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ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΑΝΤΙΓΉΡΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΏΠΟΥ
ANTIAGING FACE TREATMENTS
Σας προσκαλούμε στο μαγικό κόσμο των πολυτελέστερων θεραπειών αντιγήρανσης:
We invite you to the magical world of the most luxury, anti-age treatments:

I M M E D I AT E B E A U T Y F L A S H
Περιποίηση προσώπου express η οποία σε ελάχιστο χρόνο αποκαλύπτει όλα τα πλεονεκτήματα της
μάρκας Valmont, εξειδικευμένη στην κυτταρική ανάπλαση. Η θεραπεία ανανεώνει και δροσίζει το
πρόσωπο χάρη στη μάσκα αντίστρες Renewing Pack.
Εxpress facial treatment, to discover all the benefits of Valmont, the expert brand in cellular rejuvenation. Face is refreshed and regenerated thanks to the magic of Renewing Pack, anti-stress mask.

40'

75 Euros

P U R I T Y O F T H E A L P S FA C E T R E AT M E N T
Aυτή η θεραπεία προσώπου πραγματοποιεί βαθύ καθαρισμό χάρη στην αγνότητα και τη φρεσκάδα
των συνθέσεων που περιέχουν νερό των παγετώνων της Ελβετίας. Ανακουφίζει το δέρμα με απόλυτο
σεβασμό στην ισορροπία της υδρολιπιδικής μεμβράνης.
Deep cleansing treatment, thanks to pure and fresh formulas, containing water of the glaciers of
Switzerland. Relieves with absolute respect to skin’s hydro lipid balance.

55'

85 Euros

ICCT EXPRESS LIFT
Θεαματική θεραπεία σύσφιξης με εφαρμογή του νέου κολλαγόνου μέδουσας! Eιδικό μασάζ σύσφιξης με
την κρέμα Anti-Wrinkle Factor ΙΙΙ. Το οβάλ του προσώπου ανασχημα-τίζεται, οι ρυτίδες απαλύνονται. Ένα
συνολικό αποτέλεσμα τόνωσης και αναδόμησης
Spectacular toning and lifting treatment with the application of the new jelly fish collagen! Special
firming massage with the Anti-Wrinkle Factor III cream. Wrinkles diminish and the oval
of the face is restored. A total rejuvenation result
100 Euros
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45'

BRIGHTNESS OF ICE
Η νέα θεραπεία προσώπου της Valmont προσφέρει λεύκανση, ομοιογενές χρώμα, λάμψη και λείανση
της υφής του δέρματος καθώς και συνολική αντιγηραντική δράση. Η Valmont εμπνεύστηκε από τα
τελετουργικά της Ασίας, όπου κάθε βήμα της θεραπείας γίνεται εις διπλούν για ένα τέλειο αποτέλεσμα:
το χρώμα του δέρματος γίνεται αγνό και καθαρό σαν το πάγο, χωρίς λεκέδες και ατέλειες χάρη στο νέο
συστατικό της Valmont, το DNA με ψευδάργυρο που εγγυάται για απόλυτη ασφάλεια της χρήσης κάτω
από τον ήλιο.
Called Br ightness of Ice this new treatment works to clarify the complexion and improve the texture
of the skin while providing overall anti-aging action. Inspired by Asian care rituals, this treatment
doubles each phase of care to achieve entirely new synergies between the gesture and the product.
A complexion as pure as ice, free of dark spots and imperfections, based on new Valmont Zinc DNA,
providing total safety under the sun exposure.
120 Euros

60'

V I TA L I T Y O F T H E G L AC I E R S
Θεραπεία Κολλαγόνου Προσώπου Bιολογικό lifting και θεραπεία βαθιάς ενυδάτωσης προσώπου
με θεαματικά αποτελέσματα που οφείλονται στην ελβετική παράδοση στην κυτταρική ανάπλαση. Ένα
γνήσιο φύλλο κολλαγόνου εφαρμόζεται στο πρόσωπο και σε συνδυασμό με το ειδικό μασάζ της
VALMONT, λειαίνει τις λεπτές γραμμές, επαναφέρει τη σύσφιξη, τη λάμψη και την ελαστικότητα του
δέρματος.
Biological lifting and deep moisturizing facial treatment, from the Swiss tradition of Cell Regeneration, with spectacular results. A sheet of pure collagen is applied to the face, preceded by a specific
VALMONT massage, to smooth fine lines, to firm the skin and give glow and elasticity.

1.30'

140 Euros

AW F E Y E LI F T
Θεραπεία Κολλαγόνου Ματιών Καταπολεμά τους μαύρους κύκλους, το πρήξιμο, τις λεπτές γραμμές
και ρυτίδες με το φύλλο κολλαγόνου ματιών και τη νέα αντιρυτιδική κρέμα ματιών AWF Eye. Υπέροχος
συνδυασμός κινήσεων μασάζ αποσυμφόρησης, δακτυλοπιέ-σεων, μασάζ με παγάκια και των High Tech
συστατικών του αποκλειστικού σύμπλοκου AWF (Αnti Wrinkle Factor). Για άνδρες και γυναίκες.
Against dark circles, swelling, fine lines and wrinkles thanks to a pure, native collagen sheet and the
new AWF Eye cream. Wonderful combination of 3 massage techniques, massage with ice cubes and
the High Tech components of the exclusive AWF complex (Anti Wrinkle Factor). For men and women.
90 Euros

45'

Aνακαλύψτε τη συλλογή των μασάζ και περιποιήσεων CINQ MONDES που ξεχωρίζουν σε
ποιότητα, αυθεντικότητα και τελετουργία, με σκοπό την πλήρη αρμονία νου και σώματος.
Discover the selection of CINQ MONDES treatments and massages, renowned for their
quality, authenticity and ceremony. They invite you to a unique well-being experience.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACE CARE

ΤΑΟ Ϊ Σ Τ Ι Κ Ή Π Ε Ρ Ι Π Ο Ί Η Σ Η - Μ Α Σ Ά Ζ
TAOIS T FAC E C A RE - M A SSAG E
Aπό την κινεζική παράδοση, ένα μασάζ που ρυθμίζει την κυκλοφορία της ενέργειας με δακτυλοπιέσεις
στο πρόσωπο, στο λαιμό και στους τραπεζοειδείς. Ολοκληρωμένη περιποιήση προσώπου που επιδρά
σε όλο το σώμα για αίσθηση πλήρους χαλάρωσης.
Complete facial treatment followed by a massage, according to a ritual of China, focusing on the
acupressure points of the face, neck and shoulders. This technique brings total relaxation acting on
the entire body.

1.30'

120 Euros

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ BODY SCRUB

Α Ρ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Ή Α Π Ο Λ Έ Π Ι Σ Η Μ Ε Μ Π Α Χ Α Ρ Ι Κ Ά
A RO M ATIC SC RU B W IT H S P IC E S
Σύμφωνα με τελετουργικό του νησιού Java, (Ινδονησία), με βάση τα μπαχαρικά και το άνθος αλατιού,
αυτή η απολέπιση λειαίνει το δέρμα και του χαρίζει λάμψη, καθώς επίσης συμπληρώνει την ενέργεια.
Scrub following a ritual from the Island of Java based on spices and sea salt, gives skin a satin glow
andenvigorates the body, enhancing its radiance..

30’

60 Euros

ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗ SLIMMING AND FIRMING

Α ΔΥ Ν ΑΤΙΣ ΤΙΚΌ Μ Α Σ Ά Ζ Μ Ε Τ Η Ν «C RE M E D E C A FE®»
S LI M M I N G M A SSAG E W IT H “C RE M E D E C A FE®”
Από ένα τελετουργικό της Βραζιλίας, η περιποίηση-μασάζ αδυνατίσματος με την «Crème de Café®»
συνεχίζεται με ένα περιτύλιγμα σύσφιξης και αποσυμφόρησης με καφέ άργιλο και φύκια.
From a Brazilian Ritual, a slimming treatment & massage with “Crème de Café” (5% pure caffeine),
tones and firms your skin. A detoxifying clay and algae wrap, completes the treatment.
95 Euros
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60'

ΜΑΣΑΖ ΣΩΜΑΤΟΣ BODY MASSAGE

Μ Α S S A G E O R I E N TA L
Mασάζ χαλάρωσης με το Huile Somptueuse® de l’Orient, με παραδοσιακές κινήσεις της Βόρειας Αφρικής.
PRelaxation massage with the Huile Somptueuse® de l’Orient, based on traditional movements from
North Africa, gives a fulfilling sense of well being.

60/30'

100 Euros / 55 Euros

AY U RV E D A Μ Α S S AG E
Aπό μία χιλιετή παράδοση της Ινδίας, αυτό το τονωτικό μασάζ που γίνεται με ζεστό λάδι, ανακουφίζει
τους μυς, λύνει τους κόμβους έντασης και αναζωογονεί το σώμα.
Following a thousand-year-old Indian Ritual, a tonifying muscular massage with hot oil, relieves
t ension areas in order to restore energy and vitality.

60/30΄

110 Euros / 60 Euros

Χ Α Λ Α Ρ ΩΤ Ι ΚΌ Μ Α Σ Ά Ζ Π ΟΔ ΙΏ Ν
REL A XI N G FOOT M A SSAG E
Mασάζ αποσυμφόρησης στα πόδια, που επιδρά στην κυκλοφορία του αίματος, από την παράδοση της
Ayurveda. Για αίσθηση ελαφριών ποδιών και αναζωογόνησης.
Draining and toning massage, from an Ayurvedic tradition, improves circulation of the leg muscles and
offers vitality and lightness.

30'

55 Euros

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ RITUAL

Τ Ε Λ Ε ΤΟΥ Ρ Γ Ι ΚΌ AY U RV E D A
AY U RV E DA RIT UAL
Αρωματική απολέπιση με μπαχαρικά (30’). Μασάζ Ayurveda (60’).
Scrub with Spices (30’). Ayurveda Massage (60’).
150 Euros

1.30’

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΣΩΜΑΤΟΣ
FACE & ΒΟDY TREATMENTS
Mε βασικά συστατικά το χαβιάρι και το οργανικό λάδι ελιάς η Ο.live δηµιούργησε µια νέα συλλογή συνταγών
οµορφιάς και θεραπειών για την εντατική φροντίδα του προσώπου και του σώµατος.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACE CARE

C AV I A R L U X U RY T H E R A P Y
Μια εξαιρετική περιποίηση προσώπου µε άµεσα αποτελέσµατα για κουρασµένα και ταλαιπωρηµένα
δέρµατα. Η Caviar Mask δρα σε βάθος χαρίζοντας λάµψη και ενυδάτωση. Αποτέλεσµα η άµεση τόνωση
της επιδερµίδας.
An exquisite facial cream that gives immediate results to tired and stressed skin. Caviar mask works
deep moisturizing your skin and giving it a healthy glow.

60'

80 Euros

DEEP MOISTURIZING THERAPY
Ιδανική θεραπεία για δέρµατα που έχουν ανάγκη υπερενισχυτικής ενυδάτωσης. Προσφέρει στο
δέρµα τα πολύτιµα και απαραίτητα συστατικά που χρειάζεται για να ανανεωθεί πλήρως. Το µυστικό της
περιποίησης αυτής κρύβεται στις ιδιότητες που προσφέρει το µέλι και το οργανικό λάδι ελιάς.
The perfect therapy for skin that is in need of ultra moisturizing. It gives the skin precious ingredients
and revitalizes it completely. The secret to this therapy is hidden in the abilities that honey and olive
oil can only offer.

55'

65 Euros

DEEP CLEANSING THERAPY
Θεραπεία προσώπου που απευθύνεται σε επιδερµίδες που χρειάζονται βαθύ καθαρισµό. Χάρη στις
καθαριστικές και αποτοξινωτικές ιδιότητες της αργίλου, η επιδερµίδα απαλλάσσεται από την περίσσεια
σµήγµατος, τα µαύρα στίγµατα και τους ρύπους. Η περιποίηση ολοκληρώνεται µε µια πλούσια ενυδατική
µάσκα. Κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρµατος.
A facial treatment that is directed to skin in need of deep cleansing. Thanks to the cleansing and antioxidant qualities that clay has to offer, the skin is cleansed of black heads and other impurities. The
therapy is completed with a rich moisturizing mask. Suitable for all skin types.
75 Euros
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60'

ANTI-WRIN KLE THERAPY
Ιδιαίτερα αποτελεσµατική θεραπεία που δρα ενάντια της πρόωρης γήρανσης και προλαµβάνει την
εµφάνιση των ρυτίδων. Οι λεπτές γραµµές απαλύνονται, το δέρµα ανανεώνεται και φωτίζεται.
A specially effective therapy that fights against the first signs of aging and prevents the formation of
wrinkles. Fine lines are smooththed out and the skin is reguvinated and bright.

50'

80 Euros

LIFTING-NUTRITIVE THERAPY
Μια περιποίηση προσώπου που σβήνει τα σηµάδια του χρόνου και δίνει την απαραίτητη τροφή στην
επιδερµίδα. Χάρη στη εξειδικευµένη Caviar elixir mask της O.live, τα κύτταρα αναπλάθονται και το
δέρµα αναζωογονείται. Ορατή σύσφιξη και λάµψη είναι το αποτέλεσµα της θαυµατουργής αυτής
θεραπείας.
A facial therapy that erases signs of aging and gives neccessary nutrients to the skin. Thanks to the
specialized caviar elixir mask by O.live the skin cells are replaced and the skin rejuvinated. Visivle
firming and glow are the results of this therapy.

60'

90 Euros

S U N R E P A I R FA C E T R E AT M E N T
Θεραπεία επανόρθωσης από τον ήλιο. Η παρατεταµένη έκθεση στον ήλιο µειώνει τα επίπεδα
υγρασίας. Η περιποίηση αυτή αναπλάθει και ενυδατώνει το ταλαιπωρηµένο δέρµα δίνει ελαστικότητα
και αναπληρώνει την χαµένη υγρασία.
Therapy that erases sun damage. Overexposure to the sun reduces the levels of moisture. This therapy repares and moisturizes damaged skin giving it elasticity and restores moisture.

40'

65 Euros

AFTERSUN REPAIR FACIAL - BODY TREATMENT
Θεραπεία που εξαλείφει τη ζηµιά από τον ήλιο. Η υπερέκθεση στον ήλιο µειώνει το επίπεδο υγρασίας. Αυτή η θεραπεία
επισκευάζει και ενυδατώνει το κατεστραµµένο δέρµα, δίνει ελαστικότητα και αποκαθιστά την υγρασία.
Therapy that erases sun damage. Overexposure to the sun reduces the level of moisture.
This therapy repairs and moisturizes damaged skin giving it elasticity and restores moisture.

55'

80 Euros

BLACK MASK THERAPY
Θεραπεία µε µαύρη µάσκα καθαρισµού που σφίγγει πόρους, δίνει µατ εµφάνιση και παρέχει υψηλή αντιµικροβιακή
και αντιφλεγµονώδη δράση. Επιπλέον, είναι πλούσιο σε ενεργά συστατικά που µειώνουν την έκφραση λεπτές γραµµές
και ρυτίδες, οι οποίες εν τω µεταξύ, προσδίδουν λάµψη στο δέρµα.
Treatment with black peel off cleansing mask that tightens pores, gives matt appearance
and provides high antimicrobial and anti-inflammatory action. In addition to that, it is rich in activeingredients that reduce the expression fine lines and wrinkles, which meanwhile is imparting radiance to the skin.

80 Euros

55'

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΟDY CARE

SUGAR PEELING
Μια µοναδική εµπειρία απολέπισης µε λευκή ζάχαρη και βανίλια εξαλείφει νεκρά κύτταρα, θρέφει,
ενυδατώνει και µαλακώνει το δέρµα. Ενεργοποιεί ανανέωση των κυττάρων και δίνει λάµψη στο δέρµα.
A unique peeling experience with white sugar and vanilla eliminates dead cells, nourishes, moisturizes
and softens the skin. Activates cells renewal and gives shine to the skin.

40'

50 Euros

ΟLIVE AROMA TH ERAPY MASSAG E
Eιδικά σχεδιασµένη θεραπεία που βασίζεται στην ενεργετική δράση των αιθέριων έλαιων. Χαλαρωτικό
µασάζ το οποίο ανακαινίζει και απελευθερώνει τους κόµπους έντασης. Κάθε θεραπεία ξεκινά µε
εξατοµικευµένη διάγνωση και συµβυλή ανάλογα µε τις ανάγκες σας. Detox / Therapeutic / Calming
Specifically designed therapy using the benefits of essential oils. A relaxing massage designed to
release tension. Each session begins with a diagnosis based on your needs.

30/60'

50 Euros / 90 Euros

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ & ΜΑ Σ Α Ζ
E XFO LIATIO N & M A SSAG E
O απόλυτος συνδυασµός. Η απολέπιση ανανεώνει το δέρµα και προετοιµάζει ιδανικά την θεραπεία
µασάζ που θα ακολουθήσει. Χαρίζει πλήρη χαλάρωση και ενυδάτωση.
The absolute combination. Exfoliation revitalizes the skin and prepares it for the massage therapy that
follows. It gives complete relaxation and moisturization.

60/90'

85 Euros / 125 Euros

O.LIV E ΜΑ Σ Α Ζ ΠΟ∆ΙΩΝ
O. LIV E FOOT M A SSAG E
Μασάζ που ανακουφίζει τα κουρασµένα και πρησµένα πόδια. Το µαστιχέλαιο προσφέρει αντιµικροβιακή
προστασία και αντιφλεγµονώδη δράση. Σε συνδυασµό µε το πράσινο τσαϊ η θεραπεία αυτή προσφέρει
πλήρη χαλάρωση.
A massage that relieves tired and swollen legs. Oil from mastiha gives antimicrobiotic protection and
an anti inflammatory action. In combination with green tea, this therapy gives you full relaxation.
50 Euros
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30'

WOMEN’S HAIRDRESSERS
Γυναικεία κόµµωση

MEN’S HAIRDRESSERS
Ανδρική Κόµµωση
Euros

Hair Washing / Λούσιµο

7

Euros
Regular Shampoo - Cut - Blow Dry /

20

Hair Drying / Στέγνωµα

10

Λούσιµο - Κούρεµα - Στέγνωµα

Evening Hair Styling / Βραδινό χτένισµα

40

Shampoo / Λούσιµο

7

Female Haircut / Γυναικείο κούρεµα

30

Shampoo + Styling / Λούσιµο + Styling

15

Blow Dry / Χτένισµα

35

Styling / Styling

10

Decoupage / Ντεκαπάζ

40

Treatment Shampoo - Massage - Blow Dry style /

35

Root Coloring / Βαφή ρίζας

40

Full Head Coloring / Βαφή

50-60

Λούσιµο µε θεραπευτικό σαµπουάν, κούρεµα
µασάζ + styling

Eyebrows Tinting / Βαφή φρυδιών

10

Coloration / Βαφή

35

Highlights (Half Head) / Ανταύγειες (στεφάνι)

50

Beard Cut / Περιποίηση Γενειάδας

15

Highlights (Full Head) / Ανταύγειες (όλο)

60-70

Flash / Φλασάκια

20-30

Hair Treatments / Θεραπεία µαλλιών

20

Hair Mask / Μάσκα µαλλιών

10

Hair washing and hair drying/
Λούσιµο και φορµάρισµα

18

Refle / Ρεφλε

30

Compo: Female Haircut, Blow Dry, Refle,
Highlights Full Head /
Πακέτο: Βαφή ρίζα, Aνταύγειες όλο, Ρεφλε,
Kούρεµα, Xτένισµα

185

HAIR REMOVAL
Αποτρίχωση

KIDS HAIRDRESSERS
Παιδική Κόµµωση
Για αγόρια <12ετων
Για κορίτσια <12ετων

MORE TREATMENTS
Άλλες Υπηρεσίες Περιποίησης
Euros

Chest / Στήθος

15
20

Euros

15

Manicure / Μανικιούρ

25

Underwarms / Μασχάλη

12

Pedicure (with exfoliation) /

35

Brow shaping / Φρύδια σχήµα

15

Πεντικιούρ (µε απολέπιση)

Brow cleaning / Φρύδια καθάρισµα

10

French Manicure / Γαλλικό Μανικιούρ

28

Back / Πλάτη

35

Filing and Coloring / Βαφή νυχιών µόνο

15

Tummy / Κοιλιά

15

Spa Manicure (exfoliation - moisturizing) /

35

Upper Lip / Μουστάκι

10

Spa µανικιούρ (Απολέπιση - Ενυδάτωση)

Bikini / Μπικίνι

18

Spa pedicure (exfoliation - moisturizing) /

Brazilian / Όλο µπικίνι

25

Spa πεντικιούρ (Απολέπιση - Ενυδάτωση)

Full Leg / Όλο το πόδι

40

French Pedicure / Γαλλικό Πεντικιούρ

Half Leg / ½ πόδι

20

Pedicure and Manicure Scellac

Eyebrows / Φρύδια

15

Manicure + semipemanent / ηµιµόνιµο

35

Arms / Χέρια

20

Pedicure + semipemanent / ηµιµόνιµο

45

Chin / Πηγούνι

10

Removal of semipemanent / Λιµάρισµα & ηµιµόνιµο

10

Polishing + semipemanet / Αφαίρεση ηµιµόνιµου

10

Manicure with long duration colour /
Μανικιούρ µε µακράς διαρκείας βερνίκι
Pedicure with long duration colour /
Πεντικιούρ µε µακράς διαρκείας βερνίκι

27

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής του ραντεβού σας παρακαλείστε
να ενηµερώνετε το spa 24 ώρες πριν, διαφορετικά θα υπάρξει
κανονική χρέωση. Οποιαδήποτε αλλαγή ραντεβού εξαρτάται από τη
διαθεσιµότητα.

45
38

37

CANCELLATION POLICY
In case of cancellation or change of the appointment, you are
kindly requested to inform the spa 24 hours before, otherwise you
will be charged as agreed. Any change of appointment is subject
to availability.
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