
MENU DE SERVIÇOS



A Lapinha SPA, referência em saúde e bem-
estar por 50 anos, promove uma vida  plena e
saudável, através de técnicas da Medicina
Integrativa e do equilíbrio entre corpo, mente
e espírito. Nossa equipe multidisciplinar está
capacitada a ajudá-lo e direcioná-lo para o
tratamento que melhor combina com suas
necessidades e objetivos,  para um momento
de reconexão consigo mesmo e com a
natureza. Desde a escolha do seu Programa
de Saúde, passando pelas escolhas de
massagens, tratamentos estéticos e terapias
corporais e faciais, a Lapinha oferece uma
experiência memorável e completa de saúde
e bem-estar.



INDICATIVO DE INTENSIDADE DAS MASSAGENS

LEVE MODERADO PROFUNDO

Detox e Drenagens
Relax e Leveza
Experiências terapêuticas

MASSOTERAPIA

Relaxamento Profundo
Banho Termal e Envoltórios  
Esfoliações 

TERAPIAS DE ÁGUA

Faciais
Corporais

TRATAMENTOS ESTÉTICOS 

Cabelos
Depilação
Mãos e pés

SALÃO

Médicos | Nutricionais
Fisioterapêuticos e Personal 

 SERVIÇOS CLÍNICOS 





Deslizamentos com bambus aquecidos. Alivia dores musculares,
tensões e tem efeito drenante.

DETOX & DRENAGENS
MASSOTERAPIA

Toque suave para eliminar líquidos excedentes do corpo e melhora
de edemas. Indicação com intervalo de 48h. Efeito drenante e
desintoxicante.

Bambu

Drenagem linfática facial

Drenagem linfática corporal

50 min | $ 229

Massagem com auxílio de pedras quentes e frias na face e colo.
Diminui edemas, pré e pós-operatório, auxilia nas sinusites e bolsas
nos olhos.

50 min | $ 229

25 min | $ 189

Drenagem linfática com tratamento
vascular

Promove a imunidade e relaxamento. Melhora o retorno venoso,
edemas e auxilia na desintoxicação do sistema linfático através de
manipulação direcionada, promovendo alívio e sensação de
conforto nos membros inferiores. Recomendado intervalo de 48h
entre sessões.

 1h15| $ 309



Deslizamento profundo com pedras aquecidas, aliviando o estresse
e o cansaço muscular. Efeito relaxante, alívio de dor muscular e
tensões.

Tuiná 

Originária da Medicina Chinesa, movimenta pontos e canais de
energia da acupuntura. Com toques firmes e estimulantes,
promove melhora geral do corpo e da energia vital. Efeito
energizante e descontraturante.

RELAX & LEVEZA

Massagem com deslizamentos e manobras relaxantes que
proporciona imediata sensação de bem-estar e leveza.

Massagem Lapinha

Pedras quentes

50 min | R$ 229

50 min | $ 229

50 min | $ 229

Experiência Lapinha - Duo

Experiência para ser feita com acompanhante, em nosso
aconchegante quiosque no jardim. A massagem é realizada através
de deslizamentos e amassamentos, que promovem relaxamento
profundo para um momento especial a dois.

1h15 | $ 369 por pessoa

Massagem Havaiana

Terapia com óleo e a utilização das mãos, antebraços e cotovelos
para realizar movimentos contínuos pelo corpo. Libera a
resistência corporal, combate a tensão profunda e o estresse.

50 min | $ 269





Realização de manobras de fricção, alongamento e estiramento
da fáscia, promovendo relaxamento. Efeito descontraturante,
com alívio de dor muscular e tensões.

Liberação miofascial
50 min $ 269 |  Uma área
1h25 $ 369 | Corpo todo

Massagem profunda, com pressões de pontos do corpo. Efeito
estimulante do sistema nervoso para combate ao estresse, alívio
de dor muscular e tensões.

Shiatsu corporal

Shiatsu pescoço e cabeça

Massagem na região da cabeça, pescoço, ombros até a região da
escápula, liberando as tensões do couro cabeludo e regiões
superiores.

50 min | $ 229

50 min | $ 229

São realizados traços profundos de liberação  na região lombar,
torácica e cervical, tratando dores musculares específicas. Efeito
descontraturante, com alívio de dor muscular e tensões.

Tecido conjuntivo
50 min | $ 229

MASSOTERAPIA
EXPERIÊNCIAS TERAPÊUTICAS

Ativa os pontos reflexos dos pés, joelhos e panturrilhas. Efeito
estimulante, alívio de dor muscular e tensões.

Reflexologia dos pés
50 min | $ 229



MASSOTERAPIA
EXPERIÊNCIAS TERAPÊUTICAS

Sequência de alongamentos, pressão de pontos, torções e
manipulação das articulações realizada no tatame. Efeito relaxante,
atuando no alívio de dores musculares e articulares.

Tailandesa
50 min | $ 269

Terapia exclusiva Lapinha, assinada pelo especialista Wilmar
Chegalski. Envolve manobras de estiramento muscular e pressão
de pontos. Promove alongamento terapêutico, trata contraturas
compensatórias e atua no alívio de dores musculares, articulares e
limitações.

Tai terapêutica

Melhora a mobilidade articular, alivia tensões e reprograma a
postura, através da manipulação das cinturas escapular e pélvica
(ombro, escápula, cintura e quadril). Melhora também a condição
muscular dessas regiões. Recomendado intervalo de 48h entre
sessões.

Tratamento pélvico e escapular
50 min | $ 269

Técnicas chinesas direcionadas conforme a necessidade de cada
paciente. Acupuntura, ventosaterapia, reflexologia, moxabustão e
auriculoterapia.

Terapia Oriental Integral TOI
50 min $ 419  | 1h25 $ 595

Técnica indiana feita no tatame, com manobras lentas, profundas e
alongamentos. O terapeuta utiliza as mãos e os pés, além de óleos
vegetais e essenciais específicos para cada tipo de pessoa. Estimula
a circulação sanguínea e linfática além de descansar a mente.

Massagem Ayurvédica
1h15 $ 369

50 min $ 419  | 1h25 $ 595



Terapia de relaxamento profundo realizada em piscina
aquecida, com movimentos de flutuação e
alongamentos dirigidos. Efeito relaxante, alívio da
ansiedade e estresse.

Manilúvio / Pedilúvio

Contraste de água quente e fria nas mãos ou pés,
ativando a circulação e proporcionando aumento da
imunidade. Efeito estimulante e relaxante.

Com o corpo imerso em água aquecida, é realizada
massagem com um jato guiado pelo corpo todo. Ativa a
circulação e facilita a recuperação muscular.

Subaquática

15 min | $ 50

Ducha escocesa

Ducha, com jato guiado, aplicada no corpo todo, para
estimular a musculatura. Efeito estimulante e ativador
da circulação, proporcionando aumento da imunidade.

15 min | $ 89

50 min | $ 419
Watsu

25 min | $ 189

RELAXAMENTO PROFUNDO
TERAPIAS DE ÁGUA



Envoltório de Lama Termal + Sais Detox que drenam e
desintoxicam o corpo. Associado ao calor terapêutico da manta
térmica, diminui edemas e melhora circulação.

ENVOLTÓRIO E BANHO TERMAL

50 min | $ 249
Lama Termal Detox

Os banhos são compostos por esfoliação no corpo todo, seguidos de
banho de hidromassagem e hidratação com óleos aromáticos.
Efeito hidratante e relaxante.

Banhos

Com aminoácidos de leite de cabra e óleos essenciais.
50 min | $ 369
Cleópatra

Com ervas aromáticas e óleos essenciais.
50 min | $ 369
Faraônico

Vinoterapia com extrato de uva e polifenóis.
50 min | $ 369
Romano



ESFOLIAÇÕES 

Tratamento de origem francesa, que envolve esfoliação
leve com coco ralado e leite de coco, seguido de 7
duchas terapêuticas, finalizado com hidratação de óleo
de coco. Efeito relaxante e hidratante.

Esfoliação com sal

Esfoliação de sal cosmético e óleo de semente de uva,
seguida de banho terapêutico, para a retirada de células
mortas. Efeito desintoxicante e hidratante.

Esfoliação detox de cristais de quartzo

Esfoliação profunda no corpo todo, com cristais de
quartzo acrescidos de creme hidratante, promovendo a
retirada de células mortas, detox e revitalização cutânea.

Ducha Vichy

50 min | $ 229

25 min | $ 199

50 min $ 309

TERAPIAS DE ÁGUA





Limpeza de pele

Limpeza de pele feita com vapor de ozônio e extração manual, pode
ser feita no rosto e nas costas. Efeito de limpeza e hidratação.

TRATAMENTOS ESTÉTICOS

Peeling diamantado + máscara

Minimiza os poros e melhora as manchas e imperfeições da pele,
deixando-a mais hidratada e revitalizada. Efeito hidratante e de
renovação da pele.

Rosto: 50 min | $ 309 
Costas: 50min | $ 349

50 min | $ 269

Peeling diamantado + Spectra

Renova a pele deixando-a hidratada e iluminada. Ativa o colágeno e
a elastina da pele e ajuda na suavização de manchas. Efeito de
hidratação e lifting.

50 min | $ 369

Avaliação estética

Diagnóstico facial com aparelho Derma Scan, que permite verificar a
presença de manchas, oleosidade e ressecamento, através de luz
fluorescente. A avaliação é cortesia na compra de um ou mais
tratamentos estéticos.

15 min | $ 89

Peeling de Cristal

Tratamento que atinge a camada mais superficial da pele, utilizando
cristais para esfoliar e melhor a sua textura. Associada à máscara de
argila amarela com colágeno, melhora a elasticidade e viço da pele.

50 min | $ 309

FACIAIS



Máscara de vitamina C

Tem ação rejuvenescedora, auxilia na ativação do colágeno e
uniformiza a pele, ajudando na regeneração e iluminação. 

50 min | $ 309

Hidratação Power Hialuronic

Hidratação profunda para peles sensíveis, melhora linhas de expressão
e é indicada para peles desidratadas. Tem efeito hidratante e de
revitalização da pele.

50 min | $ 309

Lifting facial

Massagem manual facial, que atua na melhora do tônus muscular e
nutrição da pele. Manobras de lifting + drenagem facial que melhoram
oxigenação da face, contorno facial e atenuam linhas finas e sulcos,
além de proporcionar relaxamento e bem-estar. 

50 min | $ 309

Spectra facial

Aparelho de radiofrequência para ativação do colágeno e da elastina.
Tem ação reafirmante e tensora. Efeito lifting imediato e firmeza da
pele.

30 min | $ 269

TRATAMENTOS ESTÉTICOS
FACIAIS



Velox | Uma área

Aparelho que associa ultrassom, eletroterapia e drenagem,
combatendo gordura localizada e celulite com maior rapidez e
eficácia. Melhora a circulação, ativando o metabolismo celular, com
efeito anti-inflamatório.

50 min | $ 309

Lipoativadora + Vacuoterapia | Uma área

Tratamento que associa o aparelho de sucção e a massagem
modeladora, auxiliando na perda de medidas, melhorando a
circulação sanguínea e o aspecto de celulite.

50 min | $ 269

Lipoativadora + Algas | Uma área

Massagem manual modeladora, combinada com algas marinhas e
manta térmica, que potencializa a eliminação de líquidos e toxinas,
auxiliando na redução da gordura e celulite.

50 min | $ 269

Spectra | Uma área

Aparelho de radiofrequência que produz aquecimento controlado no
combate à gordura, flacidez corporal e celulite. O aquecimento
promove regeneração do colágeno, aumento da circulação e
drenagem de fluidos.

30 min  | $ 269

Lipoativadora + Spectra corporal l Uma área

A massagem aumenta a circulação local, melhora o relevo cutâneo e
promove hiperemia, colaborando para a mobilização de células de
gorduras flácidas. Já, a radiofrequência, estimula o colágeno,
melhorando a flacidez e tônus da pele.

50 min | $ 309

TRATAMENTOS ESTÉTICOS
CORPORAIS



ESTÉTICA AVANÇADA
Spectra Fracionada

Tecnologia moderna de radiofrequência, que promove a renovação
celular da pele através de uma ponteira com microagulhas. Produz
resultados rápidos, eficazes e muito seguros no tratamento da flacidez
facial, rugas e estrias. Age estimulando a síntese de colágeno, 
 melhorando o aspecto global da pele.

*Antes do procedimento, é feita avaliação com a biomédica e, se
necessário, a realização de tratamentos prévios para preparação da
pele, promovendo resultados ainda mais seguros e garantidos. Por se
tratar de um procedimento com microlesões na pele, é necessário que
todas as orientações recomendadas pela profissional sejam realizadas,
garantindo assim resultados satisfatórios.

*Sugestão áreas de flacidez : abdômen ou glúteo ou tríceps.

Facial | 1h 15 min | $ 1200

Harmonização de Glúteos

Bioestimuladores impulsionam a produção de colágeno pelo
organismo, com o objetivo de provocar uma leve reação inflamatória
na derme e induzir a produção de novas fibras de colágeno. Associado
à radio frequência fracionada, que promove microlesões térmicas no
tecido, melhora a circulação da região, bem como a textura e
aparência da derme.

*Produto: Bioestimulador Ellva ( PLLA) - atua no tecido por até 2 anos,
estimulando ativamente a síntese de colágeno, tratando a flacidez e
devolvendo volume à região. Ele pode apenas bioestimular ou
também volumizar a região. Resultado visível em 3 meses.

50 min | $ 4200

Corporal 1 área * | 50 min | $900

TRATAMENTOS ESTÉTICOS



Cabelo Feminino 50 min | $ 129
                                     

Somente higienização  15 min | $49   
Escova  30-40 min | $ 99

SALÃO

Corte*

Coloração permanente que cobre até 100% dos fios brancos. Possui
baixo teor de amônia e livre de ppd (maior causador de alergia). Opção
de tintura orgânica sem amônia.

Higienização e modelagem*

CABELOS

Tintura e secagem
2h |  $ 309



SALÃO
CABELOS

Estimula a oxigenação dos folículos para acelerar o crescimento do
cabelo, promovendo saúde do couro cabeludo e da haste capilar.

Escova a laser

Máscara hidratante, enriquecida com Vitamina C, que trata o fio de
dentro para fora, recompõe as proteínas hídricas e devolve a
elasticidade natural do fio.

Hidratação com máscara

Quatro passos de reconstrução que recuperam toda a estrutura
danificada, até a camada mais profunda, deixando o cabelo saudável
e brilhante.

Reconstrução Joico

Tratamento intensivo que revitaliza, regenera e desintoxica o couro
cabeludo, além de hidratar os fios.

Detox capilar Davines 

Indicado para cabelos desidratados e extremamente danificados
pela ação de processos químicos e mecânicos.

Terapia de reconstrução Davines (cabelos porosos) 

Terapia direcionada para patologias do couro cabeludo e haste
capilar. Indicada para antiqueda, anticaspa e antioleosidade. O
tratamento profundo com produtos Davines é associado ao efeito da
escova laser, que estimula o couro cabeludo e restaura os fios.

Terapia Capilar Davines + escova a laser

30 min | $ 229

30 min | $ 229

1h30 min | $ 439

50 min | $ 309

50 min | $ 309

40 min | $ 309



Sobrancelhas modelagem 30 min | $ 89                                         

DEPILAÇÃO
SALÃO

Perna ou braço inteiro
Meia perna ou braço
Virilha
Axilas
Facial completa
Facial (uma área)

Ceras à base de mel, indicadas para todos os tipos de pele e
totalmente descartáveis.

30 min
15 min
30 min
15 min
30 min
15 min

$ 99
$ 69
$ 99
$ 49
$ 99
$ 49

SOBRANCELHA



Mão completa     40 min     $ 49
Lixar e cortar       20 min      $ 29
Só esmaltar         20 min      $ 29                         

SALÃO

Manicure

MÃOS E PÉS

Pé completo        40 min      $ 49
Lixar e cortar       20 min       $ 29
Só esmaltar         20 min       $ 29                      

Pedicure

Esfoliação, hidratação profunda  das mãos ao cotovelos e dos pés, com
produtos orgânicos.

SPA revitalizante
Mãos + pés          50 min       $ 229
Mãos                     25 min       $ 119
Pés                        25 min       $ 119                       

Hidratação profunda com parafina, com aplicação de creme
reparador e parafina alemã. Restaura e protege as áreas ressecadas.

Hidratação profunda com parafina
Mãos                       20 min      $ 69
Pés                          20 min      $ 69                    

É realizado escalda pés com água morna, esfoliação, hidratação e gel
para ativar a circulação e melhora a imunidade.

Escalda pés e mãos granado
Mãos                       20 min      $ 69
Pés                          20 min      $ 69                    



SERVIÇOS CLÍNICOS 

Consulta médica
30 min | $  439

Consulta nutricional
30 min | $  269

Equipamento que fornece dados da composição corporal e metabolismo,
como massa total e segmentar de músculo esquelético, gordura, taxa
metabólica basal e gasto energético aproximado por atividades.
Obs: Uma bioimpedância inclusa sem custo para estadas de 7 pernoites
ou mais.

Trata-se de uma consulta médica adicional, que não consta de seu
programa. Poderá ser agendada conforme disponibilidade de agenda,
para orientação profissional individualizada.

Bioimpedância | Avaliação de composição corporal
10 min | $  169

Exame para avaliação da atividade elétrica do coração, através de
eletrodos fixados na pele, que detectam o ritmo do coração e o número
de batimentos por minuto, com o objetivo de diagnosticar problemas
cardíacos. Realizado por indicação médica e custo adicional.

Eletrocardiograma
25 min | $169

Trata-se de uma consulta nutricional adicional, que não consta de seu
programa. Poderá ser agendada conforme disponibilidade de agenda,
para orientação profissional individualizada.

Exames adicionais não inclusos no seu programa, por solicitação do
médico ou do hóspede, terão custo adicional.

Exames laboatoriais
Sob consulta

MÉDICOS E NUTRICIONAIS



Consulta Fisioterapêutica
1° Consulta Cortesia | A partir da 2ºconsulta  $ 150

Tratamento Fisioterápico
50 min | $ 269

Hidrocinesioterapia
50 min | $  269
Tratamento realizado em piscina aquecida, individual, com supervisão de
fisioterapeuta. Trabalho para necessidades específicas ortopédicas,
musculares, pós cirúrgicas, respiratórias e posturais.

Realizado através de técnicas manuais, aplicação de eletroterapia,
fortalecimento/alongamento muscular e trabalho postural. Tratamento
direcionado para necessidade do paciente, após orientação inicial.

Avaliação com fisioterapeuta para indicação e orientação nos
tratamentos do menu e atividades específicas para seu objetivo. 

Personal trainer
30 min | $   89
60 min | $ 169
O educador físico realiza atividades individuais direcionadas como:
musculação, natação, tênis, Pilates e Yoga.

SERVIÇOS CLÍNICOS 
FISIOTERAPÊUTICOS E PERSONAL



lapinhaspa spalapinha lapinha.com.br +5541 3622 1044


