
AQUAE EXPRESS                                                                  
75 min | €120
Esfoliação corporal I Body exfoliation 30 min
Massagem corporal localizada I Localized body massage 30 min 
Speedy facial 15 min 

AQUAE BLISS                                                                         
95 min | €150
Esfoliação corporal I Body exfoliation 30 min
Massagem corporal I Body massage 50 min
Speedy facial 15 min

AQUAE DEEP RELAX                                                  
110 min | €170
Esfoliação corporal I Body exfoliation 30 min
Massagem corporal I Body massage 50 min
Mini facial 30min

Packs spa personalizados também disponíveis, fale connosco! 
Tailor-made spa packages also available, please contact us!

PACKS TRATAMENTOS ESPECIAIS
SPECIAL TREATMENT PACKS

ESTÉTICA
BEAUTY SERVICES 

De segunda a domingo, das 9h às 19h30. 
Por favor utilize o seu roupão quando se deslocar do seu quarto até ao SPA 
Aquae localizado no piso -5.  
Contactos: (+351) 21 389 66 07, lisboa.spa@dompedro.com.  
Do seu quarto, por favor marque 3240.

Monday to Sunday, from 9 am to 7:30 pm. 
When coming down from your room to the SPA Aquae at floor -5, please wear 
your bathrobe.  
Contacts: (+351) 213 896 607, lisboa.spa@dompedro.com.  
Please dial 3240 from your room

Sobrancelhas | Eyebrows                             €10
Buço / Queixo | Lip/Chin                             €10
Axila | Armpit                              €15
Virilha Completa | Brazilian Wax                            €25
Virilha Normal | Bikini Line                             €20
Meia Perna | Half leg                             €20
Perna Completa sem virilha | Full leg without bikini Line                    €35

PRO - GLOW RENEWAL FACIAL
 

LIMPEZA E HIDRATAÇÃO PROFUNDA  
30 min €45  |  50min €72 
O tratamento facial assinatura de limpeza tripla da ELEMIS oferece resultados 
renovadores extremamente precisos e potenciadores de hidratação.
ELEMIS’ signature triple cleanse facial provides hyper-focused resurfacing and 
moisture boosting results.

PRO - GLOW SMOOTH

ANTI-ENVELHECIMENTO PROFUNDO       
30 min €50  |  50min €85
Este poderoso tratamento facial antienvelhecimento alisa o aspeto das rídulas 
e rugas e preenche as rugas de expressão, proporcionando volume ao rosto 
com uma ótima hidratação. 
This powerful anti-ageing facial smooths the look of fine lines and wrinkles, fills 
out expression lines and plumps skin with optimal hydration.

PRO - GLOW BRILLIANCE

TRATAMENTO ENERGIZANTE E ILUMINADOR                    
30 min €50 | 50min €85
Desperte a pele baça e sem brilho com este tratamento facial que potencia a 
luminosidade da sua pele.
Awaken dull, lacklustre complexions with this radiance-boosting facial.

PRO - GLOW GENIUS FACIAL

ANTIENVELHECIMENTO GLOBAL, REFIRMAÇÃO, EFEITO LIFTING  
75min | €130
Com as fórmulas ELEMIS ULTRA SMART Pro-Collagen, este tratamento facial 
de elevado desempenho restaura a elasticidade e resiliência, alisando,  
refirmando e iluminado a pele.
Featuring ELEMIS ULTRA SMART Pro-Collagen formulas, this ultimate high 
performance facial sculpts, smoothes, firms and illuminates the skin.

TRATAMENTOS FACIAIS 
FACIAL TREATMENTS



RELAXANTE                                            
50min  €80  |  80min  €120
Massagem de corpo inteiro ou localizada com óleos essenciais que despertam 
os sentidos através do tato e do aroma. 

RELAX
Full body or localized massage with essential oils that awakens the senses 
through touch and aroma. 

PROFUNDA                                                   
50min  €90  |  80min  €135
O incontestável número 1 de todas as massagens! Uma massagem profunda, 
com efeito terapêutico que diminui as contraturas e tensões acumuladas, 
promovendo um verdadeiro relaxamento muscular e emocional. 

FREE STYLE DEEP TISSUE  
The absolute queen of all massages! A deep massage, with a therapeutic effect 
that reduces contractures and tensions, promoting a real muscle and emotional 
relaxation.

PROFUNDA PEDRAS QUENTES            
50min  €90  |  80min  €115
Pedras Balinesas banhadas em Frangipani Monoï Body Oil que trabalham em 
profundidade os músculos, chegando às áreas de tensão. 

DEEPER THAN DEEP HOT STONE
Bathed in the Frangipani Monoï Body Oil, the Balinese stones work deep into the 
muscles, getting into areas of tension.

EXÓTICA      
50min  €80  |  80min  €120
Envolva-se nos aromas exóticos de Frangipani, Monoï e Coco, numa experiência 
de massagem única e sensorial extremamente suave para a pele, que relaxa os 
músculos, alivia o stress e promove a tranquilidade.

EXOTIC 
Let yourself immerse in the exotic fragrances of Frangipani, Monoï  and Coconut, 
in a unique and sensorial massage extremely indulgent for the skin that relaxes 
the muscles, relieves the stress and promotes tranquility. 

SPA A DOIS                     
50min  €140  
Partilhe uma experiência única de massagem a dois - escolha entre relaxante, 
profunda ou exótica.

SPA FOR TWO
Share a unique massage experience for two - choose from relax, deep tissue or 
exotic.

REFLEXOLOGIA                                                                   
45min  |  €70
Massagem na arcada plantar do pé para uma sensação de conforto e bem-estar.

REFLEXOLOGY 
Massaging the arch of the foot for a comfort and well-being feeling.

GRAVIDEZ TRANQUILA                                                    
65min  |  €85
Esta massagem intuitiva e relaxante que hidrata a pele que se encontra em 
expansão para acomodar um bebé em crescimento. Os aromas são especial-
mente selecionados para um bem-estar e calma absolutos. 

PEACEFUL PREGNANCY
An intuitive and relaxing massage hydrates skin that is expanding to accommodate 
a growing baby. The scents are specially selected for an absolute well-being and 
calm.

LOCALIZADA                                                                        
30min  |  €45
Ideal para costas ou pernas cansadas. Este tratamento pode ter um efeito 
terapêutico ou de relaxamento. Conveniente para ser usufruído na sua hora do 
almoço, no final do dia ou em combinação com os nossos Rituais complemen-
tares. 

LOCALIZED  
Ideal for tired back or legs. This treatment can have a therapeutic or relaxation 
effect. Practical, you can enjoy it on your lunch break, at the end of the day or in 
combination of our complementing rituals.

DRENAGEM LINFÁTICA            
45min  |  €75
Massagem com suaves pressões ao longo do sistema linfático, melhorando a 
circulação sanguínea.

LYMPHATIC DRAINAGE
Massage with gentle pressure along the lymphatic system, improving blood 
circulation. 

MASSAGENS
MASSAGES

MASSAGENS
MASSAGES

TRATAMENTOS DE CORPO ESPECÍFICOS
SPEFIFIC BODY TREATMENTS 

INTENSELY CLEANSING SALT SCRUB 
 
EXFOLIAÇÃO CORPORAL                                                
30min  |  €55
Escolha a seu aroma: FRANGIPANI ou LIME & GINGER!
O sal perfumado à sua escolha irá eliminar suavemente as células mortas da 
pele, encorajando a regeneração de novas células e preparando perfeitamente 
a pele.

BODY SCRUB 
Choose your fragrance: FRANGIPANI or LIME & GINGER!
Fragranced salt will gently slough away dead skin cells, encouraging the regen-
eration of new cells.

CELLUTOX 
 
MASSAGEM ADELGAÇANTE & ANTICELULÍTICA   
30min  €50  |  50min  €70
Massagem corporal que promove a drenagem e o alisamento da casca de 
laranja.

SLIMMING & ANTI CELLULITE MASSAGE   
Body massage that promotes drainage and smooths the orange peel skin.

PERNAS LEVES                                                                     
30min | €45
Massagem localizada nas pernas, ideal para aliviar as pernas cansadas e 
pesadas. Estimula a circulação, alivia o congestionamento nas veias, retenção 
de líquidos e refirma a pele.

LIGHT LEGS  
Localized massage on the legs, ideal for relieving tired and heavy legs. Stimulates 
the blood flow, alleviates veins’ congestion, liquid retention and skin firming. 

FRANGIPANI BODY NECTAR 
 
ENVOLVIMENTO NUTRITIVO                            
60min  |  €60
A textura aveludada do óleo de Monoï oferece uma super-hidratação, saciando 
a sede da pele. Este tratamento proporciona um efeito de casulo quente e 
acolhedor.

NOURISHING WRAP
The velvety texture of Monoï oil offers a super hydration, quenching the skin’s 
thirst. This treatment provides a warm and welcoming cocoon effect.


