Diferenciais MandariN


Todos os tratamentos corporais acima de 30min recebem como cortesia nosso ritual de Boas Vindas - Mimo
MandariN (exclusivo e terapêutico escalda pés aromático, com breve massagem nos pés e degustação de chá –
10min). Sendo assim, nestas experiências você ganhará 10 minutos a mais para melhor aproveitar seu
momento MandariN!!!





Exclusivo Menu de Chás Inspirados nos Florais de Bach e catalogado pelas emoções

Ao adquirir um Voucher MandariN, você ou seu presenteado (a) tem até 30 dias para utlizar

Em nossos tratamentos e aromatização de ambiente utilizamos óleos essenciais puros e florais. Com
formulações exclusivas e destinadas ao seu bem estar e saúde



Cromoterapia e Luminárias de Sal do Himalaia

Roupões, Toalhas, Bermudas, Biquinis e Chinelos, são disponibilizados para sua experiência

Vamos lá?!!!?

“QUANTIDADE de vida é uma decisão DIVINA,
QUALIDADE de vida é uma decisão HUMANA”
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MENU DE TRATAMENTOS
TRATAMENTOS ASSINATURA


Ritual Of Dao MandariN - Refrescante e Relaxante!!! Desenvolvido principalmente para atenuar quadros de stress e fadiga
da rotina diária. Combina o efeito refrescante da Hortelã Pimenta ao relaxamento da Lavanda e outros óleos essenciais.
Suave massagem na face, com toques sutis em têmporas, testa e nuca combinada aos benefícios da aromaterapia e leve
seu rollon de Ritual Of Dao para casa. (30 min. - R$122,85)



Candle Massage - Deliciosa massagem realizada no corpo todo com uma vela, que quando acesa derrete e forma um
aromático óleo hidratante. Proporcionando uma massagem profundamente relaxante em busca do perfeito bem estar. +
Mimo MandariN® (10min) - (1h - R$210,00)



Mimo MandariN – Nosso inesquecível ritual de boas vindas!!! Ao iniciar qualquer tratamento no MandariN acima de 30
minutos, você ganha este ritual exclusivo. Escalda pés aromático, breve massagem nos pés e degustação de chá. (10min R$21,00)



Scrubs - É uma técnica de esfoliação MandariN realizada com sal do Himalaia, mel puríssimo, seguida de uma hidratação
corporal. Este procedimento deixa a pele mais suave, sem aspereza, hidratada e ainda estimula a produção de novas
células. + Mimo MandariN® (10min) - (1h - R$147,00)



Massagem Executiva MandariN - É uma técnica com assinatura MandariN, realizada em 1h30min. São utilizados óleo
vegetal e óleos essenciais no corpo todo, dando uma atenção diferenciada aos pés e cabeça. + Mimo MandariN® (10min) (1h30min - R$210,00)



Ritual Detox MandariN - Ritual elaborado com uma esfoliação corporal DETOX feita com mix de óleo vegetal, sal e hortelã
seca, seguida de uma esfoliação facial com argila. Após a esfoliação, é realizado banho de imersão com sais e ervas DETOX,
finalizando com massagem relaxante aromática com óleos essenciais puros. Inclusa a degustação de suco natural de frutas.
+ Mimo MandariN® (10min) - (2h30min - R$ 399,00)



MandariN Massage - Terapia exclusiva MandariN levando ao profundo relaxamento e sensação de bem estar. Inicia-se com
um soltura muscular profunda de costas e braços e em seguida realizada com óleos essenciais e óleo vegetal puro, indicada
para momentos de fadiga física e mental, realizada com manobras de deslizamentos profundos e amassamentos. + Mimo
MandariN® (10min) - (1h20min - R$187,00)

BANHOTERAPIA


Banhos especiais de imersão com hidromassagem, realizados com sais aromáticos, óleos essenciais, florais e espuma de
banho, preparados exclusivamente de acordo com cada temática abaixo, para oferecer uma experiência única de
equílibrio, harmonia de pensamentos, emoções, e relaxamento muscular:
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Alívio Muscular - 30min - R$157,50
Paixão -.30min - R$157,50
Alegria – 30min - R$136,50
Paz MandariN –30 min - R$ 168,00


Chocolaterapia – Delicioso ritual facial e corporal, realizado com: esfoliação e hidratação à base de Chocolate, banho de
imersão com sais de Chocolate, degustação de Chocolate Amargo ou Licor de Chocolate. Este procedimento promove
uma hidratação e nutrição da pele por meio da ação dos polifenóis, complexo vitamínico B e minerais presentes no
chocolate. É indicado para qualquer tipo de pele, deixando-a revitalizada e luminosa. + Mimo MandariN® (10min) (2h - R$ 353,00)



Ritual Detox MandariN - Ritual elaborado com uma esfoliação corporal DETOX feita com mix de óleo vegetal, sal e
hortelã seca, seguida de uma esfoliação facial com argila. Após a esfoliação, é realizado banho de imersão com sais e
ervas DETOX, finalizando com massagem relaxante aromática com óleos essenciais puros. Inclusa a degustação de suco
natural de frutas. + Mimo MandariN® (10min) - (2h30min - R$ 399,00)



Vinoterapia – Um ritual de rejuvenescimento da pele que utiliza todos os benefícios da uva com produtos a base de vinho.
O procedimento consiste em 3 etapas: esfoliação corporal e facial, banho de imersão com sais aromáticos e vinho,
degustação de uvas, vinho tinto seco selecionado ou suco de uva, finalizando com uma hidratação corporal. + Mimo
MandariN® (10min) - (2h - R$385,00)

REVITALIZAÇÃO CORPORAL


Drenagem Linfática Detox – 60 min* - R$105,00



Ritual Banho de Lua – 1h20min* - R$152,25



Ritual Banho de Lua com Massagem – 2h* - R$198,00



Ritual Pés e Mãos Efervescente –Explosiva, Hidratante e Inesquecível experiência. 60min* - R$136,50



Scrubs – Esfoliação Corporal Natural com Mel, Sal do Himalaia, seguida de Hidratação.+ Mimo MandariN® (10min) - (1h R$147,00)



SPA dos Pés e Mãos Toque de Seda – Pés e Mãos com Toque aveludado. + Mimo MandariN® (10min.) - (50min - R$126,00)

TERAPIAS FACIAIS


Argiloterapia com Cristais de Quartzo - 60min* - R$ 126,00



Ritual de Limpeza de Pele - 1h 40 min* - R$ 168,00



Ritual de Limpeza de Pele com Massagem Facial e Capilar – 2h* - R$ 198,00



Máscara Facial Skin Food – Realizada com produtos naturais, orgânicos e veganos com ativos que nutrem a pele. Consiste
em 3 etapas: higienização, esfoliação e máscara adequada para cada tipo de pele. (30min - R$63,00)



Drenagem Linfática Facial - 30min - R$73,50



Ritual Of Dao MandariN - 30min. - R$ 122,85
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AYURVÉDICAS


Abhyanga – Profunda e nutritiva, a Abhyanga é denominada como massagem preventiva, sendo a técnica mais usada nos
tratamentos Ayurvédicos, e base de outras modalidades. Tem como objetivo eliminação de toxinas, promover uma maior
oxigenação dos tecidos do corpo, desobstruir o fluxo do prana (energia vital do corpo), aliviar tensões musculares, e assim
harmonizar o corpo e a mente. Sensação de completo bem estar. + Mimo MandariN® (10min) - (1h - R$ 210,00)



Pindas Massage – Originário das antigas terapias orientais, as Pindas são “trouxinhas” de ervas medicinais específicas
embebidas em óleo vegetal e óleos essenciais aquecidos, e com estas é realizada uma massagem corporal e facial nutritiva,
relaxante e revitalizante + Mimo MandariN® (10min) - (1h - R$ 262,50)



Ritual Ayurvédico MandariN – 03 etapas de profundo bem estar: Esfoliação com sais, ervas, óleos vegetais e essenciais,
posteriormente realizará um banho de imersão com ervas e degustará um suco de frutas e finalizará seu procedimento
com a massagem Abhyanga. Sensação única de completo bem estar! + Mimo MandariN® (10min) - (2h20min - R$ 399,00)

MASSAGENS


MandariN Massage - 1h30min* - R$ 187,00



Candle Massage – Massagem com velas.- 1h10min* - R$ 210,00



Drenagem Linfática Detox – 60min* - R$ 105,00



Anti-Stress MandariN - 1h 10min* - R$ 147,00



Massagem Craniana Aromática - 30min - R$ 68,25



Terapia das Pedras Quentes com Cristais – Diminuição de dores musculares, reequiíbrio energético e muito bem estar.
1h20min* - R$ 199,00



Massagem Mix – A combinação perfeita dos benefícios da Drenagem Linfática por todo o corpo, e manobras da
massagem Anti Stress aplicada ao final do procedimento aplicada nas costas promovendo uma sensação de relaxamento
profundo, melhora da circulação sanguínea, diminuição de quadros de inchaços + Mimo MandariN® (10min) - (1h - R$
136,50)



Pernas Cansadas - 60 min* - R$ 94,50



Pescoço, Ombro e Costas – (50min - R$ 136,50 / 30min – R$94,50) + Mimo MandariN® (10min)



Massagem Executiva MandariN - É uma técnica com assinatura Mandarin, realizada em 1h30min. São utilizados óleo
vegetal e óleos essenciais no corpo todo, dando uma atenção diferenciada aos pés e cabeça. (1h40min* - R$ 210,00)



Terapêutica MandariN - Esta massagem é realizada com alongamentos e manobras mais intensas, a fim de liberar a
musculatura, diminuindo quadros de dores e tensões musculares. Também melhora a qualidade do sono e traz uma
maravilhosa sensação de tranquilidade e bem estar + Mimo MandariN® (10min) - (1h20min - R$ 209,00)



Relaxante Kids - Massagem relaxante realizada em crianças até 10 anos de idade. + Mimo MandariN® (10min) - (40min - R$
84,00)



Shiatsu - 1h10min* - R$ 190,00



Reflexologia Podal - 40min* - R$ 94,50



Quick Massage - 20min - R$52,50
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TERAPIAS NATURAIS


Auriculoterapia – 30 min - R$ 84,00



Cromoterapia - 30 min - R$ 84,00



Hidrotox - Terapia de desintoxicação. Para melhores resultados são indicados 10 sessões iniciais. Valores especiais para
pacotes!!! (30 min - R$ 157,50)



Ventosaterapia - Indicada para liberar tensão muscular e contratura muscular, favorecendo o processo de auto-regulação
do organismo e diminuindo quadros de dores. Além de profundo relaxamento e equilíbrio energético (30min - R$ 84,00) +
Mimo MandariN® (10min)



Matrix Aromática - Descubra o aroma da sua personalidade – Atendimentos online e presencial. Incluso seu aroma
pessoal em spray. 45min – R$161,70



Naturologia – Atendimento com terapias integrativas e complementares de saúde como Auriculoterapia, Aromaterapia,
Fitoterapia, Florais de Bach, Cromoterapia, Iridologia (dentre outras), realizado pela Naturóloga Giane Honorato. Indicado
para promoção, manutenção e restabelecimento de saúde. Indicado em casos de insônia, dores, stress, falta de vitalidade,
obesidade etc. Sem restrição de idade. (R$262,50) (atendimentos on line e presencial)

*incluso Mimo MandariN na duração do tratamento

Conheça também nossos Day SPAs, ou se preferir personalize conforme desejar.

MandariN SPA Urbano, desde 2009 especialistas em seu bem estar, saúde e qualidade de vida!!!
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