TRATAMENTOS FACIAIS
Premier Cru Antienvelhecimento Global
Este tratamento de beleza excepcional é uma mistura dos ingredientes mais eficazes e trata todos
os sinais do envelhecimento. Com técnicas inovadoras, a massagem proporciona efeito lifting,
hidratante e suavizante, seguida de uma exclusiva máscara de hidrogel enriquecida com Resveratrol.
Rugas e linhas de expressão diminuem, a pele fica mais firme e com aparência jovem.

Beauty Elixir Energizante, Reequilíbrio
O ritual é uma combinação única de técnicas de relaxamento com a Água de Beleza, a qual possui
propriedades calmantes, refrescantes e tonificantes. Após a limpeza da pele, uma massagem com esse
verdadeiro elixir da juventude é feita para tonificar, reequilibrar e energizar o rosto, corpo e mente. Com
este ritual extraordinário, a vitalidade da pele é restaurada, deixando-a radiante.

50 minutos: R$300 | 80 minutos: R$410

50 minutos: R$340 | 80 minutos: R$450

Expresso Luminosidade Instantânea

Resveratrol-Lift Firmador, Antirrugas

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.

Especialmente criado para peles maduras com perda de volume e firmeza. Técnicas de firmeza
inovadoras são aplicadas por meio de uma massagem estimulante que 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 é imediato, a pele fica com aspecto
mais jovem e o formato facial tonificado.

50 minutos: R$320 | 80 minutos: R$430

Vine[Activ] Antipoluição, Antirrugas
Uma explosão de vitaminas e energia para ativar a juventude da pele! Desenvolvida para peles
estressadas, este tratamento oferece poderosa ação antirrugas e proteção contra a poluição graças
à ação dos polifenois da uva, vitaminas C e E. Uma profunda e relaxante massagem com pedras de
jade é acompanhada por uma máscara detox de argila rosa. A textura da pele torna-se macia e com
aparência de um glow saudável.

50 minutos: R$300 | 80 minutos: R$410

Vinoperfect Luminosidade, Antimanchas

25 minutos: R$150

ADICIONAIS FACIAIS
Tratamento Contorno Olhos Lifting, Firmeza R$80
Uma massagem delicada usando rollers de olhos refrescantes é seguida pela aplicação de uma
máscara de olhos calmante e descongestionante para uma aparência descansada.

Tratamento Sérum Oxigênio Preenchimento, Luminosidade R$60
Aplicado com um nebulizador de oxigênio antibacteriano, impulsiona a penetração do sérum
escolhido profundamente na pele, deixando uma aparência firme, luminosa e preenchida.

TRATAMENTOS CORPORAIS

Ideal para peles com falta de luminosidade e radiância, este tratamento trata e previne as manchas.
Fórmulas concentrados em Viniferina combinadas com uma massagem com pedras quentas e frias
estimulam a luminosidade da pele. A Máscara Peeling é aplicada para remover as células mortas e
restaurar o brilho da pele. Sua pele ficará luminosa e com aparência restaurada.

Tratamento Corporal Crushed Cabernet Esfoliante, Drenante

50 minutos: R$300 | 80 minutos: R$410

50 minutos: R$300

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.

Vinopure Purificante, Anti-imperfeição

Tratamento Corporal Relaxante Hidratante, Luxuoso

Se você possui pele oleosa ou imperfeições, este tratamento purificante irá desobstruir os poros
e controlar imperfeições hormonais. Com uma profunda limpeza dos poros, sua aparência fica
descongestionada & fresca. Depois da aplicação de uma máscara facial purificante com efeito
antibacteriano, sua pele será massageada com um roller para eliminar toxinas. Fórmulas com ácido
salicílico natural, polifenois da semente de uva, seis óleos essenciais e água de rosas minimizam
visivelmente os poros e as imperfeições, proporcionam um escudo antibacteriano matificante e
promovem um glow saudável.

Escolha entre o Óleo Divino ou o Thé des Vignes. Este tratamento relaxante deixa sua pele macia,
hidratada e com uma fragrância floral delicada.

50 minutos: R$300 | 80 minutos: R$410

Vinosource Calmante, Hidratante
Um tratamento de renovação que hidrata profundamente a pele. Uma esfoliação suave elimina as
células mortas antes de uvas frescas hidratarem a pele. Depois, uma massagem com um complexo
de óleos essenciais hidratantes alivia o aspecto desidratado da pele, seguido de uma máscara
nutritiva que restaura o nível de hidratação, garantindo uma aparência mais saudável e luminosa.

50 minutos: R$300 | 80 minutos: R$410

50 minutos: R$300

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 uma experiência única que irá satisfazer todas as
suas necessidades. A tensão será aliviada e a energia recuperada.

50 minutos: R$300

Tratamento Corporal Vinosculpt Drenante, Firmador
Uma drenagem linfática com toque francês para um efeito lifting & firmador. Esse tratamento
corporal tonificante usa a técnica francesa “Palper Rouler” para drenar toxinas, firmar a pele, tratar
a celulite e reduzir medidas.

50 minutos: R$300 | 80 minutos: R$410
Economize 10% na compra de 3 tratamentos

Economize 20% na compra de 6 tratamentos

Economize 25% na compra de 10 tratamentos

*Os preços estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

