
Regulamento Interno

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA
Em cada espaço Laksya ambicionamos o seu SORRISO e a Garantia de Seguramente contribuirmos para uma melhor QUALIDADE de VIDA. O

nosso COMPROMISSO é a Excelência no Atendimento que os Nossos Clientes Recebem. Deste modo, permita-se conhecer a nossa filosofia

desfrutando de maior conforto e tranquilidade em cada vez que nos visita.

- Para a realização de massagem  de corpo inteiro ser-lhe-á disponibilizada 

uma roupa  interior descartável. Não é permitido realizar massagens sem 

roupa interior, caso se sinta mais á vontade pode ficar com a sua .O seu 

terapeuta irá mantê-lo tapado expondo só a zona a ser trabalhada.

- À sua chegada ser-lhe-á fornecida uma ficha de cliente onde avaliamos a 

sua a condição física, com o intuito de verificar a não existência de 

contraindicações relativamente aos nossos serviços. Toda a informação 

fornecida pelo cliente relativamente à sua condição física é inteiramente 

confidencial e será tratada com a máxima discrição.

- A Laksya reserva o direito de interromper e recusar a continuação do 

serviço contratado, em casos de assédio sexual, verbal ou não verbal, 

cobrando na íntegra o valor do serviço inicialmente contratado. Nestas 

situações, o terapeuta deverá abandonar de imediato a sala de 

tratamento.

- O seu terapeuta fará algumas questões para averiguar a melhor sequência 

de pressão de massagem se mais leve ou mais forte. Sinta-se livre para 

expressar as suas necessidades e para receber a atenção específica nos 

pontos tensos.

- A sua privacidade será sempre respeitada. O seu terapeuta sairá da sala 

para que se instale confortavelmente em total privacidade.

- Satisfação total. Escolheu o tratamento e está a pagá-lo, por isso se 

durante o tratamento sentir algum tipo de desconforto, avise de imediato. 

Se, no final, a sua insatisfação se mantiver, fale com o terapeuta primeiro 

e com a responsável do espaço não se iniba a fazê-lo, porque só dessa 

poderemos melhorar.

- Aproveite, relaxe, entregue-se ás mãos dos nossos profissionais e deixe 

que cuidem de si.

- Não é permitida a permanência no Spa a crianças com idade inferior a 16 

anos, de  forma a preservar o ambiente calmo pretendido no Spa.

- A magia de um Spa está no seu ambiente calmo e silencioso. Mantenha 

todas e quaisquer conversas com terapeutas e/ou outros clientes num tom 

de voz baixa e evite falar ao telemóvel, esse deve ficar na sua mala 

desligado ou sem som.

- Evite o consumo de álcool por completo, mas beba bastante água. Após o 

tratamento, tenha em consideração as recomendações feitas pelo 

terapeuta.

- Caso chegue atrasado, tentaremos realizar o seu tratamento completo. 

Contudo, lembre-se que pode ser necessário reduzir o tratamento, caso 

haja alguma marcação imediatamente a seguir à sua.

- Por consideração com os outros utentes do Spa, e visto que o seu 

tratamento exige que as instalações sejam reservadas, solicitamos que nos 

informe com antecedência se não puder comparecer. A nossa equipa que 

terá todo o gosto em efetuar uma nova marcação. Os cancelamentos de 

marcações de Spa deverão ser feitas com um mínimo de 6 horas de 

antecedência. No caso de o cancelamento ser feito no próprio dia  o Spa, 

reserva-se o direito de cobrar a sessão pré comprada.

- Agradecemos que dê a sua opinião e convidamo-lo, após o tratamento, a 

deixar as suas impressões pessoalmente ou por mail em 

premiumservice@laksya.pt.

- As salas não possuem fecho para trancar, para sua e nossa segurança. Mas 

existe um código de conduta que todos cumprem, UMA PORTA FECHADA 

NUNCA É ABERTA, significa que o gabinete está a ser usado ou que está 

para ser arrumado.

- Se vai usufruir de um Voucher, por favor apresente-o antes de iniciar o 

serviço, a fim de ser validado. A não apresentação do Voucher implica o 

pagamento dos serviços usufruídos.
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