
AQUA ELIXIR INDOOR POOL, WHIRLPOOL, SAUNA & 
STEAM ROOM 1HΜΕΡΑ/50€ 4 ΗΜΕΡΕΣ/150€
Απολαυστική διαδρομή στο νερό μέσα στην πισίνα Aqua Elixir 
με υδατοπήδακες, υποβρύχια μασάζ, διαδρόμους, καταρρά-
κτες, ξαπλώστρες και καθίσματα με υδρομασάζ.
Περνώντας διαδοχικά από όλα τα μηχανήματα όπου το νερό 
εκτοξεύεται με πίεση, όλα τα σημεία του σώματος θα έχουν 
δεχθεί τα ευεργετικά και τονωτικά αποτελέσματα αυτής της 
θεραπείας. Το αναζωογονητικό αυτό ταξίδι θα σας απαλλάξει 
από συμπτώματα άγχους, αϋπνίας, πνευματικής κόπωσης, πό-
νους στους μύες και τις αρθρώσεις.

SEA MUDWRAP 30´/45€
Αναλγητική θεραπεία με θαλασσινή λάσπη πλούσια σε μεταλ-
λικά στοιχεία που διοχετεύονται στο δέρμα με την εφαρμογή 
θερμής μάσκας σώματος. Δρα ευεργετικά τονώνει και ανα-
κουφίζει τους κουρασμένους μύες κι αρθρώσεις.

SEAWEEDWRAP 30´/45€
Θερμή μάσκα σώματος από φύκια πλούσια σε ιχνοστοιχεία 
εφαρμόζεται σε όλο το σώμα. Ιδιαίτερα ευεργετική θεραπεία 
για αδυνάτισμα, σύσφιξη και καταπολέμηση του στρες και 
κατά της κυτταρίτιδας.

Body & Soul Elixirs
Ειδικά σχεδιασμένα εκτεταμένα προγράμματα για μια αλη-
θινά διαφορετική εμπειρία. Συνδυάζουν αρχαίες και σύγχρο-
νες τεχνικές για σωματική και ψυχική ευεξία.

ANCIENT SPIRIT ELIXIR 80´/130€
Θεραπεία αποτοξίνωσης, ιδανική για την ενεργοποίηση του 
μεταβολισμού. Μια απαλή απολέπιση σώματος, προετοιμά-
ζει το δέρμα για το ειδικό λεμφικό μασάζ που ακολουθεί και 
ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος. Η επάλειψη με
πλούσια σε ιχνοστοιχεία μάσκα από άργιλο δολομίτη θα διώ-
ξει τις τοξίνες και θα τονώσει το δέρμα.

Elixir Spa Center



ELIXIR MARINE RITUAL 80´/120€
Το ταξίδι στη θάλασσα ξεκινά με την χρήση τριών αλάτων 
για απολέπιση, πλούσια σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία, απελευ-
θερώνει την επιδερμίδα από τα νεκρά κύτταρα. Ακολουθεί 
περιτύλιγμα φυκιών και ένα αναζωογονητικό μασάζ με κερί 
μέλισσας και αιθέρια έλαια που ρυθμίζει το μεταβολισμό, ενυ-
δατώνει και προστατεύει το δέρμα.

GOLDEN BODY TREAMTMENT 80´/ 150€
Αυτή η θεραπεία αναδεικνύει τις αποδεδειγμένες αντιφλεγ-
μονώδεις ιδιότητες του χρυσού Περιλαμβάνει αναζωογονη-
τική απολέπιση με κρέμα χρυσής ζάχαρης και ανακουφιστικό 
μασάζ με αρωματικό λάδι εμπλουτισμένο με σωματίδια χρυ-
σού. Εγγυημένη να δώσει στο σώμα χαλάρωση, ενυδάτωση 
και λάμψη.

Signature Treatments
Με έμπνευση τις τελετουργίες περιποίησης της αρχαίας Ελλά-
δας και τη μυθική φύση του κάθε τόπου, σας παρουσιάζουμε 
μια εκπληκτική σειρά θεραπειών με εκχυλίσματα και αιθέρια 
έλαια από την πλούσια χλωρίδα της χώρας μας και τα τοπικά 
συστατικά.

ANCIENT GREEK MASSAGE 60´/160€
Μια ολιστική θεραπεία που συνδυάζει πρακτικές από τα 
Ασκληπιεία της αρχαίας Ελλάδας μέσα από την εμπειρία χι-
λιετιών φτάνοντας στις σύγχρονές πρακτικές του σήμερα και 
αναβιώνοντας αυτό το ιδιαίτερο είδος μάλαξης. Βασίζεται σε 
μεθόδους του Ιπποκράτη κατά την οποία θα αποβληθούν οι 
τοξίνες και θα ενεργοποιηθεί η λέμφος. Θεραπεία βγαλμένη 
από το μακρινό παρελθών των αρχαίων Ελλήνων, προσαρμο-
σμένη στις ανάγκες των ανθρώπων του σήμερα.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10:00 - 18:30
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Elixir Spa Center απευθείας από το τηλέφωνο του 
δωματίου σας με 8700 ή μέσω της υποδοχής.



Massages & Θεραπείες
ELIXIR AROMA MASSAGE 60´/100€
Τονώστε την επιδερμίδα σας με αρωματικό scrub και συνεχί-
στε με ένα χαλαρωτικό μασάζ σώματος με αιθέρια έλαια και 
εκχυλίσματα αρωματικών φυτών και βοτάνων, που διαθέτουν 
θεραπευτικές ιδιότητες και συντελούν στην ευεξία και την 
αναζωογόνηση.

OLYMPIA MASSAGE 60´/110€
Μια ευεργετική ανακουφιστική πολυτέλεια για απόλυτη από-
λαυση. Συνδυασμός αρωματοθεραπείας σε όλο το σώμα, 
μασάζ κεφαλής, προσώπου & αυχένα, ρεφλεξολογίας στα 
άκρα του σώματος (χέρια, πέλματα και αυτιά) με επιλεγμένες 
κινήσεις σιάτσου στην πλάτη.

DEEP TISSUE MASSAGE 30´/70€ & 60´/130€
Aυτό το εκπληκτικό μασάζ αναζωογονεί το σώμα με τη βο-
ήθεια δυνατών πιέσεων και αποτελεί το ιδανικότερο μασάζ 
στο menu των καλύτερων spa του κόσμου. Οι μαλάξεις εφαρ-
μόζονται σε όλες τις εν τω βάθη μυϊκές ομάδες, με έντονες 
πιέσεις ,με τις γροθιές, τα αντιβράχια ή και τους αγκώνες. Το 
αποτέλεσμα είναι η πλήρης αναζωογόνηση, τόνωση και χαλά-
ρωση, ανακούφιση πόνων, μείωση του στρες, καταπολέμηση 
φλεγμονών.

AROMA MASSAGE 30´/70€ & 50´/95€
Μασάζ σε όλο το σώμα με αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα 
αρωματικών φυτών και βοτάνων, τα οποία διαθέτουν θερα-
πευτικές. Τα πολύ μικρά μόρια των αιθέριων ελαίων φθάνουν 
αμέσως στον οργανισμό και συντελούν στην ευεξία και την 
αναζωογόνηση.

LYMPHATIC MASSAGE 30´/65€ & 60´/110€
Τεχνική απαλού μασάζ που επικεντρώνεται στα πόδια. Ενερ-
γοποιεί τη ροή της λέμφου και του αίματος, με αποτέλεσμα 
την αποβολή των τοξινών βοηθά στην καταπολέμηση της κυτ-
ταρίτιδας, των οιδημάτων και την τόνωση του ανοσοποιητικού 
συστήματος.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10:00 - 18:30
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Elixir Spa Center απευθείας από το τηλέφωνο του 
δωματίου σας με 8700 ή μέσω της υποδοχής.



KIDS MASSAGE 20´/45€ & 40´/75€
Μοναδική θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά. Η χρη-
σιμοποίηση της αφής σαν θεραπεία είναι συνυφασμένη με 
την ανθρώπινη φύση. Το Kids Massage απευθύνεται σε αγό-
ρια και κορίτσια ηλικίας 5 ως 16 ετών και χρησιμοποιεί απα-
λές μαλάξεις με φυσικό υποαλλεργικό λάδι. Εξειδικευμένοι 
θεραπευτές εφαρμόζουν ήπιες μαλάξεις στους μύες και τις 
αρθρώσεις που εκτείνονται σε όλο το σώμα (χέρια - πλάτη – 
πόδια - πρόσωπο - αυχένα - τριχωτό της κεφαλής - μαλλιά).

MOM-TO-BE MASSAGE 50’/85€
Αφεθείτε σ’ ένα άγγιγμα φροντίδας, απόλυτα εναρμονι-
σμένο με την ιδιαίτερη περίοδο της κύησης. Το Mom To Be 
massage ανακουφίζει τις περιοχές συμφόρησης, ενισχύοντας 
παράλληλα τη λειτουργία του κυκλοφορικού και λεμφικού 
συστήματος. Οι εξειδικευμένοι, λεπτεπίλεπτοι χειρισμοί του 
προσφέρουν ένα ασφαλές πρωτόκολλο θεραπείας που αγκα-
λιάζει τόσο τις δικές σας ανάγκες όσο και του μωρού σας.

HEAD & FACE MASSAGE 20´/50€
Χαλαρωτικό μασάζ με αιθέρια έλαια στο κεφάλι, το πρόσωπο 
και τον αυχένα. Ανακουφίζει από πονοκεφάλους, ημικρανίες, 
αυχενικό σύνδρομο και βοηθάει στην βελτίωση του νευρικού 
συστήματος.

For Two
Εσείς και η όραση, η όσφρηση, η γεύση, η ακοή, η αφή της 
αγάπης του... Σ’ ένα πραγματικό ησυχαστήριο των αισθήσεων 
μια εμπειρία για δύο που αξίζει να χαρίσετε στον εαυτό σας 
και σ’ αυτόν που αγαπάτε.

LOVE POTION 60΄/180€
Μια τελετή απόλαυσης που μπορείτε να μοιραστείτε με το 
έτερον σας ήμισυ. Μια μοναδική εμπειρία για να τονώσετε
την επιδερμίδα σας με απολαυστικό scrub. Αφήστε τους ειδι-
κούς να σας ξεπλύνουν με φυσικούς σπόγγους και ροδόνερο 
κι ολοκληρώστε την αναζωογόνηση των αισθήσεών σας με 
ένα aroma massage με αιθέρια έλαια.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10:00 - 18:30
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Elixir Spa Center απευθείας από το τηλέφωνο του 
δωματίου σας με 8700 ή μέσω της υποδοχής.



PASSION RITUAL 60΄/180€
Η αναζωογονητική επίδραση των αρωμάτων έχει συνδυαστεί 
με τον πλούτο της αρωματοθεραπείας και το χάδι από θερμα-
ντικά εκχυλίσματα βοτάνων. Χαλαρώστε στην αρωματισμένη 
ατμόσφαιρα και αφεθείτε στη απόλαυση ενός θερμαντικού 
μείγματος με κρεμώδες φύλλο κεριού που θρέφει σε βάθος 
το δέρμα. Ένας συνδυασμός χαλαρωτικών κινήσεων βοηθούν 
το σώμα να αποβάλει όλες του τις εντάσεις.

Eιδικές Θεραπείες
ELIXIR OF VINEYARDS 80´/160€
Απολαύστε ένα απολεπιστικό μείγμα από κόκκους σταφυλιού 
με αντιγηραντικές και αποτοξινωτικές ιδιοτητες και ένα βαθιά 
θρεπτικό και χαλαρωτικό μασάζ για αναζωογονήση και ενί-
σχυση της επιδερμίδας. Ενώ το σώμα σας είναι τυλιγμένο σε 
αυτό το αναζωογονητικό κουκούλι, δοκιμάστε μια ολοκληρω-
μένη περιποίηση προσώπου με αποδεδειγμένη αποτελεσμα-
τικότητα για απαράμιλλη λάμψη που αφήνει το δέρμα σας πιο 
λείο και σφριγηλό. Οι οξυγονωτικές και αντιοξειδωτικές ιδι-
ότητες της θεραπείας αυτής ενισχύουν την ενέργεια και την 
άμυνα του δέρματος σας.

MOOR SCRUB TREATMENT 60´/120€
Αυτή η θεραπεία καθαρισμού των ρύπων και αφαίρεσης των 
τοξικών ουσιών αρχίζει με έντονη αλλά και αποτελεσματική 
απολέπιση ολόκληρου του σώματος με τη χρήση θαλασσινού 
άλατος, ιαματικής λάσπης και πεπτιδίου πιπεριάς, που καθαρί-
ζουν σε βάθος την επιδερμίδα και της δίνουν λάμψη και απα-
λότητα.

BACK RITUAL 60´/100€
Μια τελετουργία χαλάρωσης και καθαρισμού της πλάτης. Η 
ειδική αυτοθερμαινόμενη λάσπη χαλαρώνει βαθιά τους μυς 
και ανακουφίζει από την ένταση. Αποτοξινώνει το σώμα και 
δημιουργεί μια βαθιά αίσθηση χαλάρωσης αφήνοντας στο 
δέρμα αίσθηση απαλότητας.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10:00 - 18:30
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Elixir Spa Center απευθείας από το τηλέφωνο του 
δωματίου σας με 8700 ή μέσω της υποδοχής.



BODY SLIMMING AND FIRMING 60´/130€
Μια ολοκληρωμένη περιποίηση και αναδόμηση του σώματος 
που μειώνει την κυτταρίτιδα και δίνει στο σώμα αίσθηση απο-
τοξίνωσης και ευεξίας. Η μάσκα επιδρά αποτελεσματικά στις 
περιοχές που το έχουν ανάγκη. Το δέρμα μετατρέπεται από 
την πρώτη κιόλας εφαρμογή σε πιο σφιχτό, λείο και απαλό.

FIRMING NECK AND DECOLLETE 60´/130€
Αυτή η θεραπεία για τον λαιμό και το ντεκολτέ ενυδατώνει, 
ανορθώνει και σφίγγει αμέσως, δίνοντας απαλότητα και
σφριγηλότητα στον λαιμό και το ντεκολτέ. Τα ένζυμα Λευκής 
Τρούφας επιδιορθώνουν την επιδερμίδα και αυξάνουν την 
ελαστικότητα. Οι Πρωτεΐνες Εντελβάις συμβάλλουν στη σύ-
σφιξη και ανόρθωση, τονίζοντας το περίγραμμα της γραμμής 
του σαγονιού. Το υαλουρονικό οξύ, σε τρεις διαφορετικές 
μορφές, βοηθά την επιδερμίδα να ανακτήσει πληρότητα και 
πυκνότητα.

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ
45´/90€
Μια απολαυστική θεραπεία που ξεκινά με πιέσεις σε στοχευ-
μένα σημεία, η οποία απελευθερώνει την κούραση, το άγχος 
και την ένταση από τον αυχένα και το κεφάλι, ενώ ταυτό-
χρονα θρέφει τα μαλλιά με ζωτικά μέταλλα και έλαια. Μια 
αναζωογονητική εφαρμογή με μάσκα λάσπης πλούσια σε μεν-
θόλη στο τριχωτό της κεφαλής ακολουθείται από μασάζ στον 
αυχένα και στους ώμους.

AFTER-SUN TREATMENT 30´/70€
Ιδανική θεραπεία σώματος που καταπραΰνει και αναζωογονεί 
το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο! Η ειδική μάσκα σώμα- 
τος με εκχύλισμα ιβίσκου αναδομεί και ενυδατώνει το δέρμα 
αφήνοντάς το παράλληλα απαλό, προσδίδοντας του ηρεμία 
και χαλάρωση.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10:00 - 18:30
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Elixir Spa Center απευθείας από το τηλέφωνο του 
δωματίου σας με 8700 ή μέσω της υποδοχής.



Θεραπείες Προσώπου
PURE GOLD AND COLLAGEN FACIAL 75´/160€
Θεραπεία για την απόλυτη λάμψη του δέρματος με τις ισχυ-
ρές ιδιότητες του χρυσού 24 καρατιών και καθαρού κολλαγό-
νου. Μια πλούσια μάσκα καθαρού κολλαγόνου σε συνδυασμό 
με ειδικό μασάζ συσφίγγει και ανανεώνει το δέρμα του προ-
σώπου. Η μάσκα χρυσού 24 καρατιών εφαρμόζεται και η θε-
ραπεία ολοκληρώνεται, με το μοναδικό στον κόσμο, σπρέι 
καθαρού κολλαγόνου δίνοντας στο δέρμα φωτεινότητα και 
νεανική λάμψη.

OMOROVICZA SIGNATURE FACIAL 60´/180€
Η πλούσια σε ανόργανες ουσίες ιαματική λάσπη αφαιρεί τους 
ρύπους για βαθύ καθαρισμό. Ακολουθεί η επάλειψη μιας 
αρωματικής μάσκας από ιαματική λάσπη και η απολέπιση με 
τη χρήση του καθαριστικού Moor Mud Cleansing Balm, με εκ-
χυλισμάτα τροπικών φρούτων, τα οποία θεραπεύουν την επι-
δερμίδα και μειώνουν το μέγεθος των πόρων. Μασάζ κλασικό 
προσώπου που τονώνει και σφίγγει την επιδερμίδα αμέσως.

BLUE DIAMOND BRIGHTENING FACIAL 80´/230€
Αυτή η θεραπεία δίνει σύσφιγξη και φωτεινότητα, βοηθώντας 
στην αναζωογόνηση της θαμπής επιδερμίδας. Τα πεπτίδιαδια-
μαντιού παρατείνουν τη ζωή των υγιών δερματικών κυττάρων, 
και συντελούν στην εξασφάλιση πιο υγιούς και σφριγηλής 
επιδερμίδας. Το μασάζ προσώπου θα επιταχύνει την οξυγό-
νωση της επιδερμίδας, παρέχοντας αναζωογόνηση και ευε-
ξία.

ILLUMINATING FACIAL 60´/150€
Σχεδιασμένη για να δίνει λάμψη στην επιδερμίδα, αυτή η 
θεραπεία προσώπου αρχίζει με απαλή απολέπιση, με χαλκό 
για αντιοξειδωτική δράση με ενίσχυση της παραγωγής κολ-
λαγόνου. Ένα μοναδικό μασάζ προσώπου που επιταχύνει τη 
μικροκυκλοφορία, ενώ η μάσκα με άρωμα τριαντάφυλλου και 
παιώνιας δίνει απαλότητα στην επιδερμίδα και μειώνει την εμ-
φάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10:00 - 18:30
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Elixir Spa Center απευθείας από το τηλέφωνο του 
δωματίου σας με 8700 ή μέσω της υποδοχής.



QUEEN FACIAL 75’/145€
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιποίησης προσώπου, σας προ-
σφέρουμε ένα απαλό scrub και χαλαρωτικό μασάζ πλάτης με 
ζεστές πέτρες από ροζ χαλαζία. Μετά τον καθαρισμό και την 
ήπια απολέπιση θα απολαύσετε μια ενυδατική χρυσή μάσκα 
που θα ενυδατώσει σε βάθος και θα τονώσει το δέρμα και 
το πνεύμα σας. Όσο χαλαρώνετε με τη μάσκα, θα σας περι-
ποιηθούμε με μια περιποίηση χεριών για πλήρη χαλάρωση. 
Θα ακολουθήσει ένα απαλό λεμφικό μασάζ το οποίο μειώνει 
το πρήξιμο, εξαλείφει τις τοξίνες που συσσωρεύονται στους 
ιστούς, και θα χαλαρώσετε με ένα χαλαρωτικό μασάζ.

OXYREVITAGE AGE TREATMENT 60´/120€
Αντιρυτιδική θεραπεία για ξηρά και αφυδατωμένα δέρματα. Ο 
κατάλληλος συνδυασμός της δραστικής ρετινόλης και της βι-
ταμίνης C αποδεσμεύουν οξυγόνο. Η επιδερμίδα αναδομείται, 
γίνεται σφριγηλή και προστατεύεται από τη φωτογήρανση.
Μια ιδανική θεραπεία για τους καλοκαιρινούς μήνες.

DERMOSTAMINE TREATMENT 60´/130€
Μια θεραπεία για όσους ανησυχούν για τα σημάδια γήρατος. 
Καταπολεμά τις επιφανειακές και βαθιές ρυτίδες , βοηθάει 
στην αναγέννηση και ανάπλαση των κυττάρων του δέρματος 
μέσω των φυτικών λιποσωμάτων.

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 60´/100€
Αυτή η περιποίηση προσώπου περιέχει τη χρήση πλούσιας σε 
μεταλλικά στοιχεία Ουγγρικής λάσπης η οποία αποτοξινώνει 
και απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και κάνει βαθύ καθαρισμό. 
Ακολουθεί η εφαρμογή της αρωματικής μάσκα πλούσια σε 
εκχυλίσματα τροπικών φρούτων, όπου βοηθούν στην αντιμε-
τώπιση του ευαίσθητου δέρματος και μειώνουν το μέγεθος 
των πόρων. Ένα κλασικό ουγγρικό μασάζ προσώπου συσφίγ-
γει αμέσως το δέρμα.

SALON TREATMENTS
Μανικιούρ 30´/35€ Ημιμόνιμο Μανικιούρ 40´/45€ Spa Μανι-
κιούρ 60´/50€ Πεντικιούρ 45’/50€
Ημιμόνιμο Πεντικιούρ 50´/55€ Spa Πεντικιούρ 70´/60€
Αλλαγή Χρώματος 15€
Αλλαγή Χρώματος Ημιμόνιμου 25€ Αφαίρεση Χρώματος Ημι-
μόνιμου 10€

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10:00 - 18:30
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Elixir Spa Center απευθείας από το τηλέφωνο του 
δωματίου σας με 8700 ή μέσω της υποδοχής.



ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ
Άνω χείλος 10´/10€
Πόδια & Μπικίνι & Μασχάλες 60´/55€ Πόδια & Μπικίνι 
45’/45€
Γάμπες 20´/30€
Πόδια 40´/40€
Μασχάλες ή Μπικίνι ή Χέρια 15’/20€ Πλάτη 30´/35€
Περιποίηση φρυδιών 15’/10€

Special Packages
BRIDAL, 3 ΩΡΕΣ/220€
10΄ Απολέπιση Σώματος 50΄ Πεντικιούρ
50΄ Mασάζ & Αρωματοθεραπεία 50´ Θεραπεία Προσώπου

TOTAL BODY RELAX, 4 ΩΡΕΣ/290€
10΄ Απολέπιση Σώματος 20΄ Μάσκα Σώματος
30΄ Mασάζ & Αρωματοθεραπεία
20΄ Χαλαρωτικό Μασάζ Κεφαλής & Προσώπου 50´ Θεραπεία 
Προσώπου
70΄ Μανικιούρ & Πεντικιούρ

MEN’S GETAWAY, 3 ΩΡΕΣ/230€
10΄ Απολέπιση Σώματος
50΄ Mασάζ & Αρωματοθεραπεία
10΄ Χαλαρωτικό Μασάζ Κεφαλής & Προσώπου 60΄ Θεραπεία 
Προσώπου
70΄ Spa Πεντικιούρ
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Special Programs
“ELIXIR” RELAX – ANTI-STRESS PROGRAMME 2 ΗΜΕ-
ΡΕΣ / 280€
Ημέρα 1: 30´ Body scrub, 30´ Aroma massage Ημέρα 2: 50´ 
Facial Treatment, 30´ Manicure

4 ΗΜΕΡΕΣ / 500€
Ημέρα 1: 30´ Body Scrub, 30´ Aroma massage Ημέρα 2: 50´ 
Facial Treatment
Ημέρα 3: 80´ Elixir Marine Ritual
Ημέρα 4: 30´ Body Wrap, 50´ Aroma massage, 10´ Head & 
face massage

6 ΗΜΕΡΕΣ / 700€
Ημέρα 1: 80´ Elixir Marine Ritual
Ημέρα 2: 30´ Body scrub, 60´ Olympia massage Ημέρα 3: 
30´ Body Wrap, 30´ Aroma massage Ημέρα 4: 50´ Facial 
Treatment
Ημέρα 5: 40´ Manicure, 60´ Facial Treatment
Ημέρα 6: 30´ Body Wrap, 50´ Aroma massage, 10´ Head & 
face relax massage

SUPER - SLIM PROGRAMME 2 ΗΜΕΡΕΣ / 300€
Ημέρα 1: 20´ Body Scrub, 30´ Body Wrap, 30´ Lymph 
massage
Ημέρα : 20´ Face Lymph massage

3 ΗΜΕΡΕΣ / 400€
Ημέρα 1: 60´ Body Slimming & Firming
Ημέρα 2: 30´ Body Wrap, 60´ Lymph massage Ημέρα 3: 60´ 
Body Slimming & Firming

6 ΗΜΕΡΕΣ / 770€
Ημέρα 1: 80´ Ancient Spirit Elixir
Ημέρα 2: 30´ Body Wrap, 60´ Lymph massage Ημέρα 3: 60´ 
Body Slimming & Firming
Ημέρα 4: 60´ Lymph massage, 30´ Detox face treatment 
Ημέρα 5: 80´ Ancient Spirit Elixir
Ημέρα 6: 30´ Manicure
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
•  Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο ραντεβού 15 λεπτά νωρί-

τερα, για την υποδοχή, την αλλαγή ρούχων και τη συμπλή-
ρωση του προσωπικού σας ερωτηματολογίου.

•  Στους πελάτες παρέχονται ρόμπες, πετσέτες και παντόφλες.
•  Παρακαλούμε πριν τη θεραπεία να αφαιρείτε τα κοσμήματα 

και τα ρούχα σας εκτός από τα εσώρουχα. Για κάποιες από 
τις θεραπείες θα προμηθεύεστε εσώρουχα μιας χρήσης.

•  Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αντικείμενα που τυχόν χάσετε.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
•  Κατά τη διάρκεια της θεραπείας παρακαλούμε ενημερώστε 

τους θεραπευτές μας για το αν αισθάνεστε άνετα ή όχι και 
αν η θερμοκρασία δωματίου σας ικανοποιεί. Το να αισθάνε-
στε άνετα είναι το κυριότερο μέλημά μας.

•  Ενημερώστε τους θεραπευτές μας για τυχόν εκδορές, τραυματι-
σμούς ή πόνους σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός σας. Έτσι η 
αντιμετώπιση θα είναι η πρέπουσα βάσει των δικών σας αναγκών.

•  Aν έχετε ερωτήσεις ή απορίες οι θεραπευτές μας με χαρά 
θα σας τις λύσουν.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας συγκεκριμένης θεραπείας, 
πρέπει να μας ενημερώνετε τουλάχιστον 4 ώρες νωρίτερα 
από το ραντεβού σας, ενώ στα πακέτα θεραπειών 24 ώρες 
νωρίτερα. Xωρίς έγκαιρη προειδοποίηση θα επιβαρυνθείτε 
για το συγκεκριμένο ραντεβού. Σε περίπτωση που καθυστε-
ρήσετε αυτό ίσως μειώσει το χρόνο που θα έχετε στη διά-
θεσή σας για τη θεραπεία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η είσοδος σε όλους 
τους χώρους του Elixir Spa Center, σε παιδιά κάτω των 16 
ετών. Τα παιδιά άνω των 16 ετών, μπορούν να κάνουν συγκε-
κριμένες θεραπείες, που αναφέρονται στον
κατάλογο και οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά και 
μόνο με την συγκατάθεση και την συνοδεία κηδεμόνα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ
•   Τα κινητά τηλέφωνα δεν επιτρέπονται στους χώρους του 

Elixir Spa Center, άλλωστε μην ξεχνάτε πως ήρ θατε να χα-
ρίσετε στον εαυτό σας στιγμές χαλάρωσης στο σώμα και 
στο πνεύμα σας.

•  Σας υπενθυμίζουμε ότι το κάπνισμα στο Elixir Spa Center 
απαγορεύεται. Σας ευχαριστούμε που δεν καπνίζετε!
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