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SERVIÇOS E PREÇOS 

BELEZA & ESTÉTICA 

 
 
TRATAMENTOS FACIAIS Sothys 

Há 60 anos que o sucesso da Sothys no universo da cosmética, repousa nos valores que 
contribuíram para firmar a sua identidade, combinando produtos de grande eficácia que 

respondem a todas as necessidades da pele e um método exclusivo, Digi-esthétique®.  
A Sothys tem ao seu dispor Produtos e Cuidados Profissionais com toda a qualidade e eficácia comprovada 
apresentando resultados visíveis e duradouros. 

Essencial oxigenante e vitamínico       55 min   50,00 € 
Fundamental para Homem       55 min   50,00 €   
Limpeza profunda de pele       90 min   60,00 € 
Cuidado contorno de olhos       55 min   40,00 € 
Pro Peel - Peeling GlysalacTM       60 min   50,00 € 
Hidratação intensiva Hydra3HATM       75 min   65,00 € 
Tratamento intensivo Detox EnergieTM     90 min   85,00 € 
Prestige Excellence Secrets       80 min   90,00 € 
Radiofrequência (rosto, pescoço e decote)      50 min   65,00 € 
 
 
TRATAMENTOS FACIAIS Biologique Recherche 

A Biologique Recherche é uma linha de produtos de luxo de alta cosmética Francesa, que utiliza 
fórmulas originais e com um nível muito elevado de concentração de plantas, extratos  marinhos 
e biotecnológicos. Uma marca de cuidados da pele dedicados a ativar os processos de 
regeneração e auto-reparação das células, para melhorar a luminosidade e qualidade da epiderme 

e combater o envelhecimento. Cada tratamento facial é altamente personalizado de acordo com cada Instante de 
Pele© para alcançar resultados imediatos e duradouros. 

Limpeza de Pele - Phase d´Initiation      60 min   70,00 € 
Booster Soin Oxygénant VIP 02      60 min   90,00 € 
Booster Soin restructurant et lissant      60 min   95,00 € 
Tratamento Caviar Integral       60 min   95,00 € 
Tratamento anti-age Seconde PeauTM     60 min             140,00 € 
Tratamento Micropuncture Labc Regenerante Anti-age   45 min             180,00 € 
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TRATAMENTOS FACIAIS Arôms Natur 

A Arôms-Natur®, marca de alta cosmética natural Holística com ingredientes concentrados 100% 
naturais, elaborados com matérias primas, extratos de plantas, óleos essenciais e águas florais. 
Reequilibre-se com o poder da natureza. 
Todos os nossos fitocosméticos, nutricosméticos e metodologia são elaborados com base num alto 

nível de qualidade. 

Limpeza profunda de pele Natur      60 min   65,00 € 
Peles Sensíveis        75 min   50,00 €  
Oval do Rosto Café Verde        75 min   80,00 € 
Lift & Repulping facial        120 min  85,00 € 
 
 
ESTÉTICA AVANÇADA 

Fillers de ácido hialurónico       a partir de  200,00 € 
Skinbooster    valor p/sessão na compra de 1 pack de 3 sessões  170,00 € 
Mesoterapia facial com derma-roller      a partir de  150,00 € 
Redermalização        a partir de  350,00 € 
Toxina botulínica        a partir de  300,00 € 

Os tratamentos de harmonização facial são todos realizados por um profissional de saúde com formação e habilitado para este tipo 
de procedimentos estéticos e sujeitos a uma avaliação prévia. 

 
 
TRATAMENTOS DE CORPO  

Drenagem linfática manual          60 min / 90 min     65,00 € / 90,00 € 
Esfoliação corporal e massagem hidratante Arôms Natur   70 min   50,00 € 
Massagem Body Sculpt Arôms Natur      45 min   60,00 € 
Desintoxicação corporal com lodo marinho Arôms Natur   120 min  75,00 €         
Chá verde lipolítico intensivo Arôms Natur     120 min  85,00 €         
Café Verde liposculpt Arôms Natur      120 min  90,00 €         
Deluxe body sculpt Arôms Natur      120 min  80,00 €    
Lift & repulping corporal Arôms Natur      120 min  80,00 €  
Radiofrequência corpo (Zona)      50 min   65,00 € 
Cavitação Mediante avaliação prévia / teste colesterol   50 min   85,00 € 
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EPILAÇÃO, MANICURE & PEDICURE 

Manicure   25,00 €   
Pedicure  35,00 € 
Troca de Verniz 10,00 € 
 
Epilação Senhora 

Perna inteira + Bikini Line + Axila + Buço 50,00 €  
Perna inteira + Bikini Line   35,00 €  
Meia perna / Perna inteira   18,00 € / 25,00 €  
Perna inteira / Bikini Line   25,00 € / 15,00 €  
Brazilian (virilha profunda)   17,50 €      
Virilha integral     20,00 € 
Axilas / Buço     12,00 € / 7,50 € 
Rosto / Sobrancelhas    12,00 € / 10,00 € 
Braços      18,00 € 
 
Epilação Homem 

Tórax + Abdómen    24,00 € 
Costas / Axilas     24,00 € / 12,00 € 
Perna inteira / Braços             35,00 € / 20,00 € 
  


