SPA CARMEL BY CAUDALIE

T R ATA M E N TO S

FA C I A I S

1. Resveratrol Lift - Reestruturador,

antirrugas.

Especialmente criado para peles maduras com perda de volume e firmeza.
Após uma etapa de limpeza, uma massagem estimulante visivelmente
redefine o contorno do rosto e proporciona firmeza. A aplicação de uma
máscara aquecida realça o efeito lifting dos produtos da coleção Resveratrol
Lift. O efeito lifting e tonificante é imediato, a pele fica com aspecto mais
jovem e o formato V do rosto é recuperado.
Duração 50 min • Valor R$280,00.

1. Resveratrol Lift - Restructuring,

anti wrinkle.

Specially created for mature skin that lacks volume and firmness. After skin is
gently cleansed, a deeply stimulating massage visibly firms and redefiness the
countours of your face. The application of a warming mask enhances the lifting
effect of Caudalie’s Resveratrol Lift products. The toning and lifting effects are
immediate, your face appears resculpted into a more youthful V-shape.
Duration: 50 min • BRL 280,00.

2. Vinoperfect - Ilumina,

uniformiza e é antimanchas.

O tratamento ideal que proporciona luminosidade e trata as manchas. Após
uma etapa de limpeza, uma massagem feita com óleos essenciais, pedras
frias e quentes de basalto estimulam a luminosidade da pele. A máscara
peelin é aplicada para remover as células mortas e restaurar o brilho de sua
pele. A coleção Vinoperfect finaliza o tratamento, proporcionando um
aspecto relaxado e radiante.
Duração 50 min • Valor R$280,00.

2. Vinoperfect - Brightening,

uniforms and is anti-dark spots.

The ideal treatment for skin lacking radiance and luminosity. After skin is gently
cleansed, a massage with essential oils (chosen for your skin type) and small hot
and cold basalt stones stimulates your skin radiance. The deep-action peeling
mask awakens the luminosity of your complexion. Caudalie’s Vinoperfect collection
adds the finishing touch to this treatment, leaving you looking rested and radiant.
Duration: 50 min • BRL 280,00.
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3. VineActiv - Antirrugas

e antipoluição.

Uma explosão de vitaminas e energia para ativar a juventude da pele.
Desenvolvida para peles estressadas, esta limpeza de pele oferece poderosa
ação antirrugas e proteção contra a poluição graças à ação dos polifenóis de
uva, vitaminas C e E e extrato de pinheiro. Uma profunda e relaxante
massagem utilizando pedras de jade é acompanhada por uma máscara detox
de argila rosa, café e bagaço de uva. A textura da pele torna-se macia e com
aparência de um brilho saudável.
Duração: 50 minutos • Valor: R$ 280,00.

3. VineActiv - Anti-wrinkle

and antipollution.

An explosion of vitamins and energy to activate skin youth. Developed for stressed
skin, this skin cleansing offers powerful anti-wrinkle action and protection against
pollution thanks to the action of grape polyphenols, C and E vitamins and pine
extract. A deep and relaxing massage using jade stones is a accompanied bya
detox mask of pink clay, coffee and grape marc. The texture of the skin becomes
sof and the with apparence of health glow.
Duration: 50 min • BRL 280,00.

4. Vinosource - Calmante.
Um tratamento de renovação que hidrata profundamente a pele. Uma
esfoliação elimina as células mortas antes de uvas frescas hidratar a pele.
Após isso, uma massagem com um óleo hidratante essencial alivia o aspecto
seco, seguido de uma máscara nutritiva que restaura o nível de hidratação
para uma aparência mais saudável e radiante.
Duração 50 min • Valor R$280,00.

4. Vinosource - Relaxing.
A skin-renewing treatment to deeply moisturize the skin. A sugar exfoliation
sloughs away dead cells before fresh grapes hydrate the complexion. Then a
recovery essential oil massage soothes dryness, followed by an intensely
nourishing mask to restore moisture levels for a healthy, glowing appearance.
Duration: 50 min • BRL 280,00.
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5. Vinopure - Purificante,

Anti-imperfeição.

Se você possui pele oleosa o tempo todo ou imperfeições ocasionalmente,
este tratamento purificante de poros irá ajudá-lo a desobstruí-los, tratar
cravos e controlar imperfeições hormonais. Com uma lavagem potente para
os seus poros, sua aparência fica desobstruída, descongestionada e limpa.
A aplicação da máscara irá remover as bactérias com um massagem facial
usando um roller para eliminar toxinas. Fórmulas com ácido salicílico natural,
polifenóis da semente de uva, seis óleos essenciais e água de
rosasminimizam visivelmente os poros e as imperfeições, propocionam um
escudo antibacteriano matificante e promove um glow saudável.
Duração: 50 minutos • Valor: R$ 280,00.

5. Vinopure -Purifying,

Anti-imperfections.

For those with oily skin or imperfections occasionally, this purifying pores
treatment will help you to unclog them, treat blackheads and control hormonal
imperfections. With a powerful wash for your pores, your appearance is
unobstructed, decongested and clean. the mask applied will remove bacterias and
a facial massage using a roller will eliminate toxins. A formula with natural salicylic
acid, grape seed polyphenols, six essential oils and rose water visibly reduces
pores and imperfections, providing a mattifying antibacterial shield and promotinga
healthy glow.
Duration: 50 min • BRL 280,00.
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6. Tratamento Corporal Crushed Cabernet
Drenante e relaxante.

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 escultor de corpo (uma das
marcas registradas da Caudalie) é feito com o Concentrado Contorno, que
suaviza a celulite e aperfeiçoa o corpo. Ideal para quem quer perder medida
ou antes de se expor ao sol.
Duração 50 min • Valor R$280,00.

6. Crushed Cabernet Body Treatment -

Draining and relaxing.

This body treatment begins with the most popular scrub from the Vinothérapie Spa.
The scrub is made of grape seeds, honey, brown sugar and 6 essential oils that
leave your skin radiant and perfectly smooth cellulite and refine your body. This is
an ideal treatment for a slimming program or before exposure to the sun.
Duration: 50 min • BRL 280,00.

7. Tratamento Luxuoso Relaxante
Relaxante e hidratante.

Escolha entre o Óleo Divino ou o Thé des Vignes. Este tratamento relaxante
deixa sua pele macia, hidratada e com uma fragância floral delicada.
Duração 50 min • Valor R$280,00.

7. Deluxe Relaxing Treatment
Choose between the Divine Oil or the Thé des Vignes. This relaxing treatment will
give you a soft, moisturized skin with a delicate floral fragrance.
Duration: 50 min • BRL 280,00
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8. Tratamento Corporal Fleur de Vigne - Relaxante.
Nessa massagem perfumada pela Fleur de Vigne, desfrute de uma
experiência relaxante e única que irá satisfazer todas as suas necessidades.
Duração: 50 minutos • Valor: R$ 280,00.

8. Fleur de Vigne Body Treatment - Relaxing.
In this massage perfumed by the Fleur de Vigne, you will enjoy an unique and
relaxing experience that will satisfy all your needs.
Duration: 50 min • BRL 280,00.

9. Carmel (não utiliza produtos caudalie)
Reunindo frações de três tipos de massagem (Tui-ná, Californiana e
Reflexologia) , essa massagem terapêutica desfaz tensões, trabalha o
aparelho digestivo e ativa a circulação sanguinea, ideal para alivio de
tensões crônicas.
Duração: 50 minutos • Valor: R$ 220,00.

9. Carmel (doesn’t use caudalie products)
Combining fractions of three types of massage (Tui-na, Californian and
Reflexology) , this therapeutic massage undoes tensions, works the digestive
system and activates the blood circulation, ideal for relief of chronic stresses.
Duration: 50 min • BRL 220,00.

10. Banho de Ofurô (não utiliza produtos caudalie)
O banho de ofurô utiliza sais e espumas revigorantes e visa melhorar a saúde
mental, espiritual e psíquica de quem opta por essa experiência. Cuidado
completo para o corpo e tratamento diferenciado para sua pele.
Duração: 50 minutos • Valor: R$ 180,00.

10. Ofurô Bath (doesn’t use caudalie products)
The hot tub bath uses invigorating salts and foams and aims to improve the mental,
spiritual and psychic health of those who choose this experience. Complete care
for the body and differentiated treatment for your skin.
Duration: 50 min • BRL 180,00.
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