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  20€ άτομο

χαμάμ hammam  

  20€ άτομο

τζακούζι jacuzzi  

w w w . k a l a v r i t a c a n y o n . g r

σάουνα sauna
  20€ άτομο  

person

Περιποίηση άκρων

Περιποίηση Σώματος

Cleopatra’s Bath MilkΛασποθεραπεία

Αρωματοθεραπεία
Θαλασσοθεραπεία

Μασάζ αιθέριων ελαίων   

Μασάζ après-ski

Μασάζ αδυνατίσματος

Ρεφλεξολογία
Περιποίηση προσώπου

Μασάζ
Facial treatment

Mud bath

Manicure

Reflexology treatment

Pedicure

body massage Aromatherapy

Body treatments

Thalassotherapy



Περιποίηση Σώματος Body treatments
Peeling σώματος σε συνδυασμό με χαμάμ
Body peeling combined with hammam treatment 

 15’-20’  20€

Μασάζ
Μασάζ αιθέριων ελαίων  
Essential oil body massage     
Χαλαρωτικό μασάζ σε ολόκληρο το σώμα 
Relaxing full-body massage

30΄  30€
Μασάζ après-ski 
Essential oil body massage  
Μασάζ αναζωογόνησης, χαλαρωτική θεραπεία 
μυών και αρθρώσεων, αντιμετώπιση πόνων & κό-
πωσης μετά το σκι
Après-ski rejuvenating massage, relaxing muscle 
and joints treatment, pain and strain

30΄  30 €
Μασάζ αδυνατίσματος  
Slimming massage treatment
Μασάζ καταπολέμησης κυτταρίτιδας & τοπικού 
πάχους
Anti-cellulite and problem areas massage

30΄  45 €
Half body 
Χαλαρωτικό μασάζ εστίασης σε μέση, πλάτη, 
αυχένα
Relaxing massage that focuses on lower and 
upper back as well as neck 

20΄  25€
Ρεφλεξολογία 
Reflexology treatment
Χαλαρωτικό μασάζ και μαλάξεις των κάτω άκρων, 
με σκοπό την καλή λειτουργία οργάνων του 
σώματος μέσω επαναλαμβανόμενης άσκησης 
πιέσεων σε συγκεκριμένα σημεία ποδιών και 
πελμάτων
Relaxing massage and muscle release movements 
focusing on legs and aiming to improve body 
organ function by applying pressure on specific 
points on legs and feet 

20΄  25€         

Soft pack
Cleopatra’s Bath Milk
Θεραπεία που προσφέρει βαθιά ενυδάτωση στο 
σώμα για κανονικά & πολύ ξηρά δέρματα
A treatment that offers deep hydration; 
recommended for both normal and very dry skins 

30΄  30€

Λασποθεραπεία Mud bath
Ιδανική θεραπεία για ανακούφιση από μυϊκούς 
πόνους & άγχος, αναπνευστικά, καρδιακά, 
αρθριτικά, δερματικά προβλήματα, εξομάλυνση 
κυτταρίτιδας 
A perfect treatment offering relief from muscle 
pain and stress, respiratory, heart, joints and skin 
conditions and, at the same time, helping cellulite 
melt away 

30΄  30€

Αρωματοθεραπεία Aromatherapy
Λασποθεραπεία με αιθέρια έλαια, κατάλληλη για 
χαλάρωση και αποτοξίνωση
Mud bath with essential oils; ideal for relaxation 
and detoxification

30΄  30€

Θαλασσοθεραπεία αδυνατίσματος
Thalassotherapy for weight loss
Θεραπεία με φύκια & αιθέρια έλαια ιδανική για 
σύσφιξη του σώματος, αποτοξίνωση, αντιμετώπιση 
κυτταρίτιδας & τοπικού πάχους 
Seaweed and essential oils put together to help 
with body firming, detoxification, anti-cellulite 
action and problem areas 

30΄  30€

Περιποίηση προσώπου Facial treatment
Ενυδατική θεραπεία Hydration treatment      
Αντιγηραντική - Αντιρυτιδική  περιποίηση με έλαια σόγιας και θαλάσσιο 
κολλαγόνο
Anti-aging treatment with soybean oil and sea collagen

 30€
Θεραπεία λάμψης Glow treatment                                                                                                        
Ενυδατική θεραπεία λάμψης με βιταμίνες C και E 
Hydrating treatment with vitamins C and E, leaving the skin fresh and 
glowing

 30€
Botulift   
Αντιρυτιδική θεραπεία σύσφιξης με συνδυασμό πεπτιδίων, 
αντιοξειδωτικών και ενυδατικών μέσα για face-lifting
Anti-wrinkle firming treatment that uses peptides, anti-oxidants and 
hydrating ingredients for face-lifting

 30€

Περιποίηση άκρων 
Hand and foot treatment
Μανικιούρ Manicure  13€

Πεντικιούρ Pedicure     15€
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