
 

O cancelamento das massagens deverá ser feito com 24horas de antecedência, caso contrário, 

implicará o pagamento do valor total da mesma. 

 

Tratamentos de SPA by DARPHIN 

Em 1958, Pierre Darphin, um fisioterapeuta parisiense, criou o Instituto Darphin e uma indulgente 

linha de cuidados dermocosméticos, a Darphin.  

As fórmulas foram criadas com os melhores ingredientes. Lenta e harmoniosamente foi 

incorporado um ingrediente de cada vez. A Darphin acredita que cada aplicação deve 

proporcionar uma experiência memorável e edificante.  

Todos os tratamentos incluem um ‘ritual de boas-vindas’, para um verdadeiro relaxamento e 

imersão nas nossas terapias.  

 

Tratamentos de Rosto 

Pele Sensível (Duração de 40/60 Minutos)                                          45€/90€ 

Tratamento ideal para peles sensíveis com tendência a vermelhidão e irritações. As fórmulas 

calmantes dos nossos produtos ajudam a reduzir a aparência da vermelhidão. Repara e fortalece 

a barreira natural de proteção da pele e detoxifica a pele sensível dos efeitos da poluição.   

Hidratação Intensa (Duração de 40/60 Minutos)                    45€/90€ 

Ideal para qualquer tipo de pele que apresente sinais de desidratação. As fórmulas dos nossos 

produtos ajudam a aliviar a sensação de desconforto da pele seca, repondo e preservando a 

hidratação natural da pele. 

Anti-Age (Duração de 40/60 Minutos)                  50/95€ 

Tratamento Anti-Rugas desenvolvido para combater todos os sinais de envelhecimento e para 

ajudar a revelar uma pele divina, com uma aparência mais jovem. Aconselhado para a pele que 

apresenta rugas pronunciadas, falta de firmeza, de volume e de luminosidade, flacidez e manchas 

castanhas. 

Ultimate Up-Lift (Duração de 60 Minutos)        120€ 

Tratamento ideal para todos os tipos de pele que apresentam rugas profundas, rídulas e flacidez. 

As fórmulas dos nossos produtos suavizam, alisam e ajudam a recuperar a aparência de pele 

jovem. 

 

Tratamentos de Corpo  

Exfoliação Perfeita (Duração de 45 Minutos)                                                         60€ 

Exfoliação e hidratação corporal, um tratamento que remove toxinas, hidrata e estimula a pele. 

Este revitalizante e exfoliante corporal, enriquecido com sais do Mar Morto e óleos essenciais 

de Limão, Laranja e Bergamota, ajuda a remover as células mortas, deixando a pele suave, macia 

e luminosa. A ação remineralizante dos sais do Mar Morto energiza a pele, enquanto os óleos 

essenciais de citrinos estimulam o corpo e a mente. 

 

 



 

O cancelamento das massagens deverá ser feito com 24horas de antecedência, caso contrário, 

implicará o pagamento do valor total da mesma. 

Envolvimento de Veludo (Duração de 60 Minutos)                                            80€ 

Ideal para pele seca, áspera e desconfortável, para uma nutrição eficiente deixando a pele sublime, 

promovendo em simultâneo a firmeza. Exfolia e suaviza a pele, amacia zonas ásperas e secas, estimula e 

energiza a pele. Ação potenciada por envolvimento em manta térmica.  

Massagem Relaxante (Duração 40/60 Minutos)                                        45€/90€ 

Técnica mais suave que utiliza movimentos deslizantes e leves, com uso de óleos aromáticos, 

proporcionando uma sensação de conforto e descanso. Tem como objetivo o relaxamento, o efeito anti-

stress, combate à irritabilidade, falta de concentração e má circulação sanguínea. 

Massagem Anti-Stress (Duração de 40 Minutos)                                  55€ 

A massagem anti-stress atua em profundidade e diretamente nos músculos, de forma a aliviar as dores e 

tensão acumulada. Ideal para reduzir os sinais de rigidez e fadiga muscular.             

‘Feel Special @ Torre de Palma’ (Duração de 90 minutos)                                                 140€    

Tire tempo para cuidar de si e usufrua deste tratamento especial. Consiste numa junção de três 

tratamentos: tratamento de rosto, esfoliação corporal e manicure/ pédicure.   

Por último, usufrua de 10% de desconto numa refeição no nosso restaurante Basilii. (desconto válido no 

dia do tratamento.) 

 

Estética  

Manicure Normal – 15€ 

Verniz de Gel- 30€ 

Unhas de Gel- 45€ (sem extensão) 

Unhas de Gel- 60€ (com extensão) 

Pédicure Normal- 20€ 

Pédicure com Verniz de Gel- 35€ 

Pédicure com exfoliação e Verniz de Gel- 40€ 

 

Maquilhagem 

Maquilhagem Simples- 25€ 

Maquilhagem Festiva/ Noite- 40€ 

 

 


