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O Mandalay Spa deve a origem do seu nome à ultima capital real da Birmânia, fundada pelo Rei
Mindon em 1847 como centro de ensinamento budista.
Tendo como fonte de inspiração tradições que remontam a muitos séculos atrás, a filosofia do
Mandalay Spa está intimamente enraizada nas terapias oriundas do sudeste asiático. Criámos
tratamentos baseados em tradições de cura da realeza tailandesa e na medicina indiana Ayurveda,
realizados com o toque intuitivo de terapeutas experientes.
Combinando remédios tradicionais com o profundo toque terapêutico, proporcionamos experiências spa
autênticas para descontrair, elevar o espírito e atingir a felicidade emocional.
Acreditamos que o equilíbrio é a chave para uma vida feliz, por isso no Mandalay Spa a nossa
devoção é ajudá-lo a escolher o caminho para a paz interior.
Relaxe como quiser e encontre-se.
Mingalabá

Mandalay Spa takes it´s name from the last royal capital of Burma, founded in 1847 by King Mindon
as a centre of Buddhism learning.
Inspired by traditions that date back centuries, the philosophy of Mandalay Spa is inherently rooted
in southeastern asia healing wisdoms. We have created treatments that use the intuitive touch of
our experienced therapists, based on Indian Ayurvedic Medicine and Royal Thai healing heritages.
Traditional remedies blended with a profoundly therapeutic touch provides authentic spa
experiences to unwind, uplift your spirit and achieve emotional hapiness.
We believe that balance is the key for a happy life, so at Mandalay Spa we are devoted to help you
undertake the journey to reach inner peace.
Relax as you wish and find yourself
Mingalabá.

Partners: SUNDÃRI, YTSARA, Linda Meredith and The Refinery – London.

Baseada na antiga sabedoria Ayurveda, a SUNDÃRI possui uma abordagem holística e natural à beleza e
bem-estar.
Num mundo cheio de stress e desafios, redescobrimos a natureza e usamos remédios tradicionais para o
reequilíbrio da mente, corpo e alma. Os rituais SUNDÃRI permitem que se sintonize com o seu eu interior e
embarque na filosofia ancestral: “o bem-estar interior, transparece para o exterior”.
Ayurveda é reconhecida como a mais antiga ciência médica, originária da Índia e está focada no
equilíbrio dos três doshas: Vata, Pitta e Kapha para a saúde plena. A filosofia do equilíbrio reflete-se
em toda a experiência SUNDÃRI.
Cada ritual começa com uma consulta ayurvédica durante a qual os nossos terapeutas irão adaptar
o tratamento mais adequado ao seu Dosha.

SUNDÃRI takes a holistic and earthly approach to beauty and well-being based on the ancient
healing wisdom of Ayurveda.
We go back to nature and use traditional healing remedies to allow the mind, body and spirit to gain
balance in a world of stress and challenges. SUNDÃRI enables you to reconnect with your inner self
and encompass our core philosophy; ‘being well inside, reads beautiful on the outside’.
Ayurveda is acknowledged as the oldest medical science, originating from India and is focussed on
the balance of three doshas: Vata, Pitta and Kapha for optimum health. The philosophy of balance is
woven through the entire SUNDÃRI experience.
Each ritual begins with an Ayurvedic consultation during which our therapists will adapt the
treatment most suited to your Dosha.

Sugestão de Rituais/ Suggested Rituals:
Abyangha Massage (30, 55, 85 min.)
Shirodhara Ritual (55 min.)

Inspirada em séculos de sabedoria asiática, Ytsara (que significa "liberdade" em tailandês) acredita que é
preciso treinar o nosso corpo e mente a relaxar, de modo a conseguirmos identificar a necessidade de
desligar do ritmo acelerado dos nossos dias. Só quando conseguimos abrandar, respirar e viver cada
momento é que encontramos respostas para equilibrar a nossa vida.
Ytsara usa produtos 100% naturais e terapias oriundas da tailandia para limpar os canais energéticos do
corpo para um bem-estar total. Saberes milenares de Chiang Mai são usados para desbloquear energia
e o complemento perfeito de conhecidas e tradicionais técnicas de massagem tailandesas, para um efeito
terapêutico mais eficaz.

Drawing on centuries of Asian wisdom, Ytsara (meaning 'freedom' in Thai) believes that we need to
train the mind and body to relax in order to identify the need to disengage from fast life. It’s once we
slow down, breathe and live in the moment that we find the answers to balance, connection and care.
Ytsara uses 100% natural products and Tai therapies to cleanse the energetic channels of the body
and deliver total well-being. Ancient wisdom from Chiang Mai is used to unlock the energy flow and
is the perfect add-on to more knowned and tradicional tai tmassage tecniques, to deliver a efective
therapeutic effect.

Sugestão de Rituais/ Suggested Rituals:
Siam Healing Herbs Ritual
Ultimate Deep Pressure Massage (Tok-Sen)

As formulações avançadas dos seus cosméticos e os legendários tratamentos faciais deram a Linda
Meredith uma invejável lista de clientes famosos do mundo das artes, música e da moda.
A gama de Linda Meredith trata os problemas, não o tipo de pele, e todos os produtos podem ser
sobrepostos para lidar com várias questões que surgem na pele, com resultados visíveis. No entanto, o
principal objetivo da gama é a hidratação e o rejuvenescimento.
Os tratamentos faciais Linda Meredith são um exclusivo Mandalay Spa.

Advanced skincare formulations and legendary facials have earned Linda Meredith an enviable list
of celebrity clients from the worlds of film, music and fashion.
The Linda Meredith range treats the problem, not the skin type, and all of the products can be
overlapped to deal with various issues arising on the skin. However, the main aim of the range is
hydration and anti-ageing.
The Linda Meredith outstanding beauty facials are an exclusive of Mandalay Spa.

Sugestão de Rituais/ Suggested Rituals:
Haute Coulture Facial Ritual (55, 70 min.)
V-TOX Facial Ritual (45 min.)

The Refinery é o nome do afamado SPA exclusivo para homens, localizado na cidade de Londres. Criado
em 2000, oferece uma atmosfera de ‘’Gentlemen’s Club’’ num ambiente Spa luxuoso e requintado, típico
de Mayfair, Harrods ou Knightsbridge. Recentemente, criou a marca de cuidados masculinos com o
mesmo nome e que agora se encontra disponível no Mandalay Spa.

The Refinery is the name of the famous exclusive spa for men in London. Created in 2000, provides
an atmosphere of'' Gentlemen's Club'' in a luxurious and refined, typical SPA Mayfair, Harrods or
Knightsbridge environment. Recently they created the brand of men's care with the same name and
which is now available in Mandalay Spa.

Sugestão de Rituais/ Suggested Rituals:
Ultimate Face and Body Ritual (85 min.)
Revitalizing Facial (55 min.)

HOW TO SPA
ESCOLHER E MARCAR UM RITUAL

Se precisar de ajuda na seleção do seu tratamento, recomendamos que contacte diretamente a receção do spa. Todos os tratamentos devem
ser reservados com antecedência na receção do spa, por telefone +351 261 960 909 (ext:7909) ou e-mail: campo.real@mandalay-spa.com.

CHECK-IN

Aconselhamos que chegue pelo menos 20 minutos antes da hora marcada para que possa desfrutar das instalações únicas do spa e
preencher o questionário de consulta. A chegada tardia ao spa, irá limitar a sua experiência.

PACKS SPA

Informação relativa a programas de Spa, assim como campanhas promocionais mensais podem ser obtidas na receção do spa. Siga-nos
no facebook para mais promoções, ofertas e novidades do Mandalay Spa.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

A não comparência ou desmarcação sem aviso prévio inferior a 8 horas implica o pagamento de 100% da experiência.

CABELEIREIRO

Temos ao seu dispor uma vasta gama de serviços de corte, cor e penteados, do prestigiado cabeleireiro Tony Crispim. Reservas podem ser
efetuadas na receção do spa.

CHOOSE AND BOOK A RITUAL

If you require help in choosing your treatment, contact the spa reception. All treatments are subject to prior booking at the spa reception, by
telephone +351 261 960 909 (ext:7909) or by e-mail: campo.real@mandalay-spa.com.

CHECK-IN

We advise that you arrive at least 20 minutes before your booking so that you can enjoy the unique premises and fill in your lifestyle consultation.
A late arrival at the spa will limit your experience.

SPA PACKAGES

Information on special Spa packages, as well as monthly offers can be obtained at spa reception. Follow us on facebook for more special deals
and latest news of Mandalay Spa.

CANCELLATION POLICY

Failure to show or cancellation without at least 8 hours prior warning will mean a 100% payment of the experience.

HAIRDRESSER

A full range of cutting, colouring and styling services are available, from the prestigious hairstylist Tony Crispim. Appointments can be made via
Mandalay Spa reception.

www.mandalay-spa.com

Dolce CampoReal Lisboa

Rua do Campo, 2565-770 Turcifal, Torres Vedras
T: 261 960 909 (ext: 7909)
camporeal@mandalay-spa.com

