MENU DE
TRATAMENTOS
Mergulho Verde Azul … o seu equilíbrio pleno através dos tratamentos Suta Spirulina Technology
Green Blue Dive ... your full balance through Suta Spirulina Technology treatments
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Uma história de paixão
O sonho de Mirela Suta pela criação de produtos
diferenciadores para a pele começou cedo. Na infância, os
momentos de brincadeira eram passados na cozinha com
o irmão a misturar ingredientes da Natureza para produzir
sabonetes. Depressa descobriu que podia dar um odor
mais agradável às suas criações ao misturar-lhes pétalas e
ervas aromáticas. Foi em laboratórios caseiros que nasceu
a sua grande paixão pela química, pela pesquisa e pela
dermocosmética.
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Sustentabilidade e
Responsabilidade Social
A proteção do meio ambiente e a preservação das espécies
são os dois grandes princípios a orientar a marca SUTA. Para
a redução da pegada ecológica, a SUTA produz produtos
com uma base natural e aposta na reciclagem e reutilização
das embalagens. Desde a sua origem, os produtos SUTA são
concebidos sem recorrer a testes em animais.
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MERGULHO VERDE AZUL RETIRO DE
ROSTO ANTI-AGING 75m
GREEN BLUE DIVE ANTI-AGING FACIAL RETREAT

Neste tratamento avançado
e luxuoso, oferecemos ao
seu rosto os mais inovadores
cuidados de pele com os
nossos produtos selecionados
Suta Spirulina Technology,
entre os quais integramos
células estaminais que lhe
garantem resultados visíveis a
partir do primeiro tratamento.
Mergulhe connosco neste
mundo Verde Azul que a
Spirulina nos oferece e
regresse com a sua pele,
corpo e alma completamente
revigorados.

In this advanced and luxurious
treatment, we offer your
face the most innovative
skincare with our selected
Suta Spirulina Technology
products, among which we
integrate stem cells that
guarantee you visible results
from the first treatment.
Immerse yourself with us in
this Blue Green world that
Spirulina offers and return
with your skin, body and soul
completely reinvigorated.
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LIFTING COCKTAIL COLAGÉNIO 75m
COCKTAIL COLLAGEN LIFTING

Ideal para peles maduras, este
luxuoso tratamento facial
oferece à sua pele suavidade
e firmeza visíveis a partir do
primeiro tratamento. Com
o passar do tempo a nossa
pele necessita um suporte
de colagénio para se manter
firme e saudável. Neste
tratamento preparamos o
melhor cocktail de spirulina
e colagénio com o qual a
sua pele se irá deliciar e
rejuvenescer.

Ideal for mature skin, this
luxurious facial treatment
gives your skin visible softness
and firmness from the first
treatment. With the passage
of time our skin needs
Collagen supplementation
to stay firm and healthy.
In this treatment we have
prepared the best spirulina
and collagen cocktail that will
delight and rejuvenate your
skin.
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SPIRULINA TASTER FACIAL 60m / 30m
SPIRULINA TASTER FACIAL

A pensar na individualidade
da sua pele, este retiro facial
é desenhado especialmente
para si oferecendo o melhor
do mundo Suta Spirulina
Technology ao momento e às
necessidades que a sua pele
apresenta. Ideal para todos os
tipos de pele.

With your skin’s individuality
in mind, this facial retreat is
designed especially for you
offering the best of the world
Suta Spirulina Technology to
the moment and the needs
your skin presents. Ideal for all
skin types.
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GOURMET RELAXANTE DE VITAMINAS
PARA PELES SENSÍVEIS 75m
VITAMIN RELAXING GOURMET FOR SENSITIVE SKIN

Neste tratamento de Rosto
pensado especialmente para
as necessidades especificas
da sua pele fina e delicada,
oferecemos ao seu rosto uma
limpeza profunda de pele e
a nossa melhor selecção de
produtos ricos em vitaminas
e minerais essenciais que
combatem a sua oxidação e
lhe devolvem a vitalidade e
conforto.

Ideal for mature skin, this
luxurious facial treatment
gives your skin visible softness
and firmness from the first
treatment. With the passage
of time our skin needs
Collagen supplementation
to stay firm and healthy.
In this treatment we have
prepared the best spirulina
and collagen cocktail that will
delight and rejuvenate your
skin.
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GOURMET EQUILIBRANTE PARA PELES
ACNEICAS E OLEOSAS 75m
BALANCING GOURMET FOR OILY AND ACNE SKIN

Neste tratamento de Rosto
pensado especialmente para
as necessidades especificas
da pele acneica ou oleosa,
oferecemos ao seu rosto uma
limpeza profunda de pele
e a nossa melhor selecção
de produtos equilibrantes e
purificadores que devolvem à
sua pele todo o seu esplendor
saudável.

In this facial treatment
designed especially for
the specific needs of your
acne-prone or oily skin,
we offer your face a deep
skin cleansing and our best
selection of balancing and
purifying products that
restore your skin to its healthy
splendor.
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IMERSÃO RELAXANTE
Massagem de Corpo Relaxante 60m

RELAXING IMMERSION | Relaxing Body Massage

Esta massagem relaxante
e envolvente, oferece-lhe a
reconexão entre o seu corpo,
mente e espírito. Ideal para
libertar o stress e todas as
suas tensões musculares.
Um poderoso impulso para
revigorar e recarregar.

This relaxing and melting
massage offers you the
reconnection between your
body, mind and spirit. Ideal
to release Stress and all your
muscular tensions. A powerful
surge to invigorate and
recharge.
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IMERSÃO REVIGORANTE
Massagem de Corpo Desportiva 60m

REVIGORATING IMMERSION | Sports Body Massage

Esta massagem com pressão
rítmica profunda, alivia o
stress, as dores musculares
e desperta os sentidos. A
massagem ideal para si que
pretende libertar a tensão e
reduzir a fadiga muscular.

This massage with deep
rhythmic pressure, relieves
stress, muscle pain and
awakens the senses. The ideal
massage for you who want
to release tension and reduce
muscle fatigue.
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IMERSÃO DRENANTE

Massagem de Corpo Desintoxicante 60m

DRAINING IMMERSION | Detoxifying Body Massage

Esta massagem drenante
e desintoxicante favorece
a circulação sanguínea e
linfática, melhora as respostas
imunes, produz relaxamento
das fibras musculares e alivia
a tensão e o stress. Ideal
para quem deseja conciliar
o relaxamento muscular e
mental com a desintoxicação
e redução da retenção de
líquidos no seu corpo.

This draining and detoxifying
massage promotes blood and
lymph circulation, improves
immune responses, produces
relaxation of muscle fibers,
and relieves tension and
stress. Ideal for those who
wish to combine muscular
and mental relaxation with
detoxification and reduction
of fluid retention in your body.
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IMERSÃO LOCALIZADA
Massagem de Corpo Localizada 30m

LOCALIZED IMMERSION | Localized Body Massage

Esta massagem localizada
nas costas, pernas ou
ombros e cabeça, relaxante
e envolvente ou com pressão
rítmica profunda, alivia o
stress, as dores musculares e
desperta os seus sentidos.

This localized back, leg or
head and shoulder massage,
relaxing and enveloping or
with deep rhythmic pressure,
relieves stress, muscle pain,
and awakens your senses.
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TERAPIA SPIRULINA

Massagem Terapêutica com Spirulina 75m / 45m

SPIRULINA THERAPY | Therapeutic Massage with Spirulina

Esta massagem de corpo, ou
localizada, oferece-lhe efeitos
terapêuticos e estéticos
únicos, aliando os poderes da
Spirulina ao óleo de cânhamo
SUTA Spirulina Technology.
Durante o seu tratamento,
sentirá os benefícios únicos
da massagem com Spirulina
aquecida que irá de encontro
ao tratamento das suas
dores musculares, articulares,
inflamações e hidratando
profundamente a sua pele.

This body, or localized,
massage offers you unique
therapeutic and aesthetic
effects, combining the
powers of spirulina with
SUTA Spirulina Technology
hemp oil. During your
treatment, you will feel the
unique benefits of the heated
Spirulina massage, which will
address your muscular and
joint pains, inflammations,
and deeply moisturize your
skin.
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SINERGIA PERFEITA

Tratamento com Cataplasma de Spirulina 75m / 45m

PERFECT SYNERGY | Spirulina poultice treatment

Este tratamento de corpo
ou localizado utilizando
cataplasmas com Spirulina e
argilas medicinais aquecidas
associados à massagem com
óleo de cânhamo é a sinergia
perfeita para quem sofre de
dores musculares e articulares,
disfunções circulatórias e
lesões dermatológicas tais
como psoríase, dermatite ou
eczemas.

This body or localized
treatment using Spirulina
poultices and heated
medicinal clays associated
with hemp oil massage
is the perfect synergy
for those suffering from
muscular and joint pain,
circulatory dysfunctions and
dermatological lesions such
as psoriasis, dermatitis or
eczema
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REDEFINIÇÃO DA SILHUETA 50m
SILHOUETTE REDEFINITION

Com incidência especial nas
suas pernas coxas e barriga,
este tratamento que associa
a massagem drenante,
modeladora e terapia do
cólon, reduz a retenção de
líquidos, purifica o organismo,
combate a celulite e deixa
a pele mais firme e suave
ao toque. Este tratamento é
bastante intensivo ajudando
a estimular a perda de
gordura e celulite, assim
como a redução da retenção
de líquidos no corpo. É uma
fusão de drenagem linfática
e massagem profunda dos
tecidos.

With special focus on your
legs, thighs and belly, this
treatment that combines
draining, modeling and colon
therapy massages, reduces
fluid retention, purifies the
body, fights cellulite and
leaves the skin firmer and
smoother to the touch. This
treatment is very intensive,
helping to stimulate fat
and cellulite loss, as well as
reducing fluid retention in
the body. It is a fusion of
lymphatic drainage and deep
tissue massage.
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FACIALS
75 Mergulho Verde Azul Retiro De Rosto Anti-aging
MIN Green Blue Dive Anti-aging Facial Retreat

155€

75 Lifting Cocktail de Colagénio
MIN Cocktail Collagen Lifting

135€

30
Spirulina Taster Facial
MIN

60€

60
Spirulina Taster Facial
MIN

90€

75 Gourmet Relaxante De Vitaminas para Peles Sensíveis
MIN Vitamin Relaxing Gourmet For Sensitive Skin

105€

75 Gourmet Equilibrante Para Peles Acneicas E Oleosas
MIN Balancing Gourmet For Oily And Acne Skin

105€

MASSAGE

BODY TEATMENTS

60
MIN

Imersão Relaxante
Relaxing Immersion

100€

75
MIN

Sinergia Perfeita
Perfect Synergy

110€

60
MIN

Imersão Revigorante
Revigorating Immersion

120€

45
MIN

Sinergia Perfeita
Perfect Synergy

80€

60
MIN

Imersão Drenante
Draining Immersion

100€

60
MIN

Redefinição de Silhueta
Silhouette Redefinition

90€

30
MIN

Imersão Localizada (Costas ou Pernas)
Localizated Immersion (Back or Legs)

75€

75
MIN

Terapia de Spirulina
Spirilina Therapy

145€

45
MIN

Terapia de Spirulina
Spirulina Therapy

125€

