
THE SPA AT RENAISSANCE



THE SPA AT RENAISSANCE

O The Spa at Renaissance propõe um novo conceito que aproxima 

a natureza da agitada vida urbana. Corpo, mente e alma são trabalhados

de forma conjunta em busca de equilíbrio e bem-estar.

São experiências únicas e relaxantes, guiadas por terapeutas especializados, que utilizam 

produtos naturais e elementos orgânicos. Em um ambiente planejado exclusivamente para

desconectar-se do mundo externo e conectar-se com o seu interior.

Uma área de relaxamento com jacuzzi, saunas, lounge de leitura e serviço de chás naturais, castanhas 

e frutas frescas completam esse espaço, cuidadosamente preparado para seu conforto e tranquilidade.





MASSAGENS



DESPORTIVA
50 minutos - R$ 250 | 80 minutos - R$ 350

Na antiga cultura grega, a técnica era utilizada durante as Olimpíadas para aliviar 

as dores, aumentar a recuperação muscular e prevenir lesões nos atletas.

Manobras de deslizamento, amassamento, pressão e alongamento* são utilizadas

em conjunto com um blend de óleos naturais brasileiros de Andiroba e Copaíba. 

A combinação oferece alívio para dores musculares, inflamações e reduz a sensação

de cansaço, aumentando a recuperação muscular e proporcionando relaxamento

e bem-estar aos praticantes de atividades físicas.

*somente nas terapias de 80 minutos.

SHIATSU
50 minutos - R$ 250 | 80 minutos - R$ 350

Alcance o equilíbrio físico e energético, e revigore o organismo liberando os nódulos

de tensão e permitindo fluir a energia estagnada.

Desenvolvido com base nos conhecimentos da Medicina Chinesa, o Shiatsu utiliza a pressão

dos dedos ao longo do corpo no trajeto dos meridianos, oferecendo grande alívio muscular, 

energização e bem-estar.

O equilíbrio dos canais energéticos revigora o organismo e permite a harmonia

completa entre corpo e mente.

 



AROMATERAPIA
50 minutos - R$ 250 | 80 minutos - R$ 350

Use seus sentidos para escolher o blend de óleos essenciais perfeito para vivenciar

uma experiência de relaxamento físico e mental.

Os efeitos terapêuticos dos poderosos óleos essenciais restabelecem o equilíbrio 

e harmonia, que aliados às técnicas da Massagem Clássica trazem uma conexão 

única com o seu interior.

BACK TO TOE
30 minutos - R$ 150

Fuja da rotina agitada e dedique uma pausa ao seu dia, aliviando as tensões 

do corpo.

Direcionada para a região das costas, pescoço e ombros, a massagem proporciona

uma experiência de alívio corporal e relaxamento muscular intenso.

Pernas e pés também recebem cuidados especiais.



QUATRO MÃOS
50 minutos - R$ 350

Uma experiência completa e inesquecível, que proporciona o perfeito equilíbrio

entre corpo e mente.

Realizada à quatro mãos e inspirada na milenar Abhyanga, que utiliza técnicas de

deslizamentos longos e contínuos em todo o corpo, a terapia conta com uma 

rica combinação de óleos essenciais puros e levemente aquecidos. 

A técnica oferece profunda sensação de relaxamento e bem-estar, por meio de

movimentos sincronizados dos terapeutas.

80 minutos - R$ 350

Desenvolvida na Índia há cerca de 7 mil anos, a técnica é um dos mais antigos

sistemas medicinais e uma das poucas terapias reconhecidas pela Organização 

Mundial da Saúde. Atuando no campo físico e energético, restabelece o equilíbrio

físico e psíquico, por meio da purificação e manutenção da saúde corporal.

Toques personalizados com as mãos e pés são aplicados em conjunto com 

alongamentos e trações do Yoga, proporcionando alívio das tensões e estimulando 

a circulação sanguínea. A terapia auxilia na liberação de substâncias tóxicas dos

tecidos e músculos do corpo, além de atuar no fortalecimento do sistema imunológico 

e na harmonização espiritual, mental e emocional.

AYURVÉDICA



Acelere o processo metabólico eliminando as toxinas do organismo.

Os deslizamentos ao longo do sistema linfático, com movimentos lentos sobre 

a camada mais superficial da pele, são utilizados na terapia para redução de celulite

e retenção de líquidos corporais. 

A drenagem melhora o sistema imunológico e favorece o fluxo sanguíneo, 

estimulando a redução de gordura localizada de forma relaxante e tranquilizante.

DRENAGEM LINFÁTICA
50 minutos - R$ 250 | 80 minutos - R$ 350



PEDRAS QUENTES
80 minutos - R$ 350

Combinada com óleos essenciais puros e o uso de pedras aquecidas, 

a terapia oferece momentos relaxantes e benéficos para a saúde. 

A massagem é realizada com pedras, que deslizam 

pelo corpo, proporcionando relaxamento, alívio de tensões

 e profunda sensação de bem-estar.

O equilíbrio energético também é restabelecido, oferecendo uma

experiência revitalizante e restauradora para o corpo e a mente.



Promovendo profundo alívio muscular aos pés, a terapia restabelece o equilíbrio 

e o funcionamento do organismo, além de proporcionar relaxamento ao corpo e mente. 

A reflexologia podal é realizada por meio da aplicação de pressão nos pontos dos pés para

equilibrar a energia do corpo e mantê-lo saudável. Um relaxante escalda pés é realizado

antes da terapia para completar o ritual dedicado ao bem-estar e cuidados com a saúde.

REFLEXOLOGIA
50 minutos - R$ 250

A terapia de canalização da energia universal restabelece o equilíbrio por meio da elevação 

da vibração pessoal, gerando saúde nos níveis físico, mental e emocional.  

Após uma massagem relaxante na região dos ombros, pescoço e cabeça, o Reiki começa

a ser aplicado, promovendo a cura pela imposição das mãos, levando o corpo a um estado 

de relaxamento profundo e provocando uma sensação de paz, conforto e tranquilidade. 

REIKI
50 minutos - R$ 250



Deixe sua terapia mais completa optando pelos nossos adicionais: 

Massagem crânio-facial | R$ 40

Esfoliação e hidratação das mãos ou pés | R$ 40

Esfoliação nas costas | R$ 70

Revitalização para área dos olhos | R$ 70

Máscara facial orgânica de argila branca | R$ 70  

Reflexologia | R$ 40

ADICIONAIS
10 minutos



MÉTODO RENATA FRANÇA

Perfeita para dias especiais, a Miracle Face conta com manobras de drenagem linfática 

e modeladora, que juntas tem a função de drenar o inchaço e promover um novo

contorno do rosto. 

MIRACLE FACE
30 minutos - R$ 175

Com um protocolo diferenciado das demais drenagens linfáticas, essa massagem 

apresenta ótimos resultados. Indicada e recomendada para pós-operatórios, 

pois é mais leve, lenta e precisa. 

DRENAGEM LINFÁTICA
60 minutos - R$ 350

Com movimentos vigorosos, rápidos e firmes por todo o corpo, essa massagem 

tem como principal objetivo atingir as camadas mais profundas da pele, ativando

o metabolismo e aumentando a circulação sanguínea. As técnicas utilizadas 

visam dar novas formas para o corpo, garantindo uma silhueta mais curvilínea 

e reduzindo a celulite.

MODELADORA
60 minutos - R$ 350



CORPORAIS



THE SPA EXPERIENCE

Rico em vitaminas A, C e E, o abacate, utilizado nesta terapia juntamente com o óleo 

de coco, murumuru, melado de cana e açúcar, proporciona profunda hidratação

e emoliência, conferindo luminosidade, maciez e elasticidade à pele. 

Uma relaxante massagem é realizada ao final do ritual, trazendo uma experiência 

completa de renovação, nutrição e bem-estar.

80 minutos - R$ 380

BODY SCRUB

Grande fonte de energia e nutrição, essa poderosa esfoliação e hidratação 

é formulada com elementos naturais e orgânicos. Açaí, óleo de coco e 

castanha do Brasil são utilizados no tratamento e absorvidos pelas camadas 

mais profundas da pele, proporcionando renovação celular, luminosidade, 

revitalização e elasticidade.

50 minutos - R$ 280



RITUAL DAS PINDAS
80 minutos - R$ 480

Originária das antigas terapias orientais, as Pindas Chinesas são saquinhos de linho

recheados de sais e ervas medicinais, com propriedades relaxantes e estimulantes.

A massagem é realizada alternando manobras da Massagem Clássica com o uso das pindas, 

seguida por uma esfoliação com sais e ervas medicinais. O ritual é finalizado com um banho 

de ofurô.

A terapia proporciona o profundo relaxamento físico e mental, a elevação do estado 

de consciência e autoestima, o aumento da concentração e a conexão com o interior, 

favorecendo o equilíbrio energético.



RAINFOREST BODY WRAP
80 minutos - R$ 380

A argila nativa da Amazônia, usada no tratamento, é rica em nutrientes e sais minerais 

que ajudam a eliminar as toxinas da superfície da pele e a ativar a regeneração celular.

Os ativos hidratantes e antioxidantes combatem os radicais livres, tonificam e

canalizam energia positiva.

Uma esfoliação prévia com Sal do Himalaia e uma leve massagem nutritiva completam

esse ritual de desintoxicação, nutrição e conexão com a natureza.

RITUAL BODY SLIM
80 minutos - R$ 380

Experimente esse ritual de cuidado e beleza com um completo tratamento que auxilia

na tonificação da pele, redução da gordura e combate à celulite. 

O Ritual Body Slim é uma terapia localizada com esfoliação de Apricot, aplicação de

gel à base de Aloe vera e óleos essenciais exclusivos, com propriedades que favorecem 

a desintoxicação do organismo, a eliminação de toxinas e a diminuição de edemas.  

O tratamento é finalizado com uma vigorosa massagem modeladora na região.



FACIAIS BY MARY COHR



Tratamento revitalizante e firmador de efeito imediato. Combate a flacidez da face, pescoço 

e colo, redefinindo o contorno facial. Suaviza linhas de expressão e reduz a profundidade 

das rugas. 

BEAUTÉ LIFTING
60 minutos - R$ 375

Tratamento natural à base de óleos essenciais e extratos de plantas que promove bem-estar 

e relaxamento profundo. A experiência multissensorial revitaliza, hidrata e preserva 

a integridade da pele. 

BEAUTÉ AROMATIQUE
60 minutos - R$ 275

Tratamento desintoxicante para o rosto. Oxigena a pele enquanto libera as toxinas, tensões 

e desobstrui os bloqueios de energia da pele. Traz uma sensação de bem-estar e alívio. 

DÉTOXIFIANT VISAGE
45 minutos - R$ 175

Tratamento intensivo de hidratação e revitalização para os olhos. Massagem com óleos essenciais

e hidratação, que minimizam a aparência de linhas finas de expressão, olheiras e inchaço. 

SOIN CONTOUR DES YEUX
45 minutos - R$ 175

Tratamento rejuvenescedor para homens. Estimula os sentidos e ativa as funções vitais da pele 

enquanto hidrata, combate o stress e previne o envelhecimento cutâneo. 

Promove também relaxamento e bem-estar. 

SOIN NATURE HOMME 
60 minutos - R$ 275



BANHOS DE IMERSÃO



BANHOS DE IMERSÃO | OFURÔ
50 minutos - R$ 130

Sais, lavandas e um blend composto por óleos essenciais com notas florais, 

amadeiradas e cítricas suavizam o corpo, provocando uma profunda sensação

de relaxamento, leveza e paz interior.

ENERGIZING
Alecrim, sais e óleos essenciais com notas cítricas e herbais reenergizam 

e estimulam o corpo para as atividades do dia a dia.

RELAXING

REVITALIZING
Uma composição clássica dos mais finos óleos essenciais aliada a hidratação de leite

vegetal, formam um verdadeiro elixir composto de notas florais, amadeiradas e herbais,

que proporcionam vitalidade, espírito de renovação, acalmam a mente e equilibram

a parte hormonal e sexual.



JORNADAS



Ritual de chegada.

Banho de ofurô “Revitalizing“. 

Reflexologia.  

Massagem Aromaterapia de 80 minutos.

Ritual de despedida.

JORNADA A DOIS
3h20 - R$ 1.260

Ritual de chegada.

Banho de ofurô “Revitalizing”.

Tratamento corporal Body Scrub. 

Massagem Aromaterapia de 50 minutos.

Tratamento Facial Beauté Lifting.

Ritual de despedida.

SPECIAL DAY
3h50 - R$ 885



Ritual de chegada.

Banho de ofurô “Relaxing”.

Massagem Aromaterapia de 50 minutos.

Ritual de despedida.

JORNADA RELAXANTE
2h - R$ 330

Ritual de chegada.

Reflexologia. 

Massagem Desportiva de 50 minutos.

Tratamento facial Soin Homme.

Ritual de despedida.

JORNADA YANG
3h - R$ 670

Ritual de chegada.

Envolvimento corporal Rainforest Body Wrap.

Drenagem linfática de 50 minutos.

Tratamento facial Détoxifiant Visage.

Ritual de despedida.

JORNADA DETOX
3h15 - R$ 695

Ritual de chegada.

Banho de ofurô “Relaxing”.

Tratamento The Spa Experience.

Tratamento facial Beauté Aromatique.

Ritual de despedida.

JORNADA THE SPA
3h30 - R$ 670



THE SPA ETIQUETTE



O The Spa at Renaissance tem como princípio o respeito e o equilíbrio entre o meio ambiente, a natureza e o homem. 

Nosso The Spa Etiquette foi criado para contribuir com essa harmonia e garantir um momento de relaxamento. 

Aproveite este ambiente e as experiências que foram cuidadosamente criadas para extrair do mundo o que há de mais

valioso e bonito.

 

Sua chegada

Recomendamos que você chegue com pelo menos 30 minutos de antecedência para que possa desfrutar do ritual de

chegada, de nosso lounge ou aproveitar a jacuzzi e as saunas. Chegando com antecedência você terá a chance de 

desconectar-se do mundo externo, conectar-se com a energia dos nossos espaços exclusivos e garantir a execução

de todo o tratamento. Oferecemos todas as amenidades necessárias para o seu conforto, incluindo roupão, chinelos

e artigos de higiene pessoal. Traga seus trajes de banho para aproveitar as áreas de jacuzzi e saunas.

 

Seu conforto

Se em qualquer momento do tratamento você não estiver totalmente confortável e relaxado, seja por causa da pressão

da massagem, da forma de cobrir o corpo, do volume ou tipo de música, temperatura ou iluminação da sala, por favor

relate ao terapeuta. Este é o seu tempo e nós estamos aqui para garantir que sua experiência seja relaxante e confortável.

Pessoas com problemas de saúde, alergias preexistentes e gestantes devem consultar um médico antes de agendar 

qualquer tipo de tratamento ou utilizar as instalações do The Spa at Renaissance. Pedimos que informe o terapeuta 

sobre sua condição antes de iniciar o tratamento, garantindo sua segurança dentro do nosso SPA.

Saunas

Utilize a ducha antes de acessar as saunas e uma toalha para se sentar. Tome uma ducha fria ou morna ao sair da sauna.

Se sentir qualquer mal-estar acione o botão de emergência localizado dentro das saunas. Fique atento ao limite de 

tempo recomendado, que é de 10 a 15 minutos.

 

Jacuzzi

Utilize a ducha antes de acessar a jacuzzi. Certifique-se de remover todo o resíduo de óleos, protetores solares ou

cremes antes do acesso. Solicitamos o uso de copos plásticos na área da jacuzzi.

Política de cancelamento

Se precisar cancelar ou reagendar seu tratamento, pedimos que realize com no mínimo cinco horas de antecedência 

para evitar a cobrança de 100% do tratamento.

 

Nosso espaço

Este é um ambiente de relaxamento e desconexão. Utilize celulares no modo silencioso. Um armário será disponibilizado

para guardar suas roupas e objetos pessoais. O The Spa at Renaissance não se responsabiliza por objetos perdidos.

Seja cauteloso com joias ou objetos de valor. A ingestão de bebidas alcoólicas não é recomendada antes ou depois

dos tratamentos e não é permitida nas áreas comuns do SPA, assim como cigarro ou outras substâncias ilícitas.

Maiores de 18 anos são bem-vindos ao nosso SPA. Quando acompanhados pelo responsável legal, pessoas a partir 

de 16 anos também podem usufruir do espaço. Você poderá solicitar um terapeuta feminino ou masculino para seu

tratamento, de acordo com sua preferência e disponibilidade. Comportamentos agressivos, assédio ou qualquer

forma de discriminação não são aceitos em nosso SPA. Qualquer agressão verbal, física ou sexual pode resultar em

ações judiciais previstas em lei.  

 

Nosso compromisso

O The Spa at Renaissance é fortemente comprometido com a qualidade dos serviços prestados e a experiência dos

nossos clientes. Por favor, deixe-nos saber se em algum momento você não se sentiu completamente satisfeito.

Faça com que o The Spa at Renaissance seja um refúgio de paz e harmonia para uma pausa no seu intenso dia a dia.

Um espaço exclusivo com 250 metros quadrados e 10 salas de massagens, cuidadosamente projetado para o seu

bem-estar físico e mental. Permita-se desfrutar de um dos nossos tratamentos exclusivos incluindo massagens,

tratamentos faciais e corporais ou rituais completos de relaxamento. 

Visite nossa boutique com produtos naturais, orgânicos e sustentáveis para completar ainda mais 

sua experiência.

THE SPA ETIQUETTE



THE SPA AT RENAISSANCE

VEGAN
PRODUCT

GMO
FREE

PARABEN
FREE

CRUELTY
FREE

Respeitamos a Terra e toda forma de vida,

reconhecemos a Natureza como nossa essência,

compartilhamos nossos valores por um mundo mais harmonioso. 

Renaissance São Paulo Hotel • Alameda Santos, 2233, Jardins, São Paulo, SP
Reservas: +55 11 3069-2233


