
Saúde, Prevenção e Bem estar é a nossa missão 

 
 
TUINA 
Massagem baseada em técnicas 
milenares chinesas que usa os 
mesmos pontos da acupunctura para 
estimular ou relaxar pontos que 
estejam em desequilíbrio. É uma 
massagem dada por pressão e que 
provoca uma sensação de 
relaxamento durante a massagem e se 
mantém por vários dias. 
 
 
 
MASSAGEM DESPORTIVA 
Massagem de recuperação de tecidos após desporto, ajuda a eliminar os ácidos libertados durante o 
exercício físico, mantém os tecidos flexíveis o que diminui as dores musculares e previne lesões. 
 
DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL 
Drenagem Linfática Manual é uma técnica específica de massagem manual, caracterizando-se por 
movimentos muito suaves e precisos, todos em forma circular e espiral. A Drenagem Linfática Manual 
faz absorver inúmeras formas de Edemas e favorece a regeneração dos 
tecido. 
Indicada para: Linfoedema Primário e Secundário; Edemas pós-operatórios e pós-traumáticos; 
Problemas circulatórios; Pós-cirurgia plástica; Pós-lipoaspiração; Varizes e pernas cansadas; Edemas da 
gravidez; Celulite. 
 
MASSAGEM RELAXANTE 

 
 
Massagem que inclui várias técnicas como 
sejam shiatsu, massagem sueca, Tuina etc, 
consoante o tipo de pessoa e o estado em que 
se encontra. É uma massagem suave e 
envolvente, que usa cremes hidratantes e óleos 
e faz diminuir níveis de stress, fadiga, 
ansiedade. Óptima para acalmar e recuperar 
energias, facilita o sono e induz à recuperação 
da tranquilidade! 
 
 

 
 
 
 



MASSAGEM SHIATSU 
Técnica de massagem oriental onde são pressionados os pontos dos meridianos usados na acupunctura. 
É uma massagem que usa a pressão mais do que o deslizamento ou a fricção daí que por vezes não 
sejam usados cremes nem óleos! A sua teoria assenta no equilíbrio do Yin e Yang cujo balanço correcto 
levarão ao estado de saúde. Óptima para relaxar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASSAGEM ANTI CELULITE 
Hoje, quando falamos de celulite, referimo-nos a um conjunto de alterações anatómico-funcionais 
características, que se desenvolvem a partir do tecido dermo-hipodérmico, para em seguida envolver 
também o tecido adiposo subjacente e a epiderme. Trata-se de um estado patológico que envolve zonas 
específicas do corpo, nas quais, em fase já desenvolvida do processo, se podem observar as típicas e 
inestéticas exuberâncias cutâneas denominadas «almofadinhas de celulite». Através de uma massagem 
vigorante é melhorada a circulação local assim como facilita a absorção de cremes e óleos (usamos os 
produtos mais modernos cujos activos são encapsulados em partículas minúsculas, as nanosferas, 
capazes de atravessar as barreiras impostas pela pele. 
 
 
 
PODO REFLEXOLOGIA 
Massagem efectuada aos pés onde são seguidos os princípios de que nos pés estão situados todos os 
pontos que têm correspondência com os órgãos e funções do corpo! Massagem com fins terapêuticos e 
bastante relaxante! 
 
 
 
 
 
 
 
 



MASSAGEM PÓS PARTO 
Massagem que visa recuperar os tecidos pós situação de parto. No caso de parto normal visa recuperar 
tonificando e reafirmando, sendo que são aplicados cremes para atenuar as estrias. No caso de a 
paciente ter feio colóide o tecido é manobrado a fim de eliminar a inflamação. 

 
 
Outros serviços disponíveis: 
• Osteopatia 
• Massagem Ayurvédica 
• Pindas 
• Tratamentos de Modelação e Corporal 
 
 
Para mais Informações não hesite em contactar-nos 
 
info@medialcare.pt 
Lisboa - Telef. +351 21 750 40 50  
FAX +351 21 750 40 59 
http://www.medialcare.pt/pt 
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