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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.

Welcome to Willow Stream Spa.

The first Fairmont in South America brings our signature Willow Stream Spa to the shores of Rio

de Janeiro, a 4,300 sq. ft. space that offers five body & face treatment rooms, a private relaxation

area, a steam room, and a sauna.

The treatments were designed to balance your energy with nature’s helping hand. We were guided

by our five elements (Earth, Fire, Water, Air, and Wood) and took inspiration from the rainforest’s

biodiversity, the beauty of Brazilian oceans and beaches, and Rio de Janeiro’s vibrancy, a perfect

match for our living well philosophy.

The richness of the rainforest’s resources provide our Brazilian location with ingredients that

promote relaxation and beauty: nature’s bounty is at the core of our mission to create a unique and

innovative wellness experience for you.

At the Willow Stream Spa at the Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, you will find a balance of

health, beauty, andwellness.



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 hotelem

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 eproposital, àmedida queela 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

The Spa at Fairmont

Willow Stream Spas are acclaimed around the world for our focus on finding innovative

ways to help guests discover their own energy. Energy makes the difference between living

and living well.

Each of our spas is designed to reflect the beauty and ambience of its location and of the

hotel in which it is located, so no two are alike. Simply being here, away from the chaos of

everyday life, relaxes our guests and starts them on their energy journey.

Our name: Willow Stream

We believe these two words reflect our philosophy and our connection to nature’s

elements.

Willow: The willow represents our deep-rooted authenticity, strong centre and flexible

spirit.

Stream: The stream represents our energizing journey through life – bending and changing

in a peaceful, purposeful manner as it finds its way around obstacles.

Our logo

Our logo is composed of ancient symbols for the world’s essential elements: Earth, Air,

Fire and Water. The willow – Wood – is the fifth element. Balancing these elements puts

us in sync with nature’s equilibrium.



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

Willow Stream Wellness Facilities 
We know that exercise is a vital component to daily life, especially for travellers on

the go, and appreciate the desire for high-quality, well-equipped fitness facilities.

Fairmont Rio de Janeiro Copacabana Inspire Your Energy, a curated fitness and

wellness program, is designed to motivate and challenge all from the experienced

athlete to those embarking on a new personal journey and offers the following

facilities and services:

• Fitness Center is available for registered adults, age 16 and older

• Steam Rooms / Sauna

• Relaxation areas

• Shower and locker facilities

• Beauty salon: manicure, pedicure, hairdresser, waxing and make up



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.

Willow Stream Spa Product Philosophy

Willow Stream Spa takes constant care with the products chosen for their spas. Each

brand selected meets a high-quality standard and result-driven products, but also

considering our environmental sustainability pillar.

Biologique Recherche

For over 40 years Biologique Recherche’s unique methodology has built a strong

reputation for astounding effectiveness based on a clinical approach to skincare,

delivering immediate and longlasting results, without ever diverging from its

philosophy.





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. Todas as nossas jornadas incluem acesso às nossas piscinas e ao

nosso Fitness Center.

Amazon Journey 180 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 açúcar

mascavo. Após esse procedimento, preparamos uma máscara corporal de mel e, em

seguida, será realizada uma massagem pedras quentes. Finalizamos a experiência com

uma máscara facial Biologique Recherche “Biomagic Masque” à base de argila.

Ocean Journey 150 minutos

A jornada inicia-se com uma esfoliação com côco ralado. Em seguida aplica-se uma

máscara corporal à base de leite de côco. Após esse procedimento, 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 “Vip O2” que

irá promover conforto e hidratação, deixando a pele do rosto macia e luminosa.

Ether Journey 180 minutos

Esta jornada é ideal para aqueles que buscam vivenciar uma experiência de profundo

relaxamento e de renovação corporal e mental. A jornada inicia-se com uma massagem

craniana na qual o fluxo do óleo quente aliado aos movimentos terapêuticos da massagem

irão promover relaxamento e ligação com o etéreo. Em seguida, aplica-se uma máscara

corporal esfoliante de aveia e mel que irá nutrir a pele. Após este procedimento, é feita a

nossa massagem Signature que, com sues movimentos fluidos e ascendentes, irá eliminar

as toxinas. A experiência é finalizada com a máscara facial Biologique Recherche

“Masque Vivant” à base de cevada que irá purificar a pele do rosto, trazendo viço e

renovação.



Willow Stream Signature Expressions

Willow Stream Signature Expressions are journeys that aim to integrate all elements of

your bodt to ensure you feel connected to the place while relaxing, restoring and reviving

your energy.

Amazon Journey 180 minutes

Be transported and experience the strength of the rain forest and its natural resources during

this experience. The journey begins with brown sugar scrub exfoliation. It is followed by a

honey based body mask, leading to a final hot stones massage. To finish the experience,

you will enjoy a Biomagic Mask by Biologique Recherche, with a subtle combination of

mineral and clay ingredients.

Ocean Journey 150 minutes

The journey begins with a coconut-based exfoliation, followed by a coconut milk based

body mask followed by a massage with coconut oil, using movements that are fluid like

the ocean, working on the entire circulatory and respiratory system, balancing the flow of

your body’s energy. The experience finishes off with the facial mask by Biologique

Recherche “Vip O2”, offering comfort and hydration, leaving your skin soft and glowing.

Ether Journey 180 minutes

This journey is made for the ones who are looking for deep relaxation and body and mind

renewing. The journey begins with a scalp massage in which the warm oils alied to the

therapeutic moviments of the massage will promote deep relaxationd and a link with the

Ether. Following this, an oat and honey exfoliating body mask is applied, nourishing the

skin. Than we proceed with our Signature massage with ascendants and fluid moviments

that will eliminate body toxins. The experience ends with the barley based “Masque

Vivant” facial mask by Biologique Recherche that will purify tha skin bringing lushness

ans renovation.



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.

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.

Advanced Facials 

For advanced results in skincare, Biologique Recherche offers high-end products that

improve cellular regeneration, reducing the appearance of fine lines and wrinkles for a

radiant, youthful skin.

Soin Lissant 90 minutes

Provides instant radiance and long-lasting hydration, which soothes and softens the skin.

The treatment is applied to skin with a unique modulating massage, leaving the skin

refreshed, smoothed and toned. For sensitive skin in need of deep moisturizing and

nutrition.

Post-Beach Moisturizing 90 minutes

The Post-Beach treatment was especially created to help skin sensitized by sun and salt

water damage. It repairs the skin’s protective barrier, deeply hydrates the top layers of skin,

revitalizes, soothes and brightens.



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.

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.

Classic Facials 

For advanced results in skincare, Biologique Recherche offers high-end products that

improve cellular regeneration, reducing the appearance of fine lines and wrinkles for a

radiant, youthful skin.

Strong Oxigenant 60 minutes

A sublime ritual that oxygenates and balances the skin with microexfoliation and a

bioenergetic massage. A moment of total well-being and relaxation that oxygenates the

skin, smooths facial contours and immediately gives you a radiant complexion. Suitable for

devitalized and dehydrated skin.

Purifying 60 minutes

A purifying ritual that rebalances the functions of the epidermis, recommended for all skin

types, balancing the pH of oil-prone skin. It is a treatment based on yeast and purifying

plant layers, which leaves the skin clean and bright.



Body Treatments

Inspirados nos elementos, desfrute de tratamentos corporais criados exclusivamente pelo

nosso Willow Stream Spa.

Ritual Terra 120 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 açúcar

mascavo, que possui propriedades antioxidantes e em seguida uma massagem revigorante

com pedras quentes. Esse tratamento tem como objetivo eliminar as toxinas e tensões

musculares.

Ritual Madeira 120 minutos

Estimula a circulação sanguínea e auxilia na queima de gorduras localizadas, promovendo

uma ação desintoxicante. O tratamento é iniciado com uma esfoliação à base de café,

seguida por uma massagem modeladora, excelente para eliminação de líquidos e de

gordura. Em seguida será aplicada uma massagem facial modeladora, com toques que

estimulam os músculos aumentando a circulação e consequentemente, a oxigenação das

células da pele.

Ritual Fogo 120 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 120 minutos

Inspirado no elemento água, esse ritual tem propriedades calmantes e hidratantes. Essa

experiência inclui uma esfoliação corporal com coco ralado, seguida de uma máscara

corporal à base de leite de coco e finalizamos com uma massagem com movimentos fluídos

como o oceano.

Ritual Ar 120 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 e profundamente relaxantes, que possui propriedades calmantes.

Ritual Sagrado Feminino 90 minutos

Este ritual foi desenvolvido para fortalecer a conexão com o sagrado feminino através da

leveza e da sabedoria. O tratamento inicia-se com uma massagem nos pés em pontos

reflexos de modo a reestabelecer o equilíbrio do organismo. Em seguida, a massagem

Sagrado Feminino irá trazer um estado de paz interior e tranquilidade. Estre tratamento é

recomendado para mulheres que buscam autoconhecimento e realização.



Body Treatments

Inspired by the elements, enjoy body treatments created exclusively by our Willow Stream

Spa.

Earth Ritual 120 minutes

Inspired by the element earth, this treatment is meant to renew your energies, improving

your health and vitality. The experience includes a brown sugar body scrub, with its

antioxidant benefits, followed by an invigorating hot stones massage, to detox and relax

your body.

Wood Ritual 90 minutes

This treatment will help your body detox by improving your circulation and aiming at a

reduction of fatty tissue from problem areas. It starts with a coffee based body scrub ,

followed by a sculpting massage, an amazing method to eliminate water retention, followed

by a sculpting facial massage designed to waken your muscles and increase the blood flow

to your face, oxygenating your skin cells.

Fire Ritual 120 minutes

This ritual is intended to restore your energies with the properties of the element fire. It

starts with an aromatic Himalayan salt exfoliation, followed by a honey mask that will

leave your skin soft and luminous, as well as rejuvenated. The experience ends with a

relaxing massage using essential oils that will energize your body and restore your vitality.

Water Ritual 120 minutes

Inspired by the element water, this ritual is calming and hydrating. It starts with a coconut

exfoliation and is followed by a coconut milk based body mask. It ends with a massage that

applies the fluid movements of the ocean to your body.

Air Ritual 120 minutes

This is a treatment for those with overactive minds who are looking for deep relaxation.

The experience starts with a scalp massage, followed by a gentle and deeply relaxing

massage.

Sacred Feminine Ritual 90 minutes

This ritual has been developed to strenghen your connection with the sacred feminine

within you through delicacy and wisdom. The treatment starts with a foot massage applied

to reflex points in order to restablish the body balance, folowed by the Sacred Feminine

massage that will promote inner peace and transquility. This treatment is recommended for

women that seek self-knowledge and fulfillment.



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.

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 / 90 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.



Body Massages

Signature Massage 90 minutes

Long, continuous strokes with oils that help balance your physical, mental and emotional

beings will stretch your muscles, nourish the body’s tissues and detoxify to bring you to a

state of deep relaxation and well-being.

Hot Stones 90 minutes

For millennia, warmed volcanic stones have been used for therapeutic purposes; the stones

are placed on reflex points, energy channels and tense spots all over the body, that will

massage the muscles, balance and renew your energy. The temperature is adjusted

according to individual needs and requirements.

Lomi Lomi 60 minutes

This therapeutic massage was originally created in Polynesia. It reestablishes the body-

mind-spirit balance through circular movements, breathing and rhythm. The movements are

as fluid and act on the circulatory, respiratory, immune, digestive and endocrine systems,

harmonizing your body’s energy flow.

Sports Massage 60 / 90 minutes

During this therapeutic massage, you will experience different levels of pressure and

muscle stretching, techniques and rhythms to bring deep muscle relaxation. It will activate

circulation, dissolve knots and reduce pain. The massage is recommended for athletes, after

physical activity.

Lymphatic drainage 60 minutes

The application of gentle, slow and rhythmic pressure along the lymphatic pathway

improves its function and helps your body detoxify and relax as it reduces bloating and

water retention.

Relaxe Massage 60 / 90 minutes

A therapy massage that combines various manual techniques promoting stress relief and

causing relaxation. It benefits flexibility and increases circulation, calms body and mind,

providing lightness and well-being.

Sculpting 60 minutes

The sculpting massage is an intense experience that uses specialized products to sculpt your

body and reduce measurements; it also can be effective to treat cellulite, localized fat

deposits and sagging skin.



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

relaxante.

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 Craniana

• Massagem na Cabeça, Pescoço e Ombro

• Reflexologia

• Massagem nos Pés e Pernas

• Aplicação de Máscara Facial Orgânica

- Máscara Revitalizante

- Máscara Anti-idade

- Máscara Detox

Pacotesde Day Spa
.

Nossos coordenadores experientes terão prazer em recomendar um pacote de spa adequado às

suas necessidades. Nossos pacotes de day spa incluem um de nossos incríveis rituais combinados

com a experiência de um dia nas nossas piscinas e na nossa academia.



Couple’s Treatments

Honeymoon at Fairmont Rio de Janeiro Copacabana 120 minutes

Known as an elixir of love, honey keeps skin soft, youthful and glowing. Indulge in side-by-side

body exfoliations, using naturals ingredients, and full-body massages, complete with a whipped

mask of local organic honey blended. The experience is completed with massage with hot oils

with ylang-ylang.

Couple’s Massage 60 / 90 minutes

The perfect gift is to have time together. Let the pressures of life melt away while you drift off

enjoying a side-by-side custom massage. Select from any massages on the menu.

Additional Time

To upgrade any of our present treatments with additional time and services, the below mini

treatments will suit your skin care needs, ensuring complete relaxation and rejuvenation. Choose

from avariety of 30 minute mini treatments including:

• Body Scrub

• Scalp Massage

• Head, Neck, and Shoulder Massage

• Reflexology

• Foot Massage and Legs

• Organic Facial Mask Application

- Revigorating Mask

- Anti-aging Mask

- Detox Mask

SpaEssentials Day Packages
.

Our experienced coordinators would be happy to recommend a spa package suited to your

specific needs. These can include one of our amazing rituals combined to the experience of

spending a day at our pools and our gym.



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.

Políticade 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.

ALL Safe

Seguimos todos os protocolos de saúde e segurança certificados por ALL Safe e Bureau Veritas.

Horário de funcionamento

Spa: Segunda à Quinta: 11h às 19 h / Sexta, Sábado, Domingo e Feriados 12h às 20h

Fitness Center: 6h às 22h



Spa Etiquette

Spa Envi ronment

Willow Stream Spa is a place to restore your energy and relax. For your peace and privacy, phones and

other electronic devices are not permitted. If you would like to receive messages during your time with us,

please let one of our colleaguesknow and we would be happy to assist.

Spa Arrival And Etiquette

We recommend you arrive 30 minutes prior to your appointment to enjoy the facilities and ensure your

treatment starts on time. Late arrivals may result in a reduction of your treatment experience. To make

any changes to your booking, please contact the Spa at: (21) 2525-1216

Personal Matters

Please inform us of any health conditions at the time of booking. You will also be asked to complete a

medical history form upon arrival, so we can better customize your experience to your needs.

Spa Attire

You will receive a robe and slippers to wear between treatments and a locker for your personal

belongings. We ask that you please leave jewellery and valuables in your hotel room.

Gift Cards

Gift cards for all spa services and packages are available for purchase. Please contact our Spa Experience

Coordinators for further information.

Making Spa Appointments

Phone or Email: Consult our Spa Experience Coordinators to select treatments that fulfill your personal

requirements.

Spa Cancellation Policy

If you wish to reschedule or cancel any spa appointments or packages, please notify the Spa 24 hours in

advance. Missed appointments without proper notices are subject to a 100% charge for reserved services.

ALL Safe

We follow all health and safety protocols certified by ALL Safe and Bureau Veritas.

Hours Of Operation

Spa Facility: 9 am to 9 pm

Daily Spa Treatments: 9 am to 8 pm

Daily Fitness Centre: 6 am to 10 pm



Valores

Body Massage

Signature

Desportiva

Drenagem linfática

Relaxante

Pedras Quentes

Lomi lomi

Modeladora

Willow Stream Signature Expressions

Amazon Journey

Ocean Journey

Ether Journey

Advanced Facials

Soin Lissant

Hidratante Pós-Praia

Classic Facials

Strong Oxigenant

Purificante

Body Treatments

Ritual Terra

Ritual Madeira

Ritual Fogo

Ritual Água

Ritual Ar

Ritual Sagrado Feminino

Casais

Lua de Mel

Massagem de Casal

Serviços Adicionais

Esfoliação Corporal

Massagem Craniana

Massagem na Cabeça, Pescoço e Ombro

Reflexologia

Massagem nos Pés e Pernas

Aplicação de Máscara Facial Orgânica

R$ 480

R$ 360 / 480 

R$ 320

R$ 360 / 480 

R$ 480

R$ 390

R$ 360

R$ 1240

R$1210

R$ 1240

R$ 640

R$ 540

R$ 460

R$ 420

R$ 660

R$ 750

R$ 720

R$ 750

R$ 660

R$ 620

R$ 1440

R$ 720 / 940

R$ 180

R$ 140

R$ 220

R$ 140

R$ 180

R$ 260

90 minutos

60 / 90 minutos

60 minutos

60 / 90 minutos

90 minutos

60 minutos

60 minutos

180 minutos

150 minutos

180 minutos

90 minutos

90 minutos

60 minutos

60 minutos

120 minutos

120 minutos

120 minutos

120 minutos

120 minutos

90 minutos

120 minutos

60 / 90 minutos



Valores

Body Massage

Signature

Sports

Lymphatic Drainage

Relaxe

Hot Stones

Lomi lomi

Sculpting

Willow Stream Signature Expressions

Amazon Journey

Ocean Journey

Ether Journey

Advanced Facials

Soin Lissant

Post-Beach Moisturizing

Classic Facials

Strong Oxigenant

Purifying

Body Treatments

Earth Ritual

Wood Ritual

Fire Ritual

Water Ritual

Air Ritual

Sacred Feminine Ritual

Casais

Honneymoon

Couple’s Massage

Serviços Adicionais

Body Scrub

Scalp Massage

Head, Neck, and Shoulder Massage

Reflexology

Foot Massage and Legs

Organic Facial Mask Application

R$ 480

R$ 360 / 480 

R$ 320

R$ 360 / 480 

R$ 480

R$ 390

R$ 360

R$ 1040

R$1010

R$ 1040

R$ 640

R$ 540

R$ 460

R$ 420

R$ 660

R$ 750

R$ 720

R$ 750

R$ 660

R$ 620

R$ 1440

R$ 720 / 940

R$ 180

R$ 140

R$ 220

R$ 140

R$ 180

R$ 260

90 minutes

60 / 90 minutes

60 minutes

60 minutes

90 minutes

60 minutes

60 minutes

180 minutes

150 minutes

180 minutes

90 minutes

90 minutes

60 minutes

60 minutes

120 minutos

120 minutos

120 minutos

120 minutos

120 minutos

90 minutos

120 minutos

60 / 90 minutos



Willow Stream Day Spa

Amazon Journey Day Spa (de segunda à quinta)

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 açúcar mascavo. Após esse procedimento, preparamos

uma máscara corporal de mel e, em seguida, será realizada uma massagem pedras quentes. Finalizamos a

experiência com uma máscara facial Biologique Recherche “Biomagic Masque” à base de argila.

Uso das piscinas e academia inclusos

Preço: R$ 1240,00

Ocean Journey Day Spa (de segunda à quinta)

A jornada inicia-se com uma esfoliação com côco ralado. Em seguida aplica-se uma máscara corporal à base de

leite de côco. Após esse procedimento, 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 “Vip O2” que irá

promover conforto e hidratação, deixando a pele do rosto macia e luminosa .

Uso das piscinas e academia inclusos

Preço: R$ 1210,00

Ether Journey Day Spa (de segunda à quinta)

Esta jornada é ideal para aqueles que buscam vivenciar uma experiência de profundo relaxamento e de renovação

corporal e mental. A jornada inicia-se com uma massagem craniana na qual o fluxo do óleo quente aliado aos

movimentos terapêuticos da massagem irão promover relaxamento e ligação com o etéreo. Em seguida, aplica-se

uma máscara corporal esfoliante de aveia e mel que irá nutrir a pele. Após este procedimento, é feita a nossa

massagem Signature que, com sues movimentos fluidos e ascendentes, irá eliminar as toxinas. A experiência é

finalizada com a máscara facial Biologique Recherche “Masque Vivant” à base de cevada que irá purificar a pele

do rosto, trazendo viço e renovação.

Uso das Piscinas e academia inclusos

Preço: R$ 1240,00

Day Spa Rituals (de segunda à quinta)

• Ritual Água, acesso às piscinas e academia com degustação de água de côco - R$ 950,00

• Ritual Terra, acesso às piscinas e academia com degustação de suco Detox – R$ 860,00

• Ritual Madeira, acesso às piscinas e academia com degustação de suco Anti-Aging – R$ 950,00

• Ritual Fogo, acesso às piscinas e academia com degustação de suco Energy – R$ 920,00

• Ritual Ar, acesso às piscinas e academia com degustação de suco Anti-Stress – R$ 860,00



Willow Stream Day Spa

Amazon Journey Day Spa (from Monday to Thursday)

Be transported and experience the strength of the rain forest and its natural resources during this experience. The

journey begins with brown sugar scrub exfoliation. It is followed by a honey based body mask, leading to a final

hot stones massage. To finish the experience, you will enjoy a Biomagic Mask by Biologique Recherche, with a

subtle combination of mineral and clay ingredients.

Access to Infinity Pool, Relaxing Pool and Fitness Centre included

Price: R$ 1240,00

Ocean Journey Day Spa (from Monday to Thursday)

The journey begins with a coconut-based exfoliation, followed by a coconut milk based body mask followed by a

massage with coconut oil, using movements that are fluid like the ocean, working on the entire circulatory and

respiratory system, balancing the flow of your body’s energy. The experience finishes off with the facial mask by

Biologique Recherche “Vip O2”, offering comfort and hydration, leaving your skin soft and glowing.

Access to Infinity Pool, Relaxing Pool and Fitness Centre included

Price: R$ 1210,00

Ether Journey Day Spa (from Monday to Thursday)

This journey is made for the ones who are looking for deep relaxation and body and mind renewing. The journey

begins with a scalp massage in which the warm oils alied to the therapeutic moviments of the massage will

promote deep relaxationd and a link with the Ether. Following this, an oat and honey exfoliating body mask is

applied, nourishing the skin. Than we proceed with our Signature massage with ascendants and fluid moviments

that will eliminate body toxins. The experience ends with the barley based “Masque Vivant” facial mask by

Biologique Recherche that will purify tha skin bringing lushness ans renovation. .

Access to Infinity Pool, Relaxing Pool and Fitness Centre included

Price: R$ 1240,00

Day Spa Rituals (from Monday to Thursday)

• Water Ritual, access to both pools and Fitness Center, Coconut Water tasting- R$ 950,00

• Earth Ritual, access to both pools and Fitness Center, Detox Juice tasting – R$ 860,00

• Wood Ritual, access to both pools and Fitness Center, Anti-Aging juice tasting – R$ 950,00

• Fire Ritual, access to both pools and Fitness Center, Energy juice tasting – R$ 920,00

• Air Ritual, access to both pools and Fitness Center, Anti-Stress juice tasting – R$ 860,00



Fairmont Rio de Janeiro Copacabana

Av Atlântica 4240, Copacabana, Rio de Janeiro

Brasil 22070-900

t e l +55 21 2525 1216

spario@fairmont.com


