ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

VITAMIN C & HYALOURONIC
Ενυδατική θεραπεία προσώπου βασισμένη στην βιταμίνη C και το υαλουρονικό οξύ. Οι μοναδικές
υφές των προϊόντων προσφέρουν άμεση αποκατάσταση της χαμένης υγρασίας και λάμψη ενώ
ευνοούν την σύνθεση κολλαγόνου και την κυτταρική αναδόμηση. Βοηθά στη διατήρηση του
νεανικού δέρματος και μειώνει τις γραμμές.

Διάρκεια: 50’ Κόστος: 60 €

COLASTIN
Ποτέ άλλοτε θεραπεία προσώπου δεν είχε πιο άμεσα αποτελέσματα σε επίπεδο ενυδάτωσης &
σύσφιξης. Βασισμένη στο κολλαγόνο, μία από τις σημαντικότερες πρωτεΐνες του δέρματός μας, σε
συνδυασμό με αντιοξειδωτικά, ενυδατικά & συσφυκτικά προϊόντα, δίνει μία μοναδική αίσθηση
ενυδάτωσης & ελαστικότητας. την ξεχωρίζουν οι μοναδικές τεχνικές μασάζ προσώπου που
κυριολεκτικά δίνουν ένα αποτέλεσμα «lifting» που διαρκεί για μέρες.

Διάρκεια: 65’ Κόστος: 99 €

SENSITIVE SKIN TREATMENT
Μία θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη για τα ευαίσθητα & λεπτά δέρματα που απαιτούν ιδιαίτερη
φροντίδα. Τα βασικά συστατικά της σειράς, αζουλένιο & bisabolol καθώς και η απουσία
οινοπνεύματος, προσδίδουν στη θεραπεία αντιφλεγμονώδη, αποσυμφορητική, καλμαντική &
επανορθωτική δράση. Ρυθμίζει και αποκαθιστά τα επίπεδα ενυδάτωσης ενώ ταυτόχρονα
ενδυναμώνει το δέρμα, προστατεύοντάς το από τις εξωτερικές επιθέσεις που το καθιστούν
ευαίσθητο.
Άμεση ανακούφιση & αποκατάσταση ερεθισμών.

Διάρκεια: 40’ Κόστος: 60 €

SUPREME ΑΝΤΙ-AGING TREATMENT
Ολοκληρωμένη θεραπεία ενάντια στο σχηματισμό των γραμμών έκφρασης, της πρόωρης γήρανσης
& της φθοράς του χρόνου. Ειδικές τεχνικές μάλαξης και ισχυρά αντιγηραντικά συστατικά βοηθούν
άμεσα στη χαλάρωση του σφιγμένου προσώπου. Θαλάσσιο κολλαγόνο, διορθωτές DNA & ελαστίνη
που βοηθούν στην ενεργοποίηση των ινοβλαστών προς παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης.
Βιταμίνη F & Α αναπλάθουν, θρέφουν και βελτιώνουν την ελαστικότητα του δέρματος
προσφέροντας σύσφιξη και επαναπροσδιορισμό του οβάλ του προσώπου.

Διάρκεια: 65’ Κόστος: 88 €

BAMBOO & ARGAN
Θεραπεία εμπνευσμένη από το Μαροκινό Χαμάμ που εναρμονίζει σώμα και ψυχή. από το πρώτο
λεπτό όλα τα πλεονεκτήματα είναι εμφανή & επιπλέον το δέρμα αποκτά μεταξένια υφή.
Με αυτή τη θεραπεία ενεργοποιούμε τη φυσική ομορφιά του δέρματος & επιπλέων, εκ των έσω,
εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές, απελευθερώνουμε τα μπλοκαρίσματα στην ενέργεια, ώστε να νιώθει
κανείς την απόλυτη αρμονία και την εσωτερική γαλήνη.

Διάρκεια: 40’ Κόστος: 60 €

TOTAL EYE CARE
Ισχυρά δραστικά συστατικά σε συνδυασμό με ειδικές τεχνικές μασάζ, ανακουφίζουν την
ταλαιπωρημένη περιοχή των ματιών & απομακρύνουν οιδήματα, μαύρους κύκλους & γραμμές.
Δώστε ξανά λάμψη και ελαστικότητα στα μάτια σας και ανανεωθείτε.

Διάρκεια: 30’ Κόστος: 50 €

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

AROMATHERAPY MASSAGE
Επιλέξτε το αιθέριο έλαιο το οποίο το σώμα σας έχει ανάγκη και δεχθείτε τις μαγικές ιδιότητές του,
μέσα από ένα μασάζ που ταξιδεύει τις αισθήσεις. Μια μοναδική ιεροτελεστία που ξεκουράζει και
αναζωογονεί, προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες. Αφήστε τα αιθέρια έλαια να ενεργήσουν και
μετά τη θεραπεία και δώστε στο σώμα σας ότι ακριβώς χρειάζεται.

Διάρκεια: 60’ Κόστος: 88 €

BACK MASSAGE
Απομακρύνετε τις μυϊκές εντάσεις με ένα μασάζ πλάτης, για να χαλαρώσετε και να διώξετε το άγχος
και την κούραση της ημέρας. Αρκούν 30 λεπτά. Ιδανικός συνδυασμός με οποιαδήποτε θεραπεία
προσώπου.

Διάρκεια: 30’ Κόστος: 45 €

SWAN HOLISTIC MASSAGE
H πιο ολοκληρωμένη πρόταση ανανέωσης. Μασάζ σε όλο το σώμα, αλλά και το πρόσωπο, με την
επίδραση των αιθέριων ελαίων σε μία ολιστική προσέγγιση της απόλυτης χαλάρωσης. Απομακρύνει
κάθε ίχνος έντασης και προσφέρει αίσθημα πληρότητας.

Διάρκεια: 85’ Κόστος: 99 €

RITUAL CANDLE MASSΑGE
Μοναδικό μασάζ σε όλο το σώμα με ζεστό κερί που λιώνει και προσφέρει μια μοναδική εμπειρία
χαλάρωσης. Ένας πρωτότυπος συνδυασμός αισθήσεων και αρωμάτων που θα σας ταξιδέψουν και
θα απομακρύνουν κάθε ένταση μυϊκή και πνευματική. Σε τέσσερα μοναδικά αρώματα για να
επιλέξετε.

Διάρκεια: 60’ Κόστος: 77 €
Διάρκεια: 45’ Κόστος: 55 €

LIPODERM TREATMENT
Καλλυντική θεραπεία για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας και τον επαναπροσδιορισμό της
σιλουέτας.
Πρωτοποριακή τεχνική μασάζ και ειδικά συστατικά όπως καφεΐνη και διάφορα φύκια, βοηθούν στη
μείωση των πόντων και στη βελτίωση της υφής του δέρματος, μέσω μίας πλούσιας και άκρως
χαλαρωτικής διαδικασίας. Η αιματική και λεμφική κυκλοφορία αποκαθίσταται, η λιποδιάλυση
ενεργοποιείται και η όψη «φλοιού του πορτοκαλιού» απομακρύνεται.

Διάρκεια: 60’ Κόστος: 66 €

RED FRUITS
Θεραπεία εμπνευσμένη από τις θάλασσες του Ειρηνικού με αρώματα και γεύσεις κόκκινων
φρούτων. Ένα νέο επίπεδο απόλαυσης που καθρεφτίζεται στο δέρμα, χάρη στους
αναζωογονητικούς παράγοντες όπως η βιταμίνη C και τα ΑΗΑ (οξέα φρούτων). Επιπλέον τα φύκια
και τα άλατα που περιέχει προσφέρουν ένα πρωτόγνωρο επίπεδο ενέργειας. Τέλος, αποκαθιστούν
την ενυδάτωση του υδρολιπιδικού φιλμ του δέρματος.
Θεραπεία για απολέπιση με αλάτι, μάσκα σώματος και μάλαξη.

Διάρκεια: 60’ Κόστος: 70 €

CHOCOLATE PLEASURE
Εκτός από ένα εξαιρετικό γλυκό, η σοκολάτα έχει επίσης χαλαρωτικές, αποτοξινωτικές &
συσφυκτικές ιδιότητες, οι οποίες την καθιστούν ένα εξαιρετικό προϊόν ομορφιάς και ένα ισχυρό όπλο
κατά τους άγχους. Πολλές από τις θεραπευτικές της ιδιότητες αποδίδονται στα συστατικά που
περιέχει και ονομάζονται φλαβονοειδή και βρίσκονται στους σπόρους του κακάο.
Οι ωφέλιμες ιδιότητες των φλαβονοειδών σχετίζονται με την αντιοξειδωτική τους δράση ενάντια
στις ελεύθερες ρίζες.
Ταυτόχρονα, ενισχύουν την παραγωγή των ενδορφινών στον οργανισμό μας, (« οι ορμόνες της
ευτυχίας»), οι οποίες έχουν θετική επιρροή στη διάθεσή μας. Θεραπεία για απολέπιση με αλάτι,
μάσκα σώματος και μάλαξη.

Διάρκεια: 60’ Κόστος: 70 €

KOHILIA
Ζεστά κοχύλια ειδικά επεξεργασμένα, θερμαίνονται με Ηφαιστειακή Λάβα και είναι έτοιμα να
ταξιδέψουν στο σώμα. Παράλληλα χαλαρωτικό μασάζ με ζεστό αρωματικό κερί. Το αποτέλεσμα
είναι δέρμα λείο, βελούδινο και απαλό.

Διάρκεια: 75’ Κόστος: 99 €

ABSOLUTE GOLD Face & Body
To βασικό συστατικό της θεραπείας αυτής ρινίσματα χρυσού. Η θεραπεία αυτή έχει ως στόχο την
απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων. Στη συνέχεια, ακολουθεί βαθιά ενυδάτωση προσώπου και
σώματος και μία μοναδική μάσκα για λείο δέρμα. Τέλος, η θεραπεία αυτή κλείνει με ένα χαλαρωτικό
massage με ζεστό αρωματικό κερί.

Διάρκεια: 75’ Κόστος: 99 €

Πολιτική Ακύρωσης
Κατανοούμε ότι μπορεί να είναι αδύνατο να προσέλθετε στο ραντεβού σας λόγω κάποιων
υποχρεώσεων. Παρακαλούμε να ενημερώνετε τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.
• Σε περίπτωση ακύρωσης περισσότερο από 4 ώρες πριν, δε χρεώνονται ακυρωτικά.
• Σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 4 ώρες πριν, χρεώνονται το 50% του ποσού της
θεραπείας.
• Σε περίπτωση μη εμφάνισης, χρεώνονται όλο το ποσό της θεραπείας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ SPA
Για την καλύτερη δυνατή άνεση, ασφάλεια και χαλάρωση όλων των πελατών μας, σας παρακαλούμε
να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής σας στους χώρους του
Spa του ξενοδοχείου μας.
Το Spa είναι ένας χώρος απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης. Οπότε θα παρακαλούσαμε όλους τους
επισκέπτες μας να συζητάνε και να μιλάνε χαμηλόφωνα. Παρακαλούμε να κλείνετε τα κινητά
τηλέφωνα ή να τα τοποθετείτε στο ερμάριο σας κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στους χώρους
του Spa. Να αποφύγετε να κάνετε κατανάλωση φαγητού τουλάχιστον 2 ώρες πριν τις θεραπείες.
Κατά την άφιξη: Σας συνιστούμε να έρθετε στο Spa τουλάχιστον 5 λεπτά νωρίτερα από το
προγραμματισμένο σας ραντεβού για να έχετε χρόνο να συμπληρώσετε το γενικό ερωτηματολόγιο
υγείας και τρόπου ζωής σας κατά την πρώτη επίσκεψη και να αλλάξετε στα αποδυτήρια. Αν φθάσετε
αργοπορημένοι ο χρόνος της θεραπείας σας δυστυχώς θα μειωθεί.
Ένδυση: Σας παρέχουμε πετσέτα για το χαμάμ και τη σάουνα, πετσέτα για το μπάνιο και την πισίνα,
μπουρνούζι, παντόφλες μιας χρήσης, εφόσον μας ζητηθεί και προσωπικό ερμάριο για τα προσωπικά
σας αντικείμενα. Εσώρουχα μια χρήσης παρέχονται από εμάς για όλες τις θεραπείες. Το μαγιό είναι
απαραίτητο για τη χρήση του χαμάμ της σάουνας και τη στήλη του υδρομασάζ.
Προετοιμασία για τη θεραπεία: Σας συνιστούμε να αφήνετε τα προσωπικά σας αντικείμενα στο
δωμάτιό σας ή θα σας υποδείξουμε εμείς πού θα τα τοποθετείτε. Συνιστάται το ντους είναι καλό να
γίνεται πριν από κάθε θεραπεία. Οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν ξυριστεί εάν πραγματοποιήσουν
θεραπεία απολέπισης, να μην φορούν make-up και οι άνδρες θα πρέπει να έχουν ξυριστεί πριν από
θεραπεία προσώπου. Θεραπείες απολέπισης αποφεύγονται σε ανθρώπους που έχουν εγκαύματα
από τον ήλιο.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας: Οι περισσότερες θεραπείες σώματος πραγματοποιούνται με μαγιό
ή μιας χρήσης εσώρουχα. Η/Ο θεραπεύτρια/ης θα σας αφήσει να αλλάξετε στην καμπίνα, θα
φορέσετε το εσώρουχο μιας χρήσης και κατά τη διάρκεια της θεραπείας τα σημεία του σώματος που
δεν συμμετέχουν καλύπτονται από μια πετσέτα ή κουβέρτα. Ενημερώστε για περισσότερη ή
λιγότερη πίεση στο μασάζ, για την ένταση της μουσικής αν είναι κατάλληλη ή όχι καθώς και το
είδος, για τη θερμοκρασία της καμπίνας κ.α. Αν θέλετε να μιλάτε κατά τη διάρκεια της θεραπείας
είναι δικαίωμά σας. Η/Ο θεραπεύτρια/ης θα λύσει όλες τις απορίες. Αν θέλετε να μείνετε σιωπηλοί
το ίδιο θα πράξει και η/ο θεραπεύτρια/ης. Οποιαδήποτε παρενόχληση προς κι από τους θεραπευτές
διώκεται ποινικά.
Μετά τη θεραπεία: Απολαύστε μέχρι τέλους την απόλυτη εμπειρία Spa. Προσοχή στον ήλιο μετά
από συγκεκριμένες θεραπείες. Εάν κάνετε απολέπιση ή μασάζ με λάδι αποφεύγετε την έκθεση στον
ήλιο για λίγες ώρες.

