SUMMERTIME ESSENTIALS

SLIMMING SCRUB AND WRAP
ESFOLIAÇÃO E ENVOLVIMENTO ADELGAÇANTE
60 MIN’
Welcome summertime with dedicated skin care. Start with a body scrub to attain a smoother and more
uniform skin. Complement this detoxifying treatment with a Green Tea wrap to eliminate the toxins
in the blood flow and absorb all necessary minerals for a stronger, healthier and more hydrated skin.
Receba o verão com cuidados de pele dedicados. Comece por uma esfoliação corporal para obter uma
pele mais lisa e uniforme. Complemente este tratamento desintoxicante com um envolvimento de Chá
Verde, para eliminar as toxinas do seu organismo e absorver todos os minerais necessários para uma pele
mais forte, saudável e hidratada.
EUR 110

During the months of June and July, receive complimentary access to Tivoli Avenida Liberdade’s outdoor swimming pool
with your Anantara Spa journey (offer valid for Anantara Spa treatment bookings with minimum 60 minutes).
Durante os meses de Junho e Julho, beneficie do acesso à piscina piscina exterior do Tivoli Avenida Liberdade
com a sua viagem Anantara Spa (oferta válida com a reserva de tratamentos Anantara Spa com mínimo de 60 minutos).

ANTICIPATING SUN EXPOSURE

PRÉPARATION UV

PROTECTION UV
SPF25

PROTECTION UV
SPF50

RÉPARATION UV

HUILE BÉNÉFIQUE

Prepare your skin for sun exposure with complementary care that reinforces protection from sun rays and
repairs the skin after exposure (After Sun). Highlight for the Huille Benefique that provides a shinier and
lasting tan (applicable to body, face and hair).
Prepare a sua pele para a exposição solar com cuidados complementares que reforçam a proteção
dos raios solares e reparam a pele após a exposição (After Sun). Destaque para o Huille Benefique que
proporciona um bronze mais brilhante e duradouro (aplicável no corpo, rosto e cabelo).

HYDRATION BOOST

MASQUE
VISOLASTINE

COLOSTRUM

CREME HYDRAVIT’S

Discover a dedicated skin care routine to reinforce hydration throughout Summer.
Descubra uma rotina de cuidados de pele dedicada a reforçar a hidratação durante o verão.

LYMPHATIC MASSAGE
DRENAGEM LINFÁTICA
60 / 90 MIN’
A localized treatment to the body areas preferred by the guest according to the therapist counselling and to
the guests needs. The treatment techniques are smooth and slow to respect the lymphatic flow. This specific
treatment is ideal to eliminate toxins of your blood flow and to diminish the water retention in the body,
for a more toned body appearance.
Tratamento localizado, cujas áreas do corpo a tratar serão acordadas entre o terapeuta e o cliente, consoante
as necessidades do mesmo. Os movimentos aplicados são suaves e lentos, respeitando o ritmo da corrente
linfática. Este tratamento específico é ideal para eliminar toxinas da sua corrente sanguínea, diminuir
a retenção de líquidos e o inchaço, de forma a obter um corpo mais tonificado.
EUR 105 / 130

During the months of June and July, receive complimentary access to Tivoli Avenida Liberdade’s outdoor swimming pool with
your Anantara Spa journey (offer valid for Anantara Spa treatment bookings with minimum 60 minutes).
Durante os meses de Junho e Julho, beneficie do acesso à piscina piscina exterior do Tivoli Avenida Liberdade
com a sua viagem Anantara Spa (oferta válida com a reserva de tratamentos Anantara Spa com mínimo de 60 minutos).

BODY TONING

LIPOGEN AC

CREME
AMINCISSANTE
OXYGÉNANTE MC

CREME
REPARATRICE

A premium product selection to tone your silhouette through skin firmness improvement.
Uma seleção premium de produtos para tonificar a sua silhueta e reafirmar a sua pele.

BODY HYDRATION

HUILE DÉTENTE

CREME DERMO-RL
CORPS

HUILE
FONDAMENTALE

Complement your Summertime Essentials’ routine with fundamental Body Hydration for a glowing skin.
Complemente a sua rotina Essenciais de Verão com Hidratação Corporal, fundamental para uma pele
radiante.
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