ΜΑΣΑΖ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 25’ | ΤΙΜΗ 25€
Massage face & head
Αναζωογονητικό μασάζ στο πρόσωπο και στο τριχωτό της κεφαλής, με ειδικές πιέσεις που χαλαρώνουν και αποβάλλουν τα σημάδια της κούρασης.
Contouring slimming massage
ΧΡΟΝΟΣ 25’ | ΤΙΜΗ 45€
Χειρομάλαξη για αδυνάτισμα και κυτταρίτιδα. Μασάζ γλυπτικής γλουτών και
μηρών με τη βοήθεια των δραστικών συστατικών της Sueda – Maritima
παράκτιου φυτού, που στοχεύει στη μείωση του όγκου των λιποκυττάρων.
Relax Massage ΧΡΟΝΟΣ 25’ /55’ Monday to Friday | ΤΙΜΗ 25€/50€
ΧΡΟΝΟΣ 25’ /55’ Weekend | ΤΙΜΗ 30€/60€

Μυοχαλαρωτικό μασάζ με αιθέρια έλαια λεβάντας και κοκτέιλ θαλάσσιων
συστατικών που ανακουφίζει τα σημεία έντασης, ηρεμεί το νευρικό σύστημα
και ξεκουράζει το σώμα.
Back - Neck - Shoulders
ΧΡΟΝΟΣ 45’ | ΤΙΜΗ 50€
Βαθύτατα χαλαρωτικό μασάζ που στοχεύει στην απέλευθέρωση του άγχους
και την μυική χαλάρωση στην περιοχή του αυχένα και της πλάτης. Ανακουφίζει από πονοκεφάλους και μπορεί να βοηθήσει στην μείωση καταθλιπτικών συναισθημάτων.
Holistic Massage
ΧΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 70€
Συνδυασμός τεχνικής μασάζ εμπνευσμένος από τις πέντε ηπείρους, με θερμό λάδι και έκδοχα από το λουλούδι της ερήμου, πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και
ρινίσματα μετάλλων.
Aroma Massage
ΧΡΟΝΟΣ 85’ | ΤΙΜΗ 90€
Χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα και το πρόσωπο με φυσικό λάδι βερίκοκου και εκχυλίσματα αρωματικών φυτών και βοτάνων.

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΉΣ
Αποτρίχωση με κερί
Ολόκληρο πόδι
Κνήμη/γάμπα
Χέρι
Μισό χέρι
Μπικίνι
Πλάτη/Στήθος
Χείλος
Πηγούνι
Ολόκληρο πρόσωπο
Φρύδια
Μασχάλη

30 €
20 €
20 €
15 €
20 €
35 €
15 €
15 €
35 €
10 €
15 €

Manicure ∕ Pedicure

Lymphatic Detox massage
ΧΡΟΝΟΣ 45’ | ΤΙΜΗ 60€
Treasure of the sea
Απολαύστε αποτοξινωτικό μασάζ με προϊόντα από τους θησαυρούς των θαλασσών.

Βασικό μανικιούρ
Βασικό πεντικιούρ
Γαλλικό μανικιούρ
Γαλλικό πεντικιούρ
Spa Μανικιούρ/Πεντικιούρ

Lava shells massage
ΧΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 70€
Η μοναδικότητα του Lava Shells μασάζ είναι η δύναμη της ζέστης και της
αφής. Απολαύστε ένα τροπικό μασάζ με αληθινά όστρακα του Ειρηνικού
ωκεανού που δημιουργούν μία πραγματικά αξέχαστη εμπειρία.

Fitness & Pool area

Candle massage
ΧΡΟΝΟΣ 50’ | ΤΙΜΗ 60€
Το μασάζ με τα ζεστά κεριά δημιουργεί μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Το φίνο
κρεμώδες ζεστό κερί ρέει πάνω στο σώμα θρέφοντας σε βάθος το δέρμα,
ενώ ένας συνδυασμός μαλάξεων και απαλών πιέσεων χαλαρώνουν το μυϊκό σύστημα και σας προσκαλούν σε μια απολαυστική απόδραση των αισθήσεων.

Χρήση εσωτερικής πισίνας ∕
ανά επίσκεψη
Χρήση εσωτερικής πισίνας και
Γυμναστηρίου ∕ ανά επίσκεψη

15 €
18 €
18 €
20 €
25€ / 30€

10 €
20 €

Spa heated area, hydromassage
Χρήση θερμαινόμενου τζακούζι,
Steam room, Sauna ∕ ανά επίσκεψη
Χρήση εσωτερικής πισίνας,
θερμαινόμενου τζακούζι,
Steam room, Sauna / ανά επίσκεψη

25 €
25€

Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται κατόπιν ραντεβού

SPA CENTER
Alkyon Resort Hotel & Spa
Βραχάτι Κορινθία, T.: 27410 52010
SPA CENTER, Τ.: 27410 52011
Email: spa@alkyonhotel.gr
Web: www.alkyonhotel.gr

FACIAL TREATMENTS

BODY TREATMENTS

Facial purifying treatment
ΧΡΟΝΟΣ 75’–80’ | ΤΙΜΗ 70€
(Βαθύς καθαρισμός & ενυδάτωση)
Βαθύς καθαρισμός του προσώπου με ατμό και αποτοξίνωση με ειδική φροντίδα ενυδάτωσης.

Soothing hydrating body
ΧΡΟΝΟΣ 45’ | ΤΙΜΗ 50€
treatment
Περιποίηση που καταπραΰνει και ενυδατώνει το δέρμα μετά από έντονη παραμονή στον ήλιο.

Spa–Prestige facial treatment
ΧΡΟΝΟΣ 35’ | ΤΙΜΗ 45€
(Ενυδάτωση προσώπου)
Αναζωογόνηση, λάμψη κι ενυδάτωση στο δέρμα σας

Leg Revival – cryotonic treatment ΧΡΟΝΟΣ 35’ | ΤΙΜΗ 40€
Ειδική περιποίηση που ανακουφίζει και απαλύνει τα πρησμένα κουρασμένα
πόδια.

ΧΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 55€
Hydra Originel Treatment
Θεραπεία αναζωογόνησης προσώπου με οργανικά φύκια που συνδυάζει
την αποτοξίνωση και την ενυδάτωση με υψηλής απόδοσης οργανικά θαλάσσια δραστικά συστατικά για ένα δέρμα πιο υγιές, σφριγηλό και λαμπερό.

ΧΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 60€
Cocoon detoxifying
body treatment
Απολαυστική περιποίηση με μάσκα αφρώδους αυτοθερμαινόμενης λάσπης
που αποτοξινώνει τον οργανισμό.

City – Life freshness treatment
ΧΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 55€
Εξειδικευμένη περιποίηση κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την επαναφορά της ζωτικότητας, φρεσκάδας και λάμψης στο δέρμα.

Detoxifying and slimming
ΧΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 70€
thalasso treatment
Ολόσωμη φροντίδα για αποτοξίνωση και αύξηση του μεταβολισμού. Βοηθά
στη σμίλευση της σιλουέτας.

Douceur Marine –
ΧΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 55€
Protection after sun
Ιδανική φροντίδα για το ευαίσθητο δέρμα που ηρεμεί και ανακουφίζει άμεσα, ιδιαίτερα μετά από υπερβολική έκθεση στον ήλιο.
Extended Youth ANAGENNESIS ΧΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 70€
Αντιρυτιδική – Συσφικτική θεραπεία για παρατεταμένη νεότητα. Τα θαλάσσια
μακρομόρια συντελούν στην αναδόμηση των κυττάρων και στην παραγωγή
του κολλαγόνου και της ελαστίνης.
Caviar Lifting
ΧΡΟΝΟΣ 75’ | ΤΙΜΗ 80€
Θεραπεία τριπλής δράσης. Λείανση των ρυτίδων χάρη στο χαβιάρι, lifting με
ginseng, ενυδάτωση και λάμψη.
ΧΡΟΝΟΣ 50’ | ΤΙΜΗ 65€
Sea Masculin Special Men Care
Περιποίηση αποτοξίνωσης και οξυγόνωσης ειδική για το ανδρικό δέρμα.
1001 Flower Monoi facial
ΧΡΟΝΟΣ 75’ | ΤΙΜΗ 75€
hydrating treatment
Αποκτήστε λάμψη - ενυδάτωση και απαλότητα με την αλάθητη συνταγή
ομορφιάς από «1001 λουλούδια «Mοnoi».

Spa Jet
ΧΡΟΝΟΣ 30’ | ΤΙΜΗ 40€
Ένας συνδυασμός hamam και υδρομασάζ με χαλαρωτική και αποτοξινωτική δράση.

ALTERNATIVE FACIAL
AND BODY TREATMENTS
SPA RITUALS
ΧΡΟΝΟΣ 90’ | ΤΙΜΗ 100€
Golden Spa Therapy
Η λαμπερή αυτή περιποίηση ομορφιάς προσφέρει μία εντυπωσιακή εμπειρία αναζωογόνησης για το δέρμα και χαλάρωσης για το σώμα. Η εκπληκτική
δύναμη ανανέωσης του Χρυσού 24Κ σε συνδυασμό με δύο αντιγηραντικά
άνθη τονώνουν και ομορφαίνουν το πρόσωπο και το σώμα.
ΧΡΟΝΟΣ 90’ | ΤΙΜΗ 100€
Aroma Mineral Rhassoul
Sultan’s Veil
Ανακαλύψτε τη μαγεία της Ανατολής με μια φροντίδα που συνδυάζει τις καθαριστικές, συσφικτικές και αναζωογονητικές της ικανότητες σε σώμα και
πρόσωπο.

PEELING ΣΏΜΑΤΟΣ
Sea crystal body scrub
ΧΡΟΝΟΣ 30’ | ΤΙΜΗ 40€
Απολέπιση με θαλάσσιους κρυστάλλους, πούδρα από κόκκινα φύκια και αιθέρια έλαια. Ιδανική προετοιμασία πριν την έκθεσή σας στον ήλιο για υγιές
και ομοιόμορφο μαύρισμα.
Oriental douche and body scrub ΧΡΟΝΟΣ 55’ | ΤΙΜΗ 80€
Απολέπιση και σαπωνοποίηση σε όλο το σώμα με λούφες και μασάζ. Παραδοσιακή Ανατολίτικη τελετουργία για καθαρή και μεταξένια επιδερμίδα.
Morrocan peeling Rose Jasmin ΧΡΟΝΟΣ 40’ | ΤΙΜΗ 50€
Απολαυστική απολέπιση με πούδρες από κεράσι και δαμάσκηνο που προσφέρουν απαλότητα και φωτεινότητα. Ακολουθεί κρεμώδες γαλάκτωμα που
ενυδατώνει και θρέφει.

Spa cruise
ΧΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 70€
Απολέπιση, μάσκα σώματος με φύκια και κρέμα σώματος.
ΧΡΟΝΟΣ 60’ | ΤΙΜΗ 70€
Spa “Well Being”
Απολέπιση, ενυδατική μάσκα σώματος και κρέμα σώματος.
Spa “Beaute` a l` oriental”
ΧΡΟΝΟΣ 90’ | ΤΙΜΗ 100€
Απολέπιση, μάσκα Rhassoul, μασάζ με αιθέρια έλαια από γιασεμί και τριαντάφυλλο.
Αρωματικό λουτρό υδρομασάζ ΧΡΟΝΟΣ 20’ | ΤΙΜΗ 30€
Απολαύστε τα οφέλη του αρωματικού υδρομασάζ στο ιδιωτικό θερμαινόμενο υδρομασάζ.
Αρωματικό λουτρό υδρομασάζ
για ζευγάρια

ΧΡΟΝΟΣ 20’ | ΤΙΜΗ 55€

