
                                                                       ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

*Όλες οι  μεμονωμένες θεραπείες άνω  των 60΄ περιλαμβάνουν την χρήση σάουνας (σύμφωνα με διαθεσιμότητα) 

*Όλες  οι  θεραπείες πακέτων  και το SWELL ,περιλαμβάνουν την χρήση τζακούζι και σάουνας (σύμφωνα με διαθεσιμότητα) 

ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ                                                                                             30’Ι 20e / 45’ I 30e  / 60’ I 40e 

Iδανικό για όσους πρωτοξεκινούν συνεδρίες παρεμβαίνοντας στο σώμα με λεπτούς χειρισμούς και απαλές 

μαλάξεις. Κατάλληλο  για την αντιμετώπιση του πόνου και τη βελτίωση του κυκλοφορικού γενικότερα 

 

ΜΑΣΑΖ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ                                                                                                                 30’Ι 20e / 45’ I 30e   

Ενδείκνυται από τον 3ο μήνα της κύησης στις εγκύους που έχουν μια ομαλή εγκυμοσύνη. Εφαρμόζεται σε πλάγια 

ή καθιστή στάση με διάφορες τεχνικές και ειδικές μαλάξεις που εστιάζουν σ τις καταπονημένες περιοχές. 

 

ΜΑΣΑΖ ΜΕ  ΖΕΣΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ (Hot Stones)                                                                                        60’ I 50e 

Ζεστές μαύρες πέτρες τοποθετούνται  στο σώμα με ειδικές μαλάξεις  ,προκαλώντας θερμότητα που  ανακουφίζει 

άμεσα από τους μυϊκούς πόνους προσφέροντας μεγαλύτερη ηρεμιστική και χαλαρωτική επίδραση . 

 

 ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ (Cupping  Therapy )                                                                                   60’ I 50e 

 Απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα έντονο, διαφορετικό και θεραπευτικό μασάζ που χαλαρώνει σε βάθος τους 

μύες καθώς χαρίζει ευεξία και αποτοξίνωση.  

 

ΜΑΣΑΖ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ                                                                                                      45΄Ι 40e  /    60’ I 50e 

Αυτή τη τεχνική μάλαξης προσφέρει γρήγορη και αποτελεσματική αποτοξίνωση του οργανισμού, καλύτερη 

κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου, τοπική αναζωογόνηση του δέρματος, μείωση της κυτταρίτιδας και 

φυσικό αδυνάτισμα.   

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ (Αποκατάστασης)                                                                          45’ Ι 35e  /     60’ I 45e 

 Απευθύνετε σε όσους ασκούν έντονη φυσική δραστηριότητα, όχι μόνο στους επαγγελματίες αθλητές. Πλήρες 

μασαζ  βαθιάς πίεσης που στοχεύει στην ανακούφιση των μυοσκελετικών πόνων όπως αυχενικό σύνδρομο, 

οσφυαλγία, δυσκαμψία στο σώμα μετά από τραυματισμούς ή βεβαρημένη προπόνηση . 

 

ΜΑΣΑΖ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ (Couples Massage)                                                                                              60’ Ι 90 e 

Το μασάζ ζευγαριών είναι μία θεραπεία μασάζ που μπορείτε να απολαύσετε παρέα με το ταίρι σας ή με κάποιο 

αγαπημένο σας πρόσωπο ,ενώ  βρίσκεστε  ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο και λαμβάνετε θεραπεία μασάζ (ίδια ή 

διαφορετική, όπως επιλέξετε). Στην τιμή Περιλαμβάνετε  ένα μπουκάλι κρασί και μια φρουτοσαλάτα 

 

ΤΑΥΛΑΝΔΕΖΙΚΟ ΜΑΣΑΖ  (Thai Massage)                                                                     45’ Ι 35e  /     60’ I 45e 

Συνδιασμός ταυλανδέζικων  μαλάξεων ,όπως διατάσεις, λαβές και ρεφλεξολογικές πιέσεις, που βοηθούν το σώμα 

να ξεκλειδώσει με και να  ξεμπλοκάρει τα ενεργειακά κέντρα απελευθερώνοντας την ροή της ενέργειας . 

 

SWELL MASSAGE **                                                                                                                                90’ Ι 60e                                                                                                       

Premium θεραπεία ενυδάτωσης προσώπου και σώματος που περιλαμβάνει  την εφαρμογή  peeling  ,επιδρώντας 

ευεργετικά στην εμφάνιση της επιδερμίδας. Η δράση του μασάζ φτάνει υποδόρια, βοηθώντας στην ενεργοποίηση 

φυσικών συστατικών του οργανισμού. 

 

ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                                                                                             20’ Ι 25e   

Μια ειδική μάλαξη προσώπου για την μετακίνηση της λέμφου, την αποβολή των τοξινών και την γενική 

αναζωογόνηση του δέρματος. που συμβάλει στην αποτοξίνωση και ανανέωση των ιστών . 



                                            

                                                       ΠΑΚΕΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

 

* Χρήση των υπηρεσιών κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή Online κράτησης μέσω social media. 

 

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ 45’ massage                                                                         160 e ( Τιμές ξεκινούν από 26e /massage)               

Ιδανική επιλογή για όσους  δεν έχουν αρκετό χρόνο και θέλουν να εξοικειωθούν με το μασάζ. 

 6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ 60’ massage                                                                         200 e ( Τιμές ξεκινούν από 33e /massage)        

 Ιδανική επιλογή για όσους   επιθυμούν να αφιερώσουν χρόνο  δοκιμάζοντας καινούργιες  εμπειρίες μασάζ. 

  6 ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 60’ massage (24 επισκέψεις)                                                    600 e ( Τιμές ξεκινούν από25e /massage)        

Κατάλληλο για όσους επιθυμούν να εντάξουν το μασάζ στην καθημερινότητα τους  ,αφιερώνοντας  χρόνο      

  1 φορά την εβδομάδα  για την διάρκεια 6 μηνών.  

  ΕΤΗΣΙΟ PREMIUM  ΤΩΝ 60’ massage (60 επισκέψεις)                                1000 e ( Τιμές ξεκινούν από 17e /massage)        

 Ιδανική επιλογή για τους λάτρεις του μασάζ και εκείνους που επιλέγουν έναν καθημερινό τρόπο ζωής ,     

ανανέωσης   και ευεξίας.  

         

                                                                              PRIVΑΤΕ EVENT     

*Τιμή Κατόπιν Συννενόησης  .Δυνατότητα στολισμού    

 BACHELORETTE                                                                                                                             

 Ιδανική επιλογή για  την ‘’τελευταία΄΄ συνάντηση της εργένικης ζωής της μέλλουσας νύφης με τις φίλες της.  

 BABY SHOWER            

Ιδανική επιλογή για  την μέλλουσας μανούλα και  τις φίλες της. Λίγες στιγμές χαλάρωσης ,λίγο πριν τον ερχομό 

του νέου μέλους.        

BIRTHDAY SURPRISE  

Ιδανικό δώρο προς αγαπημένα πρόσωπα.  

WEDDING PROPOSAL( Πρόταση Γάμου) 

Εάν επιθυμείτε να σας θυμούνται για πάντα, αυτή η πρόταση γάμου είναι η ιδανική λύση.  


