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Κλασικό Μασάζ Βαθέως Ιστού

50’/70’

50/70€

Οι τεχνικές μασάζ βαθέως ιστού, σε συνδυασμό με την αναλγητική και
τονωτική δράση των αιθέριων ελαίων ευκαλύπτου και φασκόμηλου
ανακουφίζουν αποτελεσματικά τους μυϊκούς πόνους και βελτιώνουν την
κυκλοφορία του αίματος.

Χαλαρωτικό Σουηδικό Μασάζ

50’/70’

40/60€

Σ’αυτό το βαθιά χαλαρωτικό μασάζ συνδυάζονται αρμονικά τα αιθέρια
έλαια λεβάντας, γερανίου και ylang-ylang για να προσφέρουν μια έντονη
αίσθηση ευεξίας και εναρμόνισης ψυχής και σώματος.

Express Μασάζ Πλάτης

30’

25€

Μια 30λεπτη θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σας. Εστιάζει στις περιοχές με την μεγαλύτερη ένταση και με την
βοήθεια των αιθέριων ελαίων περγαμόντου, δεντρολίβανου και neroli
επαναφέρει την φυσική ζωτικότητα των μυών.

Αναζωογονητικό Μασάζ Ποδιών

30’

25€

Αυτή η τονωτική θεραπεία με πεύκο, μέντα και ευκάλυπτο ανακουφίζει τα
βαριά και κουρασμένα πόδια καθώς αναζωογονεί το λεμφικό σύστημα και
καταπραΰνει τους πόνους και τα οιδήματα.

Hot Stone Μασάζ

50’

50€

Μια βαθιά χαλαρωτική και θεραπευτική τεχνική, η οποία συνδυάζει την
αναλγητική δύναμη των ζεστών ηφαιστειακών πετρών με τη χειρονακτική
μάλαξη. Η μείωση του άγχους, η απομάκρυνση τοξινών και η ανακούφιση
από μυϊκούς πόνους είναι κάποια από τα πολλαπλά ευεργετικά οφέλη.

Θεραπεία Προσώπου και Μασάζ Σώματος

80’

75€

Ένας ολοκληρωμένος συνδυασμός πλήρους μασάζ σώματος και θεραπείας
προσώπου που θα αναζωογονήσει το σώμα σας και θα προσφέρει
ενυδάτωση και ανάπλαση στην επιδερμίδα σας.

Απολέπιση και Μασάζ Σώματος

80’

Η εξειδικευμένη θεραπεία απολέπισης και μασάζ σώματος ανακουφίζει,
ενυδατώνει και αναδεικνύει μια πιο λαμπερή επιδερμίδα.

65€

Classic Deep Tissue Massage

50’/70’

50/70€

Our deep tissue massage techniques combined with the analgesic and toning effect of the essential oils eucalyptus and sage, effectively relieve muscle
pain and improve blood circulation.

Relaxing Swedish Massage

50’/70’

40/60€

This deeply relaxing massage harmoniously combines the essences of lavender, geranium and ylang-ylang to offer an intense sense of well-being and
harmony between body and soul.

Express Back Massage

30’

25€

Specifically tailored to meet your needs, this 30 minute massage targets
the muscles which you feel hold the most tension and with the help of
the essential oils bergamot and rosemary restores the natural vitality
of the muscles.

Invigorating leg & feet Massage

30’

25€

A revitalizing treatment with pine, mint and eucalyptus oils relieves tired feet
and heavy legs, reduces puffiness and soothes aches and pains.

Hot Stone Massage

50’

50€

This deeply relaxing and healing treatment combines the analgesic power
of hot volcanic stones with manual kneading. The reduction of anxiety,
removal of toxins and relief from muscle pain are some of the many
benefits.

Radiant face and body massage ritual

80’

75€

A soothing combination of a full body massage and pampering facial, that
will leave you and your skin feeling refreshed and rejuvenated.

Body scrub and massage ritual

80’

Our specially formulated full body scrub and massage treatment helps to
soothe, hydrate and reveal glowing skin.

65€

