
SPA MENU

Awaken your Body and Soul 
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Spa Protocol
Cancellation/Late arrival 

Late arrivals will shorten your treatment time, but it will still be 

charged as the full price. Please notify us at least 24 hours in 

advance if you need to cancel or re-schedule your appointment. 

Any cancellation with a notice shorter than 6 hours will be subject 

to a full charge. No shows for confirmed appointment will be 

charged full amount for services booked. Packaged offers are not 

refundable, not transferable and pre-booking is required.

Health 

Please let us know prior to your treatment if you have any 

concerns regarding your health or wellbeing. If you are pregnant 

please advise us at the point of booking so we can advise you on 

treatments and customize techniques that are safe to pregnancy.

Appointment Reservation

It is recommended to book your treatments in advance to be able 

to select your desired time and date.

Spa Arrival

To start your relaxing spa experience, please arrive 10 minutes 

prior to your treatment so that you can receive your full allotted 

treatment time.

What to wear

Upon arrival, you will be given a comfortable robe and slippers. We 

recommend you that you leave your valuables and jewelry in your 

room. We do not assume any liability for any valuables.

Spa Gifts 

Spa gift cards are available for purchase for all spa services.
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Welcome to Euphoria Spa
Our inspiration in Euphoria Spa is to return the body and mind to a natural 

state of bliss. 

A destination in its own right, the spa signature menu offers a selection of 

traditional and cutting-edge treatments. 

Our Spa professionals are on hand to assist you in selecting the right 

treatment(s) for your needs

Our spa menu consists of health services designed to deliver therapeutic 

benefits to you, not just to make you look better. 

Experience the balance between inner and outer beauty that brings a 

feeling of contentment.  

Drift away with a combination of oriental traditions and modern skincare in 

our nurturing and inspiring ambience.

Rejuvenate and Awaken your Senses

Our Philosophy
Nurture your body, calm your mind, inspire your soul.

Our professional and caring team provides holistic spa treatments with a 

high- touch approach. 

Mindful connection and healing touch with carefully selected premium 

natural products are the foundation for all our services.

Our spa facilities, services and products are created in honor and respect of 

nature’s healing energy, its sustainability and in respect of our human need 

for relaxation, beauty, balance and connection.

Healing Spa products are developed in line with latest scientific  

research and containing only purest natural active ingredients to deliver 

outstanding results.
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A relaxing massage all over the body 
and face with natural apricot oil and 
extracts of aromatic plants and herbs, 
which have therapeutic abilities appro-
priately chosen to suit your personal 
needs. 

It relieves from headaches, migraines, 
provides energy and releases endor-
phins, the hormones of happiness.

Χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα και 
το πρόσωπο με φυσικό έλαιο βερίκοκου 
και εκχυλίσματα αρωματικών φυτών και 
βοτάνων, τα οποία επιδρούν με θερα-
πευτικές ικανότητες κατάλληλα επιλεγ-
μένες ώστε να καλύψουν τις προσωπικές 
σας ανάγκες. 
Ανακουφίζει από πονοκεφάλους, ημικρα-
νίες, δίνει ενέργεια και απελευθερώνει 
τις ενδορφίνες, τις ορμόνες της ευτυχίας. 

AROMA MASSAGE

Time/Χρόνος: 75’ 70.00€

A muscular relaxing massage with es-
sentials oils of lavender and a sea cock-
tail ingredient that relieves signs of 
tension calms the nervous system and 
relaxes the body.

Μυοχαλαρωτικό μασάζ με αιθέρια 
έλαια λεβάντας και κοκτέιλ θαλάσσιων 
συστατικών που ανακουφίζει τα σημεία 
έντασης, ηρεμεί το νευρικό σύστημα και 
ξεκουράζει το σώμα.

RELAX MASSAGE

Time/Χρόνος: 30’ - 60’ 40.00€ / 65.00€

It’s a massage technique that focuses 
on the deeper tissues of the muscles 
and targets via deep pressures to re-
lax the muscles and provide relief and 
well-being.

Είναι μία τεχνική μασάζ που επικεντρώ- 
νεται κυρίως στα βαθύτερα  στρώματα 
των μυών και στοχεύει μέσω της βαθιάς 
πίεσης να χαλαρώσει τους μύες και να 
προσφέρει ανακούφιση και ευεξία. 

DEEP RELAXATION BODY MASSAGE

Time/Χρόνος: 50’  65.00€

Back-Neck massage is a deeply relax-
ing massage focusing on stress release, 
muscle relief from tension in all areas 
around the neck and across the back. 
This massage, relieves stress and head-
aches, improves circulation and pos-
ture, relaxes muscles and improves flex-
ibility while it can also decrease feelings 
of depression.

Πρόκειται για ένα βαθύτατα χαλαρωτικό 
μασάζ που στοχεύει στην απέλευθέρωση 
του άγχους και την μυική χαλάρωση 
στην περιοχή του αυχένα και της πλάτης. 
Επιπλέον, βελτιώνει την κυκλοφορία, τη 
στάση και την ευλυγισία του σώματος, 
καθώς ανακουφίζει από πονοκεφάλους 
και μπορεί να βοηθήσει στην μείωση 
καταθλιπτικών αισθημάτων.

BACK – NECK-SHOULDERS

Time/Χρόνος: 30’  35.00€

Massage Therapies
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Leg and foot massage is an incomparable 
pleasure, which not only relieves fatigue 
and leaves leg muscles and the body in 
tone, but also is a unique relaxing proce-
dure. This massage stimulates the muscles 
which are directly rubbed, but also has a 
positive effect on the whole body, due to 
huge set of reflex points. There is a huge 
concentration of points in the arch of the 
foot, which according to modern reflex-
ology, are related to the spine. Therefore, 
stimulation of this area of the foot can 
help alleviate pain in the back and bring a 
general relief to the body. 

Το μασάζ ποδιών είναι μια ασύγκριτη 
απόλαυση, η οποία όχι μόνο ανακουφίζει 
από την κούραση, αλλά τονώνει τους μυς 
των ποδιών και το σώμα. 

Αυτό το μασάζ έχει μια θετική επίδραση 
σε ολόκληρο το σώμα, λόγω του συνόλου 
των αντανακλαστικών σημείων. 

Με βάση τη ρεφλεξολογία, η διέγερση 
αυτή στην περιοχή του ποδιού, μπορεί να 
βοηθήσει να ανακουφιστεί ο πόνος στην 
πλάτη και να φέρει μια γενική ανακουφιση 
στο σώμα. 

LEGS MASSAGE  

Time/Χρόνος: 30’ 35.00€

A rejuvenating head and foot massage 
that decongests, unblocks and reener-
gizes all the sensitive areas where ten-
sion builds up. 

Spirituals, emotional and physical ten-
sion is removed while serenity, relax-
ation and rest fill your system.

Ένα αναζωογονητικό μασάζ σε κεφάλι 
και πατούσες που αποσυμφορεί, ξεμπλο- 
κάρει και τονώνει αυτές τις ευαίσθητες 
περιοχές που συσσωρεύται η ένταση. 
Ψυχική, συναισθηματική και σωματική πί- 
εση αποβάλλονται, ενώ η γαλήνη, η χαλά-
ρωση και η ξεκούραση επιδρά σε όλο τον 
οργανισμό σας. 

HEAD & FOOT MASSAGE   

Time/Χρόνος: 45’ 40.00€

Massage Therapies

This ritual Massage with authentic 
Monoi de Tahiti the holy oil of Polynesia, 
is a time full of pleasure that balances 
the energy flow and promotes total re-
laxation and wellness. 

This precious nectar with its sophisti-
cated fragrance flows from the head 
down to the feet, following the energy 
lines offering its soothing and purifying 
properties. 

Special Massage, deep movements with 
the forearms, gentle pressures, relax 
tired areas, absorb tension and stress 
while they transfer you into an exotic 
paradise of fragrances and colors. 

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 χαλά- 
ρωση 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.

Ιδιαίτερες μαλάξεις, βαθιές κινήσεις με  
τους πήχεις των χεριών, απαλές πιέσεις,  
χαλαρώνουν κουρασμένες περιοχές, απο- 
ρροφούν ένταση και στρες ενώ σας μετα- 
φέρουν σε έναν εξωτικό παράδεισο αρω-
μάτων και χρωμάτων.

EXOTIC MASSAGE - LOMI LOMI

Time/Χρόνος: 60’ 80.00€
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Through a lovely perfumed ambiance, the 
massage with oil from hot candles creates 
a memorable experience. 

The subtle creamy hot candle oil slides 
over the body nourishing deeply the 
skin, while a combination of various mas-
sage pressures, stretches and continuous 
movements, relaxes the muscular system, 
stimulates the blood microcirculation 
helping the body to eliminate all the daily 
stress by inviting you into a joyful sensorial 
escape.

You have but to choose amongst 3 differ-
ent natural perfumes, Douceur d’Orient 
with sandalwood – orange for complete 
relaxation and harmonization of senses. 
Charm of Andalusia, with citrus –sunflow-
er, vetiver, for relaxation – revivification 
of soul, body and mind. Perles de Philip-
pines, with coconut, rosewood, orange, for 
toning, revitalization, and amplification of 
energy.

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 από-
δραση των αισθήσεων.

Εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε ανά- 
μεσα σε 3 διαφορετικά φυσικά αρώματα, 
Douceur d’Orient με σανταλόξυλο – πορτο-
κάλι για πλήρη χαλάρωση κι εναρμόνιση 
των αισθήσεων, Charme d’Andalousie, με 
κίτρο - ηλιάνθεμο, vetiver, για χαλάρωση 
– αναζωογόνηση, ψυχής, σώματος, νου. 
Perles de Philippines, με ροδόξυλο, πορτο- 
κάλι, κοπαϊδα, για τόνωση, αναζωογόνηση, 
ενίσχυση της ενέργειας.

CANDLE MASSAGE

Time/Χρόνος: 60’ 80.00€

Enjoy a tropical massage with real shells 
of the Pacific Ocean that manifest natu-
rally calcium ions, which are transported 
directly to the skin through the action of 
heat.

While the hot shells, roll alternately over 
your body with strong and gentle pres-
sures, they eliminate muscle tension, calm 
the nervous system, enhance blood circu-
lation and lymph.

Soft and subtle hints of exotic fruits, rich in 
Vitamin E, the oil massage soothes, nour-
ishes and brightens your skin. 

The uniqueness of Lava Shells Massage is 
the power of heat, touch and scent. The 
receptivity between the therapist and cli-
ent creates an immersive experience. 

Απολαύστε τροπικό μασάζ με αληθινά 
όστρακα του Ειρηνικού ωκεανού που ανα-
δύουν με φυσικό τρόπο ιόντα ασβεστίου, 
τα οποία μεταφέρονται απ’ευθείας 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 κυκλο-
φορία 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. 

Η μοναδικότητα του Lava Shells Massage 
είναι η δύναμη της ζέστης, της αφής και 
της ευωδιάς. Η δεκτικότητα μεταξύ θερα- 
πευτή και πελάτη δημιουργεί μια ανεπα-
νάληπτη εμπειρία.

LAVA SHELLS TROPICAL MASSAGE

Time/Χρόνος: 60’ 90.00€

Massage Therapies
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We proceed with a deep cleansing with 
salts, corals and hazelnut oil, coconut oil, 
soya, nut and Oligomer (solidified sea). 

Then apply a cream with a cocktail of ma-
rine ingredients to the whole body that 
restores the aquatic tone of your skin and 
prepares it to be safely exposed to the sun. 

Με άλατα, κοράλλια, έλαια φουντουκιού, 
καρυδέλαιο, σόγια, καρύδα και Oligomer 
(στερεοποιημένη θάλασσα)γίνεται βαθύς 
καθαρισμός στο δέρμα. 

Ακολουθεί εφαρμογή γαλακτώματος σε 
όλο το σώμα με ένα κοκτέιλ θαλάσσιων 
συστατικών που επαναφέρει τον υδάτινο 
τόνο στο δέρμα σας και το προετοιμάζει 
να εκτεθεί με ασφάλεια στον ήλιο. 

SHIMMER SATIN TREATMENT – EXFOLIATION & HYDRATION  

Time/Χρόνος: 45’ 50.00€

A pleasurable treatment with a self- 
heating sea mud mask that alternates 
warmth – freshness which detoxifies the 
organism, soothes from muscular pains, 
while you feel your body lighter and re-
lieved.

The treatment begins with exfoliation, 
then follows a wrap with hot sea cocoon 
and finishes with the application of a re-
freshing product at the end. 

Απολαυστική περιποίηση με μάσκα αυτο- 
θερμαινόμενης θαλάσσιας λάσπης με 
εναλλαγές θερμού – δροσερού που απο-
τοξινώνει τον οργανισμό, καταπραΰνει 
μυοσκελετικούς πόνους, ενώ αισθάνεστε 
το σώμα σας πολύ πιο ελαφρύ και ανα-
κουφισμένο. 

Η φροντίδα ξεκινά με απολέπιση ακολου-
θεί περιτύλιγμα με το θαλάσσιο ζεστό κου- 
κούλι και εφαρμογή δροσερού προϊόντος 
για τελείωμα.

SEA SELF HEATING MUD – COCOON DETOX  

Time/Χρόνος: 60’ 75.00€

A unique relaxing experience for your 
body, this special treatment soothes, re-
laxes and invigorates your skin, relieves 
from tension and offers you inimitable 
sense of relaxation and rejuvenation. With 
natural sea sponges and a creamy – soapy 
cleanser a warm foamy massage is per-
formed on the entire body for 20 minutes. 

It is followed by a full body wrap with a 
toning, soothing mask that enhances skin 
elasticity. 

The ritual is completed with the applica-
tion of a cream soft as a protective veil 
that deeply moisturizes your skin and of-
fers sublime glow. 

Μοναδική εμπειρία χαλάρωσης για το 
σώμα σας, αυτή η ξεχωριστή περιποίηση 
ανακουφίζει, χαλαρώνει, ενδυναμώνει 
το δέρμα σας, απομακρύνει εντάσεις 
προσφέροντας σας ασύγκριτη αίσθηση 
ξεκούρασης κι αναζωογόνησης. 

Με φυσικά θαλάσσια σφουγγάρια κι απαλό 
κρεμώδες καθαριστικό γίνεται θερμή αφ-
ρώδης μάλαξη σε όλο το σώμα για 20 λεπτά.

Ακολουθεί περιτύλιγμα θαλασσινού νερού 
σε όλο το σώμα με μάσκα που τονώνει, 
καταπραϋνει κι ενισχύει την ελαστικότητα 
του δέρματος. Η τελετουργία ολοκληρώ-
νεται με την εφαρμογή κρέμας που σαν 
προστατευτικό πέπλο χαρίζει βαθειά ενυ-
δάτωση και λάμψη στο δέρμα σας.

SEA FOAM MASSAGE AND CALMING MASK

Time/Χρόνος: 60’ 75.00€

Body Treatments
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It relieves and eases from back, neck and 
leg pain while deeply detoxifying your 
body.

After a deep cleansing of the skin, a 
thermal marine mud is applied to areas 
with tension. The thousands warm 
microbubbles that are released, diffuse 
active ingredients that relieve from aches 
and tightened muscles. 

The warm therapeutic cocoon encloses 
and relieves your feet, removing fatigue, 
toxins and swelling. The unique sensation 
of the “Champagne of the Sea” detoxifies 
and eases areas with tension enveloping 
you with well-being and relaxation.

Enjoy this unique therapeutic massage.

Αντιμετωπίζει & καταπραΰνει πόνους 
πλάτης, αυχένα μέσης και ποδιών, ενώ 
ταυτόχρονα αποτοξινώνει βαθιά το  
σώμα σας. 

Μετά από βαθύ καθαρισμό του δέρμα-
τος, εφαρμόζεται στις περιοχές με έντα- 
ση ιαματική θαλάσσια λάσπη. Οι χιλιάδες 
μικροφυσαλίδες που δημιουργεί, διαχέ-
ουν ενεργά συστατικά που καταπραϋνουν 
πόνους και πιασμένους μύες.

Το θερμό θεραπευτικό κουκούλι, τυλίγει 
και ανακουφίζει τα πέλματα σας, απομα- 
κρύνοντας κούραση, τοξίνες και κατακρα-
τήσεις. Η μοναδική αίσθηση της «θαλάσ-
σιας σαμπάνιας» αποτοξινώνει & ηρεμεί 
τις περιοχές με ένταση, περιβάλλοντας 
σας με ευεξία και χαλάρωση.

Απολαύστε από το μοναδικό θεραπευτικό 
μασάζ.

CHAMPAGNE THERMAL ALGOTHERAPY DETOX – PAIN  
(BACK –NECK –FEET)

Time/Χρόνος: 60’ 75.00€

A treatment with marine flavonoids and 
Centella Asiatica that filters, stimulates 
blood microcirculation, reinforces capillary 
tone, relaxes and relieves tired legs. 

A Peeling with crystal salts and essential 
oils follows. 

Application of a particularly fresh gel mask 
from the feet up to thighs that stimulates 
blood microcirculation, rejuvenates and 
removes the edemas. Rediscover the 
confidence of showing off your legs. 

Περιποίηση με θαλάσσια φλαβονοειδή 
και Centella Asiatica αποτοξινώνει και 
ξεκουράζει τα πρησμένα κουρασμένα 
πόδια. 

Peeling, με άλατα και αιθέρια έλαια, 
ειδική δροσερή μάσκα σε μορφή τζελ από 
τις πατούσες έως τους μηρούς ευνοεί 
τη μικροκυκλοφορία, ενδυναμώνει τα 
τριχοειδή αγγεία, απομακρύνει την 
κούραση, αναζωογονεί κι εξαφανίζει τα 
οιδήματα.

LEG REVIVAL – LEG SOOTHING TREATMENT

Time/Χρόνος: 45’ 55.00€

Body Treatments
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Facial Treatments
An ideal treatment for sensitive skin that 
calms and relieves immediately. 

It acts instantly on irritations due to the 
great composition of soothing ingredi-
ents.

Water from sea springs, algae sugars, and 
coral extracts stimulate the microcircula-
tion, reassuring a smooth and fresh skin. 

Ιδανική φροντίδα για το ευαίσθητο δέρμα 
που ηρεμεί και ανακουφίζει άμεσα. 

Δρα στις φλογώσεις και τους ερεθισμούς 
χάριν στην μεγάλη συμπύκνωση σε κατα-
πραϋντικά συστατικά.

Νερό από θαλάσσιες πηγές, φυκοσακ-
χαρίτες, εκχύλισμα από κοράλλια βελτι- 
ώνουν την μικροκυκλοφορία, εξασφα-
λίζοντας απαλή και δροσερή επιδερμίδα.

DOUCEUR MARINE

Time/Χρόνος: 60’ 70.00€

An anti-wrinkle –firming treatment that 
increases the resistance of the skin giving 
an extended youth. The marine macromol-
ecules contribute to the cells restructure 
and to the collagen’s and elastin’s repro-
duction as well.  

The sea retinol and hyaluronic restore the 
aspect of youth revealing your facial char-
acteristics. 

An effective radiant-firming and smooth-
ing wrinkles treatment with 100% natu-
ral – effective ingredients of the marine 
resources – which reinvigorate your skin, 
against the deterioration of time.

Αντιρυτιδική – Συσφικτική θεραπεία που 
αυξάνει την αντίσταση του δέρματος 
για παρατεταμένη νεότητα. Τα θαλάσσια 
μακρομόρια συντελούν στην αναδόμηση 
των κυττάρων και στην παραγωγή του 
κολλαγόνου και της ελαστίνης. 

Θαλάσσια ρετινόλη και υαλουρονικό 
επαναφέρουν την όψη της νεότητας 
αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου σας. 

Αποτελεσματική φροντίδα λάμψης – σύσ- 
φιξης & λείανσης των ρυτίδων με 100% 
φυσικά – δραστικά συστατικά του θαλάσ-
σιου πλούτου – που ενδυναμώνουν την 
επιδερμίδα σας, ενάντια στην φθορά του 
χρόνου.

EXTENDED YOUTH

Time/Χρόνος: 60’ 80.00€

The coexistence of the rich marine power 
into a treatment for rejuvenation, radiance 
and hydration of the skin. 

The treatment can be easily adapted to 
your personal needs.

Συνύπαρξη των δυνάμεων του θαλάσσιου 
πλούτου σε μια περιποίηση για αναζωο-
γόνηση, λάμψη κι ενυδάτωση στο δέρμα 
σας. 

Η περιποίηση προσαρμόζεται στις προσω-
πικές σας ανάγκες.

SPA–PRESTIGE ÉCLAT

Time/Χρόνος: 45’ 60.00€
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Facial Treatments
An anti-wrinkled eye treatment with colla-
gen’s marine elements and elastin. 

It soothes the wrinkles of the eye contour 
and helps in decreasing the edemas and 
black circles. At the same time, enjoy a 
complete lip treatment. 

A cocktail of exfoliation with very effec-
tive ingredients which stimulate circula-
tion, while the splendor mask balm with 
hyaluronic nourishes – soothes – hydrates 
– tones the contour of the lips by giving 
them natural volume. 

Αντιρυτιδική φροντίδα ματιών με θαλάσ-
σια στοιχεία κολλαγόνου και ελαστίνης. 

Απαλύνει τις ρυτίδες στην περιοχή των 
ματιών και βοηθά στην ελάττωση των 
οιδημάτων και των μαύρων κύκλων. 
Απολαύστε ταυτόχρονα ολοκληρωμένη 
φροντίδα για τα χείλη. 

Απολέπιση με κοκτέϊλ πολύ αποτελεσ-
ματικών συστατικών που ενεργοποιούν 
την κυκλοφορία, ενώ εξαιρετική μάσκα 
balm με υαλουρονικό θρέφει – απαλύνει 
– ενυδατώνει – τονίζει το περίγραμμα των 
χειλιών δίνοντάς τους φυσικό όγκο.

EYE & LIP CONTOUR TREATMENT  

Time/Χρόνος: 35’ 50.00€

A complete and specialized treatment 
that has two actions. 

Reliefs from thirst and moisturizes in a few 
minutes while, at the same time, stimu-
lates the proteins that contribute to cellu-
lar cohesion for strengthening of the skin.

The innovative mask “Chauffant nettoy-
ant” with sea zeolites, caolin and oxyge-
nol, cleanses in depth, oxygenates and 
detoxifies, allowing your skin to breath 
better. 

A perfect combination of high effective-
ness for pure, moisturized, smooth and 
radiant skin

Ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη περι-
ποίηση με διπλή δράση στην ενυδάτωση. 

Ξεδιψά και ενυδατώνει σε μόλις λίγα 
λεπτά. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί τις πρω-
τεΐνες που συμβάλλουν στην κυτταρική 
συνοχή, για ενδυνάμωση του δερμικού 
ιστού.

Η πρωτοποριακή μάσκα “Chauffant 
nettoyant” με θαλάσσιο ζεόλιθο, καολίνη 
και oxygenol, καθαρίζει σε βάθος, οξυγο-
νώνει και αποτοξινώνει, κάνοντας το 
δέρμα σας να αναπνέει καλύτερα. 

Ένας τέλειος συνδυασμός υψηλής αποτε- 
λεσματικότητας για καθαρό, ενυδατω-
μένο, απαλό και φωτεινό δέρμα.

HYDRA BLUE TREATMENT – DETOX AND 
PLUMPING MOISTURIZING  

Time/Χρόνος: 60’ 65.00€
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  MANICURE-PEDICURE

  WAXING

Beauty Treatments

Manicure 30,00€ 

French Manicure 35,00€ 

Pedicure  40,00€ 

French Pedicure 45,00€ 

Manicure& Pedicure 60,00€

French Manicure & French Pedicure                  70,00€ 

Shellac Manicure                                                  40,00€ 

Shellac Pedicure 50,00€

La Mer Deluxe Hotel has the exclusive co-operation of the French beauty 
products Phytomer. To continue your SPA experience athome, all products 
of Phytomer used in the treatments, are for sale at our SPA Boutique.

For Reservation & Information

Tel: +30 22860 32061 
Email:  info@lamer-santorini.com

Half Leg  25,00€

Full Leg   35,00€  

Full Leg & Bikini  50,00€

Bikini   20,00€

Back  25,00€

Chest 25,00€

Under Arm  20,00€

Eyebrows                                                              10,00€

Upper Lip 8,00€
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