ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΣΩΜΑΤΟΣ

S

G

ea crystal body scrub

Απολέπιση με θαλάσσιους κρυστάλλους,
πούδρα από κόκκινα φύκια και αιθέρια
έλαια. Ιδανική προετοιμασία πριν την
έκθεσή σας στον ήλιο για υγιές και
ομοιόμορφο μαύρισμα.

olden Spa Therapy

Μια
ολοκληρωμένη
περιποίηση
προσώπου και σώματος για αποτοξίνωση,
ενυδάτωση, αντιγήρανση, αναζωογόνηση, ευεξία, μέσα από την πολυτέλεια του
χρυσού και τις λεπτές ευωδιές των
λουλουδιών του αγρού και της ερήμου.

XΡΟΝΟΣ 30’ | ΤΙΜΗ 50€
XΡΟΝΟΣ 90’ | ΤΙΜΗ 100€

O

riental
douche
body scrub

and

Απολέπιση και σαπωνοποίηση σε όλο το
σώμα με λούφες και μασάζ. Παραδοσιακή Ανατολίτικη τελετουργία για καθαρή
και μεταξένια επιδερμίδα.

A

roma Mineral

XΡΟΝΟΣ 40’ | ΤΙΜΗ 55€
XΡΟΝΟΣ 90’ | ΤΙΜΗ 100€

G

olden Scrub

Peeling σε μορφή κρεμοζέλ με μόρια και
πούδρα χρυσού 24κ.
XΡΟΝΟΣ 30’ | ΤΙΜΗ 50€

D

elight
Scrub
with
Flowers and Fruit

Κοκτέιλ φρούτων και λουλουδιών σε μια
εξωτική περιποίηση τονώνουν και
απολεπίζουν το δέρμα σας.
XΡΟΝΟΣ 30’ | ΤΙΜΗ 50€

Rhassoul

Ανα καλύψτ ε τ η μα γεία της
Ανατολής με μια φροντίδα που
συνδυάζει τις καθαριστικές, συσφικτικές
και αναζωογονητικές της ικανότητες σε
σώμα, πρόσωπο και μαλλιά.
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PEELING ΣΩΜΑΤΟΣ

S

oothing hydrating body
treatment

S

ea essential cryotonic
treatment

Περιποίηση που καταπραΰνει και
ενυδατώνει το δέρμα μετά από έντονη
παραμονή στον ήλιο.
XΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 70€

Ειδική περιποίηση που ανακουφίζει και
απαλύνει τα πρησμένα κουρασμένα
πόδια.
XΡΟΝΟΣ 45’ | ΤΙΜΗ 55€

C

ocoon detoxifying body
treatment

T

hermal algotherapy body
treatment

Απολαυστική περιποίηση με μάσκα
αυτοθερμαινόμενης λάσπης που
αποτοξινώνει τον οργανισμό.
XΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 70€

Θερμή θαλάσσια λάσπη και
θεραπευτικό μασάζ καταπραΰνει
πόνους σε πλάτη, αυχένα, μέση και
χέρια.
XΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 70€

R

egaining shape treatment

Μια υπέροχη συνδυαστική
φροντίδα που χαρίζει στο δέρμα
λάμψη σφριγηλότητα και ελαστικότητα.
XΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 70€

D

etoxifying and slimming
thalassotherapy treatment

Ολόσωμη φροντίδα για αποτοξίνωση
και αύξηση του μεταβολισμού. Βοηθά
στη σμίλευση της σιλουέτας.
XΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 70€

S

culpture integral

S

pa Jet

S

pa cruise

S

pa “Well Being”

S

pa “Beaute` a l` oriental”

Ειδική φροντίδα με στόχο την
περιοχή της κοιλιάς των γλουτών
και των μηρών για πλήρη δράση
αδυνατίσματος και καταπολέμησης της
κυτταρίτιδας με αποτελέσματα από την
1η θεραπεία.
XΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 80€

Ένας συνδυασμός hamam
υδρομασάζ με χαλαρωτική
αποτοξινωτική δράση.
XΡΟΝΟΣ 30’ | ΤΙΜΗ 40€

και
και

Απολέπιση, μάσκα φυκιών,
ενυδατική κρέμα σώματος.
ΧΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 70€

Απολέπιση, ενυδατική μάσκα
σώματος και κρέμα σώματος.
ΧΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 70€

Απολέπιση, αποτοξινωτική και
ενυδατική μάσκα Rhassoul, μασάζ
μ ε α ιθ έ ρ ια έ λα ια γ ια σε μ ί κα ι
τριαντάφυλλο.
ΧΡΟΝΟΣ 90’ | ΤΙΜΗ 100€

Α

ρωματικό
υδρομασάζ

Α

ρωματικό
λουτρό
υδρομασάζ 2 ατόμων

λουτρό

Ένα αφρώδες γαλάκτωμα από φυσαλίδες αέρα και ζεστό νερό ενισχύει την
οξυγόνωση των κυττάρων και χαρίζει
την αίσθηση της τέλειας χαλάρωσης.
ΧΡΟΝΟΣ 20’ | ΤΙΜΗ 30€

ΧΡΟΝΟΣ 20’ | ΤΙΜΗ 55€
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BODY TREATMENTS

