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Wellness Blossom Duration 60’  

This hammam treatment facilitates the exfoliation of dead skin cells with soap 
and steam. After exfoliation, the application of a mask on the hands and back 
leaves the skin stronger, refreshed and rejuvenated. Complete your treatment 
experience by enjoying an herbal beverage that complements your biotype  
in the relaxation area.

Θεραπεία χαμάμ που βοηθάει στην απολέπιση των νεκρών κυττάρων με 
σαπούνι και με την βοήθεια του ατμού. Η χρήση μάσκας μετά την απολέπιση 
στα χέρια και στην πλάτη αφήνει μια φρεσκάδα αναζωογόνησης στο δέρμα 
και ενδυναμώνει την επιδερμίδα. Στην συνέχεια η αίθουσα χαλάρωσης σας 
περιμένει με ρόφημα βοτάνων ανάλογα το βιότυπο σας. 

Blossom Journey Duration 120’  

The journey starts with a relaxing hammam bath; the healing properties of steam 
combined with a hair and hands mask offer multiple benefits. Next, continue 
with a face, massage or body treatment of your choice. Complete your ritual  
by enjoying an herbal beverage that complements your biotype in the relaxation 
area and a spa pedicure by our experienced therapist.

Το ταξίδι αρχίζει με ένα χαλαρωτικό χαμάμ με τις ιαματικές ιδιότητες του 
ατμού να ωφελούν το σώμα μαζί με τη  χρήση μάσκας μαλλιών και χεριών. 
Στην συνέχεια διαλέγετε την θεραπεία προσώπου, σώματος ή μασάζ της 
επιλογής σας. Συνεχίζετε στην αίθουσα χαλάρωσης με ρόφημα βοτάνων 
ανάλογα το βιότυπο σας ενώ οι εξειδικευμένοι θεραπευτές μας σας παρέχουν 
την τέλεια χαλάρωση με ένα spa pedicure.

Rituals



Hammam Duration 60’  

Enjoy a hammam bath, one of the oldest cleansing and purification rituals  
in the world, used for centuries to cleanse both body and soul. 

Απολαύστε ένα χαμάμ, μια από τις παλαιότερες ιεροτελεστίες καθαρισμού  
και εξαγνισμού παγκοσμίως που εξαγνίζει το σώμα και την ψυχή.

Hammam Foot Spa Duration 60’  

Enjoy a hammam bath, one of the oldest cleansing and purification rituals  
in the world. The treatment continues in the relaxation area with a foot spa peel 
and massage.

Απολαύστε ένα χαμάμ, μια από τις παλαιότερες ιεροτελεστίες καθαρισμού 
και εξαγνισμού. Η θεραπεία συνεχίζεται στην αίθουσα χαλάρωσης με ένα spa 
peeling με μασάζ ποδιών.

Hamam

Caviar Veil /Gel Duration 90’  

Caviar contains precious ingredients including proteins, amino acids and vitamins 
A and D, which enable the revitalization of skin and renewal of connective tissue, 
making it one of the most effective anti-ageing treatments. The final result is an 
intensely hydrated skin; cell metabolism and blood circulation are stimulated  
and tissues are toned, giving you the youthful, glowing look. 

Το χαβιάρι περιέχει πολύτιμες πρωτεΐνες, αμινοξέα και βιταμίνες Α και D,  
συστατικά τα οποία επιτρέπουν να αναζωογονηθεί η επιδερμίδα και να ανανεώσει  
τον συνδετικό ιστό καθιστώντας την έτσι την ιδανικότερη θεραπεία αντιγήρανσης.  
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα έντονο ενυδατωμένο δέρμα, ο μεταβολισμός 
των κύτταρων και η κυκλοφορία του αίματος διεγείρεται ενώ η τόνωση των 
ιστών βελτιώνεται δίνοντας έτσι λάμψη και νεανική όψη.

Moisture Face Duration 50’  

Moisturizing treatment with cleansing and sun-protecting properties,  
combined with facial massage and exercise techniques. 

Ενυδατική θεραπεία με καθαριστικές και αντί-ηλιακές ιδιότητες συνδυασμένη 
με μασάζ και άσκηση προσώπου. 

Blossom Face Duration 60’  

An exceptional treatment based on soy and rice. Their firming and rejuvenat-
ing properties strengthen the tissues and moisturize the skin. The isoflavones 
and hyaluronic combined with a powerlift face massage encourage the natural 
production of collagen and elastin and combat oxidation. 

Εξαιρετική θεραπεία βασισμένη στην σόγια και το ρύζι. Με συσφικτικές 
και αναζωογονητικές ιδιότητες οι οποίες συσφίγγουν και δυναμώνουν τους 
ιστούς και ενυδατώνουν το δέρμα. Τα φλαβονοειδή και το υαλουρονικό σε 
συνδυασμό με το ενεργειακό lift massage προσώπου προάγουν την σύνθεση 
κολλαγόνου και ελαστίνης καταπολεμώντας την οξείδωση του.

Face Treatments



Holistic Massage  Duration 50’  

It is based on Swedish massage, the best-known and most widely practiced 
form of massage in Europe. It helps strengthen the body’s self-defense  
mechanisms, accelerates healing of injuries, and relieves headaches, stress  
and anxiety. 

Βασισμένο στο Σουηδικό μασάζ που θεωρείται το πιο διαδεδομένο και 
γνωστό είδος μασάζ στην Ευρώπη. Βοηθάει στην ενίσχυση των μηχανισμών 
αυτοάμυνας του ανθρώπινου σώματος, επιταχύνει την αποθεραπεία από 
τραυματισμούς, ανακουφίζει πονοκέφαλους και στρες.

Massage & Body Treatments

Anti - Stress Massage Duration 50’  

It helps alleviate chronic muscle tension, through strong pressure applied  
to specific muscle layers. Treat yourself to a deep-tissue massage, for a more 
energized body and an active mind. 

Βοηθά στην ανακούφιση της χρόνιας έντασης των μυών μέσω της χαλάρωσης 
που προκαλείται από την έντονη πίεση που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα 
στρώματα του μυός. Περιποιηθείτε τον εαυτό σας με βαθύ μασάζ ιστού  
για ένα πιο ενεργό σώμα και μυαλό.

Back & Neck Massage Duration 30’  
Chose the pressure 

A relaxing back massage with gentle relaxation techniques and pressure applied 
to areas with increased muscle tension. A combination of relaxing and anti-stress 
massage, this treatment offers relief from both stress and tension.

Ένα χαλαρωτικό μασάζ πλάτης με απαλές τεχνικές χαλάρωσης και πίεση στα 
σημεία που υπάρχει πολύ ένταση. Ένας συνδυασμός χαλαρωτικού και κατά 
του άγχους μασάζ με το στρες και την ένταση να μειώνονται κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας.



Chocolate Body Treatment Duration 80’  

The chocolate treatment provides the skin not just with the necessary vitamins, 
but also all the beneficial ingredients of chocolate, such as proteins, nitrogen, 
hydrating glycerides, antioxidant polyphenols, magnesium, phosphorus and 
potassium, as well as additional vitamins that combine to create visible results:  
a firmer and rejuvenated skin. Ideally suited for very dry skin types.

Με την θεραπεία της σοκολάτας δίνουμε στην επιδερμίδα όχι μόνο τις 
απαραίτητες βιταμίνες, αλλά και θετικά στοιχεία από τις ιδιότητες που 
εμπεριέχει η σοκολάτα όπως πρωτεΐνες, άζωτο, ενυδατικά γλυκερίδια, 
αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες, μαγνήσιο, φώσφορο και ποτάσιο, με επιπλέον 
συμπληρωματικές βιταμίνες που δημιουργούν ορατά αποτελέσματα στην 
επιδερμίδα όπως σύσφιξη και φρεσκάδα. Ιδανικό για  ξηρούς τύπους δέρματος.

Hot Stone Duration 50’  

Volcanic stones are precious repositories and conductors of frequencies, colors 
and heat. When heated and placed on the body’s Chakras, they transmit vibrations  
and unleash energy that helps release muscle tension and reduce stress. The 
stones absorb and retain heat, regulate the circulatory and nervous systems, and 
grant calmness. The power of the stones is combined with Ayurvedic massage: 
slow, circular motions that offer a sense of relaxation and wellness.

Οι ηφαιστιογενείς πέτρες είναι πολύτιμοι αποθηκευτικοί αγωγοί συχνοτήτων, 
χρωμάτων και θερμότητας. Αφού θερμανθούν και τοποθετηθούν στα σημεία 
Chakra του σώματος, μεταδίδουν δονήσεις και απελευθερώνουν την ενέργεια 
που βοηθά στη χαλάρωση της μυϊκής έντασης και στη μείωση του στρες. 
Οι πέτρες απορροφούν και κατακρατούν τη θερμότητα, χαρίζουν ηρεμία, 
ρυθμίζουν την κυκλοφορία του αίματος και του νευρικού συστήματος. 
Η δύναμη των πετρών συνδυάζεται με ένα ayurvedic massage: αργές και 
κυκλικές κινήσεις που προσφέρουν χαλάρωση και ευεξία.



Tibet Duration 50’  

Pouches filled with Himalayan rocks and Dead Sea salts improve circulation,  
refresh, decongest and smooth the skin. The pouches are placed gently on  
the body, accompanied by a warm flow of sweet almond oil drops. This  
decongesting, balancing and energy-reviving treatment is especially helpful 
for contracted, toxin-infused tissues and for issues resulting from venous  
and lymphatic fluid retention.

Πουγκιά με πετρώματα από τα Ιμαλάια και άλατα από τη νεκρά θάλασσα 
βελτιώνουν την κυκλοφορία, αναζωογονούν, αποσυμφορούν και μαλακώνουν 
το δέρμα. Τα πουγκιά εφαρμόζονται απαλά πάνω στο σώμα ενώ συνοδεύονται 
από μία ευχάριστη, ζεστή ροή από σταγόνες ελαίου γλυκού αμυγδάλου. Αυτή 
η αποσυμφορητική, εξισορροπητική και ενεργειακή θεραπεία είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλη για συσταλμένους ιστούς με τοξίνες και για προβλήματα από 
φλεβική και λεμφατική κατακράτηση.

Manicure Duration 45’  

Manicure with semi-premanent polish Duration 60’  

The semi-permanent nail polish allows you to choose from a vast array  
of colors for a beautiful outcome that lasts up to 15 days. 

Η ημιμόνιμη βαφή δίνει την επιλογή άπειρων χρωμάτων και ένα όμορφο 
αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 15 ημέρες. 

Pedicure Duration 60’  

Hand & Feet



Opening Hours 

Monday to Sunday 11:00-19:00 

In case of cancellation please inform us 24 hours 
before your appointments.


