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URBAN KIDS
Diversão! Nutrição! Cuidados & Mimos! Traga os seus filhos consigo…
Porque cada vez mais os nossos pequenotes já gostam de se cuidar e de ser mimados, preparamos exclusivamente a pensar neles uma série de 
tratamentos que os vão levar ao êxtase total. Desde uma mini-manicure até um delicioso envolvimento de chocolate, nada foi deixado ao acaso. 
Porque afinal eles merecem. Traga a sua maquina fotográfica ou camara de filmar e registe todos os momentos da  do seu pequenote na Urban Touch. 



FOR KIDS & TEENS- INTOLERÂNCIA ALIMENTAR

Nutrição Infantil e Adolescente

Enquanto pais temos uma preocupação constante com os nossos 
filhos e por isso o que eles comem é tão importante para nós. É 
durante a infância e adolescência que os principais hábitos 
alimentares, que mantemos posteriormente na vida adulta, se 
formam por isso é necessário prevenir desde já.
Recentes estudos médicos e nutricionais demonstram que existe 
uma grande probabilidade de uma criança/adolescente com 
excesso de peso ou obesidade vir a tornar-se num adulto obeso, 
com todos os malefícios daí adjacentes, quer a nível da sua saúde 
física como também, e cada vez mais, a nível social. Estudos 
indicam ainda existir 5 a 25% de responsabilidade genética na 
ocorrência de obesidade, desta forma, o risco de obesidade é de 
9% quando nenhum dos pais é obeso, 50% quando um dos 
progenitores é obeso e 80% quando os dois progenitores são 
obesos.
Muitas vezes perguntamo-nos se estaremos a dar uma alimen-
tação correcta aos nossos filhos porque em alguns casos comem 
muito bem e de forma saudável e sofrem de excesso de peso ou 
em outros casos comem de tudo e não conseguem aumentar o 
peso. 
Pois saiba que os seus filhos podem ser intolerantes a certos 
alimentos, por isso a pensar neles criamos o plano ForBratz que 
consiste no teste de intolerância alimentar efetuado a mais de 
500 alimentos com consulta de nutrição onde lhe é apresentado 
um plano nutricional para o seu filho juntamente com algumas 
dicas e conselhos alimentares relevantes não só para ele mas 
como também para todo o agregado familiar.

Os pais são os principais responsáveis pela educação cultural e alimentar dos 
filhos. A nossa responsabilidade é ajuda-lo e aconselha-lo para que ele cresça 
forte e saudável.

Tabela de Preços

Teste de Intolerância Alimentar +
consulta de Nutrição e Reeducação
Alimentar – 100 Euros  | Duração –80 Minutos

Teste de Intolerância Alimentar –
80 Euros | Duração –60 Minutos
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MINI MANICURE E MINI PEDICURE

Um pequeno mimo que inclui uma mini limagem de unhas, uma 
esfoliação delicada e nutritiva á base de manteiga de karité, de 
seguida uma pequena massagem para que possa desfrutar deste 
pequeno mimo e é concluído com a escolha da decoração das 
pequenas unhas mais perfeitas dos nossos pequenos hóspedes.
Duração: 30 Minutos | Valor: 7.50€

ABRAÇO DE CHOCOLATE

Com a massagem de chocolate o corpo está imerso em um dos 
tratamentos mais agradáveis   e divertidos! Depois de aplicar o 
mousse de chocolate, um banho rápido seguido de uma massagem 
relaxante para deixar a pele macia e suave com um doce aroma de 
chocolate! Uma experiência única que vai fazer as delicias dos mais 
pequeninos!!!
Duração: 60 Minutos | Valor: 25.00€

MOMMY & ME

A Urban Touch preparou em exclusivo para si e para o seu traquina 
a massagem Mommy & Me, uma massagem com óleos essenciais 
com propriedades relaxantes e hidratantes. Um verdadeiro ritual 
de paz e de amor entre pais e filhos
Um momento ideal para fortalecer laços afetivos…
Duração: 60 Minutos | Valor: 35.00€
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FULL TIME MOMMY

E para todas as mamãs que querem uma experiência única com os 
seus pequeninos, a Urban Touch criou um tratamento exclusivo 
“mamã a tempo inteiro” que permite tanto á mãe como á criança 
receber, relaxar e se divertir numa experiência única e inesquecível.
A duração e o custo é baseado no tratamento escolhido. Ao fazer a 
aquisição deste pacote o seu pequenino terá 50% de desconto no 
tratamento escolhido para ele. Consulte-nos na recepção para 
mais informações.
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URBAN TEEN

Os nossos adolescentes estão cada vez mais exigentes, gostam 
de andar na moda, dos tons da moda mas acima de tudo de se 
sentirem bem. E porque é a partir desta tenra idade que se criam 
personalidades, nós pensamos em ajuda-lo um pouco nessa 
tarefa e partilhar consigo os benefícios de uma vida saudável. 

Escolhemos uma série de tratamentos que te farão sentir muito 
especial, cuidados de beleza para ti e para a tua auto-estima!!! 

TEEN CARE (LIMPEZA DE PELE)

Este Tratamento consiste numa limpeza mecânica profunda e 
uma esfoliação da pele em conjunto com a cosmética especifica  
este tratamento ajuda a limpar as impurezas, deixando a pele 
mais clara, purificada, regenerada e suave.
Basic Beauty – 60 minutos – 30 Euros 

BYE BYE ACNE

Com este tratamento vais eliminar de vez as tão indesejadas 
marcas de acne. Tratamento purificador electro estético associado 
a cosméticos dirigidos para as peles mais jovens como a tua. Esta 
combinação ajuda a regular e atenuar as secreções sebáceas 
deixando a pele mais visivelmente mais limpa, purifcada e mate.
Urban Pure T Skin – 55.00€ duração 75min
Urban Hidro – Purificante – 19.90€ duração 30 minutos 
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LADY-TO-BE  URBAN EXPERIENCE

Um tratamento dedicado e completo para todas as jovens 
mulheres que querem ter a experiência de se tornarem uma 
"Lady". Um tratamento tanto para o rosto e corpo que começa 
com uma esfoliação suave usando luvas de seda para ajudar a 
tornar a pele macia e suave, de seguida uma massagem corporal e 
para finalizar um tratamento de rosto que vai deixar a tua pele 
limpa, purificada e hidratada. E porque afinal és uma lady ainda te 
oferecemos um re-styling das sobrancelhas e uma hidratação 
profunda ás mãos e pés para finalizar a tua Urban Experience.
Duração: 120 Minutos | 80.00€

GENTLEMEN-TO-BE URBAN EXPERIENCE

Um tratamento dedicado e completo para todos os jovens que 
querem cuidar de seu corpo e imagem. Um tratamento em que 
tanto o rosto e corpo são tratados com produtos específicos para 
melhor atender as necessidades da pele masculina na adolescên-
cia. O tratamento inclui uma esfoliação para o corpo para ajudar a 
remover várias impurezas, uma massagem corporal e tratamento 
facial com propriedades de equilíbrio que vai deixar a tua pele 
limpa, purificada e hidratada e eliminar as tão indesejadas marcas 
de Acne.
Duração: 90 Minutos | 65.00€
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VERNIZ GEL / UNHAS DE GEL

Há 10 anos, nenhuma adolescente se atrevia a usar nas unhas algo mais 
colorido que rosa pálido ou branco pérola. Agora, as unhas são um 
acessório de moda indispensável, e muito colorido.
Na Urban Touch temos todas as cores mais In das Coleções para que 
possas sempre andar na moda. Um verdeiro Must Have sem o qual não 
vais conseguir viver.
Aplicação Verniz Gel – 9.00€ 
Aplicação de Gel com Tip ou Molde – 24.00€
Manutenção de 3 ou + semanas – 20.00€

MANICURE / PEDICURE

A manicure e pedicure é um tratamento de embelezamento e nutrição das 
unhas e das mãos. Embeleza-os com as cores mais “in” desta estação e 
sentir-te-ás como nova. 
Manicure – 5.00€
Pedicure – 14.00€ 

DEPILAÇÃO

Exclusivamente a pensar em ti e no teu bem estar criámos packs de 
depilação a um preço do teu tamanha e usando uma cera de Manteiga de 
Karité que para além de eliminar o pelo de forma eficaz, tem também uma 
ação nutritiva e regeneradora. 
Agora já não tens desculpa pois não?
Meia Perna + Virilha + Axila – 12.00€
Perna Inteira + Virilha + Axila – 15.00€

*Mais Packs estão disponiveis, consulta a receção para mais informações. 
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