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Massagens

R$ 170
30min

REFLEXOLOGIA PODAL É uma técnica de estimulação nos pontos dos pés que estão interligados aos 

órgãos, músculos e glândulas de nosso corpo. Realizada através de deslizamentos, amassamentos e 

pressão, essa massagem causa imenso relaxamento, sensação de prazer e bem estar. 

HALF BODY Massagem terapêutica que consiste em trabalhar uma área específica do corpo, com 

nossos preparados de aromaterapia, estimulando o equilíbrio e bem estar.

MASSAGEM CRÂNIO FACIAL É uma técnica de liberação das tensões acumuladas na região da cabeça, 

pescoço e face, através de pressão em pontos de acupuntura, alongamento e deslizamentos. Traz uma 

sensação de leveza e alívio da estafa mental. Indicado para pessoas que estão em contato diário com 

equipamentos eletrônicos, que apresentam dores de cabeça, enxaqueca, insônia, stress e cansaço.

MASSAGEM ENERGIZANTE Técnica que utiliza movimentos deslizantes e rítmicos de uma maneira 

dinâmica. É indicada para pessoas que se sentem desmotivadas, proporcionando vitalidade ao corpo. 

Indicada também, pós atividade física, para aumento do retorno venoso e da circulação sanguínea.

ZEN SHIATSU / SHIATSU Técnica oriental milenar chinesa que utiliza a pressão profunda sobre os 
meridianos do corpo, através dos pontos de acupuntura. O shiatsu tem como objetivo terapêutico, o 
equilíbrio personalizado do organismo.

BAMBOO MASSAGE Massagem terapêutica de origem francesa, realizada com o auxílio de bambus de 
diferentes tamanhos e diâmetros. Através da técnica bamboo relax promove o relaxamento e redução de 
tensões musculares, já no Bamboo drenante irá atuar na drenagem linfática estimulando a eliminação 
de toxinas e o bamboo modelador na redução de medidas e celulite.

MASSAGEM PRÉ-NATAL Massagem terapêutica durante a gravidez é uma escolha maravilhosa para 
complementar o pré-natal. É uma maneira saudável de reduzir o estresse e promover o bem-estar geral. 
A massagem é indicada após 12 semanas (3 meses) e alivia muito os desconfortos normais 
experimentados durante a gravidez, como dores nas costas, torcicolos, cãibras nas pernas, dores de 
cabeça e edema (inchaço).

MASSAGEM RELAXANTE  É uma técnica mais lenta, que utiliza movimentos deslizantes superficiais e 
profundos, proporcionando sensação de conforto e descanso. Essa técnica anti-stress reduz a tensão 
muscular e mental, fortalece o sistema imunológico e ativa e oxigena a circulação sanguínea e linfática.

MASSAGEM COM VELA Massagem corporal composta por sedutoras manteigas puras de Karité e 
Cupuaçu. Deliciosa opção onde o efeito térmico contribui ainda mais para o profundo relaxamento e 
hidratação da pele.

TERAPIA DE PEDRAS QUENTES®  Experiência extremamente reconfortante e relaxante. O calor das 
pedras unido às melhores técnicas de massagem, produzem um relaxamento profundo e restaurador.

MASSAGEM AYURVÉDICA Técnica milenar indiana que auxilia no restabelecimento do equilíbrio físico e 
metal. Estimula a circulação sanguínea e linfática, proporcionando relaxamento, oxigenação e nutrição 
das células. Ativa a energia vital e proporciona um realinhamento postural e energético, irrigando as 
articulações.

VINHOTERAPIA Tratamento terapêutico corporal e facial à base de vinho onde realiza-se esfoliação da 
pele, aplicação de bandagem e massagem. Possuí um incrível efeito antioxidante de combate aos 
radicais livres da pele, atuando diretamente na prevenção do envelhecimento, indicado também no 
tratamento de gordura localizada e celulite através da termogênese, que estimula a queima de 
calorias e eliminação de toxinas do organismo.

R$ 250
50min



REFLEXOLOGIA PODAL É uma técnica de estimulação nos pontos dos pés que estão interligados aos 

órgãos, músculos e glândulas de nosso corpo. Realizada através de deslizamentos, amassamentos e 

pressão, essa massagem causa imenso relaxamento, sensação de prazer e bem estar. 

HALF BODY Massagem terapêutica que consiste em trabalhar uma área específica do corpo, com 

nossos preparados de aromaterapia, estimulando o equilíbrio e bem estar.

MASSAGEM CRÂNIO FACIAL É uma técnica de liberação das tensões acumuladas na região da cabeça, 

pescoço e face, através de pressão em pontos de acupuntura, alongamento e deslizamentos. Traz uma 

sensação de leveza e alívio da estafa mental. Indicado para pessoas que estão em contato diário com 

equipamentos eletrônicos, que apresentam dores de cabeça, enxaqueca, insônia, stress e cansaço.

MASSAGEM ENERGIZANTE Técnica que utiliza movimentos deslizantes e rítmicos de uma maneira 

dinâmica. É indicada para pessoas que se sentem desmotivadas, proporcionando vitalidade ao corpo. 

Indicada também, pós atividade física, para aumento do retorno venoso e da circulação sanguínea.

ZEN SHIATSU / SHIATSU Técnica oriental milenar chinesa que utiliza a pressão profunda sobre os 
meridianos do corpo, através dos pontos de acupuntura. O shiatsu tem como objetivo terapêutico, o 
equilíbrio personalizado do organismo.

BAMBOO MASSAGE Massagem terapêutica de origem francesa, realizada com o auxílio de bambus de 
diferentes tamanhos e diâmetros. Através da técnica bamboo relax promove o relaxamento e redução de 
tensões musculares, já no Bamboo drenante irá atuar na drenagem linfática estimulando a eliminação 
de toxinas e o bamboo modelador na redução de medidas e celulite.

MASSAGEM PRÉ-NATAL Massagem terapêutica durante a gravidez é uma escolha maravilhosa para 
complementar o pré-natal. É uma maneira saudável de reduzir o estresse e promover o bem-estar geral. 
A massagem é indicada após 12 semanas (3 meses) e alivia muito os desconfortos normais 
experimentados durante a gravidez, como dores nas costas, torcicolos, cãibras nas pernas, dores de 
cabeça e edema (inchaço).

MASSAGEM RELAXANTE  É uma técnica mais lenta, que utiliza movimentos deslizantes superficiais e 
profundos, proporcionando sensação de conforto e descanso. Essa técnica anti-stress reduz a tensão 
muscular e mental, fortalece o sistema imunológico e ativa e oxigena a circulação sanguínea e linfática.

MASSAGEM COM VELA Massagem corporal composta por sedutoras manteigas puras de Karité e 
Cupuaçu. Deliciosa opção onde o efeito térmico contribui ainda mais para o profundo relaxamento e 
hidratação da pele.

TERAPIA DE PEDRAS QUENTES®  Experiência extremamente reconfortante e relaxante. O calor das 
pedras unido às melhores técnicas de massagem, produzem um relaxamento profundo e restaurador.

MASSAGEM AYURVÉDICA Técnica milenar indiana que auxilia no restabelecimento do equilíbrio físico e 
metal. Estimula a circulação sanguínea e linfática, proporcionando relaxamento, oxigenação e nutrição 
das células. Ativa a energia vital e proporciona um realinhamento postural e energético, irrigando as 
articulações.

VINHOTERAPIA Tratamento terapêutico corporal e facial à base de vinho onde realiza-se esfoliação da 
pele, aplicação de bandagem e massagem. Possuí um incrível efeito antioxidante de combate aos 
radicais livres da pele, atuando diretamente na prevenção do envelhecimento, indicado também no 
tratamento de gordura localizada e celulite através da termogênese, que estimula a queima de 
calorias e eliminação de toxinas do organismo.

R$ 320
1h20min

R$ 250
50min

R$ 300
1h20min

R$ 270/350
50min / 1h20min



Estética 
Corpo

R$ 200
30min

R$ 250
50min

R$ 250
45min

R$ 140
20min

R$ 220
1h

R$ 300
1h

INTRODUÇÃO AOS TRATAMENTOS Esfoliação corporal e facial, que proporciona o aumento da circulação 
sanguínea e renovação celular da pele. Prepara o corpo para um bronzeado uniforme e duradouro, bem 
como para receber todos os princípios ativos dos tratamentos corporais e banhos de imersão.

MASSAGEM MODELADORA CELLUTEC  Aparelho de endermoterapia vibratória, não invasivo, que com 
sua ação de dupla força, aumenta a firmeza e a elasticidade da pele, atenua suas imperfeições, remove 
o acúmulo de ácido lático, relaxa espasmos,  alivia fadiga e tensões musculares.

DRENAGEM LINFÁTICA É um método de massagem realizado com pressões suaves, lentas e relaxantes, 
que seguem o trajeto do sistema linfático.  Ideal para combater inchaços e desintoxicar o organismo.

HOT BODY O que você acha de estimular o metabolismo e com isso favorecer a queima de calorias, o 
emagrecimento e a diminuição da gordura corporal? Esses são alguns dos resultados da bandagem 
quente ou termoterapia. É uma boa opção para quem quer eliminar gorduras localizadas e celulite, 
manter o corpo em dia e claro, ficar de bem com o espelho. Se você gosta dessa ideia estamos certos 
que também vai aprovar os resultados.

FROZEN SLIM Imagine que seu próprio corpo seja estimulado a trabalhar a favor da sua beleza. 
Acredite, isso já é possível graças aos princípios ativos da crioterapia. A aplicação causa uma queda 
de temperatura no corpo e força o organismo a queimar gordura para recuperar o equilíbrio térmico. O 
tratamento é indicado para combater gordura localizada, celulite e flacidez. Experimente e comprove.

BANHO DE LUA  Após uma revitalizante esfoliação corporal, este tratamento irá clarear os pêlos do corpo, 
deixando-os com um dourado bonito e uniforme.

TRATAMENTO PARA PELES QUEIMADAS E SENSIBILIZADAS PELO SOL  Sequência de procedimentos 
corporais e faciais com aplicação de cosméticos específicos que irão atuar na pele que foi exposta ao sol, 
com ação mineralizante, calmante e refrescante. Proporciona a recuperação dos danos causados pelos 
raios solares na pele além de promover o relaxamento, sensação de prazer e bem-estar.

R$ 250/300
50min / 1h20min



Face

R$ 350
1h20min

LIMPEZA DE PELE É uma sequência de procedimentos 
indicada para todos os tipos de pele. O tratamento consiste 
em remover as impurezas e os comedões (cravos) dentro de 
um protocolo completo com higienização, peeling de cristal, 
tonificação, máscara facial, hidratação e massagem.

R$ 250
1h

R$ 300
1h

REVITALIZAÇÃO COM VITAMINA C Excelente tratamento a base 
de Vitamina C para recuperar peles desvitalizadas, de 
tonalidade irregular ou agredidas pelo sol. A vitamina C além 
de ser uma eficaz proteção contra os radicais livres, estimula 
a produção de colágeno, melhorando linhas e rugas finas, 
deixando a pele iluminada e cheia de viço.

FACELIFT Tratamento para suavizar as linhas de expressão e 
rugas. Este tratamento melhora a firmeza e elasticidade da 
pele, ainda previne a aparição de novas rugas. 

R$ 180
30min

DRENAGEM LINFÁTICA FACIAL Técnica excelente para ativar 
a circulação linfática, combater inchaços e suavizar as 
linhas de expressão.

R$ 280
1h

HYDRAFACE Tratamento de hidratação profunda com ação 
instantânea que acalma, nutre e regenera a pele. Como 
resultado, a pele fica mais resistente aos sinais de 
envelhecimento prematuro, super hidratada, sedosa e 
bonita.



Banhos
R$ 250
1h Casal 

R$ 250
1h Casal 

R$ 300
1h Casal 

R$ 350
1h20 Casal 

BANHO RELAXANTE Os componentes desse banho, lavanda e lemongrass, são calmantes e 
sedativos. Essa é a escolha ideal para quem quer aquietar os pensamentos e desacelerar, 
pois é dessa maneira que esse poderoso banho equilibra o corpo e a mente.

BANHO REVITALIZANTE Banho composto por um blend de tangerina e alecrim, ideal para 
renovar a energia. Melhora a circulação sanguínea naturalmente, revigora o corpo e a mente.

BANHO ROMÂNTICO Banho com toque afrodisíaco composto por óleos essenciais de 
Ylang-Ylang e Patchouli, considerados a milênios, excelentes estimulantes para 
desperta-los a desfrutar um momento único e exclusivo à dois. Esse banho acompanha um 
delicioso “Ganache Passion” com uvas e morangos.

VINHOTERAPIA Criado na França, na região de Bordeaux, este banho preparado com vinho 
tinto e chocolate além de desfrutar de sensações e aromas incríveis, possuí efeitos 
terapêuticos nutritivos e hidratantes para a pele por ser rico em polifenóis do vinho, com 
ação antioxidante celular que retarda envelhecimento. Acompanha o delicioso “Ganache 
Passion” com uvas e taças do elegante Vinho Argentino Los Pasos.

Foto meramente ilustrativa, escolha sua bebida a parte 



Oriental

R$ 300
1h20min

ACUPUNTURA ESTÉTICA FACIAL A técnica 
promove a formação e a organização das 
fibras de colágeno e elastina e equilibra a 
tensão da musculatura facial, combatendo as 
linhas de expressão de maneira muito eficaz e 
natural. Além disso, a face é um 
microssistema do organismo, assim, a técnica 
oferece os benefícios de uma acupuntura 
convencional já que estimula o equilíbrio do 
corpo todo. 

R$ 300
1h20min

ACUPUNTURA ESTÉTICA CORPORAL Técnica 
indicada para redução de medidas e para o 
tratamento da celulite. São inseridas agulhas em 
pontos que favorecem o metabolismo e a 
drenagem linfática dos tecidos, e 
simultaneamente, é tratado o local afetado, 
promovendo ativação da circulação e a quebra 
das moléculas de gordura. 

R$ 170
30min

ACUPUNTURA AURICULAR Técnica reconhecida mundialmente pela eficiência como coadjuvante no tratamento de 
dores, debilidades agudas e crônicas, ou mesmo como ação preventiva promovendo equilíbrio e bem estar.

R$ 270
1h

ACUPUNTURA SISTÊMICA É uma técnica tradicional da medicina chinesa que compreende as disfunções do 
organismo, sejam elas físicas, mentais ou emocionais, como alterações no fluxo de energia dos meridianos (canais 
de energia do corpo). Por atuar nestes, a acupuntura sistêmica é capaz de harmonizar as energias do indivíduo, 
normalizando o fluxo e restabelecendo o bem-estar do indivíduo. 



Salão Beauty Center

Lavagem  Wash   R$ 40

Lavagem Mega Hair  Mega Hair Wash R$ 60

Penteado Hairstyle  R$ 200

Lavagem E Penteado Wash And Hairstyle R$ 240

Lavagem E Secagem Wash And Dry R$ 100

Escova Curta Short Length Blowout  R$ 90

Escova Média Mid Length Blowout  R$ 100

Escova Longa Long Hair Blowout  R$ 120

Escova Modelada Modeled Blow  R$ 140

Escova Mega Hair Mega Hair Blowout R$ 160

Hidratação Ampola Ampoule Hydration R$ 170

Hidratação Creme Hydration Mask  R$ 140

Hidratação Com Photon Lizze Hydration R$ 200

Cauterização Cauterization  R$ 220

Maquiagem Makeup  R$ 200

Cílios Postiços False Eyelashes  R$ 60

Manicure   R$ 45

Noivas Brides
O DPNY BEAUTY desenvolveu inúmeros tratamentos estéticos facias e corporais para você ficar simplesmente radiante no dia do 
seu casamento. SUGESTÕES DE PACOTES: Consulte-nos! The DPNY BEAUTY has developed numerous facial and body aesthetic 
treatments for you which will make you simply radiant on your wedding day. FOR PACKAGES SUGGESTIONS: Contact us!

Vale Presente Gift Voucher 
No DPNY BEAUTY você pode presentear alguém especial com nosso vale presente. É uma excelente opção para quem quer oferecer 
deliciosos momentos para uma pessoa querida. Você escolhe o tipo de tratamento e nós fazemos um cartão para que você possa 
presenteá-la. In the DPNY BEAUTY you can surprise someone special with our gift certificate. It is an excellent option for those who want to 
offer delicious moments for a loved one. You choose the type of treatment and we make a card so you can surprise that special someone. 

Pedicure   R$ 55

Esmaltação Mão Fingernails Polishing R$ 25

Esmaltação Pé Toenails Polishing  R$ 30

Depilação Perna Inteira  Full Leg Wax     R$ 100

Depilação Meia Perna  Half Leg Wax      R$ 60

Depilação Axilas Underarms Wax  R$ 45

Depilação Buço Lip Wax  R$ 35

Depilação Virilha Biquini Bikini Wax  R$ 90

Depilação Íntima Completa Brazilian Wax R$ 120

Design de Sobrancelha Eyebrows Design R$ 60

Sobrancelha Eyebrows  R$ 40

Extensão de Cílios Extend Eyelashes R$ 400   

Spa dos Pés Feet Spa  R$ 220   

Tratamento completo dos pés que envolve 
higienização, pedicure, hidromassagem e massagem.
Complete foot treatment that involves hygiene, pedicure, 
hydromassage and massage.



R$ 250 / 300
50min / 1h20min

R$ 270 / 350
50min / 1h20min

English MenuMassages
Foot Reflexology It is a technique of stimulation in the points of the feet that are interconnected to the organs, 
muscles and glands of our body. Performed through slips, kneading and pressure, this massage causes intense 
relaxation, a sense of pleasure and well being.

Half Body Therapeutic massage consists of working a specific area of the body with aromatherapy, stimulating 
balance and well being.

Bamboo Massage Therapeutic massage of French origin, realized with the aid of bamboos of different sizes and 
diameters. Through the technique bamboo relax promotes the relaxation and reduction of muscular tensions, 
already in the draining Bamboo will act in the lymphatic drainage stimulating the elimination of toxins and the 
bamboo modeler in the reduction of measures and cellulite.

Energizing Massage A technique that uses sliding and rhythmic movements in a dynamic way. It is indicated for 
people who feel unmotivated, providing vitality to the body. Also indicated, after physical activity, to increase venous 
return and circulation.

Facial Skull Massage It is a technique to release the accumulated tensions in the head, neck and face region, 
through pressure on acupuncture points, stretching and sliding. It brings a sense of lightness and relief from the 
mental extreme tiredness. Indicated for people who are in daily contact with electronic equipment, which present 
headaches, migraine, insomnia, stress and tiredness.

Zen Shiatsu / Shiatsu Ancient Chinese oriental technique that uses deep pressure on the meridians of the body 
through the acupuncture points. Shiatsu has as its therapeutic goal the personalized balance of the body.

Prenatal Massage Massage therapy during pregnancy is a wonderful choice to complement the prenatal. It is a 
healthy way to reduce stress and promote overall well-being.  This massage is indicated after 12 weeks and 
relieves many of the normal discomforts experienced during pregnancy, such as back pain, torticollis, leg cramps, 
headaches and edema.

Relaxing Massage It is a slower technique that uses superficial and deep sliding movements, providing a sensation 
of comfort and rest. This anti-stress technique reduces muscle and mental tension, strengthens the immune 
system and activates and oxygenates the blood and lymphatic circulation.

Candlelight Massage Body massage composed of shea and Cupuaçu Butter. Delicious option where the thermal 
effects contributes even more to the deep relaxation.

Hot Stone Theraphy Extremely comforting and relaxing experience. The warmth of the stones combined with the 
best massage techniques, produce a deep and restorative relaxation.

Ayurvedic Massage Ancient Indian technique that assists in the establishment of physical mental balance. It 
stimulates the blood and lymphatic circulation, providing relaxation, oxygenation and nutrition of the cells. It 
activates the vital energy and provides a postural and energetic realignment, irrigating the joints.

R$ 170
30min

R$ 170
30min

R$ 250
50min

R$ 250
50min

R$ 300
1h20min

R$ 170
30min



Aesthetics 
Introduction to Treatments Body and facial exfoliation, which provides increased blood circulation and skin cell 
renewal. It prepares the body for a uniform and long lasting tanning, as well as to receive all the active principles 
of body treatments and immersion baths.

Cellutec Modeling Massage Non-invasive vibration endermotherapy apparatus, which with its dual force action, 
increases the firmness and elasticity of the skin, attenuates its imperfections, removes accumulation of lactic acid, 
relaxes spasms, relieves fatigue and muscular tensions.

Lymphatic Drainage It is a method of massage performed with gentle, slow and relaxing pressures that follow the 
path of the lymphatic system. Ideal for fighting bumps and detoxifying the body.

Hot Body What do you think of stimulating the metabolism to promote the burning of calories, the slimming and 
the diminution of the corporal fat? These are some of the results of hot bandaging or thermotherapy. It is a good 
choice for those who want to eliminate localized fats and cellulite, keep the body in shape and clear, stay well with 
the mirror. If you like the idea we are sure you will approve the results too.

Frozen Slim Imagine that your own body is stimulated to work for its beauty. Believe me, this has already been 
possible thanks to the active principles of cryotherapy. The application causes a temperature drop in the body and 
forces the body to burn fat to recover the heat balance. The treatment is indicated to combat localized fat, cellulite 
and sagging. Try it and see.

Moon Bath After a revitalizing body scrub, this treatment will lighten the body's hairs, leaving them with a 
beautiful, uniform gold.

Hydraface Deep moisturizing treatment with instant action that soothes, nourishes and regenerates the skin. As a 
result, the skin becomes more resistant to the signs of premature aging, super hydrated, silky and beautiful.

Facial Lymphatic Drainage Excellent technique for activating the lymphatic circulation, combating cheekbones and 
smoothing the expression lines.

Revitalization with Vitamin C Excellent treatment based on vitamin C to recover devitalized skin, irregular tint or 
battered by the sun. Vitamin C besides being an effective protection against free radicals, stimulates the 
production of collagen, improving fine lines and wrinkles, leaving the skin lighted and full of live.

Facelift Treatment to smooth lines of expression and wrinkles. This treatment improves the firmness and elasticity 
of the skin, and prevents the appearance of new wrinkles.

Skin Cleansing It is a sequence of procedures indicated for all skin types. The treatment consists of removing the 
impurities and the comedones within a complete protocol with hygiene, crystal peeling, toning, facial mask, 
hydration and massage.

BURNED SKINS BY THE SUN  Sequence of corporal and facial procedures with application of specific cosmetics 
that will act on the skin that has been exposed to the sun, with mineralizing action, calming and refreshing. It 
provides recovery from sun damage to the skin and promotes relaxation, a sense of pleasure and well-being.

R$ 140
20min

R$ 240
45min

R$ 250
50min

R$ 200
30min

R$ 280
1h

R$ 170
30min

R$ 250
1h

R$ 300
1h

R$ 350
1h20min

R$ 220
1h

R$ 250 / 300
50min / 1h20min

R$ 300
1h



Baths

Oriental

Relaxing Bath The components of this bath, lavender and lemongrass, are soothing and sedative. This is the ideal 
choice for anyone who wants to brainstorm and slow down, for that is how this powerful bath balances the body 
and mind.

Revitalizing Bath Bath composed of tangerine and rosemary blend, ideal for renewing energy. It improves blood 
circulation naturally, invigorates the body and mind.

Romantic Bath Bath with an aphrodisiac touch composed of essential oils of Yang-Yang and Patchouli, 
considered to be excellent stimulants to wake them and enjoy a unique and exclusive moment for two. This bath 
accompanies a delicious * Ganache Passion * with grapes and strawberries.

Wine Therapy Created in France in the Bordeaux region, this bath prepared with red wine and chocolate besides 
enjoying incredible sensations and aromas, has nutritional and moisturizing therapeutic effects for the skin 
because it is rich in wine polyphenols, with antioxidant cellular action that slows aging. Accompany the delicious 
"Ganache Passion" with grapes and goblets of the elegant Vino Argentino Los Pasos.

R$ 250
1h (Couple)

R$ 250
1h (Couple)

R$ 300
1h (Couple)

Facial Cosmetic Acupuncture The technique promotes the formation and organization of the collagen and elastin 
fibers, it also balances the facial muscles tension fighting expression lines in a very effective and natural way. 
Besides the face is a microsystem of the organism, thus, the technique offers the benefits of a conventional 
acupuncture since it stimulates the balance it the whole body.

Body Cosmetic Acupuncture Technique indicated for the reduction of measurements and the treatment of 
cellulite. Needles are inserted in points that favor the metabolism and lymphatic drainage of tissues, and 
simultaneously is treated the affected site promoting activation of blood circulation and the breakdown of
fat molecules.

Systemic acupuncture A traditional Chinese medicine technique that comprehends the dysfunctions of the 
organism, whether physical, mental or emotional. Such as, changes in the energy flow of the meridians (energy 
channels of the body). By acting on these, systemic acupuncture is able to harmonize the energies of the 
individual, normalizing the flow and restoring the well-being of the individual.

Auricular Acupuncture A globally recognized technique for efficiency as supporting in the treatment of pain, 
acute and chronic weakness, or even as a preventive action providing balance and well-being.

R$ 300
1h20min

R$ 300
1h20min

R$ 270
1h

R$ 170
30min

Contact us to check our Bath Menu

Special deals for packages, please contact us.

R$ 350
1h20 (Couple)



Av. José Pacheco do Nascimento, 7668 . Praia do Curral . Ilhabela . SP . www.dpny.com.br . Facebook.com/dpnybeach
Eleito em 2010 O Melhor Hotel de Praia da América do Sul

B E A C H  H O T E L  &  S P A

I L H A B E L A

Segunda à Sabado das 10h às 21h - Domingo das 10h às 16h
Manicure e Pedicure - Segunda à Sábado das 11h às 19h

Agendamentos Ramal: 3062
Agende com no mínimo 2 horas de antecedência, tratamentos sujeito a disponibilidade

Cancelamentos sem custos serão aceitos somente com atecedência de 2h
depois disto, o não comparecimento no Beauty Center será debitado em sua conta como no-show

04/2018

Aberto ao Público Services available to non guests

Monday to Saturday, from 10am to 9pm - Sunday from 10am to 4pm
Manicure and Pedicure - Monday to Saturday from 11am to 7pm 

Schedules (12) 3894-3062 - For Guests please dial 3062
Appointments with at least 2 hours in advance. Treatament subject to availability

Cancellation without any cost will be acepted only if requested with 2 hour in advance
 The non-attendance at the Beauty Center will generate charge as no-show


