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Uma nova clínica, um hotel-spa, uma agência de 
viagens diferente e o novo hot spot da turma da yoga. 
Confira as novidades mais quentes do mercado wellness

P O R  L U I Z A  S O U Z A

BEM VIVER

BELEZA

AWAKE  
@awake_health

Aberta em junho, a Awake, situada no Jardim Europa, em 

São Paulo, é um verdadeiro respiro em meio à metrópole. 

Com vários tratamentos de última geração, a clínica 

multidisciplinar une medicina integrativa, nutrição 

funcional e também terapias energéticas para quem 

procura sanar questões como estresse e ansiedade, 

otimizar a performance esportiva, recuperar-se de 

dores, aumentar a imunidade e a longevidade. Entre os 

tratamentos oferecidos, estão crioterapia (que expõe o 

corpo a baixas temperaturas e oferece vários benefícios 

à saúde devido a ativação do metabolismo e da 

circulação), soroterapia e o Bemer, um equipamento que 

emite ondas eletromagnéticas de baixa intensidade que 

melhoram o fluxo sanguíneo e são indicadas também no 

pós-operatório. A turma mais zen tem agendado sessões 

de SoundHealing, terapia sonora que, através do som 

de tigelas de cristais, produz efeitos semelhantes ao 

ato de nadar no mar ou tomar um banho de cachoeira, 

levando a um estado de relaxamento profundo. A sala 

de meditação onde a experiência acontece é um caso 

à parte: belíssima, com chão de cristais e pirâmides de 

cobre no teto, projetada para que a luz que incide seja 

ideal ao nosso ciclo circadiano.

SUSANA BALBO UNIQUE STAYS
@susanabalbohotels

Tem vontade de visitar as famosas vinícolas de Mendoza, na Argentina, e aproveitar 

a viagem para viver uma imersão wellness? Aberto em abril, o Susana Balbo Unique 

Stays contempla tudo isso. Esse é o empreendimento inaugural no mercado hoteleiro 

de Susana Balbo, a primeira enóloga da Argentina. Depois de quatro décadas 

dedicadas totalmente aos vinhos, ela agora aposta em um hotel boutique que oferece 

um sem-número de experiências de bem-estar. Construído numa grande propriedade 

da família, uma edificação clássica de décor aconchegante, o hotel e suas áreas 

comuns dão a sensação de estarmos hospedados na casa dos Balbo. 
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URBAN YOGA
@urbanyogasp

Nada de cheiro de incenso e astral “bicho-grilo”: aberta em março, a Urban Yoga tem como conceito 

unir a prática milenar à vida moderna – tudo com muito bom gosto. Situado numa casa de 490 metros 

quadrados, com projeto contemporâneo assinado pelo escritório paulistano Suite Arquitetos, o espaço 

inclui quatro salas espaçosas onde funciona uma grade de aulas extensa, com diversas modalidades 

de yoga e meditação ministradas por professores renomados. Duas delas têm vista para o jardim 

interno, o que leva os praticantes a uma fuga necessária do ambiente da metrópole enquanto respiram 

e inspiram. Vale agendar uma aula de Vinyasa com Rafael Bogoni, que toca mantras com instrumentos 

musicais ao vivo no começo e no fim da aula, e experimentar uma hora de Yoga Aéreo, modalidade 

cujas asanas são feitas usando tecidos pendentes no teto. Aos finais de semana, também acontecem 

aulas de yoga para crianças a partir de 5 anos. Há ainda uma sala de convivência onde estão expostos 

roupas de yoga, comidinhas saudáveis e produtos para o bem-estar. 

OMM JOURNEYS
@be.omm 
À frente de agências de viagem de alto padrão por 

cerca de 15 anos, Chris Biagione e Carla Palermo uniram 

a expertise com o mercado de turismo e abriram, no 

meio da pandemia, a OMM Journeys, uma produtora de 

experiências envolvendo viagens de bem-estar para 

cuidar da saúde integral: corpo, espírito e mente. O 

primeiro destino foi o Six Senses Botanique, na Serra 

da Mantiqueira, onde as participantes viveram três 

dias de uma programação focada em reflexões e 

autoconhecimento comandadas pela estudiosa de yoga, 

meditação e ayurveda Márcia de Luca e a expert em 

desenvolvimento pessoal Ana Raia. De 2021 para cá, a 

OMM Journeys já levou grupos de até 20 pessoas para o 

Peru, Atacama e Israel. Os retiros combinam experiências 

turísticas do local e hospedagens de luxo com uma 

programação intensa de conteúdos teóricos, workshops 

práticos, exercícios de respiração, meditações guiadas e 

rituais para que cada um conecte-se com seus próprios 

valores e encontrem clareza e plenitude em suas 

jornadas. Para 2023, são esperadas que novas turmas 

encontrem seus propósitos em viagens para a Índia, 

Caminho de Santiago, Califórnia e África. No Brasil, já está 

confirmada uma segunda edição do OMM Journeys no 

Ponta dos Ganchos Resort, em Santa Catarina.

Nossa seleção de produtos e utilitários 
para uma vida mais equilibrada 

ARSENAL 
WELLNESS

LUZ ACESA
O designer francês Demian 

Quincke cria luminárias que se 

assemelham a buquês de pedras 

iluminadas. À venda na Téa, em SP. 

ESCRITO NAS ESTRELAS
A Kãfa, ateliê de chás produzidos com 

blends naturais, lança a Coleção Signos, 

com infusões de ervas, flores, frutas e 

especiarias que elevam as potencialidades 

de cada elemento do Zodíaco.

DESLIZANTE
Marca brasileira de sexual-care, a Lubs lançou 

o Go Slow (R$ 119), um óleo de massagem 

hidratante que serve tanto para o corpo 

quantos para os cabelos. Com fragrância 

afrodisíaca, tem na fórmula óleo de esqualano, 

mix de óleos brasileiros e vitamina E.

APP ASTRAL 
Wellness e astrologia 

se unem no Soulloop, 

aplicativo que oferece 

caminhos personalizados  

para uma vida mais plena 

e autoconsciente. 
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VIAS ABERTAS
Inspirada em rituais da medicina ayurvédica 

e desenvolvido pela Holistix, a Lota Nasal 

de Cerâmica (R$ 84) é um higienizador 

para a região que funciona como 

descongestionante natural, trazendo alívio 

respiratório – e noites melhor dormidas.


