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Um ambiente especialmente criado para proporcionar momentos 
de bem-estar, relaxamento e cuidado é o resultado da parceria 
entre o Unique e a Caudalie. Hóspedes e clientes podem usufruir 
de tratamentos corporais com produtos da marca francesa,  
pioneira no uso dos poderes excepcionais da uva.

O cliente da Sala Spa Unique Caudalie pode utilizar as  
saunas seca e úmida, piscina com tobogã e academia do  
Fitness Center por até três horas antes ou depois do tratamento.  
Com capacidade para atender até duas pessoas, 
simultaneamente, a Sala Spa oferece armários, roupões,  
toalhas e chinelos, além de conforto e privacidade.

Horários para atendimento
Segunda a quinta 11h às 20h (para público externo)
Segunda a domingo 11h às 20h (para hóspedes)
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INFORMAÇÕES E REGRAS DE USO 

O uso de trajes de banho é obrigatório nas piscinas  
e saunas. Disponível para venda no Fitness Center.

Caso não esteja hospedado, pedimos 
que chegue com 15 minutos de  
antecedência em relação ao horário agendado. 
Atrasos limitam ou reduzem o tempo de  
tratamento. O profissional encerrará  
o atendimento no horário estipulado.

Deixe objetos de valor no cofre do apartamento 
ou suíte – quando hospedado conosco 
 – ou no armário à disposição nos vestiários.

Casos de gravidez e restrições médicas  
devem ser informados à equipe.

Clientes menores de 18 anos devem estar  
acompanhados pelos responsáveis.

Para reagendamentos e cancelamentos,  
é necessária uma notificação com, no
mínimo cinco horas de antecedência.

Cancelamentos feitos fora desse período implicarão 
na cobrança do valor integral do tratamento.

Estacionamento incluso.

Taxa de serviço de 7% facultativa pode  
ser acrescentada ao custo final de cada terapia.
 
FORMAS DE PAGAMENTO
Todos os tratamentos podem ser parcelados em até 
três vezes sem juros. Para o público externo, é 
necessário um pré-pagamento das experiências.

PRESENCIALMENTE
Na recepção do Hotel Unique.

CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO
Deve ser impressa e preenchida à mão. É necessário  
o envio do documento do titular, frente e verso,  
e cópia do cartão de crédito. A assinatura do  
formulário deve ser a mesma dos documentos.

DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA
Banco Itaú Agência 0183 C/C 20078-1
CNPJ 03.109.168/0001-28
Chave PIX CNPJ 03.109.168/0001-28
Favorecido: Unique Serviços de Hotelaria e  
Alimentação, Comércio e Participações S/A
Confirmação do pagamento após um dia útil.
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E Conheça as formas de pagamentoGIFT SALA SPA

O vale-presente* com os tratamentos da marca Caudalie 
é uma excelente opção para surpreender em datas e 
ocasiões especiais. Escolha entre as diversas terapias e 
experiências do menu e personalize de acordo com sua 
preferência ou tempo de duração.

A validade é de seis meses, após a data da compra,  
e poderá ser utilizado de segunda a quinta das  
11h às 20h (para público externo) e de segunda a 
domingo das 11h às 20h (para hóspedes).

O voucher será emitido após a aprovação do  
pagamento, por e-mail ou mediante agendamento  
para a retirada na recepção do hotel.

*Não reembolsável e nem pode ser trocado por valor em dinheiro

BODY & SOUL 
O Fitness Center do Unique é uma área de lazer 
e descanso que conta com duas piscinas cobertas 
climatizadas e tobogã, saunas seca e a vapor e  
academia completa com equipamentos Technogym.  
Um lugar perfeito para se divertir e manter a forma 
durante a sua estada em São Paulo. 
Aberto todos os dias das 7h às 22h.
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TRATAMENTOS CORPORAIS
50’ BRL 435
80’ BRL 610

UNIQUE SENSES 
MASSAGEM RELAXANTE PERSONALIZADA
Uma experiência sensorial única é o tratamento 
exclusivo do Hotel Unique que alia o óleo de semente 
de uva com o poderoso óleo Concentrado Contorno. 
Além de hidratar a pele, ajuda a ativar a circulação 
sanguínea com movimentos profundos e revigorantes 
em regiões de maior tensão. Para potencializar o 
relaxamento, ventosas são utilizadas para restaurar 
o fluxo energético. Elimina a sensação de fadiga e 
proporciona bem-estar físico e mental.

FLEUR DE VIGNE RELAXANTE SUAVE 
Desfrute de uma experiência única, quando todos os 
seus sentidos serão despertados. Sob o brilho da luz 
baixa de uma vela de massagem, que se transforma 
em um óleo aquecido e delicadamente perfumado pela 
Fleur de Vigne, recupere a energia e o alívio das tensões.

THÉ DES VIGNES 
RELAXANTE & HIDRATANTE 
Tratamento relaxante para uma pele macia e 
hidratada com uma fragrância floral sutil de 
nosso óleo Thé Des Vignes.

TECIDOS PROFUNDOS SHIATSU & RELAXANTE
Uma terapia para realinhar os tecidos profundos dos 
músculos e tecidos conjuntivos. Os movimentos são 
mais lentos e a pressão é mais intensa do que a de uma 
massagem tradicional. Concentrando-se nas áreas de 
tensão e dor, o objetivo é atingir a camada interna de 
músculos e a fáscia, tecido conjuntivo em torno 
dos músculos.

CAUDALIE DRENANTE
O ritual mais eficaz para modelar a silhueta é o 
tratamento drenante e emagrecedor que ajuda a 
reesculpir o contorno do corpo, quando aliado a uma 
rotina de exercícios e dieta balanceada. Do tornozelo 
até o estômago, uma sequência completa de palpação 
manual, rolamento e massagem firme com óleo 
Concentrado Contorno ajuda a suavizar a aparência da 
celulite. Pernas e nádegas ficam mais lisas e leves, e a 
pele ganha textura sedosa. 

CRUSHED CABERNET 
ESFOLIAÇÃO & HIDRATAÇÃO 
A terapia com a esfoliação rica em sementes de uva, 
mel, açúcar mascavo e seis óleos essenciais, proporciona 
uma pele radiante e perfeitamente hidratada.  
O tratamento escultor do corpo, com os óleos  
essenciais do óleo Concentrado Contorno,  
suaviza a celulite e modela o corpo.
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TRATAMENTOS DE CURTA DURAÇÃO
 25’ BRL 250

CRANIANA
Massagem no couro cabeludo para auxiliar no estímulo do sistema nervoso e vasos 
sanguíneos sob a pele. Acalma a tensão muscular em torno da cabeça, relaxando  
a mente e o corpo.

REFLEXOLOGIA 
Método que regula o fluxo de energia do corpo, através da estimulação de  
determinados pontos reflexos na sola do pé, melhorando o sistema circulatório  
e linfático e eliminando toxinas.

EXPRESS FACIAL
Tratamento facial para descanso e uma explosão de brilho. Após uma limpeza profunda, 
com esfoliação, é aplicada máscara que aumenta a luminosidade da pele. 
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EXPERIÊNCIAS UNIQUE para casais

GRAND DIVINE RITUAL 
100’ Casal BRL 1710 

Nesta experiência romântica de relaxamento, o 
casal é recebido pelo ritual de boas-vindas com 
um brinde de champanhe Veuve Clicquot.  
A massagem corporal Grand Divine oferece 
dois tratamentos corporais à sua escolha.

DUO THÉ DES VIGNES
50’ Casal BRL 830 

Uma massagem envolvente e relaxante com 
o premiado óleo Thé Des Vignes, delicadamente 
perfumado com notas sensuais de almíscar 
branco e a suavidade do licor de gengibre com 
uma infusão de flor de laranjeira e jasmim para 
uma experiência a dois romântica e original. 

 

EXPERIÊNCIAS UNIQUE individuais

FULL UNIQUE EXPERIENCE 150’ BRL 1150
Para quem deseja receber todos os cuidados da  
Sala Spa, começando pelo ritual de boas-vindas 
com um brinde de champanhe Veuve Clicquot e um
tratamento Crushed Cabernet de 80 minutos, seguido 
de uma massagem corporal de 50 minutos, finalizando 
com uma massagem craniana.

ENERGETIC UNIQUE EXPERIENCE 
100’ BRL 850

Criada para estimular a vitalidade e a sensação de
bem-estar. A experiência é composta pelo ritual de 
boas-vindas com um brinde de champanhe Veuve 
Clicquot e uma massagem corporal de 80 minutos  
a escolher, finalizando com uma reflexologia  
de 20 minutos.

RELAX UNIQUE EXPERIENCE 
100’ BRL 830

Uma experiência sensorial única e exclusiva do  
Hotel Unique para promover a sensação de 
tranquilidade e relaxamento através da diminuição  
de dores musculares e sensação de cansaço.  
Composta por ritual de boas-vindas com um
brinde de champanhe Veuve Clicquot seguido
de uma massagem craniana de 20 minutos e
massagem Unique Senses de 80 minutos.
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TRATAMENTOS FACIAIS
50’ BRL 475 

PREMIER CRU ANTIENVELHECIMENTO GLOBAL 
Tratamento de beleza com ingredientes que irão combater os sinais de envelhecimento. 
Técnica inovadora de massagem, seguida por máscara exclusiva de hidrogel, enriquecida 
com Resveratrol. Proporciona à pele um efeito lifting, hidratante e suavizante. Rugas e linhas 
de expressão diminuem, visivelmente, e a pele fica mais firme e com aparência jovem.

VINOPERFECT LUMINOSIDADE & ANTIMANCHAS 
O tratamento que proporciona luminosidade e trata as manchas da pele. Após a etapa de 
limpeza, uma massagem é feita com óleos essenciais, pedras frias e quentes que estimulam 
a luminosidade. A máscara peeling é aplicada para remover as células mortas e restaurar  
o brilho. A coleção Vinoperfect finaliza o tratamento.

VINOPURE PURIFICANTE & CLAREADOR 
Recomendado para peles mistas e oleosas. Purifica, limpa e ajuda a regular o excesso de 
oleosidade e a pele recupera o frescor, o brilho e o efeito mate. Uma poderosa lavagem 
provoca o desentupimento dos poros e a limpeza da pele. Aplica-se máscara, em seguida, 
para extrair bactérias e uma massagem facial, com rolo, elimina as toxinas. A mistura de 
ácido salicílico natural, polifenóis de uva, seis óleos essenciais e água de rosas minimiza  
os poros dilatados e as imperfeições. Propicia um escudo antibacteriano, além de remover  
o brilho indesejado.

RESVERATROL LIFT REESTRUTURADOR & ANTIRRUGAS 
Especialmente criado para peles maduras com perda de volume e firmeza. Após a limpeza, 
uma massagem estimulante redefine o contorno do rosto e proporciona firmeza.  
A aplicação de uma máscara realça o efeito lifting dos produtos da coleção Resveratrol Lift. 
A pele fica com aspecto mais jovem e o formato V do rosto é recuperado.
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