


SUSANA BALBO WINEMAKER’S HOUSE & SPA SUITES

RITUAIS SIGNATURE



SB – SIGNATURE TREATMENTS

Susana Balbo Winemakers´ House & Spa Suites oferece ¨SB - Rituals¨.

São 2 rituais restauradores de assinatura, baseados na filosofia da 

árvore da vida, com terapias únicas e técnicas ancestrais, trazidas de 

diferentes cantos do planeta, inspiradas na Natureza Sagrada.

Dois rituais, de bem-estar multissensorial, únicos no mundo, 

especialmente concebidos pelo nosso Wellness Butler, onde tudo 

simplesmente acontece na privacidade das suites.



SB – FRUTOS DE LA VID (90 MIN)

O RITUAL

Este ritual restaurador oferece uma vinoterapia exclusiva, da adega à sua 

suíte. Graças à generosidade de Susana, que conseguiu captar a sabedoria 

da videira e transmiti-la com paixão em cada produto, concebemos este 

ritual exclusivo onde o vinho é o protagonista.

O ritual começa com um banho de vapor para acalmar a mente e preparar a 

pele para as terapias restauradoras. Para começar, uma esfoliação corporal 

com sementes de uva ou sais de vinho em óleo mineral irá limpar a pele, 

através de sua aplicação com manobras de massagem suaves, produzindo 

uma varredura de todas as impurezas, deixando-a macia e sedosa, 

aproveitando os benefícios dos princípios ativos antioxidantes .do vinho, 

dando juventude ao corpo e ao seu espírito. Um duche restaurador especial 

será a ponte perfeita para continuar com um envolvimento de hidratação e 

terminar com uma massagem à sua escolha com óleo de semente de uva. O 

ritual se completa com um banho restaurador com sais, lavanda e tomilho.

SEQÜÊNCIA

1. Ritual de iniciação

2. Banho de vapor (5 minutos)

3. Esfoliação corporal com semente de uva (20 minutos)

4. Chuveiro restaurador especial

5. Envolvimento de hidratação corporal com vinho (30 minutos)

6. Massagem à sua escolha de 30 minutos (pés / pernas / pescoço e

ombros / costas)

7. Banho restaurador de sais, lavanda e tomilho (quando

eles decidem)



SB – DELUXE DETOX (3 HS)

O RITUAL

Este ritual purificador se propõe a libertar o corpo, mente e espírito de 

toxinas nocivas e canalizar a energia para um local de relaxamento, paz e 

realização, criando uma ligação entre o mundo visível e o mundo espiritual.

O ritual começa na sauna seca para remover toxinas prejudiciais do corpo e 

ativar a circulação. Siga com um mergulho de aromaterapia e sais 

desintoxicantes para começar a jornada para o relaxamento completo. A 

próxima etapa do banho de vapor à base de ervas abrirá as vias 

respiratórias, contribuindo para uma melhor oxigenação do corpo e da 

mente.

A experiência continua com uma esfoliação aromática com a exclusiva 

técnica Yon-Ka que começa com uma compressão nos pés, seguida de uma 

limpeza termal em todo o corpo, que se segue com um duche restaurador 

para terminar com uma requintada massagem Aroma Luxe.

A experiência se completa com a terapia facial Plaisir d'Aromes Radiance

para proporcionar oxigenação e luminosidade ao rosto.

SEQÜÊNCIA

1. Ritual de iniciação

2. Sauna seca de 10 minutos (disponível apenas nas suítes Spa Master)

3. 10 min de banho de vapor de ervas

4. Chuveiro restaurador especial

5. Terapia Corporal, Hidratação e Conforto SOIN VELOURS de 60

minutos.

6. Terapia facial Plaisir d'Aromes Radiance de 60 minutos

7. Banho de cuba purificante à base de sais, alfazema e alecrim. (no

momento em que decidem)




