


Heavenly Massage
Ουράνιο Μασάζ

A highly relaxing massage is done to slow 
down deep movements all over the body. It 
relaxes the muscles and relieves any pain. It 
also helps to rejuvenate the body. 

Ένα άκρως χαλαρωτικό μασάζ που γίνεται 
με αργές βαθιές κινήσεις σε όλο το σώμα. Χα-
λαρώνει τους μύες και ανακουφίζει από κάθε 
πόνο. Βοηθά επίσης στην αναζωογόνηση του 
σώματος.

50’  70€

Deep Tissue ( athletic) massage

It is a type of massage that focuses on relaxing 
the deeper layers of the muscle groups. The 
pressure in these areas releases the tension 
from the body.

Είναι ένα είδος μασάζ που εστιάζει στη χα-
λάρωση των βαθύτερων στοιβάδων των μυ-
ϊκών ομάδων. Η πίεση σε αυτές τις περιοχές 
απελευθερώνει την ένταση από όλο το σώμα

50’  70€



Hot Stone Massage

Massage with volcanic stones. It is a treatment 
that combines therapeutic massage with the 
application of volcanic stones to the body. 
It helps the flow of vital energy to relieve 
physical and emotional disorders. 

Μασάζ με ηφαιστειακές πέτρες. Είναι μια θε-
ραπεία που συνδυάζει το θεραπευτικό μασάζ 
με την εφαρμογή ηφαιστειακών λίθων στο 
σώμα. Βοηθά τη ροή της ζωτικής ενέργειας 
για την ανακούφιση σωματικών και συναι-
σθηματικών διαταραχών.

50’  70€

Αρχαίο Ελληνικό Παραδοσιακό Μασάζ
Ancient Greek Traditional Massage

Χρησιμοποιεί την αρχαία φιλοσοφία της πα-
ραδοσιακής ελληνικής ιατρικής του Ιπποκρά-
τη για να δημιουργήσει αρμονία, ισορροπία 
και ανακούφιση από την κούραση από το 
στρες καθώς και από τον χρόνιο πόνο. Περι-
λαμβάνει πολλές τεχνικές μασάζ όπως βαθύ 
πιέσεις, βελονισμό, χειροπρακτική μέθοδο και 
διατάσεις. Η θεραπεία αυτή γίνεται με αγνό 
ελαιόλαδο.

Uses the ancient philosophy of traditional 
Greek medicine of Hippocratic to create 
harmony, balance, and relief of tiredness from 
stress as well as from chronic pain. It includes 
several massages techniques such as deep 
tissue, acupressure, chiropractic method, and 
stretching. This therapy is performed with pure 
olive oil. 

60’   100€



Silk Massage

A relaxing massage made with apricot oil, 
rich in Vitamins A and E, with strong anti-
wrinkles action. It has the ability to reach 
the deeper layers of the skin and nourish it 
deeply, leaving the skin soft as skin

Ένα χαλαρωτικό μασάζ φτιαγμένο με λάδι 
βερίκοκου, πλούσιο σε βιταμίνες Α και Ε, με 
ισχυρή αντιρυτιδική δράση. Έχει την ικανό-
τητα να φτάνει στα βαθύτερα στρώματα 
του δέρματος και να το θρέφει βαθιά, αφή-
νοντας το δέρμα απαλό σαν δέρμα

60’    100€

Feet Massage

Reflexology relieves stress and tension 
with pressure on the reflex points. We relax 
the nerve pathways resulting in peace and 
tranquility in both body and mind.

Η Ρεφλεξολογία ανακουφίζει από το άγχος 
και την ένταση με πίεση στα αντανακλαστι-
κά σημεία. Χαλαρώνουμε τις νευρικές οδούς 
με αποτέλεσμα γαλήνη και ηρεμία τόσο στο 
σώμα όσο και στο μυαλό

30’  50€



Therapeutic Head Massage
Θεραπευτικό Μασάζ Κεφαλής

A complete treatment that focuses on the neck, 
head, and shoulders. This treatment is performed 
with hot olive oil. The head is then washed and 
wrapped with hot towels. It is the most efficient 
method for the confrontation of migraines, 
insomnia, and stress. 

Μια ολοκληρωμένη θεραπεία που εστιάζει στο 
λαιμό, το κεφάλι και τους ώμους. Η θεραπεία αυτή 
γίνεται με ζεστό ελαιόλαδο. Στη συνέχεια το κεφάλι 
πλένεται και τυλίγεται με ζεστές πετσέτες. Είναι η 
πιο αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπι-
ση της ημικρανίας, της αϋπνίας και του στρες.

30’  60€

Neck, back and shoulders

A stormy massage that is done on the back 
of the body and we focus mainly on the back 
and neck to decongest the muscles from 
tension

Ένα καταιγιστικό μασάζ που γίνεται στο πίσω 
μέρος του σώματος και εστιάζουμε κυρίως 
στην πλάτη και στον λαιμό για αποσυμφόρη-
ση των μυών από την ένταση

30’  50€



MANICURE                                                                            20.00€
Carefully clean, file, roll back the cuticles, 
scrub, massage with cream and apply the 
nail polish of your choice. 

SHELLAC SEMI
PERMANENT
MANICURE                                                                   30.00€
Relaxing treatment for hands with mani-
cure, exfoliation, hand mask, massage with 
nourishing cream and finishing with the nail 
polish of your choice and nail art. 

POLISH CHANGE                                                                   10.00€

PEDICURE                                                                                30.00€
Carefully clean, file, roll back the cuticles, 
scrub, massage with cream and apply the 
nail polish of your choice.

SHELLAC SEMI
PERMANENT
PEDICURE                                                                      40.00€
Relaxing treatment for feets with manicure, 
exfoliation,foot mask, massage with nour-
ishing cream and finishing with the nail pol-
ish of your choice and nail art. 



FACE by

 Hydra Boost treatment

Εντατική θεραπεία ενυδάτωση για επιδερμίδες 
με έλλειψη υγρασίας.  Κατάλληλη για κάθε τύπο 
δέρματος με εμφανή τα σημάδια αφυδάτωσης.
Δημιουργεί άμεσα μια νεανική και φρέσκια επι-
δερμίδα. 

Intensive hydration treatment for dehydrated skin.  
Suitable for all skin types with obvious signs of 
dehydration.
Instantly creates a youthful and fresh complexion.

30‘   30€

Moisturizing treatment

Καινοτόμος και αποτελεσματική θεραπεία προ-
σαρμοσμένη στις ανάγκες του δέρματός σας, για 
μια πολύ ξηρή και αφυδατωμένη επιδερμίδα.  Τα 
ενεργά συστατικά εφαρμόζονται με τεχνικές μα-
σάζ, ειδικά σχεδιασμένες ώστε να διεγείρουν τον 
μηχανισμό ανάπλασης και να αποτρέπουν την 
πρόωρη γήρανση.
Άμεσα ενυδατωμένη, φρέσκια και ομοιόμορφη 
επιδερμίδα.

Innovative and effective treatment tailored to the 
needs of your skin for all current skin needs for a 
dry, very dry and dehydrated skin.
Active ingredients are applied with special massage 
techniques designed to stimulate the anti-aging 
mechanism and prevent visible signs of aging.
Instantly hydrated, fresh and even skin.

50’   50€



FACE by

Calming After sun treatment

Καινοτόμος και αποτελεσματική θεραπεία 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες του δέρματός 
σας, για μια ευαίσθητη και ερεθισμένη και 
στρεσαρισμένη επιδερμίδα.
Τα ενεργά συστατικά εφαρμόζονται με τε-
χνικές μασάζ, ειδικά σχεδιασμένες ώστε να 
διεγείρουν τον μηχανισμό ανάπλασης και να 
αποτρέπουν την πρόωρη γήρανση.
Είναι η κατάλληλη θεραπεία για μετά την έκ-
θεση σας στον ήλιο. Προσφέροντα άμεση κα-
ταπράϋνση και ενυδάτωση στην καταπονημέ-
νη και ευαίσθητη επιδερμίδα.

Innovative and effective treatment tailored to 
the needs of your skin for a sensitive, stressed 
and irritated skin.
The active ingredients are applied with massage 
techniques, specially designed to stimulate 
the regeneration mechanism and prevent 
premature aging.
It is the right after sun treatment after your 
sun exposure. Offering immediate soothing and 
hydration to overworked and sensitive skin.

50’   50€



FACE by

Anti – Blemish treatment 

Καινοτόμος και αποτελεσματική θεραπεία 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες του δέρματός 
σας, για ένα μεικτό, λιπαρό και προβληματι-
κό δέρμα το οποίο τείνει προς ασφυξιακό και 
φλεγμονώδες.
Τα ενεργά συστατικά εφαρμόζονται με τε-
χνικές μασάζ, ειδικά σχεδιασμένες ώστε να 
διεγείρουν τον μηχανισμό ανάπλασης και να 
αποτρέπουν την πρόωρη γήρανση.
Θεραπεία που προάγει τον βαθύ καθαρισμό 
και χαρίζει ένα φρέσκο δέρμα χωρίς ψεγάδια, 
διεσταλμένους πόρους και τέλεια ισορροπη-
μένο.
Εάν πραγματοποιηθεί και βαθύς καθαρισμός 
τον πόρων η θεραπεία θα διαρκέσει από 60 
έως και 70 και χρεώνετε ξεχωριστά.

Innovative and effective treatment tailored to 
the needs of your skin for a combination, oily 
and problematic skin that tends to be tendency 
to acne and inflammatory.
The active ingredients are applied with massage 
techniques, specially designed to stimulate 
the regeneration mechanism and prevent 
premature aging.
A treatment that promotes deep cleansing and 
gives a fresh skin without blemishes, dilated 
pores and perfectly balanced.

50’   50€



FACE by

Anti-Aging Collagen treatment 

Εξειδικευμένη θεραπεία εντατικής σύσφιξης 
και αποκατάστασης του ιστού. Καινοτόμα 
προϊόντα βασισμένα σε συστατικά πεπτιδίων 
ενεργοποιούν τη φυσική διαδικασία παραγω-
γής κολλαγόνου και ελαστίνης.
Η ειδική υφασμάτινη μάσκα με φυσικές ίνες 
κολλαγόνου, διεγείρει τους μηχανισμούς απο-
κατάστασης του δέρματος, λειαίνει άμεσα τις 
γραμμές και τις ρυτίδες με αποτέλεσμα την 
αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος.

Specialized intensive tightening treatment for 
tissue repair. Innovative products based on 
peptide components activate the natural process 
of collagen and elastin production.
With the special fabric mask with natural 
collagen fibers. Ιt stimulates the skin’s repair 
mechanisms and instantly soothes lines and 
wrinkles, resulting in increased skin elasticity.

50’   50€



FACE by

ΑD-On eye treatment

Εξειδικευμένη θεραπεία ματιών για κουρα-
σμένα, πρησμένα και με πρώτα σημάδια γή-
ρανσης. Με τις ιδικές τεχνικές μάλαξής και με 
την χρήση των Refreshing eye pads με εκχύλι-
σμα μαγιάς.
Διεγείρουμε την μικροκυκλοφορία και μειώ-
νουμε άμεσα τους μαύρους κύκλους και τα 
πρηξίματα κάτω από την περιοχή των ματιών.  
Άμεσα ενυδατωμένη και αναζωογονημένη πε-
ριοχή των ματιών. 

Μπορεί να προστεθεί σαν επιπλέων θεραπεία 
ματιών σε μια από τις θεραπείες προσώπου.

Specialized eye treatment for tired, swollen and 
with the first signs of aging. With the special 
massage techniques and the use of Refreshing 
eye pads with yeast extract.
We stimulate the microcirculation and 
immediately reduce dark circles and puffiness 
under the eye area. Instantly hydrated and 
rejuvenated eyes.

!It can be added as an additional eye treatment 
to one of the facial treatments.

20’   30€



BODY by

Body Peeling treatment 

Θεραπεία εντατικής απολέπισης σώματος. 
Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και αφήνει 
μια ομοιόμορφη καθαρή και ενυδατωμένη 
επιδερμίδα.
Κατάλληλη για όλες τις επιδερμίδες.

Intensive body exfoliation treatment . Removes 
the dead skin cells and leaving the skin clean, 
hydrated and glowing.
Suitable for all skin types.

25’   30€



BODY by

Hydrating & Relaxing
body treatment 

Εντατική θεραπεία σώματος με στόχο την 
άμεση ενυδάτωση και χαλάρωση κατά του 
στρες. Ως βασικό άρωμα χρησιμοποιούμε την 
λεβάντα για την άμεση χαλάρωση σώματος 
και πνεύματος μέσα από την αρωματοθερα-
πεία. Η θεραπεία ξεκινάει με την διαδικασία 
απολέπισης και στην συνέχειας εμπλουτί-
ζουμε την επιδερμίδα μας την ιδική Relaxing 
BABOR SPA mask που θρέφει σε βάθος. Χα-
ρίζονταν της άμεση ενυδάτωση και θρέψει 
που διαρκεί. Ιδανική για καταπονημένες και 
αφυδατωμένες επιδερμίδες.  

Intensive body treatment with the aim of 
immediate hydration and relaxation against 
stress. As a basic aroma we use lavender for 
the immediate relaxation of body and mind 
through aromatherapy. The treatment begins 
with the exfoliation process and then we enrich 
our skin with the special Relaxing BABOR 
SPA mask that nourishes in depth. We provide 
immediate hydration and nourishment that 
lasts. Ideal for tired and dehydrated skin.

50’   50€



BODY by

Detox Body Algae treatment 

Εντατική θεραπεία σώματος με στόχο την 
άμεση αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Χρησι-
μοποιούμε την εξειδικευμένη μάσκα Algae 
Powder που περιέχει Spirulina πλούσια σε 
μέταλλά, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες.
Η θεραπεία ξεκινάει με την διαδικασία απο-
λέπισης και στην συνέχειας εμπλουτίζουμε 
την επιδερμίδα μας με την ιδική μάσκα με από 
άλγη που θρέφει και αποτοξινώνει σε βάθος.
Χαρίζονταν της άμεσα μια φρέσκια ροδαλή, 
ενυδατωμένη και με σφριγηλή όψη επιδερ-
μίδα.   

Intensive body treatment with the aim of 
immediate detoxification and hydration. We 
use the specialized Algae Powder mask that 
contains Spirulina rich in minerals, trace 
elements and vitamins.
The treatment begins with the exfoliation 
process and then we enrich our skin with the 
special mask with algae that nourishes and 
detoxifies deeply the skin.
The skin fells immediately fresh, hydrated and 
with a firm sensation.

50’   50€



BODY by

Stop Cellulite wraps

Εξειδικευμένη θεραπεία κατά της κυτταρίτι-
δας και της μείωσης του λίπους.
Δραστικά συστατικά πεπτιδίων μειώνουν τα 
αποθέματα λίπους, συσφίγγουν των συνδε-
τικό ιστό και μειώνοντας την όψη φλούδας 
πορτοκαλιού.
Προσφέροντας άμεσα μια ομοιόμορφη και 
σιγηλή όψη στις προβληματικές περιοχές. 

The specialized treatment against cellulite and 
fat reduction.
Active peptide ingredients reduce fat stores, 
tighten connective tissue and reduce the 
appearance of orange peel.
Immediate results for an more slimmer, even 
and tightened looking skin. Specialized for the 
problem body areas.

50’   50€


