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Carita behandeling voor alle huidtypen 
 
• Masque Lissant Repulpant       €45,00 

Vult fijne lijntjes en rimpels op. Voor een luxe en totale ontspanning. Dit masker 
kan gebruikt worden als behandeling van 30 minuten of in iedere behandeling als 
aanvulling. 

 
Carita basisbehandelingen afgestemd op huidtype 

 
    Duur: 1.15 uur met massage, behalve de Pureté behandeling 

 
 

• Pureté de Papaye        €80,50 
Een zuiverende behandeling voor de gecombineerde en vette huid, die de balans 
herstelt en tevens de tekenen van veroudering vertraagt. 
 

• Douceur de Coton        €80,50 
Een verzachtende en kalmerende behandeling voor de gevoelige huid, die 
roodheid vermindert en irritaties corrigeert. 
 

• Hydration des Lagons        €80,50 
Een behandeling voor de vochtarme huid, die de vochtbalans van de huid herstelt. 
 

• Eclat de Cristal         €80,50 
Een behandeling voor de gepigmenteerde huid, die de teint verheldert en donkere 
vlekken corrigeert. 
 

 €  92,00 (duur 1:30 uur met Cinetictm Lift Expert) � 

 
Carita speciaalbehandelingen 

 
• Lisse Suprême 75 min       €99,00 

Een intensieve behandeling, die rimpels op alle niveaus aanpakt. Tijdens deze 
behandeling wordt het Masque Lissant Repulpant aangebracht. 

    € 118,00 (duur 1:30 uur met Cinetictm Lift Expert) � 

• Lift Fermeté   75 min        €90,50 
Een intensieve behandeling voor de rijpe huid met een direct liftend effect. 

     € 115,00 (duur 1:30 uur met Cinetictm Lift Expert)  

• OR Parfait Sculptant  1.45 uur     €160,00 
Een zeer effectieve anti-ageing behandeling, die de diepste tekenen van 
veroudering corrigeert. 
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• Diamant de Beauté Precious Cermony  1.30 min   €184,00 
Een luxe, kostbare ceremonie voor alle huidtypen. Een bron van vrede, vitaliteit en 
jeugdigheid met direct resultaat. 

     

 
 
 
 
 
 
 

Carita behandelingen voor heren 
 

• Pure & Fresh         €80,50 
Een verfrissende zuiverende behandeling. 
 

• Lift & Smooth         € 90,50 
Een behandeling waarbij alle tekenen van veroudering worden aangepakt. 
 
 
 

Behandelingen voor het lichaam · 
Intens Refining Contour   5 behandelingen    € 248,00
                       10 behandelingen    € 499,00 

 


