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BOUTIQUE CAUDALIE 
Steenstraat 3 · 8000 Brugge

Tel: +32 50 94 62 75 
Email: boutique.brugge@caudalie.com



(1) Enkel verkocht als aanvulling bij een andere verzorgingen. 

ONZE LICHAAMSVERZORGINGEN
50 minuten

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 voorbereidt op het ontvangen van de heilzame effecten van 
een drainerende modellering 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.

Modelage Divin Ontspannend
Deze uiterst herstellende modellering wordt uitsluitend uitgevoerd met de Divine Olie van 
Caudalie, een unieke combinatie van vier uitzonderlijke plantaardige oliën. De huid is fluweelzacht, 
gehydrateerd en gehuld in een subliem aroma.

Modellering met kaarsen Ontspannend
Bij het schijnsel van een kaars die verandert in een lauwe hydraterende olie met het subtiele 
parfum van Fleur de vigne worden alle spanningen verlicht en krijgt u opnieuw energie. 
Een absoluut moment van ontspanning en een streling voor alle zintuigen.

EXTRA VERZORGINGEN (1) 

30 minuten

Diepgaande reiniging van de huid met stoom (1)

Verzorging voor de oogcontour maakt glad (1)

Lichaamsscrub gevolgd door een modellering  
Naar keuze: Divin of Crushed Cabernet

ONZE GELAATSVERZORGINGEN 
50 minuten

Premier Cru Complete anti-aging
Deze iconische verzorging combineert het beste van onze actieve gepatenteerde anti-aging 
bestanddelen om alle tekenen van huidveroudering te verminderen. Dankzij onze doelgerichte 
effleurage- en druktechnieken gecombineerd met een innoverend rollerconcept werkt deze 
verzorging als een sublieme verjongingskuur. De huid is opnieuw vitaal, stevig en straalt; rimpels en 
kraaienpootjes worden zichtbaar vervaagd.

Resveratrol[Lift] Antirimpel, Verstevigend
Ideaal voor de huid met een verminderde stevigheid. Een verstevigende roller gevolgd door een 
liftende modellering herstellen de ovale gezichtscontouren en bevorderen 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.

Vine[Activ] Antirimpel, Éclat
Deze cocktail werkt als een katalysator voor een jeugdige huid en biedt de gestreste huid 
een krachtige behandeling tegen rimpels en vervuiling dankzij de gecombineerde werking van 
polyfenolen uit druiven, vitamines C en E en fijnspar extract. Een uiterst ontspannende modellering 
met jadestenen bereidt de huid voor op de weldaden van een detox masker met roze klei, koffie 
en druivenpulp. De huidtextuur wordt fijner en de teint straalt.

Vinoperfect Éclat, Tegen vlekken
Deze verzorging is ideaal voor de doffe huid, corrigeert vlekken en voorkomt ze. De efficiëntie 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.

Schoonheidselixir Éclat, Egaliserend 
Dit product is de ongeëvenaarde combinatie van ontspannende modelleringstechnieken met het 
Schoonheidselixir, het cultproduct van Caudalie. Door verneveling af te wisselen met zachte druk 
stimuleert deze massage de microcirculatie van het gelaat naar de hals, wat onmiddellijk voor een 
gezonde teint zorgt. Het gelaat is uitgerust, de teint is fris en stralend.

Vinosource 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 onzuiverheden
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. 

25 minuten

Express gelaatsverzorging Instant glow
Een stralende teint in 25 minuten. Na een gelaatsreiniging om onzuiverheden te verwijderen, laat 
het masker de teint stralen van vitaliteit. Het gelaat is ontspannen, de teint straalt.

VERZORGING 50 MIN: 45 PUNTEN
VERZORGING 30 MIN: 20 PUNTEN
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KENNISMAKINGSAANBOD

3 VERZORGINGEN KOPEN = -10%
6 VERZORGINGEN KOPEN = -20%
10 VERZORGINGEN KOPEN = -25%


