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O equilíbrio entre o corpo e a mente é o foco principal da nossa 
filosofia, porque sabemos que este equilíbrio é fundamental para a sua 
vida.

Criámos para si o espaço sensorial onde apenas tem de se deixar levar 
pelos sentidos.

O Acqua Lisboa é o novo conceito de Spa Urbano que alia terapias 
tradicionais com modernas técnicas de redefinição corporal. Agora já 
pode mimar o espírito e manter o seu corpo em forma através de uma 
experiência relaxante e tranquila.

Descubra a mistura exótica das terapias vindas de todo o mundo, num 
espaço preenchido de tranquilidade, reflexão, rejuvenescimento.

Deixe-se levar pelos seus sentidos.

Venha descobrir o verdadeiro sentido de

O SPA



Qualidade
A felicidade é feita de momentos.
Momentos A, experiências únicas pensadas e criadas para si, num ambiente 
pleno de tranquilidade, onde o equilíbrio dos sentidos harmoniza corpo e 
mente.

Momentos com alma.

Momentos 

Porque acreditamos que a perfeição existe, criar estes momentos é a nossa 
missão.
Um corpo de especialistas e terapeutas certificados, a adesão às melhores 
práticas e a atenção aos pequenos detalhes, para que a sua experiência seja 
única.

Somos o primeiro SPA Urbano Português membro da 
International SPA Association, guiando-nos pelos mais 
elevados padrões internacionais de qualidade.
Seguimos um Código de Conduta que promove a transparência 
e empatia com o cliente, garantindo-lhe direitos, qualidade no 
serviço, urbanidade no trato e cortesia. 

Acreditamos no desenvolvimento sustentável e 
preocupamo-nos com o Ambiente. 
Por isso, utilizamos produtos naturais em parte dos 
nossos Rituais SPA e procuramos sempre obter a sua 
rastreabilidade de origem.
Por isso os produtos Acqua 100% são 100% naturais, com 
registo no INFARMED e rigoroso controlo de qualidade. 

Porque acreditamos que assim lhe prestamos um melhor serviço.
E porque este planeta é de todos nós.



Encontre algo único, que não existe em nenhum outro SPA.

A maioria dos nossos rituais são desenvolvidos 
integralmente por nós e utilizam exclusivamente produtos 
Acqua Lisboa100% naturais, com produção artesanal em 
pequena escala e cujas formulas, desenvolvidas em exclusivo 
para o Acqua Lisboa, se encontram registadas no Infarmed   

Por isso não se admire se durante um destes rituais se 
aperceber que o cataplasma possui pétalas verdadeiras 
ou que o esfoliante tem mesmo pedacinhos de caroço de 
alperce. Ou que apetece comer o envolvimento em mel.

Também não se admire se verificar efeitos terapêuticos 
imediatamente, já que as fórmulas naturais são muito mais 
eficazes.

100% Natura



Tudo o que precisa saber
SPA Etiquette

Aberto nos dias úteis das 08.00 às 21.00h e Sábados, Domingos e Feriados 
das 10.00h às 19.00h.

As reservas podem ser feitas directamente no SPA ou através do site      
www.acqualisboa.pt.

Por favor chegue 10 minutos antes do seu tratamento, para ter tempo de 
se preparar e relaxar. Procuramos cumprir com os horários de marcação, 
pelo que qualquer atraso no início do tratamento fará com que este seja 
encurtado, reduzindo o seu pleno benefício 

Se necessitar de cancelar a sua marcação solicitamos 12 horas de aviso 
prévio, caso contrário esta será cobrada.

Durante os tratamentos por favor informe o seu (sua) terapeuta se está 
confortável ou não, muito quente ou muito frio, se a pressão realizada está 
demasiado suave ou forte.

Se tem uma lesão particular ou limitação física, por favor explique e partilhe 
com o seu (sua) terapeuta. Sinta-se à vontade para conversar ou ficar em 
silêncio durante o seu tratamento. Os nossos colaboradores irão respeitar o 
seu desejo. O nosso objectivo é proporcionar-lhe uma experiência positiva.

Por favor remova todas as jóias e roupas. Terá à sua disposição roupão, 
descartáveis, chinelos e toalhas. Solicitamos que desligue o seu telemõvel à 
entrada, para que nada perturbe a sua permanência no SPA.



Os Rituais Acqua

A dois
Tesouro Azteca - 1h00

Viagem aos 5 sentidos - 1h15

Premium a Dois - 2h00

Noivos

Perseu - 4h30

Andrómeda - 4h30

Premium
Hamman - 1h30

Jóia do Adriático - 2h00

Equilíbrio em Lanai - 3h00

Envolvimentos
Terapia do Sol - 1h15

Viagem ao Equador - 1h15

Terapia de Baco - 1h15

Fruto das Balcãs - 1h15

Corpo - Massagem
Menthe - 30 min

Eleve o Espírito - 1h00

6º Sentido - 1h00

Rosto
Mini- Facial - 30 min

Akooa Moreha - 1h00

Rejuvenescimento - 1h00

Corpo e Rosto
Refúgio em Maui - 1h15

Amanhecer em Veracruz - 
2h00

Especiais Homem
Areia Dourada - 1h00

Rota da Índia - 1h30

Em Grupo
Corpo ou Rosto - 30m/1h00 

Corpo e Rosto - 1h00 / 1h30

Sazonais
Amanhecer em Lisboa (corpo e 
rosto) - 1h00 / 1h30

Exóticos

Lokahi Mana - 50min 

Montanha Sagrada - 1h00

Néctar de Malabar - 1h00

Templo dos Deuses - 1h00 

Rota da Índia - 1h30

Terapêuticos 

Equilibrium - 1h00

Néctar Real - 1h00

Flor de Damasco -  1h00

Caminho do Equilíbrio - 1h00 

Mara Kuya - 1h15



Rituais de SPA
Deixe-se ir....



Para começar
Rituais de Corpo simples

7

Menthe 
Massagem de costas - 30 min
Tal como a ninfa que lhe dá o nome, a Menta é o elemento principal 
deste ritual terapêutico, perfeito para acalmar no final do dia. Uma 
massagem de costas e pescoço que alivia músculos e articulações 
e, graças ao bálsamo de hortelã-pimenta, tem um profundo efeito 
terapêutico e calmante.
Para ganhar alento para o regresso a casa. 

Eleve o Espírito 
Massagem de Relaxamento - 60 min
Liberte todas as tensões e entre num mundo bem-estar com esta 
massagem com óleo de jojoba.

Sexto Sentido 
Massagem Personalizada - 60min
Misto de magia, música e toque corporal. Uma massagem feita à sua 
medida, com óleos essenciais seleccionados por si.

1 M

1 M

1 M



Lokahi Mana 
Massagem Havaiana Lomi-Lomi - 50 min

A massagem terapêutica Havaiana e a arte 
havaiana de curar através do toque para 
restabelecer a harmonia da vida (lokahi) 
e de energia vital (mana). Partindo da 
massagem havaiana, sinta a energia do toque 
ao som da música local nesta massagem de 
relaxamento exótica e inesquecível. 

Montanha Sagrada 
Massagem Geotermal - 1h00

Massagem profunda de relaxamento e 
de re-energização onde se faz o uso das 
pedras quentes e frias. Utilizam-se os efeitos 
energéticos das pedras vulcânicas de Basalto 
lisas e macias em vários pontos do corpo, 
juntamente com as qualidades dos óleos 
essenciais.

Néctar de Malabar 
Ritual de Coco, 100% Natural - 1h00

Iniciamos com o esfoliante com Cocus 
Nucifera extra-virgem 100% natural, para 
preparar o corpo. Segue-se a massagem 
anti-oxidante, com agradável aroma de coco, 
100% natural.

Templo dos Deuses
Massagem com Velas Perfumadas - 1h00 

Já utilizado pelos Deuses no Renanscimento 
e símbolo de sensualidade, o óleo de vela 
derretida em contacto com a pele oferece 
sensações únicas e de bem-estar.
Deixe-se envolver por um método de 
massagem diferente, que une os benefícios da 
hidratação, o efeito relaxante e equilibrante 
da aromaterapia com os movimentos de 
uma massagem.
Um ritual único onde verdadeiramente o 
relógio pára e a vida ganha tempo.

Rota da Índia 
Ritual de Especiarias Afrodisíacas - 1h30

Deixe-se levar por esta massagem relaxante 
e sinta as propriedades do óleo de açafrão 
ou de canela a que antecede uma magnífica 
esfoliação à base de especiarias, como a noz-
moscada, a baunilha, o cardomomo, entre 
outras. 

Termine com uma infusão exclusiva, para 
reequilibrar e relaxar profundamente.

  

Exóticos
Rituais criados para relaxar após um dia ou semana de stress. 
Todos com características únicas. Todos inesquecíveis.

1 M

1 M

1 M X

1 M X

1 M



Terapêuticos

Equilibrium
Ritual Relaxante para Desportistas - 1h00

Banho Turco e Massagem Desportiva, perfeitos para 
depois de fazer desporto

Iniciamos com o banho turco. O vapor e calor num 
ambiente reservado e confortável, desintoxica e 
purifica o corpo. Perfeito para desligar do mundo e 
encontrar o equilíbrio entre a mente e o corpo.

Segue-se uma massagem desportiva/terapêutica, 
essencial para recuperar muito mais rápido do 
cansaço diário ou de uma lesão.
Como novo

Caminho do Equilíbrio
Massagem a 4 mãos - 1h00

Com raízes na antiga Índia, esta massagem de 
relaxamento promove o equilíbrio energético entre o 
Yin e o Yang pela acção sincronizada de dois terapeutas 
e a fina nebulização de água do duche vichy, ao som de 
música exótica e aromas de óleos essenciais.

Néctar Real 
Ritual  Rejuvenescedor com Mel, 100% Natural - 1h15

O Mel e o Açúcar aliam-se ao Chá Verde neste ritual 
que purifica e rejuvenesce corpo e espírito.
Começamos com a esfoliação com Mel puro e Açúcar 
que prepara a pele, retirando impurezas e a deixa 
sedosa. 
Passamos para a massagem de corpo inteiro com 
óleo de Chá Verde, que relaxa, hidrata e nutre a pele 
profundamente. Sensações e aromas que mimam o 
corpo e libertam a alma.

Flor de Damasco 
Ritual com pindas artesanais de alfazema - 50 min

Preparamos o corpo com o óleo essencial aquecido, 
para acalmar e tornar a pele receptiva. 
Prosseguimos com a suave massagem de corpo inteiro 
com a pinda de alfazema fresca e especiarias envoltas 
em puro linho, uma envolvência que relaxa e acalma 
e transmite à pele os efeitos terapêuticos das plantas 
frescas. Terminamos com uma infusão exclusiva, para 
regressar lentamente à cidade.

Mara Kuya 
Ritual hidratante e rejuvenescedor com Maracujá 
-1h15

Mime o seu corpo com este fantástico tratamento á 
base de maracujá.
Iniciamos com o esfoliante de maracujá que prepara a 
pele e começa a relaxar o corpo. 
O aroma do Maracujá aliado às propriedades 
terapêuticas deste fruto, antecipando a viagem que se 
segue.

Prosseguimos com a massagem de relaxamento com 
o Bálsamo de Maracujá. Um bálsamo doce e meigo, 
rico em Vitamina C, que hidrata profundamente a pele 
e a deixa sedosa e suave ao toque. O corpo descansa 
e a mente voga por locais tropicais distantes.

Terminamos com a infusão quente e fresca, que traz 
de volta à cidade, lentamente. Calmamente. 

1 M X

1 M

1 M X

1 M X

1 M



Variantes dos Rituais com óleos ou esfoliante específicos para Homem

Areia Dourada
Ritual de Massagem para Homem - 1h00

O óleo de Argan e o Eucalipto natural fazem deste ritual um momento 
único, combinação esta que asseguram uma pele extremamente macia e 
sedosa ao toque… que elas adoram!
A sua experiência não fica por aqui, aromas e sabores confundem-se neste 
ritual.

Uma mistura de verbena, gengibre e uma pitada de pimenta, fazem parte 
da deliciosa infusão que poderá saborear após o seu ritual. 
Uma mistura …simplesmente sedutora.

Rota da Índia para Homem
Ritual de Especiarias Afrodisíacas - 1h30

Uma versão da Rota da Índia especialmente adaptada para homens, com 
esfoliante com grão ajustado e óleo mais fluido. Só para eles.

Especiais Homem

1 M

1 M X



Amanhecer em Lisboa
Ritual de Corpo ou Corpo e Rosto com Pequeno-Almoço - 1h00 / 1h30

A combinação perfeita de massagens de relaxamento e tratamentos de rosto 
seguidos de pequeno-almoço no conforto e exclusividade do SPA, para iniciar o 
dia como nunca num dos espaços mais conceituados da cidade.

Corpo
Massagem Personalizada - 60min 
Liberte todas as tensões e entre num mundo bem-estar com esta massagem 
feita à sua medida, com óleos essenciais seleccionados por si.

Rosto
Tratamento de Rosto Hidratante - 30 min
Tratamento para o rosto que limpa e purifica a face e, em função do tipo de 
pele, hidrata ou reequilibra.

O Pequeno-Almoço:
- Sumo de laranja natural
- Pão de cereais ou baguete
- manteiga; requeijão c/ mel; doce de abobora c/ noz

Ritual feito em parceria com 

1 M F

Sazonais



Para o rosto

Mini-Facial 
Tratamento de Rosto Hidratante - 30 min

Tratamento para o rosto que limpa e purifica a face e, em função do tipo 
de pele, hidrata ou reequilibra.

Akoa Mooreha 
Tratamento de Rosto Hidratante /Equilibrante - 1h00

Como dizem os nativos do Kiribati: Bem-vindo a Mooreha.
Tratamento de boas-vindas para o rosto que limpa e purifica a face e, em 
função do tipo de pele, hidrata ou reequilibra.
A pele readquire maciez e ganha uma sensação de frescura e limpeza 
profunda.

Rejuvenescimento
Tratamento Profundo de Rosto - 1h00

Constituído por ácido hialurónico e ADN, produz um aumento do tónus 
da resistência, da luminosidade e da elasticidade, que proporciona á pele 
um aspecto mais jovem. 
Consegue um efeito “barreira”, que evita a perda de água e mantém um 
alto grau de hidratação cutânea.

1 F

1 F

1 F



Amanhecer em Veracruz
Ritual para Senhora (Rosto e Corpo) - 2h00
Para despertar os sentidos e confortar o espírito, o Acqua 
Lisboa criou este ritual especialmente para elas.

Preciosos e delicados, a Baunilha e o Abacate são 
os principais ingredientes deste ritual completo de 
rosto e corpo que transporta para o exotismo dos 
Olmecas, nas terras de Veracruz. Duas horas de puro 
deleite, exótico e relaxante, onde texturas e aromas 
fazem viajar e esquecer a cidade lá fora e fortalecem 
o espírito.

Iniciamos com a esfoliação corporal à base de baunilha 
e abacate, doce mistura que prepara a pele e a torna 
receptiva.

Prosseguimos com a magnífica massagem de corpo 
inteiro com óleo de baunilha, preciosa especiaria que 
transporta para outros lugares, outras eras, no âmago 
da mitologia Olmeca. A acção estimulante da orquídea 
tropical negra (baunilha do México) alia-se ao efeito 
da “Fruta da fertilidade” (Abacate) para relaxar e 
simultaneamente despertar os sentidos.

Passamos para o rosto, com o luxuoso ritual de 
limpeza, purificação, hidratação e regeneração que 
deixa a pele iluminada e com vida. Com todo o seu 
brilho interior.

Terminamos com a exótica infusão de orquídea branca 
e negra (baunilha do México) e rebentos de chá 
branco da China, que prolonga o momento e permite 
regressar à cidade.

Um verdadeiro mimo para elas, que se prolonga para 
lá do SPA.

Refúgio em Maui 
Tratamento de Rosto Personalizado e Massagem 
Relaxante - 1h15

Uma verdadeira tentação ao ócio onde ao fim de 10 
minutos nos esquecemos do tempo e ao fim de 20 
minutos já não nos lembramos do mundo.
O tratamento antecede uma luxuosa massagem 
de rosto desintoxicante e intensiva seguida de uma 
relaxante massagem lombar com os seus óleos 
essenciais, enquanto se deixa levar numa viagem aos 
cinco sentidos. 
Termine esta experiência com uma fantástica 
massagem à cabeça.

Corpo e Rosto

1 M F X

1 M F X



Terapia do Sol 
Envolvimento em Ouro - 1h15

Envolva-se em verdadeiro ouro marinho, como se de o toque de MIDAS se tratasse.
Um ritual que envolve a pele num subtil véu dourado, deixando-a com subtis reflexos 
e cintilações douradas, perfeito para antes da festa ou daquele jantar especial. 

Iniciamos na sala de SPA com a esfoliação corporal à base de laranja, que prepara e 
purificar a pele. Prosseguimos com o envolvimento, a emulsão em ouro marinho, que 
nutre a pele e a enriquece e nos faz sentir como MIDAS.
Após o duche, passamos para a Sala de Massagem, onde a massagem de corpo inteiro 
com o creme de Ouro relaxa e hidrata. O corpo descansa e a mente viaja até locais 
longínquos.

Finalizamos com a infusão exclusiva de rebentos de chá branco, que prolonga o 
momento e permite observar as cintilações douradas na pele enquanto regressa 
lentamente à cidade. Pronta para aquele evento especial.

Viagem ao Equador 
Envolvimento em Chocolate - 1h00

Sinta as propriedades antioxidantes do Cacau, capazes de ajudar no combate ao 
envelhecimento precoce da pele, proporcionando-lhe uma tez luminosa, firme e 
hidratada. 
Um dos mais emblemáticos envolvimentos de SPA, esta verdadeira experiência de 
aromas, texturas e sensações.

Antes da Festa

Às senhoras, sugerimos os envolvimentos:

1 M W X

1 W



Terapia de Baco 
Vinoterapia - 1h00

Poderoso antioxidante, a uva acumula no interior das suas pepitas e polpa, os 
polifenóis, graças aos quais este envolvimento se converte numa verdadeira cura 
anti-envelhecimento.

Fruto das Balcãs 
Envolvimento em Castanha e Café - 1h15

Oriunda dos Balcãs vem acompanhando a civilização ocidental desde há mais de 
100 mil anos.

A Castanha é ingrediente principal neste ritual intemporal onde em conjunto com 
o café, fazem único e inconfundível.

Deixe-se levar pelo doce aroma da castanha em harmonia com o café, numa 
intensa esfoliação corporal, seguida de uma massagem de corpo inteiro com óleo 
essencial aquecido, cuja suavidade e essência destes dois ingredientes transmite à 
pele uma profunda hidratação.

1 M W X

1 W



Paraíso Azteca 
Rituai de Casal com Chocolate e Pimenta - 1h00
O verdadeiro elixir do amor, segundo o aventureiro e sedutor 
veneziano Casanova.

Aromas e sensações que se libertam no ar, fazem desta massagem um 
inigualável palco onde o chocolate e a pimenta são os verdadeiros 
deuses.
Uma hora de puro deleite nesta massagem de corpo inteiro para 
dois seguida de uma infusão exclusiva e um presente para prolongar 
o momento para lá do SPA.

Os seus sentidos ficarão despertos e apurados, tornando-se sensíveis 
ao toque e à carícia. O presente perfeito para renovar ou fortalecer 
votos de amor.

Viagem aos cinco Sentidos
Rituai de Casal com óleos 100% naturais - 1h15

Sinta a magia desta massagem que relaxa e excita, com óleos 
especificamente criados para ela e para ele, à base de Neroli, rosas 
da Bulgária, canela e gengibre e desfrute desta intensa viagem...

Mais de uma hora de puro deleite seguida de uma infusão exclusiva 
e um presente para dois, para prolongar o momento para lá do SPA.

A dois

2 M

2 M



Premium a Dois 
Ritual VIP para Dois - 2h00 / 2h30

Iniciamos com o banho turco. O vapor e calor num ambiente privado e confortável. 
Perfeito para desligar do mundo e preparar a pele para os mimos que se seguem.

Passamos para a sala do Hamman, a esfoliação com especiarias afrodisíacas. Lado 
a lado, a pele mimada num ambiente único, em que o mármore negro aquecido 
transmite paz e beleza bruta, e nos transporta para palácios de reis de outrora. 

Seguimos para a sala de massagem de casal, o branco leitoso da luz que contrasta 
com o mármore negro que deixámos para trás.  A massagem de corpo inteiro, lado 
a lado mas agora já um pouco mais distantes, num mimo que trata profundamente 
os músculos e nos devolve paz. O corpo descansa e o espírito voa, embalado pelo 
toque e aroma dos óleos essenciais.

Terminamos na sala de relaxamento. O branco que nos envolve e contrasta com os 
tons fortes dos Morangos com Chocolate que acompanham o Espumante Doce, 
para retemperar forças e prolongar o momento. Único.
Duas horas que passam a voar. Um momento para nunca esquecer.
 2 M X )



Hamman
Ritual Premium para Homem no Hamman de Mármore 
Negro - 2h00

Iniciamos com o banho turco. O vapor e calor num ambiente 
privado e confortável. Perfeito para desligar do mundo e 
preparar a pele para os mimos que se seguem.

Passamos para a sala do Hamman, a esfoliação aromática 
que limpa a purifica a pele, num ambiente único, em que o 
mármore negro aquecido transmite paz e beleza bruta, e nos 
transporta para palácios de reis de outrora. 

Prosseguimos com a massagem de corpo, num mimo que 
trata profundamente os músculos e nos devolve paz. O corpo 
descansa e o espírito voa, embalado pelo toque e aroma dos 
óleos essenciais.

Terminamos na sala de relaxamento. O branco que nos 
envolve e contrasta com os tons fortes e taninos da infusão 
específica, para retemperar forças e prolongar o momento. 
Único.

Duas horas que passam a voar.

Jóia do Adriático
Ritual Premium para Senhora (Rosto e Corpo) - 2h30
O Luxo do caviar aliado ao champanhe em um dos tratamentos 
mais excitantes e exóticos que existem. Vai apaixonar-se 
definitivamente por este ritual que trata o seu rosto e o seu corpo 
como nunca imaginou. 

Sumptuosos e exóticos, o Caviar e o Champanhe são os 
principais ingredientes deste ritual completo de rosto e 
corpo que transporta para o exotismo do Império dos Czars. 
Duas horas e meia de puro deleite, exótico e relaxante, onde 
texturas e aromas fazem viajar e esquecer a cidade lá fora e 
fortalecem o espírito.

Iniciamos com a esfoliação corporal à base de champagne e 
pétalas de rosa, mistura exótica que prepara a pele e a torna 
receptiva. Prosseguimos com o envolvimento na máscara 
corporal de puro extracto de champagne, que hidrata e 
rejuvenesce a pela. 
De seguida, a magnífica massagem de corpo inteiro com óleo 
essencial, preciosa especiaria que transporta para outros 
lugares, outras eras, no âmago das epopéias do império Russo

Passamos para o rosto, com o luxuoso ritual de limpeza, 
purificação, hidratação e a máscara de caviar,  que regenera 
e deixa a pele iluminada e com vida. Com todo o seu brilho 
interior.

Terminamos com a exótica infusão de rebentos de chá branco 
da China, que prolonga o momento e permite regressar à 
cidade.
Um verdadeiro mimo para elas, que se prolonga para lá do 
SPA.

1 M F W X )

Premium

1 M W X )



Equilíbrio em Lanai 
Meio Dia no SPA para Pureza, Hidratação e Relaxamento - 3h00
O nosso ritual mais completo, inesquecível.

Deixe-se levar pelo seu imaginário, que durante 3 horas cuidamos de si neste 
ritual completo de corpo e rosto para senhora.
  
Começamos pelo Corpo, a esfoliação corporal com um complexo mineral à 
base de sais marinhos e óleo essencial de laranja, numa viagem a texturas e 
aromas que deixa a pele purificada e receptiva.

Prosseguimos com a máscara de manteiga de karité e mel, doce mistura que 
deixará a sua pele sedosa e nutrida.

Após o duche, passamos para a sala de massagem, onde o corpo é mimado 
com uma massagem com precioso óleo de jojoba, relaxante e extremamente 
hidratante. O corpo descansa e a mente vagueia por lugares longínquos, só 
seus.

De seguida, o Rosto, com um tratamento de acordo com o estado da sua pele. 
Começamos com a limpeza de rosto e esfoliação adaptada ao seu tipo de pele, 
para que esta fique receptiva.
Continuamos com a aplicação de séruns específicos, no rosto e no contorno 
dos olhos, para reparar e iluminar a sua pele, a que se segue a massagem 
de rosto e a máscara de vitaminas, para densificar e alimentar a pele em 
profundidade.
Terminamos com o creme final revitalizante que hidrata e suaviza.
O resultado é uma pele radiante, fresca e com nova vida.

Finalizamos este Ritual com uma infusão exclusiva, que prolonga o momento 
e nutre a alma.

Três horas que passam num instante neste ritual inesquecível.
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Andrómeda
Ritual para Noiva - 4h30m

 
Criámos para si um tratamento VIP, para 
realçar a princesa que há em si.

Meio dia no SPA neste ritual completo para 
Rosto, Corpo, Mãos e Pés, com máscaras 
naturais, preciosos óleos essenciais e 
cataplasmas relaxantes, que retiram o stress, 
iluminam o rosto e reafirmam os contornos 
do corpo. 
Para que esteja perfeita naquele dia perfeito.

Rosto 
Perfeição e frescura

Começamos com a limpeza de rosto e 
esfoliação adaptada ao seu tipo de pele, para 
que esta fique receptiva.
Prosseguimos com a aplicação de séruns 
específicos, no rosto e no contorno dos 
olhos, para reparar e iluminar a sua pele. 
Continuamos com uma massagem de rosto 
e a máscara de cereais e vitaminas exclusiva, 
para densificar e alimentar a pele em 
profundidade. 
Terminamos com o creme final revitalizante 
que hidrata e suaviza.
O resultado é uma pele radiante e com vida.

  

Corpo
Um tratamento de luxo, exclusivamente para 
mulheres.

Preparamos o corpo com o esfoliante 
corporal com extractos de fruta, que deixa a 
pele limpa e preparada. 
Prosseguimos com a massagem com 
precioso óleo de jojoba, que a vai reparar 
e hidratar profundamente e a máscara 
corporal calmante, que liberta aquela réstia 
de stress que ainda possa ter. 
Finalizamos com o creme relaxante, para 
ficar nas nuvens. Uma verdadeira promessa 
de prazer e sedução.

Glamour de mãos e pés
Também merecem.

Delicie-se com este ritual exótico para 
mãos e pés.
Começamos com o tratamento esfoliante, 
que limpa em profundidade e deixa mão e 
pés macios. 
Prosseguimos com a massagem anti 
envelhecimento, terapia que relaxa e alisa. 
Finalizamos com tratamento e maquilhagem 
de unhas, para a perfeição.
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Perseu
Ritual para Noivo - 4h30m

Meio dia no SPA neste ritual de luxo, para 
aclarar, purificar e rejuvenescer a pele do 
rosto, retirar o último vestígio de stress 
do corpo e renovar e cuidar mãos e pés.

Não só um mimo para todo o corpo como 
uma verdadeira cura para o espírito. Fica 
como novo, pronto para aquele grande 
dia.

Rosto
Tratamento revitalizante e rejuvenescedor 
onde a pele cansada, sem brilho e com 
impurezas ganha um aspecto saudável e 
radiante.

Começamos com a limpeza e esfoliação 
adaptada ao tipo de pele, que remove 
impurezas e purifica. 
Prosseguimos com a reparação de olhos 
e rosto com séruns adequados ao estado 
da pele, que alisam, hidratam e preparam 
a pele.
Continuamos com a massagem facial e a 
máscara à base de cereais que vai renovar 
e alimentar a pele em profundidade. 
Terminamos com o creme final que deixa 
a pele revitalizada, rejuvenescida, com 
energia extra.

 

Corpo
Para libertar do stress.

Iniciamos com o esfoliante à base de 
laranja, doce preparado que purifica e 
prepara a pele para o tratamento.
Prosseguimos com a massagem de corpo 
com óleo de jojoba, para hidratar em 
profundidade e a máscara de manteiga de 
karité e mel, que alimenta e renova a pele.
Finalizamos com o creme relaxante, para 
aquele “extra” anti-stress.
Uma verdadeira cura para o espírito.

 

 

Glamour mãos e pés
Renovados e cuidados.

Um verdadeiro mimo para mão e pés 
que se inicia com o tratamento esfoliante 
aromático, para limpar e purificar, seguido 
da massagem anti-envelhecimento que 
amacia, alisa e relaxa. Como novo.
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O Acqua Lisboa disponibiliza rituais em grupo com a capacidade de atender em simultâneo 
4 ou 6 pessoas, mediante marcação prévia

Pode optar pelos rituais abaixo, que beneficiam de oferta progressiva em função do número 
de pessoas, ou solicitar-nos uma solução à medida para grupos superiores a 8 pessoas.

Rituais em Grupo
Rituais personalizados de Corpo e Rosto -  30 min / 1h00 / 1h30

A combinação perfeita de massagens de relaxamento e tratamentos de rosto num 
dos espaços mais conceituados da cidade.

Corpo
Massagem Personalizada - 30 / 60min 
Liberte todas as tensões e entre num mundo bem-estar com esta massagem feita 
à sua medida, com óleos essenciais seleccionados por si.

Rosto
Tratamento de Rosto Hidratante - 30 min
Tratamento para o rosto que limpa e purifica a face e, em função do tipo de pele, 
hidrata ou reequilibra.

Em Grupo
Despedidas de solteiro, celebrações, eventos,...



Preços

Ritual Características Dur. (min) Preço

Corpo - Massagem
Menthe 30 30€
Eleve o espírito 30 / 60 30€ / 60€
Sexto Sentido 30 / 60 30€ / 60€
Banho Turco Simples 15 20€

Exóticos
Lokahi Mana. 50 60€
Montanha Sagrada 75 75€
Néctar de Malabar 75 75€
Templo dos Deuses 75 75€
Rota da Índia. 90 100€

Terapêuticos
Equilibrium 75 75€
Caminho do Equilíbrio 60 120€
Néctar Real 75 75€
Flor de Damasco 75 75€
Mara Kuya 75 75€

Especiais Homem
Areia Dourada 60 60€

Sazonais
Amanecer em Lisboa 
Corpo / Corpo e Rosto 60 / 90 70€/ 100€

Rosto
Mini-Facial 30 30€
Akooa Moreha 60 60€
Rejuvenescimento 60 100€

Ritual Características Dur (min) Preço

Corpo e Rosto
Refúgio em Maui 75 75€
Amanhecer em Veracruz 120 120€

Envolvimentos
Terapia do Sol 75 80€
Viagem ao Equador 75 80€
Terapia de Baco 75 80€
Fruto das Balcãs 75 80€

Premium
Hamman 120 130€
Jóia do Adriático 150 180€
Equilíbrio em Lanai 180 190€

A Dois
Tesouro Azteca 60 110€
Viagem aos 5 sentidos 75 140€
Premium a Dois 120 200€

Noivos
Perseu 270 280€
Andrómeda 270 280€

Em Grupo
Rosto 30 30€
Corpo Local /Completo 30 / 60 30€ / 60€
Corpo e Rosto 60 / 90 60€ / 90€

Preços com IVA (23%) incluído
Os preços podem ser alterados sem aviso prévio. 

1 Para 1 pessoa

2 Para 2 pessoas na mesma sala

M Massagem

F Rosto - tratamento facial

W Envolvimento

X Exfoliação

Exclusivo para Homem

Exclusivo para Senhora

) Premium

Apto para Grávidas
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Horário

}  Dias Úteis: 08 - 21.00h

}  Sábados, Domingos e Feriados: 10 - 19.00h

Contactos e Reservas

☎ (+351) 218 949 220 / (+351) 918 546 767

@  mail@acqualisboa.pt

w  www.acqualisboa.pt

G  facebook.com/acqualisboa

Meios de Pagamento

€ #

Estacionamento

 3 parques públicos no raio de 50 metros. Parquímetro.

Informações Úteis
Morada

Rua do Mar do Norte, Lt 1.02.2.1E
Parque das Nações, 1990-091 Lisboa
Portugal

♻ Impresso em papel reciclado
® 2012  Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução ou cópia sem autorização exprressa do autor. 
O nome e logotipo Acqua Lisboa são marcas registadas
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