
Abhyanga
A massagem Abhyanga é feita com óleos 
vegetais naturais aquecidos e preparados 
de acordo com cada biotipo (dosha). As 
propriedades medicinais dos óleos são a 
absorvidas pela pele e seus benefícios são 
imediatamente notado, este é o grande 
diferencial da massagens ayurvédicas 
abhyanga: as propriedades medicinais de  
seus óleos. Essa terapia milenar tem como 
propósito eliminar as toxinas acumuladas no 
organismo, proporcionar um relaxamento 
profundo, nutrir os tecidos e fazer com 
que o fluxo da energia vital (prana) circule 
livremente, aumentando assim a vitalidade 
e consequentemente 
promovendo o 
rejuvenescimento 
e a longevidade.

Terapias Ayurvédicas

As terapias do Orgânyca Spa são baseadas na Milenar Ciência Ayurveda que nos permite 
viver em harmonia com a natureza que nos cerca e em pleno rejuvenescimento.  As terapias 
são adequadas às necessidades de cada cliente.  Seu terapeuta utilizará óleos, ervas e aromas 
específicos para a sua composição bioenergética (dosha), com técnicas de massagem 
especificas, resultando em um total relaxamento e revitalização. (Terapias Ayurvedicas 
conduzidas pela equipe de terapeutas certificados em técnicas e princípios Ayurvedicos).



Marmaterapia:
Esta terapia é uma massagem especializada 
da Ayurveda, semelhante ao shiatsu chinês, 
pois atua estimulando ou sedando os pontos 
de energia vital conhecidos como marmas 
pelo corpo, remove os bloqueios energéticos, 
auxiliando no equilíbrio de todos os sistemas: 
digestivo, endócrino, respiratório, excretório, 
etc. Uma terapia de restauração completa.

Pedras Quentes:
A função primordial da massagem com pedras 
quentes é o aumento da circulação, redução de 
estresse e de dores musculares. Muitos clientes 
recebem alívio de problemas como depressão 
e insônia, enquanto outros utilizam a terapia 
de pedras quentes para tratar áreas específicas 
dolorosas do corpo, como dores de coluna 
e certas condições como artrite, fibromialgia 
e esclerose múltipla. Elas ainda melhoram a 
absorção dos óleos.

OBS: Com As terapias Ayurvédicas (Abhyanga, 
marmaterapia, pedras quentes) tem a possibilidade 
de se fazer qual a duas mãos (Um Terapeuta).



Abhyanga + Marmaterapia + Pedras Quentes
Abhyanga é a massagem mais comum e mais utilizada no Ayurveda. Ela pode ser aplicada a 2 ou 4 
mãos e é extremamente relaxante. Seu principal objetivo é nutrir o corpo e a mente através da pele, 
utilizando-se para isso, óleos vegetais prensados a frio associados a óleos medicados com ervas e 
essências naturais, como já citado anteriormente. O óleo ao penetrar na pele, nutre todos os tecidos 
do corpo e as manobras liberam as toxinas nele acumuladas.

Nessa massagem com manobras de relaxamento e alivio muscular, o foco está também nos Marmas 
(pontos vitais), parte muito importante da anatomia Ayurvédica. Existem 107 Marmas (pontos) 
distribuídos por todo o corpo, como já citado anteriormente. Utiliza-se acupressão com os dedos 
para estimular os Marmas, promovendo reabilitação física e mental. Esses pontos correspondem 
aos órgãos internos e sistemas do corpo que, por sua vez, reagem positivamente a esses estímulos. 
Quando a abhyanga é realizada com o auxílio de pedras e cristais quentes, a capacidade de 
absorção dos óleos é intensificada, a musculatura entrega-se ao toque com maior facilidade e 
os pontos de dor – geralmente localizados nos marmas – ficam mais receptivos à manipulação, 
facilitando o processo terapêutico. As pedra ainda potencializam a absorção dos óleos medicados.

Valor: R$250,00 (Dois Terapeutas) Tempo: 1 hr 15 min aproximadamente



Shirodhara
Da raiz sânscrita Shiro (cabeça) e Dhara (fluxo 
contínuo) resulta uma das mais profundas e 
relaxantes terapias da Medicina Ayurvédica. 
Esta terapia consiste em deixar cair um 
fluxo contínuo de óleo ou outra substância 
terapêutica, como o leite, por exemplo, sobre 
o Ajna Chakra (ponto entre as sobrancelhas, 
também conhecido como terceiro olho), 
visando um equilíbrio dos Doshas (Vata, Pitta 
e Kapha), que são os humores da constituição 
humana. Esta terapia dura de 30 a 50 minutos, 
dependendo da individualidade de cada um, 
proporcionando um relaxamento profundo, 
liberando emoções contidas de forma suave e 
harmônica. Durante o tempo da sessão a pessoa 
desfruta momentos inesquecíveis, passando 
por processos de relaxamento profundo, sono e 
estados meditativos.

O Shirodhara clareia e limpa a mente, aumenta a 
concentração, atenua a ansiedade re-encaminha 
os doshas para seus assentos de origem, 
proporcionando equilíbrio. Todo o sistema 
é revitalizado. Uma verdadeira purificação e 
rejuvenescimento do corpo e da mente!

O Shirodhara sempre é antecedido por uma 
sessão de Ahbyanga.

Indicações: para todos os problemas de 
natureza psicológica, aumenta a concentração, 
doenças do sistema nervoso, paralisias em 
geral, tremores, insônias, doenças psiquiátricas, 
manias, epilepsia, doenças psicossomáticas, 
perda de audição, enxaqueca, etc. Pode ser 
utilizada como Pós Terapia para químio e 
rádioterapias. No auxílio ao tratamento de 
AIDS e como Rasayana (rejuvenescimento), em 
desequilíbrios pitta como queda de cabelo, 
irritabilidade, sonhos violentos.. e desequilíbrios 
Kapha como obesidade, sensação de peso e 
sono excessivo.



Swedana
Swedana ou terapia do suor, estimula o fogo 
sistêmico (agni) do corpo para desprender 
toxinas e eliminá-las através da pele por meio 
do suor. É uma prática milenar e essencial da 
Ayurveda, geralmente utilizada em conjunção 
com outras terapias. Com o vapor são utilizadas 
ervas terapêuticas, escolhidas previamente de 
acordo com o dosha (biotipo de cada um).

Benefícios e indicações:
· Desintoxicação da pele e do tecido. O calor 

atua sobre o tecido gorduroso, forçando o 
excesso para ser eliminado através da pele, 
pelo suor.

· Como terapia de rejuvenescimento
· Sensação de peso no corpo, sobrepeso, 

cansaço e letargia.
· Insônia, estresse, dores de cabeça.
· Para eliminar o excesso dos três doshas, 

especialmente desequilíbrios Vata e Kapha
· Apetite deficiente e digestão lenta ou 

ineficiente
· Reumatismo e artrite
· Doenças respiratórias como asma, bronquite, 

renite e sinusite
· Dores e rigidez articulares



Abhyanga + Swedana + Shirodhara
Está é a tríade maior no ayurveda. Baseado no breve resumo e conhecimento de todas as terapias 
tratadas até agora, é fácil perceber que a fusão destas três terapias dá excelentes resultados físicos, 
psíquicos e energéticos, através destas, tratamos todo o ser conforme ele realmente é: “corpo, 
mente e espírito”. Uma terapia, de fato, completa!

VALORES: R$400,00 (Dois Terapeutas)
Tempo Estimado: 2hs 30min



Banhos Medicinais e Relaxantes de Ofurô
Os banhos de Ofurô do Orgânyca sāo parte 
das terapias holísticas do nosso SPA. Cada 
banho é preparado com ervas aromáticas e 
altamente relaxantes, com aromaterapia dos 
óleos essenciais na água e no difusor na sala de 
banho, cromoterapia de cristais enquanto você 
relaxa ao som de músicas serenas para uma 
experiência altamente relaxante e restauradora. 

Contratado como parte de qualquer terapia 
do SPA, os banhos de Ofurô custam 50 reais 
por 1 hora 30 min (individual ou casal) 

Contratado aparte, sem alguma terapia do 
SPA, os banhos de Ofurô custam 100 reais 
por 1 hora 30 min (individual ou casal)

As terapias do Orgânyca SPA são realizadas somente mediante horário pré-agendado, portanto nos 
comunique o quanto antes a sua preferência de terapias para que possamos agendar seu horário.


