Tratamento Faciais
Facial Treatments
Facial Phyto-Aromático Expert by Sisley Paris/The Sisley Paris Expert PhytoAromatic Facial
À base de fito-cosmetologia Sisley e óleos essenciais, esta é uma experiência
única com resultados imediatos e customizada para todos os tipos de pele. O
tratamento Phyto-Aromático Facial é uma jornada sensorial de suavidade e
prazer que diminui linhas de expressão e purifica a pele, deixando-a radiante e
descansada. Terapeutas customizarão os seguintes tratamentos de acordo
com suas necessidades: Hidratante, Radiante, Conforto Extremo, Restaurador,
Purificador ou Pele Perfeita.
With Sisley phyto-cosmetology and essential oils, this is a truly unique experience
with immediately beauty results. The Phyto-Aromatic Facial is a sensual journey
of softness and pleasure, that smoothes expression lines and purifies the skin,
revealing its radiance and freshness. Therapists will cater the following
treatments according to your needs: Hydrating, Radiance, Comfort Extreme,
Restorative, Purifying or Skin Perfecting.
60 min. + 10 min.* R$620,00
Programa / Package 10X 60 min. + 10 min.* R$4.960,00

Facial para Homens Phyto-Aromático Expert by Sisley Paris/ The Sisley Paris
Expert Phyto-Aromatic Facial for Men
Exclusivamente desenvolvida para pele masculina, este facial oferece um
momento de relaxamento graças a um ritual único e específico. Combina
eficiência e bem-estar para uma pele mais hidratada, tonificada e
rejuvenescida.
Exclusively designed for men, this facial offers a moment of relaxation thanks to
a very specific ritual. It combines efficiency and well-being for a hydrated,
toned and fatigue-released skin.

60 min. + 10 min.* R$810,00
Programa / Package 10X 60 min. + 10 min.* R$6.480,00

Facial Phyto-Aromático Sisley Paris Supremo para os Olhos/ The Sisley Paris
Phyto-Aromatic Supreme Rejuvenating Eye Treatment
Este tratamento foca na região do contorno dos olhos: rugas, linhas finas,
olheiras, inchaço e flacidez das pálpebras. O olhar fica mais radiante, linhas de
expressão são suavizadas e o contorno dos olhos é rejuvenescido.
This treatment targets the problems of the eye contour: wrinkles, fine lines, dark
circles, puffiness and sagging of the eyelids. The look is relaxed and the eye
contour is rejuvenated and radiant.

60 min. + 10 min.* R$980,00
Programa / Package 10X 60 min. + 10 min.* R$7.840,00

Facial Phyto-Aromático Sisley Paris Anti-Envelhecimento/ The Sisley Paris AntiAging Phyto-Aromatic Facial
Para uma ação completa anti-envelhecimento em 90 minutos inesquecíveis,
este tratamento oferece todos os benefícios de 10 anos de pesquisa para
criação do produto Sisleya Global Anti-Age. O resultado é um tratamento
completo que envolve procedimentos sofisticados, com remodelação e
restauração da pele em profundidade. Linhas finas e rugas são suavizadas. A
epiderme fica mais tonificada, firme e resistente. A pele fica mais jovem e
saudável.
For a global anti-aging action in 90 unforgettable minutes, this facial offers all of
the benefits of the ten years of research and development of Sisleÿa Global
Anti-Age. It results in a complete treatment involving sophisticated procedures,
with in-depth remodeling and the restoring of a youthful skin. Fine lines and
wrinkles are smoothed. The epidermis is toned, firmer, more resilient. Skin
appears younger and healthier.
90 min. + 10 min.* R$980,00
Programa / Package 10X 90 min. + 10 min.* R$7.840,00

Facial Phyto-Aromático Sisley Paris Supremo Anti-Envelhecimento/ The Sisley
Paris Phyto-Aromatic Supreme Anti-Aging Facial
A Sisley Paris criou um tratamento de 90 minutos com 20 minutos de massagem
modeladora para instantaneamente revitalizar sua pele. Com uma sequência
exclusiva de movimentos altamente eficientes, o protocolo inclui o uso do
produto anti-envelhecimento Supremya Noite da Sisley. Seus contornos ficam
mais definidos, linhas finas e rugas são suavizadas e a pele fica mais tonificada.
Sisley has designed a 90-minute treatment incorporating 20 minutes of muscular
remodeling to instantly revitalize the skin. Using an exclusive sequence of highly
effective massage techniques, its protocol includes Sisley’s Supreme anti-aging
skincare Supremya At Night. Your features seem redefined, lines are smoothed,
skin is more toned.
90 min. + 10 min.* R$980,00
Programa / Package 10X 90 min. + 10 min.* R$7.840,00

*Para potencializar os benefícios do seu tratamento, o SPA Santapele tem o prazer de lhe presentear com 10
min. adicionais de boas-vindas em todos os tratamentos com duração acima de 60 min.
* In order to optimize your treatment, the Santapele SPA has the pleasure to offer you an additional 10 min. of
welcome ritual in all treatments of 60 minutes or more.

