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.

Spa relax
Υδροµασάζ
Χαµάµ
Σάουνα
Θερµαινόµενα ανάκλιντρα
90 λεπτά 20 € (χωρίς χαµάµ 15€)

MΑΣΑΖ
Πλάτη ή Πόδια
Μασάζ πλάτης ή ποδιών που εστιάζει
στις δικές σας ανάγκες ανακούφιση
και χαλάρωση για αυχένα , πλάτη ή πόδια.
25 λεπτά 20 €

Σουηδικό
Είναι από τις γνωστές µορφές µασάζ. Βασίζεται στις µαλάξεις των
µυών. Οι χειρισµοί που γίνονται , βελτιώνουν την
κυκλοφορία του αίµατος στους µυς και στις αρθρώσεις.
35 λεπτά 30€
45λεπτά 40€
60λεπτά 50€
*Δυνατότητα επιλογής προϊόντος Σοκολάτα ή Χρυσό για μασάζ + 5€ από τις αρχικές
τιμές.

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€
60 λεπτά 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.
35 λεπτά 35€
55 λεπτά 55€

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€

Μασάζ με κρόκο Κοζάνης
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. Αυτό σας αφήνει να
αισθάνεστε αμέσως αναζωογόνηση.
70 λεπτά 65€

Μασάζ κυτταρίτιδας
Δυναμικό μασάζ. Έχει ως στόχο την καλύτερη ροή του λεμφικού συστήματος που
είναι υπεύθυνη για την αποβολή τοξινών , την ενίσχυση του ανοσοποιητικού
συστήματος και την αύξηση του μεταβολισμού. Αναζωογονεί το δέρμα ,μειώνει τη
κυτταρίτιδα και βοηθάει στη μείωση των πόντων και κατ΄ επέκταση στο
αδυνάτισμα.

30 λεπτά 30€

Απολεπίσεις σώματος
Lava Boom
Η θεραπεία περιλαμβάνει ηφαιστειογενή προϊόντα!
Αρχικά απολαύστε δροσερή απολέπιση με κομμάτια
Bamboo και έλαιο Argan, ομαλοποιώντας τον τόνο του
δέρματός σας και στη συνέχεια τονώστε το με το
ηφαιστειακό θαλάσσιο νερό, πλούσιο σε υαλουρονικό
οξύ και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
30 λεπτά 25€

Choco love
.
Όταν τα χιλιάδες κομμάτια σοκολάτας γλιστρούν πάνω στο σώμα, δε
προσφέρουν μόνο μια μοναδική εμπειρία απολέπισης, αλλά χαλαρώνουν το
σώμα και το πνεύμα καθώς το μοναδικό άρωμα διαχέεται στο χώρο.
20 λεπτά 20€

C+ PRE SUN
H βιταμίνη C αποτελεί το καταλληλότερο συστατικό για την
προετοιμασία του δέρματος στην ηλιακή έκθεση.
Περιλαμβάνει σπόρους παπάγιας, φλούδες πορτοκαλιού και
κερί μέλισσας για δέρμα μοναδικά απαλό.
.
20 λεπτά 20€

Vip Baobab
Πολυτελής τελετουργία απολέπισης σώματος. Περιλαμβάνει έλαιο από το πιο
διάσημο αφρικάνικο δέντρο, το Baobab. Ακολουθεί φυσικό θαλάσσιο
κρυσταλλοποιημένο άνθος αλατιού το οποίο αρμονικά απελευθερώνει από τα
νεκρά κύτταρα και στη συνέχεια εφαρμόζεται ειδική τονωτική λοσιόν, η οποία
αφήνει το δέρμα σας μοναδικά απαλό.
60 λεπτά 50 €

Mediterranean love
Όλος ο πλούτος της Μεσογείου, στο σώμα σας. Απολαύστε αυτή τη μοναδική απολέπιση
με βάση το ελαιόλαδο, το λάδι Αrgan και κομμάτια από κουκούτσια ελιάς, σταφύλι και
πορτοκάλι.
20 λεπτά 20€

SPA BODY WRAP
Aloe Vera After Sun Treatment
*Περιλαμβάνει σώμα και πρόσωπο
Το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο, απαιτεί άμεση
επανόρθωση. Η Αloe Vera, με τις μαγικές της ικανότητες προσφέρει
τάχιστη ανακούφιση και καταπραΰνει τα ταλαιπωρημένα από την
ηλιακή ακτινοβολία δέρματα. Αίσθηση φρεσκάδας και δροσιάς που
διαρκεί.
30 λεπτά 30€

Flowing chocolate
H λιωμένη σοκολάτα αγκαλιάζει το σώμα σας και οι αισθήσεις υπνωτίζονται! Προσφέρει
άμεσα βελούδινο δέρμα, σώμα χωρίς τοξίνες και έντονο αίσθημα ευφορίας.
60 λεπτά 50€

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.
50 λεπτά 55€

24K Gold
H εφαρμογή του χρυσού στο δέρμα, προσφέρει αντιγηραντικά οφέλη, αυξάνει τη
παραγωγή κολλαγόνου και δίνει ελαστικότητα. Συνδυαστικά με τις
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του, παρέχει βαθιά διείσδυση στο δέρμα μέσα από
αυτή τη πολυτελή περίδεση.
60 λεπτά 60€

Περιποιήσεις προσώπου
Royal

Jelly

Ο βασιλικός πολτός ενισχύει την κυτταρική ανανέωση,
προωθεί την ελαστικότητα της επιδερµίδαςκαι χαρίζει
στο δέρµα ανανέωση και λάµψη.
45 λεπτά 40€

Hydra - System
Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες η απώλεια του νερού από το δέρμα είναι μεγάλη.
Εμπλουτίστε και διατηρήστε σε άριστα επίπεδα την ενυδάτωση του δέρματος σας,
ενισχύοντας ταυτόχρονα την άμυνα και την αντοχή του στις αλλαγές της
θερμοκρασίας.
45 λεπτά 40€

Young & Beautiful
Ο μοναδικός συνδυασμός φυτικών ελαίων και οι νιφάδες
φρούτων, προσφέρουν μέγιστη θρέψη και προστασία στα
ώριμα δέρματα, ενώ παράλληλα διορθώνουν τις ρυτίδες
και τη χαλάρωση.
50 λεπτά 50€

TIME EXPERT LIFT
Καταπολεμά άμεσα τη χαλάρωση και δίνει
αποτέλεσμα Lifting που συναγωνίζεται το
χειρουργικό αποτέλεσμα.
60 λεπτά 60€

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

10€

Αποτρίχωση πλάτης

20€

Αποτρίχωση κοιλιάς

10€

Αποτρίχωση ώµοι

10€

Αποτρίχωση µασχάλης

10€

Αποτρίχωση άνω χείλος

5€

Αποτρίχωση λαιµού

5€

Σχηµατισµός φρυδιών

10€

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

20€

Αφαίρεση τζέλ ή ηµιµόνιµο βερνίκι

10€

Χαρίστε ένα ξεχωριστό δώρο στα αγαπημένα σας πρόσωπα προσφέροντας δωροεπιταγές από το
Marinis Spa, υπάρχει δυνατότητα αποστολής της δωροεπιταγής με courier με μια μικρή επιπλέον
χρέωση.

Κανονισμοί Marinis Spa / Marinis Spa Rules

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά εκτός Κυριακής 11:00 µε 20:00
Opening Hours: Everyday except Sunday 11:00- 20:00
Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο ραντεβού 15 λεπτά νωρίτερα. Σε περίπτωση που καθυστερήσετε, αυτό ίσως
μειώσει το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας για τη θεραπεία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προγραμματισμένο
ραντεβού αμέσως μετά το δικό σας, με ευχαρίστηση θα πραγματοποιήσουμε την θεραπεία σας, στην πλήρη
διάρκεια της. Σας παρέχουμε θυρίδα στα αποδυτήρια καθώς και πετσέτες, και παντόφλες.
Για λόγους υγιεινής πριν από κάθε μασάζ σώματος, παρακαλείστε να κάνετε ντούς, όπως επίσης πριν από την
χρήση, χαμάμ, σάουνα και υδρομασάζ.
Πριν την θεραπεία θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα δελτίο υγείας, αν έχετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σας
παρακαλούμε να το αναφέρετε στον θεραπευτή σας. Υπάρχει περίπτωση να σας προτείνει ενδεδειγμένες αλλαγές
στην θεραπεία.

Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, σας παρακαλούμε να ενημερώνετε τους θεραπευτές αν αισθάνεστε καλά ή
όχι, αν η πίεση είναι πολύ ήπια ή πολύ δυνατή, αν νιώθετε πολύ κρύο ή πολλή ζέστη. Η άνεση και η φροντίδα σας
είναι το βασικότερο μέλημα μας.
Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι στην αθόρυβη λειτουργία καθ’όλη την διάρκεια της επίσκεψή σας, καθώς
θα πρέπει να διασφαλίζεται η ηρεμία και η γαλήνια ατμόσφαιρα του χώρου.
Σε περίπτωση ακύρωσης θεραπείας, παρακαλούμαι να µας ενημερώσετε τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα από το
ραντεβού σας.
Σε παιδιά κάτω των 16 ετών επιτρέπεται η χρήση μόνο με τη συνοδεία ενήλικα.

Breath – Relax – Pause
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2594022524
6955455338
Ε-mail:
info@marinis-spa.gr

