T R E AT M E N T S
T R ATA M E N T O S

T I V O L I S PA

Tivoli Spas propose bespoke therapies aligned with a unique destination and inspired
by its natural elements. The main purpose: to rebalance and renew, from inside out.
Grounded in holistic care, immerse in a genuine experience through Tivoli Spa
signature treatments, rejuvenating therapies and sensory journeys.
Local ingredients are utilized seamlessly, connecting each destination’s native
and organic elements with the latest techniques in cosmetology.
Tivoli Spas inspire well-being through revitalizing therapies and result driven beauty care.

Os Tivoli Spas oferecem terapias personalizadas, alinhadas com um destino único e inspiradas
pelos seus elementos naturais. O principal propósito: reequilibrar e renovar, de dentro para fora.
Com base no bem-estar holístico, mergulhe numa experiência genuína através de tratamentos
de assinatura Tivoli Spa, terapias rejuvenescedoras e viagens sensoriais.
Os ingredientes locais são utilizados em perfeita conexão com os elementos nativos e orgânicos
de cada destino, em combinação com as técnicas mais inovadoras de estética e cosmetologia.
Os Tivoli Spas inspiram bem-estar através de terapias revitalizantes
e cuidados de beleza com resultados comprovados.

T I V O L I S PA M A R I N A V I L A M O U R A

Luxury beauty care and restorative Spa journeys amongst lush gardens and the Atlantic Ocean.

Tivoli Spa Marina Vilamoura presents 2,400 square meters exclusively dedicated to profound relaxation,

rejuvenation and reconnection with your inner peace and beauty, from inside out. These luxurious Spa facilities
feature 11 treatment rooms, sauna, steam room, indoor swimming pool and vitality pool.

Complement your experience of holistic healing with Tivoli Shape’s signature fitness programmes or private
training sessions. Facials, figure shaping, slimming and exfoliating treatments have the signature of award-

winning Spa product brand - Natura Bissé - offering the effectiveness of medical aesthetic techniques combined
with Tivoli Spa treatments and rejuvenating organically sourced local products. Expect a holistic yet avant-gard
experience delivered with serene and reassuring professionalism. A journey that truly inspires well-being with a
personalized approach, so that every guest emerges calm and invigorated.

Luxuosos cuidados de beleza e viagens de Spa regenerativas rodeadas por exuberantes jardins e o Oceano

Atlântico. O Tivoli Spa Marina Vilamoura apresenta 2,400 m2 exclusivamente dedicados ao relaxamento
profundo, rejuvenescimento e conexão entre corpo e mente. As luxuosas instalações de Spa incluem 11 salas de
tratamento, sauna, banho turco, piscina interior e piscina de vitalidade. Complemente a sua experiência de cura
holística com os programas de fitness ou sessões de treino pessoal do Tivoli Shape.
Os Faciais, Tratamentos Corporais Redutores, Reafirmantes e Remodeladores têm a assinatura da premiada
marca de produtos de Spa Natura Bissé, oferecendo a eficácia das técnicas da medicina estética combinadas
com as terapias exclusivas Tivoli Spa e os seus ingredientes locais de origem orgânica. Desfrute de uma
experiência holística e, simultaneamente, avant-garde, proporcionada com profissionalismo e serenidade.
Uma viagem que inspira o bem-estar através de abordagens personalizadas, para que se sinta tranquilo
e revigorado.

FA C I A L T R E A T M E N T S

T R A T A M E N T O S FA C I A I S

R E D C A R P E T FA C I A L S
BY NAT U R A B I SS É

All advanced facials include massage maneuvers, the latest generation of skincare and the exclusive V-Neck
Definition System - a multifunctional device that combines LED light therapy to stimulate the skin and improve
the absorption of active ingredients.
Todos os tratamentos faciais incluem massagem facial, cuidados de rosto de última geração e o exclusivo
V-Neck Definition System - um dispositivo multifuncional que combina terapia de luz LED para estimular
a pele e melhorar a absorção de ingredientes ativos.

CARBOXI-EXPRESS 30 MIN’ - € 65
EXFOLIATES • RENEWS • REGENERATES
Showing off pure, glowing skin is quick and easy
with this express treatment for revitalization.
A skin treatment that incorporates a proven technique
in aesthetic medicine: carboxytherapy.
The system uses CO2 to fight the signs of skin aging,
producing an effervescent burst that results in visibly
invigorated skin.

EXFOLIA • RENOVA • REGENERA
Mostrar uma pele pura e brilhante é rápido e fácil com este
tratamento express revitalizante. Um tratamento de pele
que incorpora uma técnica comprovada em medicina
estética: a carboxiterapia. O sistema usa CO2
para combater os sinais de envelhecimento da pele,
produzindo uma explosão efervescente que resulta numa
pele visivelmente revigorada.

DIAMOND LIFE INFUSION 90 MIN’ - € 168

FACIAL - RENEWS • FIRMS • REVITALIZES

A luxurious experience with regenerative, energizing action that
provides a surprising and immediate lifting effect. Powerful
active ingredients – rejuvenating and deep-acting – along
with innovative massage techniques firm your skin, reducing
wrinkles and expression lines in a remarkable way. This exclusive
treatment reinforces your skin’s natural defense system,
preserving long-lasting hydration and improving elasticity.
Dramatically reverses premature aging, increasing firmness and
elasticity while restoring your skin’s tone and luminosity.

FACIAL - RENOVA • TONIFICA • REVITALIZA
Uma experiência luxuosa com ação regeneradora e energizante
que proporciona um efeito lifting surpreendente e imediato.
Ingredientes ativos poderosos - rejuvenescedores e de ação
profunda - juntamente com técnicas de massagem inovadoras
firmam a sua pele, reduzindo rugas e linhas de expressão de
forma notável. Este tratamento exclusivo reforça o sistema de
defesa natural da pele, preservando a hidratação de longa
duração e melhorando a elasticidade.
Reverte drasticamente o envelhecimento prematuro,
aumentando a firmeza e elasticidade enquanto restaura o tom e
a luminosidade da sua pele.

INHIBIT 60 MIN’ - € 120

TIVOLI RED CARPET RITUAL 120 MIN’ - € 215

HIGH DEFINITION FACELIFT

SCRUB • MASSAGE • INHIBIT FACE & NECK LIFT

Designed specifically to blur fine lines, Inhibit Facelift is an effective
cabin lift that achieves global skin rejuvenation in just 60 minutes.
A beauty protocol that combines the revolutionary products of
the Inhibit collection with exclusive massage techniques, whose
surprising results make it the ideal alternative or complement to
medical-aesthetic procedures. This Natura Bissé facial treatment is
directed to who wishes to erase expression lines without microinjection treatments (a more invasive procedure), assisting to
achieve longer-lasting results.

O LIFTING FACIAL DE ALTA DEFINIÇÃO
Desenhado especificamente para atenuar as linhas de expressão,
o Inhibit Facelift é um lifting de cabine eficaz que melhora o
rejuvenescimento global da pele em apenas 60 minutos. Um
protocolo de beleza que combina os produtos revolucionários
da coleção Inhibit com técnicas exclusivas de massagem, cujos
resultados surpreendentes a tornam uma alternativa ideal ou um
complemento aos procedimentos médico-estéticos.
Este tratamento facial Natura Bissé destina-se a pessoas que
pretendem apagar linhas de expressão sem a necessidade
de recorrer a tratamentos de microinjeção (mais invasivos),
ajudando a obter resultados mais duradouros.

This advanced facial, neck and décolleté treatment is the ideal
alternative or complement to the most invasive beauty treatments.
Due to its powerful revitalizing action and its effective filling effect,
this professional lifting not only diminishes expression lines and
corrects the signs of aging, but also achieves extraordinarily firm
and hydrated skin, completely rejuvenating your complexion.
Includes a back scrub to cleanse and renew the skin and an
energizing massage that will leave you feeling revitalized for the
rest of the day.

ESFOLIAÇÃO • MASSAGEM • INHIBIT LIFTING FACIAL
E PESCOÇO
Este tratamento de rosto, pescoço e décolleté avançado é
uma alternativa ou complemento ideal para tratamentos
de beleza mais invasivos. Graças à sua poderosa ação
revitalizante e ao seu eficaz efeito de preenchimento, este lifting
profissional não só diminui as linhas de expressão e corrige os
sinais de envelhecimento, como também proporciona uma
pele extraordinariamente firme e hidratada, rejuvenescendo
completamente a tez. Este ritual inclui uma esfoliação nas costas
para limpar e renovar a pele e uma massagem energizante que o
deixará revitalizado para o resto do dia.

I N H I B I T V- N EC K À L A C A RT E

Inhibit V-Neck à la carte, three essential rituals for your jaw,
neck and décolleté. These rituals include advanced massage
techniques, the latest generation skincare and the exclusive
V-Neck Definition System.

Inhibit V-Neck à la carte, três rituais essenciais para
o seu queixo, pescoço e décolleté. Estes rituais incluem técnicas
de massagem avançadas, a ultima geração de cuidados de pele

INHIBIT NECK-LIFT 60MIN’ - € 70
DEFINES • LIFTS
Intensely target, treat and transform the neck & décolleté.

DEFINE • ELEVA
Direcione, trate e transforme intensamente o pescoço

e o exclusivo V-Neck Definition System.

e decolleté.

INHIBIT JAWLINE 30 MIN’ - € 45

NECK INTENSIVE
INTENSIVO PARA PESCOÇO 30 MIN’ - € 45

Define your jawline angles and reinstate your
youthful contour.

Defina os ângulos da linha do queixo e restaure
o seu contorno jovem.

LIFTING
Reshape your neck with a concentrated lifting and firming
treatment.
Remodele o seu pescoço com um tratamento
concentrado de levantamento e firmeza.

B O DY T R E AT M E N T S
T R ATA M E N T O S C O R P O R A I S

DIAMOND WELL-LIVING BODY
T R E AT M E N TS
T R ATA M E N T OS CO R P O R A I S
DIAMOND WELL-LIVING
A tailor-made experience that cares for your body, your mind and environment.
Enjoy our selection of vegan products and book a customized body treatment based on your mood,
needs and time.
Uma experiência feita à sua medida para cuidar do seu corpo, mente e do ambiente que nos rodeia.
Desfrute da nossa seleção de produtos vegan e reserve um tratamento corporal personalizado de acordo
com o seu humor, necessidades e tempo.

IBERIAN SCRUB
ESFOLIANTE IBÉRICO 30MIN’ - € 50

TONING TREATMENT
TRATAMENTO TONIFICANTE 60 MIN’ - € 98

Marine salt, ground rice and grape seeds.
Dare to renew yourself. Sink into this indulging granulated scrub
and re-emerge with soft, nourished skin. Feel the exfoliating
magic of salt crystals and rice powder. Let the scent of ginger

REMODELS • ACTIVATES

and citrus fruits involve you.

Sal marinho, arroz moído e sementes de uva.
Ouse renovar-se. Mergulhe neste exuberante esfoliante
granulado e volte a emergir com uma pele incrivelmente macia
e nutrida. Sinta a magia esfoliante dos cristais de sal e arroz em

pó. Deixe-se envolver pelo perfume do gengibre e frutas cítricas.

ALOE VERA BLISS
ENVOLVIMENTO DE ALOE VERA 30 MIN’ - € 45
Calms, cools and hydrates your skin after a day out in the sun.
Includes a blissful head & shoulder massage.

Acalma, refresca e hidrata a pele após um dia ao sol. Inclui uma
massagem agradável à cabeça e ombros.

A complete body treatment that includes a liberating and
invigorating natural scrub followed by an intense muscle
release massage, ideal for people with high activity, muscle
fatigue or body tension, tiredness, heaviness, stress, or
insomnia. Finish your treatment with an ultra-cold cryo gel that
relieves tired legs as well as muscle fatigue.

REMODELA • ACTIVA
Um tratamento corporal completo que inclui uma esfoliação
revigorante seguida de uma massagem intensa para libertar
a tensão muscular, ideal para pessoas ativas, com fadiga
ou tensão muscular, cansaço, sensação de peso, stress ou
insónia. Termine o seu tratamento com um gel criogénico
ultra-frio que alivia as pernas cansadas e a fadiga muscular.

DETOXIFYING TREATMENT
TRATAMENTO DESINTOXICANTE 70 MIN’ - € 115

REDUCING TREATMENT
TRATAMENTO REDUTOR 60 MIN’ - € 98

RENEWS • PURIFIES

BALANCES • ENERGIZES

An exclusive full body treatment that includes a complete scrub
and a marine wrap. Ideal for people with little physical activity or
sedentary, with jet lag, perfect to complement hypocaloric diets,
postpartum, slimming treatments, anti-cellulite. The experience
finishes with hot and cold therapy to reduce swelling and

Experience a scrub and massage, ideal for people with
moderate-high activity, after a course or intense physical
activity, ideal to complement hyper protein diets, reducing,
firming treatments since its massage activates and
oxygenates the muscles, and favors good circulation and

RENOVA • PURIFICA

EQUILIBRA • ENERGIZA

Um tratamento de corpo inteiro exclusivo que inclui esfoliação
completa e envolvimento marinho. Ideal para pessoas com
pouca atividade física ou sedentárias, com jet lag, perfeito para
complementar dietas hipocalóricas, pós-parto, tratamentos
adelgaçantes, ou anti-celulítico. A experiência termina com uma

Experimente uma esfoliação e massagem, ideal para pessoas
com atividade física moderada-alta, após uma sessão ou
atividade física intensa, perfeito para complementar dietas
hiperproteicas, ou tratamentos redutores e reafirmantes,
já que esta massagem ativa e oxigena os músculos,

inflammation.

terapia quente e fria para reduzir o inchaço e a inflamação.

elimination of liquids and toxins.

favorecendo a circulação e a eliminação de líquidos e toxinas.

M ASSAG ES
M ASSAG E N S

MASSAGE
MASSAGEM
A traditional touch for anyone seeking rejuvenation and relaxation.
Uma experiêcia com toque tradicional para quem procura rejuvenescimento e relaxamento.

TIVOLI FUSION MASSAGE
50 MIN’ - € 120
80 MIN’ - € 140
A full body massage using a combination of Swedish Massage,
oriental stretching and acupressure points. Ideal if you wish
to enhance your vitality. Includes a spicy warm mud mask
application on your back to ease aches and pains.

Uma massagem corporal completa que utiliza uma combinação

de técnicas da massagem sueca, alongamentos e pontos de
acupressão. Perfeito para aumento da vitalidade. Inclui a aplicação
de um envolvimento de lama quente com especiarias nas costas,
para aliviar as dores e libertar a tensão muscular.

TIVOLI ORIENTAL MASSAGE
MASSAGEM ORIENTAL TIVOLI 80 MIN’ - € 138
An original blend for an energizing oriental massage using local
healing herbal packs. While the acupressure works on the meridian
lines, the heated herbal compress helps to improve prana flow, ease
aches and stimulate circulation. A journey for the body and the
senses.
Um tratamento que mistura a massagem oriental original com a
aplicação de compressas de ervas medicinais da região. Enquanto
as técnicas de acupressão aplicadas pelo terapeuta funcionam ao
longo dos meridianos, as compressas de ervas aquecidas ajudam
a melhorar o ﬂuxo de energia, aliviando as dores musculares e
estimulando a circulação. Uma viagem verdadeiramente sensorial
para o corpo e mente.

DIAMOND ROSE MASSAGE 80 MIN’ - € 120
The first step is a delicate and complete exfoliation with diamond
powder so that the skin regains all its beauty. Afterwards, the skin
recovers all its splendor thanks to a massage with a rich Damascus
Rose oil that incorporates powerful nourishing ingredients and a
finishing product with an elegant satin effect.
The skin is wrapped in an exquisite floral fragrance and is revealed
more elastic and softer than ever.
O primeiro passo é uma esfoliação delicada e completa com
pó de diamante para que a pele reconquiste toda a sua beleza.
De seguida, a pele recupera todo o seu esplendor graças a
uma massagem com óleo de Rosa de Damasco, que incorpora
poderosos ingredientes nutritivos e um produto finalizador
com um elegante efeito acetinado. A pele é envolvida por uma
deliciosa fragrância floral e revela-se mais elástica e macia do
que nunca.

AROMA STONE MASSAGE MASSAGEM
AROMÁTICA COM PEDRAS QUENTES
50 MIN’ - € 105
80 MIN’ - € 138
The perfect get away for him or her to de-stress. Prepare your body
for a personalized body massage in combination with hot stones
and essential oils of mint and eucalyptus to release muscle tension
and to induce relaxation
Um momento perfeito para acalmar. Prepare o seu corpo para
uma massagem corporal personalizada que combina pedras
quentes e óleos essenciais de menta e eucalipto, para libertar a
tensão muscular e induzir o relaxamento.

INDIAN HEAD MASSAGE
MASSAGEM INDIANA À CABEÇA 50 MIN’ - € 80

DEEP TISSUE MASSAGE
MASSAGEM PROFUNDA 50 MIN’ - € 105

Traditionally known in India as ‘Champissage’, this treatment

A firm full body massage that focuses on releasing muscular
tension by specifically targeting problematic areas. This deep tissue
massage combines diferent techniques with gentle stretches.

combines both gentle and stimulating techniques on the upper
back, shoulders, neck and scalp to improve blood flow, nourish the
scalp and induce a deep sense of calm.
Tradicionalmente conhecido na Índia como ‘Champissage’,
este tratamento combina técnicas suaves e estimulantes na
parte superior das costas, ombros, pescoço e couro cabeludo.
Melhora o ﬂuxo sanguíneo, nutre o couro cabeludo e induz uma
profunda sensação de tranquilidade.

DETOX MASSAGE
MASSAGEM DETOX 50 MIN' - € 105
Treatment that aims to eliminate toxins and combat cellulite
through the improvement of blood circulation.
Tratamento que visa a eliminação de toxinas e o combate
à celulite através da melhoria da circulação sanguínea.

Uma massagem corporal completa e firme que se foca na
libertação da tensão muscular em áreas problemáticas
específicas. Esta massagem combina técnicas diferentes com
estiramentos suaves.

MOTHER-TO-BE
FUTURA MÃE 50 MIN’ - € 100
Especially for expectant mothers. This massage is
simultaneously soft, comforting and uplifting, and aims to
soothe the legs and back of the expectant mother.
Especialmente para mulheres grávidas.
Esta massagem é simultaneamente suave, reconfortante
e edificante, e tem como objetivo acalmar as pernas e
costas da futura mamã.

BACK ENERGIZER ENERGIZANTE DE
COSTAS 25 MIN’ - € 50
Increase energy and release tension with a reviving upper

body massage focusing on key areas of the back, neck and
shoulders.

Aumente a sua energia e alivie a tensão com uma
massagem revitalizante na parte superior do corpo que se
foca nas principais áreas das costas, pescoço e ombros.

FOOT REFLEXOLOGY REFLEXOLOGIA PODAL
25 MIN’ - € 50
45 MIN’ - € 80
Reﬂex points on the feet correspond to every organ and gland
in the body. Through the feet, the autonomic nervous, lymphatic
and circulation systems are stimulated to
heal and balance the body.

Os pontos reﬂexos dos pés estão ligados a todos os órgãos
e glândulas no corpo. Através dos pés, o sistema nervoso,
linfático e de circulação são estimulados para curar e
equilibrar o corpo.

B EAU T Y CA R E
C U I DA D OS D E B E L EZ A

EXPRESS MANICURE € 50

SPA PEDICURE 90 MIN’ - € 95

Cut, shape and polish.

Pamper yourself with a revitalizing and soothing foot treatment
with exfoliation, mask and massage, together with a fantastic
pedicure that includes cutting, removing cuticles, shaping
and polish. Enjoy a complimentary glass of bubbly or another

Cortar, embelezar e pintar.

EXPRESS PEDICURE € 60
Cut, shape and polish.

Cortar, embelezar e pintar.

SPA MANICURE 90 MIN’ - € 85
Pamper yourself with a revitalizing and soothing hand treatment
with exfoliation, mask and massage, together with a fantastic
manicure that includes cutting, removing cuticles, shaping and
polish. Enjoy a complimentary glass of bubbly or another beverage
of your choice.

Mime-se com um revitalizante e suavizante tratamento de mãos
com esfoliação, máscara e massagem, combinado com uma
fantástica manicure que inclui cortar, remover cutículas, dar
forma e pintar. Desfrute da oferta de um flute
de espumante ou outra bebida à sua escolha.

beverage of your choice.

Mime-se com um revitalizante e suavizante tratamento de pés
com esfoliação, máscara e massagem, combinado com uma
fantástica pedicure que inclui cortar, remover cutículas, dar
forma e pintar. Desfrute da oferta de um flute de espumante
ou outra bebida à sua escolha.

RESERVATIONS RESERVAS

ARRIVAL CHEGADA

We strongly recommend that you schedule your
spa appointments prior to your arrival at the Tivoli Spa.
Reservations are subject to availability and must be
guaranteed with a credit card.

We recommend that you arrive 15 minutes prior
to your appointment to enjoy the serenity of the Tivoli Spa. Please
be advised that late arrivals may result in a reduction of the
treatment time. In any case, you can be certain that you will
receive the best treatment possible with the remaining available
time.

Recomendamos que reserve os seus tratamentos
de spa antes da sua chegada ao Tivoli Spa.
Todas as reservas estão sujeitas a disponibilidade

e devem ser garantidas com um cartão de crédito.

CANCELLATIONS CANCELAMENTOS
Treatment times are reserved especially for you.
We kindly request that any change to appointments
or cancellations are made, at least, 12 hours in advance. Failure to
follow this policy will result in a 50% charge to your room account
or credit card. No-show appointments will be charged at full rate.
Os tratamentos são reservados especialmente para si.

Recomendamos que chegue sempre 15 minutos antes
do horário reservado para que possa aproveitar a serenidade
do Tivoli Spa. Por favor note que em caso de atraso, poderá ser
necessário reduzir o tempo do tratamento. Garantimos,
no entanto, que receberá o melhor tratamento possível
mediante o tempo disponível.

ACCESS ACESSO
The Tivoli Spa will provide towels, slippers, shower caps and all
amenities required to use during your visit. We would like to invite
our guests to arrive at the spa wearing the robe and slippers

Pedimos por favor que qualquer cancelamento ou

provided in the room.

12 horas de antecedência. O não cumprimento desta

O Tivoli Spa providencia toalhas, chinelos, roupões e todos
os amenities necessários para utilizar durante a sua visita.
Recomendamos que os nossos hóspedes cheguem ao spa
de roupão e chinelos, providenciados no quarto.

alteração de reserva seja efetuado com, pelo menos,
política resultará na cobrança de 50% do valor do

tratamento na sua conta do quarto ou cartão de crédito.

Em caso de não comparência, o valor total será cobrado.

Prices in Euros with VAT included at legal rate. This establishment has a complaint book.
Tarifas em Euros com IVA incluído à taxa legal em vigor. Neste estabelecimento existe livro de reclamações.

For further Information & Reservations Para mais lnformação e Reservas
Ext. 16 T: +351 289 303 771 / 772 E: spa.marinavilamoura@tivoli-hotels.com

