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SPA SOLARIS / SEVE 
(tarifário e horários ) 

 
 

A Vila Solaris oferece uma gama de serviços voltados para o seu bem estar e relaxamento. 
Em parceria com a Seve, empresa especializada em estética, cosmetologia, imagem pessoal e massoterapia, nossos 
hóspedes e convidados poderão agendar todos os serviços listados abaixo.   
 

 Todas as nossas massagens e procedimentos (com exceção dos procedimentos especiais item 05) tem a duração de 
50 minutos.  

 Horários aos sábados e dias de semana entre 7:00 e 11:00 hrs e de 20:00 às 22:00 horas (horários especiais sob 
consulta). 

 Todas as massagens e procedimentos devem ser acertados diretamente com a SEVE. 
  

 
 
1 - BAMBUTERAPIA: 
  
1.1 - MASSAGEM RELAXANTE (técnica com bambu) 
Proporciona melhoria na circulação. Com movimentos profundos, promove o relaxamento e a renovação energética através 
do calor transmitido pelo bambu. 

1.2 - MASSAGEM MODELADORA (técnica com bambu) 
Angios planta (B. arundinacea) nativa da índia, a massagem ajuda a modelar os tecidos do corpo, inclusive  combater a 
celulite além de modelar e levantar o bumbum. 

1.3 - DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL (técnica com bambu) 
Técnica suave de massagem que estimula o sistema linfático a trabalhar mais acelerado eliminando o excesso de líquidos e 
toxinas, auxilia na redução do inchaço e dor nas pernas. 
 
De forma uniforme, o bambu drena todo o corpo, promovendo uma melhoria na circulação sanguínea desintoxicando o 
organismo. A técnica da drenagem linfática  associada ao bambu, potencializa o efeito da técnica tradicional produzindo 
efeitos mais rápidos, reduzindo assim o acúmulo de líquidos no corpo. 
 
1.4 - MASSAGEM FACIAL (técnica com bambu) 
Atua nas linhas finas de expressão, promovendo relaxamento mental, físico e alívio das tensões e do estresse. Diminui a 
sensação de cansaço, elimina toxinas e inchaço, melhorando o tônus da pele. 
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2 - MASSAGENS TERAPÊUTICAS: 
 
2.1 - MASSAGEM CRÂNIANA  
Trabalhando no alongamento do pescoço e ombros, a massagem atua no alivio de toda tensão mental e emocional, 
provocando uma enorme sensação de bem estar, além de melhorar enxaquecas, ansiedade e  insônia. 
 
2.2 - MASSAGEM TUINÁ 
Técnica que trabalha a área dorsal do corpo através de movimentos alternados, lentos, rápidos e precisos. Entre os benefícios 
estão o relaxamento muscular, alivio de fadiga e tensões musculares, além de dores localizadas. 
 
2.3 - REIKI MASSAGEM ENERGÉTICA 
Técnica  de massagem criada por Mikao Usui em 1922 no japão.  
Terapia holística oriunda da combinação entre caracteres japoneses: Rei que significa “divino” e Ki,  “energia vital”. 
Seu principal objetivo é proporcionar a harmonia natural do corpo, mente e espirito, através de um bom equilíbrio físico e 
energético utilizando as mãos com poucos toques na execução das manobras. 
 
2.4 - SHANTALA 
Técnica descoberta por Frédérick Leboyer que  consiste em movimento diário de afeto entre a mãe e o bebê/criança. 
A mãe representa força e proteção. A massagem é realizada pela mãe com o auxílio da terapeuta, objetivando aumentar o 
vínculo afetivo entre mãe e filho, além de aliviar cólicas, melhorar a qualidade do sono e fortalecer a musculatura e o sistema 
imunológico do bebê/criança. 
 
2.5 - MASSAGEM THAI 
Thai é uma arte milenar de cura praticada nos templos budistas da Tailândia e fundada por Jikawa Kumar Bhaccha. 
Método terapêutico que ativa a circulação sanguínea e linfática, estimulando a flexibilidade, onde o terapeuta usa seus pés, 
joelhos, polegares, palmas e cotovelos, além de pressão, compressão e alongamentos, com manipulações lentas e precisas, 
realizadas com óleos medicinais essenciais. 
 
 
3 - PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS: 
 
3.1 - REVITALIZAÇÃO FACIAL 
Método de revitalização da saúde e beleza do rosto, contando com cosméticos de alta qualidade para restabelecer vigor e o 
frescor da face, com massagem estimulante e com efeito lifting. 
 
3.2 - DRENAGEM LINFÁTICA FACIAL 
Massagem facial que estimula pontos específicos do rosto. Auxilia na redução de inchaços,  olheiras e promove o relaxamento 
dos músculos da face, revitalizando a pele e amenizando linhas finas.  
 
3.3 - GOMAGEM CORPORAL 
Proporciona remoção de impurezas e células mortas através de esfoliação, seguida de hidratação, deixando a pele macia e 
suave. 
 
3.4 - BANHO DE LUA 
Consiste em uma preparação que protege a pele, clareia os pelos  deixando-os “iluminados”, hidratados e macios ao toque. 
 
                                
4 - BANHOS TERAPEUTICOS (utilizam hidromassagem chalés masters): 
 
4.1 - BANHO GREGO  
É um banho que proporciona um momento intenso, através dos óleos essenciais aromáticos, levemente associados a 
propriedades euforizantes. É um banho tonificante, ideal para quem precisa deixar a energia fluir. Energizante, hidratante e 
relaxante, deixa a pele macia e sedosa.  

4.2 - BANHO ROMANO 
Inspirado na história Romano, onde o vinho ajudava os poderosos a manter o poder. Este composto aromático concentrado 
possui um aroma delicioso dos vinhos envelhecidos com tonéis antigos. Relaxa e promove uma agradável sensação de bem 
estar. Com uma mescla de óleos essenciais e outros ativos vegetais ricos em polifenóis, que atuam como antioxidante celular, 
colaborando para uma pele mais macia, lisa e elástica. 
 
4.3 - BANHO FARAÔNICO 
Imersão na hidromassagem com óleos essenciais, ativos naturais de ervas que ativa as energias, reduz a rigidez articular, 
trata e refresca a pele. Banho inspirado na masculinidade soberana. Este banho utiliza elementos naturais que estimula a 
circulação, os músculos e libera toxinas presas nos tecidos, além de proporcionar alivio das tensões, promove maior 
flexibilidade ao corpo e mobilidade nas articulações, mantendo a pele macia e sedosa. 
 
4.4 - BANHO TROPICAL 
Para uma pele com aparência saudável e hidratada, o banho tropical é ótima opção. Hidromassagem preparada com água de 
coco, leite de coco e óleo essencial de hortelã, ideal para refrescar nos dias quentes, além de conservar o bronzeado. Banho 
usado desde a antiguidade pela Cleópatra, para remover impurezas da pele como células mortas e promover à hidratação da 
pele deixando a com sensação aveludada ao toque.  
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4.5 - BANHO REVIGORANTE 
Um banho preparado com óleos essenciais que promove relaxamento mental e físico associado a recrescência do hortelã e 
aos benefícios dos ativos da lavanda, manjerona e eucalipto que melhora a circulação sanguínea e alivia dores de cabeça e 
cansaço.  
 
 
5 - MASSAGENS, PROCEDIMENTOS e BANHOS ESPECIAIS: 
 
5.1 - PEDRAS QUENTES * 
Técnica milenar de massagem relaxante oriunda da China e Tibet realizada com pedras e cristais quentes colocadas sobre os 
“chakras”. 
O calor promove um profundo relaxamento, levando a um estado de bem estar e de equilíbrio em todo corpo. 
 
5.2 - LIMPEZA DE PELE * 
Consiste em auxiliar na remoção de células mortas com esfoliação, extração de cravos e espinhas com extrator, máscara 
hidratante e nutritiva para revitalizar a pele e massagem relaxante estimulando a circulação sanguínea e a produção de 
colágenos que dão maior sustentação a pele. 
 
5.3 - BANHO MEDITERÂNEO * (acompanhado de drenagem linfática com bambu) 
Excelente para pessoas estressadas, ansiosas, apáticas ou melancólicas, sendo um banho bastante Energizante. Indicado 
para relaxamento e redução de medidas. Esse banho contém sais marinhos, extrato de algas, silício orgânico e óleo essencial 
de alecrim, para auxiliar na redução de toxinas é acompanhado de “drenagem linfática manual”. Tonifica, refresca, hidrata 
é perfeito para quem precisa de uma pele macia, mais firme e lisa.  
 
5.4 - BANHO CLEOPÁTRA * (acompanhado de massagem relaxante) 
Excelente opção, pois antes do banho tem uma “massagem relaxante”. Inspirada com aromas delicados que remetem ao 
poder da feminilidade e da sensualidade, através da combinação de notas olfativas de óleos essenciais enriquecidos com sais 
minerais, numa imersão nutritiva e regeneradora. 
 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 
- Atrasos serão descontados do tempo da massagem por se tratar de procedimentos pré-agendados e em sequência. 
 
- Desistência ou não comparecimento implica em pagamento integral do procedimento. 
 
- Para garantia de horários solicitamos pagamento de 50% antecipados. 
 
 

   
 
 

 “A VILA SOLARIS /SEVE ESPERA POR VOCÊS. SERÁ UM PRAZER RECEBÊ-LOS.” 


