Sivota Diamond Spa Resort

Τιμοκατάλογος Θεραπειών Spa
Καλωσήρθατε στο #DiamondWellness

“Νοῦς ὑγιής ἐν
σώματι ὑγιεῖ”
Δέκιμος Ιούνιος Γιουβενάλης

Diamond Spa Centre
#DiamondWellness

Θεραπείες Προσώπου
SOOTH & SMOOTH FEEL–AFTER SUN(30 λεπτά) 60 €

MEN’S FACIAL (30 λεπτά)

Τα επιλεγμένα δραστικά συστατικά που χρησιμοποιούνται
σε αυτήν την θεραπεία είναι πλούσια σε καταπραϋντικές
ιδιότητες, ηρεμούν το δέρμα και μειώνουν τον ερεθισμό
μετά την έκθεση στον ήλιο. Προσφέρουν άμεσα
καταπραϋντική δράση στο δέρμα, συμβάλλοντας
ουσιαστικά στην αναζωογόνηση της επιδερμίδας.
Απομακρύνουν κάθε αίσθηση ερεθισμού ενώ παράλληλα
βοηθούν στη μείωση της εμφάνισης των διεσταλμένων
πόρων και ατελειών, βελτιώνοντας αισθητά την όψη της
επιδερμίδας.

Θεραπεία προσώπου ειδικά σχεδιασμένη για άνδρες,
εμπλουτισμένη με πολύτιμους λίθους, που βοηθά
στην επιδιόρθωση και την ανανέωση της
επιδερμίδας. Στοχεύει στο θαμπό και ξηρό δέρμα, τις
ρυτίδες, τη χαλάρωση και τη μείωση της εμφάνισης
των λεπτών γραμμών και ρυτίδων ενώ παράλληλα
ενισχύει το εύθραυστο δέρμα αυξάνοντας σημαντικά
την ελαστικότητα και την σφριγηλότητά του.
Αποτέλεσμα, ένα εντυπωσιακό πρόσωπο, εμφανώς
πιο νεανικό και αναζωογονημένο.

60 €

MIRACLE SKIN REBIRTH & RENEWAL(60 λεπτά)

100 €
Εξειδικευμένη και καινοτόμα θεραπεία προσώπου
και ντεκολτέ με στόχο τη μείωση της εμφάνισης των
λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, την ενυδάτωση
και αναζωογόνηση του δέρματος σε βάθος, τη
μείωση των ερεθισμών, την επούλωση και ανανέωση
των κυττάρων της επιδερμίδας.

Diamond Spa Centre
#DiamondWellness

Θεραπείες Προσώπου
RADIANT FACE(30 λεπτά)

60 €

Αποκτήστε φωτεινό δέρμα που ακτινοβολεί χάρη σε
έναν συνδυασμό που προσφέρει άμεσα πλούσια ενυδάτωση και πολλαπλά οφέλη κατά της γήρανσης. Η
βαθιά καθαριστική δράση της ενζυμικής απολέπισης
απομακρύνει απαλά τα νερά κύτταρα του δέρματος
από την επιφάνεια αποκαλύπτοντας μία μεταξένια και
ομοιόμορφη επιδερμίδα. Η αναζωογονητική μάλαξη
προσώπου θρέφει το δέρμα, παρέχοντάς του τα βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία
και την νεότητά του, χαρίζοντας μία φρέσκια και λαμπερή όψη.

MELI HYDRATION & NUTRITION(45 λεπτά) 80 €

SPARKLING EYES (35 λεπτά)

70 €

Αποκλειστικά σχεδιασμένη θεραπεία ματιών που
μειώνει τους μαύρους κύκλους, το πρήξιμο, τις
λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, χαρίζοντας στο
δέρμα βαθιά ενυδάτωση, φωτεινότητα και
ανανέωση.

Μία περιποίηση προσώπου με πολύτιμα συστατικά που
ξεδιψούν την επιδερμίδα, επαναφέροντας άμεσα τα
φυσιολογικά
επίπεδα
υγρασίας
του
δέρματος.
Αισθανθείτε το δέρμα σας λείο και απαλό με μία υγιή και
λαμπερή εμφάνιση.

Diamond Spa Centre
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Θεραπείες Σώματος
ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ(30 λεπτά)

60 €

Αναζωογονητική θεραπεία απολέπισης με σαγηνευτικά
αρώματα. Λεπτοί κρύσταλλοι απομακρύνουν τα νεκρά
κύτταρα της επιδερμίδας και βελτιώνουν την κυκλοφορία
του αίματος. Το δέρμα ανακτά την ελαστικότητα και
απαλότητα του και ταυτόχρονα αποκτά ένα βελούδινο
άγγιγμα με μία φρέσκια, λαμπερή και υγιή όψη.

SUNLESS TAN(30 λεπτά)

60 €

Αποκτήστε ένα φυσικό, λαμπερό και άψογο μαύρισμα
χωρίς να εκτεθείτε καν στον ήλιο. Το δέρμα
ενυδατώνεται, γίνεται λείο και απαλό, ενώ η μάσκα
μαυρίσματος στεγνώνει αμέσως χωρίς να αφήνει
σημάδια.

CHOCOLATE DELUXE (60 λεπτά)

100 €

Αφεθείτε σε μία αισθαντική εμπειρία περιποίησης, με
εκρηκτικά αρώματα σοκολάτας που προκαλούν έντονο
αίσθημα ευφορίας και αναζωογονούν τις αισθήσεις. Η
θεραπεία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διεγείρει
συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που προκαλούν
το αίσθημα της ευτυχίας, με αποτέλεσμα την μείωση του
στρες, την τόνωση της διάθεσης και μία γλυκιά αίσθηση
απόλαυσης. Ένας επικίνδυνα ακαταμάχητος πειρασμός
ακόμη και για τους μη λάτρεις της σοκολάτας.

WATERLILLY TOUCH–AFTER SUN (30 λεπτά)

60 €

Μία ολοκληρωμένη περιποίηση και φροντίδα σώματος
που προσφέρει αίσθηση ανακούφισης και δροσιάς έπειτα
από εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο. Μία καταπραϋντική
θεραπεία με αντιφλεγμονώδη δράση που ενυδατώνει σε
βάθος το ερεθισμένο δέρμα και απαλύνει την
ερυθρότητα. Η εφαρμογή μίας πλήρως αναζωογονητικής
μάσκας σώματος με νούφαρο, αγγούρι, αλόη και
γιαούρτι αναπληρώνει τα λιπίδια του δέρματος και
προσφέρει έντονη ενυδάτωση και αισθητή απαλότητα.

Diamond Spa Centre
#DiamondWellness

Θεραπείες Σώματος
SILK & SLIM LEGS(45 λεπτά)

80 €

Τα πιο απαλά και μεταξένια πόδια που είχατε ποτέ
μέσα από ένα αναζωογονητικό και χαλαρωτικό τα ξίδι
του νου. Τα αιθέρια έλαια τονώνουν το σώμα και
δίνουν στο δέρμα σας ελαστικότητα καθώς το ζεστό
λάδι ακουμπά απαλά την επιδερμίδα σας
προσφέροντας μία διακριτική, μεταξένια και
βελούδινη αίσθηση. Αποκτήστε αυτοπεποίθηση
αναδεικνύοντας τις ελκυστικές καμπύλες του
σώματός σας.

JET LAG RECOVERY(80 λεπτά)

130 €

Απελευθερωθείτε από την εξάντληση του ταξιδιού και το
jet-lag με αυτή την αναζωογονητική θεραπεία που στοχεύει
στην επαναφορά των φυσικών βιορυθμών του σώματος.
Βοηθάει στην προσαρμογή στο νέο περιβάλλον και
αναζωογονεί το νευρικό σύστημα. Πλούσια, γήινα αρώματα
εξιτάρουν το μυαλό ενώ οι συγχρονισμένες κινήσεις του
μασάζ σας απελευθερώνουν από το άγχος και την κούραση,
βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και προσφέρουν
μία ανάλαφρη αίσθηση

PRENATAL BLOSSOM(60 λεπτά)

100 €

Θεραπεία σε ολόκληρο το σώμα, ειδικά σχεδιασμένη για τις
μέλλουσες μητέρες ύστερα από το δεύτερο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης. Βοηθά στην ανακούφιση από την ένταση και
την κούραση των μυών, μειώνοντας παράλληλα
οποιαδήποτε δυσφορία. Το δέρμα γίνεται απαλό και
ενυδατωμένο ενώ παράλληλα τα μαγευτικά αρώματα
βοηθούν στην χαλάρωση του νου.
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Θεραπείες Σώματος
BOTANICAL DETOXING VOYAGE(100 λεπτά)
IONIAN PRINCESS (100 λεπτά)

160 €

Αφεθείτε σε μία μοναδική εμπειρία φροντίδας και
ευεξίας, με αυθεντικές και γήινες νότες. Απολαύστε
τα μοναδικά οφέλη των σπάνιων βοτάνων του Ιονίου,
αφεθείτε στις βελούδινες υφές που αγκαλιάζουν την
επιδερμίδα σας και βυθίστε τις αισθήσεις σας σε έναν
κόσμο πολυτελούς περιποίησης. Η μάλαξη, που
περιλαμβάνει κινήσεις με άγγιγμα ζεστών πουγκιών,
χαρίζει θρέψη, ενυδάτωση και μεταξένια υφή στην
επιδερμίδα.

160 €

Αφεθείτε σε ένα ονειρικό ταξίδι που θα συνεπάρει τον νου και το
σώμα μέσα από τις θεραπευτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες
των βοτάνων. Αισθανθείτε την επιδερμίδα σας λεία, ελαστική και
σφριγηλή και νιώστε το σώμα σας αναζωογονημένο, με μία υγιή
λάμψη και νεανικά εμφάνιση.

COUPLE’S EXPERIENCE(100 λεπτά)

300 €

Μία ξεχωριστή εμπειρία σπα για ολόκληρο το σώμα ειδικά
σχεδιασμένη για ζευγάρια που γιορτάζουν το μήνα του μέλιτος ή
την επέτειό τους ή απλά απολαμβάνουν μια απόδραση από την
καθημερινότητά τους.

Diamond Spa Centre
#DiamondWellness

Θεραπείες Μασάζ
ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ(30 λεπτά / 50 λεπτά)

50 € / 70 €

ΖΕΣΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ (50 λεπτά)

80 €

Χαλαρώστε και αφεθείτε στον αρμονικό συνδυασμό ήπιας
μάλαξης και ζεστών αρωματικών ελαίων που απομακρύνει
αποτελεσματικά
την
ένταση
της
καθημερινότητας
προσφέροντας ηρεμία, ευεξία και αναζωογόνηση.

Μία ευχάριστη αίσθηση θερμότητας από ηφαιστειακές
πέτρες εναλλάσσεται με ένα βαθύ χαλαρωτικό μασάζ
προσφέροντας ανακούφιση από πόνους, βελτίωση της
κυκλοφορίας του αίματος, ηρεμία και χαλάρωση.

DEEP TISSUE(30 λεπτά / 50 λεπτά)

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ (50 λεπτά)

55 € / 80 €

90 €

Βαθύ και έντονο μασάζ για αποτοξίνωση, αποκατάσταση των Έντονο μασάζ, με ειδικές τεχνικές, προσφέρει βαθιά
κουρασμένων μυών και βελτίωση της κυκλοφορίας του Χαλάρωση, αύξηση της ελαστικότητας και αποτοξίαίματος.
νωση σε κουρασμένους και πιασμένους μύες. Ιδανικό για τους λάτρεις των σπορ και του αθλητικού τουΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ (30 λεπτά / 50 λεπτά) 55 € / 80 € ρισμού.
Τοπικό μασάζ σε επώδυνες και πιασμένες περιοχές του
σώματος σας από την ρουτίνα της καθημερινότητας.

ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΚΕΡΙ(50 λεπτά)

90 €

Χαλαρώστε και απολαύστε μία μοναδική εμπειρία
ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ(50 λεπτά)
80 € καθώς η μαγευτική φλόγα λιώνει απαλά το κερί, μεταΜοναδικά εκχυλίσματα αιθέριων ελαίων χαρίζουν στην τρέποντάς το σε ζεστό λάδι με μεθυστικά αρώματα.
επιδερμίδα σας ενυδάτωση και απαλότητα ενώ η συνεχόμενη Νιώστε τις ζεστές σταγόνες του κεριού να αγγίζουν
μάλαξη προσφέρει στον οργανισμό σας βαθιά χαλάρωση και απαλά το σώμα σας καθώς η βελούδινη αίσθηση του
ελαίου αγκαλιάζει την επιδερμίδα σας, προσφέροντας
μία ξεχωριστή αίσθηση αναζωογόνησης.
μία μοναδική αίσθηση απαλότητας.

Diamond Spa Centre
#DiamondWellness

Παιδικές Θεραπείες Μασάζ(έως 12 ετών)
ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ (20 λεπτά)
Ήπια μάλαξη με ζεστά έλαια για την απόλυτη
χαλάρωση, ευεξία και αναζωογόνηση.

30 €

ΣΟΚΟΛΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ(20 λεπτά)

40 €

Μια αναζωογονητική θεραπεία με υγρή μαύρη
σοκολάτα που προκαλεί το αίσθημα της ευτυχίας και
μια γλυκιά αίσθηση απόλαυσης με αποτέλεσμα την
τόνωση της διάθεσης.

Diamond Spa Centre
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Θεραπείες Ομορφιάς
Ονυχοπλαστική

Ημιμόνιμο Μανικιούρ

25 €

Τζελ Μανικιούρ

30 €

Ημιμόνιμο Πεντικιούρ

30 €

Θεραπευτικό Πεντικιούρ

30 €

Μανικιούρ & Πεντικιούρ (πακέτο)

50 €

Diamond Spa Centre
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Θεραπείες Ομορφιάς
Αποτρίχωση
Φρύδια

10 €

Μουστάκι

10 €

Χέρια

20 €

Πόδια

25 €

Πόδια (έως το γόνατο)

15 €

Μπικίνι

10 €

Στήθος

30 €

Πλάτη

30 €

Ολόσωμο

80 €

Diamond Spa Centre
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Θεραπευτικές Συνεδρίες
ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ (35 λεπτά)

50 €

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ (35 λεπτά)

50 €

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ(50 λεπτά)

80 €

Diamond Spa Centre
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Υπηρεσίες
Γυμναστήριο / Γυμναστήριο (μηνιαία)
10 € / 40 €
Εσωτερική Πισίνα & Θερμαινόμενες Καρέκλες
10 €
Σάουνα
10 €
Χαμάμ
10 €
Πακέτο (όλα τα παραπάνω)
25 €

Diamond Spa Centre
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Προτεινόμενα Πακέτα
EXCLUSIVE FOR HER

310 €

(4 ώρες & 40 λεπτά)

BACHELORETTE

✓ Ionian princess
✓ Miracle skin rebirth & renewal
✓ Μανικιούρ & Πεντικιούρ

150 €

(1 ώρα & 20 λεπτά)

190 €

(1 ώρα & 50 λεπτά)

✓ Μασάζ με ζεστό κερί &
✓ Radiant face

COUPLE’S CELEBRATION

REJUVENATING
✓ Jet lag recovery
✓ Radiant face ή Men’s facial

420 €

ELEGANT

(2 ώρες & 10 λεπτά)

(2 ώρες & 25 λεπτά)

✓ Couple’s experience
✓ Radiant face & Men’s facial

✓ Botanical detoxing Voyage
✓ Radiant face

WELLNESS PACKAGE

25 €

(ανά ημέρα)

Ημερήσιο πακέτο χρήσης Γυμναστήριου,
Εσωτερικής Πισίνας & Θερμαινόμενες
Καρέκλες, Σάουνα & Χαμάμ
*όλα τα προτεινόμενα πακέτα συμπεριλαμβάνουν το wellness package

240 €

Diamond Spa Centre
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Πληροφορίες
Η ώρα προσέλευσης είναι 15 λεπτά ενωρίτερα από το προγραμματισμένο ραντεβού. Θα κληθείτε να
συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία με το ιστορικό σας.
Το έμπειρο προσωπικό μας θα σας βοηθήσει στην οργάνωση της Spa μέρας σας.
Το Γυμναστήριο, η Εσωτερική Πισίνα, οι Θερμαινόμενες Καρέκλες, η Σάουνα και το Χαμάμ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.
Η χρήση του Γυμναστήριου, της Εσωτερικής Πισίνας, των Θερμαινόμενων Καρεκλών, της Σάουνας και
του Χαμάμ προσφέρονται χωρίς χρέωση στους διαμένοντες του Ξενοδοχείου και σε πελάτες που
απολαμβάνουν κάποια από τις θεραπείες.
Ώρες Λειτουργίας Spa: Καθημερινά 11.00 – 20.00
Ώρες Λειτουργίας Γυμναστηρίου: Καθημερινά 08.00 – 20.00

#DiamondWellness
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