
Sivota Diamond Spa Resort

Καλωσήρθατε στο #DiamondWellness

Τιμοκατϊλογοσ Θεραπειών Spa



“Νοῦς ὑγιής ἐν

σώματι ὑγιεῖ”

Δέκιμος Ιούνιος Γιουβενάλης



Diamond Spa Centre

Θεραπείες Προσώπου
SPARKLING EYES (35 λεπτά) 70 €

Αποκλειςτικϊ ςχεδιαςμϋνη θεραπεύα ματιών που
μειώνει τουσ μαύρουσ κύκλουσ, το πρόξιμο, τισ
λεπτϋσ γραμμϋσ και τισ ρυτύδεσ, χαρύζοντασ ςτο
δϋρμα βαθιϊ ενυδϊτωςη, φωτεινότητα και
ανανϋωςη.

KEA SEA BREEZE FEEL(30 λεπτά)60 €

Θεραπεύα προςώπου μετϊ την ϋκθεςη ςτον όλιο, με
ιςχυρό αντιφλεγμονώδη και ηρεμιςτικό δρϊςη για
ϋνα όρεμο, απαλό και βαθιϊ ενυδατωμϋνο δϋρμα.

RADIANT FACE(30 λεπτά) 60 €

Περιπούηςη προςώπου για λαμπερό, νεανικό και ενυδατωμϋνη
επιδερμύδα.

AMBROSIA SKIN RE-BIRTH (60 λεπτά) 100 €

Εξειδικευμϋνη και καινοτόμα θεραπεύα προςώπου και ντεκολτϋ
με ςτόχο τη μεύωςη τησ εμφϊνιςησ των λεπτών γραμμών και
των ρυτύδων, την ενυδϊτωςη και αναζωογόνηςη του δϋρματοσ
ςε βϊθοσ, τη μεύωςη των ερεθιςμών, την επούλωςη και την
ανανϋωςη των κυττϊρων τησ επιδερμύδασ.

#DiamondWellness
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Θεραπείες Σώματος

ΑΠΟΛΕΠΙΗ(30λεπτά) 50 €

Μικρού κρύςταλλοι λευκόσ ζϊχαρησ απομακρύνουν
τα νεκρϊ κύτταρα από την επιδερμύδα ςασ και
βελτιώνουν την κυκλοφορύα του αύματοσ χαρύζοντασ
ςτο δϋρμα ςασ ελαςτικότητα και απαλότητα.

CHOCOLATE DELUXE (60 λεπτά)90 €

Μύα αναζωογονητικό θεραπεύα με υγρό μαύρη ςοκολϊτα 
που προκαλεύ το αύςθημα τησ ευτυχύασ και μια γλυκιϊ 
αύςθηςη απόλαυςησ με αποτϋλεςμα τη μεύωςη του ςτρεσ 
και την τόνωςη τησ διϊθεςησ.

WATERLILLY TOUCH (30 λεπτά) 60 €

Μύα ολοκληρωμϋνη περιπούηςη και φροντύδα ςώματοσ
μετϊ από εκτεταμϋνη ϋκθεςη ςτον όλιο που
ενυδατώνει ςε βϊθοσ το ερεθιςμϋνο δϋρμα και
απαλύνει την ερυθρότητα προςφϋροντασ αύςθηςη
ανακούφιςησ και δροςιϊσ.

MINOAN PRINCESS (75 λεπτά) 120 €

Πρωτότυπη εμπειρύα χαλϊρωςησ και ευεξύασ με μοναδικϊ 
αρώματα και βότανα, ςυνοδευόμενη από μϊλαξη με ζεςτϊ 
πουγκιϊ, χαρύζει βαθιϊ θρϋψη, ενυδϊτωςη και μεταξϋνια υφό 
ςτην επιδερμύδα τουςώματοσ ςασ.

COUPLES CELEBRATION(90 λεπτά) 280 €

Μύα ξεχωριςτό εμπειρύα ςπα για ολόκληρο το ςώμα ειδικϊ 
ςχεδιαςμϋνη για ζευγϊρια που γιορτϊζουν το μόνα του μϋλιτοσ ό 
την επϋτειό τουσ ό απλϊ απολαμβϊνουν μια απόδραςη από την 
καθημερινότητϊ τουσ.  

Diamond Spa Centre
#DiamondWellness
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Θεραπείες Μασάζ

Diamond Spa Centre
#DiamondWellness

ΧΑΛΑΡΩΣΙΚΟ(30λεπτά / 50 λεπτά) 45 € / 70 €

Ήπια μϊλαξη με ζεςτϊ ϋλαια για την απόλυτη χαλϊρωςη,
ευεξύα και αναζωογόνηςη. Ο καλύτεροσ τρόποσ να
ξεκινόςετε τισ διακοπϋσ ςασ!

DEEP TISSUE(50 λεπτά) 80 €

Έντονο μαςϊζ για ξεκούραςη, αποτοξύνωςη και
βελτύωςη τησ κυκλοφορύασ του αύματοσ.

ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΜΑΑΖ (50 λεπτά) 80 €

Τοπικό μαςϊζ ςε επώδυνεσ και πιαςμϋνεσ περιοχϋσ του
ςώματοσ ςασ από την ρουτύνα τησ καθημερινότητασ.

ΑΡΩΜΑΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ(50λεπτά) 80 €

Μια ξεχωριςτό αύςθηςη αναζωογόνηςησ με
εκχυλύςματα αρωματικών ελαύων χαρύζουν ςτην
επιδερμύδα ςασ βαθιϊ ενυδϊτωςη και απαλότητα.

ΖΕΣΕΠΕΣΡΕ (50 λεπτά) 80 €

Μύα ευχϊριςτη αύςθηςη θερμότητασ από ηφαιςτειακϋσ
πϋτρεσ εναλλϊςςεται με ϋνα βαθύ χαλαρωτικό μαςϊζ
προςφϋροντασ ανακούφιςη από πόνουσ, ηρεμύα και
χαλϊρωςη.

ΑΘΛΗΣΙΚΟΜΑΑΖ (50 λεπτά) 90 €

Έντονο μαςϊζ με ειδικϋσ τεχνικϋσ προςφϋρει βαθιϊ
χαλϊρωςη και αποτοξύνωςη ςε κουραςμϋνουσ και
πιαςμϋνουσ μύεσ. Ιδανικό για τουσ λϊτρεισ των ςπορ
και του αθλητικού τουριςμού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑΖΕΣΟΤΚΕΡΙΟΤ (50 λεπτά) 90 €

Μια ξεχωριςτό εμπειρύα με λιωμϋνο ζεςτό κερύ για
Βαθιϊ ενυδϊτωςη, θρϋψη, χαλϊρωςη και ηρεμύα.
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Παιδικές Θεραπείες Μασάζ(έως 12 ετών)

Diamond Spa Centre
#DiamondWellness

ΧΑΛΑΡΩΣΙΚΟ (20 λεπτά) 30 €

Ήπια μϊλαξη με ζεςτϊ ϋλαια για την απόλυτη
χαλϊρωςη, ευεξύα και αναζωογόνηςη.

ΟΚΟΛΑΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ(20λεπτά) 40 €

Μια αναζωογονητικό θεραπεύα με υγρό μαύρη
ςοκολϊτα που προκαλεύ το αύςθημα τησ ευτυχύασ και
μια γλυκιϊ αύςθηςη απόλαυςησ με αποτϋλεςμα την
τόνωςη τησ διϊθεςησ.
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Θεραπείες Ομορφιάς

Diamond Spa Centre
#DiamondWellness

Ονυχοπλαστική

Ημιμόνιμο Μανικιούρ 20 €

Τζελ Μανικιούρ 30 €

Ακρυλικό Μανικιούρ 40 €

Ημιμόνιμο Πεντικιούρ 20 €

Θεραπεύα Πεντικιούρ 30 €

Μανικιούρ & Πεντικιούρ 45 €
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Θεραπευτικές Συνεδρίες

Diamond Spa Centre
#DiamondWellness

ΒΕΝΣΟΤΖΕ (35 λεπτά) 50 €

ΒΕΛΟΝΙΜΟ (35 λεπτά) 50 €

ΤΝΔΤΑΣΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ(50λεπτά) 70 €
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Υπηρεσίες

Diamond Spa Centre
#DiamondWellness

Γυμναςτόριο / Γυμναςτόριο (μηνιαύα)
10 € / 40 €

Εςωτερικό Πιςύνα & Θερμαινόμενεσ Καρϋκλεσ
10 €

Σϊουνα
10 €

Χαμϊμ
10 €

Πακϋτο (όλα τα παραπϊνω)
25 €
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Πληροφορίες

Diamond Spa Centre
#DiamondWellness

Η ώρα προςϋλευςησ εύναι 15 λεπτϊ ενωρύτερα από το προγραμματιςμϋνο ραντεβού. Θα κληθεύτε να 
ςυμπληρώςετε τα απαραύτητα ςτοιχεύα με το ιςτορικό ςασ. 

Το ϋμπειρο προςωπικό μασ θα ςασ βοηθόςει ςτην οργϊνωςη τησ Spa μϋρασ ςασ.

Το Γυμναςτόριο, η Εςωτερικό Πιςύνα, οι Θερμαινόμενεσ Καρϋκλεσ, η Σϊουνα και το Χαμϊμ μπορούν να 
χρηςιμοποιηθούν από ϊτομα ηλικύασ 16 ετών και ϊνω.

Η χρόςη του Γυμναςτόριου, τησ Εςωτερικόσ Πιςύνασ, των Θερμαινόμενων Καρεκλών, τησ Σϊουνασ και 
του Χαμϊμ προςφϋρονται χωρύσ χρϋωςη ςτουσ διαμϋνοντεσ του Ξενοδοχεύου και ςε πελϊτεσ που 

απολαμβϊνουν κϊποια από τισ θεραπεύεσ.

Ώρεσ Λειτουργύασ Spa: Καθημερινϊ 11.00 – 20.00
Ώρεσ Λειτουργύασ Γυμναςτηρύου: Καθημερινϊ 08.00 – 20.00



Σύβοηα Θεζπρωηία 46100 ◊ Ελλάδα ◊ Tηλ: 26650 96000 (991) ◊ info@sivotadiamond.gr ◊ www.sivotadiamond.gr

#DiamondWellness


