EUPHORIA ΜΑΣΑΖ
€

Παραδοσιακό Μασάζ με Κρητικό Ελαιόλαδο (25 min. or 50 min.)

Aπόλυτα ενυδατικό μασάζ με ελαιόλαδο που αναζωογονεί τόσο το πνεύμα όσο και το σώμα,
τρέφοντας σε βάθος την επιδερμίδα σας. Το ελαιόλαδο αποτελεί ιδανική τροφή ενυδάτωσης.
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Χαλαρωτικό Μασάζ Αρωματοθεραπείας (55 min.)

Η θεραπεία αυτή συνδυάζοντας τη δύναμη των αιθέριων ελαίων με την τεχνική του χαλαρωτικού
μασάζ βελτιώνει τη σωματική και ψυχική σας ευεξία. Το άρωμα του αιθέριου ελαίου θα χαλαρώσει
το μυαλό και τα συναισθήματα σας και θα μειώσει το στρες.

EUPHORIA ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
€

Euphoria Ενυδάτωση (50 min.)

Μια θεραπεία προσώπου, αποκλειστικά σχεδιασμένη να αυξήσει τα επίπεδα ενυδάτωσης του δέρματος.
Η μάσκα από πολυβιταμίνες παρέχει ένα ισχυρό συνδυασμό φυσικών συστατικών και βιταμινών,
η οποία θρέφει το πρόσωπο σας και αφήνει ένα βαθιά ενυδατωμένο, φρέσκο και λαμπερό δέρμα.

Euphoria Lifting (60 min.)

Αποκλειστικά αναζωογονητική θεραπεία για το πρόσωπο και τα μάτια που βελτιώνει
τη συνολική εμφάνιση της επιδερμίδας. Ανακαλύψτε τα οφέλη μιας μάσκας ομορφιάς για φυσικό
lifting με βιολογικό ελαιόλαδο και εκχύλισμα μελιού που τρέφει και αναμορφώνει το δέρμα

Βαθύς Καθαρισμός (70 min.)

Ολοκληρωμένη θεραπεία προσώπου, η οποία βασίζεται στη χρήση ατμού
που επιτρέπει το βαθύ καθαρισμό και την απολέπιση της επιδερμίδας.
Η μάσκα που ακολουθεί αφήνει το δέρμα σας αναζωογονημένο, καθαρό και μεταξένια απαλό.

Ενυδάτωση για Άνδρες (50 min.)

Μια εξαιρετικά αποτελεσματική περιποίηση προσώπου κατάλληλη για το ανδρικό δέρμα. Αναζωογόνηση,
ενυδάτωση & αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος, χάρη σε ένα σύμπλεγμα βιταμινών της Κρητικής γης

Κρητική θεραπεία προσώπου (25 min.)

Το μασάζ στο πρόσωπο προάγει τη ροή του οξυγόνου και του αίματος, μειώνοντας την ένταση
και κάνει το δέρμα πιο σφριγηλό. Η μάλαξη με παραδοσιακό αιθέριο έλαιο ενυδατώνει και
αναζωογονεί την επιδερμίδα σας.

Euphoria Θεραπεία Ματιών (25 min.)

Μια ενυδατική θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη για την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια.
Η μάσκα με αλόη σε συνδυασμό με απαλό μασάζ μειώνουν τα σημάδια γήρανσης και απομακρύνουν το στρες.
Η εμπλουτισμένη κρέμα ματιών ενυδατώνει και τονώνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας.
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Δυνατό Μασάζ (55 min.)

Η χρήση ειδικά σχεδιασμένων τεχνικών μασάζ βοηθά στη μείωση του στρες, του άγχους
και της έντασης των μυών. Εστιάζοντας στα βαθύτερα στρώματα των μυών μειώνει τα συμπτώματα
της κόπωσης και αυξάνει τη μυϊκή ευελιξία.

Καταπραϋντικό Μασάζ Πλάτης (30 min.)
65

69
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Ένα μοναδικό μασάζ που εστιάζει κυρίως σε πλάτη, αυχένα και ώμους ανακουφίζοντας την ένταση
και ενισχύοντας την ευημερία σας. Μια προηγμένη τεχνική μασάζ σε εστιασμένες περιοχές του σώματος
σε συνδυασμό με τη χρήση παραδοσιακών αιθέριων ελαίων ενθαρρύνει τη χαλάρωση των μυών
και βελτιώνει τη ροή του αίματος.

EUPHORIA ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
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Χαλαρωτικό Μασάζ Κεφαλής και Αυχένα (25 min.)

29

Ρεφλεξολογία (25 min.)

25

Μασάζ με Θερμές Πέτρες (70 min.)

75

Η απόλυτα χαλαρωτική εμπειρία μασάζ συνδυασμένη με Κρητικό αιθέριο έλαιο θρέφει το τριχωτό
της κεφαλής και τα μαλλιά, προσφέροντας μια ανανεωμένη αίσθηση ευεξίας και ηρεμίας.
Αυτή η αρχαία ολιστική προσέγγιση ασκεί πίεση σε ενεργειακά αντανακλαστικά σημεία στα πόδια,
που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα όργανα του σώματος. Ρυθμίζοντας το νευρικό σύστημα και
βελτιώνοντας τη συγκέντρωση, τη μνήμη και την ποιότητα του ύπνου.
Χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα, όπου χρησιμοποιούμε θερμαινόμενες, λείες πέτρες λάβας,
οι οποίες τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία του σώματος και σε συνδυασμό με τη μάλαξη με ελαιόλαδο
μειώνεται η μυϊκή ένταση. Προωθεί τη βαθιά χαλάρωση και καταπραΰνει το νευρικό σύστημα.

Μασάζ με Κερί (55 min.)

65

Μασάζ για Εγκύους (55 min.)
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Μοναδική θεραπεία σώματος που προσφέρει μια ζεστή, αρωματική, απαλή εμπειρία μασάζ.
Χρησιμοποιώντας ένα κερί από 100% φυσικά συστατικά παρέχει μια ζεστή αίσθηση χαλάρωσης και
βαθιάς ενυδάτωσης. Πέρα από την εμπειρία ενός τυπικού μασάζ.
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Ένα χαλαρωτικό μασάζ ειδικά σχεδιασμένο για την περίοδο της εγκυμοσύνης που προσφέρει άνεση και
αίσθηση ευεξίας για τη νέα μητέρα. Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, ανακουφίζει τους πονεμένους
μυς και μειώνει το πρήξιμο. (Κατάλληλο μετά την 14η εβδομάδα)

€

Euphoria Ενυδάτωση Σώματος (70 min.)

65

Euphoria Lifting Σώματος (70 min.)

65

Απολέπιση και Μασάζ (80 min.)

69

Express Απολέπιση Σώματος (25 min.)
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Μασάζ κατά της Κυτταρίτιδας (25 min.)

35

Θεραπεία After Sun για Πρόσωπο & Σώμα (55 min.)

55

Απολαύστε τη φρεσκάδα αυτής της μοναδικής θεραπείας βαθιάς ενυδάτωσης που περιλαμβάνει μάσκα
με πράσινη άργιλο και γαλάκτωμα σώματος με αλόη. Η αλόη σε συνδυασμό με τα εκχυλίσματα από μάραθο
και δίκταμο δίνουν αίσθηση ενυδάτωσης που διαρκεί..
Η θεραπεία φυσικού lifting περιλαμβάνει 2 στάδια και ενισχύει τη αποκατάσταση της νεανικότητας
του δέρματος. Ξεκινάμε με μια μάσκα σώματος με αντιγηραντικά οφέλη & ολοκληρώνουμε με ένα ενυδατικό
γαλάκτωμα που απλώνεται σε όλο το σώμα, εξομαλύνοντας τα σημάδια γήρανσης της επιδερμίδας.
Μια απόλυτη εμπειρία απολέπισης σώματος με ελαιόλαδο και θαλασσινό αλάτι που αφαιρεί
τα νεκρά κύτταρα του δέρματος αφήνοντας το πλήρως αποτοξινωμένο και υπέροχα μεταξένιο.
Ακολουθεί χαλαρωτικό μασάζ που αφυπνίζει τις αισθήσεις.
Βαθιά απολέπιση σε όλο το σώμα με θαλασσινό αλάτι και κρητικό ελαιόλαδο που θρέφει το δέρμα σας.
Η θεραπεία ολοκληρώνεται με ένα γαλάκτωμα σώματος που αφήνει το δέρμα μεταξένια απαλό.
Χρησιμοποιώντας τεχνικές βαθιάς πίεσης το μασάζ κυτταρίτιδας επικεντρώνεται στην τόνωση των αιμοφόρων
αγγείων στο δέρμα, στις περιοχές που η κυτταρίτιδα είναι πιο ορατή. Καθαρίζει τα λεμφοκύτταρα από

Ανακουφίστε και ενυδατώστε την επιδερμίδα σας μετά την έκθεση στον ήλιο
με μάσκα αλόης και με ένα δροσιστικό γαλάκτωμα εμπλουτισμένο με ελαιόλαδο
και γιαούρτι. Με θεραπευτικές ιδιότητες που ανακουφίζουν από τις επιπτώσεις
του ήλιου και αναζωογονούν και ενυδατώνουν την επιδερμίδα.

