
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Para todos os que se concentram na recuperação de doenças crônicas ou que apenas buscam reequilibrar o estado 
geral de saúde, este é o programa de saúde e bem-estar mais indicado. Começando com uma avaliação rigorosa e 
integrativa do estado de saúde do organismo, será cuidadosamente elaborado um plano de ação detalhado e 
personalizado para a recuperação. Este programa é especialmente indicado para aqueles que já foram 
diagnosticados com uma doença crônica como autoimune, respiratória, diabetes, aparelho digestivo, renal, etc. ou 
para aqueles que desejam iniciar um processo de otimização e prevenção do aparecimento da doença.  
 

O programa REBOOT & REBALANCE inclui: 
 7 noites de estadia num quarto Duplo Superior 
 Pequeno almoço diário no Restaurante 
 Acesso à Piscina Dinâmica do Banyan Tree Spa Estoril - Circuito HidroBanyan: Hammam, sauna, jacuzzi, 

banho turco, hidromassagem, jactos, duches sensações 
 Acesso ao Ginásio com supervisão de personal trainer  

 

Tratamentos do Programa REBOOT & REBALANCE,  por pessoa: 
-1 Consulta de Biofeedback – Medicina Quântica  
-1 Consulta de Medicina Integrativa  
-1 Consulta de Clínica Geral 
-1 Consulta de Alimentação e Lifestyle Medicinal 
-1 Consulta de Medicina Ayurveda  
-1 Consulta de Psiconeuroimunologia 
-1 Sessão de Osteopatia  
-1 Sessão de Medicina Tradicional Chinesa 
-1 Massagem Banyan Tree Spa Indiana à Cabeça (30-min.)  

-1 Massagem Banyan Tree Spa Balinesa (60-min.)  

-1 Sessão de Watsu  
-1 Sessão de Fisioterapia + 1 Sessão Privada de Pilates Reformer  
-1 Duche Massagem Vichy + 1 Duche de Jacto  
-1 Tratamento Facial Sothys Anti-Age [C] Collagen Hyaluronic™ 

- Actividade fitness em grupo diária no Estoril Wellness Center  (à sua escolha -  1 aula/dia mediante disponibilidade). 
 

01/01 a 30/04       01/05 a 30/06  01/07 a 30/09 

Preços 2018:   01/11 a 31/12       01/10 a 31/10 

Preço por pessoa em quarto DUPLO Superior  € 1.757               € 1.946     € 2.135 

Preço por pessoa em quarto INDIVIDUAL Superior € 2.324                  € 2.702     € 3.080 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os detalhes dos seus tratamentos: 

-1 Consulta de Biofeedback - Medicina Quântica: A Medicina Quântica resulta do mais sofisticado e moderno 

conhecimento frequencial e elétrico, que nos permite medir reações de vários parâmetros corporais, bem como estimular a sua 
reatividade e funcionamento. É uma abordagem moderna de apoio à saúde humana, que se encontra em evolução constante e 
que caminha seguramente para se tornar um ainda maior aliado do tratamento contemporâneo e futuro dos pacientes. 
 
-1 Consulta de Medicina Integrativa: A Medicina Integrativa é a prática clínica simultânea e/ou sequencial, por um mesmo 

profissional ou por uma equipa por si coordenada, da Medicina Clássica com as Terapias Alternativas e Complementares, mais 
as Medicinas Alternativas de prática comum com reconhecimento científico e/ou evidência na prática clínica corrente. 
 
-1 Consulta de Clínica Geral: Nesta consulta o profissional experiente é capaz de observar, avaliar, diagnosticar e tratar 

todas as pessoas, encaminhando, sempre que necessário, o doente para outras especialidades médicas ou cirúrgicas. 
Uma abordagem global e regular dos problemas de saúde é determinante na promoção da saúde e bem-estar. 

 
-1 Consulta de Alimentação e Lifestyle Medicinal: Esta consulta foca-se essencialmente na tomada de consciência e 

consequente decisão de mudar o tipo de alimentação, a disposição e até o estilo de vida. Inspira as pessoas a viverem de forma 
mais informada, a todos os níveis. O objectivo é o cliente ser autónomo, ter controlo sobre o seu dia-a-dia, uma nova 
perspetiva, que é sempre única e pessoal e alcançar um estilo de vida adequado ao seu perfil. 
 

-1 Consulta de Medicina Ayurveda: Nesta consulta de Medicina Ayurveda, é efetuado um diagnóstico para identificar qual 

o Dosha predominante do paciente. Algum eventual desequilíbrio interno entre os Doshas estará na origem da patologia e 
sintomas que o paciente apresenta, e o manter do equilíbrio entre os Doshas é uma forma excelente de prevenir o 
aparecimento de alguma doença.  

-1 Consulta de Psiconeuroimunologia: Trata-se de um modelo psicoterapêutico integrativo que procura compreender e 

ajudar o paciente a despertar a uma nova consciência de saúde, através da prática do auto-conhecimento e do auto-
reconhecimento. Baseia-se nas evidências científicas aportadas pela Psiconeuroimunologia, que explica como acontece a 
comunicação entre o corpo e a mente, de forma a compreender como as nossas vivências, os nossos pensamentos, emoções e 
atitudes afectam a nossa biologia e qualidade de vida.  

 
-1 Sessão de Osteopatia:  A Osteopatia é uma terapia holística que tem na sua base conhecimentos de anatomia, fisiologia 

e patologia, e ainda sobre a forma como as três componentes se interligam, influenciam e intervêm no surgimento da doença.  
A Osteopatia defende que o corpo tem a capacidade e os meios necessários para a sua auto-cura, por isso o osteopata, através 
da avaliação das diferentes estruturas (músculo-esqueléticas, viscerais, nervosas, etc.) e das suas funções, aplica um conjunto 
de técnicas exclusivamente manuais, a fim de retificar todas as disfunções que comprometem a homeostasia do corpo. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-1 Sessão de Medicina Tradicional Chinesa: Cuidar do corpo e da mente de forma menos invasiva para o corpo, sem fármacos nem 

antibióticos, é o objectivo das terapias alternativas aplicadas pela medicina tradicional chinesa.  

 
-1 Massagem Banyan Tree Spa Indiana à Cabeça: Esta massagem é ideal para aliviar o stress ou a fadiga mental. A forte pressão 

aplicada nos pontos de acupuntura desbloqueia o fluxo de energia, proporcionando uma sensação de descanso absoluto e alívio da tensão. 
 

-1 Massagem Banyan Tree Spa Balinesa: Um tratamento de intensidade média a forte, onde serão massajados profundamente os 

tecidos corporais. A sua terapeuta aplicará uma pressão com as palmas das mãos e com os dedos em movimentos firmes, combinados com 
uma mistura única de óleos essenciais. Esta massagem melhora a circulação, fluxo de energia e alivia a tensão. 
 
-1 Sessão de Watsu: Técnica de Hidroterapia profundamente relaxante onde os movimentos são combinados com massagens e pressões 

em pontos de acupressão fundamentados no Zen-Shiatsu, enquanto se flutua acompanhado do terapeuta numa  piscina com água a 35ºC. 
 
-1 Sessão de Fisioterapia: : Actua na recuperação, reeducação, reabilitação e prevenção de incapacidades originadas por 

disfunções físicas, do foro funcional músculo-esquelético, cardiovascular, respiratório e neurológico 
 

-1 Sessão Privada de Pilates Reformer: Nesta sessão privada de Pilates, serão utilizados os aparelhos e acessórios 

originalmente projectados por Joseph Pilates de acordo com os objectivos e necessidades especificas de cada aluno.  
 
-1 Duche Massagem Vichy:  Massagem corporal acompanhada de jactos de baixa pressão. Este tratamento tem uma acção sedativa e 

calmante promovendo o relaxamento e o alívio do stress. 

-1 Duche de Jacto: Consiste num jacto de água regulável em pressão e temperatura. Ideal para revitalizar, tonificar os músculos e activar 

a renovação celular ao mesmo tempo que estimula a circulação sanguínea e o retorno venoso com consequentes efeitos anti-celulíticos. 

-1 cuidado Facial Intensivo Sothys Anti-Age [C] Collagen Hyaluronic™: Cuidado anti-envelhecimento à medida, de 

elevado desempenho, adaptado à verdadeira idade da sua pele. Uma resposta específica e eficaz com princípios activos anti-
idade: o ácido Hialurónico e o colagénio. A pele fica mais jovem ao nível das rugas e firmeza, mais luminosa e tonificada 

-Aulas Fitness em grupo diárias: A sua escolha de 1 aula em grupo por dia. 

 
 
 
 
 
 

Os valores apresentados são por pessoa em EURO e incluem IVA. Tratamentos do programa sujeitos a disponibilidade. Todas as actividades devem ser 

reservadas com um mínimo de 7 dias antes da data de chegada. O Hotel reserva-se ao direito de cancelar/alterar o programa sem aviso prévio. 
 

 

Para reservas ou mais informações, queira por favor contactar:  reservations@hotelestorilpalacio.pt  Tel.:(+351) 214 648 000 

mailto:reservations@hotelestorilpalacio.pt

