• Treatments •

Relax your spirit and indulge yourself
in the power of the human touch.
AegeoSpas exclusively designed for
you treatments which are performed
only by certified therapists, offering
ultimate relaxation and rejuvenation
for your body and face.

Αφεθείτε στην “δύναμη” της ανθρώπινης επαφής. Η Aegeo Spas
δημιούργησε για εσάς ενα ολοκληρωμένο menu θεραπειών, που εκτελούνται μόνο απο πιστοποιημένους
θεραπευτές, με στόχο την απόλυτη
χαλάρωση και αναζωογόνηση του
σώματος και του προσώπου σας.
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Θεραπείες Προσώπου

Facial treatments
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ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ 55’

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ 55’

Το πρόσωπο προετοιμάζεται με

Η θεραπεία βελτιώνει θεαματικά

ένα ήπιο scrub που απομακρύνει τα

την όψη του δέρματος και μειώνει

νεκρά κύτταρα ώστε να απορροφή-

τις λεπτές γραμμές του προσώπου.

σει καλύτερα τους ορούς θρέψης

Τα σημάδια της ηλικίας σβήνονται,

και ενυδάτωσης. Ακολουθεί ένα

η επιδερμίδα λαμβάνει την τέλεια

15λεπτο μασάζ drainage το οποίο

ενίσχυση κατά του περιβάλλοντος

στοχεύει στην ενεργοποίηση της

και διατηρεί την νεανικότητα και τη

λέμφου και με τον συνδυασμό μιας

λάμψη της.

HYDRATION 55’
The face is prepared with a mild
scrub to remove dead cells and prime
for deeper absorption of nutritious
and hydrating serums. A 15-minute
drainage massage ensues aiming at
activating the lymph; this is combined
with a special mask to achieve deep
skin hydration.

ANTI-AGEING 55’
This treatment impressively improves
the appearance of the skin and reduces
thin lines. Age signs are erased and the
complexion is fully supported so as to
be protected against environmental
factors and maintain its youth and
glow.
MEN’S FACIAL 50’
Men’s facial treatment offers direct
and visible results to those with a
sense of tiredness and irritation after
saving and being exposed to natural
elements. The special combination
of cleansing, exfoliation and mask
restores skin health and power, while
lymph massage detoxifies and calms
the skin from the inside.

ειδικής μάσκας επιτυγχάνεται βα-

ΑΝΤΡΙΚΗ 50’

θιά ενυδάτωση της επιδερμίδας.

Η αντρική θεραπεία προσώπου που

ΛΑΜΨΗ 55’

προσφέρει άμεσα και ορατά αποτε-

Με την αποκλειστική σειρά προϊό-

λέσματα στο πρόσωπο του άντρα,

ντων αναζοωγόννησης επιτυγχά-

που νιώθει κούραση και ερεθισμό

νεται η επαναφορά της λάμψης και

από το ξύρισμα και την έκθεση στο

της φωτεινότητας του δέρματος.

περιβάλλον. Ο ειδικός συνδυασμός

Ταυτόχρονα βελτιώνεται η υφή και

καθαρισμού, απολέπισης και μάσκας

η ποιότητα της επιδερμίδας με την

αποκαθιστά την υγεία και τη δύνα-

συνέργεια του ειδικού μασάζ και

μη της επιδερμίδας ενώ το λεμφικό

των βιταμινών.

μασάζ αποτοξινώνει και καλμάρει το

GLOW 55’
Using an exclusive line of rejuvenating
products, the face is illuminated and
glowing once again. The texture and
quality of the complexion is improved
with the synergistic effect of the special
massage and vitamins applied.

δέρμα εκ των έσω.
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ΜΑΤΙΩΝ 35’
Μία μοναδική θεραπεία ειδικά

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
20min

σχεδιασμένη για την ευαίσθητη

Ανάλογα με την όψη του προσώπου,

περιοχή των ματιών που συνδυάζει

επιλέγεται από μασάζ με στοιχεία

μάσκες και λεμφικό μασάζ, ιδανικό

rejuvance για λάμψη και αναγέννηση,

για την μείωση των σημαδιών της

στοιχεία λίφτινγκ για ανόρθωση

ηλικίας και την απομάκρυνση του

και σύσφιξη και ελληνικού μασάζ

στρες. Το πρήξιμο μειώνεται και μία

για αντιγήρανση και ανανέωση. Για

αίσθηση ξεκούρασης απλώνεται στα

μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων

μάτια.

συνιστάται ο συνδυασμός με την
αντίστοιχη θεραπεία προσώπου

EXPRESS 25’

και επανάληψη συνεδριών . Άμεσα

Περιποίηση προσώπου η οποία

εκθαμβωτικά ορατά αποτελέσματα.

έχει αποτελέσματα σε ελάχιστο

EYE TREATMENT 35’
A unique treatment designed specifically for the sensitive region around
the eyes; it combines masks and lymph
massage, ideal to reduce ageing signs
and to remove stress. Puffing is reduced and a sense of restful relaxation
is offered to the eye region.

SPECIAL MASSAGE SESSIONS
20min
Depending on the facial appearance,
one may choose a massage that incorporates elements for rejuvenation to
offer glow and renew the skin, lifting
and toning or Greek massage for
anti-ageing and restoration. To maximize results, it is recommended that
the massage should be combined with
a facial treatment and that sessions
should be repeated. Direct, stunningly
visible results.

EXPRESS 25’
A facial offering effective results in no
time. This is a session that refreshes
and cares for the face, leaving it soft,
hydrated and clean.

χρονικό διάστημα. Αυτή η περιποίηση
ανανεώνει και δροσίζει το πρόσωπο
αφήνοντας το απαλό, ενυδατωμένο
και καθαρό.
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Θεραπείες Σώματος

Body Treatments
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Scrub

•

Wraps

•

Ήπιο 30’

-

Μία ήπια απολέπιση που συνδυάζει

Οι εξειδικευμένοι θεραπευτές θα

τα αποτελέσματα των αλάτων με τα

σας κατευθύνουν να επιλέξετε την

υψηλής ποιότητας έλαια και αφήνει

κατάλληλη θεραπεία wrap σύμφωνα

το σώμα λείο και ενυδατωμένο. Η

με τις ανάγκες του σώματος σας.

θεραπεία ολοκληρώνεται με ένα
πλούσιο Body Lotion για αποτέλεσμα

•

διαρκείας και μία υπέροχη αίσθηση.

ALOE MASK: ενυδάτωση, 		
αντιοξειδωτική, καταπραϋντική.

Βαθύ 30’

•

VANILLA MASK: θρέψη, λάμψη,
αντιγήρανση.

Απολέπιση βασισμένη σε έναν
συνδυασμό από αιθέρια έλαια και
•

θαλάσσιο αλάτι που βοηθά στην

Λάσπη για μυϊκούς πόνους:
ανακούφιση, χαλάρωση, ευεξία.

ανανέωση του δέρματος μετά την
απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων.
•

Στο τέλος, μια ενυδατική κρέμα

DETOX: αδυνάτισμα, 			
αποτοξίνωση, σύσφιξη.

προσφέρει στην επιδερμίδα σας

Scrub
				

•

Wraps			

Mild 30’
Mild exfoliation combining the
benefits of salts and high quality oils
and leaving body skin smooth and
hydrated. The treatment is completed
with a rich Body Lotion applied to
help results stay longer and leave a
lasting wonderful sense.

Specialised therapists will offer their
guidance so that you may choose the
most appropriate wrap treatment for
your own body needs.
•

ALOE MASK: hydrating, 		
antioxidant, soothing.

Deep 30’
Exfoliation based on a combination of
essential oils and sea salt; it helps skin
renewal following the removal of dead
cells. Finally, a hydrating cream offers
your skin an exceptionally smooth
texture and silk softness and helps skin
retrieve its lost suppleness.

•

VANILLA MASK: nutritious, 		
offering glow, anti-ageing.

•

Mud for muscular pains:
relieving, relaxing, offering a
sense of well-being.

•

DETOX: slimming, detoxifying, 		
toning.

εξαιρετικά λεία υφή και μεταξένια
απαλότητα και βοηθά το δέρμα
να επανακτήσει την χαμένη του
απαλότητα.
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Τελετουργικά Μασάζ

Ritualistic Massage Sessions
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ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΜΑΣΑΖ
50min / 80min

ΠΛΑΤΗ, ΑΥΧΕΝΑΣ, ΚΕΦΑΛΙ
40min

Η συνεδρία αυτή επικεντρώνεται

Με αυτό το ιδιαίτερο μασάζ, η

σε όλα τα σημεία του σώματος που

ένταση που έχει συσσωρευτεί

υπάρχει ένταση, χρησιμοποιώντας

στην πλάτη, τον αυχένα και τους

100% φυτικά έλαια που διευκολύνουν

ώμους σας, έπειτα από μία αγχώδη

τις αρμονικές κινήσεις των χεριών,

και απαιτητική μέρα, απλώς

επιτυγχάνοντας έτσι την απόλυτη

εξαφανίζεται.

SWEDISH MASSAGE
50min / 80min
This session focuses on all body points
where there is tension; it uses 100%
plant oils that facilitate smooth hand
movements, thus achieving absolute
body relaxation and mental and
sensory rejuvenation.

BACK, HEAD & NECK
MASSAGE 40min 
This special massage makes the
tension accumulated in your back,
neck and shoulder region at the end of
a stressful and demanding day simply
disappear.
SLIMMING MASSAGE 50min
This massage is applied mainly to the
lower limbs and the abdominal region.
It stimulates microcirculation in the
capillaries and shapes the body where
this is necessary. For better results,
its starts with an invigorating body
brushing and may end with cupping
to enhance blood circulation and
absorption of cosmetic elements.

χαλάρωση του σώματος και την

ΜΑΣΑΖ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ
50min

αναζωογόνηση του πνεύματος και
των αισθήσεων.

Το μασάζ αυτό εφαρμόζεται κυρίως

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ
60min / 90min

στα πόδια και στην κοιλιά. Διεγείρει

Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες

αγγείων και σμιλεύει το σώμα στα

τεχνικές μάλαξης στα κατώτερα

σημεία που χρειάζεται. Για καλύτερο

στρώματα των μυϊκών ινών, η

αποτέλεσμα ξεκινάει με ένα

συνεδρία αυτή βοηθάει στην

αναζωογονητικό βούρτσισμα

αποθεραπεία σημείων του σώματος

σώματος, και μπορεί να τελειώσει με

όπου έχει συσσωρευτεί πολύ ένταση.

εφαρμογή βεντουζών για επιπλέον

Η θεραπεία αυτή ολοκληρώνεται

υπεραιμία και απορρόφηση των

με την εφαρμογή της τεχνικής

καλλυντικών στοιχείων.

τη μικροκυκλοφορία των τριχοειδών

των βεντουζών, η οποία έχει σαν
αποκαθιστώντας ταυτόχρονα την

ΜΑΣΑΖ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΓΕΊΑΣ
50min

ελαστικότητα των μυών.

Αυτό το αποτοξινωτικό, ανανεωτικό

αποτέλεσμα επιπλέον υπεραιμία,

και οχυρωτικό για την υγεία

ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 55min

μασάζ βοηθάει να διατηρηθεί το

Αποτελεσματικός συνδυασμός

αναπνευστικό σύστημα καθαρό και

ήπιας έντασης εφαρμογών, για

το ανοσοποιητικό δυνατό. Ένας

τη χαλάρωση των μυών με μία

συνδυασμός αρωματικού μασάζ

ποικιλία από διάφορες τεχνικές

στον κορμό, εισπνοών και πιέσεων

κίνησης, χρησιμοποιώντας αιθέρια

στο πρόσωπο, μεγιστοποιεί την

έλαια, ανάλογα με τις δικές σας

ικανότητα ελεύθερης αναπνοής.

ανάγκες. Ιδανική επιλογή για όσους

Ιδανικό για όσους ταλαιπωρούνται

δοκιμάζουν μασάζ πρώτη φορά.

από αλλεργίες ή ζουν σε περιοχές με

ATHLETES MASSAGE
60min / 90min
Using specific massage techniques
into the deeper muscle fibre layers,
this session helps the recovery of
points where too much stress has
accumulated. The treatment is
completed with the cupping, which
enhances blood circulation and
restores muscle elasticity/suppleness.

IMMUNE RECOVERY
MASSAGE 50min
This detoxifying massage, rejuvenating
and health protecting, helps keep
the respiratory system clean and the
immune system strong. A combination
of aromatic body massage, inhalations
and facial pressure, it maximizes free
breathing capacity. Ideal for those
suffering from allergies or living in
areas with atmospheric pollution.

AROMATHERAPY 55min
An effective combination of mild
applications for relaxing the muscles
using various movement techniques
and using essential oils suitable for
responding to your needs. An ideal
choice for those experiencing massage
for the first time.

ατμοσφαιρική μόλυνση.
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ΜΑΣΑΖ ΒΑΘΙΑΣ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ
60 - 80min

ΜΑΣΑΖ ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 55min

Ένα έντονα ηρεμιστικό μασάζ για

και ζευγάρια. Αρωματικά έλαια

όλο το σώμα και το κεφάλι, που

παντρεμένα με τις τεχνικές

εμπλουτίζεται με ειδικά αιθέρια

χαλάρωσης για όλο τω σώμα,

έλαια. Ιδανικό για όσους έχουν πολύ

υπόσχονται να σας ξεναγήσουν

ένταση, υποφέρουν από αυπνίες ή

μακριά από τη ρουτίνα της

επιζητούν να ζήσουν την εμπειρία

καθημερινότητας. Μια αξέχαστη

του βαθιά ξεκούραστου ύπνου.

ανάμνηση.

Ένα ταξίδι αισθήσεων, ειδικά
σχεδιασμένο για νεόνυμφους

ΖΕΣΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ 60min

ΜΑΣΑΖ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ 45min

Ολιστική εναλλακτική θεραπεία

Ειδικά σχεδιασμένο μασάζ για την

με ζεστές Βασαλτικές πέτρες,

εγκυμοσύνη, με σκοπό την άνεση και

των οποίων η κρυμμένη ενέργεια

την ευεξία της μελλοντικής μητέρας.

μεταφέρεται στο σώμα.

Εμπνευσμένη θεραπεία που συνδέει

Ο θεραπευτής συνδυάζει τα έλαια

μητέρα και παιδί με την δύναμη της

με χαλαρωτικές τεχνικές που

επαφής.

ηρεμούν και ισορροπούν το νευρικό
σύστημα. Προσφέρει ευεξία και

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ 60min

αναζωογόνηση.

Αναζωογονητική θεραπεία και για
τους δύο, που ακολουθείται από

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΑΣΑΖ
30min

μασάζ αρωματοθεραπείας για το

Μια θεραπεία για όλες τις ηλικίες,

παιδί.

γονιό και μασάζ σοκολάτας για το

DEEP RELAXATION
BENEFICIAL SLEEP MASSAGE
60 - 80min
An intensively relaxing full body and
head massage, enriched with special
essential oils. Ideal for those who are
tense, suffer from insomnia or seek to
experience a deeply restful sleep.

COUPLES MASSAGE 55min
A trip into the senses, designed
especially for newlyweds and
couples. Aromatic oils combined with
relaxation techniques promise to guide
you away from your daily routine and
create an unforgettable memory.
PREGNANCY MASSAGE 45min
This is a massage especially designed
for pregnancy, to offer comfort and a
sense of well-being for the mother to
be; an inspired treatment to strengthen
the bond between mother and child
using the power of touch.

HOT STONE MASSAGE 60min
Holistic alternative treatment using
hot Basalt stones; their hidden
energy is transferred to the body. The
therapist combines oils and relaxing
techniques that calm and balance the
nervous system, offering a sense of
well-being and rejuvenation.

MY CHILD AND I, 60min
Rejuvenating treatment for two,
followed by an aromatherapy massage
for the parent and a chocolate massage
for the child.

INDIVIDUAL CUSTOM
TAILORED MASSAGE 30min
A treatment for all ages, targeting the
part of the body desired. This massage
treatment is adapted to respond to the
personal needs and wishes of clients.

στοχευμένη στο επιθυμητό σημείο
του σώματος. Αυτό το μασάζ
προσαρμόζεται ανάλογα με τις
προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες.
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Yπηρεσίες με Υπογραφή

Brand Treatments
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ΤΥΧΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 120min
Η τυχερή θεραπεία του Spa θα

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΑΣΑΖ ΚΑΤΩ
ΑΚΡΩΝ 50min

μετουσιώσει την επιθυμία σας σε

Η συνεδρία αυτή επικεντρώνεται

πραγματικότητα. Πριν την θεραπεία,

αποκλειστικά στην ανακούφιση

κλείνετε τα μάτια σας, κάνετε μια

των κάτω άκρων. Ξεκινώντας με

ευχή χαμηλόφωνα και αφήνετε

ένα ζεστό ποδόλουτρο με άλατα,

τον εαυτό σας να εναρμονιστεί με

συνεχίζεται με ένα peeling και

τη ζεστασιά του χώρου. Η θετική

ολοκληρώνεται με μασάζ, όπου

ενέργεια θα μεταφερθεί σε εσάς

χρησιμοποιούνται ειδικές πιέσεις σε

από τα χέρια των θεραπευτών με το

αντανακλαστικά σημεία.

μασάζ σώματος τεσσάρων χεριών. Το
κινήσεις στο κεφάλι, εκεί όπου

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ
60min

γεννήθηκε η ευχή και ακολουθεί

Είναι η ιδανική θεραπεία για αυτούς

η θεραπεία χειλιώνbvαπό όπου

που δεν έχουν την πολυτέλεια του

εξωτερικεύτηκε. Το μυστηριώδες

χρόνου και θέλουν να απολαύσουν

ταξίδι ολοκληρώνεται με μια

τα οφέλη μιας θεραπείας προσώπου

θεραπεία ματιών, ώστε να δείτε την

και ενός μασάζ. Τα 25 λεπτά

ευχή σας να πραγματοποιείται!

σουηδικού μασάζ, ακολουθούνται

μυστήριο συνεχίζεται με χαλαρωτικές

από μία θεραπεία προσώπου, η

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΣΑΖ
70min / 100min

οποία περιλαμβάνει καθαρισμό,

Ένας ολοκληρωμένος συνδυασμός

προσαρμοσμένα στις ανάγκες της

για την απόλυτη χαλάρωσή σας.

επιδερμίδας.

τόνωση, απολέπιση και μάσκα,

Αρχικά απολαύστε τις ευεργετικές
ιδιότητες ενός χαλαρωτικού μασάζ
και στη συνέχεια η τεχνική με τις
βεντούζες θα απορροφήσει και τα
τελευταία υπολείμματα της έντασης

LUCKY TREATMENT 120min
This lucky spa treatment will
transubstantiate your wish and turn
it into reality. Before the treatment
you close your eyes, whisper a wish
and let yourself tune in to the ambient
warmth. The positive energy will be
transferred to you from the therapists’
hands through a four-hand body
massage. The mystery continues with
relaxing movements on the head,
where the wish was born, and then
the treatment continues to include
the lips that expressed the wish. The
mystery trip is completed with an eye
treatment, so that you may see your
wish come true!

LOWER EXTREMITY
RITUALISTIC MASSAGE
50min
This session focuses exclusively
on relieving the lower extremities.
Starting with a warm, foot salt-bath,
it is followed by peeling and concluded
with a massage session using special
pressure on reflex point.
REJUVENATION FOR MEN
60min
An ideal treatment for those who
do not have the luxury of time and
want to enjoy the benefits of a facial
treatment and a massage. The 25
minutes of Swedish massage are
followed by a facial that includes
cleansing, toning, exfoliation and a
mask, adapted to the needs of the skin.

ANCIENT GREEK
MASSAGE 70min / 100min
A full combination for your absolute
relaxation: initially you can enjoy
the benefits of a relaxing massage,
followed by the cupping technique
that will take away the final remnants
of tension from your body. This
treatment is completed with warm
towels on the neck and back, using
special pressure points.

στο σώμα σας. Η θεραπεία αυτή
ολοκληρώνεται με ζεστές πετσέτες
στον αυχένα και στην πλάτη,
εφαρμόζοντας ειδικές πιέσεις.
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Η Ελληνική Πινελιά στο Spa

A Greek Note at the Spa

26

ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ 70min

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ 50min

Ένα βαθύ μασάζ από την κορυφή

Αρμπαρόριζα, κανέλα, βασιλικός,

ως τα νύχια με βάση το κρητικό

δίκταμο σε συνδυασμό με τα αρώ-

ελαιόλαδο, τα αποστάγματα πορτο-

ματα της Μεσογείου, δημιουργούν

καλιού και ρακής. Ταξιδέψτε πίσω

μία ολοκληρωμένη θεραπεία σώ-

στο χρόνο μέσα από αρχαίες τεχνι-

ματος με απολέπιση και μάσκα. Οι

κές για την επίτευξη αναζωογόνη-

αισθήσεις ταξιδεύουν με μοναδικά

σης και ισορροπίας του σώματος

αρώματα, και η ευεργετικότητα των

και της ψυχής.

φυσικών στοιχείων φαίνεται στην
επιδερμίδα και τη διάθεση.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ 50min
Μια θεραπεία προσώπου αληθινός παράδεισος από την ελληνική
φύση, βασισμένη στην ενέργεια
οξυγόνωσης του Βασιλικού Πολτού.

CRETAN MASSAGE 70min
A deep head-to-toe massage based on
Cretan olive oil, orange distillates and
raki. Travel back in time through the
ancient techniques used to achieve
rejuvenation and balancing of body
and soul.

GREEK HERB
TREATMENT 50min
Geranium, cinnamon, basil
and dictamnus combined with
Mediterranean scents create a
complete body treatment with
exfoliation and a mask.
Your senses travel with unique aromas
and the benefits of natural elements
become apparent on both the skin and
your mood.

ROYAL JELLY
TREATMENT 50min
A facial treatment offering a true
heaven from Greek nature; it is based
on the oxygenation energy of Royal
Jelly. It helps remove signs of fatigue
and refreshes the skin.

Αποβάλλει τα σημάδια της κούρασης, χαρίζοντας φρέσκο δέρμα.
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Υπηρεσίες Σαλονιού Oμορφιάς

Beauty Salon Services
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Μανικιούρ - Πεντικιούρ

•

Αποτρίχωση

•

Μανικιούρ

•

•

Πεντικιούρ

•

Αποτρίχωση γάμπας

•

Βάψιμο νυχιών

•

Αποτρίχωση γραμμής μπικίνι

•

Μανικιούρ Shellac

•

Αποτρίχωση μπικίνι τύπου

•

Πεντικιούρ Shellac

•

Spa μανικιούρ

•

Αποτρίχωση μασχάλης

(με απολέπιση και μασάζ χεριών)

•

Αποτρίχωση χεριών

Spa πεντικιούρ

•

Αποτρίχωση πλάτης

•

•

Manicure – Pedicure
•
•
•
•
•
•

Αποτρίχωση ποδιών

Brazilian

•

(με απολέπιση και μασάζ ποδιών)

WET AREA
•

Σάουνα

•

Πισίνα χαλάρωσης

•

Manicure
Pedicure
Nail Polishing
Shellac Manicure
Shellac Pedicure
Spa manicure
(hand exfoliation and massage)
Spa pedicure
(foot exfoliation and massage)

•
•
•
•
•
•
•

Sauna
Relaxing pool
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•

Lower limb depilation
Below the knee depilation
Bikini line depilation
Brazilian type depilation
Armpit depilation
Upper extremity depilation
Back depilation

WET AREA							
•
•
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Depilation			

•

•

Electra Palace Athens
N. Νικοδήμου 1 8
T: (+30) 210 3370 051
Spa Extension: 8051

Electra Palace Thessaloniki
Αριστοτέλους 9
T: +30 2310 294 000
Spa Extension: 8045

