ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ EUPHORIA
Καλοκαιρινή ενυδάτωση προσώπου 25’

ΜΑΣΑΖ EUPHORIA
29€

Παραδοσιακό Μασάζ με κρητικό ελαιόλαδο

Σύντομης διάρκειας, ενυδατική και αποτελεσματική

Χαλαρωτικό μασάζ σώματος με τη χρήση παραδοσιακού
έξτρα παρθένου κρητικού ελαιολάδου

Θεραπεία Αιγαίο για βαθύ καθαρισμό

Αρωματοθεραπεία για απόλυτη χαλάρωση

70’
65€
Η θεραπεία είναι κατάλληλη και για γυναίκες και για άνδρες.
Προσφέρετε στον εαυτό σας μία θεραπεία βαθύ καθαρισμού πόρων,
απολέπισης με θερμό ατμό. Η μάσκα λείανσης θα αφήσει το δέρμα σας
ανανεωμένο και καθαρό.

Οινοθεραπεία βαθιάς ενυδάτωσης με μαστίχα 50’

50€

Συνδυασμός από μαστίχα, κρασί, βότανα και βιταμίνες. Εξαιρετικά
αποτελέσματα: δέρμα βαθιά ενυδατωμένο και λαμπερό.

New face Ισορροπία και αναδόμηση 50’

49€
Θεραπεία για καταπράυνση και εξισορρόπηση. Κατάλληλη για ταλαιπωρημένο,
ευαίσθητο και ακνεϊκό δέρμα Περιλαμβάνει μασάζ προσώπου.

Θεραπεία προσώπου βασισμένη στο ελαιόλαδο 50’

55€
Θεραπεία βασισμένη στις μοναδικές ευεργετικές ιδιότητες του ελληνικού
ελαιολάδου και του πράσινου αργίλου. Το ελαιόλαδο θρέφει και αναδομεί
το δέρμα ενώ παράλληλα ο πράσινος άργιλος αποκαθιστά τη λειτουργία
των κυττάρων. Το δέρμα αναζωογονείται και θρέφεται ενώ παράλληλα
εκπέμπει λάμψη υγείας. Περιλαμβάνει μασάζ προσώπου.

Lifting Euphoria 50’

ΠΑΚΕΤΑ EUPHORIA
55’ 49€
25’ 30€

Ζεστό λάδι με ένα μείγμα από αιθέρια έλαια της επιλογής
55’ 59€
σας χρησιμοποιούνται για τη μάλαξη όλου του σώματός σας. 25’ 35€
Σχεδιασμένο ώστε να ηρεμεί το πνεύμα και να αναπτερώνει το ηθικό

Σουηδικό μασάζ

55’
Ένα είδος θεραπευτικού μασάζ, το οποίο μέσα από μία ευρεία
ποικιλία τεχνικών και εφαρμογής πίεσης απελευθερώνει τους μύες
από την ένταση και τους πόνους.

Μασάζ πλάτης και ώμων για αναζωογόνηση 25’

35€
Μασάζ σύντομης διάρκειας εστιασμένο ειδικά στην πλάτη, το λαιμό και τους
ώμους με σκοπό την ανακούφιση από την ένταση την ενίσχυση της ευεξίας.

Μασάζ με θερμές πέτρες 70’

70€

Θερμά ηφαιστειακά πετρώματα χρησιμοποιούνται ως προέκταση
των χεριών του θεραπευτή, προσφέροντας στους μύες την απαραίτητη
θερμότητα. Ο συνδυασμός με τεχνικές σουηδικού μασάζ δίνει
αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Κάτι περισσότερο από ένα τυπικό μασάζ

Ρεφλεξολογία Euphoria (πέλματα) 25’

25€

Η Ρεφλεξολογία παρέχει μία μοναδική αίσθηση χαλάρωσης
χρησιμοποιώντας την πίεση σε συγκεκριμένα ενεργειακά σημεία
τα οποία αντικατοπτρίζουν τη δομή του σώματος

59€
Ειδική θεραπεία προσώπου, ιδανική για ώριμο και ξερό τύπο δέρματος.
Ανανεώνει τα κύτταρα ενώ παράλληλα η μάσκα σύσφιξης δίνει νεανική
όψη και αποτοξινώνει για απόλυτη λάμψη. Περιλαμβάνει μασάζ προσώπου.

Μασάζ για το πρόσωπο, λαιμό και κρανίο το οποίο δίνει μία σπουδαία
αίσθηση ευεξίας και χαλάρωσης.

Μεσογειακή θεραπεία Ματιών 25’

Μασάζ εστιασμένο κυρίως στις προβληματικές περιοχές με ειδική
κρέμα για ταχεία θεραπεία. Για καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται
η επανάληψη των συνεδριών

19€
Σχεδιασμένη ώστε να ελαχιστοποιεί τις λεπτές γραμμές και να μειώνει
τους μαύρους κύκλους. Κατάλληλη επίσης και για κουρασμένα μάτια
καθώς χαρίζει βαθιά ενυδάτωση γύρω από τα μάτια

69€

Μασάζ κεφαλής για ευεξία 25’
Αντι- κυτταριτιδικό μασάζ 25’

*** Δυνατότητα χρήσης διπλή σουίτας για οποιοδήποτε τύπο μασάζ

Από την κορυφή ως τα νύχια

90min
Καλοκαιρινή ενυδάτωση προσώπου 30min
Απολέπιση σώματος 30min
Βασικό Μανικιούρ 30min

Συνεδρία Antistress

150min
Euphoria Χαμάμ, Σάουνα, Τζακούζι 30min
Μασάζ της επιλογής σας 55min
Θεραπεία προσώπου της επιλογής σας 50min

75€

110€

Just the 2 of us...

Καλύτερα οι δύο μας 90min
120€
2 X ιδιωτική χρήση των Euphoria Χαμάμ, Σάουνα, Τζακούζι
συνοδεία με ένα μπουκάλι σαμπάνιας !!! 30min
2 X Μασάζ αρωματοθεραπείας
σε διπλή σουίτα 55min

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ EUPHORIA
Απολέπιση σώματος 25’

30€
Προετοιμάστε το δέρμα σας για ένα τέλειο μαύρισμα απομακρίνοντας
τα νεκρά κύτταρα με ελαιόλαδο και θαλασσινό αλάτι

Olive oil spa day (2=1) 55’

Αυτή η θεραπεία αποτελείται από 2 στάδια. Ξεκινάτε μία ήπια
απολέπιση με μείγμα από κουκούτσι ελιάς, το οποίο αφήνει
το δέρμα σας μαλακό και μεταξένιo, συνεχίζετε με ένα χαλαρωτικό
μασάζ με ελαιόλαδο για την πλάτη και τα πόδια.

55€

Lifting Euphoria
29€

55’
65€
Η εξειδικευμένη αυτή θεραπεία σώματος προσφέρει σύσφιξη και
ενυδάτωση σε τρία στάδια, ξεκινώντας από την απολέπιση, συνεχίζοντας με
την μάσκα σύσφιξης σώματος και τελειώνοντας με απαλό μασάζ ενυδατικής
αντιρυτιδικής κρέμας σώματος σε όλο το σώμα για άμεσα αποτελέσματα.

Αδυνατιστική μάσκα άλγης 55’
35€

65€
Αυτή η ειδική μάσκα σώματος με φύκια ενεργοποιεί την λιπόλυση και μειώνει
την επανεμφάνιση της κυτταρίτιδας. Αποτοξινώνει και τονώνει το δέρμα. Για
καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται η επανάληψη των συνεδριών.

Βαθιά ενυδάτωση με ελαιόλαδο 55’

65€
Απολαύστε τη αίσθηση φρεσκάδας αυτής της μοναδικής θεραπείας βαθιάς
ενυδάτωσης σώματος, η οποία ξεκινά με ένα βαθύ peeling, συνεχίζεται
με μία ενυδατική μάσκα και ολοκληρώνεται με ελαιόλαδο σώματος.

ΠΕΡΙΠΟIΗΣΗ ΑΚΡΩΝ

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Euphoria

XΕΡΙΑ
Βασικό μανικιούρ
30’
Γαλλικό μανικιούρ
30’
Μανικιούρ shellac
40’
Μανικιούρ Γαλλικό shellac
45’
Σπα μανικιούρ (για κυρίους και κυρίες)
45’
Μανικιούρ για κυρίους
20’
Σχήμα και χρώμα
10’
ΠΟΔΙΑ
Βασικό πεντικιούρ
30’
Γαλλικό πεντικιούρ
30’
Πεντικιούρ shellac
50’
Πεντικιούρ γαλλικό shellac
50’
Σπα Πεντικιούρ (για κυρίες και κυρίους)
60’
Ειδικό πεντικιούρ με παραφίνη
60’
Διακόσμηση νυχιών (η τιμή ποικίλει ανάλογα το σχέδιο και την ποσότητα)

18€
20€
25€
28€
28€
15€
10€

10€
15€
15€
12€
15€
18€
20€
25€
35€
55€

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ
Άνω χείλος/ πηγούνι
Σχήμα Φρυδιού
Μασχάλη
Χέρι
Μισό πόδι
Ολόκληρο πόδι
Πλάτη
Στήθος
Γραμμή μπικίνι
Μπικίνι Brazilian

10’
10’
15’
25’
25’
45’
25’
25’
15’
30’

Χαμάμ Euphoria

10€

25’

10€

25’

Τζακούζι Euphoria 25’
Συνδυασμός υδροθεραπειών

10€
25’

(Χαμάμ, Σάουνα, Τζακούζι)
*** Ιδιωτική χρήση για όλους τους τύπους υδροθεραπειών Euphoria

25€
29€
32€
35€
35€
35€
2€

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ EUPHORIA
Λούσιμο και θεραπεία ενυδάτωσης
Λούσιμο και Μάσκα μαλλιών ελαιολάδου ανανέωσης και αναδόμησης
Κούρεμα
Παιδικό κούρεμα
Λούσιμο και στέγνωμα (κοντά μαλλιά)
Λούσιμο και στέγνωμα (μεσαίου μήκους μαλλιά)
Λούσιμο και στέγνωμα (Μακριά μαλλιά)
Βάψιμο ρίζας
Βάψιμο όλο το μήκος
Ανταύγειες (τμήμα μαλλιών / σύνολο μαλλιών)
35€ /

Σάουνα Euphoria

10€
10€
10€
15€
15€
30€
25€
20€
15€
30€

20€

