cardápio de serviços

B AN H OS SU L FUROSOS DE POÇOS DE CA L DAS
BANHO TERMAL DE IMERSÃO

Banho termal aromático

Banho em cabine individual com água termal sulfurosa
na temperatura de 37°C. Imerso em água parada.
Indicação: reumatismo crônico, paralisias, nevrites,
flebites e varizes; nevralgias diversas, doenças crônicas
de pele, doenças alérgicas e bronquites crônicas.
Contraindicação: estado febril, infecções e inflamações,
gestantes, hemorragia, câncer, disenteria, fraqueza,
hipertensão.

Banho em cabine individual com água
termal sulfurosa na temperatura
de 37°C. Jatos de hidromassagem,
acrescidos de sais de banho e
óleo essencial com propriedades
terapêuticas.
Indicação: sedativo, relaxante,
insônia, alívio de dores
e espasmos musculares.
Contraindicação: estado febril,
infecções e inflamações, gestantes,
hemorragia, câncer, disenteria,
fraqueza, hipertensão.

Banho termal de hidromassagem
Banho em cabine individual com
água termal sulfurosa na
temperatura de 37°C. Jatos
de hidromassagem com efeito
de massagem mecânica.
Indicação: cansaço, insônia
e manifestações nervosas.
Contraindicação: estado febril,
infecções e inflamações, gestantes,
hemorragia, câncer, disenteria, fraqueza, hipertensão.
Banho termal Pérola
Banho em cabine individual com água termal sulfurosa
na temperatura de 37°C. Jatos suaves de
ar comprimido.
Indicação: sedativo, relaxante, insônia, alívio de dores e
espasmos musculares.
Contraindicação: estado febril, infecções e inflamações,
gestantes, hemorragia, câncer, disenteria,
fraqueza, hipertensão.

Banho termal de ofurô
Banho de tradição japonesa em uma banheira de
madeira, comportando até 4 pessoas.
Água termal sulfurosa na temperatura
de 37°C. Jatos de hidromassagem,
acrescidos de óleo essencial e
extrato glicólico com
propriedades terapêuticas.
Indicação: melhora na circulação
sanguínea, desintoxicação da pele,
estímulo da atividade celular,
fortalecimento dos tecidos, auxílio
na prevenção da celulite e da
flacidez corporal.
Contraindicação: estado febril, infecções e inflamações,
gestantes, hemorragia, câncer, disenteria, fraqueza,
hipertensão.

DUC H AS
DUCHA ESCOCESA

Ducha Vichy com massagem relaxante

Jatos de pressão de diferentes temperaturas, aplicados
manualmente para provocar hiperemia.
Indicação: dores musculares, insônia, ansiedade,
relaxamento, depressão, esgotamento nervoso.
Contraindicação: inflamação, câncer, varizes expostas e
osteoporose, gestantes.

Método hidroterápico antigo, é uma terapia de jatos de
água sulfurosa, combinados com massagem relaxante.
Indicação: alivia as tensões e o estresse, promovendo o
reequilíbrio físico e mental.
Contraindicação: estado febril, infecções e inflamações,
gestantes, hemorragia, câncer, disenteria, fraqueza,
hipertensão.

DUCHA CIRCULAR

Ducha Vichy com esfoliação corporal

Jatos de pressão de diferentes temperaturas para
provocar hiperemia (não são aplicados manualmente).
Indicação: doenças nervosas com excitação, insônia,
esgotamento nervoso, perturbações nervosas da
menopausa, histeria, tremores, parkinsonismo, tiques
nervosos, hipertireoidismo, paralisias espasmódicas.
Contraindicação: inflamação, câncer, varizes expostas e
osteoporose, gestantes.

Método hidroterápico antigo, é uma terapia de jatos de
água sulfurosa, combinados com esfoliação corporal.
Indicação: alivia as tensões e o estresse, promovendo o
reequilíbrio físico e mental.
Contraindicação: estado febril, infecções e inflamações,
gestantes, hemorragia, câncer, disenteria, fraqueza,
hipertensão.

SAUNAS
Sauna úmida

Sauna seca

Conhecida também como banho turco ou sauna a
vapor, tem ação sedativa, tranquilizante, desintoxicante,
estimulante da sudorese e da circulação.
Indicação: fadiga, desgastes físico e mental, insônia,
complicações crônicas dos reumatismos, má
circulação das extremidades, infecções respiratórias,
perturbações da pele em adolescentes.
Contraindicação: todas as doenças
agudas febris, infecções
e inflamações agudas, doenças
cardíacas, aneurismas,
arteriosclerose adiantada,
epilepsia, hanseníase,
tuberculose, hipertensão
e hipotensão arterial,
gestantes, hemorragia em geral.

Conhecida como finlandesa,
a sauna seca tem ação sedativa,
tranquilizante, desintoxicante,
estimulante da sudorese
e da circulação.
Indicação: fadiga, desgastes
físico e mental, insônia,
complicações crônicas dos
reumatismos, má circulação
das extremidades, infecções
respiratórias, perturbações
da pele em adolescentes.
Contraindicação: todas as doenças agudas febris,
infecções e inflamações agudas, doenças cardíacas,
aneurismas, arteriosclerose adiantada, epilepsia,
hanseníase, tuberculose, hipertensão e hipotensão
arterial, gestantes, hemorragia em geral.

Terapias
Acupuntura

Acupuntura auricular

Técnica chinesa que trabalha com o sistema nervoso
central, enviando mensagens ao cérebro por meio de
estímulos das agulhas nos meridianos.
Indicação: dores musculares, nódulos de tensão, dores
de cabeça, dores no pescoço e escápula.
Contraindicação: estados de alta ansiedade, níveis
elevados de estresse emocional, síncope com reação a
injeções.

A auriculoterapia é uma terapia natural que consiste na
estimulação de pontos nas orelhas, sendo por isso muito
semelhante à acupuntura.
Indicação: dores por torções, contraturas ou distensões
musculares. Problemas reumáticos, respiratórios,
cardíacos, urinários, digestivos, hormonais (como
obesidade, anorexia ou doenças da tireoide) e psicológicos
(ansiedade ou depressão). Também pode ser utilizada
para tratar a hipertensão, vertigens ou palpitações.
Contraindicação: não há contraindicação.

SHIATSU
Massagem no corpo inteiro. Utiliza técnica japonesa
que consiste em liberar nódulos de tensão muscular
por meio de pressão dos dedos ou cotovelo.
Indicação: dores musculares, nódulos de tensão, dores
de cabeça, dores no pescoço e escápula.
Contraindicação: varizes, gestantes, hemorragia,
câncer, osteoporose, edema, inchaço e fraturas.

Barras de AcceSS
São 32 pontos em torno da cabeça que são tocados de forma
suave, promovendo relaxamento, leveza e bem-estar.
Indicação: ansiedade, depressão, estresse, insônia,
síndrome do pânico, fadiga e dores.
Contraindicação: não há contraindicação.

MASSAGENS
COM PEDRAS QUENTES

Drenamax

Massagem no corpo inteiro. Técnica que utiliza pedras
vulcânicas com o objetivo de relaxamento por meio da
termoterapia.
Indicação: dores musculares, ativa a circulação,
fibromialgia, sinusite e insônia.
Contraindicação: hipertensão, inflamação, câncer,
insuficiência renal, coágulo de sangue, ferimentos
abertos.

Associa movimentos específicos e estímulos energéticos,
embasados na medicina chinesa e na física quântica.
Indicação: modela, melhora a celulite e o inchaço.
Resgata a saúde, trazendo equilíbrio para corpo e mente.
Contraindicação: cirurgia recente sem liberação médica,
trombose e febre.

RELAXANTE

Utiliza a cera da vela derretida quente sobre o corpo,
executando movimentos de massagem relaxante com
fins terapêuticos. Essas velas são de tipo vegetal com
diferentes aromas de óleos essenciais.
Indicação: alívio de estresse, sensação de conforto físico,
diminuição de cansaço, insônia, melhora da circulação
sanguínea, redução de edemas e hidratação da pele que
pode durar até 15 dias.
Contraindicação: febre, lesões abertas, infecções,
inflamações, tumores malignos e gestantes até o terceiro
mês de gestação.

Massagem no corpo inteiro.
Técnicas suaves na
musculatura do corpo.
Indicação: relaxamento
por meio do toque.
Contraindicação:
hipertensão, inflamação,
câncer, insuficiência
renal, coágulo de
sangue, ferimentos abertos.

Massagem com velas

Massagem com toalhas quentes
PINDAS CHINESAS
Massagem no corpo inteiro. Utiliza técnica que relaxa
e trata o organismo por meio de aromaterapia e
termoterapia.
Indicação: dores musculares, ativa a circulação,
fibromialgia, sinusite e insônia.
Contraindicação: hipertensão, inflamação, câncer,
insuficiência renal, coágulo de sangue, ferimentos
abertos.
LIPOSHOCK ABDOMINAL
Sistema de tratamento para gordura localizada.
Indicação: diminuir medidas, modelar o corpo, celulite,
flacidez.
Contraindicação: insuficiência renal e hepática, câncer,
infecção e inflamação, trombose venosa.
DRENAGEM LINFÁTICA
Drenagem no corpo inteiro. Tem por objetivo estimular
o sistema linfático.
Indicação: inchaço, celulite, problemas circulatórios.
Contraindicação: insuficiência renal e hepática,
câncer, infecção e inflamação, trombose venosa.
Massagem chinesa Tuiná
Massagem no corpo inteiro. Utiliza técnica chinesa,
com movimentos constantes e rápidos.
Indicação: dores musculares, insônia, ansiedade.
Contraindicação: hipertensão, inflamação, câncer,
insuficiência renal, coágulo de sangue, ferimentos
abertos.

Massagem realizada no corpo todo, com óleos vegetais
e auxílio de toalhas aquecidas úmidas ou não. São
realizados movimentos rítmicos e de pressão, liberando
calor e produzindo um efeito vasodilatador que estimula a
circulação sanguínea.
Indicação: diminuição de ansiedade, insônia,
desintoxicação da pele, melhora e aumento do
metabolismo, redução de gordura localizada e celulite.
Contraindicação: trombose, hipertensão descontrolada,
distúrbios de sensibilidade, tumores malignos, gestantes,
inflamações e infecções.
Massagem com ventosas
É um tipo de tratamento natural em que são criados
vácuos na pele por meio de ventosas que estimulam
a circulação sanguínea, sendo liberadas as toxinas
existentes no sangue e também dispersando as energias
acumuladas.
Indicação: são indicadas
para tratamento de dores
causadas por exercícios
físicos em excesso,
dores nas costas,
reumatismos, enxaqueca,
ansiedade, estresse
e redução da aparência
de cicatrizes e celulites.
Contraindicação: trombose,
tromboflebite, distúrbios hemorrágicos,
varizes, feridas, febre e fratura no local do tratamento.
O local da aplicação pode ficar dolorido e arroxeado
por 5 a 10 dias.
ESCALDA-PÉS

QUICK MASSAGEM
Massagem rápida nos ombros, costas, braços e mãos.
Efeito relaxante e alívio de tensão.
Indicação: tensão muscular, estresse, insônia.
Contraindicação: hipertensão, inflamação, câncer,
insuficiência renal, coágulo de sangue, ferimentos
abertos.

Pés imersos na água termal sulfurosa, combinado à
esfoliação, hidratação e massagem dos pés ao joelho.
Indicação: remoção de células mortas, edema, má
circulação, estresse, insônia.
Contraindicação: hipertensão, inflamação, câncer,
insuficiência renal, coágulo de sangue, ferimentos abertos.

GOMAGEM CORPORAL

REFLEXOLOGIA

Esfoliação no corpo inteiro. Utiliza técnica que relaxa
e esfolia simultaneamente.
Indicação: remoção de células mortas, estresse,
insônia.
Contraindicação: hipertensão, inflamação, câncer,
insuficiência renal, coágulo de sangue, ferimentos
abertos.

Aplicação de pressões em regiões específicas dos pés.
Identificação dos pontos relacionados com cada órgão
do corpo.
Indicação: tensão, estresse, má circulação.
Contraindicação: ferimentos abertos na região dos pés,
gestantes, pessoas que fazem uso de marca-passo,
trombose.

TRATAMENTOS FACIAIS
Limpeza de pele

Método Face Reparum

Higienização, esfoliação e remoção de células mortas,
cravos, espinhas e impurezas da pele.
Indicação: acnes, miliuns, espinhas, cravos.
Contraindicação: pessoas com alergia a componentes
dos produtos utilizados. Se fizeram botox ou
preenchimento, aguardar pelo menos 15 dias e,
se passaram por cirurgia no rosto, aguardar
pelo menos 4 meses.

Trata-se de uma nova tecnologia
de dermocosméticos
com liberação avançada
de princípios ativos nas
camadas mais profundas
da pele.
Indicação: logo na primeira
sessão, nota-se uma melhora
significativa da pele, pois
aumenta a hidratação, promove
volumização com o preenchimento
das linhas de expressão, melhora o viço e a tonalidade,
clareia as manchas, define o contorno facial, sendo
indicado também para tratar a região da papada, pois
diminui a flacidez.
Contraindicação: gestantes, lactantes, pacientes
oncológicos, rosácea ativa e quadros intensos de acne.
Se fizeram botox ou preenchimento, aguardar pelo menos
15 dias e, se passaram por cirurgia no rosto, aguardar
pelo menos 1 mês.

Hidratação com massagem facial
Hidratação profunda que proporciona a reposição da
umidade e luminosidade da pele.
Indicação: pele ressecada.
Contraindicação: pessoas com alergia a componentes dos
produtos utilizados. Se fizeram botox ou preenchimento,
aguardar pelo menos 15 dias e, se passaram por cirurgia
no rosto, aguardar pelo menos 4 meses.
Limpeza de pele com peeling de diamante
Promove a renovação celular, remove cravos e miliuns,
favorece a hidratação.
Indicação: pele ressecada e com acnes, miliuns,
espinhas e cravos.
Contraindicação: pessoas com alergia a componentes
dos produtos utilizados. Se fizeram botox ou
preenchimento, aguardar pelo menos 15 dias e,
se passaram por cirurgia no rosto, aguardar pelo
menos 4 meses.
Tratamento facial personalizado
Tratamento voltado para a necessidade de cada pele.
Indicação: a pessoa receberá a indicação necessária no
momento da avaliação conforme tipo e estado da pele.
Contraindicação: pessoas com alergia a componentes
dos produtos utilizados. Se fizeram botox ou
preenchimento, aguardar pelo menos 15 dias e,
se passaram por cirurgia no rosto, aguardar
pelo menos 4 meses.

Microagulhamento
Procedimento estético minimamente invasivo que utiliza
um aparelho manual com microagulhas de 0,05mm a
1,5mm de acordo com cada tratamento e tipo de pele,
estimulando as fibras naturais, indução percutânea de
colágeno, além de proporcionar firmeza e sustentação.
O procedimento pode ser realizado com ou sem a
aplicação tópica de um anestésico.
Indicação: para remover cicatrizes de acne, manchas
senis e solares, rugas ou linhas de expressão da pele.
Melhora a flacidez, diminui os poros dilatados. Reduz
ainda as estrias corporais.
Contraindicação: acne ativa; infecção por herpes labial;
se estiver tomando remédios anticoagulantes como
heparina ou aspirina; se tiver histórico de alergias a pomadas
anestésicas locais; se estiver realizando radioterapia ou
quimioterapia. Em caso de diabetes mellitus não controlada,
doença autoimune ou câncer de pele.

SERV IÇOS ESTÉTICOS
Design de sobrancelhas

Depilação de virilha

Consiste em remodelar as sobrancelhas com cera ou
pinça, de forma a valorizar o olhar, embelezar o rosto e
trazer simetria adequada.
Indicação: remodelar as sobrancelhas.
Contraindicação: não há contraindicação.

A depilação com cera da virilha é um método utilizado
para a remoção total dos pelos pela raiz.
Indicação: para todos os tipos de pele. Proporciona maior
durabilidade da depilação, diminuindo o crescimento dos
pelos, os quais são retirados pela raiz. Para pessoas sensíveis
a dor, pois com cera quente a sensação de dor é menor.
Contraindicação: pessoas que precisam se expor ao sol
após a depilação, pois isso pode causar manchas. Peles
que estiverem com qualquer tipo de irritação, como pele
lesionada, vermelhidão, ferida ou queimadura; pessoas que
estejam fazendo tratamento com qualquer tipo de ácido.

Design de sobrancelhas + henna
A henna tem a função de corrigir pequenas falhas,
pigmentar os fios claros e brancos, alongando e
realçando as sobrancelhas. A técnica consiste em
pintar as sobrancelhas com henna, uma substância
extraída da planta Lawsonia inermis. As sobrancelhas
de henna duram em média 15 dias.
Indicação: escurecer e realçar os pelos, principalmente
os brancos. Preencher temporariamente as falhas,
dando aparência de sobrancelhas mais grossas.
Contraindicação: não há contraindicação.
Design de sobrancelhas + alinhamento
e nutrição dos fioS
Técnica que alinha os fios
rebeldes das sobrancelhas
a partir da aplicação de um
produto específico.
O alisamento de sobrancelhas
promove uma modificação na
estrutura dos pelos, domando
os fios e formando um aspecto
simétrico ao design dessas
sobrancelhas. Seu efeito dura de 30 a 40 dias.
O procedimento é finalizado com um produto
nutritivo e hidratante.
Indicação: pelos grossos e desalinhados.
Contraindicação: pessoas alérgicas a produtos
químicos (possui amônia) e com imunidade baixa.

Depilação de meia perna
A depilação com cera da meia perna é um método
utilizado para a remoção total dos pelos pela raiz.
Indicação: para todos os tipos de pele. Proporciona maior
durabilidade da depilação, diminuindo o crescimento dos
pelos, os quais são retirados pela raiz. Para pessoas sensíveis
a dor, pois com cera quente a sensação de dor é menor.
Contraindicação: pessoas que precisam se expor ao sol
após a depilação, pois isso pode causar manchas. Peles
que estiverem com qualquer tipo de irritação, como pele
lesionada, vermelhidão, ferida ou queimadura; pessoas que
estejam fazendo tratamento com qualquer tipo de ácido.
Depilação de perna inteira
A depilação com cera da perna inteira é um método
utilizado para a remoção total dos pelos pela raiz.
Indicação: para todos os tipos de pele. Proporciona maior
durabilidade da depilação, diminuindo o crescimento dos
pelos, os quais são retirados pela raiz. Para pessoas sensíveis
a dor, pois com cera quente a sensação de dor é menor.
Contraindicação: pessoas que precisam se expor ao sol
após a depilação, pois isso pode causar manchas. Peles
que estiverem com qualquer tipo de irritação, como pele
lesionada, vermelhidão, ferida ou queimadura; pessoas que
estejam fazendo tratamento com qualquer tipo de ácido.

Micropigmentação + retoque
Na micropigmentação fio a fio, os fios são desenhados
com um indutor manual (tebori) ou um aparelho elétrico
(dermógrafo) na mesma espessura e direção dos pelos
já existentes. O pigmento é implantado na camada
superficial da pele, deixando o resultado bem natural.
Indicação: para cobrir falhas nas sobrancelhas,
realçar e aumentar a espessura.
Contraindicação: diabetes, câncer, vitiligo, gestantes,
lactantes, doenças na derme, pós-peeling facial.
Depilação de buço
A depilação com cera do buço é um método utilizado
para a remoção total dos pelos pela raiz.
Indicação: para todos os tipos de pele. Proporciona
maior durabilidade da depilação, diminuindo o
crescimento dos pelos, os quais são retirados pela raiz.
Para pessoas sensíveis a dor, pois com cera quente a
sensação de dor é menor.
Contraindicação: pessoas que precisam se expor ao sol
após a depilação, pois isso pode causar manchas. Peles
que estiverem com qualquer tipo de irritação, como pele
lesionada, vermelhidão, ferida ou queimadura; pessoas que
estejam fazendo tratamento com qualquer tipo de ácido.
Depilação de axilas
A depilação com cera das axilas
é um método utilizado para
a remoção total dos pelos
pela raiz.
Indicação: para todos os
tipos de pele. Proporciona
maior durabilidade da
depilação, diminuindo
o crescimento dos pelos,
os quais são retirados pela raiz.
Para pessoas sensíveis a dor,
pois com cera quente a sensação de dor é menor.
Contraindicação: pessoas que precisam se expor ao sol
após a depilação, pois isso pode causar manchas. Peles
que estiverem com qualquer tipo de irritação, como pele
lesionada, vermelhidão, ferida ou queimadura; pessoas que
estejam fazendo tratamento com qualquer tipo de ácido.

Manicure
Consiste no alinhamento das unhas
das mãos, remoção das cutículas,
hidratação da pele e esmaltação.
Indicação: limpeza das unhas,
melhora na circulação sanguínea,
previne fungos, alivia o estresse
e melhora a autoestima.
Contraindicação: pessoas com
doenças das unhas como infecções,
inflamações e micoses. Pessoas com doenças de
pele, como lúpus e erupção polimorfa à luz, que
causam sensibilidade aos raios ultravioleta. Quem
usa medicamentos fotossensibilizantes. Pessoas em
tratamento contra o câncer.
Pedicure
Consiste no alinhamento das unhas dos pés, remoção
das cutículas, hidratação da pele e esmaltação.
Indicação: limpeza das unhas, melhora na circulação
sanguínea, previne fungos, alivia o estresse e melhora
a autoestima.
Contraindicação: pessoas com doenças das unhas
como infecções, inflamações e micoses. Pessoas com
doenças de pele, como lúpus e erupção polimorfa à luz,
que causam sensibilidade aos raios ultravioleta. Quem
usa medicamentos fotossensibilizantes. Pessoas em
tratamento contra o câncer.
Manicure e pedicure
Consiste no alinhamento das unhas das mãos e dos pés,
remoção das cutículas, hidratação da pele e esmaltação.
Indicação: limpeza das unhas, melhora na circulação
sanguínea, previne fungos, alivia o estresse e melhora a
autoestima.
Contraindicação: pessoas com doenças das unhas
como infecções, inflamações e micoses. Pessoas com
doenças de pele, como lúpus e erupção polimorfa à luz,
que causam sensibilidade aos raios ultravioleta.
Quem usa medicamentos fotossensibilizantes.
Pessoas em tratamento contra o câncer.

ATI V IDADES F Í SICAS E DANÇAS
Pilates

Agility

É um conjunto de exercícios criados pelo alemão chamado
Joseph Pilates, em meados de 1920, que são realizados
em solo ou em equipamentos exclusivos, visando ao
total e completo controle e conexão entre corpo e mente,
devolvendo e restaurando a saúde de indivíduos em
condições patológicas, assim como promovendo um
aumento da qualidade de vida para pessoas saudáveis.
Indicação: é indicado para todas as pessoas que se
encontram entre 7 e 100 anos de idade, podendo ser
flexíveis ou rígidas. O método serve para pessoas
sedentárias, sem o hábito de praticar atividades físicas,
assim como atletas de alto nível.
Contraindicação: não há contraindicação.

Aula de condicionamento físico e técnico que utiliza
acessórios e equipamentos com o objetivo de estimular a
coordenação, o equilíbrio e a agilidade mediante exercícios
de força e de condicionamento cardiorrespiratório.
Indicação: para pessoas que buscam melhorar sua condição
física e técnica para o esporte, bem como aprimorar suas
capacidades e habilidades no domínio corporal.
Contraindicação: para sedentários ou pessoas que possuem
alguma limitação de movimentos ou cardíaca.

Hidroginástica
Desenvolve o condicionamento muscular, os sistemas
cardíaco e pulmonar e a mobilidade articular. Treina o
corpo todo graças ao trabalho contra resistência da água.
Indicação: para pessoas que estão iniciando ou dando
continuidade à prática de exercícios, que não possuem
nenhuma contraindicação e que procuram uma atividade
elaborada com exercícios seguros, eficazes e relaxantes
ao final da aula.
Contraindicação: para pessoas que ainda possuem
limitações de saúde e que tenham indicação médica com
cuidados especiais para sua recuperação.
Natação
Aula que desenvolve o aprendizado dos quatro nados por
meio do domínio do corpo no meio líquido.
Indicação: para pessoas que objetivam tornar o contato com
a água mais divertido e prazeroso e que, além de aprender
técnicas de natação, também beneficiará sua saúde.
Contraindicação: cada caso deve ser analisado de forma
individual pelo professor, pois o treinamento pode ser
adaptado segundo as necessidades de cada um.
Hidro sport
Aula que desenvolve o fortalecimento muscular e a
capacidade cardiorrespiratória.
Indicação: para pessoas que não possuem limitação
da saúde e têm um bom condicionamento físico sem
dificuldades de movimento dentro da água.
Contraindicação: não é indicada para pessoas
com limitação da saúde, sedentárias com baixo
condicionamento físico ou que possuam alguma
limitação de movimento.
KaratÊ
Karatê é uma palavra japonesa que significa “mãos
vazias”. Consiste em uma arte marcial japonesa e um
método de ataque e defesa pessoal que inclui diversas
técnicas executadas com as mãos desarmadas.
Indicação: para pessoas que buscam o desenvolvimento
pessoal e o cultivo de uma vida saudável. É um exercício
que trabalha todo o corpo, ajuda na perda de peso e
aumenta a resistência.
Contraindicação: não há contraindicação, pois a aula
será adaptada segundo as necessidades de cada aluno.

Dança Cigana
Aulas elaboradas com excelentes coreografias e que são
ensinadas segundo a capacidade de cada um.
Indicação: para pessoas que gostam de movimentar o
corpo todo com músicas contagiantes e que buscam
o bem-estar físico e mental.
Contraindicação: para pessoas que estejam se
recuperando de tratamento ortopédico ou que tenham
restrições médicas para a prática de atividade física.

Dança Ritmos
Aulas elaboradas com excelentes coreografias e que são
ensinadas segundo a capacidade de cada um.
Indicação: para pessoas que gostam de movimentar o
corpo todo com músicas contagiantes e que buscam
o bem-estar físico e mental.
Contraindicação: para pessoas que estejam se
recuperando de tratamento ortopédico ou que tenham
restrições médicas para a prática de atividade física.

Dança de salão
Aulas elaboradas com excelentes
coreografias e que são
ensinadas segundo a
capacidade de cada um.
Indicação: para pessoas
que gostam de movimentar
o corpo todo com músicas
contagiantes e que buscam
o bem-estar físico e mental.
Contraindicação: para pessoas que
estejam se recuperando de tratamento ortopédico
ou que tenham restrições médicas para a prática de
atividade física.

Ginástica natural
Modalidade que mistura movimentos do jiu-jitsu, yoga e
movimentos dos animais.
Indicação: para pessoas que gostam de trabalhar o corpo
todo com maior movimentação.
Contraindicação: não há contraindicação, pois as aulas
são adaptadas segundo a capacidade de cada praticante.

Kung Fu
Aula que desenvolve as capacidades e habilidades físicas
por meio de técnicas isoladas, sequências estilizadas e
formas de combate, fazendo assim com que o praticante
também aprenda a se defender.
Indicação: para pessoas que objetivam trabalhar não
apenas o corpo, mas também o desenvolvimento
pessoal da disciplina, da persistência, o autocontrole,
os reflexos e o respeito.
Contraindicação: não há contraindicação, pois a aula
será adaptada segundo as necessidades de cada aluno.

Ginástica
Técnica ou arte que, por meio de exercícios especializados,
visa fortificar e/ou dar maior elasticidade ao corpo.
Indicação: para pessoas que gostam de trabalhar o corpo
todo com maior movimentação.
Contraindicação: não há contraindicação, pois as aulas são
adaptadas segundo a capacidade de cada praticante.

A L UGUÉIS
Toalha de banho

Roupão

Aluguel de toalha de banho, devidamente higienizada em
empresa contratada especializada.
Indicação: para quem se esqueceu de trazer a sua e/ou
prefere alugar.
Contraindicação: não há contraindicação.

Aluguel de roupão, devidamente higienizado em empresa
contratada especializada.
Indicação: para quem se esqueceu de trazer o seu e/ou
prefere alugar.
Contraindicação: não há contraindicação.

