Elixir Thalasso Spa
Body & Soul Elixirs
Ειδικά σχεδιασμένα εκτεταμένα προγράμματα για μια αληθινά διαφορετική εμπειρία. Συνδυάζουν αρχαίες και σύγχρονες τεχνικές για σωματική και ψυχική ευεξία.

ANCIENT SPIRIT ELIXIR 80´/120€
Θεραπεία αποτοξίνωσης, ιδανική για την ενεργοποίηση του
μεταβολισμού. Μια απαλή απολέπιση σώματος, καθαρίζει και
προετοιμάζει το δέρμα για το ειδικό λεμφικό μασάζ που ακολουθεί και ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος. Η επάλειψη με πλούσια σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες μάσκα από
άργιλο δολομίτη θα διώξει τις τοξίνες και θα τονώσει το δέρμα.

ELIXIR MARINE RITUAL 80‘/110€
Το ταξίδι στη θάλασσα ξεκινά με την χρήση τριών αλάτων
για απολέπιση, πλούσια σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία, απελευθερώνει την επιδερμίδα από τα νεκρά κύτταρα. Ακολουθεί
περιτύλιγμα φυκιών και ένα αναζωογονητικό μασάζ με κερί
μέλισσας και αιθέρια έλαια που ρυθμίζει το μεταβολισμό, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα.

Massages & Θεραπείες
ELIXIR AROMA MASSAGE 60´/85€
Τονώστε την επιδερμίδα σας με αρωματικό scrub και συνεχίστε
με ένα χαλαρωτικό μασάζ σώματος με αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα αρωματικών φυτών και βοτάνων, που διαθέτουν θεραπευτικές ιδιότητες και συντελούν στην ευεξία και την αναζωογόνηση.

ΜΑRINE PALACE MASSAGE 60´/90€
Μια ευεργετική ανακουφιστική πολυτέλεια για απόλυτη απόλαυση. Συνδυασμός αρωματοθεραπείας σε όλο το σώμα,
μασάζ κεφαλής, προσώπου & αυχένα, ρεφλεξολογίας στα
άκρα του σώματος (χέρια, πέλματα και αυτιά) με επιλεγμένες
κινήσεις σιάτσου στην πλάτη.

AROMA MASSAGE 30´/60€ - 50´/80€
Μασάζ με αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα αρωματικών φυτών
και βοτάνων, τα οποία διαθέτουν θεραπευτικές ιδιότητες .Τα
πολύ μικρά μόρια των αιθέριων ελαίων φθάνουν αμέσως
στον οργανισμό και συντελούν στην ευεξία και την αναζωογόνηση.

DEEP TISSUE MASSAGE 30´/70€ - 60´/120€
Αυτό το εκπληκτικό μασάζ αναζωογονεί το σώμα με τη βοήθεια δυνατών πιέσεων και αποτελεί το ιδανικότερο μασάζ
στο menu των καλύτερων spa του κόσμου. Οι μαλάξεις εφαρμόζονται σε όλες τις εν τω βάθει μυϊκές ομάδες, με έντονες πιέσεις από τα δάχτυλα, τις γροθιές, τα αντιβράχια ή και
τους αγκώνες. Το αποτέλεσμα είναι η πλήρης αναζωογόνηση,
τόνωση και χαλάρωση, με πολλά οφέλη, από ανακούφιση
πόνων, μείωση του στρες, καταπολέμηση φλεγμονών.

PHYSIOTHERAPY- KINESIOTHERAPY 30´/70€ & 50´/90€
Ειδική τεχνική μαλάξεων και κινήσεων ιδιαίτερα ευεργετικών
σε ορθοπεδικές παθήσεις, κουρασμένους μύες κι αρθρώσεις.
Εξαιρετικά ανακουφιστική θεραπεία που προσφέρει τόνωση
κι ευεξία.

LYMPHATIC MASSAGE 30´/60€ - 60´/90€
Τεχνική απαλού μασάζ που επικεντρώνεται στα πόδια. Ενεργοποιεί τη ροή της λέμφου και του αίματος, με αποτέλεσμα
την αποβολή των τοξινών βοηθά στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας, των οιδημάτων και την τόνωση του ανοσοποιητικού
συστήματος.

KIDS MASSAGE 20´/ 45€ - 40´/75€
Χαρίστε σ αυτούς που αγαπάτε μια μοναδική θεραπεία ειδικά
σχεδιασμένη για παιδιά. Η χρησιμοποίηση της αφής σαν θεραπεία είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση. Το Kids
Massage απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5 ως
16 ετών και χρησιμοποιεί απαλές μαλάξεις -όπως ένα απαλό
χάδι- με φυσικό υποαλλεργικό λάδι. Εξειδικευμένοι θεραπευτές γι΄αυτές τις τρυφερές ηλικίες εφαρμόζουν ήπιες μαλάξεις στους μύες και τις αρθρώσεις που εκτείνονται σε όλο
το σώμα (χέρια - πλάτη - πόδια- πρόσωπο - αυχένα - τριχωτό
της κεφαλής - μαλλιά).
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MOM-TO-BE MASSAGE 45’/85€
Αφεθείτε σ’ ένα άγγιγμα φροντίδας, απόλυτα εναρμονισμένο με την ιδιαίτερη περίοδο της κύησης. Το Mom To Be
massage ανακουφίζει τις περιοχές συμφόρησης, ενισχύοντας
παράλληλα τη λειτουργία του κυκλοφορικού και λεμφικού
συστήματος. Οι εξειδικευμένοι, λεπτεπίλεπτοι χειρισμοί του
προσφέρουν ένα ασφαλές πρωτόκολλο θεραπείας που αγκαλιάζει τόσο τις δικές σας ανάγκες όσο και του μωρού σας.

CANDLE MASSAGE 50´/85€
Χαλαρώστε την ψυχή και το σώμα σας σε ένα ζεστό χώρο,
απαλά φωτισμένο από τη φλόγα του κεριού. Το καταπραϋντικό άρωμα του κρεμώδες κεριού θα σας οδηγήσει σε ένα
ταξίδι αισθήσεων. Tα έλαια του αφυπνίζουν τις αισθήσεις σας
και θρέφουν βαθιά το δέρμα σας, ενισχύοντας την εμπειρία
μασάζ. Μαλακές κινήσεις ,ελαφρές πιέσεις, θα ενισχύσουν
την ελαστικότητα και ενυδάτωση του δέρματός σας. HEAD &
FACE MASSAGE 20´/50€ Χαλαρωτικό μασάζ στο κεφάλι, το
πρόσωπο και τον αυχένα. Ανακουφίζει από πονοκεφάλους,
ημικρανίες, αυχενικό σύνδρομο,και βοηθάει στην βελτίωση
του νευρικού συστήματος.

Eιδικές Θεραπείες
LAP OF LUXURY SEA SRUB 40´/80€
Εμπλουτισμένη με αιθέρια έλαια, αυτή η ευχάριστη φροντίδα
αρχίζει με μια πλήρη απολέπιση σώματος που λειαίνει την επιδερμίδα και ολοκληρώνεται με την εφαρμογή ενός απαλού
και πλούσιου γαλακτώματος σώματος για να αφήσει το δέρμα
σας λαμπερό και βελούδινο.

BODY SLIMMING AND FIRMING 60´/110€
Μια ολοκληρωμένη περιποίηση και αναδόμηση του σώματος
που μειώνει την κυτταρίτιδα και δίνει στο σώμα αίσθηση αποτοξίνωσης και ευεξίας. Η μάσκα επιδρά αποτελεσματικά στις
περιοχές που το έχουν ανάγκη. Το δέρμα μετατρέπεται από
την πρώτη κιόλας εφαρμογή σε πιο σφιχτό, λείο και απαλό.
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BACK RITUAL 60 ‘/100€
Μια τελετουργία χαλάρωσης και καθαρισμού της πλάτης. Η
ειδική αυτοθερμαινόμενη λάσπη χαλαρώνει βαθιά τους μυς
και ανακουφίζει από την ένταση. Αποτοξινώνει το σώμα και
δημιουργεί μια βαθιά αίσθηση χαλάρωσης αφήνοντας στο
δέρμα αίσθηση απαλότητας.

AFTER-SUN TREATMENT 30´/70€
Ιδανική θεραπεία σώματος που καταπραΰνει και αναζωογονεί
το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο! Η ειδική μάσκα σώματος με εκχύλισμα ιβίσκου αναδομεί και ενυδατώνει το δέρμα
αφήνοντάς το παράλληλα απαλό, προσδίδοντας του ηρεμία
και χαλάρωση.

Θεραπείες Προσώπου
ESSENTIALS FACE THERAPY 60´/90€
Αυτή η θεραπεία προσώπου που αποτελεί ευχάριστο διάλειμμα στην καθημερινή ζωή προσφέρει ενυδατικές και καταπραϋντικές δράσεις για την καταπολέμηση της ρύπανσης
και των αρνητικών επιπτώσεων του αστικού στρες. Χάρη στην
αποκλειστική αντιρρυπαντική φόρμουλα αυτή η φροντίδα θα
σας χαρίσει μια απολαυστική εμπειρία που παρέχει πραγματική φρεσκάδα στο δέρμα σας, αφήνοντάς το ανανεωμένο
και λαμπερό.

AGE ANTIDOTE 60´/110€
Το Age Antidote είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιποίησης του προσώπου που περιέχει ειδικά συστατικά αντιγήρανσης, όπως βιοπεπτίδια που βοηθούν στην επανόρθωση του
δέρματος, υαλουρονικό οξύ για φρεσκάδα και ενυδάτωση
του δέρματος ή Αδενοσίνη που παρέχει άμεσο αποτέλεσμα
lifting.

OIL FREE TREATMENΤ 60´/90€
Θεραπεία για λιπαρά και μεικτά δέρματα. Τα αντισηπτικά συστατικά και το γαλακτικό οξύ έχουν σκοπό το καθαρισμό και
τη θρέψη της επιδερμίδας για θεαματική λάμψη.
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HYDRATENSE TREATMENT 60‘/100€
Ενισχυμένη θεραπεία βαθειάς ενυδάτωση με Υαλουρονικό
οξύ , φυτικά εκχυλίσματα βοτάνων, ginger και χαμομηλιού.
Το Υαλουρονικό οξύ ενεργοποιεί τα βαθύτερα στρώματα της
επιδερμίδας για την καλύτερη ενυδατώση και βελτιώση της
ελαστικότητα του.

OXYREVITAGE AGE TREATMENT 60´/110€
Αντιρυτιδική θεραπεία για ξηρά και αφυδατωμένα δέρματα. Ο
κατάλληλος συνδυασμός της δραστικής ρετινόλης και της βιταμίνης C αποδεσμεύουν οξυγόνο. Η επιδερμίδα αναδομείται,
γίνεται σφριγηλή και προστατεύεται από τη φωτογήρανση.
Μια ιδανική θεραπεία για τους καλοκαιρινούς μήνες.

DERMOSTAMINE TREATMENT 60´/120€
Μια θεραπεία για όσους ανησυχούν για τα σημάδια γήρατος.
Καταπολεμά τις επιφανειακές και βαθιές ρυτίδες , βοηθάει
στην αναγέννηση και ανάπλαση των κυττάρων του δέρματος
μέσω των φυτικών λιποσωμάτων.

MEN’S TREATMENT 60´/90€
Μια ολοκληρωμένη θεραπεία προσαρμοσμένη ειδικά για το
δέρμα των ανδρών επικεντρωμένη σε θαλάσσια στοιχεία.
Απελευθερώνει το δέρμα από την ένταση, και ενισχύει τη
φυσική λάμψη του. Η μάσκα από λευκό πηλό και φύκια συνδυάζει τον βαθύ καθαρισμό και δροσίζει, καταπραΰνει και εξισορροπεί το δέρμα στο πρόσωπο. Η επιδερμίδα μένει καθαρή
και λαμπερή.

BEAUTY SALON
Μανικιούρ 30´/35 €
Ημιμόνιμο Μανικιούρ 40´/45 €
Πεντικιούρ 45’/50 €
Ημιμόνιμο Πεντικιούρ 50´/60 €
Αλλαγή Χρώματος 15 €
Αλλαγή χρώματος Ημιμόνιμου 25 €
Αφαίρεση Χρώματος Ημιμόνιμου 10 €
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ΑΠΟΤΡΊΧΩΣΗ
Άνω χείλος 10´/20€
Πόδια & Μπικίνι & Μασχάλες 60´/65€
Πόδια & Μπικίνι 45’/50€
Γάμπες 20´/30€
Πόδια 40´/40€
Μασχάλες ή Μπικίνι ή Χέρια 15’/25€
Πλάτη 30´/35€
Περιποίηση φρυδιών 15’/10€

Special Packages
TOTAL RELAX 2 ΩΡΕΣ 220€
10´ Απολέπιση Σώματος
50´ Aromamassage
60´ Θεραπεία Προσώπου

ESCAPE 3 ΩΡΕΣ 270€
10´ Απολέπιση Σώματος
20´ μάσκα σώματος
50´ Mασάζ & Αρωματοθεραπεία
50´ Θεραπεία Προσώπου
30´ Μανικιούρ

MEN’S GETAWAY 3 ΩΡΕΣ 250€
20´ Απολέπιση Σώματος
60´ Mασάζ & Αρωματοθεραπεία
60´ Μen’s Treatment
40´ Πεντικιούρ
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Special Programs
“ELIXIR” RELAX – ANTI-STRESS PROGRAMME
2 DAYS / 200€
Day 1: 20´ Body Scrub, 30´ Aroma Massage’
Day 2: 20´ Body Wrap, 60´ Face Therapy’

4 DAYS / 400€
Day
Day
Day
Day

1: 20´ Body Scrub, 30´ Aroma Massage
2: 20´ Body Wrap, 60´ Face Therapy
3: 80´ Vinecine Treatment
4: 20´ Head & Face Massage ,Maniqure – Pediqure

6 DAYS / 570€
Day
Day
Day
Day
Day
Day

1: 20´ Body Scrub, 30´ Body Wrap, 30´ Aroma Massage
2: 20´ Body Wrap, 60´ Face Therapy
3: 80´ Vinecine Treatment
4: 20´ Head & Face Massage ,Maniqure - Pediqure
5: 20´ Body Wrap, 60´ Imperial Massage
6: 60´ Age Antidote Face Therapy,

SUPER – SLIM PROGRAMME
2 DAYS / 250€
Day 1: 2
 0´ Body Scrub, 20´ Sea Weed Wrap, 		
30´ Lymph massage
Day 2: 80´ Ancient Spirit Elixir

4 DAYS / 450€
Day 1: 2
 0´ Body Scrub, 20´ Sea Weed Wrap, 		
30´ Lymph massage
Day 2: 80´ Ancient Spirit Elixir
Day 3: 80´ Elixir Marine Ritual
Day 4: 80´ Body Slimming & Firming

6 DAYS / 620€
Day
Day
Day
Day
Day
Day

1: Body Scrub, 20´ Sea Weed Wrap, 30´ Lymph massage
2: 80´ Ancient Spirit Elixir
3: 80´ Elixir Marine Ritual
4: 80´ Body Slimming & Firming
5: 60´ Lymph massage
6: 60´ Elixir Body Slimming and Firming
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
•Π
 αρακαλούμε να βρίσκεστε στο ραντεβού 15 λεπτά νωρίτερα, για την υποδοχή, την αλλαγή ρούχων και τη συμπλήρωση του προσωπικού σας ερωτηματολογίου.
• Στους πελάτες παρέχονται ρόμπες, πετσέτες και παντόφλες.
• Παρακαλούμε πριν τη θεραπεία να αφαιρείτε τα κοσμήματα
και τα ρούχα σας εκτός από τα εσώρουχα. Για κάποιες από
τις θεραπείες θα προμηθεύεστε εσώρουχα μιας χρήσης.
• Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αντικείμενα που τυχόν χάσετε.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
•Κ
 ατά τη Διαρκεια της θεραπείας παρακαλούμε ενημερώστε
τους θεραπευτές μας για το αν αισθάνεστε άνετα ή όχι και
αν η θερμοκρασία δωματίου σας ικανοποιεί. Το να αισθάνεστε άνετα είναι το κυριότερο μέλημά μας.
• Ενημερώστε τους θεραπευτές μας για τυχόν εκδορές, τραυματισμούς ή πόνους σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός σας. Έτσι η
αντιμετώπιση θα είναι η πρέπουσα βάσει των δικών σας αναγκών.
• Aν έχετε ερωτήσεις ή απορίες οι θεραπευτές μας με χαρά
θα σας τις λύσουν.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας συγκεκριμένης θεραπείας,
πρέπει να μας ενημερώνετε τουλάχιστον 4 ώρες νωρίτερα
από το ραντεβού σας, ενώ στα πακέτα θεραπειών 24 ώρες
νωρίτερα. Xωρίς έγκαιρη προειδοποίηση θα επιβαρυνθείτε
για το συγκεκριμένο ραντεβού. Σε περίπτωση που καθυστερήσετε αυτό ίσως μειώσει το χρόνο που θα έχετε στη διάθεσή σας για τη θεραπεία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η είσοδος σε όλους
τους χώρους του Elixir Thalasso Spa, σε παιδιά κάτω των 16
ετών. Τα παιδιά άνω των 16 ετών, μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες, που αναφέρονται στον κατάλογο και οι
οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με την συγκατάθεση και την συνοδεία κηδεμόνα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ
•Τ
 α κινητά τηλέφωνα δεν επιτρέπονται στους χώρους του
Elixir Thalasso Spa, άλλωστε μην ξεχνάτε πως ήρθατε να
χαρίσετε στον εαυτό σας στιγμές χαλάρωσης στο σώμα και
στο πνεύμα σας.
• Σας υπενθυμίζουμε ότι το κάπνισμα στο Elixir Thalasso Spa,
απαγορεύεται. Σας ευχαριστούμε που δεν καπνίζετε!
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