WHITE MIST SPA
MENΟΥ

BODY RITUALS
Απολέπιση Grand Cru by Vinesime
Ανακαλύψτε το υψηλού κύρους body scrub της Vinesime, δημιουργημένο από την εξαιρετική ποικιλία Pinot Noir
του ‘Richebourg Grand Cru’ της Βουργουνδίας, το οποίο απελευθερώνει το δέρμα από τους ρύπους και σε
συνδυασμό με την κρέμα Prodigue Sensation Balm αφήνει ένα πέπλο ενυδάτωσης
25΄- € 45
Χαλαρωτικό Μασάζ by Vinesime
Ένα αυθεντικό, αρωματικό ταξίδι που σας τυλίγει με τις εκπληκτικές μυρωδιές των εθιστικών κόκκινων φρούτων.
Απολαύστε ένα μασάζ που εναρμονίζει σώμα και πνεύμα. Το μείγμα εκχυλίσματος σταφυλιού και λαδιού από
μαύρο φραγκοστάφυλο αφήνει το δέρμα σας πλήρως ενυδατωμένο και μεταξένια απαλό
50’ - € 80
Αντιοξειδωτική Θεραπεία Σώματος by Vinesime
Εμπνευσμένο από τους εξαιρετικούς αμπελώνες ‘Richebourg Grand Cru’ της Βουργουνδίας, το scrub από σάρκα και
κουκούτσια σταφυλιού απελευθερώνει το δέρμα από όλες του τις τοξίνες και τους ρύπους. Μια αναζωογονητική
και διεγερτική απολέπιση σώματος με ιδιαίτερη υφή που θα την απολαύσουν όλοι οι τύποι δέρματος σε
συνδυασμό με ένα χαλαρωτικό μασάζ που σμιλεύει κι αγκαλιάζει το σώμα. Η ένταση θα υποχωρήσει αφήνοντας
στο δέρμα μια αίσθηση βελούδου
75’ - € 90
Αντιοξειδωτικό Μασάζ με Πουγκιά by Vinesime
Εμπνευσμένη από την Ταυλανδέζικη τεχνική ‘Siam Ball’ αυτή η μοναδική θεραπεία συνδυάζει τεχνικές με ήπιες ή
δυναμικές κινήσεις μάλαξης χρησιμοποιώντας ζεστά πουγκιά που φέρουν μέσα τους πολτό και σπόρο σταφυλιού.
Μια χαλαρωτική απόδραση του σώματος και του πνεύματος
60’ - € 95
35’ - € 80

Γρήγορη Θεραπεία Αποτοξίνωσης by [comfort zone]
Θεραπεία express κατά της κυτταρίτιδας με ιαματικό νερό από τις πηγές Montalcino στην Τοσκάνη. Ένα μείγμα
αιθέριων ελαίων ενεργοποιεί τον καθαρισμό των ιστών σε βάθος ενώ παράλληλα τα μικροφύκι φούκους και
λαμινάρια προωθούν τη λιποδιάλυση. Ιδανικό για την απομάκρυνση των συσσωρευμένων τοξινών και την
αποκατάσταση της ζωτικότητας του δέρματος
40’ - € 45

[comfort zone] Tranquility ™ Pro-Sleep Massage
Εμπνευσμένο από το Indonesian Sea Malay Massage. Αυτό το τελετουργικό σε συνεργασία με τον ήχο και το
σύμπλεγμα αιθέριων ελαίων Tranquility ™ , χαρίζει βαθιά χαλάρωση και γαλήνη. Ιδανική πρόταση ως ανάκαμψη
από jet lag
60’ - € 70
Περιποίηση για κουρασμένα πόδια by [comfort zone]
Τέλεια περιποίηση για κουρασμένα πόδια, σχεδιασμένη κι δομημένη ώστε να φροντίζει τα πόδια σας να
ανακτήσουν ανάλαφρη αίσθηση και βαθιά ξεκούραση. Ιδανική κατά τη διάρκεια της έντονης ζέστης του
καλοκαιριού, μετά από μεγάλα ταξίδια, για όσους στέκονται και κάνουν μικρά βήματα όλη την ημέρα αλλά και για
όσους παραμένουν καθισμένοι μπροστά στις οθόνες τους για μεγάλο χρονικό διάστημα
30’ - € 40

Πρόσωπο
Αντιοξειδωτική Περιποίηση για Λάμψη by Vinesime
Μια αναζωογονητική και αντιοξειδωτική θεραπεία που ανανεώνει τις ζωτικές λειτουργίες της επιδερμίδας,
αφήνοντάς την φρέσκια, λαμπερή να ακτινοβολεί υγεία. Η ακρίβεια στην προσέγγιση της Vinesime στο δέρμα σας
25’ - € 40
Αναδιαμόρφωση Προσώπου by Vinesime
Μια ολοκληρωμένη θεραπεία με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα για απαράμιλλη ακτινοβολία που αφήνει το
δέρμα απαλότερο και πιο σφριγηλό. Το συστατικό A20C* Burgundy Complex με τις οξυγονωτικές και
αντιοξειδωτικές ιδιότητές του, ενισχύει την ενέργεια του δέρματος και οπλίζει τις άμυνές του
* αντιοξειδωτική δράση & κυτταρική οξυγόνωση
50’ - € 100
Ενυδάτωση by Vinesime
Μια περιπέτεια των αισθήσεων που προσφέρει ξεκούραση και ευεξία μέσα από χαλαρωτικές τεχνικές,
συνδυάζοντας πιέσεις accu pressure και βαθύτερους χειρισμούς σμίλευσης. Αυτή η περιποίηση προσώπου
προσφέρει ανακούφιση και κάνει το δέρμα αστραφτερό. Με την εφαρμογή μιας εξειδικευμένης μάσκας της
Vinesime βελτιώνεται και διατηρείται ο δείκτης ενυδάτωσης του δέρματος. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου
ξεκουράζονται και η επιδερμίδα ακτινοβολεί
50’ - € 80

Συσφικτική Περιποίηση Προσώπου by [comfort zone]
Δώστε στο δέρμα λάμψη και σφριγηλότητα με ένα καινοτόμο peeling και μία μάσκα lifting για άμεση
αναζωογόνηση. Το Active-lift™ massage, εμπνευσμένο από τις τεχνικές Kobido, εξομαλύνει ρυτίδες και βελτιώνει
την σφριγηλότητα.
60’ - € 90
[comfort zone] The Joy of Beauty
Αντιμετωπίστε το δέρμα με τη φροντίδα που του αξίζει !
Μια αποτελεσματική θεραπεία σχεδιασμένη ειδικά για τις ανάγκες του κάθε δέρματος για ενυδάτωση, καθαρισμό
ή καταπράυνση
Περιποίηση ενυδάτωσης , 60’ - € 65 / 30’ - € 45
Περιποίηση για λιπαρό δέρμα , 60’ - € 60 / 30’ - € 35
Περιποίηση για ευαίσθητο δέρμα , 60’ - € 80

Leisure Massage
White Mist Χαλαρωτικό Μασάζ
Χαλαρωτικό μασάζ σώματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε επισκέπτη ξεχωριστά. Οι θεραπευτές μας θα
συζητήσουν μαζί σας και θα εφαρμόσουν τις κατάλληλες τεχνικές μάλαξης για βελτίωση του κυκλοφορικού
συστήματος, μείωση της μυϊκής έντασης και βαθιά χαλάρωση
25’ - € 40
50’ - € 60
White Mist Μασάζ Αρωματοθεραπείας
Τεχνικές χαλαρωτικής μάλαξης προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας σε συνδυασμό με αιθέρια έλαια των οποίων τα
αρώματα διαχέονται στα διάφορα τμήματα του εγκεφάλου και ως εκ τούτου προάγουν την ψυχική σας υγεία και
βελτιώνουν τη διάθεσή σας
25’ - € 45
50’ - € 65
Εν τω Βάθει Μασάζ Σώματος
Αυτό το ειδικό μασάζ αντιμετωπίζει τη χαλάρωση όχι μόνο των επιφανειακών μυών αλλά και ολόκληρο το σύνολο
των μυϊκών ομάδων των εν των βάθει στοιβάδων. Βοηθά σε χρόνια ένταση και μυϊκές κράμπες
45’ - € 60

Μασάζ Κεφαλής
Απολαύστε ένα χαλαρωτικό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής. Θα σας ανακουφίσει από την ένταση, τον πονοκέφαλο
και το άγχος. Επίσης προάγει την καλύτερη αιμάτωση της περιοχής. Μπορείτε να το συνδυάσετε με οποιαδήποτε
άλλη μάλαξη
20’ - € 30
Ολιστικό Μασάζ
Συνδυασμός χαλαρωτικού μασάζ σώματος με μασάζ κεφαλής. Μια επιλογή που θα βοηθήσει στην χαλάρωση του
μυϊκού συστήματος και θα ηρεμήσει νου και πνεύμα
65’ - € 80
Μασάζ με Ζεστές Πέτρες
Εξειδικευμένη θεραπεία που χρησιμοποιεί ειδικές ζεστές ηφαιστειακές πέτρες για να χαλαρώσει τους μύες και να
βελτιώσει την ενεργειακή ροή στο σώμα. Οι ζεστές πέτρες τοποθετούνται σε ενεργειακά κέντρα του σώματος,
βοηθώντας τους μύες να χαλαρώσουν πολύ πιο γρήγορα από ένα παραδοσιακό μασάζ ενώ παράλληλα βελτιώνουν
την κυκλοφορία ηρεμώντας το νευρικό σύστημα
55’ - € 75

Rituals
Αντιοξειδωτική Περιποίηση Πρόσωπο & Σώμα
Η απόλυτη αντιοξειδωτική εμπειρία προσώπου και σώματος ‘Made in France’ με εκχύλισμα Pinot Noir της
Βουργουνδίας
50΄- € 80
Φυσική Λάμψη Πρόσωπο & Σώμα
Όπως ένα φίνο κρασί, τα προϊόντα της Vinesime , θα σας προσφέρουν ένα φίνο βελούδινο πέπλο δέρματος.
Αντιοξειδωτική περιποίηση προσώπου συνδυασμένη με ένα χαλαρωτικό μασάζ σώματος με λάδι από εκχύλισμα
οργανικών σπόρων σταφυλιού pinot Noir και μαύρου φραγκοστάφυλου, λειτουργούν ταυτόχρονα με υαλουρονικό
οξύ για να ενυδατώσουν βαθιά και αποτελεσματικά το δέρμα σας
75’ - € 130
Πολυτέλεια για Νεανικό Δέρμα
Νιώστε την απόλυτη ενυδάτωση προσώπου της [comfort zone] με φόρμουλες που βελτιώνουν την κυτταρική
κατανομή νερού και την προστατευτική λειτουργία του δερματικού φραγμού, με βιομημιτικά μόρια υαλουρονικού
οξέος και fair-trade έλαιο Moringa. Τελειώνουμε αυτήν την πραγματικά μοναδική εμπειρία με ένα χαλαρωτικό
μασάζ σώματος με ζεστές πετσέτες
55’ - € 70

