T R E AT M E N T M E N U

POWERED BY

ELEMIS – LUXURY BRITISH BRAND

Η ELEMIS, η πρωτοποριακή Βρετανική εταιρία περιποίησης της επιδερμίδας και θεραπειών SPA,
φροντίζει πάνω από 6,5 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Έχει τη μεγαλύτερη επιρροή
παγκοσμίως στις τάσεις και τις εξελίξεις της παγκόσμιας βιομηχανίας περιποίησης και στο
χώρο των SPA. Ο επιτυχής συνδυασμός ισχυρών φυσικών συστατικών, τεχνολογίας αιχμής
στη σύνθεσή της και αποδεδειγμένων κλινικών δοκιμών επέτρεψε στην ELEMIS να εισαγάγει
στην αγορά μερικά από τα πιο ισχυρά αντιγηραντικά προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας και
επαγγελματικές θεραπείες Spa, που έχει δει ποτέ η βιομηχανία ομορφιάς. Το δέρμα σας, το σώμα
σας και η ευεξία σας βρίσκονται στην καρδιά της ELEMIS. Οι θεραπευτές μας εκμεταλλεύονται
τη δύναμη της φύσης και της επιστήμης για τη δημιουργία πρωτοποριακών σκευασμάτων που
μεταμορφώνουν πραγματικά το δέρμα σας. Η ELEMIS ελέγχει επιστημονικά κάθε πτυχή της
σύνθεσης του προϊόντος, διασφαλίζοντας ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Από την επιλογή
των καρπών και τον τύπο του εδάφους ως την διαδικασία εκχύλισης, η ELEMIS εγγυάται τη
μέγιστη θεραπευτική δράση όλων των σκευασμάτων της. Εξατομικευμένα προγράμματα.
Η εμπειρία είναι υπέροχη και τα αποτελέσματα άμεσα ορατά.

ELEMIS FACE TOUCH – ANTI-AGEING

ΓΡΑΜΜΈΣ & ΡΥΤΊΔΕΣ & ΕΝΥΔΆΤΩΣΗ
ELEMIS Pro-Collagen Age Defy 60mins - €110.00
Θεραπεία αντιμετώπισης των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, ενώ παράλληλα βοηθά
στην κυτταρική δομή του δέρματος. Τα αποδεδειγμένα οφέλη του θαλάσσιου φυκιού Padina
Pavonica και του Red Coral βοηθούν στην μείωση των λεπτών γραμμών, ενώ το συστατικό
του Indian Mulberry καταπολεμά την κούραση στο δέρμα και χαλαρώνει την έκφραση των
ρυτίδων. Το εξειδικευμένο μασάζ, λεμφικής αποστράγγισης αναζωογονεί και ανανεώνει το
δέρμα, ενώ η αντιγηραντική peel off μάσκα για το πρόσωπο ενισχύει την καλύτερη λειτουργεία
των κυττάρων, βελτιώνοντας αισθητά τη σταθερότητα και την ελαστικότητα της επιδερμίδας,
χαρίζοντας θρέψη και νεανική όψη στο δέρμα.
ΧΑΛΆΡΩΣΗ & ΔΙΠΛΟΣΆΓΟΝΟ & ΑΠΏΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
ELEMIS Pro-Collagen Definition Lift and Contour 60mins - €110.00
Ενισχυμένη με επαναστατική τεχνολογία και στοχεύοντας στο χαλαρό περίγραμμα, στις παρειές
και στη γραμμή της γνάθου, η θεραπεία αυτή βοηθά στην αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής
του προσώπου. Η εξειδικευμένη μάσκα για την περιοχή του πηγουνιού, εμποτισμένη με τα
εκχυλίσματα των φυτών Arjuna και Λούπινο, συμβάλλει στην ελαστικότητα της επιδερμίδας,
ενώ παράλληλα τα βλαστοκύτταρα από τα φυτά Endelweiss και Tiger Grass βοηθούν στην
υποστήριξη του εξωκυττάριου υγρού. Η δομή του δέρματος ενισχύεται μέσω ενός μοναδικού,
βαθύ και τονωτικό μασάζ από το τριχωτό της κεφαλής, μέχρι και το ντεκολτέ. Το δέρμα
εμφανίζεται σφριγηλό και αναζωογονημένο, με εμφανώς καλοσχηματισμένο περίγραμμα και
νεανική όψη.
ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΉΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΌΣ ΤΌΝΟΣ / ΤΡΑΧΎ ΔΈΡΜΑ/ ΤΆΣΗ ΓΙΑ ΑΚΜΉ
ELEMIS Dynamic Resurfacing Precision Peel 60mins - €110.00
Αυτή η εξαιρετικά ισχυρή θεραπεία ανανέωσης της επιδερμίδας στοχεύει στα σημάδια της
γήρανσης και στο θαμπό, κουρασμένο και με ανομοιογενή χρωματικό τόνο δέρμα. Σχεδιασμένη
ειδικά ώστε να δουλεύει σε συνδυασμό με τη μοναδική δομή της κάθε επιδερμίδας, αυτή η
πρωτοποριακή θεραπεία ακριβείας, χρησιμοποιεί τρία διαφορετικά στρώματα ενζύμων για
να απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, προσφέροντας εξαιρετικά αποτελέσματα.
Το σύστημα αυτό προσφέρει στην επιδερμίδα ισχυρή απολέπιση και ανανέωση, για ένα πιο
ομαλό και νεανικό δέρμα, παράλληλα η εφαρμογή ατμού και η εξαγωγή του σμήγματος,
καθαρίζουν το δέρμα σε βάθος. Ένα νέο ξεκίνημα για ένα νέο δέρμα που ποτέ πριν δεν έδειχνε
καλύτερα.

ELEMIS FACE THERAPY – SKIN SOLUTIONS

ΛΆΜΨΗ / ΘΑΜΠΌ ΔΈΡΜΑ / ΓΙΑ ΙΔΙΑΊΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΆΣΕΙΣ

ELEMIS Superfood Pro-Radiance 60mins - €100.00

Πρόκειται για μια διατροφική ενίσχυση για το στρεσαρισμένο και θαμπό δέρμα. Πλούσιο σε
υπερτροφές, βασικά μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Μαγνήσιο, Κάλιο, Ψευδάργυρος, Βιταμίνες
Α και Ε σχηματίζουν έναν στρατό από ορυκτά, για να ξεκινήσουν να καταπολεμήσουν το
κουρασμένο και εξαντλημένο δέρμα. Η μάσκα Amino Active peel off, βοηθάει σημαντικά στην
αποκατάσταση της απώλειας υγρασίας, στη θρέψη και την αποτοξίνωση της επιδερμίδας
και ενισχύει το δέρμα με ισχυρά, ενεργά θρεπτικά συστατικά. Το δέρμα γίνεται πιο ομαλό,
σφριγηλό, λαμπερό και ακτινοβόλο - χωρίς στρες και φωτεινό και υγιές.
ΚΑΤΑΠΡΆΥΝΣΗ / ΚΟΚΚΙΝΊΛΕΣ / ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ

ELEMIS Sensitive Skin Soother 60mins - €100.00

Το εύθραυστο δέρμα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μια απαλή, καταπραϋντική τεχνική μασάζ
χρησιμοποιείται για να μειώσει την εμφάνιση της ερυθρότητας στο δέρμα και παράλληλα να
ενισχύσει τα ανώτερα στρώματα της επιδερμίδας του λεπτού δέρματος, προστατεύοντας
από τις καθημερινό στρες. Οι καταπραϋντικές ιδιότητες του Μαροκινού Τριαντάφυλλου, του
Χαμομηλιού και του Βερίκοκου, συνδυάζονται μοναδικά, καθαρίζουν και απολεπίζουν απαλά
το δέρμα, ενώ η βαθιά θρεπτική μάσκα με Neroli αφήνει το δέρμα με μια αίσθηση άνεσης
και θρέψης. Η υφή και ο χρωματικός τόνος της επιδερμίδας αποκαθίστανται δραματικά. Τα
επίπεδα υγρασίας ενισχύονται σημαντικά και το δέρμα παραμένει εξαιρετικά ήρεμο και απαλό.

ELEMIS FACE THERAPY – MEN

ΒΑΘΎΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ / ΕΞΙΣΟΡΡΌΠΗΣΗ / ΜΑΤ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ

ELEMIS Anti-Blemish Mattify and Calm 60mins - €100.00
ELEMIS High Performance Skin Energiser
60mins - €100.00

Μια εξειδικευμένη θεραπεία προσώπου, ενάντια στη
γήρανση, το αφυδατωμένο δέρμα και τα κουρασμένα
μάτια. Αναζωογονητική θεραπεία για κάθε ανάγκη και τύπο
δέρματος, αποκαθιστά τα επίπεδα της υγρασίας και των
θρεπτικών συστατικών, ενισχύει την κυτταρική αναγέννηση,
ενώ παράλληλα η χρήση του ατμού και η εξαγωγή του
σμήγματος αποσυμφορεί σε βάθος. Εξειδικευμένες και
δυναμικές τεχνικές μάλαξης για το πρόσωπο, ενισχύουν την
κυκλοφορία του αίματος, ενώ το μασάζ στο κεφάλι και στα
πόδια, προσφέρουν αίσθηση βαθιάς χαλάρωσης. Τέλος, η
χρήση της μοναδικής, θρεπτικής κρέμας Pro-Collagen Marine Cream for Men συμβάλλει σε ένα αναζωογονημένο και
λαμπερό αποτέλεσμα.

Μια αποκάλυψη για το λιπαρό, ασφυξιακό ή ορμονικά επηρεασμένο δέρμα. Αυτή η θεραπεία
εξισορρόπησης βοηθά στην καταπολέμηση της λιπαρότητας και της γυαλάδας , ενώ το μασάζ
βοηθά στην αποκατάσταση της μικροκυκλοφορίας. Μια βαθιά αποτοξινωτική θεραπεία για
καθαρό, φωτεινό δέρμα.

ELEMIS Peptide4 Skin Synchronizing Booster Facial 30mins - €60.00

Μία νέα add-on περιποίηση για το πρόσωπο, η οποία χρησιμοποιεί τη σειρά ELEMIS Peptide
24/7, η οποία διατηρεί την επιδερμίδα σε συγχρονισμό, για ένα ξεκούραστο, ακτινοβόλο και
όμορφο δέρμα, όλο το 24ωρο/7 ημέρες την εβδομάδα.

ELEMIS ADVANCED MASSAGE
ELEMIS Freestyle Deep Tissue Massage
30mins/60mins/90mins - €50.00 / €90.00 / €110.00

Αυτό το μασάζ αποτελεί μια έντονη προπόνηση για το σώμα, ικανή για να ανακουφίσει τα υψηλά
επίπεδα του στρες. Προσαρμοσμένη εξ ολοκλήρου στις ανάγκες σας, σας κάνει να αισθάνεστε
δυνατοί. Ο θεραπευτής σας θα επιλέξει ένα αρωματικό λάδι σύμφωνα με τις ανάγκες σας, είτε για
πόνους στους μύες, για ανακούφιση από το στρες, είτε για χαλάρωση ή εσωτερική ισορροπία. Το
δέρμα προετοιμάζεται κατάλληλα για την απελευθέρωση των τοξινών, ενώ η εξαιρετική ροή του
μασάζ, ενεργεί βαθύτερα στην ένταση, ενισχύοντας στο βέλτιστο, την κυκλοφορία του αίματος.
Εξίσου αποτελεσματικό σαν μιας ώρας εντατικού stretching, αλλά με πολύ περισσότερη φροντίδα.

ELEMIS Garden of England Rose Restore Relaxing Massage
60mins/90mins - €90.00/ €110.00

Κάντε έναν περίπατο σε έναν αγγλικό κήπο με αυτό το πλούσιο ενυδατικό μασάζ σώματος.
Τα μοναδικά Life Elixirs Essences που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το εξαιρετικά
χαλαρωτικό μασάζ, θα φέρουν τα πάντα πίσω στην δύναμη των σύγχρονων αρωμάτων. Κάθε
Essence έχει σχεδιαστεί για κάθε διαφορετική διάθεση, επιτρέποντας σε αυτό το μασάζ να είναι
προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω Life Elixir Essences:
Calm: ένα καταπραϋντικό μείγμα, σας βοηθά να βρείτε την εσωτερική σας γαλήνη.
Clarity: ένα αναζωογονητικό μείγμα, σας βοηθά να ενδυναμώσετε την αυτοπεποίθησή σας.
Fortitude: ένα ενδυναμωτικό μείγμα, σας κάνει να αισθάνεστε γειωμένοι και ισχυροί στον πυρήνα.
Embrace: ένα ήρεμο μείγμα, για να ανάψει τις αισθήσεις σας.
Sleep: ένα βαθιά χαλαρωτικό μείγμα, για να αποκαταστήσει το μυαλό και το σώμα σας.

ELEMIS Hot Mineral Body Boost Energising Massage 60mins - €90.00

Αυτή η ισχυρή θεραπεία ενεργοποιεί κάθε κύτταρο του σώματος, βοηθώντας στην ανακούφιση
από μυϊκούς πόνους και στην απομάκρυνση των τοξινών. Τα ζεστά ορυκτά που χρησιμοποιούνται
στη θεραπεία, αποτελούν τον καταλύτη για να θερμάνουν και να χαλαρώσουν σε βάθος το
σώμα, προετοιμάζοντας τέλεια με αυτόν τον τρόπο για τη δράση του βάλσαμου από Κεχριμπάρι.
Ταυτόχρονα η σκέψη ταξιδεύει σε αναζωογονητικές ακτές με το άρωμα του Ocean Spa.
Μια επαναστατική, φορτισμένη με ισχυρά μεταλλικά στοιχεία, εμπειρία περιποίησης του δέρματος,
βοηθά στην εξισορρόπηση του μεταβολισμού και ενεργοποιεί την αίσθηση της ευεξίας.

ELEMIS Deeper than Deep Hot Stone Massage 60mins/90mins - €100.00/ €120.00

ELEMIS PREGNANCY

ELEMIS Peaceful Pregnancy Massage 75mins - €100.00

Αυτό το μοναδικό μασάζ εγκυμοσύνης είναι βαθιά αναζωογονητικό και γαλήνιο. Ένα διαισθητικό,
ευαίσθητο και χαλαρωτικό μασάζ ενυδατώνει και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος, το
οποίο τεντώνει σημαντικά, προκειμένου να φιλοξενήσει ένα μωρό που μεγαλώνει. Στη θεραπεία
χρησιμοποιούνται αρώματα μόνο που επιτρέπονται – μαζί με τη σοφία, την ενσυναίσθηση και το
σεβασμό που απαιτείται.

Οι Μπαλινέζικες πέτρες, εμποτισμένες μέσα στο Frangipani Monoi Body Oil ενεργούν βαθιά
μέσα στους μύες και στις περιοχές με ένταση. Το αποτέλεσμα είναι μια έκρηξη ζωτικότητας, με
επιπρόσθετο όφελος, το έντονα ενυδατωμένο δέρμα. Με το μασάζ αυτό επιτυγχάνεται βαθιά
χαλάρωση με τη διεισδυτική θερμότητα των πετρών και εισάγουμε τον πελάτη σε ένα νέο επίπεδο
αίσθησης και χαλάρωσης.

ELEMIS Frangipani Head & Scalp Massage with Hair Treatment 45mins - €60.00

Αυτό το μασάζ κεφαλής είναι τόσο απολαυστικό, που κανονικά θα έπρεπε να είναι παράνομο. Η
ένταση εξαφανίζεται με τον συνδυασμό της αρχαίας Κινεζικής θεραπευτικής τεχνικής Tui Na και
της Γιαπωνέζικης τεχνικής Shiatsu, ενώ παράλληλα οι τεχνικές Ινδικού και Ταϊλανδέζινου μασάζ
αναζωογονούν και καθαρίζουν τη σκέψη σας. Μπορούμε είτε να σας κάνουμε να νοιώθετε σαν
πεταλούδα που επιπλέει ή σαν να σας τσίμπησε μέλισσα. Εσείς διαλέγετε. Επιπλέον bonus η χρήση
της καταπληκτικής Frangipani Monoi Hair & Scalp Mask.

ELEMIS DETOX & RE-SHAPE
BODY DETOX
ELEMIS Thousand Flower Detox Wrap 60mins - €90.00

Αυτό το πλούσιο σε θρεπτικά και αποτοξινωτικά συστατικά wrap (περιτύλιγμα), χρησιμοποιεί
τη βαθιά θρεπτική δράση του Green Tea Balm, για ενίσχυση της υγείας του δέρματος και
για ισχυρή αποτοξίνωση. Βοηθά στην τόνωση της διαδικασίας αποβολής των τοξινών από
το σώμα και στην αποκατάσταση της ισορροπίας, αφήνοντας το συναίσθημα της πλήρους
αναζωογόνησης.

ELEMIS Aroma Spa Ocean Wrap – Cellutox 75mins - €100.00

Αυτή η θεραπεία με φύκια, αποτοξινώνει και καθαρίζει το σώμα σε βάθος, από μέσα προς
τα έξω, συνδυάζοντας τα πλουσιότερα θαλάσσια φυτά και φύκια, με αρωμαθεραπευτικά
δραστικά συστατικά. Εξαιρετική για τη βελτίωση της εικόνας της κυτταρίτιδας και τη
μείωση των κατακρατήσεων. Μια ζεστή μάσκα με φύκια, για το σώμα, σε συνδυασμό με ένα
ισχυρό αποτοξινωτικό μείγμα από αιθέρια έλαια Αγριοκυπάρισσου και Λεμονιού απλώνεται
σε όλο το σώμα, προτού βυθιστείτε σε ένα ανακουφιστικό wrap (περιτύλιγμα). Η θεραπεία
ολοκληρώνεται με ένα βαθύ μασάζ λεμφικής αποστράγγισης, στο πρόσωπο και ένα υπέροχο
χαλαρωτικό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής.

BODY TIGHTEN & RE-SHAPE
ELEMIS Targeted Toning Tightener 30mins / 90mins - €55.00 / €120.00

ELEMIS EXOTIC WRAPS & SCRUBS
NOURISH
ELEMIS Body Nectar Nourishing Wrap – Sweet Orchid or Frangipani 60mins - €70.00

Αυτό το γλυκό άρωμα και έντονα ενυδατικό wrap (περιτύλιγμα σώματος) θα σας μεταφέρει στην
Άπω Ανατολή. Η βελούδινη υφή του Monoi Oil προσφέρει ισχυρή ενυδάτωση και καταλαγιάζει το
διψασμένο δέρμα. Το αρωματικό λάδι εφαρμόζεται με μεγάλες κινήσεις σε όλο το σώμα, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή περιοχές με έντονη ξηρότητα. Παραμένετε τυλιγμένοι σε ένα ζεστό περιτύλιγμα
για όση ώρα τα αρώματα εξισορροπούν τη διάθεση και τα λάδια περιποίησης της επιδερμίδας
κάνουν τη δουλειά τους. Μια συναισθηματικά δυνατή εμπειρία για την επιδερμίδα που ποτέ πριν δεν
ήταν τόσο απαλή σαν μετάξι.

BODY EXFOLIATION
ELEMIS Intensely Cleansing Salt Scrub – Lime and Ginger or Frangipani 40mins - €65.00

Αρωματισμένο αλάτι θα απομακρύνει απαλά τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια της επιδερμίδας,
ενισχύοντας την αναγέννηση νέων κυττάρων. Με τον τρόπο αυτό, το δέρμα μένει ομαλό και καθαρό,
έτοιμο να απορροφήσει το ισχυρά θρεπτικό λάδι του σώματος στη συνέχεια.

Η σύσφιξη και η τόνωση είναι οι πυλώνες αυτής της θεραπείας. Ένα ισχυρό μείγμα αλάτων,
μεταλλικών στοιχείων και φυκιών που στοχεύει στην κυτταρίτιδα και τη φτωχή ελαστικότητα
του δέρματος σε περιοχές όπως οι γοφοί, οι μηροί, η κοιλιά και τα μπράτσα. Το Nigari salt
καθαρίζει σε βάθος, ακολουθεί ένα στοχευμένο μασάζ αναδιαμόρφωσης της σιλουέτας για
τόνωση της μικροκυκλοφορίας, προωθώντας μια ομαλότερη σιλουέτα και αναζωογονώντας
ολόκληρο το σώμα. Μία δροσερή μάσκα peel off, πλούσια στην ισχυρά αποτοξινωτική καφεΐνη
και σε πράσινο άργιλο, εφαρμόζεται στις περιοχές με πρόβλημα, ενώ το κλινικά αποδεδειγμένο
συστατικό του Red Algae, επαναφέρει τις περιοχές με επιδερμική χαλάρωση. Το αποτέλεσμα
είναι ένα πραγματικά αέρινο σώμα και μια επιδερμίδα που φαίνεται και αισθάνεται έντονα
σφριγηλή και αναζωογονημένη.

ELEMIS SPORTS & EASE PAIN
ELEMIS Aroma Spa Ocean Wrap – Musclease 75mins - €100.00

Αυτή η θεραπεία με φύκια, αποτοξινώνει και καθαρίζει το σώμα σε βάθος, από μέσα προς τα
έξω, συνδυάζοντας τα πλουσιότερα θαλάσσια φυτά και φύκια, με αρωμαθεραπευτικά δραστικά
συστατικά. Μια ζεστή μάσκα με φύκια, για το σώμα σε συνδυασμό με ένα θερμαντικό μείγμα από
αιθέρια έλαια Πεύκου και Δενδρολίβανου, ανακουφίζει από πόνους και ρευματισμούς, βοηθά
στην αρθρίτιδα και τους μυϊκούς σπασμούς, καθώς και στην κούραση, προτού βυθιστείτε σε
ένα ανακουφιστικό wrap (περιτύλιγμα). Η θεραπεία ολοκληρώνεται με ένα βαθύ μασάζ λεμφικής
αποστράγγισης, στο πρόσωπο και ένα υπέροχο χαλαρωτικό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής.

ELEMIS HANDS & FEET

Garden of England Rose Restore Hand Treatment 30mins €30.00
or 60mins €55.00 included manicure

Αυτή είναι η τελευταία λέξη για τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την αντιγήρανση των
χεριών. Στοχεύει και καταπολεμά τη γήρανση, τις κηλίδες γήρανσης και την ξηρότητα.

Best Foot Forward 30mins €30.00 or 60mins €65.00 included pedicure

Αποφορτιστείτε και ελευθερωθείτε από τη συσσωρευμένη ένταση στα πόδια. Το κάτω μέρος
των ποδιών και τα πέλματα απολεπίζονται, μαλακώνουν και χαλαρώνουν, με ειδικές τεχνικές
μασάζ. Η θεραπεία αυτή μαλακώνει και λειαίνει την επιδερμίδα, αφήνοντας τα πέλματα τόσο
εύπλαστα και αρωματισμένα, όπως ένα Τριαντάφυλλο.

FINISHING TOUCHES
NAILS

Μανικιούρ					 €25.00
Πεντικιούρ					 €35.00
Soak Off Gel Μανικιούρ 			 €35.00
Soak Off Gel Πεντικιούρ 			 €45.00
Αλλαγή ή αφαίρεση ημιμόνιμου			 €10.00

WAXING					
Πλάτη						 €30.00
Άνδρικό στήθος					 €30.00
Διόρθωση φρυδιών				 €15.00
Ολόκληρο πόδι (μαζί με γραμμή μπικίνι)		
€35.00
Μισό πόδι				
€20.00
Γραμμή μπικίνι					 €20.00
Μπικίνι						 €30.00
Μισό χέρι					 €20.00
Άνω χείλος					 €15.00

ELEMIS SPA PACKAGES

ADVANCED MEDI-AESHETIC VACATION €400.00
3 Anti-ageing facials
2 Firming Body Treatments
1 Anti-aging Hand Treatment
TOTAL RELAX €300.00
3 Full body massages
1 Head massage
1 Foot treatment
UNDER THE SKY SPA €120.00
1 Jacuzzi session
1 Full body massage
1 Fresh juice smoothie
* Performed on our refurbished deck, under the Athenian Sky
Bespoke Packages Available

ELEMIS - ADD-ON

Feast Your Eyes add-on Treatment 15mins - €30.00

Ανακουφίστε το οίδημα στην περιοχή των ματιών με αυτήν την άμεσα αναζωογονητική
θεραπεία. Μια εφαρμογή ζεστού αιθέριου ελαίου Rosewood, και μία ενισχυμένη μάσκα ματιών,
ενυδατώνει, ανακουφίζει και τονώνει, ενώ εσείς απολαμβάνετε ένα χαλαρωτικό μασάζ χεριών
και μπράτσων. Δείτε τον κόσμο με νέα μάτια!

SCALE SUITES

Eptanissou 7, Alimos Athens, Greece 17455
Tel: +30 21 0984 5423 | www.scalesuites.gr
Find us on Facebook & Instagram
www.facebook.com/scalesuitesathens/
scale_suites

