
Ο νέος χώρος του Marinis Boutique Spa δηµιουργήθηκε για να σας προσφέρει 
ολιστικές υπηρεσίες περιποίησης για όλο το σώµα και το πρόσωπο , χαρίζοντας 

σας χαλάρωση , αναζωογόνηση, υγεία και ευεξία .

Οι φιλόξενοι χώροι µας είναι έτοιµοι να σας προσφέρουν µια ευρεία γκάµα 
υπηρεσιών : spa, µασάζ , θεραπείες σώµατος / προσώπου ,µανικιούρ, πεντικιούρ,  

για ζευγάρια και εξατοµικευµένες προτάσεις ανανέωσης.



MΑΣΑΖ  

Πλάτη ή  Πόδια 

Μασάζ πλάτης  ή ποδιών που εστιάζει
 στις δικές σας ανάγκες ανακούφιση  

και χαλάρωση για αυχένα , πλάτη ή πόδια. 

25λεπτά 25 €                                   

Spa relax  

Υδροµασάζ 
Χαµάµ 
Σάουνα 

Θερµαινόµενα ανάκλιντρα

 90 λεπτά 20€ (χωρίς χαµάµ 15€)

Σουηδικό 

Είναι από τις γνωστές µορφές µασάζ. Βασίζεται στις µαλάξεις των
  µυών Χειρισµοί που γίνονται , βελτιώνουν την κυκλοφορία

 του αίµατος στους µυς και στις αρθρώσεις. 

35 λεπτά 30€
45λεπτά 40€
60λεπτά 50€                 



Exotic Monoi
Το τελετουργικό αυτό Μασάζ µε το αυθεντικό Monoi de Tahiti 

 το ιερό λάδι των Πολυνησίων, είναι µία στιγµή πλήρους ευχαρίστησης
 που εξισορροπεί τη ροή της ενέργειας και προάγει την πλήρη χαλάρωση και ευεξία.

Το πολύτιµο αυτό νέκταρ µε το εξεζητηµένο του άρωµα, 
ρέει από το κεφάλι έως τις πατούσες,

 ακολουθώντας τις ενεργειακές γραµµές προσφέροντας τις
 απαλυντικές και εξαγνιστικές του ιδιότητες.

60λεπτά 50€

Αρωµατοθεραπεία
Μασάζ σώµατος που αναζωογονεί και ηρεµεί τον νου. 

Χαλαρωτικό, εξισορροπητικό  µε αιθέρια έλαια επιλεγµένα 
σύµφωνα µε τις ατοµικές ανάγκες κάθε ατόµου. 

Έχει ευεργετική  επίδραση
 στο νευρικό σύστηµα και ενισχύει το ανοσοποιητικό.

35 λεπτά  30€
60λεπτά 50€                                  

Candle Massage
Μέσα σε µία γαλήνια αρωµατισµένη ατµόσφαιρα, το µασάζ µε τα ζεστά 

κεριά δηµιουργεί µια ανεπανάληπτη εµπειρία. 
Το φίνο κρεµώδες ζεστό κερί ρέει πάνω στο σώµα θρέφοντας σε βάθος το δέρµα, 

ενώ ένας συνδυασµός µαλάξεων, τεντωµάτων, απαλών πιέσεων και
 µεγάλων συνεχόµενων κινήσεων, 

χαλαρώνουν το µυϊκό σύστηµα, διεγείρουν την αιµατική κυκλοφορία, 
βοηθώντας το σώµα να αποβάλλει όλες του τις εντάσεις και

 σας προσκαλούν σε µια απολαυστική απόδρασητων αισθήσεων. 
 Εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε ανάµεσα σε 3 διαφορετικά φυσικά αρώµατα.

55λεπτά 55€



Lava Shells Tropical Massage
Απολαύστε τροπικό µασάζ µε αληθινά όστρακα του Ειρηνικού ωκεανού

που αναδύουν µε φυσικό τρόπο ιόντα ασβεστίου, τα οποία
µεταφέρονται απευθείας στο δέρµα µέσω της δράσης της θερµότητας. 
Ενώ τα όστρακα, ζεστά κυλούν εναλλάξ στο σώµα σας µε έντονες και 

ήπιες κινήσεις, εξαλείφουν την ένταση των µυών,
 ηρεµούν το νευρικό σύστηµα, ενισχύουν 

την κυκλοφορία του αίµατος και της λέµφου. 
Απαλό και µε λεπτές νότες εξωτικών φρούτων, πλούσιο σε 

βιταµίνη E, το λάδι του µασάζ απαλύνει, θρέφει και δίνει λάµψη στο δέρµα σας.
 

60λεπτά 70€

Hot Stone Massage
Το µασάζ που γαληνεύει το πνεύµα.

 Αφεθείτε σε µια µοναδική αίσθηση χαλάρωσης.
Οι καυτές πέτρες αναζωογονούν και ξεκουράζουν τους πιασµένους µυς.

 Οι πέτρες εκπέµπουν ζεστές δονήσεις ενέργειας που χαρίζουν
ηρεµία και ευεξία ,σε πνεύµα και σώµα.

Μια θεραπεία χιλιετηρίδων στην οποία µπορείτε να βρείτε την ενέργεια και την
πνευµατική γαλήνη του αληθινού σας εαυτού.

60 λεπτά 60€

                                  

Saffron Delight Massage
Με ένα πολύτιµο παραδοσιακό µπαχαρικό, το σαφράν, 

προσφέρουµε ένα βαθύ χαλαρωτικό µασάζ. Ακολουθούν ειδικές τεχνικές stretching
 σε όλο το σώµα µε τη βοήθεια του µεταξωτού φουλαριού.

70λεπτά 70€



Olive Body Scrub 

Θεραπεία σκληρής απολέπισης µε ένα µείγµα πορτοκαλιού
 και ελιάς που αποµακρύνουν τα νεκρά κύτταρα

 και χαρίζουν µια απαλή επιδερµίδα.

20 λεπτά 20€                               

Marine Body Scrub
Απαλλαγείτε από τα νεκρά κύτταρα και αποκτήστε 

υπέροχη υφή  δέρµατος µε την µοναδική  απολέπιση
 από άλατα νεκράς θάλασσας.

20 λεπτά 20€

SPA BODY SCRUBS

Mediterranean Scrub
Απαλλαγείτε από τα νεκρά κύτταρα µε µια gourmet

 θεραπεία και αποκτήστε υπέροχη υφή δέρµατος µε την µοναδική
 απολέπιση από φυσικό άνθος αλατιού . 

Περιλαµβάνει µάλαξη µε ζεστό λάδι baobab.

60 λεπτά  65 €                                 

Marinis Persian Scrub
 

Θεραπεία απολέπισης µε µείγµα αµυγδάλου  που αφαιρεί τα 
νεκρά κύτταρα, ενυδατώνει, µαλακώνει και 

θρέφει βαθιά τα ξερά ταλαιπωρηµένα δέρµατα.
20 λεπτά 20€                            



Golden Sensation  
Η απόλυτη θεραπεία SPA που σας προσφέρει πλήρη  αναζωογόνηση και ευεξία.

 Ένας συνδυασµός αιθέριων ελαίων και πολύτιµων µετάλλων που µπορεί και σας
 µεταφέρει σε έναν κόσµο πλήρους ηρεµίας εξισορροπώντας

 την θετική ενέργεια σώµατος και νου. 
Η επιδερµίδα παραµένει λαµπερή όλη την ηµέρα.

60 λεπτά 60€

DELUXE BODY 
THERAPIES

Pearl Sensation
Συλλέγοντας µαργαριτάρια από ειδικά µαργαριτοφόρα όστρακα, 
 προσφέρουµε µια εξαιρετική θεραπεία κυτταρικής αναγέννησης 

και λάµψης προσφέροντας επίσης εξαιρετικά αποτελέσµατα 
αντιγήρανσης. Η µαγική γαλήνη της σελήνης γεµίζει το δέρµα 

σας µε όµορφες ανταύγειες µαργαριταριού, ενυδατώνοντάς το σε 
βάθος µέσω µιας υπέροχης απολέπισης και λευκής µάσκας 

σώµατος µαργαριταριών. 

60 λεπτά 70€



  Σοκολατοθεραπεία
Μια ιδιαίτερη περιποίηση σώµατος για ξεκούραση, τόνωση, αποτοξίνωση

 και µείωση της κυτταρίτιδας  Η σοκολάτα είναι πλούσια σε καφεΐνη,
 ουσία η οποία είναι υπεύθυνη για την αύξηση του µεταβολισµού.

 Αδυνατίστε µε την πιο επικίνδυνη αδυναµία!

60 λεπτά 60€                               

Aloe Vera 
Καταπραυντική ενυδατική µάσκα αλόης ,

κατάλληλη για  ευαίσθητα και ερεθισµένα δέρµατα από τον ήλιο.

20 λεπτά 20€

SPA BODY WRAP

  Dead Sea Mud Body Mask
Αποτοξινωτική και αντιρρευµατική περιποίηση

που παράλληλα µειώνει την κυτταρίτιδα.
Η θεραπεία είναι κατάλληλη και για ευρυαγγείες.

60 λεπτά 60€                               



Mud Mask 
Θεραπεία προσώπου για βαθιά θρέψη και ενυδάτωση.

Ενδείκνυται και για πρόσωπα λιπαρά ή µε ακµή

50 λεπτά 45€                               

Royal   Jelly 
Ο βασιλικός πολτός ενισχύει την κυτταρική ανανέωση,
προωθεί την ελαστικότητα της επιδερµίδαςκαι χαρίζει 

στο δέρµα ανανέωση και λάµψη.

60 λεπτά 50€

FACIAL TREATMENTS

Golden Mask 
Ο χρυσός προλαµβάνει την πρόωρη γήρανση,
αντιµετωπίζοντας δραστικά τις ελεύθερες ρίζες.

50 λεπτά  45 €                                 

Choco Mask 
 Η πιο γλυκιά φροντίδα οµορφιάς! 

Η σοκολάτα έχει εξαιρετικές θρεπτικές ιδιότητες στο δέρµα.
Διεγείρει την ανάπτυξη των κυττάρων και ενυδατώνει 

ακόµα και τις πιο ξηρές επιδερµίδες.

50 λεπτά 45€                               



ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ 
ΜΕ ΚΕΡΙ

Αποτρίχωση µισό πόδι                                     15€ 

Αποτρίχωση ολόκληρο πόδι                            20€

Αποτρίχωση µπικίνι                                          15€

Αποτρίχωση ολόκληρο πόδι – µπικίνι              30€

Αποτρίχωση µισό πόδι – µπικίνι                       25€

Αποτρίχωση χεριών                                          15€

Αποτρίχωση πλάτης                                          20€

Αποτρίχωση κοιλιάς                                         10€

Αποτρίχωση κοιλιάς – θώρακα                         20€

Αποτρίχωση ώµοι                                             10€

Αποτρίχωση µασχάλης                                     10€

Αποτρίχωση άνω χείλος                                   5€

Αποτρίχωση λαιµού                                          5€

Σχηµατισµός φρυδιών                                       8€



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΚΡΩΝ 

Μανικιούρ                                                        15€

Ανδρικό Μανικιούρ                                          12€

Μανικιούρ σπα                                                 20€

Μανικιούρ ηµιµόνιµο  χρώµα                          18€

Μανικιούρ ηµιµόνιµο γαλλικό                         20€

Βαφή νυχιών χρώµα                                         5€

Βαφή νυχιών γαλλικό                                       8€

Πεντικιούρ                                                        20€

Ανδρικό Πεντικιούρ                                          15€

Πεντικιούρ σπα                                                 25€

Πεντικιούρ ηµιµόνιµο                                       23€

Αφαίρεση τζέλ ή ηµιµόνιµο βερνίκι                  8€



Για οποιαδήποτε πληροφορία στη διάθεση σας

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 25940 22524 -  6955455338
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