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Onze verzorgingen



Onze Gelaatsverzorgingen

Onze Lichaamsverzorgingen

Premier Cru Globale Anti-aging
Deze buitengewone verzorging brengt de beste actieve anti-aging bestanddelen samen om de 8 tekenen van 
veroudering te verminderen: reeds aanwezige rimpels, lijntjes, vlekken, uitstraling, stevigheid, elasticiteit, volume  
en hydratatie. Dankzij een ballet van 8 actieve en diepe behandelingen, is de huid zichtbaar jonger.

Resveratrol—Lift Antirimpel, verstevigend
Ideaal voor de huid met een verminderde stevigheid. Een geheel manueel, liftende modellering herstelt de ovale 
gezichtscontouren en bevordert  de celvernieuwing om tekenen van veroudering zichtbaar te vervagen. Daarna 
versterkt een thermisch masker het effect van de producten uit het Resveratrol—Lift gamma. Het gezicht hervindt zijn 
vorm en de gelaatstrekken zijn voller.

Vinergetic C+ Anti-vermoeidheid, maakt voller
Een bruisende cocktail die je energie een boost geeft. Deze verzorging werkt tegen vermoeidheid op de gestreste huid 
dankzij de gecombineerde werking van Vitamine C+, Hyaluronzuur en Polyfenolen uit druiven. De jade rollers bereiden 
de huid voor op de positieve effecten van het detox masker. De teint straalt meer en de huidtextuur is fijner.

Vinoperfect Éclat, tegen vlekken
Deze verzorging is ideaal voor de doffe huid, corrigeert vlekken en voorkomt ze. De doeltreffendheid van de Caudalie 
producten met een hoge concentratie aan Viniferine bevordert, in combinatie met een modellering met koude en hete 
basaltstenen, een stralende teint. De huid vindt haar éclat terug, het gelaat oogt fris en uitgerust.

Vinosource—Hydra Hydraterend, kalmerend
Deze uiterst hydraterende verzorging herstelt de huid en biedt haar een ongeëvenaard comfort. Deze erg zachte 
modellering met verse druiven en essentiële oliën voedt de opperhuid en werkt tot in de diepte. De huid is zacht, 
gekalmeerd en voller.

Vinopure Zuiverend, tegen puistjes en mee-eters
Deze verzorging is speciaal ontworpen voor de gemengde tot vette huid. Deze verzorging start met een reiniging, 
gevolgd door een zuiverende modellering om de huid te ontdoen van onzuiverheden, de poriën te hersluiten en de 
huidkorrel te verfijnen. De Vinopure producten zijn een krachtige complexe combinatie van Polyfenolen uit druiven, 
zuiverende biologische essentiële oliën en natuurlijk salicylzuur die de teint helder en fris maken. 

Crushed Cabernet Scrub en Modellering  
Exfoliërend, ontspannend
Deze verzorging begint met de iconische scrub uit de Vinothérapie Spa (druivenpitten, honing, suiker en essentiële oliën) 
die de huid optimaal voorbereidt op de drainerende massage met de essentiële oliën van het afslankend concentraat. 
Het silhouet krijgt opnieuw vorm, spanningen komen vrij.

Behandeling ideaal als afslankingskuur of vóór blootstelling aan de zon.

VinotherapistTM Modellering
Relaxerend, hydraterend
Alle spanning wordt verminderd en de energie geboost. Onze kostbare plantaardige olien bieden zachtheid  
en hydratatie, voor een moment van absolute ontspanning.

Vinosculpt Modellering
Verstevigend (4 zones)
Verkwikkende en diepe manuele modellering in combinatie met de Vinosculpt Balsem. 4 tonifiërende en drainerende 
behandelingen voor een steviger, strakker en gemodelleerd silhouet, de huid is perfect gehydrateerd, gladgestreken  
en getonifieerd.

Modellering voor de Zwangere Vrouw
Ontspannend, rustgevend
Deze omhullende modellering neemt de door de zwangerschap veroorzaakte spanningen weg, kalmeert de benen en 
verbetert de veerkracht en de elasticiteit van de huid. Het moment om in alle vertrouwen te genieten van absolute 
ontspanning en welzijn. Vanaf 3 maanden zwangerschap

Diepgaande reiniging van de huid met stoom 

Verzorging voor de oogcontour maakt glad, laat de huid stralen

Lichaamsscrub gevolgd door een modellering 

Massage van de rug en de schouders  
ontspannend, gevolgd door een gelaatsverzorging 

Express gelaatsverzorging instant glow 

Extra Verzorgingen(2)

3 gelaats- of lichaamsverzorgingen = -10%
6 gelaats- of lichaamsverzorgingen = -20%
10 gelaats- of lichaamsverzorgingen = -25%

Getrouwheidsaanbod(3)

(1) De 2 verzorgingen moeten opeenvolgend en door dezelfde therapeute uitgevoerd worden. (2) Enkel verkocht als aanvulling bij een andere verzorging. 
(3) Extra verzorgingen niet-cumuleerbaar met elkaar worden of met andere aanbiedingen.

50min: 98€     80min: 140€

50min: 98€     80min: 140€

30min: 42€

Onze Verzorgingsrituelen(1)

Onze rituelen zijn een combinatie van 2 verzorgingen (gelaat en/of lichaam) om u een 
totaalbeleving te bieden.

Ontdekking: 1 gelaat 50min + 1 lichaam 50min       160€          

Signatuur: 1 gelaat 80min + 1 lichaam 50min           195€          

Expert: 1 gelaat 80min + 1 lichaam 80min             230€

Verzorging 50 min: 90 punten 
Verzorging 80 min: 130 punten
Verzorging 100 min: 150 punten
Verzorging 130 min: 180 punten
Verzorging 160 min: 200 punten




