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Carta dos tratamentos

Reserva online em www.caudalie.com



Os nossos Tratamentos de Rosto

Os nossos Tratamentos de Corpo

Premier Cru Antienvelhecimento global 
Este tratamento de exceção reúne o melhor dos ingredientes ativos antienvelhecimento para reduzir os 8 sinais do 
envelhecimento: rugas instaladas, rídulas, manchas, luminosidade, firmeza, elasticidade, volume e hidratação. Graças à sinergia 
de 8 ações ativas e profundas, a pele fica visivelmente mais jovem.

Resveratrol—Lift Antirrugas, firmeza 
Ideal para a pele com falta de firmeza. Uma modelagem efeito lifting inteiramente manual redesenha o oval do rosto  
e estimula a renovação celular para atenuar visivelmente os sinais do tempo. A aplicação de uma máscara térmica reforça 
a eficácia dos produtos da gama Resveratrol–Lift. O rosto parece redesenhado, os traços preenchidos.

Vinergetic C+ Desfatigante, preenchimento
Verdadeiro cocktail potenciador de energia, este tratamento oferece: uma ação antifadiga para a pele stressada graças 
à ação conjunta da Vitamina C+, do Ácido Hialurónico e dos Polifenóis de uva. Os rollers de jade preparam a pele para 
usufruir dos benefícios de uma máscara détox. A tez fica mais luminosa e o grão de pele fica mais fino.

Vinoperfect Luminosidade, antimanchas
Ideal para a pele baça, este tratamento corrige as manchas e previne o seu aparecimento. A eficácia dos produtos 
Caudalie concentrados em Viniferina, aliada a uma modelagem com pedras de basalto quentes e frias, estimula  
a luminosidade da tez. A pele reencontra toda a sua luminosidade, o rosto torna-se fresco e repousado.

Vinosource—Hydra Hidratante, apaziguador
Verdadeiro banho de hidratação, este tratamento reparador oferece à pele um conforto absoluto. Uma modelagem 
muito suave com uva fresca, depois com óleos essenciais, vai nutrir a epiderme em profundidade. A pele torna-se suave, 
apaziguada e preenchida.

Vinopure Purificante, anti-imperfeições
Especialmente concebido para a pele mista a oleosa, este tratamento começa com uma limpeza seguida de uma 
modelagem purificante para libertar a pele das suas imperfeições, encerrar os poros e afinar o grão de pele. 
A aplicação dos produtos Vinopure, poderosa aliança de um complexo de Polifenóis de uva, óleos essenciais 
biopurificantes e de ácido salicílico natural, aporta luminosidade e frescura à tez. 

Esfoliação e Modelagem Crushed Cabernet  
Esfoliante, relaxante
Este tratamento começa com a esfoliação de culto dos Spas Vinothérapie (grainhas de uva, mel, açúcar e óleos essenciais) que 
prepara a pele para receber os benefícios de uma modelagem drenante com os óleos essenciais do Concentrado Adelgaçante. 
A silhueta é redefinida e as tensões libertadas.

Este é o tratamento tipicamente recomendado em curas adelgaçantes ou antes de uma exposição ao sol. 

Modelagem VinotherapistTM 
Relaxante, hidratante
O alívio para todas as tensões e a dinamização das energias. Um momento de relaxamento absoluto. Pode escolher 
entre os nossos óleos vegetais de exceção que oferecem suavidade e hidratação, ou a nossa vela de massagem Caudalie 
que se transforma em óleo hidratante tépido delicadamente perfumado de Fleur de Vigne.

Modelagem Vinosculpt 
Refirmante (4 zonas)
Modelagem manual energizante e profunda associada ao Bálsamo Vinosculpt. 4 movimentos tonificantes e drenantes para uma 
silhueta mais leve, firme e redefinida, a pele fica perfeitamente hidratada, alisada e tonificada.

Modelagem para Grávidas 
Relaxamento, serenidade
Esta modelagem envolvente permite aliviar as tensões provocadas pela gravidez, aliviar as pernas e melhorar a tonicidade e 
elasticidade da pele. Permite-lhe usufruir de um momento de relaxamento e de bem-estar absoluto com o seu bebé. A partir do 
3º mês de gravidez.

3 tratamentos de Rosto ou Corpo = -10%
6 tratamentos de Rosto ou Corpo = -20%
10 tratamentos de Rosto ou Corpo = -25%

Ofertas de Fidelidade(3)

Limpeza da pele em profundidade com vapor 

Tratamento Contorno dos Olhos alisador, iluminador 

Esfoliação de corpo como preâmbulo de uma modelagem de corpo

Modelagem das costas e ombros relaxante como preâmbulo  
de um tratamento de rosto 

Tratamento de Rosto Express luminosidade imediata 

Tratamentos Complementares(2)

(1) Os 2 tratamentos devem ser realizados, de forma consecutiva, pela mesma pessoa. (2) Vendidos exclusivamente em complemento de outro 
tratamento. (3) As ofertas de fidelidade não são acumuláveis entre si, nem com outras ofertas em vigor.

50min: 98€     80min: 140€

50min: 98€     80min: 140€

30min: 42€

Os nossos Rituais de Tratamento(1)

Os nossos rituais são uma combinação de 2 tratamentos (rosto e/ou corpo) para lhe 
oferecer uma experiência global.

Descoberta: 1 rosto 50 min + 1 corpo 50 min      160€          

Assinatura: 1 rosto 80 min + 1 corpo 50 min        195€          

Especialista: 1 rosto 80 min + 1 corpo 80 min       230€

Tratamento 50 min: 90 pontos 
Tratamento 80 min: 130 pontos
Tratamento 100 min: 150 pontos
Tratamento 130 min: 180 pontos
Tratamento 160 min: 200 pontos




