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Willow Stream Spa
at Fairmont Rio de Janeiro Copacabana
Bem-vindo ao Willow Stream Spa.
O primeiro Fairmont da América do Sul traz seu Willow Stream Spa para terras brasileiras,
inserido em um espaço de 400 metros quadrados, cinco salas de tratamentos faciais e corporais,
área de relaxamento privada, saunas seca e a vapor.
Valorizando os cinco elementos – terra, fogo, água, ar e madeira. Inspirado na biodiversidade da
Amazônia, na beleza de nossos oceanos e nossas praias, na filosofia de viver bem tão
características da Cidade Maravilhosa, nossos tratamentos foram desenvolvidos com o objetivo de
equilibrar a energia através da natureza.
A floresta tropical brasileira é rica em recursos naturais e ingredientes que são bálsamos para
relaxamento e beleza. Nossa essência é buscar nos tesouros da natureza o estímulo para criar uma
jornada única e inovadora de bem-estar.
O Willow Stream Spa no Fairmont Rio de Janeiro Copacabana é o canal perfeito para o equilíbrio
entre saúde, beleza e bem-estar.

Willow Stream
The Spa at Fairmont

Willow Stream Spas são reconhecidos em todo o mundo pelo nosso foco em encontrar formas
inovadoras de ajudar os hóspedes a descobrirem a sua própria energia. Energia faz a diferença entre
viver e viver bem.
Cada um de nossos spas é projetado para refletir a beleza e o ambiente de sua localização e do hotel em
que está localizado, portanto, não há dois iguais. Simplesmente estar aqui, longe do caos da vida
cotidiana, relaxa nossos convidados e os inicia em sua jornada de energia.
Nosso nome: Willow Stream
Acreditamos que essas duas palavras refletem nossa filosofia e nossa conexão com os elementos da
natureza.
Willow: O salgueiro (willow) representa nossa autenticidade profundamente enraizada, centro forte e
espírito flexível.
Stream: A corrente (stream) representa nossa jornada energizante através da vida – curvando-se e
mudando de uma maneira pacífica e proposital, à medida que ela encontra obstáculos.
Nossa logo
Nosso logotipo é composto de símbolos antigos para os elementos essenciais do mundo:
Terra, Ar, Fogo e Água. O salgueiro – Madeira – é o quinto elemento. Equilibrar esses
elementos nos coloca em sincronia com o equilíbrio da natureza.

Willow Stream Wellness Facilidades
Sabemos que o exercício é um componente vital para a vida cotidiana, especialmente
para viajantes que apreciam instalações de fitness de alta qualidade e bem equipadas.
O Fairmont Rio de Janeiro Copacabana Wellness inspira sua energia, um programa de
condicionamento físico e bem-estar, projetado para motivar e desafiar todos, desde
atletas experientes até aqueles que embarcam em uma nova jornada pessoal e oferece
as seguintes instalações e serviços:
• O Fitness Center está disponível para adultos registrados maiores de 16 anos ou mais
• Sauna seca e a vapor
• Área de relaxamento
• Instalações de chuveiro e armário
• Salão de beleza: manicure, pedicure, cabeleireiro, depilação e maquiagem
• Menus saudáveis

Willow Stream Spa Filosofia de Produtos
Willow Stream Spa tem um cuidado constante com os produtos escolhidos para seus
spas. Cada marca selecionada atende um alto padrão de qualidade e produtos focados
em resultados, além de também respeitar nosso pilar de sustentabilidade.
Biologique Recherche
Por mais de 40 anos, a metodologia única da Biologique Recherche construiu uma
forte reputação baseada em sua eficácia surpreendente e em uma abordagem clínica de
cuidados com a pele, fornecendo resultados imediatos e duradouros, sem nunca
divergir de sua filosofia.
Nhá do Brasil
Marca brasileira idealizada em 2009, sua produção é orientada por criteriosa seleção
de castanhas do Brasil coletadas em apoio à comunidade indígena de Apiacás de Juara
no Mato Grosso. Produtos naturais que ativam a positividade e ampliam a relação do
seu corpo com a natureza.

Willow Stream Signature Expressions
Willow Stream Signature Expressions são jornadas que visam integrar todos os elementos
de seu corpo para garantir que você se sinta conectado ao local enquanto relaxa, restaura e
revitaliza sua energia.
Amazon Journey 150 minutos
Essa experiência será a base de produtos que irão lhe transportar e sentir a força da floresta
e seus recursos naturais. A jornada inicia-se com uma esfoliação à base de sementes de
açaí. Após esse procedimento, preparamos um banho de imersão aromático terra e em
seguida será realizada uma massagem de pindas com óleos quentes. Finalizamos a
experiência com uma máscara facial Biologique Recherche “Biomagic Masque” à base de
argila.
Ocean Journey 180 minutos
A jornada inicia-se com uma esfoliação à base de coco. Em seguida aplica-se uma máscara
corporal de coco. Após esse procedimento, preparamos um banho de imersão hidratante e
em seguida será realizada uma massagem à base de óleo de coco, com movimentos fluídos
como o oceano, trabalhando todo o sistema circulatório e respiratório, harmonizando o
fluxo energético do seu corpo. Finalizamos a experiência com uma máscara facial
Biologique Recherche à base de vitamina E, óleo de macadâmia e algodão, trazendo
conforto e hidratação, deixando sua pele macia e luminosa.
Gaya Journey 150 minutos
Gaya significa “Mãe Terra”. Será uma experiência que irá nutrir seu corpo e alma. A
jornada inicia-se com uma máscara corporal de mel. Após esse procedimento preparamos
um banho aromático à base de óleos essenciais e finalizamos com uma massagem de pedras
quentes que tem como finalidade absorver as toxinas.

Advanced Facials
Para resultados faciais mais avançados, Biologique Recherche apresenta produtos de alta
qualidade tecnológica em regeneração celular. Os benefícios incluem redução de linhas de
expressão e suavização de rugas, proporcionando uma pela iluminada e jovial.

Soin Lissant 90 minutos
Regenerador imediato, este tratamento tem ação hidratante, que acalma e suaviza a pele.
Movimentos modeladores e contínuos, que reestruturam e renovam a pele. Este protocolo é
destinado para pele sensíveis, que necessitam de hidratação e nutrição profundas.
Vernix 90 minutos
Recomendado para peles sensíveis, esse tratamento facial é revitalizante, protetor e
reparador. Acelera a regeneração e reestruturação da epiderme, aumenta a capacidade de
reparação profunda da pele, preservando e otimizando a hidratação cutânea, além de
amenizar linhas de expressão e dar mais suavidade à pele.
Micro Lifting 90 minutos
Este tratamento renovador oferece uma verdadeira ação lifting, além de remodelar, iluminar
e hidratar a pele. Promove uma aceleração da reconstrução epidérmica e permite o
fechamento dos poros. O extrato da seda e o ácido hialurônico formam uma película
protetora que retém a água e mantém um bom nível de hidratação. Recomendado para peles
que necessitem de renovação celular, melhorando o tônus e contorno facial, ou que
possuem irregularidades de pigmentação.
Hidratante Pós-Praia 90 minutos
O tratamento Pós-Praia foi especialmente concebido para auxiliar a pele sensibilizada pelos
danos causados pela exposição ao sol e água salgada. Restabelece a barreira de proteção da
derme contra agentes externos, hidrata intensamente as camadas superiores da pele,
estimula a revitalização da epiderme, acalma e ilumina.

Classic Facials
Para resultados faciais mais avançados, Biologique Recherche apresenta produtos de alta
qualidade tecnológica em regeneração celular. Os benefícios incluem redução de linhas de
expressão e suavização de rugas, proporcionando uma pela iluminada e jovial.

Strong Oxigenant 60 minutos
Um sublime ritual que oxigena e equilibra a pele resultante de uma microesfoliação e
massagens bio-energéticas. Um momento de bem-estar e relaxamento que, além de
oxigenar, atenua as linhas de expressão, promovendo um esplendor da pele com resultado
instantâneo. Indicado para peles desvitalizadas e desidratadas.

Rejuvenescedor e Preenchedor 60 minutos
Visa preencher e amenizar linhas de expressão. A pele fica com aspecto mais liso e jovial,
graças à atenuação dos relevos irregulares da epiderme, harmonizando a fisiologia facial.
Os extratos de fitoplancton regeneram a epiderme, e os alfa hidroxiácidos contribuem na
esfoliação e alisamento da pele, além da função antioxidante da vitamina B3. Recomendado
para peles maduras.
Purificante 60 minutos
Um ritual purificante que reequilibra as funções da epiderme, recomendado para todos os
tipos de pele, equilibrando o PH de peles com tendência à oleosidade. É um tratamento à
base de levedura e extratos vegetais purificantes, que deixa a pele limpa e luminosa.

Body Treatments
Inspirados nos elementos, desfrute de tratamentos corporais criados exclusivamente pelo
nosso Willow Stream Spa.
Ritual Terra 90 minutos
Inspirado no elemento terra, esse tratamento tem como objetivo revigorar suas energias
trazendo mais saúde e vitalidade. A experiência inclui uma esfoliação à base de açaí, que
possui propriedades antioxidantes e em seguida uma massagem revigorante com pindas e
óleo aromático terra. Esse tratamento tem como objetivo eliminar as toxinas e tensões
musculares.
Ritual Madeira 90 minutos
Estimula a circulação sanguínea e auxilia na queima de gorduras localizadas, promovendo
uma ação desintoxicante. O tratamento é iniciado com uma massagem modeladora,
excelente para eliminação de líquidos. Em seguida será aplicada uma massagem facial, com
toques que estimulam os músculos aumentando a circulação e consequentemente, a
oxigenação das células da pele.
Ritual Fogo 90 minutos
O ritual tem como finalidade restabelecer suas energias através das propriedades do
elemento fogo. A experiência inicia-se com uma esfoliação à base de sal do Himalaia e em
seguida aplicamos uma máscara de mel, que além de deixar a pele macia e luminosa, possui
propriedades rejuvenescedoras. Finalizaremos o tratamento com uma massagem relaxante à
base de óleos essenciais, que energizará seu corpo, reestabelecendo sua vitalidade.
Ritual Água 90 minutos
Inspirado no elemento água, esse ritual tem propriedades calmantes e hidratantes. Essa
experiência inclui uma esfoliação à base de coco, seguida de uma massagem com
movimentos fluídos como o oceano.
Ritual Ar 90 minutos
Este tratamento é ideal para mentes agitadas que buscam profundo relaxamento. A
experiência começa com uma massagem craniana, seguida de uma massagem corporal de
movimentos lentos aà base de óleo essencial de lavanda, que possui propriedades
calmantes. O ritual é finalizado com penas simbolizando inspiração e leveza.

Body Massages
Massagem Signature 90 minutos
É composta por manobras longas e contínuas, com alongamentos que tem como finalidade
nutrir seus tecidos, eliminar as toxinas, resultando num estado de profundo relaxamento e
bem-estar. Os óleos utilizados na massagem atuarão reequilibrando os corpos físico, mental
e emocional.
Pedras Quentes 90 minutos
Método milenar onde pedras vulcânicas aquecidas são colocadas em zonas reflexas, canais
energéticos e pontos de tensão em todo o corpo. A temperatura é adaptada individualmente.
As pedras massageiam os músculos, equilibrando e renovando a energia.
Lomi Lomi 60 minutos
Uma massagem terapêutica com origem na Polinésia que restabelece o equilíbrio entre
corpo, mente e espírito através de movimentos circulares, respiração e ritmo. Os
movimentos são fluídos, trabalhando todo o sistema circulatório, respiratório, imunológico,
linfático, digestivo e endócrino, harmonizando o fluxo energético do seu corpo.
Sagrado Feminino 60/ 90 minutos
Essa massagem foi desenvolvida para fortalecer a conexão com o sagrado feminino através
da leveza e sabedoria. Feito com óleos essenciais à base de gerânio, ylang ylang e lavanda,
ela é profundamente relaxante, distensionando os nós físicos e emocionais. Ótimo para
trazer um estado de paz interior e tranquilidade. Este tratamento é recomendado para
mulheres que buscam auto-conhecimento e realização.
Massagem Desportiva 60 / 90 minutos
Terapia que associa técnicas, ritmo, pressão e alongamento visando relaxamento muscular
profundo. Essa massagem de descompressão muscular ativa a circulação sanguínea, libera
pontos de tensão e reduz a dor, sendo indicadas para atletas ou após atividades físicas.
Drenagem linfática 60 minutos
Através de pressões suaves, lentas e rítmicas no trajeto do sistema linfático, aprimora suas
funções reduzindo edemas e retenções de líquidos. Auxilia na eliminação de toxinas e é um
método relaxante e desintoxicante.
Massagem Relaxante 60 minutos
É uma massagem terapêutica que associa diversas técnicas manuais promovendo o alívio
do estresse e ocasionando relaxamento. Beneficia a flexibilidade e aumenta a circulação,
acalma o corpo e a mente, proporcionando leveza e bem-estar.
Modeladora 60 minutos
Massagem intensa, que combina produtos específicos para atuar na redução de medidas.
Esse tratamento corporal pode ser indicado também para o tratamento da celulite, gordura
localizada e flacidez.

Tratamentos para Casais
Lua de Mel no Fairmont Rio de Janeiro Copacabana 120 minutos
Conhecido como um elixir de amor, o mel mantém a pele macia, jovem e brilhante. Delicie-se
com as esfoliações corporais lado a lado, usando ingredientes naturais e massagens corporais
completas, com uma máscara de mel orgânico local. A experiência é finalizada com massagem
de óleos quentes com ylang-ylang.
Couple’s Massage 60 / 90 minutos
O presente perfeito é ter tempo juntos. Deixe que as pressões da vida se dissipem enquanto
aproveitam uma massagem personalizada lado a lado. Selecione a partir de qualquer massagem
no menu.

Tempo Adicional
Para incrementar qualquer um dos nossos tratamentos com tempo e serviços adicionais, os mini
tratamentos abaixo atenderão às suas necessidades de cuidados com a pele, garantindo
relaxamento completo e rejuvenescimento. Escolha entre as variedades de tratamentos de 30
minutos, incluindo:
• Esfoliação Corporal
• Massagem na Cabeça
• Massagem na Cabeça, Pescoço e Ombro
• Massagem nos Pés e Pernas
• Aplicação de Máscara Facial Orgânica

Spa Etiquette
Ambiente Spa
Willow Stream Spa é um lugar para restaurar sua energia e relaxar. Para sua paz e privacidade, telefones e
outros dispositivos eletrônicos não são permitidos. Se você quiser receber mensagens durante seu tempo
conosco, informe um de nossos colegas e ficaremos felizes em ajudá-lo.
Chegada e Etiqueta
Recomendamos que você chegue 30 minutos antes da hora marcada para aproveitar as instalações e
garantir que seu tratamento seja iniciado na hora marcada. Chegadas tardias podem resultar em uma
redução da sua experiência de tratamento. Para fazer alterações na sua reserva, entre em contato com o
Spa em: (21) 2525-1216
Questões pessoais
Por favor, informe-nos sobre quaisquer condições de saúde no momento da reserva. Você também será
solicitado a preencher um formulário de histórico médico na chegada, para que possamos personalizar
melhor sua experiência de acordo com suas necessidades.
Traje de Spa
Você receberá um roupão e chinelos para usar entre os tratamentos e um armário para seus pertences
pessoais. Pedimos que você deixe joias e objetos de valor em seu quarto de hotel.
Cartões de presente
Cartões de presente para todos os serviços e pacotes de spa estão disponíveis para compra. Por favor, entre
em contato com nossos Coordenadores de Experiência de Spa para mais informações.
Reservas
Telefone ou E-mail: Consulte nossos Coordenadores de Experiência em Spa para selecionar tratamentos
que atendam às suas necessidades pessoais.
Política de cancelamento de spa
Se você deseja remarcar ou cancelar quaisquer compromissos ou pacotes no spa, por favor, notifique o
Spa com 24 horas de antecedência. Compromissos perdidos sem avisos apropriados estão sujeitos a uma
taxa de 100% para serviços reservados.
Horário de funcionamento
Spa : 9h às 21h
Tratamentos de Spa: 9h às 20h
Fitness Center: 6h às 22h

Valores
Body Massage
Signature
Desportiva
Drenagem linfática
Relaxante
Pedras Quentes
Lomi lomi
Modeladora
Sagrado Feminino

90 minutos
60 / 90 minutos
60 minutos
60 minutos
90 minutos
60 minutos
60 minutos
60 / 90 minutos

Willow Stream Signature Expressions
Amazon Journey
Ocean Journey
Gaya Journey

150 minutos
180 minutos
150 minutos

R$ 980
R$ 1280
R$ 980

Advanced Facials
Soin Lissant
Vernix
Micro Lifting
Hidratante Pós-Praia

90 minutos
90 minutos
90 minutos
90 minutos

R$ 640
R$ 680
R$ 680
R$ 540

Classic Facials
Strong Oxigenant
Rejuvenescedor e Preenchedor
Purificante

60 minutos
60 minutos
60 minutos

R$ 460
R$ 480
R$ 420

Body Treatments
Ritual Terra
Ritual Madeira
Ritual Fogo
Ritual Água
Ritual Ar

90 minutos
90 minutos
90 minutos
90 minutos
90 minutos

R$ 560
R$ 520
R$ 560
R$ 520
R$ 520

Casais
Lua de Mel
Massagem de Casal

120 minutos
60 / 90 minutos

Serviços Adicionais
Esfoliação Corporal
Massagem na Cabeça
Massagem na Cabeça, Pescoço e Ombro
Massagem nos Pés e Pernas
Aplicação de Máscara Facial Orgânica

R$ 480
R$ 360 / 480
R$ 320
R$ 360
R$ 420
R$ 390
R$ 320
R$ 380 / 490

R$ 1350
R$ 720 / 940

R$ 180
R$ 140
R$ 220
R$ 180
R$ 260

Willow Stream Day Spa
Amazon Day Spa - 5 horas
Essa experiência será a base de produtos que irão te transportar a sentir a força da Floresta e seus
recursos naturais. A jornada inicia-se com a sua esfoliação à base de sementes de açaí. Após esse
procedimento, preparamos um banho de imersão aromático terra e em seguida será realizada uma
massagem de pindas com óleos quentes. Finalizamos a experiência com uma mascara facial
Biologique Recherche “Biomagic Masque” à base de argila
Após a experiência fará uma refeição leve na piscina
Uso de ambas piscinas inclusas
Preço: R$ 1350,00
Ocean Day Spa – 6 Horas
A jornada inicia-se com uma esfoliação à base de coco. Em seguida aplica-se uma máscara corporal
de coco. Após esse procedimento, preparamos um banho de imersão hidratante e em seguida será
realizada uma massagem à base de óleo de coco, com movimentos fluídos como o oceano,
trabalhando todo o sistema circulatório e repiratório, harmonizando o fluxo energético do seu
corpo. Finalizamos a experiência com uma máscara facial Biologique Recherche à de base de
vitamina E, óleo de macadâmia e algodão, trazendo conforto e hidratação, deixando sua pele macia
e luminosa
Experiência 3h com degustação de água de coco com abacaxi, sauna e finaliza com refeição leve na
piscina
Uso de ambas piscinas inclusas
Preço: R$ 1650,00
Ocean Journey – 3 horas
Ritual Water 1h30min com degustação de suco de abacaxi com água de coco, sauna. A experiência
é finalizada com uma refeição leve na relaxing pool ou no lounge de espera
Preço: R$ 685,00
Amazon Journey - 3 horas
Massagem pindas, esfoliação a base de açaí e sauna . A experiência é finalizada com uma refeição
leve na relaxing pool ou no lounge de espera
Preço: R$ 750,00

Opções de Pratos para degustação:
Salada de quinoa – Salada de quinoa com brócolis, endamame, manga, cenoura e semente de
girassol
Poke vegano
Bifum – Legumes verdes, ervas frescas e nozes crocantes.
Sopa de tomate – Sopa de tomate assada no josper com cogumelos e burrata
Sucos wellness:
- Anti-Stress: Strawberry, pera, banana e amêndoa tostada
- Detox: Água de coco, laranja, abacaxi, couve e gengibre
- Energy: Laranja, açaí e pó de guaraná
- Anti-Aging: Uva e maça

Fairmont Rio de Janeiro Copacabana
Av Atlântica 4240, Copacabana, Rio de Janeiro

Brasil 22070-900
t e l +55 21 2525 1216

