


 O Vogal Spa by L’Occitane é 
uma extensão natural da marca 
L’Occitane. Ingredientes originais 
com eficácia comprovada, aliados às 
terapias tradicionais para oferecer 
uma verdadeira viagem sensorial.
A paisagem, os ingredientes e a 
“art-de-vivre” do Mediterrâneo são a 
inspiração para nossos tratamentos, 
rejuvenescendo profundamente corpo 
e alma.

Uma viagem a Provence 
através dos 5 sentidos.



Programas de tratamento Spa by L’Occitane
Relaxamento, revitalização, desintoxicação e hidratação combinados, 
formam um programa personalizado para o tratamento de cada cliente. 
Você poderá escolher entre 05 ou 10 sessões para elaborar seu programa.



tratamentos combinados

Você vivenciará diversas experiências em um único dia. Seu corpo 
receberá todo cuidado de um banho de imersão e esfoliação corporal. 
Em seguida será aplicada uma máscara corporal que ajudará a 
potencializar e prolongar os benefícios. A hidratação com a nossa 
exclusiva massagem com Óleo de Karité proporcionará conforto 
único. Para completar a experiência o tratamento facial de acordo 
com suas necessidades e reflexologia nos pés.

Banho de Imersão | 30 min.
Esfoliação Corporal | 30 min.
Máscara Corporal | 30 min.
Intervalo para Lanche | 30 min.
Fabulosa Massagem Corpo e Rosto com Karité | 90 min.
Tratamento Facial | 60 min.
Reflexologia | 30 min.
Vivência: 5 horas

Massagem Aromacologia para um momento de profundo 
relaxamento, seguido de tratamento facial de acordo com as suas 
necessidades individuais. Corpo e mente com sensação de calma e 
serenidade recuperadas.

Massagem Aromacologia | 60 min.
Tratamento Facial | 60 min.
Vivência: 2 horas

Momento Relax Aix-en-Provence

Viagem a Provence



Tratamentos a dois

Banho de Imersão | 30 min.
Esfoliação Corporal | 30 min.
Massagem Aromacologia | 60 min.
Tratamento Facial | 60 min.
Vivência: 3 horas

Vivência: 60 minutos

Banho de Imersão | 30 min.
Esfoliação Corporal | 30 min.
Máscara Corporal | 30 min.
Intervalo para Lanche | 30 min.
Fabulosa Massagem Corpo e Rosto com Karité | 90 min.
Tratamento Facial | 60 min.
Reflexologia | 30 min.
Vivência: 5 horas

Uma experiência de bem-estar completa em nossos Spas. Você 
irá desfrutar de um relaxante banho de imersão e esfoliação 
corporal, seguida de Massagem Aromacologia. Para finalizar, 
uma massagem facial de acordo com as suas necessidades 
individuais.

Banho de Imersão | 30 min.
Esfoliação Corporal | 30 min.
Massagem Aromacologia | 60 min.
Tratamento Facial | 60 min.
Vivência: 3 horas

Massagem Aromacologia para estimular a circulação, aliviar 
tensões e combater o estresse. Antecipada por aplicação de 
deliciosas texturas para eliminar células mortas.

Esfoliação Corporal | 30 min.
Massagem Aromacologia | 60 min.
Vivência: 1 hora e 30 min.

Day Spa Provence a dois

Massagem Aromacologia a dois

Momento Relax Aix-en-Provence a dois

Day Spa Provence

Deliciosa Carícia Mediterrânea



tratamentos aromacologia

Alivia tensões musculares e estresse, além de melhorar a qualidade do 
sono. Dica: ideal se antecedido pelo Banho Relaxante de Lavanda. 

60 min.

Movimentos lentos e profundos. Indicado para restauração 
corporal depois de uma longa viagem ou de práticas esportivas, 
foco nas costas e região lombar. Dica: ideal se antecedido pelo 
Banho Calmante de Óleos Essenciais.

60 min.

Ideal para pessoas com alto grau de exaustão, onde o foco da 
massagem é o aumento do nível de energia e disposição. Dica: 
ideal se combinado com Reflexologia Pés Ultra Macios Karité

60 min.

Massagem Relaxante Aromacologia

Massagem Deep Tissue - Alívio Intenso

Massagem Revitalizante Aromacologia

corporal



tratamentos faciais

Tratamento antissinais que combate as linhas de expressão, regenera 
e firma a pele. Para potencializar os benefícios deste procedimento 
facial, nossa exclusiva massagem firmadora combinada ao lifting, 
combate os visíveis sinais da idade. Indicado tratamento contínuo 
para aumentar os resultados, assim como manutenção em casa com 
os produtos da linha Immortelle! 

60 min.

Tratamento antissinais que combate as linhas de expressão, regenera e 
firma a pele. Para potencializar os benefícios deste procedimento facial, 
nossa exclusiva massagem firmadora combinada ao lifting, combate os 
visíveis sinais da idade. Indicado tratamento contínuo para aumentar 
os resultados, assim como manutenção em casa com os produtos da 
linha Immortelle! 

75 min.

Immortelle Segredo de Juventude

Immortelle Segredo de Juventude com extração

immortelle



Deliciosa textura esfoliante, elimina as células mortas, deixando 
a pele e contorno do corpo mais firmes. Finalizado com Leite 
Firmador Amêndoa.

45 min.

Inspirada nas técnicas de drenagem linfática, esta massagem 
promove a eliminação de toxinas e ajuda a reduzir o excesso de 
líquido armazenado nos tecidos. Combinação perfeita após a 
Máscara Desintoxicante Amêndoa.

60 min.

A massagem atua nos centros linfáticos para estimular a 
microcirculação e favorecer uma ação antirretenção de líquidos. 
Otimiza o resultado se antecedido pela Esfoliação Firmadora 
Amêndoa. 

45 min.

Esfoliação firmadora Amêndoa

Tratamento desintoxicante Amêndoa

Máscara desintoxicante Amêndoa

tratamentos detox e tonificação
amêndoas



Combina movimentos de modelagem concentrados nas áreas típicas 
de depósitos de gordura e celulite. Ótimos resultados se antecedido 
pela Esfoliação Firmadora Amêndoa para melhor absorção dos 
ingredientes. Para ajudar a Massagem Modeladora, realize juntamente 
o Tratamento Desintoxicante.

60 min.

Tratamento modelador Amêndoa



tratamentos hidratantes

Com deliciosa textura à base de manteiga de Karité, óleo de damasco 
e cascas de nozes moídas, elimina as células mortas, deixando a pele 
mais nutrida e suavizada. Finalizada com um maravilhoso Creme 
Corporal Ultra-Hidratante Karité. 

45 min.

Massagem com a combinação das melhores técnicas exclusivas 
dos Spas L’Occitane. As propriedades nutritivas, reparadoras 
e protetoras da manteiga de Karité fazem desta massagem um 
momento de puro cuidado interior. 

90 min.

Específica para reparação das peles secas ou que necessitam de uma 
profunda hidratação. Ideal após a Esfoliação Nutritiva Karité, 
para potencializar a absorção dos ingredientes.

45 min.

Esfoliação nutritiva Karité

Massagem nutrição intensa com Karité

Máscara Ultra-hidratante Karité

karité corporal



Diariamente sob pressão do peso do corpo, dos sapatos, das caminhadas 
e atividades físicas, os pés, assim como todo o corpo, merecem atenção e 
cuidados especiais. Este tratamento cosmético ajuda relaxar e amaciar 
os pés, além de proporcionar sensação de leveza.

45 min.

Uma verdadeira massagem holística que trata todo o corpo e rosto 
para uma completa experiência de bem-estar. Uma combinação 
de gestos lentos e suaves com a fabulosa propriedade da manteiga 
de Karité. O confortante movimento de Bali e as técnicas suecas, 
gentilmente aplicados em todo o corpo e rosto, se reúnem com a 
generosa fórmula do Óleo Hidratante Corporal Karité para corpo e 
cabelo. Enriquecido com 5% de manteiga de Karité, e óleos essenciais 
de girassol, baobá e cenoura, ajuda a entregar benefícios únicos de 
nutrição, reparação e proteção para a pele em uma textura leve e suave. 

90 min.

Reflexologia Pés ultra macios Karité

Fabulosa massagem corpo e rosto com Karité



tratamentos revitalizantes

Este banho com fragrância leve e cítrica proporciona uma 
experiência revigorante, recomendado para cansaço excessivo. Ideal 
se combinado com a Massagem Revitalizante Aromacologia. Ideal 
realizar antes das técnicas corporais de Massagem Revitalizantes. 

25min.

Banho tonificante de Verbena

verbena



tratamentos relaxantes

Transforme o banho em uma perfumada viagem pelas colinas da Alta 
Provence, deixando uma fragrância suave e relaxante pelo corpo. 
Ideal realizar antes das técnicas corporais Massagem Relaxante 
Aromacologia ou Massagem Deep Tissue - Alívio Intenso. 

25 min.

Banho relaxante de Lavanda

lavanda








