Tratamentos Faciais
Premier Cru

Antienvelhecimento global

Este luxuoso tratamento facial antienvelhecimento engloba os melhores ingredientes ativos para tratar a
aparência de todos os sinais visíveis de envelhecimento, juntamente com técnicas de massagem avançadas e um
firming roller. Este tratamento facial firmador oferece resultados excepcionais, deixando a pele firme, linhas finas
e rugas suavizadas e um brilho radiante e saudável.
50 minutos: R$370 | 80 minutos: R$480

Resveratrol-Lift

Firmador, antirrugas

Este tratamento facial é perfeito para peles com falta de firmeza e volume. Uma massagem facial totalmente
manual usando técnicas francesas “Palper Rouler” para redefinir visivelmente os contornos faciais, promover a
drenagem natural da pele e reduzir o aparecimento dos sinais de envelhecimento. Uma máscara térmica aumenta
a eficácia dos produtos da linha Resveratrol-Lift. O rosto fica visivelmente mais firme e os traços suavizados e
visivelmente redefinidos.
50 minutos: R$340 | 80 minutos: R$450

Vinoperfect

Iluminador, antimanchas

Este tratamento facial usa nossa premiada linha Vinoperfect para trazer resultados excepcionais na pele,
reduzindo visivelmente a aparência de manchas escuras, pigmentação e tom de pele irregular. Concentrado com
a nossa patente Viniferina da Seiva da Vinha e combinado com uma técnica de massagem modeladora com pedras
quentes e frias, estimula a luminosidade da pele. A pele fica iluminada e revigorada.
50 minutos: R$320 | 80 minutos: R$430

Vinosource–Hydra

Hidratante, calmante

Este tratamento nutritivo é como um copo de água para a pele e proporciona o máximo conforto para as peles
sensíveis. Uma massagem muito gentil e calmante com uvas frescas é seguida de uma máscara intensamente
hidratante para nutrir a pele. A pele fica suavizada, preenchida e confortável com a hidratação.
50 minutos: R$320 | 80 minutos: R$430

Vinopure

Purificante, comprime poros, pele oleosa & com tendência acneica

Especialmente desenvolvido para peles oleosas a acneicas, este tratamento começa com uma “limpeza profunda”,
seguido de técnicas de massagem purificadora com Cryo-rollers para reduzir visivelmente a aparência de
imperfeições, comprimir os poros e refinar a textura da pele. O tratamento consiste na aplicação dos produtos
da coleção Vinopure, com sua potente combinação de Polifenois da Uva, óleos essenciais purificantes orgânicos
e ácido salicílico natural para minimizar a aparência dos poros e deixar a pele matificada.
50 minutos: R$320 | 80 minutos: R$430

Beauty Elixir

Glow, energizante

Este tratamento é uma combinação única de técnicas relaxantes de respiração e massagem usando Água de
Beleza, um dos produtos culto da Caudalie. Através do uso de nebulização e pressão suave, esta massagem irá
promover visivelmente a microcirculação do rosto ao colo para uma explosão instantânea de luminosidade. O
corpo, a mente e a pele são reequilibrados, revigorados e iluminados.
50 minutos: R$320 | 80 minutos: R$430

Expresso

Luminosidade instantânea

Luminosidade em apenas 25 minutos. Após limpar a pele para remover as impurezas, a aplicação da máscara
proporciona radiância e vitalidade. O rosto fica relaxado e a luminosidade é restaurada.
25 minutos: R$160

Tratamentos Corporais
Tratamento Corporal Vinosculpt

Contorno de corpo, firmador

Firme as coxas, os braços e o bumbum em apenas 50 minutos com este tratamento de contorno com um toque
francês! Esta massagem tonificante é inspirada nas técnicas exclusivas francesas “Palper Rouler” que ajudam a
promover a drenagem linfática. A sua pele fica hidratada e os contornos do corpo são visivelmente reduzidos e
sua silhueta fica em sua melhor forma!
50 minutos: R$340 | 80 minutos: R$450

Tratamento Corporal Relaxante

Hidratante, luxuoso

Este tratamento relaxante deixa sua pele macia, hidratada e com uma fragrância floral delicada com o Óleo Thé
des Vignes.
50 minutos: R$320

Tratamento Corporal Crushed Cabernet

Esfoliante, drenante

Este tratamento começa com a esfoliação mais famosa do Spa de Vinoterapia. A esfoliação é rica em sementes
de uva, mel, açúcar mascavo e 6 óleos essenciais. Na sequência, o tratamento remodelador é feito com o
Concentrado Contorno para suavizar a celulite e remodelar o corpo.
50 minutos: R$340,00

Tratamento Corporal Fleur de Vigne

Relaxante, sensorial

Sob a luz de uma vela que derrete para transformar-se em óleo de massagem delicadamente perfumado pela vela
Fleur de Vigne, desfrute de uma experiência única que irá satisfazer todas as suas necessidades. A tensão será
aliviada e a energia recuperada.
50 minutos: R$320

Adicionais Faciais
Infusão Sérum Oxigênio

Hidratante, luminosidade

Aplicado com um nebulizador, o oxigênio antibacteriano impulsiona a penetração do sérum escolhido
profundamente na pele, deixando uma aparência radiante e visivelmente firme.
R$70

Tratamento Contorno Olhos

Firmeza, iluminador

Uma massagem delicada usando rollers de olhos refrescantes é seguida pela aplicação de uma máscara de olhos
calmante e descongestionante para uma aparência descansada.
R$90

PACOTES DE TRATAMETOS
3 TRATAMENTOS FACIAIS OU CORPORAIS = 10% OFF
6 TRATAMENTOS FACIAIS OU CORPORAIS = 20% OFF

*Os preços estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

