ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΠΡΟΣΏΠΟΥ
FACIAL TREATMENTS

ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΆ ΤΟΝ ΉΛΙΟ

45’ / 50,00 €

HYDRA PERFORMANCE
DELICATE BALANCE ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΓΙΑ ΕΥΑΊΣΘΗΤΑ ΔΈΡΜΑΤΑ

45’ / 50,00 €

Θεραπεία για την εξισορρόπηση του pH του δέρματος
και τη μείωση της λιπαρότητας.
DELICATE BALANCE EXCELLENT TREATMENT FOR SENSITIVE SKINS
Rebalancing skin pH treatment to reduce the skin’s greasiness.
ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΛΆΜΨΗΣ & ΕΝΥΔΆΤΩΣΗΣ

30’ / 35,00 €

GLOW MOISTURIZING TREATMENT
Η ΑΠΌΛΥΤΗ ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ
Μια αποτελεσματική θεραπεία που διεγείρει & αναζωογονεί την
επιδερμίδα σας αφήνοντάς την φρέσκια, ελαστική και λαμπερή.
THE ULTIMATE ANTI-WRINKLE TREAT
An effective facial treatment which stimulates & rejuvenates
your skin complex, leaving it fresh, supple and radiant.

50’ / 60,00 €

ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΣΏΜΑΤΟΣ
BODY TREATMENTS

ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΓΙΑ ΜΕΤΆ ΤΟΝ ΉΛΙΟ “PETRA”

60’ / 75,00 €

Μια δροσιστική βόλτα με άρωμα Ελλάδας.
ΑFTER SUN TREATMENT “PETRA”
We recommend an after sun treatment, which is a refreshing
& cooling therapeutic experience with a scent of Greece’s nature.

ΑΠΟΛΈΠΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΎΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΆΛΑΣΣΑΣ

60’ / 70,00 €

Το δέρμα απελευθερώνεται από τα νεκρά κύτταρα με τη
βοήθεια ενός αναζωογονητικού μασάζ με άρωμα θάλασσας.
MARINE SCRUB - DEEPLY HYDRATING
Dead cells are removed from your skin with the help
of a refreshing massage with a sea flavor.

ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΈΝΗ ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΣΌΓΕΙΟ

60’ / 70,00 €

Μια ολοκληρωμένη θεραπεία σώματος που περιλαμβάνει
απολέπιση για αναδόμηση, ενυδάτωση & αντιγήρανση
της επιδερμίδας.
TREATMENT INSPIRED BY THE MEDITERRANEAN CULTURES
A through body treatment that includes scrub for skin
rejuvenation, hydration & anti-wrinkle effect.

ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΑΠΟΤΟΞΊΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΎΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΆΛΑΣΣΑΣ
Μεσογειακή θεραπεία αποτοξίνωσης με βάση τη λάσπη
& τα φύκια.
MARINE DETOX TREATMENT
A Mediterranean Detox treatment based on mud & seaweed,
rich in ions & sea minerals.

60’ / 70,00 €

ΜΑΣΆΖ ΣΏΜΑΤΟΣ
BODY MASSAGES

ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΌ MΑΣΆΖ ΜΕ KΑΝΈΛΑ & KΟΧΎΛΙΑ

60’ / 80,00 €

Ένα πραγματικό ταξίδι στην Αστυπάλαια. Ένα μασάζ αισθήσεων
που συνδυάζει τις πολλαπλές ιδιότητες της κανέλας, μαζί
με κινήσεις και μαλάξεις με φυσικά θαλάσσια όστρακα που
γλιστρούν χαλαρωτικά σε όλο το σώμα, σε έναν ρυθμό που
σκοπό έχει να μειώσει το στρες.
UNIQUE CINNAMON & SHELLS ANTI-STRESSING MASSAGE
A true voyage to Astypalaia. A sensational massage that
combines the multiple properties of cinnamon, along with the
movements and lissages of natural sea conches that glide over
the body in a relaxing & distressing rhythm.

ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΌ ΜΑΣΆΖ
Χαλαρωτικό μασάζ που σας δίνει την δυνατότητα να
ανακαλύψετε την ενέργεια που κρύβεται μέσα σας!

45’ / 55,00 €
60’ / 70,00 €

RELAXING MASSAGE
Stress relief massage that reveals your body’s hidden energy!

ΔΥΝΑΤΌ ΜΥΪΚΌ ΜΑΣΆΖ
Δυνατό μυϊκό μασάζ που ξεκουράζει και χαλαρώνει τους
πιασμένους μύες.
DEEP TISSUE MASSAGE
Massage acting on muscle and tendon tissue revitalizing the
body and relaxing stressed muscles.

45’ / 65,00 €
60’ / 80,00 €

ΜΑΣΆΖ ΣΏΜΑΤΟΣ
BODY MASSAGES

ΜΑΣΆΖ ΜΕ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΕΊΣ ΠΈΤΡΕΣ

60’ / 80,00 €

Αυθεντική εμπειρία με ζεστές, ηφαιστειογενείς πέτρες που σας
οδηγούν σε κατάσταση απόλυτης χαλάρωσης.
HOT STONES MASSAGE
Authentic experience with the use of hot, volcanic stones that
relieves stress and metal tension.

ΜΑΣΆΖ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ
Ανακαλύψτε τις πολλαπλές και ευεργετικές ιδιότητες των
αιθέριων ελαίων.

45’ / 55,00 €
60’ / 70,00 €

AROMATHERAPY MASSAGE
Discover the multiple revitalizing properties of essential oils.

ΜΑΣΆΖ ΚΕΦΑΛΉΣ

25’ / 35,00 €

Χαλαρωτικό λεμφικό μασάζ για το πρόσωπο & το κεφάλι.
HEAD MASSAGE
A gentle, face and head, lymphatic massage.

ΜΑΣΆΖ ΠΟΔΙΏΝ

25’ / 35,00 €

Χαλαρωτικό μασάζ ποδιών.
FOOT MASSAGE
Relaxing Foot massage.

ΜΑΣΆΖ ΠΛΆΤΗΣ, ΑΥΧΈΝΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΉΣ
Συνδυασμός τεχνικών μασάζ
BACK, NECK AND HEAD MASSAGE
A combination of massage techniques

40’ / 50,00 €

