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TERMS AND CONDITIONS 

No D’SPA promovemos a relação harmoniosa entre o Ser Humano e a Natureza que 
nos nutre e acolhe. Esta relação nem sempre é equilibrada devido à escassez de tempo 
e à rotina frenética de um mundo cada vez mais agitado. Por isso queremos que 
abrande, entre num ritmo Slow, e nos deixe cuidar de si e do seu bem-estar.

O D’SPA é um refúgio exclusivo para os sentidos, localizado no centro da cidade de 
Albufeira, é o primeiro SPA Orgânico e Vegan do País. Um lugar especial onde poderá 
desligar-se da correria do dia-a-dia e recarregar as suas energias sem preocupação com 
o tempo. Mergulhe num relaxamento profundo na nossa piscina interior aquecida com 
circuito de águas termais e banho turco, e desfrute da nossa gama de tratamentos 
pensada especialmente para lhe proporcionar saúde e bem-estar.

Respeitamos a multidiversidade e a singularidade de cada pessoa. Para esse 
efeito, criámos tratamentos multissensoriais diversificados com o objectivo de lhe 
proporcionar experiências inigualáveis que o ajudarão a redescobrir a sua essência.  

A experiência da nossa equipa dedicada, aliada aos nossos produtos Organic & Vegan 
by Sçens, definem a nossa missão: cuidar de si num ritmo Slow. Os premiados produtos 
de beleza Sçens, com certificação orgânica, são 100% naturais e vegan. Os seus 
ingredientes, criteriosamente seleccionados e colhidos por todo o mundo seguem uma 
política de Comércio Justo e não incluem nenhum elemento de origem animal.

At D’SPA, we promote the harmonious relationship between human beings and Mother 
Nature who nurtures and shelters us. This relationship is not always balanced due to the 
scarcity of time and the frantic routine of an increasingly hectic world. So we want you 
to pause, slow down and let us take care of you and your well-being.

Located in Albufeira city centre, the D'SPA is the first Organic & Vegan Spa in the 
country. A refuge for the senses, this SPA is a place where you can disconnect from the 
daily rush and recharge your batteries without worrying about time. Immerse yourself 
in deep relaxation in our indoor heated pool with thermal water circuit and hammam, 
and enjoy the variety of treatments we have designed to improve your health and well-
being.

We respect each person's diversity and uniqueness. To this end, we have created 
diversified multisensorial treatments with the aim of providing unparalleled experiences 
that will help you rediscover your essence.

The experience of our dedicated team, allied to our Organic & Vegan by Sçens products, 
defines our mission: taking care of you without haste. The award-winning beauty 
products by Sçens are 100% natural. Harvested worldwide using fair trade practices, 
they are certified organic and contain no animal ingredients.
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ORGANIC & 
VEGAN LOVERS
A nossa política orgânica e vegan é mais do 
que uma tendência, é parte do nosso DNA.
Os nossos produtos, são livres de parabenos, 
sulfatos e petroquímicos.
Por consciência ambiental e animal, nenhum
dos nossos produtos foi testado em animais 
nem elaborado com produtos de origem 
animal ou derivados.

A Sçens inspirou-se na Mãe Natureza, 
detentora dos ingredientes activos mais 
poderosos do Mundo, para criar uma das 
gamas anti-idade, 100% orgânica e vegan, 
mais notáveis do Planeta: a Nature Parfaite.

Organic is not a fashion, it is part of our DNA.
Our products are free from parabens, 
sulphates and petrochemicals.
Because we are eco and animal-friendly, none 
of our products have been tested or made 
with animals or derivatives.

Because Mother Nature possesses the most 
powerful active ingredients in the world, 
Sçens was inspired by her to create one of 
the planet’s most effective natural anti-aging 
ranges: Nature Parfaite.

Formulação com activos orgânicos de máxima pureza.
Formulated with pure organic ingredients.

CERTIFIED ORGANIC

Ingredientes ultra poderosos.
Powerful Ingredients.

ULTRA EFFECTIVE

Veganos por natureza.
Vegan by nature.
100% VEGAN



FACIAIS | FACIALS
EXPRESS FACIAL   30 MINS | 50€
Um facial rápido mas eficaz, focado nas suas necessidades essenciais da sua pele.
Também ideal para manter os resultados de um tratamento facial prévio.

A fast but effective facial focusing on your skin’s essential needs. Also ideal for maintaining 
the results of a previous facial.

BOTANICAL CLEANSING FACIAL   75 MINS | 80€
Um facial totalmente personalizado para cada tipo de pele, com produtos Orgânicos & Vegan. 
Permite uma limpeza profunda da pele graças aos princípios activos e à espátula de 
extracção indolor.

A fully customized facial treatment for each skin type using Organic & Vegan products. 
Allows a deep cleaning of the skin thanks to the active principles and the painless extraction 
spatula.

HERBAL PURE SKIN TREATMENT    50 MINS | 65€      75 MINS | 85€                                                  
Tratamento facial profundo desenhado especialmente para peles oleosas que necessitam de 
equilíbrio. Após a aplicação de várias máscaras e graças aos ingredientes re-equilibrantes 
como a árvore do chá, este tratamento ajuda a reduzir a produção de sebo, fechar os poros e 
a recuperar o aspecto saudável da pele.

A facial treatment designed especially for oily skins that need balance. After applying several 
masks and thanks to the re-balancing ingredients such as the tea tree oil, this treatment 
helps reduce oil production, closes pores and recovers the skin’s healthy look.

BIO CALMING SENSITIVE FACIAL    50 MINS | 65€      75 MINS | 85€                                                
Facial calmante feito com pó de arroz orgânico, ideal para peles sensíveis ou que tenham 
sido submetidas à exposição solar. Regenera, estimula e potencia a energia natural da pele 
proporcionando uma tez jovem, densa, vital e profundamente hidratada.

Soothing facial made with organic rice powder, ideal for sensitive skins or ones that have 
been exposed to the sun. It regenerates, stimulates and enhances the natural energy of the 
skin providing a youthful, dense, vital and deeply moisturised complexion.

ORGANIC HYDRA BEAUTY   50 MINS | 65€      75 MINS | 85€                                                                                                              
Tratamento sublime anti-idade especial para pessoas que apresentam uma pele  
desvitalizada, desidratada e baça, consequências do stress e do cansaço.
O dragon blood e o óleo de sésamo e argão devolvem a hidratação e luminosidade à pele.

Special sublime anti-age treatment for people who have devitalized, dehydrated and dull 
skin, due to stress and fatigue. The dragon's blood and the sesame and argan oils moisturise 
the skin, restoring its luminosity.

ETERNAL KOBIDO LIFTING EXPERIENCE   90 MINS | 105€                                                 
Tratamento facial reafirmante feito com produtos regenerantes de origem Orgânica & Vegan 
de alta qualidade que proporcionam à pele todos os antioxidantes necessários para lhe dar 
luminosidade. Através da massagem japonesa Kobido, os músculos relaxam, a pele ganha 
elasticidade e o oval facial recupera a sua definição e firmeza. Tratamento ideal para fazer 
antes de um evento especial, quando a pele precisa de um boost extra de energia, ajudando 
a eliminar imediatamente os sinais de fadiga.

Firming facial treatment performed with high quality Organic & Vegan regenerating 
products that provide the skin with all the antioxidants needed to brighten it up. The 
Japanese Kobido massage allows the muscles to relax, helping the skin gain elasticity and 
the facial contour to recover its definition and firmness. This is an ideal treatment to have 
before a special event, when the skin needs an extra boost of energy, helping to eliminate 
the signs of fatigue immediately.
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URBAN RELAX MASSAGE   30 MINS | 40€      60 MINS | 65€      
90 MINS | 85€
Massagem relaxante realizada com óleos Orgânicos & Vegan com efeitos de aromaterapia. 
Especialmente indicado para todas as pessoas que queiram desconectar-se da rotina e 
eliminar a tensão física e mental num ambiente relaxante. Permite que escolha a pressão 
desejada e o óleo aromático da nossa selecção.

A relaxing massage performed with Organic & Vegan oils based on the principles of 

aromatherapy. Especially suitable for those who want to disconnect from the routine and 
eliminate physical and mental strain in a relaxing environment. You may choose the desired 
massage pressure and aromatic oil from our selection.

MUSCLE RELIEF THERAPEUTIC MASSAGE   30 MINS | 40€      
60 MINS | 70€       90 MINS* | 95€
Esta massagem de pressão firme tem como benefício o alívio de dores musculares, a 
libertação das tensões acumuladas e melhorar a mobilidade das articulações. 
Utiliza técnicas que actuam profundamente nos tecidos musculares recorrendo às mãos, 
cotovelos e ante braços do terapeuta.
*90min: Inclui uma massagem maxilofacial, para libertar tensões físicas do crânio, nuca e maxilar.

This firm pressure massage has the benefit of relieving muscle aches, releasing accumulated 

tension and improving mobility of the joints.
The therapist uses hands, elbows and forearms to deeply massage the muscle tissue. 
*90 mins: Includes a maxillofacial massage which focuses on the face, jaw and neck.

LIGHTER LEGS   30 MINS | 40€   
A combinação do nosso óleo drenante com as técnicas especialmente desenhadas para 
combater a sensação de pernas cansadas, reduz e previne a retenção de líquidos. Ideal para 
após um longo dia de caminhada e/ou de calor.

The combination of our draining oil with techniques specially designed to combat the 

sensation of tired legs, reduces and prevents water retention. Ideal for after a long strenuous 
day of walking and or being out in the heat.

ORIENTAL FUSION MASSAGE   80 MINS | 85€
Inspirada nas terapias orientais, tais como a Ayurveda, Tailandesa e Shiatsu, esta massagem 
trabalha os músculos através de estiramentos e da aplicação de pressão polegar e palmar. Isto 
irá aliviar a dor e produzir uma sensação de bem-estar.

Inspired by oriental therapies such as Ayurveda, Thai and Shiatsu, this massage targets 
muscles by stretching them and by applying thumb and palm pressure. This will alleviate pain 
and produce a sense of well-being.

MASSAGENS 
MASSAGES

D’SPA
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EXPERIÊNCIA A DOIS
EXPERIENCES FOR TWO
COUPLES RETREAT   60 MINS | CASAL / COUPLE: 140€                              
Uma massagem relaxante a dois, que permite seleccionar a mistura de óleo desejada e 
a pressão da massagem. Perfeito para quem procura um relaxamento profundo. Depois 
de disfrutar da massagem, oferecemos aos nossos hóspedes tempo para relaxar no nosso 
circuito de águas com um copo de vinho rosé.

A relaxing massage for two which allows you to select the desired oil blend and massage 
pressure. Perfect for those seeking deep relaxation. After enjoying the massage you may 
continue relaxing in our water circuit with a glass of rosé wine.

LOVE EXPERIENCE   75 MINS | CASAL / COUPLE: 170€ 
Uma Experiência Amorosa para dois que começa com uma esfoliação corporal orgânica 
que remove as células mortas da pele, preparando-a para o passo seguinte: uma massagem 
corporal relaxante. Um tratamento personalizado que permite seleccionar a mistura de 
óleos desejada e a pressão da massagem. Para terminar a experiência, convidamos os nossos 
hóspedes a relaxarem no nosso circuito de águas com um copo de vinho rosé.

A Love Experience for two that begins with an organic salt body scrub which removes 
dead skin cells and prepares the skin for the next step: a relaxing body massage. This is a 
personalized treatment that allows you to select the desired oil blend and massage pressure. 
After the experience we invite our guests to relax in our water circuit with a glass of rosé wine.

JOURNEY FOR TWO   90 MINS | CASAL / COUPLE: 200€                                                              
Inicie a sua viagem a dois com uma esfoliação corporal revitalizante e logo após 
descomprima com uma massagem relaxante. Termine depois a viagem com um facial 
hidratante. Após a experiência, pode continuar a relaxar no nosso circuito de águas com um 
copo de vinho rosé e fruta.

Embark on a journey for two, beginning with a revitalizing body scrub and unwind with 
a relaxing massage afterwards. Then, end the journey with a moisturizing facial. Once the 
experience ends, we invite our guests to relax in our water circuit with a glass of rosé wine 
and fruit.
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RITUAIS | RITUALS 
ORGANIC BODY SCRUB   30 MINS | 50€
Uma esfoliação intensiva e purificante, à base de sal marinho, gengibre, rosmaninho e 
eucalipto. Proporciona uma agradável sensação de frescura que reduz instantaneamente a 
fadiga muscular.

A truly intensive and purifying scrub, made with sea salt, ginger, French lavender (rosemary = 
alecrim) and eucalyptus.
This treatment provides a pleasant feeling of freshness, helping to instantly reduce muscle 
fatigue.

GREEN DETOX BODY TREATMENT   80 MINS | 85€
Tratamento ideal para adelgaçar, promover a circulação linfática e reafirmar a pele através do 
poder das algas e da spirulina. Inclui esfoliação e uma massagem com técnicas adelgaçantes 
com óleo anti-celulítico Organic & Vegan.

An ideal treatment for slimming, promoting lymphatic circulation and restoring the skin's 
firmness through the power of algae and spirulina. Includes exfoliation and a massage with 
slimming techniques using an anti-cellulite Organic & Vegan oil.

CREAMY REPLENISHING BODY WRAP   60 MINS | 70€                                                      
O corpo é envolvido num luxuoso e fundente creme, de textura sedosa, que nutre e 
resplandece a pele. Inclui esfoliação corporal e massagem à cabeça. Ideal para apaziguar 
peles com excesso de exposição solar.

The body is wrapped in a luxurious and replenishing cream, leaving the skin nourished, silky 
and glowing. Includes a body scrub and head massage. Ideal for soothing skin that has been 
over-exposed to the sun.

A JOURNEY OF THE SENSES   90  MINS | 100€
Entregue-se nesta viagem sensorial de relaxamento, começando por uma esfoliação corporal 
aromática, seguida de um envolvimento altamente hidratante e culminando com uma 
massagem relaxante. Desperte os seus sentidos.  

Indulge in this sensory journey of relaxation, beginning with an aromatic body scrub, 
followed by a highly moisturizing wrap and culminating with a relaxing massage. Awaken 
your senses.

D'SPA TOTAL INDULGENCE RITUAL   120 MINS | 130€
Este é o nosso tratamento estrela criado para lhe proporcionar uma experiência de bem-
estar completo. Todas as etapas num só tratamento, desde a esfoliação, ao envolvimento, 
passando pela massagem e finalizando com um facial. Após esta experiência estará 
oficialmente em modo “slow”. 

This is our star treatment designed to provide you with a complete wellness experience. 
When you choose this ritual, you’re getting full body care in a single treatment, from the 
exfoliation, to the wrapping, passing through the massage and ending with a facial. After this 
experiment you will be in a “slow” mode.
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D’SPA VICHY
SHOWER EXPERIENCE 

MASSAGEM E DUCHE VICHY   25 MINS | 40€                                                                                                
Vichy shower and massage
     
ESFOLIAÇÃO C/ MASSAGEM E DUCHE VICHY   35  MINS | 50€
Vichy shower with scrub & massage
             
MASSAGEM E DUCHE VICHY A 4 MÃOS   25  MINS | 60€
Four-hands Vichy shower and massage
     
ESFOLIAÇÃO C/ MASSAGEM E DUCHE VICHY A 4 MÃOS   35  MINS | 70€
Four-hands Vichy shower with scrub & massage

O Duche Vichy consiste num duche que envolve todo o corpo, que se encontra 
deitado numa marquesa confortável sob vários chuveiros. Combina várias 
técnicas de massagem, juntamente com a pressão dos jatos de água. O 
terapeuta poderá ajustar a temperatura e a pressão da água e complementar 
esta hidroterapia com massagem manual e/ou esfoliação corporal.

The Vichy Shower consists of a shower that enwraps the whole body, while 
lying on a comfortable massage table under several showers. It combines 
various massage techniques with the pressure of the water jets. The therapist 
can adjust the temperature and pressure of the water and complement this 
hydrotherapy with manual massage and/or body scrub.



RITUAIS PARA ELES
RITUALS FOR HIM
ABSOLUTE FACIAL RITUAL   75 MINS | 85€
Este tratamento facial personalizado utiliza enzimas naturais para eliminar o excesso de 
células mortas. A combinação de óleos essenciais penetra as camadas superficiais da 
pele, purificando-a  profundamente e promovendo o aspecto saudável da sua pele. Para 
completar este tratamento facial, receberá ainda uma massagem relaxante no pescoço, 
ombros e couro cabeludo. 

This personalized facial uses natural enzymes to eliminate the accumulation of dead cells. A 
combination of essential oils deeply purifies under the surface layers giving the skin a healthy 
appearance. To complete this facial you will receive a relaxing neck, shoulders and scalp 
massage.

MUSCLE RELAXATION RITUAL   90 MINS | 95€
O refúgio perfeito para os homens: uma autêntica libertação do stress e das dores 
musculares. O ritual inicia-se com uma esfoliação corporal intensiva e purificante, que 
prepara o corpo para a massagem. Durante a massagem serão utilizados óleos essenciais 
de cannabis, arnica e patchouli que ajudam a descarregar a tensão muscular e a induzir o 
relaxamento.

The perfect escape for men: an authentic release of stress and muscular pain. The ritual 
begins with an intensive and purifying body scrub, which prepares the body for the massage. 
During the massage, essential oils of cannabis, arnica and patchouli will be used to help 
release muscle tension and induce further relaxation. 

MUSCLE RESTORE MASSAGE   30 MINS | 40€      60 MINS | 70€      
90 MINS | 95€
Massagem descontracturante de pressão firme e eficaz, alivia o estresse emocional e 
corporal, relaxando e oxigenando a musculatura em profundidade e permitindo reduzir a 
tensão acumulada.

A deep tissue massage of firm and effective pressure that helps relieve emotional and body 
stress. Relaxes and oxygenates the muscles in depth, allowing accumulated tension to be 
reduced.

D’SPA
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RITUAIS PRÉ-NATAL 
PRENATAL PAMPERING RITUALS
INTENSE SKIN LIGHTENING FACIAL   60 MINS | 65€      
Este tratamento mima a sua pele, limpando-a profundamente, equilibra o seu metabolismo 
e fornece os princípios antioxidantes naturais e ácidos gordos essenciais que melhoram a 
elasticidade da pele, hidratando e fortalecendo a sua firmeza.
This wonderful treatment pampers your skin by  thoroughly cleansing it, balancing its 
metabolism and providing it with natural anti-oxidant principles and essential fatty acids 
that moisturise and tone it, improving elasticity.

PRENATAL SOOTHING MASSAGE   60 MINS | 70€
Técnicas adaptadas para aliviar os desconfortos da gravidez e melhorar o bem-estar físico e 
emocional da mãe e do bebé. Ao fazer este tratamento, irá sentir a pele do corpo mais macia 
graças ao óleo de amêndoas doces rico em vitamina E que hidrata e melhora a elasticidade 
da pele.

Special techniques designed to ease pregnancy discomforts and enhance physical and 
emotional well-being of both mother and baby. Your skin will feel softer thanks to the sweet 
almond oil rich in vitamin E that moisturizes it and improves its elasticity.

NOURISHED PAMPERED BODY RITUAL   70 MINS | 85€
Este ritual corporal foi especialmente criado para nutrir e reestruturar a pele da mãe e 
aliviar os desconfortos musculares provenientes da gravidez. O nosso esfoliante remove 
suavemente as células mortas da pele, melhora a circulação linfática e prepara a pele para 
uma massagem corporal nutritiva.

This body ritual was especially created to nourish and replenish the mother’s skin and soothe 
away any muscle discomfort caused by pregnancy. Our scrub will gently remove dead skin 
cells, improve lymphatic circulation and prepare the skin for a nourishing body massage.

SUBLIME MOTHER-TO-BE RITUAL   90 MINS | 100€
Durante a gravidez, o corpo muda e a pele também. Para aliviar todos estes inconvenientes, 
não há nada melhor do que entregar-se ao nosso Ritual Sublime Mother to Be. Este 
tratamento consiste numa esfoliação corporal suave, uma massagem corporal nutritiva e 
um tratamento facial hidratante. Um ritual exclusivo que irá garantir o seu bem-estar físico, 
mental e emocional.

During pregnancy your body changes and so does your skin. To soothe all these 
inconveniences there is nothing better than indulging in our Sublime mother-to-be ritual, 
consisting of a gentle body scrub, a nourishing body massage and a soothing facial.
A unique pampering ritual that cares for your physical, mental and emotional well-being.
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BEAUTY PARTY    
Desfrute de um dia de bem-estar em grupo
Um novo e exclusivo conceito para desfrutar de um dia de bem-estar com seus amigos, 
familiares ou colegas de trabalho.
Desfrute de uma divertida experiência de bem-estar em grupo, num ambiente acolhedor, 
moderno e único no centro da cidade de Albufeira. Ideal para celebrar um evento especial, 
tal como um aniversário, despedida de solteiro/a, conquistas pessoais ou simplesmente para 
desfrutar de um dia diferente. 
A nossa equipa especializada irá recebê-lo(a) com uma bebida de boas-vindas. Poderá 
escolher entre tratamentos faciais, tratamentos corporais, massagens, rituais e experimentar 
o efeito revitalizante e relaxante de nossos produtos Orgânicos & Vegan.

ENJOY A DAY OF WELLNESS TREATMENTS AS A GROUP
A new and exclusive concept designed to offer you a day of wellness with your friends, family 
or colleagues. Enjoy a fun wellness experience as a group, in a welcoming and modern 
environment located in the heart of Albufeira. This is ideal for celebrating a special event, 
such as birthdays, hen and stag parties, personal achievements or just as a different way 
of pampering yourself. Our specialized staff will greet you with a welcome drink. You may 
choose facials, body treatments, massages, rituals and experience the revitalizing and 
relaxing effect of our Organic & Vegan products.

CIRCUITO DE ÁGUAS | WATER CIRCUIT   90 MINS | 20€ (15€ hóspedes/hotel guest)
Um circuito que combina calor e água com o banho turco e que termina com um banho na piscina 
com vários jactos de água. Recomendamos fazer o circuito de águas antes de iniciar qualquer 
tratamento. Os seus efeitos são terapêuticos e imediatos: melhora a circulação sanguínea, relaxa os 
músculos e reduz os efeitos nocivos do stress.
A idade minima para utilizar o circuito de águas é de 18 anos.
Pedimos que leia as regras de utilização/segurança antes de utilizar os equipamentos/espaços.

A circuit that combines heat and water with the dry sauna and the Turkish bath, and ending with a 
bath in our pool with different water jets. We recommend doing this circuit before any treatment.
Its effects are therapeutic and immediate: it improves blood circulation, relaxes muscles and 
reduces the harmful effects of stress.
The minimum age to access the water circuit is 18.
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TERMOS E CONDIÇÕES | TERMS AND CONDITIONS 

RESERVAS | BOOKINGS
Recomendamos que reserve com antecedência a hora do tratamento pretendido. Poderá fazê-lo directamente 
connosco ou na recepção do hotel.

We recommend that you book the intended treatment time in advance. You may reserve directly with us or at the 
hotel reception.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO | CANCELLATION POLICY
Caso não seja possível comparecer no horário agendado, pedimos gentilmente que efectue o cancelamento com 
um mínimo de 6 horas de antecedência. Sem essa informação, serão cobrados 50% do valor dos tratamentos. 

Should you need to cancel or reschedule your appointment, please notify us at least 6 hours in advance. Any 
cancellations or rescheduling of appointments with less than 6 hours' notice, as well as missed appointments, will 
be charged at 50% of the full rate.

CHEGADA AO SPA | ARRIVAL AT THE SPA
Para beneficiar ao máximo da sua sessão, recomendamos que chegue 15 minutos antes da hora marcada.
Se pretender usufruir do circuito de águas antes do seu tratamento, sugerimos que chegue com uma 
antecedência 30 minutos.
Em caso de atraso, tentaremos realizar o seu tratamento completo. Contudo, poderá ser necessário reduzir o 
mesmo, caso exista alguma marcação imediatamente a seguir à sua.

To make the most of your session, we recommend that you arrive at least 15 minutes before your scheduled 
appointment time. If you wish to enjoy the water circuit before your treatment, we suggest you arrive 30 mins in 
advance. If you are late, we will try to accommodate you. However, it may be necessary to reduce accommodate 
you if there are any bookings immediately following yours.

CONDIÇÕES DE SAÚDE | HEALTH CONDITIONS
Solicitamos que informe o seu terapeuta caso tenha algum problema de saúde que possa condicionar o 
tratamento. Por favor, informe ainda o seu terapeuta se, de alguma forma, pudermos melhorar o seu tratamento 
ou conforto, como por exemplo, a pressão da massagem (mais forte ou mais leve), o volume do som ou a 
intensidade da luz, etc. 

Please let us know if you have any health conditions that could affect the treatment. 
Please inform your therapist if there is anything we can do to improve your treatment or comfort, e.g. stronger or 
lighter massage pressure, sound volume or light intensity, etc. 

PERDAS OU DANOS | LOSS OR DAMAGE
O D’Spa não se responsabiliza por acidentes, possíveis perdas ou danos de objectos pessoais.
Recomendamos que mantenha os seus objectos de valor no cofre do quarto durante a sua visita. Para proteger as 
suas roupas, também recomendamos o uso do roupão de banho fornecido. Os clientes que não estejam alojados 
no hotel irão ter à sua disposição cacifos para guardar os seus pertences na área do Spa.

D’Spa declines liability for any accidents and possible losses of, or damage to, personal objects. We recommend 
that you keep your valuables in the safety deposit box in your room during your visit. To protect your clothes, we 
also recommend you wear the bathrobe which will be provided on arrival.

TROCAS OU DEVOLUÇÕES | EXCHANGES AND RETURNS
Os produtos devidamente lacrados que não foram abertos podem ser trocados por outros produtos a partir de 
um período máximo de 30 dias a partir da data de compra. O recibo original deve ser apresentado juntamente 
com o produto. Não são feitas devoluções em dinheiro ou crédito.

Still-sealed products that have not been opened can be exchanged for other products for a period of up to 30 
days from the date of purchase.. The original receipt must be presented along with the product. 
No cash or credit card refunds.
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