Wellness Center

Body & Soul Elixir

Massages & Θεραπείες

Ειδικά σχεδιασμένα εκτεταμένα προγράμματα για μια
αληθινά διαφορετική εμπειρία. Συνδυάζουν αρχαίες και
σύγχρονες τεχνικές για σωματική και ψυχική ευεξία.

ELIXIR AROMA MASSAGE 50’/75€

ANCIENT SPIRIT ELIXIR 1 ΩΡΑ & 20΄/90€
Θεραπεία αποτοξίνωσης, ιδανική για την ενεργοποίηση του
μεταβολισμού. Μια απαλή απολέπιση σώματος, καθαρίζει και
προετοιμάζει το δέρμα για το ειδικό λεμφικό μασάζ που ακολουθεί και
ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος. Η επάλειψη με πλούσια σε
ιχνοστοιχεία και βιταμίνες μάσκα από άργιλο δολομίτη θα διώξει τις
τοξίνες και θα τονώσει το δέρμα.
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Τονώστε την επιδερμίδα σας με αρωματικό scrub και συνεχίστε με ένα
χαλαρωτικό μασάζ σώματος με αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα
αρωματικών φυτών και βοτάνων, που διαθέτουν θεραπευτικές
ιδιότητες κατάλληλα επιλεγμένες ώστε να καλύψουν τις προσωπικές
σας ανάγκες. Τα μόρια των αιθέριων ελαίων φθάνουν αμέσως στον
οργανισμό και συντελούν στην ευεξία και την αναζωογόνηση.

AROMA MASSAGE 30’/45€ & 50’/65€
Μασάζ με αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα αρωματικών φυτών και
βοτάνων, τα οποία διαθέτουν θεραπευτικές ιδιότητες κατάλληλα
επιλεγμένες ώστε να καλύψουν τις προσωπικές σας ανάγκες. Τα πολύ
μικρά μόρια των αιθέριων ελαίων φθάνουν αμέσως στον οργανισμό
και συντελούν στην ευεξία και την αναζωογόνηση. Ανακουφίζει από
την ένταση την πλάτη, τη μέση τον αυχένα και τα άκρα.
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CASA MARRON MASSAGE 60’/80€
Μια ευεργετική ανακουφιστική πολυτέλεια για απόλυτη απόλαυση.
Συνδυασμός αρωματοθεραπείας σε όλο το σώμα, μασάζ κεφαλής,
προσώπου & αυχένα, ρεφλεξολογίας στα άκρα του σώματος (χέρια,
πέλματα και αυτιά) με επιλεγμένες κινήσεις σιάτσου στην πλάτη.

DEEP TISSUE MASSAGE 30’/60€ & 60’/120€
Με στόχο την ανακούφιση από το στρες που προκαλεί ένταση στους
μύες, αυτό το εκπληκτικό μασάζ αναζωογονεί το σώμα με τη βοήθεια
δυνατών πιέσεων και αποτελεί το ιδανικότερο μασάζ στο menu των
καλύτερων spa του κόσμου. Οι μαλάξεις εφαρμόζονται σε όλες τις
εν τω βάθει μυϊκές ομάδες, με έντονες πιέσεις από τα δάχτυλα, τις
γροθιές, τα αντιβράχια ή και τους αγκώνες. Το αποτέλεσμα είναι η
πλήρης αναζωογόνηση, τόνωση και χαλάρωση, με πολλά οφέλη, από
ανακούφιση πόνων, μείωση του στρες, καταπολέμηση φλεγμονών
μέχρι βελτίωση της στάσης του σώματος και της ποιότητας του ύπνου.

LYMPHATIC MASSAGE 30΄/ 50€ & 50΄/75€
Τεχνική απαλού μασάζ στο πρόσωπο και το σώμα. Ενεργοποιεί τη ροή
της λέμφου και του αίματος, με αποτέλεσμα την αποβολή των τοξινών
βοηθά στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας, των οιδημάτων και την
τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος.

CANDLE MASSAGE 60’/80€
Χαλαρώστε την ψυχή και το σώμα σας σε ένα ζεστό χώρο, απαλά
φωτισμένο από τη φλόγα του κεριού. Το καταπραϋντικό άρωμα του
κρεμώδες κεριού θα σας οδηγήσει σε ένα ταξίδι αισθήσεων. Tα έλαια
του αφυπνίζουν τις αισθήσεις σας και θρέφουν βαθιά το δέρμα σας,
ενισχύοντας την εμπειρία μασάζ. Μαλακές κινήσεις ,ελαφρές πιέσεις,
θα ενισχύσουν την ελαστικότητα και ενυδάτωση του δέρματός σας.

Face Treatment
HYDRATENSE TREATMENT 60‘/75€
Ενισχυμένη θεραπεία βαθειάς ενυδάτωση με Υαλουρονικό οξύ ,
φυτικά εκχυλίσματα βοτάνων, ginger και χαμομηλιού. Το Υαλουρονικό
οξύ ενεργοποιεί τα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας για την
καλύτερη σύνδεση των ινών κολλαγόνου και ελαστίνης . Το δέρμα
ενυδατώνεται , βελτιώνεται η ελαστικότητα του και αποκτά φυσική και
υγιής όψη.

OXYREVITAGE AGE TREATMENT 60’/80€
Αντιρυτιδική θεραπεία για ξηρά, κουρασμένα και αφυδατωμένα
δέρματα. Ο κατάλληλος συνδυασμός της δραστικής ρετινόλης και
της βιταμίνης C αποδεσμεύουν οξυγόνο. Η επιδερμίδα αναδομείται,
γίνεται φωτεινή, σφριγηλή και προστατεύεται από τη φωτογήρανση.
Μια ιδανική θεραπεία για τους καλοκαιρινούς μήνες.

DERMOSTAMINE TREATMENT 60’/90€
Μια θεραπεία για όσους ανησυχούν για τα σημάδια γήρατος .
Καταπολεμά τις επιφανειακές και βαθιές ρυτίδες , βοηθάει στην
αναγέννηση και ανάπλαση των κυττάρων του δέρματος μέσω των
φυτικών λιποσωμάτων.

DEEP MOISTURISING THERAPY 50’/65€
Το τέλειο facial που βοηθά το δέρμα να ξεδιψάσει. Για δέρμα που
έχει την ανάγκη υπερ-ενισχυτικής ενυδάτωσης. Η προχωρημένη
αυτή αντιγηραντική θεραπεία προσφέρει στο δέρμα τα απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην αναγέννηση των κυττάρων
προσφέροντας άμεσα ορατά αποτελέσματα.

KIDS MASSAGE 20’/40€ & 40’/60€

MEN’S TREATMENT 60’/70€

Χαρίστε σ’ αυτούς που αγαπάτε μια μοναδική θεραπεία ειδικά
σχεδιασμένη για παιδιά. Η χρησιμοποίηση της αφής σαν θεραπεία είναι
συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση. Το Kids Massage απευθύνεται
σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5 ως 16 ετών και χρησιμοποιεί απαλές
μαλάξεις - όπως ένα απαλό χάδι- με φυσικό υποαλλεργικό λάδι.
Εξειδικευμένοι θεραπευτές γι’ αυτές τις τρυφερές ηλικίες εφαρμόζουν
ήπιες μαλάξεις στους μύες και τις αρθρώσεις που εκτείνονται σε όλο το
σώμα (χέρια - πλάτη - πόδια - πρόσωπο - αυχένα - τριχωτό της κεφαλής
- μαλλιά).Η θεραπεία μπορεί να ασκηθεί τακτικά στο παιδί και να το
βοηθήσει να μειώσει την ένταση προσφέροντας αίσθημα χαλάρωσης
χαρίζοντας ήρεμο, ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο. Βοηθά στην ανάπτυξη
των μυών και των οστών, ενισχύει την κίνηση και την ευλυγισία. Η
θεραπεία σε παιδιά νηπιακής ηλικίας ως και εφήβους προσφέρει
αίσθημα ανακούφισης και ασφάλειας, ενώ η τακτική χρήση του μπορεί
να βοηθήσει το παιδί να αποκτήσει ισορροπία και ωριμότητα.

Μια ολοκληρωμένη θεραπεία προσαρμοσμένη ειδικά για το δέρμα
των ανδρών επικεντρωμένη σε θαλάσσια στοιχεία. Απευθύνεται σε
κάθε τύπο δέρματος απελευθερώνοντας το από την ένταση, αφαιρεί
τα ίχνη κόπωσης και ενισχύει τη φυσική λάμψη του. Η μάσκα από
λευκό πηλό και φύκια συνδυάζει τον βαθύ καθαρισμό και τη φροντίδα
του δέρματος, μειώνει την όποια ενόχληση, δροσίζει, καταπραΰνει και
εξισορροπεί το δέρμα στο πρόσωπο. Η επιδερμίδα μένει καθαρή και
λαμπερή.

HEAD & FACE MASSAGE 20’/40€
Χαλαρωτικό μασάζ στο κεφάλι, το πρόσωπο και τον αυχένα.
Ανακουφίζει από πονοκεφάλους, ημικρανίες, αυχενικό σύνδρομο,
μυοσκελετικούς πόνους της περιοχής και βοηθάει στην βελτίωση του
νευρικού συστήματος και την καταπολέμηση της αϋπνίας.

Special Therapies
BACK RITUAL 60‘/75€
Μια τελετουργία χαλάρωσης και καθαρισμού της πλάτης. Η ειδική
αυτοθερμαινόμενη λάσπη χαλαρώνει βαθιά τους μυς και ανακουφίζει
από την ένταση. Αποτοξινώνει το σώμα και δημιουργεί μια βαθιά
αίσθηση χαλάρωσης αφήνοντας στο δέρμα αίσθηση απαλότητας.

Ειδικά Πακέτα
ESCAPE
3 ΩΡΕΣ 200€
10’ Απολέπιση Σώματος
20’ μάσκα σώματος
50’ Mασάζ & Αρωματοθεραπεία
60’ Θεραπεία Προσώπου

TOTAL RELAX
2 ΩΡΕΣ 160€
10’ Απολέπιση Σώματος
50’ Aromamassage
60’ Θεραπεία Προσώπου

AFTER-SUN TREATMENT 30’/60€
Ιδανική θεραπεία σώματος που καταπραΰνει και αναζωογονεί το
δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο! Η ειδική μάσκα σώματος με
εκχύλισμα ιβίσκου αναδομεί και ενυδατώνει το δέρμα αφήνοντάς το
παράλληλα απαλό, προσδίδοντας του ηρεμία και χαλάρωση.
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ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10:00 - 18:30
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Wellness Center απευθεiας από το
τηλέφωνο του δωματiου σας με 8991

21/06/2019 14:14

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ПОДГОТОВКА

• Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο ραντεβού 15 λεπτά νωρίτερα, για την
υποδοχή και τη συμπλήρωση του προσωπικού σας ερωτηματολογίου.
• Παρακαλούμε πριν τη θεραπεία να αφαιρείτε τα κοσμήματα και τα
ρούχα σας εκτός από τα εσώρουχα. Για κάποιες από τις θεραπείες θα
προμηθεύεστε εσώρουχα μιας χρήσης.
• Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αντικείμενα που τυχόν χάσετε.

• Пожалуйста, приходите за 15 минут до начала вашей процедуры.
Перед процедурой, пожалуйста, заполните предлагаемую анкету.
• Пожалуйста, снимите все драгоценности и украшения, а также
одежду до нижнего белья. Для некоторых процедур терапевт Вам
предоставит специальное нижнее белье.
• Администрация центра не несёт ответственности за утерю ваших
личных вещей.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
• Κατά τη Διάρκεια της θεραπείας παρακαλούμε ενημερώστε τους
θεραπευτές μας για το αν αισθάνεστε άνετα ή όχι και αν η θερμοκρασία
δωματίου σας ικανοποιεί. Το να αισθάνεστε άνετα είναι το κυριότερο
μέλημά μας.
• Ενημερώστε τους θεραπευτές μας για τυχόν εκδορές, τραυματισμούς ή
πόνους σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός σας. Έτσι η αντιμετώπιση
θα είναι η πρέπουσα βάσει των δικών σας αναγκών.
• Aν έχετε ερωτήσεις ή απορίες οι θεραπευτές μας με χαρά θα σας τις
λύσουν.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας συγκεκριμένης θεραπείας, πρέπει να
μας ενημερώνετε τουλάχιστον 4 ώρες νωρίτερα από το ραντεβού σας, ενώ
στα πακέτα θεραπειών 24 ώρες νωρίτερα. Xωρίς έγκαιρη προειδοποίηση
θα επιβαρυνθείτε για το συγκεκριμένο ραντεβού. Σε περίπτωση που
καθυστερήσετε αυτό ίσως μειώσει το χρόνο που θα έχετε στη διάθεσή σας
για τη θεραπεία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η είσοδος σε όλους τους χώρους του
Wellness Center, σε παιδιά κάτω των 16 ετών.
Τα παιδιά άνω των 16 ετών, μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες,
που αναφέρονται στον κατάλογο και οι οποίες πραγματοποιούνται
αποκλειστικά και μόνο με την συγκατάθεση και την συνοδεία κηδεμόνα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ
• Τα κινητά τηλέφωνα δεν επιτρέπονται στους χώρους του Wellness
Center,, άλλωστε μην ξεχνάτε πως ήρθατε να χαρίσετε στον εαυτό σας
στιγμές χαλάρωσης στο σώμα και στο πνεύμα σας.
• Σας υπενθυμίζουμε ότι το κάπνισμα στο Wellness Center, απαγορεύεται.
Σας ευχαριστούμε που δεν καπνίζετε!
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ПРОЦЕДУРЫ
• Во время процедур, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить врачу, о
тех или иных удобствах или неудобствах, слишком холодной или
горячей воде, низком или высоком давлении воды. Наш главный
приоритет - забота о Вас и Вашем комфорте!
•
Если у Вас имеется специфическая рана или физический
недостаток, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить об этом врачу,
который предложит соответствующие условия для прохождения
вами процедуры и повышения её эффективности.
• Ваш врач с удовольствием ответит на все Ваши вопросы.

ОПОЗДАНИЕ И АННУЛЯЦИЯ
Убедительно просим Вас уведомить нас об отмене посещения не
менее чем за 4 часа до начала процедуры или за сутки до посещения
специальной программы. При более поздней аннуляции мы
вынуждены выставить в счет полную стоимость аннулированных
процедур. Если вы опоздали на процедуру, то время ее проведения
соответственно сокращается.

ПРАВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Из соображений безопасности вход во все помещения Wellness
Center детям в возрасте до 16 лет запрещён. Дети старше 16 лет
могут пройти специальные процедуры, указанные в каталоге,
только и исключительно с согласия и в сопровождении родителя
или опекуна.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
•
Н а территории Wellness Center пользование мобильными
телефонами не разрешается. Это – время заботы о вашем теле и
духе!
• Курение на территории Wellness Center запрещено.
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