CAMPANHA ELIÁ SPA “MINHA MÃE
É UMA JOIA RARA” SÃO VALES DE
R$149 A R$249 PARA PRESENTEAR
SUA MÃE NO MÊS DE MAIO
Posted by Isabel Meneghetti | maio 3, 2017 | Saúde | 0 |

O Eliá SPA, agora com uma unidade nova em Brasília, no Complexo Brasil 21,
lançou a campanha “Minha mãe é uma joia rara” em homenagem ao mês das
mães. Em maio, estarão disponíveis três tipos de vales-presente para as mães. O
primeiro é o Day Spa “Minha mãe é um diamante”, que consiste em ritual de
escalda pés de diamante, massagem relaxante com pó de diamante, mimo
descongestionante nos olhos e degustação de chás de ervas aromáticas e biscoitos
caseiros. O processo todo leva uma hora e meia e o vale custa R$149, válido até
o fim do mês de maio.

Já o
segundo vale, o Day Spa “Minha mãe vale ouro” engloba ritual de boas vindas
com água aromatizada, escalda pés de ouro, massagem relaxante com creme de
ouro, máscara facial de ouro e degustação de sucos e biscoitos. O ritual dura em
torno de duas horas e custa R$199, válido até o fim do mês de maio.
A terceira opção é o vale presente Day Spa “Minha mãe é uma pérola”, que dá
direito a ritual de boas vindas com Escalda-pés com flores e pérolas, esfoliação
corporal com pó de pérolas, banho de imersão com óleos essenciais e rosas,
hidratação corporal com massagem relaxante, massagem capilar e degustação de
chá gelado ou espumante com chocolate. O processo dura aproximadamente duas

horas e meia e o vale-presente, de R$249, pode ser usado durante todo o mês de
maio.
Serviço:
Campanha Eliá SPA “Minha mãe é uma joia rara”
Data: durante todo o mês de maio
Locais: Complexo Brasil 21 (99670-4743); Pier 21 (99657-7844); Living Park
(99872-6365) e Terraço Shopping (99619-1613)

