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São produtos 100% nacionais, planificados por 

nós e elaborados à mão por oleiros de Mafra.

Encomendas

Juntamente com os nossos equipamentos Juntamente com os nossos equipamentos 

terapêuticos providenciamos um catálogo 

contendo toda a informação necessária sobre 

cada um. Através de eventos, do nosso site, blogs 

e outras redes sociais associadas, promovemos 

sempre os produtos que são mais necessários 

em cada estação do ano, assim como packs 

económicos que fazemos.económicos que fazemos.

As nossas encomendas são enviadas por correio 

ou levantadas nas nossas instalações, pagas no 

ato de entrega ou por transferência. Os produtos 

existentes em stock serão enviados 

imediatamente, chegando à sua morada num 

prazo de 3 dias úteis (Continente) e até 15 dias 

úteis (Arquipélagos). Ao valor dos produtos 

acresce o valor do envio postal (tarifa dos CTT).acresce o valor do envio postal (tarifa dos CTT).

Os nossos equipamentos terapêuticos são desenvolvidos para 

facilitar a aplicação de terapias ayurvédicas específicas, 

seguindo os preceitos e cuidados de outros tempos.

Equipamentos Terapêuticos
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Equipamentos terapêuticos
Juntamente com os nossos equipamentos Juntamente com os nossos equipamentos 

terapêuticos providenciamos um catálogo 

contendo toda a informação necessária sobre 

cada um. Através de eventos, do nosso site, blogs 

e outras redes sociais associadas, promovemos 

sempre os produtos que são mais necessários 

em cada estação do ano, assim como packs 

económicos que fazemos.económicos que fazemos.

As nossas encomendas são enviadas por correio 

ou levantadas nas nossas instalações, pagas no 

ato de entrega ou por transferência. Os produtos 

existentes em stock serão enviados 

imediatamente, chegando à sua morada num 

prazo de 3 dias úteis (Continente) e até 15 dias 

úteis (Arquipélagos). Ao valor dos produtos 

acresce o valor do envio postal (tarifa dos CTT).acresce o valor do envio postal (tarifa dos CTT).

Unidade: 80€ + IVA     Conj. 3 Doshas: 150€+IVAPatra de cerâmica com torneira
Cores disponíveis: Preto / Laranja (VATA)     Verde / Branco (PITTA)     Laranja / Vermelho (KAPHA)

Unidade: 150€ + IVA     Conjunto 3 Doshas: 400€+IVA

Inclui patra com torneira, vasilha de recolha de óleo usado, bacia e taça.

Kit de patra de cerâmica
Cores disponíveis: Preto / Laranja (VATA)     Verde / Branco (PITTA)     Laranja / Vermelho (KAPHA)

350€ + IVA

Equipamento em madeira, desmontável, de fácil transporte, com tabuleiro com bica (para aplicar na 

marquesa e evitar derramar óleo) e uma prateleira para a recolha do óleo usado. O seu design prático e 

funcional permite fazer a terapia em virtualmente qualquer parte do corpo. Constituído por pé de suporte 

do patra, prateleira e tabuleiro para recolha do óleo, patra de cerâmica com tampão em côco e pavio em 

algodão.

Shirodhara - Kit completo

Unidade: 10€ + IVA     2 unidades: 18€ + IVALuvas de cetim

1 kg: 17,5€     0,5 kg: 10€

Composto de Garshana de assinatura para esfoliação linfática, com sal marinho, cânfora, pólen de abelha, 

flores e óleos essenciais.

Composto

O Garshana é a esfoliação linfática ideal para ajudar a libertar toxinas do corpo, especialmente adequada 

para celulite, retenção de líquidos e gordura indesejada, além estimular a pele, a linfa e um corpo mais 

saudável.

Garshana
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Equipamentos terapêuticos
Juntamente com os nossos equipamentos Juntamente com os nossos equipamentos 

terapêuticos providenciamos um catálogo 

contendo toda a informação necessária sobre 

cada um. Através de eventos, do nosso site, blogs 

e outras redes sociais associadas, promovemos 

sempre os produtos que são mais necessários 

em cada estação do ano, assim como packs 

económicos que fazemos.económicos que fazemos.

As nossas encomendas são enviadas por correio 

ou levantadas nas nossas instalações, pagas no 

ato de entrega ou por transferência. Os produtos 

existentes em stock serão enviados 

imediatamente, chegando à sua morada num 

prazo de 3 dias úteis (Continente) e até 15 dias 

úteis (Arquipélagos). Ao valor dos produtos 

acresce o valor do envio postal (tarifa dos CTT).acresce o valor do envio postal (tarifa dos CTT).

6€ + IVAColher de cerâmica
Cores disponíveis: Preto / Laranja (VATA)     Verde / Branco (PITTA)     Laranja / Vermelho (KAPHA)

8€ + IVATaça para Karna Poorana
Cores disponíveis: Preto / Laranja (VATA)     Verde / Branco (PITTA)     Laranja / Vermelho (KAPHA)

5€ + IVATaça para vela
Cores disponíveis: Preto / Laranja (VATA)     Verde / Branco (PITTA)     Laranja / Vermelho (KAPHA)

8€ + IVATaça para óleo
Cores disponíveis: Preto / Laranja (VATA)     Verde / Branco (PITTA)     Laranja / Vermelho (KAPHA)

15€ + IVATravessa de cerâmica
Cores disponíveis: Preto / Laranja (VATA)     Verde / Branco (PITTA)     Laranja / Vermelho (KAPHA)

30€ + IVAAquecedor de óleo de cerâmica
Cores disponíveis: Preto / Laranja (VATA)     Verde / Branco (PITTA)     Laranja / Vermelho (KAPHA)

Inclui aquecedor, travessa, taça para óleo, taça para vela, taça para Karna Poorana, e colher.

Unidade: 55€ + IVA     Conj. 3 Doshas: 135€+IVAKit de aquecedor de óleo de cerâmica
Cores disponíveis: Preto / Laranja (VATA)     Verde / Branco (PITTA)     Laranja / Vermelho (KAPHA)

Uma das seis acções de purificação descritas pelo Hatha Yoga, o Jala Neti limpa as fossas nasais com água 
morna e sal. Além de todos os benefícios directamente ligados com o aparelho respiratório, também 
mantém saudáveis os outros orgãos de secreção de drenagem do ouvido e garganta e promove a visão. O 
pote que se usa, a lota, contém água morna e sal grosso, que entram por uma narina e saem pela outra.

Unidade: 15€ + IVA     Conjunto 3 Doshas: 40€ +IVAYoga e Kriyas - Jala Neti
Cores disponíveis: Preto / Laranja (VATA)     Verde / Branco (PITTA)     Laranja / Vermelho (KAPHA)


