
 

 
 

 
 

 
                      Etiqueta Nativa Spa 
O pagamento da massagem / tratamento deverá 
ser efectuado antes do início dos mesmos. Para 
isso convidamo-lo a chegar à recepção do Spa 10 
minutos antes do início da sua marcação. O 
atraso na chegada ao tratamento irá limitar o 
tempo de duração respectivo, ficando assim 
reduzido o pleno benefício do mesmo. 
Para preservar a harmonia e o ambiente de 
relaxamento, pedimos que desligue o seu 
telemóvel dentro das instalações do Spa. 
                      Política de cancelamento 
As marcações podem ser canceladas ou alteradas 
sem qualquer custo adicional até 24 horas  de 
antecedência, de maneira a podermos agendar 
uma nova marcação, sujeita a disponibilidade. Os 
cancelamentos efectuados com uma 
antecedência inferior a 12 horas ficam sujeitos ao 
pagamento de 50% do respectivo valor. Em caso 
de não comparência sem qualquer aviso prévio o 
pagamento do valor total será obrigatório. 
  
  

 

    
 

 
 
 

 

 

 

 
 
Nativa Spa 

 
           

 Viaje pela natureza nativa... 

 

 

        

 

 

                       Belorizonte Hotel 
          Santa Maria – Sal – Cabo Verde 
                      Tel. + 238 5226873 

 

 

                                                                  

                   Nativa Nails Spa Services 
Manicure            cve 1.650$ €15 

Manicure francesa ou nail art                     cve 2.200$ €20 

Verniz            cve     550$   €5 

Pedicure             cve 2.200$ €20 

Pedicure francesa ou nail art                cve 2.750$ €25 

Unhas de gel                                                          cve 4.400$ €40 

Unhas de gel francesa /italiana                       cve 4.950$ €45 

Unhas de gel com extensões                              cve 5.500$ €50 

Unhas de gel francesa ou 

italiana com extensões                  

                                         

         cve 6.050$ €55 

Extensão unidade                                                   cve    330$    €3 

Manutenção unhas gel                                          cve 2.750$ €25 

Remoção unhas gel                                                cve 1.650$ €15 

Remoção gelinho                                                    cve 1.100$ €10 

Gelinho  (mãos )                                                      cve 2.750$ €25 

Gelinho com pintura francesa 

ou italiana (mãos)                               

                                               

         cve 3.300$ €30 

Gelinho  (pés)                                                          cve 3.300$ €30 

Gelinho com pintura francesa 
ou italiana (pés)                                 

                                               

         cve 3.850$ €35 

 

                   Ritual Nativa Hair & Nails Spa  
Shampoo, tratamento hidratante com massagem relax à 
cabeça & escova, manicure e pedicure com feet massage                                                           
                                                                      cve 7.150$ € 65 

                Nativa Nails Spa para crianças   

                           

Manicure Girl’s Beauty                                 cve 1.100$ € 10  

Manicure Girl‘s Beauty com desenhos      cve 1.650$ € 15 

Pedicure Girl‘s Beauty                                  cve 1.650$ € 15 

Pedicure Girl‘s Beauty com desenhos ( unidade )                   

                                                                         cve     110$   € 1   

  
 

 



 

  

 
                  

 
 
 

         
 
 

 

 

  

                                                         
                    

 
 

 
 

                       Nativa Hair Spa                                 
Shampoo & escova   
brushing cabelo curto                   cve 1.650$  € 15                     
brushing cabelo médio                 cve 2.200$  € 20                     
brushing cabelo comp.                 cve 2.750$  € 25                     
Prancha                   cve    550$     € 5                     
Penteado com Babyliss                                                       cve 1.100$  € 10                     
Tratamento hidratante                                                       cve 1.100$  € 10                     
Penteado com tranças 

africanas                     

 bandolete  

                                                                           
                                                           
               cve 1.100$  € 10                     

bandolete c/missangas                       cve 1.650$  € 15                     
trança africana                                           cve    880$    € 8                     
2 tranças africanas                                    cve 1.100$  € 10                     
5 tranças africanas                                    cve 1.760$  € 16                     
trança individual                                        cve    110$    € 1                     
trança individual 
c/extenção     

                                                        
               cve    220$    € 2                     

tranças cabelo todo   
curto                   cve 3.300$  € 30                     
médio                 cve 4.400$  € 40                     
comprido                cve 5.500$  € 50                     

                                                        
Ritual Nativa Hair Spa ( Shampoo, tratamento 

hidratante com massagem relax à cabeça & escova)                

                                       - cabelo curto   cve 2.750$ € 25                                                          
                                       - cabelo médio cve 3.300$ € 30                                                            

                                       - cabelo comp. cve 3.850$ € 35               
  

                     Epilação Nativa 
Perna inteira                                                                           cve 3.300$  € 30 

Meia perna                                                                             cve 2.200$  € 20                     

Virilha                  cve 2.200$  € 20                     

Virilha cavada                                                                         cve 2.750$  € 25                     

Perna inteira, virilha ou 
virilha cavada               

                                                   

               cve 4.950$  € 45                     

Axilas                 cve 1.650$  € 15                     

Sobrancelhas                    cve 1.100$  € 10                     

Buço                   cve    770$    € 7                     

      
                  

                   Tratamentos corporais 

Nativa Detox esfoliação, envolvimento, hidratação                       

com lamas marinhas               50 min.  cve 5.500$ € 50 

Tratamento Bronze Perfeito esfoliação, 

envolvimento e hidratação de  açúcar, manteiga de 

cacau e creme de chocolate                                                                                                                   

                                                    50 min.  cve 5.500$ € 50 

Nativa Tropical esfoliação e hidratação com coco                                                  

                                                    30 min.  cve 3.300$ € 30                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tratamento para queimaduras solares com Aloé 

Vera  envolvimento de gel puro de Aloé Vera, 

hidratação com óleo de abacate e Aloé Vera           

                                                  25 min.  cve 2.750$   € 25 

                                                  45 min.  cve  4.950$  € 45 
               

 

                           As viagens Nativa 
                                                                                
                             80 min. cve 8.800$ €80                  
 
 

Viagem a Cabo Verde                          

Esfoliação e envolvimento com açucar e coco e 

massagem  Flor di Sal com búzios quentes 

Viagem No Stress                                     

Esfoliação e envolvimento com  sal e alfazema e 

massagem Nativa relax com óleo de alfazema 

  
 

                  Menu “ Nativa Spa“ 

 

Quick massage                                        15 min. cve 1.100$ €10 

Feet massage                                          15 min. cve 1.100$ €10 

Massagem Nativa relax                         25 min. cve 2.750$ €25 

Massagem Nativa relax                         50 min. cve 4.400$ €40 

Massagem Flor di sal  com 
búzios     

  50 min. cve 5.500$ €50 

Massag Morabeza  canas 
bamboo     

  50 min. Cve 5.500$ €50 

  

                         Terapias específicas 

Massagem terapêutica                    25min. cve 3.300$ € 30 

Massagem terapêutica                    50min. cve 5.500$ € 50                    

                                  Spa para crianças            
                                    ( Até aos 12 anos ) 

Massagem Super Kid                    25 min.  Cve 2.200$ € 20 

  

                        Terapias holísticas 

Massagem Ayurvédica                                        90 min.   cve 7.700$ €70               

Massagem Marma                                          55 min.   cve 5.500$ €50               

Indian Head Massage                                       30 min.   cve 2.750$ €25 

            

            


