F

acial purifying treatment

(Βαθύς
καθαρισμός
ενυδάτωση)

και

Βαθύς καθαρισμός του προσώπου με ατμό
και ειδική αποτοξίνωση με ειδική φροντίδα
ενυδάτωσης.
XΡΟΝΟΣ 75’–80’ | TIMH 70€

S

pa–Prestige
treatment

facial

(Ενυδάτωση προσώπου)
Αναζωογόνηση, λάμψη κι ενυδάτωση στο
δέρμα σας
XΡΟΝΟΣ 35’ | ΤΙΜΗ 55€

P

earl of the sea water

(Κυτταρική Αναζωογόνηση
με θαλάσσιο ασβέστιο και
θαλάσσιες πέρλες)
Υπερυδατική, αναπλαστική περιποίηση
προσώπου κυτταρικής Αναζωογόνησης με
θαλάσσιο ασβέστιο και πέρλες θαλασσινού
νερού.
XΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 75€

M

a r i n e
b r e e z e
rebalancing
care

(Φροντίδα για την λιπαρότητα
της επιδερμίδας)
Μια πνοή οξυγόνου για το λιπαρό, μεικτό,
ασφυξιακό δέρμα. Εξισορρόπηση των
εκκρίσεων με ειδική λάσπη θαλάσσης και
προϊόντα από τα καφέ' φύκια Undaria.
XΡΟΝΟΣ 75’ | ΤΙΜΗ 70€

F

acial
gentle
care
(Καταπραϋντική θεραπεία)

Ιδανική φροντίδα για το ευαίσθητο δέρμα
που ηρεμεί και ανακουφίζει άμεσα.
XΡΟΝΟΣ 55’ | ΤΙΜΗ 60€

E

ye
Contour
Treatment

&

Lip

(Θεραπεία Ματιών και χειλιών)
Αντιρυτιδική
φροντίδα
ματιών
με
θαλάσσια
στοιχεία
κολλαγόνου
και
ελαστίνης. Φροντίδα χειλιών για ενυδάτωση και φυσικό όγκο.
XΡΟΝΟΣ 45’ | ΤΙΜΗ 50€

A

ntioxidant
Facial
oxygenating treatment

( Α ν τ ιγη ρ α ν τ ική
οξυγόνωσης)

θεραπεία

Θεραπεία κατά των ελεύθερων ριζών και
της πρόωρης γήρανσης του δέρματος.
XΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 75€

Y

outh

intervention

(Παρέμβαση Νεότητας)

Αντιρυτιδική – Συσφικτική θεραπεία που
αυξάνει την αντίσταση του δέρματος με
θαλάσσια AHA και θαλάσσια ρετινόλη.
Βοηθά στην αναδόμηση των κυττάρων και
στην παραγωγή του κολλαγόνου.
XΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 80€

C

aviar Lifting

Θεραπεία τριπλής δράσης. Λείανση
των ρυτίδων χάρη στο χαβιάρι,
lifting με ginseng, ενυδάτωση και λάμψη.
XΡΟΝΟΣ 75’ | ΤΙΜΗ 85€

S

ea

Masculin

men

care

(Ειδική ανδρική φροντίδα)

Περιποίηση αποτοξίνωσης και οξυγόνωσης
ειδική για το ανδρικό δέρμα.
XΡΟΝΟΣ 50’ | ΤΙΜΗ 65€

1

001 Flower Monoi - facial
hydrating
treatment

(Ενυδάτωση και λάμψη με 1001
λουλούδια)
Αποκτήστε
λάμψη-ενυδάτωση
και
απαλότητα με την αλάθητη συνταγή
ομορφιάς από «1001 λουλούδια «Mοnoi».
XΡΟΝΟΣ 75’ | ΤΙΜΗ 75€

G

olden

face

Lifting

(Αντιρυτιδική Συσφικτική
με χρυσό 24 καρατίων, Σμύρνα
και Λιβάνι)
Σε αυτήν την θεραπεία, η Σμύρνα και το
Λιβάνι αναμειγνύονται με τον Χρυσό ,
δ ημιο υ ρ γώ ντα ς
ένα ν
σ υ νδ υ α σμ ό
πολύτιμων δραστικών συστατικών στην
αναζήτηση της απόλυτης νεότητας.
Η θεραπεία αυτή μειώνει το βάθος των
ρυτίδων απαλύνοντας το δέρμα.
XΡΟΝΟΣ 90’ | ΤΙΜΗ 90€

ALKYON SPA A LA CARTE
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Ε Σ
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