
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPA Santapele 

Rua Oscar Freire, 384 – Jardins  

Tel. 11 3069 4360 / reservas.sp@santapele.com.br 

www.emiliano.com.br  

 

Horários:  

Segunda à sexta das 7h às 22h 

Sábado das 8h às 22h 

Domingos e feriados das 9h às 20h 

 

 

 

  @hotelemiliano #spasantapele 
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http://www.emiliano.com.br/


 

 

 

BANHOS AROMÁTICOS 

Uma experiência exclusiva para as suítes Emiliano 

Os primeiros registros de banhos datam de meados 

do 2º milênio A.C. no complexo do palácio de 

Cnossos, em Creta, e as banheiras de alabastro 

luxuosas escavadas em Akrotiri, Santorini. 

Os japoneses conhecem e respeitam há muito 

tempo as propriedades relaxantes dos banhos 

quentes. No Japão, é costume se lavar bem em 

um chuveiro antes e, em seguida, tomar um banho 

longo e quente (aliás, quente demais para os 

padrões ocidentais). 

Tomar banho com óleos essenciais é uma 

combinação sinergética maravilhosa. As 

propriedades relaxantes da água quente 

complementam os efeitos de óleos essenciais 

específicos. Banhos aromáticos podem fornecer 

alívio ao estresse e a ansiedade, reduzir dores de 

cabeça, ajudar com dores musculares, hidratar a 

pele, auxiliar no sono ou oferecer uma introdução 

sensual para uma noite romântica com o seu 

parceiro. 

Nossos banhos aromáticos incluem pétalas de 

rosas e água mineral para completar a sua 

experiência.  

 

Relaxante: à base de óleos essenciais de lavanda 

e manjerona. 

Desintoxicante: à base de óleos essenciais de 

cipreste e louro. 

Energizante: à base de óleos essenciais de alecrim 

e gerânio. 

 

Todos nossos blends contêm Óleo de Macadâmia, 

promovendo a saúde da sua pele, deixando-a 

naturalmente brilhante e hidratada. 

        R$ 150 

Precauções: 

* Permanência máxima sugerida de 15-20 

minutos por banho. 

* Em caso de doença cardíaca, consulte o 

seu médico. 

* Mulheres grávidas não são aconselhadas a 

tomar banhos quentes. 

* Beba muita água e evite bebidas 

alcoólicas ou com cafeína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABELEIREIRO E SERVIÇOS 

 

 

Manicure     R$ 140 

Pedicure     R$ 190 

Manicure e pedicure   R$ 330 

Design de sobrancelhas   R$ 320 

Podologia     R$ 380 

 

Escova modelada    R$ 380 

Penteado     R$ 800 

Corte masculino    R$ 520 

Corte feminino    R$ 780 

 

Maquiagem (sem cílios)   R$ 720 

Maquiagem (com cílios)   R$ 840 

 

Meia perna     R$ 200 

Perna inteira    R$ 340 

Virilha     R$ 500 

 

PACOTES 

 

Beauty 1    R$ 600 

Manicure, pedicure e escova. 

 

Beauty 2    R$ 1.300 

Manicure, pedicure, escova e maquiagem. 

(com cílios) 

 

Beauty 3    R$ 1.700 

Manicure, pedicure, maquiagem(com cílios) e 

penteado (baby liss ou preso). 

 

Beauty 4 Men   R$ 600 

Corte e podologia. 

 
 
 

 

 

 

 

Condições  

- Agendamentos sujeitos a disponibilidade, 

sugestão de antecedência mínima de um dia;  

 

- Cancelamentos de tratamentos deverão ser 

feitos com até 2 horas de antecedência ou 

implicarão na cobrança do valor integral do 

tratamento. 


