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Express Express Exfolia�on and 
Mositurizing 
Deep Hydra�on Facial 







INFORMAÇÃO IMPORTANTE
IMPORTANT INFORMATION

Acesso 

Polí�ca de Cancelamento  

Ambiente no Spa  

Access 

Cancella�on policy  

Spa Environment  

Para que possa usufruir do circuito Aqua Soul disponibilizamos cacifo e toalha.
Informamos que é obrigatório o uso de touca de natação, fato de banho, chinelos e biquíni ou calção de banho. 
A entrada só é permi�da a maiores de 16 anos (Jupiter Algarve Hotel e Jupiter Marina Hotel).

Em caso de não comparência, remarcação ou cancelamento do tratamento inferior a 6 horas de antecedência,
reservamo-nos o direito de cobrar a totalidade do valor.

O Soul Spa By Jupiter é uma zona de relaxamento e tranquilidade, por isso, pedimos o favor de manter um tom 
de voz baixo, e não usar dispositivos eletrónicos, tais como telemóveis e outros aparelhos que causem ruído.

In case of no-show, rescheduling or cancella�on less than 6 hours before the treatment, we reserve the right to    

For use of our Aqua Soul circuit we provide locker and towels. It is mandatory to wear a cap, slippers, swim suit, 
bikini or swim trunks at the SPA facili�es.
Entry is only permi�ed to persons over 16 years of age (Jupiter Algarve Hotel and Jupiter Marina Hotel).

Soul Spa By Jupiter is a zone of relaxa�on and tanquility, therefore you are requested to keep your voice low. 
The use of mobile phones and other devices are not allowed in the Spa facili�es.

charge the full amount.

by Jupiter

Todos os dias das 9h00 às 20h00 
Every day from 9am to 8pm
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IVA INCLUÍDO.

TODOS OS DIAS: 09:00 ÀS 20:00
EVERY DAY: 09AM TO 08PM

IVA INCLUÍDO.
Todos os tratamentos deste menu são des�nados a crianças
entre os 4 e os 15 anos de idade.
Todas as ciranças deverão ser acompanhadas por um adulto
durante todo o tratamento.
Para adolescentes entre os 16 e 18 anos de idade, estão
disponíveis todos os tratamentos do menu e uma autorização
de um adulto será requisitada para a reserva.

VAT INCLUDED
All treatments in this menu are aimed at children between 4 and 15 
years old. 
All children must be accompanied by an adult during the en�re 
treatment.
For teens between 16 and 18 years old, our regular treatments menu
apllies, and an adult permission will be required for the reserva�on.


