ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝA
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ
Απολαύστε τον τέλειο συνδυασμό
καινοτόμων, τελευταίας τεχνολογίας
Science‐based Conscious Formulas ™,
πλούσιες σε συστατικά φυσικής προέλευσης.
προέλευσης
Χωρίς σιλικόνες, parabens και ζωϊκά παράγωγα,
με τις μοναδικές μας signature τεχνικές εφαρμογής και
μασάζ .

ΠΡΟΣΩΠΟ
SIGNATURE
FACIAL

AGE
CORRECTION

REPAIR

DOUBLE
HYDRATION

THE JOY OF BEAUTY
Α
Αντιμετωπίστε
ί
το δέ
δέρμα με τη φροντίδα
φ
ίδ που του
αξίζει!
Μια αποτελεσματική θεραπεία σχεδιασμένη ειδικά για
τις ανάγκες του κάθε δέρματος:
αντιγηραντική προστασία, ενυδάτωση, καθαρισμό ή
καταπράϋνση.

75 λεπτά

SUBLIME SKIN
Δώστε στο δέρμα λάμψη και της σφριγηλότητας με ένα
καινοτόμο διπλό πίλινγκ και μια μάσκα lifting για
άμεση αναζωογόνηση. Το Activelift™ massage,
εμπνευσμένο από τις τεχνικές Kobido, εξομαλύνει
ρυτίδες και βελτιώνει τη σφριγηλότητα.
DELUXE PEEL AND LIFT
DOUBLE PEEL

75 λεπτά
30 λεπτά

RECOVER TOUCH
Χαρίζει θρέψη σε κάθε καταπονημένο δέρμα από τον
ήλιο, τη ρύπανση και τη γήρανση.
Ο αντιοξειδωτικός συνδυασμός από οργανικά έλαια
Goji Berry και Macadamia αφήνει το δέρμα απαλό και
ανανεωμένο.

60 λεπτά

HYDRAMEMORY
Η απόλυτη θεραπεία για βαθιά ενυδάτωση και λάμψη!
Ιδανική για δέρματα που έχουν επηρεαστεί τόσο από
θέρμανση όσο και από κλιματιστικά. Το μασάζ
HydraBrush μεταφέρει το πολύτιμο λάδι Moringa και
τα βιομιμητικά θραύσματα του υαλουρονικού οξέως
βαθιά μέσα στο δέρμα.

60 λεπτά

ΠΡΟΣΩΠΟ
PURIFICATION

SENSITIVITY

ACTIVE PURENESS
Η τέλεια
έλ επιλογή
λ ή για λιπαρό
λ
ό δέρμα,
δέ
με τάση
ά ακμής
ή ή
με ουλές ακμής. Περιλαμβάνει μια απολεπιστική
μάσκα με φύκια Spirulina που καθαρίζει το δέρμα σε
βάθος. Το εκχύλισμα από δένδρο Μαγγούστας, η
πράσινη και η λευκή άργιλος εξισορροπούν και
μειώνουν τους πόρους και τα σπυράκια.

60 λεπτά

REMEDY
Μια καινοτόμος προσέγγιση ενδυνάμωσης του
ευαίσθητου δέρματος. Το προβιοτικό από
ζαχαρότευτλα προωθεί τη δερματική ανθεκτικότητα,
ενώ το έλαιο Marula ανακουφίζει από την
δερματική δυσφορία και την νευροφλεγμονή ενώ
ενισχύει την άμυνα του δέρματος.

60 λεπτά

EYES ADD ON

SUBLIME SKIN
Συμπληρωματική περιποίηση ματιών σε μορφή μάσκα‐
τζελ
ζ μ
με τριπλή
ρ ή δράση
ρ η κατά των μ
μαύρων
ρ κύκλων,, του
πρηξίματος και των ρυτίδων, παρέχοντας άμεση
ανόρθωση και φωτεινότητα.

EXPRESS
FACIAL

FAST BEAUTY TOUCH
Γρήγορες και αποτελεσματικές tailor made προτάσεις
για επισκέπτες που δεν έχουν χρόνο ή για παράλληλη
περιποίηση με άλλες υπηρεσίες π.χ. παράλληλα με
υπηρεσία σώματος

30 λεπτά

RITUALS
AROMA ELEMENTS MASSAGE
Η αξιοσημείωτη
ξ
ί
και φ
φημισμένη
έ αρωματοθεραπεία
θ
ί
αρχίζει με την εξατομικευμένη επιλογή από τη
μοναδική συλλογή ελαίων αρωματοθεραπείας. Τα
έλαια είναι βασισμένα στους αρχαίους πολιτισμούς της
Ανατολής, της Αραβίας, της Ινδίας και της Μεσογείου.
Το μοναδικό μασάζ χαρίζει στο σώμα σύσφιξη και
ενυδάτωση και συνδυάζεται ιδανικά με το Aroma Soul
Body Scrub.

60 λεπτά

TRANQUILLITY™ PRO‐SLEEP MASSAGE
Εμπνευσμένο από το Indonesian Sea Malay Massage.
Αυτό το τελετουργικό, σε συνέργεια με τον ήχο και το
σύμπλεγμα αιθέριων ελαίων Tranquility™, χαρίζει
βαθιά χαλάρωση και γαλήνη. Ιδανική πρόταση ως
ανάκαμψη από jet lag.

60 λεπτά

BODY
RENEW

TONE

ΔΕΤΟΧ &
SLIM

AROMA SOUL BODY SCRUB
Ο ηφαιστειακοί
Οι
φ
ί κόκκοι
ό
ρυολίθου
λίθ από
ό το Stromboli
St
b li της
Σικελίας επιτυγχάνουν μια βαθιά απολέπιση ενώ το
βούτυρο Καριτέ και η Βήτα Γλυκάνη παρέχουν έντονη
θρέψη.

60 λεπτά

GROTTA GIUSTI MUD
Μία μάσκα αργίλου για αναζωογόνηση και βαθύ
καθαρισμό με το ιαματικό νερό της Grotta Giusti,
Ιταλία.

60 λεπτά

FIRMING BODY MASK
Διφασική μάσκα σώματος από οργανικό λάδι Tamanu
και εκχύλισμα πράσινου καρυδιού. Η μαλακή,
κρεμώδης μάσκα χαρίζει στο δέρμα θρέψει και
εξαιρετική ελαστικότητα.

60 λεπτά

BODY STRATEGIST COLLECTION
Πλήρης, επαγγελματική γκάμα θεραπειών για
σμίλευση της σιλουέτας.
AROMA THERAPY WRAP
Αρωματοθεραπεία ‐ αποτοξινώνει και μειώνει την
κατακράτηση υγρών. Για κάθε τύπο κυτταρίτιδας
ιδανικό ως ξεκίνημα ενός προγράμματος θεραπειών.

60 λεπτά

BAGNI DI PISA MUD TREATMENT
Υπεραιμική θεραπεία για μείωση κατακράτησης υγρών
και για αδυνάτισμα

60 λεπτά

THERMOGENIC ATTACK
Θεραπεία λιπόλυσης και βελτίωσης της
μικροκυκλοφορίας. Ειδική για επίμονη κυτταρίτιδα
συνοδευόμενη από τοπική συσσώρευση
εναποτεθειμένου λίπους

60 λεπτά

3in1 CELLULITE TREATMENT
Μια ισχυρή "σοκ" θεραπεία με αποτελέσματα
αναδιαμόρφωσης. Ορατά μετά την πρώτη θεραπεία.
Ενισχύει την λιπόλυση, βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία,
ανακουφίζει, αναζωογονεί και συσφίγγει.

75 λεπτά

