
Integra t ivas
Novas Energias

Métodos e técnicas variadas podendo incluir Acupuntura, Cromoterapia,
Auriculoterapia,  Ventosa, Moxa, Cristaloterapia, Aromaterapia, Escalda-pés,
Reiki, Massagem Clássica, Shiatsu, Ayurvédica, Drenagem Linfática, além de
mobilizações, alongamentos, trações, entre outras. Alivia dores, aumentando a
disposição e o vigor físico alem de tranquilizar a mente e as emoções. 
60 minutos R$200 • 90 minutos R$240 • 120 minutos R$280 

Escolha as massagens e terapias e agende um horário de sua
preferencia pelo WhatsApp ou QR Code

Boas Vibrações
As técnicas de massagens podem incluir modalidades como Ayurvédica,
Shiatsu, Massagem Clássica, Drenagem Linfática, Aromaterapia, mobilizações,
trações, alongamentos, entre outras. Relaxam e auxiliam na mobilidade das
articulações, melhora a circulação sanguínea e linfática, alivia dores e fadiga,
reduzem o estresse e aumentam a disposição.
60 minutos R$200  • 90 minutos R$230

Ayurvédica
 Os toques profundos com óleos vegetais e essenciais dessa técni-ca elevam a
vitalidade do corpo, tem a capacidade de melhorar o sistema imunológico, nutre
a pele, aumenta a flexibilidade, eleva a capacidade respiratória e auxilia no
alinhamento postural.
60 minutos    Individual R$190 • Dupla R$370 

Shiatsu
A estimulação através de pressões firmes em pontos dos meridianos auxiliam a
restabelecer o funcionamento dos órgãos, liberam tensões musculares, alivia
dores articulares e favorecem a consciência corporal.
60 minutos Individual R$190 • Dupla R$370 

Pedras Quentes
 Os deslizamentos e o posicionamento das pedras aquecidas em áreas tensas do
corpo tem a capacidade de aliviar dores, minimizar rigidez muscular, ativar a
circulação, reduzir o cansaço, e contribui para um profundo estado de
relaxamento.
60 minutos Individual R$220 • Dupla R$430

Serenidade
Escalda-pés com Reflexologia. Alivia o cansaço dos pés e peso nas pernas,
desacelera batimen-tos cardíacos e diminui a pressão arterial, com isso,
favorecendo o descanso do corpo e serenando a mente.
30 minutos • Individual R$130 • Dupla R$250

Leveza
Crânio-facial com Cristais e Aromaterapia. Ideal para quem sofre com cefaléia,
tensão no trapézio, dores na cervical e estresse diário, dissipando excesso de
atividade mental proporcionando mais leveza e clareza de pensamentos.
40 minutos • Individual R$150 • Dupla R$290

Suavidade
Massagem Clássica, Reflexologia e Máscara de Argila. A massagem deslizante
relaxa o corpo e descansa a mente, a reflexologia nos pés favorece as funções
do organismo, e a argila elimina toxinas e melhora o viço da pele.
60 minutos Individual R$200 • Dupla R$390 

Vitalidade
Ayurvédica com Pedras Quentes. Sessão de Massagem Ayurvédica combinada
com os benefícios das Pedras Quentes aumentam os efeitos terapêuticos devido
ao calor, relaxando e diminuindo contraturas musculares.
60 minutos R$230

Equilibrio
Acupuntura, Ventosa e Moxa. Técnicas da medicina chinesa que restabelecem a
saúde, elevam a disposição, minimizam sintomas de doenças, melhoram a
oxige-nação dos tecidos, além de beneficiar a saúde de maneira geral.
60 minutos • Individual R$230 • Dupla R$450 

Desperte
Boas Vibrações, Escalda-pés e Máscara de Argila. A massagem desperta as
funções do organismo, alivia dores, re-duz tensões, limpa e purifica as toxinas,
nutre e revitaliza a pele da face.
90 minutos • Individual R$260 • Dupla R$500 

 Serra do Juá

Terapeu t icas

Agendamento

(11) 9 7487-9991 

Em caso de cancelamento
 Após a confirmação da do agendamento da sessão a equipe
se programará para deslocar-se para te atender.
Desistências deverão ser informadas até 2 horas antes do
atendimento. Apos isso há cobrança de 50% do valor do
atendimento.

 Em caso de doenças circulatórias e cardíacas, doenças pre-
existentes, contagiosas, em tratamento médico faz uso de
medicamentos controlados ou esteja gestante comunique ao
profissional antes do atendimento.
Evite refeições pesadas e consumo de álcool duas horas antes
do atendimento.
Para seu conforto, use roupas íntimas confortáveis, ou trajes de
banho secas, preferencialmente biquíni ou sunga, bermudas e
maiôs limitam os movimentos. Os acessórios deverão ser
retirados para o atendimento.
.

Importante

Rituais Especiais e Paco t es

Camila Del Giudici é fisioterapeuta, esteticista, Reikiana,
terapeuta especialista em auriculoterapia francesa,

massagem ayurvédica, maderoterapia  e cristais.
Apaixonada pelo que faz, e em constante
aperfeiçoamento, coordena uma equipe

multiprofissional que atende de forma independente em
várias pousadas entre elas a Serra do Juá. 

@cacaumassagempiri
@serradojua

Massagens &
Terapias

Ventosaterapia e Moxabustão
 A pressão negativa gerada pela ventosa oxigena os tecidos e melhora a
circulação e o calor da queima das ervas medicinais da moxa libera do fluxo
energético do corpo. Aplicada em conjunto com outra técnica ou sequenciadas
para duplas.
40 minutos • Individual: R$130 • Dupla: R$250



Relaxan t es

Express

Esté t i cas

Complemen tos

Reiki com Cristaloterapia
 Os cristais potencializam a ação do Reiki auxiliando no desblo-queio de regiões
carentes de energia, ativam o campo vibracional, ajudam na manutenção da
saúde geral, além de favorecer a cone-xão e integração do ser.
50 minutos R$160

Harmonizacao com Cristais
 Os cristais são posicionados e ativados sobre os chakras para a reparação do
fluxo energético com efeitos equilibradores que colaboram com a harmonia
interior e o estado de presença. Aplicada em conjunto com outra tecnica ou
sequenciadas para duplas.
50 minutos • Individual R$70 • Dupla R$130

Mix Quiropraxia
Manipulações das articulações com a Quiropraxia, pressões com os dedos ao
longo do corpo estimulando os mecanismos de auto-regulação, dando saúde e
fortalecendo o corpo com o Shiatsu e harmonização energética através do Reiki.
Prevene e trata doenças do sistema muscular e esquelético, fortalecendo a
saúde, bem como trata sintomas de ansiedade, insônia e estresse, aumenta a
imunidade e acalmar os pensamentos focando a atenção no momento presente.
50 minutos R$210

Massagem Clássica
 De toques suaves e movimentos lentos, essa técnica relaxa o corpo e a mente,
reduzindo os níveis de estresse, amenizando sintomas de ansiedade,
melhorando a qualidade do sono e promovendo a sensação de bem-estar. 
45 minutos R$150 • 60 minutos R$180

Candle Massage
 O óleo aquecido pela chama e os deslizamentos superficiais e profundos
nutrem a pele, tem efeito calmante, relaxam e proporcionam sensação de bem-
estar e paz interior.
60 minutos: R$200

Madero Relax / Bambuterapia
 A combinação de massagem relaxante com a Maderoterapia libera tensões do
corpo através de instrumentos que se acoplam à anatomia corporal,
favorecendo o relaxamento dos músculos, melhorando a circulação sanguínea e
aumentando a oxigenação dos tecidos.
50 minutos R$190

Dorsal
 Massagem profunda, abrangendo coluna, pescoço e crânio para liberar
contraturas e aliviar músculos tensos através de trações, alongamentos,
mobilizações, amassamentos e deslizamentos. Aplicada em conjunto com outra
técnica ou sequenciadas para duplas.
30 minutos R$120

Massagem com Hidratacao Podal
 Realizada nos pés e tornozelos alivia de dores e desconfortos, reduz edema,
melhora da mobilidade articular, enquanto cremes e óleos essenciais hidratam
e nutrem a pele. Aplicada em conjunto com outra técnica ou sequenciadas para
duplas.
30 minutos • Individual: R$110 • Dupla: R$210 

Cranio Facial
 Para redução de tensões dos músculos faciais, cabeca e pescoco restauração
dos tecidos, diminuição de dores de cabeça, atenua linhas de expressão, alivia
insônia, torcicolos e a exaustão mental. Aplicada em conjunto com outra técnica
ou sequenciadas para duplas.
30 minutos • Individual: R$110 • Dupla: R$210 

Drenagem Linfática
 Método que contribui para a melhora da circulação linfática e sanguínea,
aumenta a oxigenação e nutrição das células, diminui o inchaço, ameniza a
sensação de peso nas pernas e desintoxica os tecidos.
30 minutos • Individual: R$170 • Dupla: R$330

Modeladora Manual com Drenagem
 A combinação dessas duas técnicas colabora com a redução de medidas e
modelagem corporal, favorecendo o aumento da circulação sanguínea e
linfática, desintoxicando os tecidos e melhorando o aspecto da celulite.
70 minutos R$230

Modeladora com Maderoterapia
 Essa combinação de técnicas potencializam os efeitos de modelagem corporal,
melhoram o aspecto da celulite, facilitam a circulação e colaboram com a
redução de edema e medidas.
70 minutos: R$240

Máscara Facial de Argila
 A argila desintoxica, tonifica, clareia, nutre e hidrata, além de devolver o viço da
pele, previne linhas de expressão, atenua manchas e ameniza acne. Aplicada em
conjunto com outra técnica ou sequenciadas para duplas.
20 minutos • Individual: R$60 • Dupla: R$110

Lifting Facial com Maderoterapia
 Estimula áreas da face e pescoço, drenando os líquidos acumulados, renovando
e nutrindo a pele, combatendo o envelhecimento, atenuando olheiras e linhas de
expressão. Aplicada em conjunto com outra técnica ou sequenciadas para
duplas.
30 minutos • Individual: R$110 • Dupla: R$200

Utrassom Estético
 Aparelho que reduz o aspecto da celulite por ser capaz de que-brar células de
gordura, estimular a produção de colágeno e cola-borar com a drenagem de
toxinas acumuladas nos tecidos. Aplicada em conjunto com outra técnica ou
sequenciadas para duplas.
20 minutos R$60 

Cone Indu
 Indicado para doenças e alergias respiratórias, alivia dores de cabeça e
enxaquecas, diminui sintomas de bruxismo, combate o excesso de cerume dos
ouvidos, equilibra os chakras, reduz ansiedade e estresse, melhora o sono e
favorece a clareza mental.
30 minutos R$120 

Reflexoogia Podal
 Através de estímulos com pressões em pontos reflexos dos pés que melhoram a
circulação do fluxo de energia, prevene diversas doenças e contribui para a
saúde de maneira geral.
30 minutos • Individual: R$120 • Dupla: R$230

Escalda-Pés
 Imersao dos pés em água aquecida, sais, ervas e óleos essenciais. Relaxa e
elimina as toxinas acumuladas, aquecendo e amenizando dores em todo o
corpo.
20 minutos • Individual: R$60 • Dupla: R$110

Acumpuntura
 Aplicação de finas agulhas em pontos específicos. Restabelece as funções do
organismo, aliviar dores, diminuir inflamações, aumentar a imunidade,
estabilizar as emoções, na regulação hormonal, além de ser coadjuvante no
tratamento de diversas disfunções.
50 minutos R$180 

Auriculoterapia
 Estimulação de pontos localizados na região das orelhas para regulação do
funcionamento do organismo, auxiliando no tratamento de dores musculares,
articulares e ósseas, ajuda no combate a vícios, ameniza sintomas de ansiedade
e depressão. Aplicada em conjunto com outra técnica ou sequenciadas para
duplas.
50 minutos • Individual: R$100 • Dupla: R$190

Cristatoterapia
 As propriedades terapêuticas dos cristais atuam no equilíbrio energético,
mental e emocional. Posicionados em áreas do corpo e ao redor, eles limpam,
desobstruem, organizam e restauram todo o campo vibracional e físico.
60 minutos Individual R$190 • Dupla R$370


