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XOCOLATERAPIA
Tractament que combina les propietats de la xocolata amb el massatge corporal relaxant.
El cacau és una substància molt estimulant, ja que fomenta la bona circulació de la sang i del reg sanguini,
cosa que aporta múltiples avantatges tant en tractaments facials com corporals.
Ens proporciona un avantatge més, la via olfactiva. L’aroma del cacau fomenta l’alliberament
d’endorfines, substància que acumulem en moments d’estrès.
L’alliberament d’aquestes substàncies provoca un relaxament generalitzat.
És exactament la mateixa reacció química de quan t’enamores.

Aquest tractament consta de:
• CIRCUIT DE SAUNES I JACUZZI
• MASSATGE RELAXANT
AMB XOCOLATA 80% CACAU

• HIDRATACIÓ CORPORAL
AMB CREMA DE XOCOLATA
• INFUSIÓ O SUC

70 euros
Durada: 110 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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EXPERIENCE MASSAGE
El massatge a 4 mans és un espectacular massatge terapèutic que fan dos massatgistes
perfectament sincronitzats, proporcionant una sensació única a la persona que el rep.
Es tracta d’un mètode d’origen hindú que estimula el cos de manera simètrica i simultània,
que es tradueix en més benestar. Sent el massatge Aiurvèdic al cap i gaudeix del
relaxant massatge de reflexologia als peus.

Aquest tractament consta de:
• Circuit de saunes i jacuzzi
• Massatge relaxant corporal i facial
(tècnica a 4 mans)
• Infusió o cÒctel

79 euros
Durada: 90 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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PINDAS WEDA
El massatge Aiurvèdic amb pindes té propietats aromàtiques gràcies als principis actius de les herbes i els
olis essencials, que desintoxica, alleuja les inflamacions i relaxa l’organisme.
Està especialment indicat per a casos d’artritis, rigidesa i inflamació articular.
A més a més, la seva eficàcia en l’eliminació de les toxines el converteix en
un massatge perfecte per combatre la cel·lulitis.

Aquest tractament consta de:
• Circuit de saunes i jacuzzi
• Píling corporal amb sals
del mar mort

• Massatge aiurvèdic,
corporal i facial
amb olis essencials
i Pinda Weda
• Infusió o suc

80 euros

Durada: 120 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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val BEAUTY
Experimenta una sensació de relaxació i benestar gràcies a
la combinació de diversos tractaments.
Aconsegueix una pell lluminosa i sense impureses gràcies a la nostra higiene facial.
Cuida i tracta mans i peus; t’ajudem a tenir unes mans boniques
i uns peus sense imperfeccions. Pots esmaltar les ungles al teu gust.

Aquest tractament consta de:
• Circuit de saunes i jacuzzi
• Massatge relaxant d’oli d’ametlles
• Neteja de cutis
• Manicura i pedicura
• Infusió o suc

100 euros
Durada: 180 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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MASSATGE CALIFORNIA
Aconsegueix una relaxació total de cos i ment.
Amb aquest tractament que aconsegueix unir els beneficis del massatge aromàtic que triïs,
ajuda a mitigar l’estrès, amb les propietats terapèutiques sobre el cap, la cara i el coll.
Una combinació ideal per equilibrar les teves emocions.

Aquest tractament consta de:
• Circuit de saunes i jacuzzi
• Banyera d'hidroteràpia
• Massatge relaxant
• Infusió o suc

54 euros
Durada: 110 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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STONE MASSAGE
Les pedres calentes estimulen el reg sanguini i el metabolisme cel·lular relaxant el cos a un nivell profund.
La connexió entre les pedres i el cos és coneguda des de fa més de 5.000 anys a la medicina xinesa,
on s’utilitzaven pedres volcàniques i pedres de riu per moure les energies.
Aquest tractament està totalment indicat per a persones amb: contractures, artrosi, dolors musculars…

Aquest tractament consta de:
• Circuit de saunes
i jacuzzi

• Infusió o suc

• Massatge geotermal
relaxant de 60 min.

70 euros

Durada: 100 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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HONEY MASSAGE
Gotes daurades de mel salvatge i sals del Mar Mort
sobre el cos, acompanyats d’un massatge magmàtic,
que obre els canals d’energia, per tal
de millorar la circulació.

Aquest tractament consta de:
• Circuit de saunes i jacuzzi
• Píling corporal a base
d’extractes de mel

• Massatge relaxant
corporal
• Infusió o suc

70 euros
Durada: 120 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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RITUAL HARMONIA DUO
Aquest ritual multisensorial proporciona diversos estímuls a través dels principis actius
que obtenim de les espelmes corporals, que, en fondre’s, s’apliquen directament
sobre la pell per fer-hi un agradable massatge. Què et ve de gust avui: energia o calma?
Tria el teu propi massatge al costat de la teva parella i gaudeix d’una nova experiència irrepetible.

Aquest tractament consta de:
• Circuit de saunes i jacuzzi
• Ritual equilibrant personalitzat
• Còctel o cava
Per a 2 persones

105 euros
Durada: 90 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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RITUAL DE LA ROSA
Ritual sublim amb el qual retrobaràs l’harmonia gràcies a les propietats úniques de les flors.
La relaxació, la bellesa i el benestar s’ajunten en aquest ritual, que ens ajuda
a combatre la depressió perquè aporta una sensació de clama, alegria, benestar profund
i felicitat interior. A nivell cosmètic; tonifica, hidrata i depura la pell.

Aquest tractament consta de:
• Circuit de saunes i jacuzzi
• Bromització amb aigua de roses
• Píling corporal i facial amb
sals del mar mort
• Recobriment de fang del
mar Mort

• Màscara facial a base d’algues
amb una potent acció hidratant
amb rosa de Bulgària
• Moxa per relaxar cos i ment
• Massatge relaxant corporal
i facial amb olis essencials
de rosa mosqueta, gerani,
ylang-ylang
• Infusió o Suc

140 euros
Durada: 150 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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REINA D'EGIPTE
Massatge tradicional que utilitza olis aromàtics per transmetre una sensació de pau completa.
Es basa en la pressió exercida damunt gairebé de la totalitat del cos i en estiraments suaus
que dissolen la tensió dels teixits i afavoreixen la circulació sanguínia i limfàtica;
calma l’estrès i promou l’harmonia. Indicat per a una relaxació total del cos i la ment.

Aquest tractament consta de:
• Circuit de saunes i jacuzzi
• Benvinguda reina d’Egipte
• Tractament exfoliant
corporal i facial a base de sals
del mar mort
• Embolcall corporal amb fang
del mar mort i mascareta facial

d’algues amb una potent
acció hidratant
• Vaporització amb aigua
de roses
• Massatge corporal i facial
amb olis essencials d’encens,
mirra i petit grain
• Infusió o suc

120 euros
Durada: 150 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït

L OT

D E

R E G A L

RITUAL OASI DE SERENitat
Tractament ideal per calmar i relaxar-se a nivell físic i mental.
Ajuda a eliminar les tensions diàries a causa de l’estrès.
Consisteix en la barreja d’un tractament corporal antiestrès i
un tractament facial nutritiu i hidratant, que ens proporciona
una sensació de pau i relaxació que es transmet per tot el cos.

Aquest tractament consta de:
• Circuit de saunes i jacuzzi

• Banyera d’hidromassatge

• Bromització amb aigua de
colònia antiestrès

• Massatge corporal i facial
antistrèss amb olis essencials
d’ametlles dolces, taronja,
aranja, llimona...

• Píling corporal i facial a base
de sals del mar mort

• Infusió o suc

79 euros
Durada: 120 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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RITUAL DEU RA
Pensat només per a ell, el ritual del déu Ra, inspirat en antics rituals de bellesa egipcis,
ens permet obtenir una pell més llisa, envellutada, reparada i regenerada.
Aconseguim aportar gran lluminositat i conferir a la pell un aspecte molt més saludable.
A nivell intern, aquest tractament aporta una completa sensació de relaxació,
renovació, plenitud i benestar.

Aquest tractament consta de:
• Circuit de saunes i jacuzzi

• Banyera d’hidromassatge

• Bromització amb aigua
de tarongina

• Massatge facial i corporal
amb olis essencials

• Exfoliació facial i corporal
a base de sals del mar Mort
amb oli d’hipèric

• Infusió o suc

79 euros
Durada: 110 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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PEELING i HIDRATACIO amb CIRCUIT
És un meravellós ritual purificant i antiedat realitzat
amb sals del Mar Mort i oli hidratant que, en sinergia,
rejoveneix la pell i la torna més suau, llisa,
vellutada i tonificant.

Aquest tractament consta de:
• Circuit de saunes i jacuzzi
• PEELING CORPORAL
• HIDRATACIÓ CORPORAL
• Infusió o suc

49 euros
Durada: 90 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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back & shoulder
Teràpia pensada especialment per eliminar contractures a les espatlles i l’esquena,
la zona més sensible per a ells.
Comencem amb un píling corporal per preparar la pell. Després, un embolcall de fang del Mar Mort
per oxigenar els teixits. Per finalitzar, un massatge amb manipulacions lentes d’estirament i relaxació
ideals per mitigar l’estrès. Tot plegat, combinat amb olis essencials de clau, camamilla i gingebre per
aconseguir l’equilibri energètic necessari.

Aquest tractament consta de:
• Circuit de saunes i jacuzzi
• Exfoliació d’esquena
• Embolcall amb fang del
mar Mort a l’esquena

• Massatge amb olis
essencials de ginebre,
camamilla, romaní i clau
• Infusió o suc

• Banyera d’hidromassatge

55 euros
Durada: 110 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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BODY SCULPTOR
Tractament reductor a base d’algues (fucus i laminària). Gràcies a les seves propietats
ajuda a modelar la silueta i a aprimar, eliminant les toxines sobrants de manera diurètica.
Redueix la cel·lulitis, depura el cos, oxigena i hidrata
la pell i activa la circulació sanguínia.

Aquest tractament consta de:
• Massatge anticel·lulític i
modelador amb oli
corporal Body Sculptor
amb olis essencials de
ginebre, herba
llimona, gerani, xiprer,
aranja…

• Bromització amb aigua
de la reina d’Hongria
• Píling corporal a base
de sal del mar Mort i oli
corporal Body Sculptor
• Embolcall corporal
anticel·lulític i modelador
de la silueta

60 euros

150 EUROS

Durada: 90 min aprox.

Val de 3 sessions

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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CIRCUIT DE SAUNeS I JACUZZI
Pensat per a que et dediquis 60 minuts, només per a tu.
Gaudiràs de la sauna seca, sauna de vapor i els beneficis d’un bany calent amb hidromassatge.
Activaràs la circulació sanguínia , relaxaràs la pressió muscular;
estimularàs la regeneració i l’elasticitat.

Aquest tractament consta de:
• sauna SECA
• sauna DE VAPOR
• JACUZZI

15 euros
Durada: 60 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït
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Massatge relaxant
Experimenta una sensació de benestar, relaxació del cos i de la ment
gràcies als beneficis del massatge.
Moviments lents i suaus, que eliminen les tensions tant
musculars com mentals. Amb sessions de diversa durada, ideal per a
persones que busquen un moment de descans i relax.

Aquest tractament consta de:
• Massatge RELAXANT

22 euros

Durada: 30 min aprox.

36 euros

Durada: 45 min aprox.

42 euros

Durada: 60 min aprox.

Caducitat en 3 mesos. No s’accepten abonaments caducats. No s’accepten devolucions.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
Pàrquing gratuït

