
ΕΠΙΛΟΓΗ 4 

5 ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ ΜΑΣΑΖ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 60  ΛΕΠΤΩΝ 

Χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα με αιθέρια έλαια διάρκειας 60 λεπτών 

PEELING ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 10 ΛΕΠΤΩΝ  

Peeling με  yellow cocktail scrub διάρκειας 10 λεπτών. Απομακρύνεται αποτελεσματικά τα 

νεκρά κύτταρα  βελτιώνοντας  την μικροκυκλοφορία του δέρματος. Τα κατάλληλα  

προϊόντα που χρησιμοποιούνται περιέχουν ιχνοστοιχεία και αποτελούν πηγή ενέργειας για 

τα κύτταρα ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνουν την επιδερμίδα. 

5 STEΑM BATH ή ΦΙΛΑΝΔΙΚΗ  ΣΑΟΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 30 ΛΕΠΤΩΝ 

ΦΙΛΑΝΔΙΚΗ  ΣΑΟΥΝΑ  : Πέρα από την απόλαυση και την χαλάρωση τα στοιχεία δείχνουν ότι 

τα οφέλη για την υγεία είναι πολλαπλά με την χρήση της σάουνας . Ένας απόλυτος φυσικός 

και ξεκούραστος τρόπος καθαρισμού σώματος και πνεύματος.  Μέσω της έντονης 

εφίδρωσης,  συνδυασμού υψηλής θερμοκρασίας με χαμηλά επίπεδα υγρασίας είναι ο 

τέλειος συνδυασμός χαλάρωσης και ευεξίας.   

STEΑM BATH  : Λουτρό με καυτό ατμό, πηγή απόλαυσης εδώ και αιώνες  ευεργετικό για την 

υγεία λόγω της επιρροής του ατμού στο σώμα αποβάλλοντας τοξίνες και νεκρά κύτταρα της 

επιδερμίδας. 

ΕΠΙΛΟΓΗ 3 

5 ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

45 ΛΕΠΤΩΝ 

Το μασάζ με τις βεντούζες βοηθά δραστικά στη παροχέτευση των κατακρατημένων υγρών 

και τοξινών. Προκαλεί άμεση  υπεραιμία επαναφέροντας την ελεύθερη ροή αίματος και 

ενέργειας στους μύες και στο δέρμα. Πέρα από τα οφέλη του στο αισθητικό κομμάτι της 

κυτταρίτιδας μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το σώμα χαρίζονατς ανακούφιση και ευεξίας. 

PEELING ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 15 ΛΕΠΤΩΝ 

Peeling με  yellow cocktails scrub διάρκειας 15 λεπτών. Απομακρύνεται αποτελεσματικά τα 

νεκρά κύτταρα  βελτιώνοντας  την μικροκυκλοφορία του δέρματος. Τα κατάλληλα  

προιόντα που χρησιμοποιούνται περιέχουν ιχνοστοιχεία και αποτελούν πηγή ενέργειας για 

τα κύτταρα ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνουν την επιδερμίδα 

5 STEΑM BATH ή ΦΙΛΑΝΔΙΚΗ  ΣΑΟΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 30 ΛΕΠΤΩΝ 

ΦΙΛΑΝΔΙΚΗ  ΣΑΟΥΝΑ  : Πέρα από την απόλαυση και την χαλάρωση τα στοιχεία δείχνουν ότι 

τα οφέλη για την υγεία είναι πολλαπλά με την χρήση της σάουνας . Ένας απόλυτος φυσικός 

και ξεκούραστος τρόπος καθαρισμού σώματος και πνεύματος.  Μέσω της έντονης 

εφίδρωσης  συνδυασμού υψηλής θερμοκρασίας με χαμηλά επίπεδα υγρασίας είναι ο 

τέλειος συνδυασμός χαλάρωσης και ευεξίας.   



STEΑM BATH  : Λουτρό με καυτό ατμό, πηγή απόλαυσης εδώ και αιώνες  ευεργετικό για την 

υγεία λόγω της επιρροής του ατμού στο σώμα αποβάλλοντας τοξίνες και νεκρά κύτταρα της 

επιδερμίδας. 

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 

5 ΜΑΣΑΖ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 45 ΛΕΠΤΩΝ 

Το μασάζ κυτταρίτιδας θα βοηθήσει στην αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος , στην 

ανανέωση των ιστών και στην μείωση του λίπους στον υποδόριο ιστό. 

PEELING ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 15 ΛΕΠΤΩΝ 

Peeling με  yellow cocktails scrub διάρκειας 15 λεπτών. Απομακρύνεται αποτελεσματικά τα 

νεκρά κύτταρα  βελτιώνοντας  την μικροκυκλοφορία του δέρματος. Τα κατάλληλα  

προϊόντα που χρησιμοποιούνται περιέχουν ιχνοστοιχεία και αποτελούν πηγή ενέργειας για 

τα κύτταρα ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνουν την επιδερμίδα 

5 STEΑM BATH ή ΦΙΛΑΝΔΙΚΗ  ΣΑΟΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 30 ΛΕΠΤΩΝ 

ΦΙΛΑΝΔΙΚΗ  ΣΑΟΥΝΑ  : Πέρα από την απόλαυση και την χαλάρωση τα στοιχεία δείχνουν ότι 

τα οφέλη για την υγεία είναι πολλαπλά με την χρήση της σάουνας . Ένας απόλυτος φυσικός 

και ξεκούραστος τρόπος καθαρισμού σώματος και πνεύματος.  Μέσω της έντονης 

εφίδρωσης  συνδυασμού υψηλής θερμοκρασίας με χαμηλά επίπεδα υγρασίας είναι ο 

τέλειος συνδυασμός χαλάρωσης και ευεξίας.   

STEΑM BATH  : Λουτρό με καυτό ατμό, πηγή απόλαυσης εδώ και αιώνες  ευεργετικό για την 

υγεία λόγω της επιρροής του ατμού στο σώμα αποβάλλοντας τοξίνες και νεκρά κύτταρα της 

επιδερμίδας. 

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 

5 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ  ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ – SCRUB  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 20 ΛΕΠΤΩΝ 

Peeling με  yellow cocktails scrub διάρκειας 20 λεπτών. Απομακρύνεται αποτελεσματικά τα 

νεκρά κύτταρα  βελτιώνοντας  την μικροκυκλοφορία του δέρματος. Τα κατάλληλα  

προϊόντα που χρησιμοποιούνται περιέχουν ιχνοστοιχεία και αποτελούν πηγή ενέργειας για 

τα κύτταρα ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνουν την επιδερμίδα 

5 STEΑM BATH ή ΦΙΛΑΝΔΙΚΗ  ΣΑΟΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 30 ΛΕΠΤΩΝ 

ΦΙΛΑΝΔΙΚΗ  ΣΑΟΥΝΑ  : Πέρα από την απόλαυση και την χαλάρωση τα στοιχεία δείχνουν ότι 

τα οφέλη για την υγεία είναι πολλαπλά με την χρήση της σάουνας . Ένας απόλυτος φυσικός 

και ξεκούραστος τρόπος καθαρισμού σώματος και πνεύματος.  Μέσω της έντονης 

εφίδρωσης  συνδυασμού υψηλής θερμοκρασίας με χαμηλά επίπεδα υγρασίας είναι ο 

τέλειος συνδυασμός χαλάρωσης και ευεξίας.   

STEΑM BATH  : Λουτρό με καυτό ατμό, πηγή απόλαυσης εδώ και αιώνες  ευεργετικό για την 

υγεία λόγω της επιρροής του ατμού στο σώμα αποβάλλοντας τοξίνες και νεκρά κύτταρα της 

επιδερμίδας. 


