóneos para 
qualquer tipo de massagem, anticelulite, reafirmante, anti-stress... a sua deliciosa 
fragrância e propriedades criam tratamentos únicos. 
 
 
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO  
 
Linha Body Care 
Esfoliação: Orquídea Body Wash 
Hidratação: Orquídea Body Milk, para peles muito secas Body Butter
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TRATAMENTO SPA ADELGAÇANTE, DRENANTE,LIPOLÍTICO 
 
PROPRIEDADES 

• Tratamento de apoio para aquelas pessoas que estão a realizar uma dieta de 
emagrecimento. 

• Actua contra os nódulos de gordura, a celulite dura e os tecidos adiposos. Previne a 
formação de celulite, diminui e trava a sua acumulação. 

• Efeito adelgaçante e drenante ao actuar sobre a retenção de líquidos e permite o 
descongestionamento dos tecidos da pele. 

• Com o calorcalorcalorcalor que nos proporciona o envolvimento de Algas Marinhas Auto-térmicas e 
potenciada com a manta eléctrica, conseguimos uma maior sudação e vasodilatação, que 
nos ajuda a eliminar líquidos e toxinas, ao realizar a massagem conseguimos uma 
mobilização da gordura. Com ele obtemos um tratamento efectivo e uns bons resultados 
com perda de volume e redução de centímetros. 

• As curvas reduzem-se e o contorno redefine-se visivelmente, a “pele de laranja” recupera 
o seu aspecto natural.           

 
PRODUTOS 

• Água de Kiwi e Orquídea - Amazonas Spa 
• Spa Peeling Amazonas ou Sugar Peeling 
• Loção catalisadora 500 ml 
• Envolvimento Algas Marinhas Auto-térmicas 
• Concentrado de Algas & Cafeína 250 ou 500 ml 
• Óleo de Amêndoas doces + Óleo essencial anticelulite  

 
TRATAMENTO 

1. Preparar a marquesa com manta eléctrica ou termo-sauna e plástico envolvente.  
2. Tonificar a pele da cliente com Agua de Kiwi e Orquídea, com uma suave massagem. 
3. Realizar um peeling com Sugar Peeling ou Spa Peeling Amazonas com fricções 

palmares ou em rotação mediante a zona do corpo que estamos a trabalhar. Retirar 
os restos com luvas e água morna.   

4. Aplicar a Loção Catalisadora, com uma massagem suave, até à sua absorção, 
concentrando nas zonas a tratar (pernas, abdómen e glúteos) 

5. Preparar a máscara: Colocar numa taça 200 gr de Envolvimento Algas Marinhas 
Auto-térmicas. Aplicar a máscara nas zonas a tratar e cobrir com o plástico e a 
manta térmica, mantendo a temperatura. Deixar actuar entre 20 e 30 minutos. 
Retirar o plástico e o produto com uma esponja húmida ou retirar no banho sem 
utilizar o sabão. 

6. Aplicar Concentrado de Algas e Cafeína, centrando-nos nas zonas a tratar (pernas, 
abdómen e glúteos). 

7. Para realizar a massagem utilizamos Óleo de amêndoas doces ao qual juntamos 4 
gotas de Óleo Essencial Anticelulite. Efectuar manobras de estimulação e drenantes.  

 
DURAÇÃO 
É aconselhável realizar o tratamento durante o tempo que se segue a uma dieta. O número de 
sessões e a sua frequência, deixamos ao critério da profissional, mediante a necessidade de 
cada cliente    
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO  
Concentrado Sencha - Tratamento diário. 
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TRATAMENTO SPA  ANTICELULÍTE  

 
PROPRIEDADES 

• Actua contra o tipo de celulite, seja provocada por transtornos hormonais, 
circulatórios ou de sedentarismo. 

• Previne a formação de celulite, diminui e trava a sua acumulação. As curvas 
reduzem-se e o contorno define-se visivelmente, a “pele de laranja” recupera o 
seu aspecto natural. 

• Contém oligoelementos e sais minerais – Remineralizante 
• Sensação de bem-estar – Relaxante 

 
FREQUÊNCIA 
Tratamento de 12 sessões, duas sessões por semana durante 3 semanas e continuar 
com uma sessão semanal, durante mais 4 semanas. As duas ultimais com 1 sessão a 
cada 15 dias. 
 
PRODUTOS    

• Leite Hidratante e Tónico corporal 
• Sugar Peeling ou Spa Peeling Amazonas 
• Loção catalizadora 
• Marine Body Wrap 
• Concentrado de Algas e Cafeína  
• Creme Anticelulite + óleo essencial anticelulite 

 
TRATAMENTO 

1. Preparar a marquesa com manta térmica e plástico de envolvimento. 
2. Limpar a pele com Leite Hidratante e tonificar com o Tónico Corporal. 
3. Realizar um peeling com Sugar Peeling ou Spa Peeling Amazonas. Retirar os 

restos com luvas e água quente.   
4. Aplicar a Loção Catalizadora com uma suave massagem, até à sua absorção 

nas zonas a tratar.    
5. Preparar a máscara: Colocar numa taça 200 gr de Marine Body Wrap e 

adicionar água quente 200ml, misturar bem até conseguir uma massa 
homogénea. Aplicar a máscara, com as mãos,  nas zonas a tratar e cobrir com 
o plástico e a manta térmica. Deixar actuar entre 20 e 30 minutos. Retirar o 
produto com uma esponja húmida ou retirar no banho. 

6. Aplicar Concentrado de Algas & Cafeína, com uma massagem suave, até a 
sua absorção, concentrando nas zonas a tratar (pernas, abdómen e glúteos) 

7. Para realizar a massagem utilizamos o creme anticelulite, ao qual juntamos 4 
gotas de óleo essencial anticelulite. Na massagem utilizar manobras de 
amaciamento, vaciado e drenante.   

 
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO  
Reducteur  Creme 250ml ou Concentrado de Algas e Cafeína ou Hidrogel  Activador. 
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TRATAMENTO Express ANTICELULITE 
 
- Tratamento efeito calor - vasodilatador 
- Reduz os excessos adiposos e trava a acumulação de novas gorduras 
- Remodela a silhueta - Reafirma os tecidos 
- A «pele casca de laranja» recupera o seu aspecto natural 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
- 2 a 3 sessões por semana. O número de semanas será determinado pela profissional, 

dependente de cada caso. Resultados visíveis desde a primeira sessão.Resultados visíveis desde a primeira sessão.Resultados visíveis desde a primeira sessão.Resultados visíveis desde a primeira sessão. 
 
1 cm de perda em contorno dos músculos. * 
1,5 cm de perda em contorno da cintura * 
 

       * Efeitos comprovados a partir da primeira sessão 
 
- Duração de cada sessãoDuração de cada sessãoDuração de cada sessãoDuração de cada sessão: 30Minutos 
- Preço recomendadoPreço recomendadoPreço recomendadoPreço recomendado: 20 euros 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 

 
• Leite Hidratante e Tónico corporal 
• Sugar Peeling ou Spa Peeling Amazonas 
• Concentrado de Algas e Cafeína  
• Creme Anticelulite + óleo essencial anticelulite 
• Hidrogel activador 

 
 

MÉTODO DE TRABALHO 
 
1. Limpar a pele com Leite Desmaquilhante Hidratante e tonificar com Tónico 

Corporal. 
2. Realizar um peeling com Sugar Peeling ou Spa Peeling Amazonas. Retirar os 

restos com luvas e água quente.   
3. Efectuar um Peeling Corporal De Noyle´s a cada 15 dias. 
4. Aplicar Concentrado de Algas & Cafeína, com uma massagem suave, até a sua 

absorção, concentrando nas zonas a tratar (pernas, abdómen e glúteos) 
5. Realizar uma suave massagem com Hidrogel Activador, até à sua completa 

absorção. 
6. Realizar uma massagem anti celulite com o creme Anti Celulite, enriquecido com 

umas gotas de Óleo Essencial anti celulite.    
 

 
 

CUIDADOS NO DOMICILIO 
Concentrado Algas e Cafeína ou Hidrogel Activador ou Redutor Creme.  
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TRATAMENTO SPA REAFIRMANTE com argila do Mediterrâneo  
 
PROPRIEDADES 

Tratamento indicado para reafirmar e dar tonicidade à musculatura, deixa a pele 
radiante, com vitalidade renovada, melhor elasticidade e uma sensação geral de 
bem-estar. 
A arcilla Corylus illite pelos minerais e oligoelementos que contém consegue 
aumentar a absorvência de oxigénio, os tecidos funcionam melhor e a pele 
rejuvenesce, fica mais purificada e revitalizada. A sua riqueza em silício conferem-
lhe propriedades reafirmantes, melhora o tom e a textura da pele. Reafirma os 
contornos e previne a flacidez.   
   

PRODUTOS 
• Água de Kiwi e Orquidea 
• Spa Peeling Amazonas ou Sugar Peeling  
• Óleo de amêndoas doces 
• Óleo essencial Reafirmante 
• Argila reafirmante do Mediterrâneo  
• Pleasure Oil - óleo seco 

 
TRATAMENTO 

8. Preparar a marquesa com um plástico de envolvimento. 
9. Tonificar a pele da cliente com Agua de Kiwi e Orquídea, com uma suave 

massagem. 
10. Realizar um peeling com Sugar Peeling ou Spa Peeling Amazonas com 

fricções palmares ou em rotação mediante a zona do corpo que estamos a 
trabalhar. Retirar os restos com luvas e água morna.   

11. Aplicar 4 gotas de Óleo essencial Reafirmante ao Óleo de amêndoas doces e 
realizar uma massagem na qual utilizaremos manobras de fricção, 
amaciamento digital, cachetes, pellizqueos e palmoteos.   

12. Uma vez realizada a massagem aplicar, com as mãos, aproximadamente 200 
gr. de envolvimento argila Reafirmante do Mediterrâneo dependendo da zona 
a tratar. Cobrir com um plástico e deixar actuar 20 a 30 minutos. Retirar no 
duche ou com luvas e água morna.   

13.  Para finalizar aplicar Pleasure Oil - óleo seco realizando uma suave 
massagem até à sua total absorção. 

 
 
DURAÇÃO 
Tratamento de 12 sessões, duas sessões por semana durante 3 semanas e continuar 
com uma sessão semanal, durante mais 4 semanas. As duas ultimais com 1 sessão a 
cada 15 dias. 
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO 
Gel redutor efeito frio ou Tenseur Creme. 
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TRATAMENTO SPA REAFIRMANTE LOCALIZADO ABDOMEN 
POS-PARTO com argila do mediterrâneo  
 
PROPRIEDADES 
Tratamento indicado para reafirmar e dar tonicidade à musculatura do abdómen. 
Conseguimos devolver à pele a textura perdida. A pele fica radiante, com vitalidade 
renovada e melhor elasticidade. 
A arcilla Corylus illite pelos minerais e oligoelementos que contem consegue aumentar 
a absorvência de oxigénio, os tecidos funcionam melhor e a pele rejuvenesce, fica mais 
purificada e revitalizada. A sua riqueza em silício conferem-lhe propriedades 
reafirmantes, melhora o tom e a textura da pele. Reafirma os contornos e previne a 
flacidez.   
PRODUTOS 

• Agua de Kiwi e Orquidea 
• Spa Peeling Amazonas   
• Óleo de amêndoas doce + Óleo essencial reafirmante 
• Argila reafirmante do Mediterrâneo  
• Pleasure Oil - óleo seco 

 
TRATAMENTO 

1. Preparar a marquesa com um plástico de envolvimento. 
2. Tonificar a pele da cliente com Agua de Kiwi e Orquídea, na zona do abdómen 

com uma suave massagem. 
3. Realizar um peeling com Spa Peeling Amazonas em rotações seguindo os 

ponteiros do relógio. Retirar os restos com luvas e água morna.   
4. Com as pernas da cliente flectidas realizar uma massagem com Óleo de 

amêndoas doces ao qual juntamos 4 gotas de Óleo essencial Reaformante. 
Começar a trabalhar a zona dos intestinos com movimentos ascendentes, 
transversais e descendentes regulando o trânsito intestinal. Para a 
massagem utilizaremos manobras de vaciado e drenante, fricção, 
amaciamento, pellizqueos e percusiones, assim como nullidares nas costas se 
for necessário.    

5. Uma vez realizada a massagem aplicar, com as mãos, aproximadamente 100 
gr. de envolvimento argila Reafirmante do Mediterrâneo dependendo da zona 
a tratar. Cobrir com um plástico e deixar actuar 20 a 30 minutos. Retirar no 
duche ou com luvas e água morna.   

6.  Para finalizar aplicar Agua de Kiwi e Orquídea seguido de Pleasure Oil - óleo 
seco realizando uma suave massagem até à sua total absorção. Ao aplicarmos 
com a pele molhado o Óleo incrementa a sua efectividade. 

 
DURAÇÃO 
Tratamento de 12 sessões, duas sessões por semana durante 3 semanas e continuar 
com uma sessão semanal, durante mais 4 semanas. As duas ultimas com 1 sessão a 
cada 15 dias. 
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO 
Gel redutor efeito frio ou Tenseur Creme 
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TRATAMENTO COM EFEITOS TENSORES DO BUSTO E PESCOÇO 
 
PROPRIEDADES 

• Reforça o “soutien natural” (triângulo de pele situado entre a base dos seios e o 
queixo  

• Melhora a posição dos seios 
• Fortalece os tecidos, melhora a elasticidade da pele dos seios e do pescoço 
• Nutre a pele dos seios e do pescoço 

 
 
FREQUÊNCIA 
Realizar 12 sessões, 2 sessões por semana durante 3 semanas e continuar com uma 
sessão semanal durante 3 semanas. As seguintes sessões com uma sessão a cada 15 
dias. 
 
PRODUTOS 

• Leite Hidratante e Tónico Corporal  
• Peeling Diatomeas  
• Loção catalisadora 500ml 
• Óleo de amêndoas doces + Óleo essencial Reafirmante  
• Season mask + Gel Redutor efeito frio + Reactivo G ou Reafirmante do 

Mediterrâneo + Concentrado Reafirmante Sencha 
• Água de Kiwi e Orquídea + Pleasure Oil - Óleo seco 

 
TRATAMENTO 

 
 
1. Limpar e Tonificar. 
2. Realizar Peeling Diatomeas na primeira sessão e depois a cada 15 dias. Realizar 

movimentos de rotação seguindo os ponteiros do relógio. Retirar os restos com 
luvas e água morna.   

3.  Aplicar a Loção catalizadora com uma suave massagem. 
4. Adicionar 3 gotas de Óleo Essencial Reafirmante ao Óleo de amêndoas doces, o 

qual utilizaremos para realizar uma massagem cérvico-dorsal, no que 
empregaremos amaciamento digital, pressões de shiatsu, vaciado em forma de 
estrela e drenagen linfática.  

5. Preparar a máscara Season Mask: Adicionar numa taça uma dose de máscara 
Season Mask , uma medida de Reactivo G, enriquecer com uma colher chã de 
Concentrado Sencha Reafirmante. Aplicar, com o auxílio de uma espátula, por 
todo o busto e o músculo peitoral até à sua inserção na articulação do ombro, à 
excepção da auréola mamária e mamilo. Deixar actuar até que seque. Retirar. 

6. Para finalizar aplicar Água de kiwi e Orquídea, seguido de Pleasure Oil - Óleo 
seco realizando uma massagem até à sua completa absorção. 

 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO 
Raffermi-sein Gel 
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TRATAMENTO REAFIRMANTE FACIAL COM ÒLEOS ESSENCIAIS 
 
Óleos essenciais retirados de plantas, é dizer que contêm 100% de princípios activos 
naturais. Os óleos essenciais actuam regenerando as camadas mais profundas da pele e 
estimula as suas funções naturais de nutrição e detoxificação.  
 
PROPRIEDADES 

• Estimula a síntese de colagénio e elastina, oferecendo estrutura, suporte, 
resistência e elasticidade da derme e epiderme – Efeito Reafirmante 

• Aumenta a elasticidade e firmeza da pele ao fortalecer o tecido conjuntivo 
• Nutre e hidrata a pele em profundidade 

 
FREQUÊNCIA 
Realizar 12 sessões, duas sessões por semana durante 4 semanas e continuar com uma 
sessão semanal. 
 
PRODUTOS 

• Leite Desmaquilhante Hidratante e Tónico Hidratante. Para peles oleosas 
desmaquilhar com Gel a L´Herbe e tonifico a L´Herbe. 

• Peeling diatomeas  
• Óleo de amêndoas doces + Óleo Essencial Reafirmante. Para peles oleosas 

realizar a massagem com Creme Normalizante + Óleo essencial Reafirmante.  
• Máscara Reafirmante do Mediterrâneo Máscara de Algas 
 

TRATAMENTO 
1. Preparação: Limpar a pele com Leite Desmaquilhante Hidratante e tonificar com 

Tónico Hidratante.  
2. Realizar um peeling Diatomeas na primeira sessão e depois a  cada 15 dias. 
3. Adicionar 1 gota de Óleo Essencial Reafirmante ao Óleo de amêndoas doces que 

utilizaremos para a massagem, que realizaremos de uma forma ascendente 
desde o pescoço e favorecendo a musculatura facial. 

4. Adicionar, à máscara de Algas, 1 gota de Óleo Essencial Reafirmante e massajar 
suavemente durante 5 minutos. Deixar actuar 10 minutos e retirar com uma 
esponja humedecida. 

5. Finalizar com Base Extra Hidratante. 
 
 
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO 
Para limpar a pele Vit-C Cleaning mousse, para reafirmar e hidratar Vit-C Crem 
Para peles oleosas limpar com e tonificar com Mousse Purificant e tratar com Creme 
Purificant.
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TRATAMENTO NUTRITIVO – ANTI-RUGAS FACIAL 
 
 
PROPRIEDADES 

• Efeito regenerativo do tecido epidérmico que permite atrasar o aparecimento de 
rugas 

• Recuperação da elasticidade e firmeza 
• Atenua as linhas de expressão e rugas  
• Favorece uma excelente hidratação natural 

 
 
FREQUÊNCIA 
Realizar 12 sessões, duas sessões por semana durante 4 semanas e continuar com uma 
sessão semanal. 
 
PRODUTOS 

• Leite Desmaquilhante Hidratante e Tónico Hidratante 
• Peeling Diatomeas ou Peeling Enzimático 
• Óleo de amêndoas doces + Óleo Essencial Nutritivo - anti-rugas 
• Máscara de algas ou Suason Mask 

 
TRATAMENTO 

1. Preparação: Limpar a pele com Leite Desmaquilhante Hidratante e tonificar com 
Tónico Hidratante. 

2.  Realizar um peeling Diatomeas na primeira sessão e depois cada 15 dias. 
3.  Adicionar 1 gota de Óleo Essencial Nutritivo - anti-rugas ao Óleo de amêndoas 

doces que utilizaremos para a massagem, que realizaremos de uma forma 
ascendente desde o pescoço e favorecendo a musculatura facial 

4. Adicionar, à máscara de Algas, 1 gota de Óleo Essencial Nutritivo -  anti-rugas e 
massajar suavemente durante 5 minutos. Deixar actuar 10 minutos e retirar 
com uma esponja humedecida. 

5. Finalizar com Creme Aliment Hidratant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO 
Rescue Complex Repair  
Linha Alternative  
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MARINE BODY WRAP 
 
Envoltura corporal de algas microestreladas e limos marinhos. 
 
 
CARACTERÍSTICAS/ EFEITOS 
 
Marine Body Wrap contém dois tipos de algas: algas castanhas e algas calcárias, 
contendo também limos marinhos. Todos os ingredientes foram secos e 
pulverizados, o que proporciona uma maior penetração dos princípios activos. 
Marine Body Wrap estimula a eliminação de lípidos, líquidos e toxinas, como 
também ajuda à manutenção e reparação do bom estado da pele.  
 

• Lithothamnium calcareum – Alga calcária com alto conteúdo de 
oligoelementos, especialmente cálcio, ferro e magnésio, os quais nutrem a 
pele. Possui também propriedades absorventes que limpam a pele em 
profundidade. 

 

•   Algas Laminarias – Algas castanhas típicas das costas Bretanhas. São 
muito ricas em minerais e vitaminas. As suas propriedades principais são a 
eliminação de lípidos e toxinas. Aplicam-se, fundamentalmente, em 
tratamentos anti-celulíticos pela grande concentração de iodo. É também 
descongestionante e estimulante. 

 
• Limos marinhos – provêm das costas da Bretanha francesa. São lamas 

depositadas durante grandes períodos de tempo nos fundos marinhos. Têm 
propriedades remineralizantes, pelo seu conteúdo em cálcio e magnésio, e 
propriedades reestruturantes pelo seu conteúdo em iodo. 

 
 
INSTRUÇÕES 
 
Depois de aplicar a Loção Catalisadora, preparar a envoltura com Marine Body 
Wrap: colocar numa taça um copo e meio de Marine Body Wrap (para tratamentos 
corporais inteiros) ou meio copo de Marine Body Wrap (para tratamentos corporais 
localizados), adicionar água quente até conseguir uma massa homogénea. Deixar 
actuar durante 25 min. Recomenda-se utilizar a manta eléctrica.   
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LOÇÃO CATALIZADORA 
 
Loção catalisadora que quando aplicada sobre a zona a tratar, potencia a acção 
dos produtos que se apliquem sobre a mesma. 
 
 
CARACTERÍSTICAS /EFEITOS 
 
Contém uma grande variedade e uma alta concentração de vitaminas e 
oligoelementos, ajuda a preparar a pele para receber as propriedades dos 
princípios activos de Marine Body Wrap. 
 

• Concentrado de Algas Laminarias – é necessário 17,5 Kg de algas para 
obter 1 litro de concentrado. Algas castanhas típicas das costas Bretanhas 
francesas. São uma verdadeira “esponja marinha”, concentrando nelas 
substâncias activas, tal como o iodo, vitaminas, aminoácidos e 
oligoelementos, que lhes conferem propriedades lipolíticas, 
remineralizantes, tonificantes e equilibrantes.  

 
• Complexo 5 oligoelementos – Complexo biodisponível, isto é, que penetra 

até às células onde as suas funções são requisitadas, que é composto pelos 
seguintes minerais: magnésio, ferro, zinco e silício. Os minerais são 
necessários para a manutenção óptima da saúde, são constituintes 
essenciais para milhares de reacções bioquímicas que se desencadeiam nas 
nossas células. Os minerais fortalecem o sistema imunológico e facilitam a 
produção de hormonas e enzimas. 

 
• Vitamina E: Anti-radicais  

 
o Melhora o relevo cutâneo (anti-rugas) 
o Retenção acrescentada da humidade da capa córnea (Humectante) 
o Melhora a elasticidade de pele (Elastisante)  
o Redução da formação de lipoperóxidos da pele (Anti-radicais) 

 
INSTRUÇÕES 
 
Realizar uma suave massagem até à total absorção do produto, de seguida aplicar 
Marine Body Wrap. 
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CONCENTRADO DE ALGAS & CAFEÍNA 
 
Gel fluído desenhado para combater a celulite com extractos de algas e cafeína. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS / EFEITOS 
 
Especialmente idealizado para a massagem das zonas com problemas de celulite. 
Contém uma grande quantidade de princípios activos que favorecem a eliminação 
de toxinas. 
 

• Concentrado de Algas Laminarias - é necessário 17,5 Kg de algas para 
obter 1 litro de concentrado. Algas castanhas típicas das costas Bretanhas 
francesas. São uma verdadeira “esponja marinha”, concentrando nelas 
substâncias activas, tal como o iodo, vitaminas, aminoácidos e 
oligoelementos, que lhes conferem propriedades lipolíticas, 
remineralizantes, tonificantes e equilibrantes.  

 
• Cafeína – As suas principais propriedades são:  

o Ajuda na extracção de lípidos das células gordurosas, 
o Tonifica as veias e artérias, melhorando a circulação sanguínea, 
o Activa as células gordurosas na eliminação dos resíduos. 

 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
 
Após aplicar Marine Body Wrap, realize uma massagem anti-celulítica nas zonas a 
tratar com Concentrado de Algas & Cafeína, assim aumenta-se as propriedades 
anti-celulíticas do tratamento. 
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MÁSCARA DE ALGAS hidratante e nutritiva 
 
Máscara de tratamento com algas de acção hidratante e nutritiva. 
 
CARACTERÍSTICAS / EFEITOS 
Máscara cremosa  hidratante, nutritiva e remineralizante, constituída por dois tipos 
de algas, plâncton marinho e oligoelementos, aporta à pele vitalidade, elasticidade 
e suavidade. 
 

• Concentrado de Algas Laminarias - é necessário 17,5 Kg de algas para 
obter 1 litro de concentrado. Algas castanhas típicas das costas Bretanhas 
francesas. São uma verdadeira “esponja marinha”, concentrando nelas 
substâncias activas, tal como o iodo, vitaminas, aminoácidos e 
oligoelementos, que lhes conferem propriedades lipolíticas, 
remineralizantes, tonificantes e equilibrantes. 

 
• Algas Espirulinas – é uma microalga da família das Cyanophyceae, de cor 

azul esverdeado que tem a forma de um filamento espiral e mede 250µ. 
Cresce em águas tropicais e subtropicais. É rica em proteínas, vitamina E e 
betacaroteno, tem propriedades cito-estimuladoras e é, especialmente, 
indicada para tratamentos regenerativos e anti-envelhecimento. 

 
• Complexo 5 oligoelementos – Complexo biodisponível, isto é, que penetra 

até às células onde as suas funções são requisitadas, que é composto pelos 
seguintes minerais: magnésio, ferro, zinco e silício. Os minerais são 
necessários para a manutenção óptima da saúde, são constituintes 
essenciais para milhares de reacções bioquímicas que se desencadeiam nas 
nossas células. Os minerais fortalecem o sistema imunológico e facilitam a 
produção de hormonas e enzimas. 

 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles, especialmente para as afectadas pelo 
stress, desidratação, desnutrição ou desvitalização. 
 
INSTRUÇÕES 
 
Aplicar uma capa abundante sobre o rosto e pescoço limpos. Deixar actuar de 10 a 
15 min e retirar com água. 
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MÁSCARA DE LAMAS purificante 
 
Máscara de tratamento com lamas termais com acção seborreguladora. 
 
CARACTERÍSTICAS / EFEITOS 
Máscara purificante, regeneradora e adstringente, que absorve o excesso de 
lípidos e favorece o desaparecimento das imperfeições da pele. Contém dois tipos 
de lamas (marinhas e termais), óleos essenciais de menta e propolis.   
 

• Lamas marinhos – provêm das costas da Bretanha francesa. São lamas 
depositadas durante grandes períodos de tempo nos fundos marinhos. Têm 
propriedades remineralizantes, pelo seu conteúdo em cálcio e magnésio, e 
propriedades reestruturantes pelo seu conteúdo em iodo. 

 
• Lamas termais com enxofre – contem aproximadamente 7% de enxofre, 

além de um elevado conteúdo de oligoelementos. As suas principais 
características são um elevado poder de absorção, boas qualidades como 
antitóxicos, anti-microbianos e descongestionantes, e um grande poder 
cicatrizante pelo seu elevado conteúdo em silicato de alumínio. 

 
• Propolis – As abelhas fabricam o propolis, combinando a resina e o néctar. 

Esta substância é utilizada para fechar hermeticamente a colmeia e impedir 
que se forme dentro dela qualquer tipo de infecção. É, por tanto, um 
excelente anti-bacteriano e fungicida. Tem propriedades anti-imflamatórias e 
reparadoras, já que ajuda à estimulação do crescimento dos tecidos. 

 
• Extracto de levedura de cerveja -  alimento com grande conteúdo em 

vitamina B. Aplicando-o como máscara elimina as impurezas da pele, regula 
a seborreia cutânea e contribui para a renovação celular. 

 
• Amido de arroz – possui propriedades absorventes e purificantes 

 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles oleosas e com impurezas 
 
INSTRUÇÕES  
 
Aplicar uma capa abundante sobre o rosto e pescoço limpos. Deixar actuar de 10 a 
15 min e retirar com água. Utilizar uma ou duas vezes por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spa essence  De Noyle’s 

Luís Pereira da Silva, Lda  
Produtos, acessórios e mobiliário para cabeleireiros e esteticistas 19 

 
1.  ÓLEOS ESSENCIAIS 
 
Os óleos essenciais são substâncias naturais com cheiro muito concentrado, 
derivadas de plantas aromáticas. A composição de cada uma destas essenciais é 
muito complexa, contendo diferentes substâncias químicas às que se atribui um 
efeito terapêutico. São substâncias muito voláteis, pelo que podem atravessar a 
epiderme e realizar a sua acção in locu. 
 
Ao serem substâncias orgânicas naturais, actuam em harmonia com as forças 
naturais do organismo, pelo que muito frequentemente exercem uma acção 
“normalizante” do metabolismo. A maioria das essências, se não todas, são 
citofiláticas : estimulam a regeneração de novas células e, ao fazê-lo, ajudam a 
manter a saúde e juventude da pele. 
 
Os óleos essenciais de De Noyle’s spa – essence são puros e obtêm-se 
directamente da planta, cultivadas em ambientes óptimos para o seu crescimento 
e desenvolvimento, e recolhidas no momento exacto para que se encontrem na 
quantidade e qualidade adequadas. 
 
 
2. PROPRIEDADES DOS ÓLEOS ESSENCIAIS 
 

• Óleo essencial anti-celulítico 
 

Preparado 100% puro de óleos essenciais de alecrim, funcho, laranja e limão com 
efeitos anti-celulíticos. 
 
Contém os seguintes óleos essenciais: 
 

o O. E. de Alecrim – Rosmarinus officinalis 
Parte utilizada: flores e folhas 
Propriedades: Acção estimulante da circulação que ajuda a minimizar o 
inchaço e congestionamento. Tem um efeito drenante. 
 
o O. E. de Funcho – Foeniculum vulgare 
Parte utilizada: sementes 
Propriedades: Potente diurético que facilita a dispersão da celulite. 
Possui um grande poder para eliminar toxinas. 
 
o O. E. de Laranja – Citrus dulcis 
Parte utilizada: casca da laranja 
Propriedades: Reforça o sistema vascular, facilitando a drenagem da 
zona tratada. A sua acção sudorípara acelera a eliminação de toxinas 
numa pele congestionada. 
 
 
 
o O E. de Limão – Citrus limonum 
Parte utilizada: casca do limão 
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Propriedades: Activa a circulação sanguínea, evita a acumulação de líquidos e 
facilita a eliminação de toxinas. 

 
 
 

• Óleo essencial reafirmante 
 
Preparado 100% puro de óleos essenciais de alecrim, menta, patchouli e Ylang 
Ylang com efeitos reafirmantes. 
 
Contém os seguintes óleos essenciais: 

 
o O. E. de Menta – Mentha arvensis 
Parte utilizada: folhas e flores 
Propriedades: Efeito reafirmante dos tecidos pelo alto conteúdo de 
mentol que oferece uma sensação de frescura. 
 
o O. E. de Patchouli – Pogostemon patchouli 
Parte utilizada: folhas 
Propriedades: Actua fortemente na regeneração do tecido cutâneo, 
activando também a formação de colagénio e elastina.  
 
o O. E. de Alecrim – Rosmarinus officinalis 
Parte utilizada: flores e folhas 
Propriedades: Tonifica e fortalece os tecidos ao mesmo tempo que 
estimula a circulação sanguínea. 

 
o O E. de Ylang Ylang – Cananga odorata 
Parte utilizada: flores 
Propriedades: possui um efeito fortalecedor dos tecidos. Tem 
capacidade para regular as hormonas sexuais. Pelo que pode favorecer a 
reafirmação. 
 
 

• Óleo essencial nutritivo anti-rugas 
 

Preparado 100% puro de óleos essenciais de mirra, rosa, palo de rosa e sardinheira 
com efeitos nutritivos anti-rugas. 
 
Contém os seguintes óleos essenciais: 

 
o O. E. de Mirra – Commiphora myrrha 
Parte utilizada: madeira 
Propriedades: Poderoso protector e fortalecedor da pele, efeito 
regenerativo do tecido epidérmico que permite atrasar o aparecimento de 
rugas e reduz a inflamação. 
 
o O. E. de Rosa – Rosa gallica 
Parte utilizada: pétalas 
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Propriedades: É eficaz contra as rugas e o inchaço. Possui também propriedades 
tónicas e calmantes, o que a faz muito apropriadas para peles sensíveis e 
inflamadas. A sua acção constritora dos capilares é muito útil para o tratamento 
dos capilares destruídos, além de ajudar a eliminar toxinas.  

 
o O. E. de Palo de Rosa – Aniba rosaeodora 
Parte utilizada: madeira 
Propriedades: Possui um efeito regenerativo do tecido pelo que ajuda a 
diminuir  gretas, rugas e cicatrizes. É, igualmente, um poderoso 
hidratante da derme. 

 
o O E. de sardinheira – Pelargonium capitatum 
Parte utilizada: flores e folhas 
Propriedades: Regula a secreção das glândulas sebáceas que asseguram 
a flexibilidade da pele. Exerce uma boa limpeza da pele pela sua grande 
capacidade de eliminar toxinas. Em peles pálidas e  sem vigor tem um 
poder restaurador. 
 
 

3. MODO DE EMPREGO 
 

 
A massagem é a principal e mais antiga forma de aplicar a aromaterapia. 
Aplicar óleos essenciais na massagem, além de facilitar a penetração através 
da pele, tem o benefício adicional da massagem por si mesma. Proporciona 
ainda um efeito psicológico devido à saturação do ambiente pelas essências. 

 
Ao tratar-se de óleos essenciais puros não se devem aplicar directamente, 
senão que se devem diluir num creme ou óleo base. É aconselhável não 
superar 5% de concentração do óleo essencial na mistura. Isto é: 
 

o Massagem corporal: adicionar 3 gotas por 10 gramas de creme de 
massagem ( uma colher de sopa) por tratamento. 

o Massagem facial: 1 gota por tratamento. Considera-se que um 
tratamento reafirmante facial com uma colher de café de creme é 
suficiente. A esta quantidade é adicionada uma gota de óleo essencial. 

 
Com o conteúdo do recipiente pode-se realizar aproximadamente 60 
tratamentos corporais. 
 
 
 Máscaras faciais ou corporais considera-se a mesma proporção de óleo 
essencial que na massagem. 
 
 Banho: Acrescentar 5-10 gotas do óleo essencial à banheira cheia de água 
morna e submergir-se de 10 a 20 minutos. 
 
 Difusores: Adicionar 10 gotas de óleo para duas horas 
 
 Queimadores de essências: Adicionar 1-2 gotas de óleo ao queimador. 
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 Velas: Adicionar 1-2 gotas de óleo essencial à cera derretida. 
 
 
 
 

4. PRECAUÇÕES 
 

• Não ingerir 
• Recomenda-se não aplicar directamente sobre a pele, devem ser 

sempre misturados com o creme base ou algum óleo de massagem. 
• Não aplicar sobre mucosas 
• Alguns óleos são foto-sensíveis ( citrinos: laranja, limão...). Depois da 

aplicação destes óleos não se exponha ao sol. 
• De uma maneira geral, desaconselhamos o uso de óleos essenciais em 

grávidas. 


