
Wellness Center

Body & Soul Elixirs
Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για μια αληθινά 
διαφορετική εμπειρία. Συνδυάζουν αρχαίες και σύγχρονες 
τεχνικές για σωματική και ψυχική ευεξία. 

ELIXIR OF LIFE, 1 ΩΡΑ & 20’/135€
Ανάκτηση της ενέργειας αναζωογόνηση δέρματος, ενυδάτωση. Μια 
μοναδική θεραπεία, εμπνευσμένη από τα μυστικά των αλχημιστών 
της αρχαιότητας, που συνδυάζει απολαυστικά τα τέσσερα πολύτιμα 
στοιχεία: νερό, αέρα, γη & φωτιά. Νιώστε μια πραγματική αίσθηση 
αναζωογόνησης και ευεξίας μέσα από την πολυτέλεια του χρυσού 
και τις λεπτές μυρωδιές των λουλουδιών του αγρού και της ερήμου. 
Απαλό μασάζ απολέπισης με ειδικό αρωματικό peeling με κόκκους 
βερίκοκου. Η υπέροχη χρυσή μάσκα από κοκτέιλ λουλουδιών, θα 
ενυδατώσει και θα προσδώσει στο δέρμα μεταξένια υφή, λάμψη και 
λουλουδιαστή ευωδιά. Απαλό μασάζ με κρέμα ή λάδι με ρινίσματα 
μετάλλων και ιχνοστοιχείων αιχμαλωτίζει τη λάμψη του χρυσού. 80 
λεπτά χρυσής πολυτέλειας και νιώστε το ελιξίριο της ζωής!

ANCIENT SPIRIT ELIXIR, 1 ΩΡΑ & 20’/125€
Θεραπεία αποτοξίνωσης, ιδανική για την ενεργοποίηση του 
μεταβολισμού. Μια απαλή απολέπιση σώματος, καθαρίζει και 
προετοιμάζει το δέρμα για το ειδικό λεμφικό μασάζ που ακολουθεί και 
ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος. Η επάλειψη με πλούσια σε 
ιχνοστοιχεία και βιταμίνες μάσκα από άργιλο δολομίτη θα διώξει τις 
τοξίνες και θα τονώσει το δέρμα.

ELIXIR MARINE RITUAL 1 ΩΡΑ & 20’/110€
Το ταξίδι στη θάλασσα ξεκινά με την χρήση τριών αλάτων για 
απολέπιση, πλούσια σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία, απελευθερώνει την 
επιδερμίδα από τα νεκρά κύτταρα. Ακολουθεί περιτύλιγμα φυκιών και 
ένα αναζωογονητικό μασάζ με κερί μέλισσας και αιθέρια έλαια που 
ρυθμίζει το μεταβολισμό, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα.

Massages & Therapies
ELIXIR AROMA MASSAGE 50’/90€
Τονώστε την επιδερμίδα σας με αρωματικό scrub και συνεχίστε με ένα 
χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα με αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα 
αρωματικών φυτών και βοτάνων, που διαθέτουν θεραπευτικές 
ιδιότητες κατάλληλα επιλεγμένες ώστε να καλύψουν τις προσωπικές 
σας ανάγκες. Τα μόρια των αιθέριων ελαίων φθάνουν αμέσως στον 
οργανισμό και συντελούν στην ευεξία και την αναζωογόνηση.

MYKONOS MASSAGE 60’/95€
Μια ευεργετική ανακουφιστική πολυτέλεια για απόλυτη απόλαυση. 
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.
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DEEP TISSUE MASSAGE 30’/70€ & 60’/130€
Με στόχο την ανακούφιση από το στρες που προκαλεί ένταση στους 
μύες, αυτό το εκπληκτικό μασάζ αναζωογονεί το σώμα με τη βοήθεια 
δυνατών πιέσεων και αποτελεί το ιδανικότερο μασάζ στο menu των 
καλύτερων spa του κόσμου. Οι μαλάξεις εφαρμόζονται σε όλες τις 
εν τω βάθει μυϊκές ομάδες, με έντονες πιέσεις από τα δάχτυλα, τις 
γροθιές, τα αντιβράχια ή και τους αγκώνες. Το αποτέλεσμα είναι η 
πλήρης αναζωογόνηση, τόνωση και χαλάρωση, με πολλά οφέλη, από 
ανακούφιση πόνων, μείωση του στρες, καταπολέμηση φλεγμονών 
μέχρι βελτίωση της στάσης του σώματος και της ποιότητας του ύπνου.

AROMA MASSAGE, 30’/60€ & 50’/85€
Μασάζ σε όλο το σώμα με αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα αρωματικών 
φυτών και βοτάνων. Διαθέτουν θεραπευτικές ιδιότητες κατάλληλα 
επιλεγμένες ώστε να καλύψουν τις προσωπικές σας ανάγκες. Τα πολύ 
μικρά μόρια των αιθέριων ελαίων φθάνουν αμέσως στον οργανισμό 
και συντελούν στην ευεξία και την αναζωογόνηση.

LYMPHATIC MASSAGE, 30’/55€ & 50’/75€
Τεχνική απαλού μασάζ που επικεντρώνεται στα πόδια. Ενεργοποιεί 
τη ροή της λέμφου και του αίματος, με αποτέλεσμα την αποβολή των 
τοξινών, βοηθά στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας, των οιδημάτων 
και την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος.

CANDLE MASSAGE 50’/90€
Χαλαρώστε την ψυχή και το σώμα σας σε ένα ζεστό χώρο, απαλά 
φωτισμένο από τη φλόγα του κεριού. Το καταπραϋντικό άρωμα του 
κρεμώδες  κεριού θα σας οδηγήσει σε ένα ταξίδι αισθήσεων. Tα έλαια 
του αφυπνίζουν τις αισθήσεις σας και θρέφουν βαθιά το δέρμα σας, 
ενισχύοντας την εμπειρία μασάζ. Μαλακές κινήσεις ,ελαφρές πιέσεις, 
θα ενισχύσουν την ελαστικότητα και ενυδάτωση του δέρματός σας.

KIDS MASSAGE 20’/45€ & 40’/75€
Χαρίστε σ’ αυτούς που αγαπάτε μια μοναδική θεραπεία ειδικά 
σχεδιασμένη για παιδιά. Η χρησιμοποίηση της αφής σαν θεραπεία 
είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση. Το Kids Massage 
απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5 ως 16 ετών και 
χρησιμοποιεί απαλές μαλάξεις -όπως ένα απαλό χάδι- με φυσικό 
υποαλλεργικό λάδι. Εξειδικευμένοι θεραπευτές γι’αυτές τις τρυφερές 
ηλικίες εφαρμόζουν ήπιες μαλάξεις στους μύες και τις αρθρώσεις 
που εκτείνονται σε όλο το σώμα (χέρια - πλάτη - πόδια - πρόσωπο 
- αυχένα - τριχωτό της κεφαλής - μαλλιά).Η θεραπεία μπορεί να 
ασκηθεί τακτικά στο παιδί και να το βοηθήσει να μειώσει την ένταση 
προσφέροντας αίσθημα χαλάρωσης χαρίζοντας ήρεμο, ποιοτικό και 
ξεκούραστο ύπνο. Τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, ενυδατώνει 
το δέρμα, βοηθά στην ανάπτυξη των μυών και των οστών, ενισχύει 
την κίνηση και την ευλυγισία. Η θεραπεία σε παιδιά νηπιακής ηλικίας 
ως και εφήβους προσφέρει αίσθημα ανακούφισης και ασφάλειας, 
ενώ η τακτική χρήση του μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αποκτήσει 
ισορροπία και ωριμότητα.

HEAD & FACE MASSAGE 20’/50€
Χαλαρωτικό μασάζ με ζεστά αιθέρια έλαια στο κεφάλι, το πρόσωπο 
και τον αυχένα. Ανακουφίζει από πονοκεφάλους, ημικρανίες, αυχενικό 
σύνδρομο, μυοσκελετικούς πόνους της περιοχής και βοηθάει στην 
βελτίωση του νευρικού συστήματος και την καταπολέμηση της 
αϋπνίας.

RELAX & REFLEX 30’/70€
Αφεθείτε στις χαλαρωτικές ιδιότητες της Ρεφλεξολογίας για τα 
πέλματα σας, συνδυασμένες με τη φροντίδα της θερμότητας από 
ζεστές πετσέτες και peeling στα άκρα σας.   Οι ειδικές πιέσεις και 
μαλάξεις σε πέλματα και γάμπες, αποτελούν την πρόταση της Ανατολής 
για την κινητοποίηση της κυκλοφορίας του αίματος και κυρίως 
την απελευθέρωση της έντασης, μέσω του νευρικού συστήματος, 

κάνοντας ξανά τα πόδια σας ελαφριά και άνετα, γεμίζοντας σας με 
ενέργεια. Αποτελεί μια ιδανική επιλογή για όσους χρειάζονται μια 
ολοκληρωμένη περιποίηση άκρων, με στόχο τη χαλάρωση, την 
ενυδάτωση και την απαλότητα στα άκρα!

Special Therapies 
LAP OF LUXURY SEA SCRUB 40’/80€
Αυτή η εμπειρία των αισθήσεων δίνει σε ολόκληρο το σώμα σας μια 
αίσθηση απαλότητας και μεταξιού. Εμπλουτισμένη με αιθέρια έλαια, 
αυτή η ευχάριστη φροντίδα αρχίζει με μια πλήρη απολέπιση σώματος 
που απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και λειαίνει την επιδερμίδα 
και ολοκληρώνεται με την εφαρμογή ενός απαλού και πλούσιου 
γαλακτώματος σώματος για να αφήσει το δέρμα σας λαμπερό και 
βελούδινο. Το δέρμα αναζωογονείται και φαίνεται πιο όμορφο.

BODY SLIMMING AND FIRMING 60’/100€
Μια ολοκληρωμένη περιποίηση και αναδόμηση του σώματος που 
μειώνει την κυτταρίτιδα και δίνει στο σώμα αίσθηση αποτοξίνωσης και 
ευεξίας. Η μάσκα επιδρά αποτελεσματικά στις περιοχές που το έχουν 
ανάγκη. Το δέρμα μετατρέπεται απο την πρώτη κιόλας εφαρμογή σε 
ποιο σφιχτό λείο και απαλό. Οι ειδικές κινήσεις βοηθούν τη μάσκα να 
ζεσταθεί, παρέχοντας άριστη διέγερση του μεταβολισμού.

BACK RITUAL 60’/90€
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.

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

Face Treatment
PURE GOLD AND COLLAGEN FACIAL 75’/170€
Η απόλυτη θεραπεία λάμψης του δέρματος που χρησιμοποιεί 
τις ισχυρές ιδιότητες του Χρυσού 24 Καρατίων και του Καθαρού 
Κολλαγόνου. Η περιποίηση αρχίζει με μια πλούσια μάσκα καθαρού 
κολλαγόνου που ακολουθείται από ένα μασάζ σύσφιξης και τόνωσης. 
Στη συνέχεια εφαρμόζονται φύλλα χρυσού 24 καρατίων που με 
απαλές κινήσεις μασάζ απορροφώνται από το δέρμα. Η θεραπεία 
ολοκληρώνεται με μία απαλή βροχή με το Pure Collagen Spray, που 
δίνει μία νεανική λάμψη στο δέρμα.

ESSENTIALS FACE THERAPY 50’/100€
Αυτή η θεραπεία προσώπου που αποτελεί ευχάριστο διάλειμμα στην 
καθημερινή ζωή προσφέρει ενυδατικές και καταπραϋντικές δράσεις 
για την καταπολέμηση της ρύπανσης και των αρνητικών επιπτώσεων 
του αστικού στρες. Χάρη στην αποκλειστική αντιρρυπαντική φόρμουλα 
Urban Advance (βούτυρο καριτέ, προβιοτικά σάκχαρα, ενδορφίνη 
μέντας), αυτή η φροντίδα θα σας χαρίσει μια απολαυστική εμπειρία 
που παρέχει πραγματική φρεσκάδα στο δέρμα σας, αφήνοντάς το 
ανανεωμένο και λαμπερό. Ιδανική για να ανακαλύψετε την Sampar 
και να απολαύσετε μια χαλαρωτική και ευχάριστη περιποίηση για 
όλους τους τύπους δέρματος.
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AGE ANTIDOTE 60’/110€
Το Age Antidote είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιποίησης 
του προσώπου που περιέχει ειδικά συστατικά αντιγήρανσης, 
όπως βιοπεπτίδια που βοηθούν στην επανόρθωση του δέρματος, 
υαλουρονικό οξύ για φρεσκάδα και ενυδάτωση του δέρματος ή 
Αδενοσίνη που παρέχει άμεσο αποτέλεσμα lifting. Η ειδική αυτή 
φροντίδα η αντιγήρανσης είναι ιδανική για να εξαφανίσει όλα τα 
σημάδια από το πέρασμα του χρόνου: ρυτίδες και λεπτές γραμμές, 
απώλεια λάμψης, αίσθηση δυσφορίας, έλλειψη ελαστικότητας και 
απώλεια σφριγηλότητας. Μια πραγματική φροντίδα cocooning για 
να απαλλαγούμε από τα σημάδια του χρόνου με τον πιο ήπιο τρόπο.

PURE PERFECTION 30’/70€
Αυτή η θεραπεία καθαρισμού συνιστάται για μεικτές ή λιπαρές 
επιδερμίδες, επιδερμίδες με τάση για σημάδια, έντονη γυαλάδα, 
δημιουργία μαύρων στιγμάτων και διεσταλμένων πόρων καθώς και 
για επιδερμίδες με προβλήματα ατελειών ή επιδερμίδες που χρήζουν 
θεραπείας μετά από ακμή. Μετά την θεραπεία το δέρμα είναι φρέσκο 
και καθαρό από το εσωτερικό του, οι πόροι πιο σφριγηλοί και η 
επιδερμίδα έχει πιο ματ όψη. Αφεθείτε σε αυτήν την υγιή φροντίδα 
του δέρματος του προσώπου για ένα λαμπερό και καθαρό δέρμα. 

BRIGHT & LIGHT  50’/85€ 
Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη των διακοπών! Αντικαταστήστε τη 
θαμπή και άτονη όψη με φωτεινότητα που ακτινοβολεί. Αποκτήστε 
ομοιόμορφο χρωματικό τόνο στην επιδερμίδα σας προσφέροντας της 
λάμψη και ενυδάτωση.

DERMOSTAMINE TREATMENT  60’/125€
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.

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

MEN’S TREATMENT 60’/80€
Μια ολοκληρωμένη θεραπεία προσαρμοσμένη ειδικά για το δέρμα 
των ανδρών βασισμένη  σε θαλάσσια στοιχεία. Απευθύνεται σε κάθε 
τύπο δέρματος απελευθερώνοντας το από την ένταση και ενισχύει 
τη φυσική λάμψη του. Η μάσκα από λευκό πηλό και φύκια στοχεύει 
στον βαθύ καθαρισμό και τη φροντίδα του δέρματος, μειώνοντας  την 
όποια ενόχληση, δροσίζει, καταπραΰνει και εξισορροπεί το δέρμα. Η 
επιδερμίδα μένει καθαρή και λαμπερή.

BRIDAL, 
3 ΩΡΕΣ/250€
10’ Απολέπιση Σώματος
50’ Mασάζ & Αρωματοθεραπεία
50’ Θεραπεία Προσώπου
30’ Μανικιούρ

TOTAL RELAX, 
2,5 ΩΡΕΣ/270€
10’ Απολέπιση Σώματος
20’ Μάσκα Σώματος
30’ Mασάζ & Αρωματοθεραπεία
20’ Χαλαρωτικό Μασάζ Κεφαλής
50’ Θεραπεία Προσώπου
15’ Περιποίηση φρυδιών

MEN’S GETAWAY, 
3 ΩΡΕΣ/210€
20’ Απολέπιση Σώματος
50’ Mασάζ & Αρωματοθεραπεία
50’ Θεραπεία Προσώπου

SALON TREATMENTS
Μανικιούρ  30’/35€
Ημιμόνιμο Μανικιούρ  40’/45€
Πεντικιούρ  45’/50€
Ημιμόνιμο Πεντικιούρ  50’/60€
Αλλαγή Χρώματος  15€
Αλλαγή Χρώματος  Ημιμόνιμου  25€
Αφαίρεση Χρώματος Ημιμόνιμου  10€

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ
Άνω χείλος 10’/20€
Πόδια & Μπικίνι & Μασχάλες 60’/65€
Πόδια & Μπικίνι 45’/50€
Γάμπες 20’/30€
Πόδια  40’/40€
Μασχάλες ή Μπικίνι ή Χέρια 15’/25€
Πλάτη 30’/35€
Περιποίηση φρυδιών 15’/10€

Salon Treatments

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:00 - 18:30    ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 09:00 - 21:00
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Wellness Center απευθείας από το τηλέφωνο του δωματίου σας με 7317 ή με το 32 μέσω της υποδοχής

Special Packages
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PREPARATION
•  Please arrive 15 minutes before 

your treatment. Before your 
treatment, you will be asked to 
complete a lifestyle question-
naire.

•  You will be provided with a 
bathrobe, towels and slippers.

•  Please remove all jewellery and 
clothing, leaving on your under-
garments. For some treatments 
you will be provided with dis-
posable undergarments by your 
therapist.

•  The management will not be 
held responsible for the loss of 
any personal items.

TREATMENT
•  During treatments, please let 

your therapist know if you’re 
comfortable or uncomfortable, 
too warm or too cold, or if the 
pressure is too light or too firm. 
Your comfort and care is our 
greatest concern and priority.

•  If you have a particular injury or 
physical condition, please inform 
the therapist who can suggest 
appropriate adjustments to the 
treatment for your comfort and 
to enhance the treatment’s effec-
tiveness.

•  If you have any questions, your 
therapist will gladly answer 
them.

CANCELLATION
We request a minimum of 4 hours’ 
cancellation notice for a single 
treatment or 24 hours’ advance 
notice for rituals. If you fail to 
cancel or reschedule your appoint-
ment, you will be charged for the 
scheduled service. Being late for 
your appointment may shorten the 
length of your treatment.

CHILDREN’’S POLICY
Persons aged under 18 years 
are not allowed in the Wellness 
Center unless accompanied and 
with the consent of an adult.

KINDLY NOTE
•  Mobile phones are not permit-

ted in Wellness Center. This is 
the time for your body and mind 
to release the worries and stress 
of the day.

•  Smoking is not permitted in 
Wellness Center.

VORBEREITUNG
•  Bitte kommen Sie spätestens 

15 vor Behandlungsbeginn zum 
Empfang. Zuvor werden Sie 
gebeten, einen persönlichen 
Fragebogen Auszufüllen

•  Sie werden mit einem Bademan-
tel, Handtüchern, und Hausschu-
hen versorgt

•  Entfernen Sie bitte, bis auf Ihre 
Unterwäsche, alle Schmuck-
stücke und Kleidung. Für einige 
Behandlungen werden Sie von 
Ihrem Therapeuten mit Einwe-
gunterbekleidung versorgt.

•  Wertsachen sollten in Ihrem 
Safe aufbewahrt werden. Das 
Management kann für den Ver-
lust von Gegenständen keine 
Haftung übernehmen

BEHANDLUNGEN
•  Sagen Sie Ihrem Therapeuten 

bitte Bescheid, ob Sie die Be-
handlung als angenehm oder 
unangenehm empfinden, wenn 
es Ihnen zu warm oder zu kalt 
ist oder der Druck zu leicht oder 
zu fest wirkt. Ihre Wohlbefinden 
steht im Mittelpunkt und hat 
immer Vorrang.

•  Informieren Sie den Ther-
apeuten über eventuelle 
Verletzungen oder physische 
Beeinträchtigungen, so dass 
die Behandlung entsprechend 
angepasst und die Wirksamkeit 
erhöht werden kann

•  Sie haben Fragen? Der Thera-
peut steht Ihnen gerne Rede und 
Antwort

STORNIERUNG
Wir bitten Sie für den Fall, dass 
Sie die Behandlung ausfallen 
lassen möchten, sich rechtzeitig 
zu melden. Die Abmeldefrist 
beträgt bei Einzelbehandlungen 
vier Stunden, bei Programmen 24 
Stunden. Wenn Sie Ihre Behand-
lung nicht rechtzeitig annullieren 
oder einen Ersatztermin vere-
inbaren, müssen wir Ihnen die 
Behandlung in Rechnung stellen. 
Sollten Sie zu spät zu Ihrem Be-
handlungstermin kommen, wird 
dies die Dauer der Behandlung 
verkürzen

ALTERSBES-
CHRÄNKUNG
Eintritt im Wellness Center, für 
Kinder unter 18 Jahre alt, ist ohne 
Zustimmung nicht gestattet und 
müssen von einem Erwachsenen 
begleitet sein.

BITTE BEACHTEN SIE
•  Mobiltelefone sind im Wellness 

Center nicht gestattet. Dies ist 
die Zeit für Ihren Körper und 
Geist, um die Sorgen und den 
Stress des Tages los zu lassen.

• Rauchen ist im Wellness Center 
nicht gestattet.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
•  Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο 

ραντεβού 15 λεπτά νωρίτερα, 
για την υποδοχή, την αλλαγή 
ρούχων και τη συμπλήρωση 
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 αισθάνεστε 
άνετα είναι το κυριότερο μέλημά 
μας.

•  Ενημερώστε τους θεραπευτές 
μας για τυχόν εκδορές, 
τραυματισμούς 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 καθυστερήσετε 
αυτό ίσως μειώσει το χρόνο που 
θα έχετε στη διάθεσή σας για τη 
θεραπεία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η είσοδος στο Well-
ness Center, σε παιδιά κάτω των 
18 ετών χωρίς την συγκατάθεση 
και την συνοδεία κηδεμόνα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ
•  Τα κινητά τηλέφωνα δεν 

επιτρέπονται στους χώρους 
του Wellness Center, άλλωστε 
μην ξεχνάτε πως ήρθατε να 
χαρίσετε στον εαυτό σας στιγμές 
χαλάρωσης στο σώμα και στο 
πνεύμα σας.

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

ПОДГОТОВКА
•  Пожалуйста, приходите 

за 15 минут до начала 
вашей процедуры. Перед 
процедурой, пожалуйста, 
заполните предлагаемую 
анкету.

•  В спа-центре вам 
предоставляются: купальный 
халат, полотенца, и шлепанцы.

•  Пожалуйста, снимите все 
драгоценности и украшения, 
а также одежду до нижнего 
белья. для некоторых 
процедур терапевт вам 
предоставит специальное 
нижнее белье.

•  Администрация центра не 
несёт ответственности за 
утерю ваших личных вещей.

ПРОЦЕДУРЫ
•  Во время процедур, 

пожалуйста, не стесняйтесь 
сообщить врачу, о тех 
или иных удобствах или 
неудобствах, слишком 
холодной или горячей воде, 
низком или высоком давлении 
воды. наш главный приоритет 
- забота о вас и вашем 
комфорте!

•  Если у вас имеется 
специфическая рана или 
физиче- ский недостаток, 
пожалуйста, не стесняйтесь 
сообщить об этом врачу, 
который предложит 
соответствующие условия 
для прохождения вами 
процедуры и повышения её 
эффективности.

•  Ваш врач с удовольствием 
ответит на все ваши вопросы.

ОПОЗДАНИЕ И 
АННУЛЯЦИЯ
Убедительно просим вас 
уведомить нас об отмене 
посещения не менее чем за 
4 часа до начала процедуры 
или за сутки до посещения 
специальной программы. 
При более поздней аннуляции 
мы вынуждены выставить 
в счет полную стоимость 
аннулированных процедур. 
если вы опоздали на процедуру, 
то время ее проведения 
соответственно сокращается.

ДЕТИ
Дети в возрасте до 18 лет могут 
посещать центр Wellness Center 
только с разрешения опекуна 
и только в сопро-вождении 
взрослых.

ПОЖАЛУЙСТА, 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
•  На территории спа - центра 

Wellness Center пользование 
мо-бильными телефонами не 
разрешается. Это – время за-
боты о вашем теле и духе!

•  Курение на территории Well-
ness Center запрещено.

Mykonos Blu Spa Guidelines
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