09:00 – 22:00

About Apivita
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APIVITA cosmetics combine naturally derived active ingredients, extracts from
plants of the Greek nature, beehive products of high nutritional value, and
organic essential oils. Each product has multiple actions: hydration, protection
from environmental aggressors, prevention of signs of aging and thanks to the
pure, 100% certified organic essential oils used, offers an uplifting, invigorating
relief from all tension and stress.
APIVITA formulations contain 85-100% natural ingredients which do not contain
silicones, parabens, mineral oil, propylene glycol, polycyclic musks, nitromusks,
phthalates and other ingredients that have been associated with adverse effects
on health or the environment.

RELAXING SPA LOUNGE
Private use of the Relaxation Spa Lounge featuring
a Hot Tub, 3 Thermal Beds and a Steam Room.
Highly recommended for ultimate relaxation prior your treatments!
60 min - 40€ per person
30 min - 20€ per person

MASSAGES
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Select your preferable APIVITA blend of essential oils with
exceptional benefits to your skin as well as your mood.
Relaxing – Distressing massage
Revitalizing – Energizing massage
Muscle Relieving - Muscle Relief massage

TEFSION KALLOS SIGNATURE
90 min 130€ | 60 min 90€

Most highly recommended! Exclusive to Tefsion Kallos Spa, this
unique treatment combines the best of all massage techniques
in our menu: Swedish Aromatherapy, Volcanic Hot Stones,
Thai Stretching, Foot and Head massage aiming to create the
ultimate soothing and pampering experience.

SWEDISH AROMATHERAPY
90 min 120€ | 60 min 85€

A rebalancing, classic and gentle therapy from head to toe
designed to induce a state of deep relaxation. Soothes the muscles,
relieves tension and improves lymphatic and blood circulation.
Great for jet lag, stress relief, pain reduction.

DEEP TISSUE
90 min 140€ | 60min 95€

Utilizes medium to heavy pressure and slow strokes on contracted
areas designed to break down muscle knots, ease stiff neck or
upper-lower back pain, leg muscle tightness and sore shoulders. At
the beginning of the massage, lighter pressure is applied to warm up
the muscles. During the massage our therapists may use fingertips,
knuckles, elbows and forearms.

MASSAGES
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CALDERA HOT STONE
90 min 140€ | 60 min 95€

Heated stones are used in conjunction with Aromatherapy and
Swedish massage technique. The smooth surface of the hot
stones works in to the muscle tissue gently soothing aches and
pains. You will be left comforted by the warmth generated from
this peaceful treatment.

BEE-AUTIFUL HONEY
70 min 90€

This powerful treatment incorporates the healing effects of honey and
its beneficial ingredients. The honey massage unblocks and stimulates
the lymph system, improves the thermal regulation of the skin and has
a positive influence on the entire nervous system, as the honey and the
almond oil blend works as anti-inflammatory and aids in relaxing the
body and mind.

WARM CANDLE
60 min 85€

The heated solid wax slowly turns into liquid oil allowing to feel
the delicately scented warm drops touch the skin and envelop
the whole body in a velvet textured massage. A light therapeutic
and anti-stress warm treatment offering an absolute holistic
aromatherapy experience, deep hydration and a full body
relaxation.
Seductive - Vanilla essential oil along with notes of raw coconut
Relaxing - Lavender essential oils along with azalea notes
Detoxing - Lime & ginger essential oils along with green apple notes
Energizing - Orange essential oil along with notes of chocolate

MASSAGES
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PREGNANCY
50 min 80€

Based on the relaxing technique of Swedish massage aiming
to relieve any normal discomforts experienced such as stiff
neck, leg cramps, headaches and will help ease the stress.
You are advised to consult your doctor prior any treatment.

HEAD & BACK
45 min 70€

A warm almond oil massage on the forehead, head, neck and
shoulders. Ideal for relieving stress and promoting a restful sleep.
Some of its many benefits include strengthening the hair roots,
nourishing the scalp and releasing the flow of energy through the
entire body. Excellent for insomnia, chronic headache and migraine.

FOOT MASSAGE
30 min 60€

Refreshing and invigorating treatment for fatigued feet. A relieving
soft massage that relaxes feet and helps blood circulation.

BACK STRESS RELIEF
30 min 60€

With deep and long firm strokes concentrating on the back,
neck and shoulders this treatment helps to relieve tired muscles,
reduce tension and improve blood circulation.

APIVITA BODY & FACE TREATMENTS
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ROYAL HONEY
80 min 95€

Luxurious anti-aging treatment with royal honey and jelly from the
APIVITA beehives. The “Queen” of treatments is a complete care
including the Royal Honey Body scrub with sea salts, the Royal
Honey rich body cream and the Queen Bee Royal Jelly face care.
Royal jelly, known as the elixir of youth, offers intensive nourishment,
repair and renewal even to the most demanding skins. A holistic,
honey-sweet beauty experience that improves skin texture and
offers an incomparable feeling of relaxation and euphoria.

DEEP HYDRATING COOLING
80 min 85€

A refreshing treatment that deeply hydrates and regenerates skin.
Including a full body massage with a combination of plant oils that
moisturize and nourish the skin, leaving it soft and smooth. A wrap
with fossil body mask refreshes and soothes irritated skin after
sun bathing and provides the body with deep moisture. Following,
a short facial with the express mask with aloe rejuvenates the skin
and provides a feeling of freshness. Effective for dehydrated skin
and ideal after extended sun exposure.
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BODY TREATMENTS
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AEGEAN WIND
80 min 85€

A wonderful journey to the deep blue of the Aegean Sea. Herbal
scrub with Cretan sea salt, olive oil and lavender, rich in minerals and
trace elements, to remove dead cells from the skin while leaving it soft
and rejuvenated. The mud mask that follows moisturizes deeply and
nourishes the skin. Ending with a brief hot stones relaxing massage
with organic almond oil enriched with essential oils, offering ultimate
relaxation and energy balance.

DEEP BODY DETOX
80 min 85€

This effective Detox treatment starts with an Aegean Sea salt exfoliation,
continues with the APIVITA warm green clay mask enriched with essential
oils and finishes with a gentle massage with lymphatic movements to
remove toxins and relieve the skin. The unique properties of green clay
combined with the power of aromatherapy, stimulate and effectively help
detoxify the body.

BODY SCRUB
45 min 50€

Exfoliation is essential for the invigoration and renewal of the
skin. It removes dead cells, stimulates microcirculation and
detoxifies, leaving silky-smooth skin.
Choose the most suitable scrub for your skin needs for your
treatment or add one as a preparation for your massage.
Pure Jasmine gentle exfoliation
Royal Honey with sea salts & honey
Herbal Sea Salt with sea salt & organic lavender flowers

WAXING

Under Arms 20€ Bikini 30€
50€

Half Legs 30€ Full Legs 50€ Back wax for Men

Waxing prices may change. Please check with us prior booking.

FACE TREATMENTS
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QUEEN BEE
ROYAL JELLY-SUPREME FIRMING AND RESTORING
80 min 95€

APIVITA’s most luxurious holistic anti-aging treatment!
Highly concentrated in natural actives and the exceptional benefits of royal jelly,
an elixir of life and youth for skin, restoring firmness and elasticity while offering
a lifting effect. Intensive hydration and radiance supplement the exceptional
benefits of this treatment. The unique APIVITA face lifting massage along with the
express head massage and a targeted energy point activation technique boost cell
renewal, invigorate and stimulate microcirculation.

WINE ELIXIR
SANTORINI VINE POLYPHENOLS YOUTH AWAKENING
80 min 90€

Anti-wrinkle and firming anti-ageing treatment. Based on the science of epigenetics,
this reviving treatment reactivates skin youth in the most effective way, thanks
to polyphenols - the powerful anti aging molecules that are uniquely made from
Santorini vine leaves (Athiri, Aidani and Assyrtiko). It reduces the appearance of
wrinkles, enhances the density and the elasticity of the skin, while offering a lifted
look by combining the face massage and the express head massage as an indulging,
natural, repairing elixir of youth with immediate results.

MATTIFYING CLEANSING
60 min 75€

Especially recommended to oily/combination skin types, regulates oiliness with the
characteristic properties of green clay & propolis and offers antiseptic and antioxidant
action providing a clean, matt and radiant look.

AQUA BEELICIOUS
HONEY & FLOWER DEEP HYDRATION
60 min 75€

Deep, intense and revitalizing hydration treatment. Highly refreshing with
immediate brightening results. It includes application of the APIVITA Aqua
Beelicious line, rich in chaste tree phyto-endorphins and patented propolis
extract. Instantly helping the skin replenish its moisture levels while shielding it
against premature ageing.

FACE TREATMENTS
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MEDITERRANEAN SKIN FOOD
60 min 70€

Holistic treatment based on the nourishing, antioxidant ingredients of the Mediterranean
diet, offering beauty and well-being. The skin is revived and invigorated effectively,
glowing with freshness and radiance offering complete care for every skin type and
combines all the necessary steps for effective rejuvenation and renewal of the skin.

MEN’S FACIAL WITH CARDAMON & CEDAR
60 min 70€

Relaxing and invigorating face treatment especially designed for the needs of the
modern man with products from the APIVITA MEN’S CARE range that offer deep
cleansing, toning and moisturizing while combating darks circles and signs of fatigue
in the eye area. This unique treatment restores balance and invigorates the skin.
OR 90 min 100€ - Including back massage -

The treatment begins by releasing accumulated tension with a relaxing 30 min back massage.

EXPRESS MEDITERRANEAN SKIN FOOD
30 min 40€

Brief yet complete treatment with immediate rejuvenating benefits for the skin
and mood, based on APIVITA’s rich Mediterranean treatments menu. Ideally
complements our body and massage treatments.

LYMPHATIC DRAINAGE TREATMENT
30 min 40€

Lymphatic face massage for detoxification and radiance with APIVITA essential oil blends.

REVITALIZING EYE TREATMENT
30 min 30€

Anti-ageing and decongesting treatment against wrinkles, dark circles and puffiness around
the sensitive eye area. The targeted APIVITA massage in combination with the action of the
products, stimulates microcirculation providing immediate results for a more rested, youthful
and radiant eye look.

PACKAGES For 2
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SENSATIONAL HEALING
90 min. 245€ Per 2 People

Enjoy a bottle of chilled Greek sparkling wine, a fresh fruits platter while relaxing
privately at the Relaxation Spa Lounge (interior hot tub, thermal beds and the
steam room) and a 30’ minute treatment each to best suit your needs.
Choice of the 30min treatment: Stress Relief or Foot Massage or Express Mediterranean
Skin Food Facial or Revitalizing Eye Treatment or Lymphatic Drainage Treatment

HONEYMOONERS
MOOD FOR LOVE
3 Hrs. 375€ Per 2 People

Indulge with a “Couple bath” at the privacy of the hot tub, use of steam room and
thermal beds for an hour. Create your atmosphere by choosing your favorite essential
oils for the Swedish Aromatherapy Massage that harmonizes and balances the flow of
the relationship between two people while the Aqua Beelicious Deep Hydration Facial
will compliment your pampering experience and provide a clear and smooth skin.

TEFSION KALLOS EXPERIENCE
4 Hrs. 450€ Per 2 people

Experience the Spa’s most luxurious treatments; the Royal Honey Full Body Scrub
followed by the Tefsion Kallos Signature Massage and the Queen Bee Firming Facial
Treatment. The seductive honey scent along with the exceptional benefits of this
combination lead to intensive nourishment, deep hydration and skin glow. Starting
with one hour of private access to the relaxation spa lounge with the thermal beds,
steam room and hot tub whilst enjoying a fresh fruit platter, mocktail and Greek
herbal tea.

PACKAGES For 1
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QUEEN EXPERIENCE
2.5 Hrs. 210€ Per Person

A “Royal Treatment”, a complete care for both face and body, based on the beneficial
properties of royal jelly that nourishes, rejuvenates and restores glow to even the
most demanding skin. The Queen Bee Firming facial treatment and massage helps
in activating the regeneration while the Royal Honey Body scrub with sea salts
exfoliates the body and the Royal Honey rich body cream moisturizes and softens
the skin. Begin your treatment with 30 minutes private use of the relaxation spa
lounge consisting of the steam room, hot tub and thermal beds.

HYDRATION EXPERIENCE
2.5 Hrs. 170€ Per Person

A refreshing combination of the Aqua Beelicious Deep Hydration Facial and the Deep
Hydrating Cooling body treatment. Strengthen your skin’s natural defenses by deeply
hydrating it and balancing its moisture levels as the organic extracts of aloe and fig,
together with the rich mixture of olive, jojoba and almond oil leave it soft and smooth.
The mask rejuvenates and provides a feeling of freshness to the face complimented by
a brief relaxing body & head massage. Begin your treatment with a 30-minute private
use of the relaxation spa lounge consisting of the steam room, hot tub and thermal beds.
All the above spa-cial packages include a mocktail during your Relaxation Spa Lounge session.

SPA POLICY
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Spa Operating Hours
09.00am - 22.00pm

Reservations
Booking in advance is recommended. Contact Reception by dialing ‘0’ or the
Tefsion Kallos Spa at ‘108’. Should you prefer, you may visit the Spa facilities to book
your appointment. Upon your arrival at the Tefsion Kallos Spa, our receptionist will
conduct a brief consultation to assist you in choosing the best suited to your need’s
treatments. Please inform your therapist if you are pregnant or have any health issues.

Arrival Time
You are encouraged to proceed at the Spa Reception 10 minutes prior your
appointment to complete your Health Consultation form. Late arrivals will result
in a reduction of the treatment time should there be another appointment
immediately afterwards.

Preparation
for Your Treatment
We advise having a light meal about 2 hours beforehand your appointment.
For all body treatments we provide a one-time use underwear that must be worn
throughout the duration of the treatment. Should you prefer, you are welcome to
keep your own.
You are kindly advised to remove your contact lenses during facial treatments.
For men, we recommend shaving prior a facial treatment.

SPA POLICY
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Cancellation Policy
For All Aressana Hotel Guests
A 12-hour notice is required to re-schedule or cancel the appointment. In the event
that you fail to meet the time frame or do not attend, the cancellation policy will be
in effect resulting to a full charge of the scheduled treatment.
For appointments booked prior your arrival at the hotel, a credit card is required.
For non-Hotel Residents
All scheduled services are secured with a valid credit card. Should a cancellation or
date change be necessary, we require a minimum of a 24-hour notice. In the event
that you fail to meet the cancellation time frame or do not attend, the cancellation
policy will be effect resulting in a full charge of the scheduled treatment.

APIVITA
Natural Products
A full range of products can be purchased via our beauty therapists.
Please ask them for their recommendations.
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GR

Τα καλλυντικά APIVITA συνδυάζουν δραστικά συστατικά φυσικής προέλευσης,
εκχυλίσματα από φυτά της ελληνικής χλωρίδας, μελισσοκομικά προϊόντα υψηλής
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βιολογικής αξίας και βιολογικά αιθέρια έλαια. Η χρήση αγνών, 100% βιολογικά
πιστοποιημένων αιθέριων ελαίων επιδρά στη διάθεση, αναζωογονεί, τονώνει,
απομακρύνει την ένταση και το στρες.
Οι συνταγές των προϊόντων περιέχουν φυσικά συστατικά σε ποσοστό 85% έως
100% και αποκλείονται σιλικόνες, parabens, παραφινέλαιο, προπυλενογλυκόλη,
πολυκυκλικές μάσκες, νιτρομάσκες, φθαλικοί εστέρες και άλλα.

RELAXING SPA LOUNGE
Χαλαρώστε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο χρησιμοποιώντας τα θερμαινόμενα
κρεβάτια, το ζεστό υδρομασάζ και το ατμόλουτρο.
Για μεγιστοποίηση της εμπειρίας σας, συνιστούμε την χρήση πριν την
θεραπεία σας.
60 λεπτά - 40€ ανά άτομο
30 λεπτά - 20€ ανά άτομο

MASSAGES
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Επιλεξτε το αιθεριο ελαιο Apivita της προτιμησης σας με
εξαιρετικα οφελη για το δερμα και την διαθεση σας.

Μασάζ Χαλάρωσης - Αποσυμφόρησης
Μασάζ Αναζωογόνησης - Ευεξίας
Μασάζ Αποτοξίνωσης - Ανακούφισης Από Μυικούς Πόνους

TEFSION KALLOS SIGNATURE
90 λεπτά 130€ | 60 λεπτά 90€

Μια μοναδική εμπειρία όπου διαφορετικές τεχνικές μάλαξης
συνδυάζονται για την περιποίηση και αναζωογόνηση σας. Οι
ζεστές ηφαιστειακές πέτρες θα ζεστάνουν το σώμα σας και η
σουηδική μάλαξη θα ταξιδέψει την ψυχή σας. Συμπεριλαμβάνεται
τεχνική διατάσεων, μάλαξη ποδιών και κεφαλής δημιουργώντας
την απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης και ευεξίας.

ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ
90 λεπτά 120€ | 60 λεπτά 85€

Η πιο κλασική και ευρύτερα διαδεδομένη θεραπευτική μάλαξη
ολόκληρου του σώματος με σκοπό την ανακούφιση από πόνους
του μυοσκελετικού συστήματος και βελτίωση της κυκλοφορίας
του αίματος. Προσφέρεται ως μια από τις πιο αποτελεσματικές
μεθόδους καταπολέμησης άγχους και ανακούφισης από jet lag.

DEEP TISSUE
90 λεπτά 140€ | 60 λεπτά 95€

Βαθιά και δυνατή μάλαξη, ιδανική για τους κουρασμένους και
πονεμένους μύες όλου του σώματος αφού τους μαλακώνει και
προσφέρει άμεση ξεκούραση και χαλάρωση. Ανακουφίζει το
σώμα από πιασίματα μυών ύστερα από έντονη δραστηριότητα.
Οι θεραπευτές μας στην αρχή της θεραπείας ασκούν
ελαφρύτερη πίεση για την χαλάρωση των μυών και ενδέχεται να
χρησιμοποιήσουν τους αγκώνες και βραχίονες τους.

MASSAGES
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CALDERA HOT STONE
ΜΑΛΑΞΗ ΖΕΣΤΩΝ ΠΕΤΡΩΝ
90 λεπτά 140€ | 60 λεπτά 95€

Οι ζεστές ηφαιστειακές πέτρες εξισορροπούν τη ροή της
ενέργειας στο σώμα. Σε συνδυασμό με την Σουηδική μάλαξη και
την αρωματοθεραπεία ανακουφίζει από μυϊκούς & ρευματικούς
πόνους, τονώνει το κυκλοφορικό αφήνοντας μια ζεστή και
γαλήνια ανακούφιση σε ολόκληρο το σώμα.

BEE-AUTIFUL HONEY
ΜΑΛΑΞΗ ΜΕ ΜΕΛΙ
70 λεπτά 90€

Μια ισχυρή θεραπεία-μάλαξης με μέλι και λάδι όπου οι
θεραπευτικές επιδράσεις του μελιού και τα ευεργετικά
συστατικά του βοηθούν στην απελευθέρωση της έντασης και την
απομάκρυνση των τοξινών. Ξεμπλοκάρει και διεγείρει το λεμφικό
σύστημα, βελτιώνει τη θερμική ρύθμιση του δέρματος, έχει θετική
επίδραση σε ολόκληρο το νευρικό σύστημα, λειτουργεί ως
αντιφλεγμονώδης και βοηθά στην χαλάρωση.

WARM CANDLE

ΜΑΛΑΞΗ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΚΕΡΙ
60 λεπτά 85€

Ένας εναλλακτικός τρόπος θεραπείας που βασίζεται σε
θερμαινόμενο κερί εμπλουτισμένο με πολύτιμα αιθέρια έλαια.
Καθώς το κερί θερμαίνεται, μετατρέπεται σε ζεστό λάδι
απελευθερώνοντας μεθυστικά αρώματα με αποτέλεσμα την
βαθιά ενυδάτωση, αποτοξίνωση και χαλάρωση.
Seductive - αιθέριο έλαιο βανίλια, άρωμα καρύδα
Relaxing - αιθέριο έλαιο λεβάντας, άρωμα αζαλέας
Detoxing - αιθέρια έλαια μοσχολέμονο-πιπερόριζα, άρωμα πράσινου μήλου
Energizing - αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού, άρωμα σοκολάτας

MASSAGES
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PREGNACY

ΜΑΛΑΞΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
50 λεπτά 80€

Η θεραπεία βασίζεται στις χαλαρωτικές τεχνικές του σουηδικού
μασάζ και θα σας ανακουφίσει από ταλαιπωρίες όπως πόνους
στην πλάτη, δυσκαμψία του αυχένα, κράμπες στα πόδια και
πονοκεφάλους. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε το γιατρό
σας πριν την θεραπείας σας.

HEAD & BACK

ΜΑΛΑΞΗ ΚΕΦΑΛΙΟΥ & ΠΛΑΤΗΣ
45 λεπτά 70€

Πλήρης περιποίηση της περιοχής της πλάτης, των ώμων, του
αυχένα και της κεφαλής με ζεστό αμυγδαλέλαιο που συμβάλλει
στην αντιμετώπιση ημικρανιών, αϋπνίας και άγχους.

FOOT MASSAGE
ΜΑΛΑΞΗ ΠΟΔΙΩΝ
30 λεπτά 60€

Αναζωογονητική μάλαξη για κουρασμένα πόδια. Μια σύντομη
αλλά ευεργετική θεραπεία που ανακουφίζει και βοηθάει την
κυκλοφορία του αίματος.

BACK STRESS RELIEF
ΜΑΛΑΞΗ ΠΛΑΤΗΣ
30 λεπτά 60€

Σύντομη αλλά ιδιαίτερα ευεργετική μάλαξη για την περιοχή του
αυχένα, ώμων και πλάτης, που επιτρέπει στο σώμα να αποβάλλει
την ένταση και να ανανεώσει την ενέργειά του άμεσα και
αποτελεσματικά.

APIVITA ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΩΠΟΥ
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ROYAL HONEY

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ & ΜΕΛΙ
80 λεπτά 95€

Η βασίλισσα των θεραπειών, μία πολυτελής και αντιγηραντική
περιποίηση, με φρέσκο βασιλικό πολτό και μέλι κατευθείαν από
τις κυψέλες της APIVITA. Ο βασιλικός πολτός, γνωστός ως
ελιξίριο νεότητας, προσφέρει εντατική θρέψη, ανάπλαση και
αναζωογόνηση ακόμη και στην πιο απαιτητική επιδερμίδα. Το
Royal Honey Body Scrub με θαλάσσια άλατα απολεπίζει το σώμα
και ενυδατώνει την επιδερμίδα. Ακολουθεί σύντομη χαλαρωτική
μάλαξη και ενυδάτωση με Royal Honey κρέμα-μάσκα και φυτικό
λάδι αμυγδάλου. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με μία σύντομη
περιποίηση προσώπου με την Queen Bee μάσκα βασιλικού
πολτού. Μια ολιστική, γλυκιά εμπειρία ομορφιάς που βελτιώνει
την υφή του δέρματος και χαρίζει μοναδικό αίσθημα χαλάρωσης
και ευεξίας.

DEEP HYDRATING COOLING
ΒΑΘΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
80 λεπτά 85€

Αναζωογονητική
θεραπεία
βαθιάς
ενυδάτωσης
και
αναζωογόνησης. Περιλαμβάνει πλήρες μασάζ σώματος με ένα
συνδυασμό των φυτικών ελαίων που αφήνουν το δέρμα λείο
και απαλό. Η ορυκτή θαλασσινή μάσκα σώματος φρεσκάρει,
ενυδατώνει σε βάθος και καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα.
Παράλληλα, η μάσκα αλόης αναζωογονεί την επιδερμίδα του
προσώπου και χαρίζει αίσθηση φρεσκάδας. Συνιστάται για ξηρό
αφυδατωμένο δέρμα και είναι ιδανική μετά από παρατεταμένη
έκθεση στον ήλιο.
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
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AEGEAN WIND
80 λεπτά 85€

Ένα φυσικό scrub με κρητικό θαλασσινό αλάτι, ελαιόλαδο και
λεβάντα, πλούσιο σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία, απομακρύνει τα νεκρά
κύτταρα από το δέρμα, αφήνοντας το απαλό και αναζωογονημένο.
Η ενυδατική μάσκα λάσπης που ακολουθεί ενυδατώνει βαθιά
και θρέφει την επιδερμίδα, ενώ χαρίζει χαλάρωση και εσωτερική
αρμονία. H θεραπεία ολοκληρώνεται με σύντομη μάλαξη ζεστών
ηφαιστειακών πετρών και αμυγδαλέλαιο εμπλουτισμένο με αιθέρια
έλαια, προσφέροντας απόλυτη ευεξία και αίσθηση ισορροπίας.

DEEP BODY DETOX - ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ80 λεπτά 85€

Μια αποτελεσματική θεραπεία αποτοξίνωσης με απολέπιση σώματος
με αλάτι Αιγαίου, θερμή μάσκα πράσινης αργίλου εμπλουτισμένη
με αιθέρια έλαια και μασάζ σώματος με λεμφικές κινήσεις για την
απομάκρυνση των τοξινών και την αποσυμφόρηση του οργανισμού
και της επιδερμίδας. Οι μοναδικές ιδιότητες της πράσινης αργίλου
σε συνδυασμό με τη δύναμη της αρωματοθεραπείας τονώνουν και
συμβάλουν αποτελεσματικά στην αποτοξίνωση του οργανισμού.

BODY SCRUB - ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ45 λεπτά 50€

Απολέπιση για εντυπωσιακή αναζωογόνηση και ανανέωση της
επιδερμίδας καθώς απαλλάσσει από τα νεκρά κύτταρα και ενεργοποιεί
τη μικροκυκλοφορία. Επιλέξτε μία από τις θεραπείες απολέπισης είτε
μεμονωμένα είτε ως προετοιμασία για μία θεραπεία μάλαξης.
Pure Jasmine Κρέμα απαλής απολέπισης με γιασεμί
Royal Honey Απολέπιση με θαλάσσια άλατα και μέλι
Herbal Sea Salt Απολέπιση με θαλάσσια άλατα και άνθη λεβάντας

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ
Χέρια 20€

Μπικίνι 30€

Γάμπες 40€

Πόδια 50€

Πλάτη για Άνδρες 50€

Οι τιμές αποτρίχωσης μπορεί να αλλάξουν. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
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QUEEN BEE

ROYAL JELLY-SUPREME FIRMING AND RESTORING
80 λεπτά 95€

Πολυτελής, ολιστική αντιγηραντική περιποίηση που βασίζεται στις ευεργετικές
ιδιότητες του βασιλικού πολτού και του μελιού, αποκαθιστά την κυτταρική επικοινωνία
και δρα ενάντια σε όλα τα αίτια γήρανσης. Ο βασιλικός πολτός, πολύτιμο ελιξίριο
ζωής και νεότητας αποκαθιστά την σφριγηλότητα και την ελαστικότητα στην
απαιτητική επιδερμίδα προσφέροντας εφέ λίφτινγκ, ενώ το μέλι ενυδατώνει εντατικά,
χαρίζει θρέψη και λάμψη. Το μοναδικό μασάζ λίφτινγκ της APIVITA συνδυαστικά με
μία σύντομη μάλαξη κεφαλής και την ενεργοποίηση ενεργειακών σημείων βοηθούν
στην κυτταρική ανανέωση, αναζωογονούν και τονώνουν την μικροκυκλοφορία.

WINE ELIXIR

SANTORINI VINE POLYPHENOLS YOUTH AWAKENING
80 λεπτά 90€

Αντιρυτιδική και συσφικτική περιποίηση αντιγήρανσης. Το ανορθωτικό και
αντιρυτιδικό μασάζ και η εφαρμογή της επιστήμης της επιγενετικής της Wine
Elixir με πολυφαινόλες αμπελιών Σαντορίνης επαναφέρουν την νεανικότητα της
επιδερμίδας. Χάριν του lifting effect η επιδερμίδα γίνεται πιο σφριγηλή, οι ρυτίδες
μειώνονται και το περίγραμμα του προσώπου σμιλεύεται. Λειτουργεί ως ένα
απολαυστικό, αναπλαστικό φυσικό ελιξίριο νεότητας με άμεσα αποτελέσματα.

MATTIFYING CLEANSING
60 λεπτά 75€

Περιποίηση που συνιστάται για λιπαρές/ μεικτές επιδερμίδες και συνδυάζει την ευεργετική
δράση της πράσινης αργίλου και της πρόπολης. Ρυθμίζει τη λιπαρότητα, προσφέρει
αντισηπτική και αντιοξειδωτική δράση, χαρίζοντας μια καθαρή, ματ και φωτεινή όψη.

AQUA BEELICIOUS

HONEY & FLOWER DEEP HYDRATION
60 λεπτά 75€

Περιποίηση βαθιάς, εντατικής ενυδάτωσης και αναζωογόνησης της επιδερμίδας.
Ιδιαίτερα δροσερή, με άμεσα αποτελέσματα λάμψης και φρεσκάδας. Περιλαμβάνει
την εφαρμογή των προϊόντων της σειράς Aqua Beelicious της APIVITA, πλούσια σε
φυτοενδορφίνες λυγαριάς και πατενταρισμένο εκχύλισμα πρόπολης. Το δέρμα ανακτά
άμεσα την υγρασία του ενώ παράλληλα θωρακίζεται ενάντια στην πρόωρη γήρανση.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
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ΜEDITTERANEAN SKIN FOOD
60 λεπτά 70€

Ολιστική περιποίηση που βασίζεται στα θρεπτικά και αντιοξειδωτικά συστατικά
της Μεσογειακής διατροφής και χαρίζει ομορφιά και ευεξία. Ανάλογα με τις
ανάγκες και τον διαφορετικό τύπο, η επιδερμίδα αναζωογονείται και ανανεώνεται
αποτελεσματικά, αποκτά φρεσκάδα και λάμψη.

ΑΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΚΑΡΔΑΜΟ ΚΑΙ ΚΕΔΡΟ
60 λεπτά 70€

Εντατική περιποίηση με την εξειδικευμένη σειρά APIVITA Men’s Care με κάρδαμο
και κέδρο καθαρίζει σε βάθος, τονώνει και ενυδατώνει την επιδερμίδα, μειώνοντας
ρυτίδες και μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια.
Ή 90 λεπτά 100€ - Περιλαμβάνει μάλαξη πλάτης -

Ένας αναζωογονητικός, ολιστικός συνδυασμός εντατικής περιποίησης προσώπου
και 30 λεπτά μασάζ πλάτης που προσφέρει χαλάρωση και ευεξία.

EXPRESS MEDITERRANEAN SKIN FOOD
30 λεπτά 40€

Σύντομη αλλά ολοκληρωμένη περιποίηση με άμεσα αποτελέσματα αναζωογόνησης
για το δέρμα και τη διάθεση, βασισμένη στο πλούσιο Μεσογειακό μενού
περιποιήσεων της APIVITA. Συνδυάζεται ιδανικά με θεραπείες σώματος και μασάζ.

LYMPHATIC DRAINAGE
30 min 40€

Λεμφική μάλαξη προσώπου για αποτοξίνωση και λάμψη με αιθέρια έλαια APIVITA.

REVITALIZING ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΤΙΩΝ
30 λεπτά 30€

Αντιγηραντική και αποσυμφορητική περιποίηση κατά των ρυτίδων, των μαύρων κύκλων
και των οιδημάτων στην ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Το ειδικό μασάζ APIVITA σε
συνδυασμό με την αναζωογονητική δράση των προϊόντων ενισχύει τη μικροκυκλοφορία,
χαρίζει άμεσα αποτελέσματα για πιο ξεκούραστο, νεανικό και φωτεινό βλέμμα.

ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 2
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SENSATIONAL HEALING
90 λεπτά 245€ Ανά 2 Άτομα

Απολαύστε για μία ώρα ιδιωτικής πρόσβασης το relaxing spa lounge με τα
θερμαινόμενα μαρμάρινα κρεβάτια, το ατμόλουτρο και το ζεστό υδρομασάζ με
την συνοδεία ελληνικού αφρώδη οίνου, δροσερής φρουτοσαλάτας και 30 λεπτά
θεραπείας της επιλογής σας.
Επιλογή 30 λεπτών Θεραπειών: Stress Relief ή Foot Massage ή Express
Mediterranean Skin Food Facial ή Revitalizing Eye Treatment ή Lymphatic Drainage
Treatment

MOOD FOR LOVE ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ
3 Ώρες

375€ Ανά 2 Άτομα

Χαλαρώστε στο relaxing spa lounge με τα θερμαινόμενα μαρμάρινα κρεβάτια, το
ατμόλουτρο και το ζεστό υδρομασάζ με ιδιωτική χρήση μίας ώρας. Φτιάξτε την
ατμόσφαιρα του χώρου των θεραπειών επιλέγοντας τα αιθέρια έλαια της αρεσκείας
σας και απολαύστε μαζί στην ίδια καμπίνα 1 ώρα χαλαρωτικής μάλαξης Swedish
Aromatherapy και εμπλουτίστε την εμπειρία σας με την Aqua Beelicious Hydration
Facial που θα προσφέρει αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης.

TEFSION KALLOS EXPERIENCE
4 Ώρες 450€ Ανά 2 Άτομα

Αναζωογονηθείτε με τις τρεις πολυτελέστερες θεραπείες του Spa: το Royal Honey
Body Scrub, το Tefsion Kallos Signature Massage και εν συνεχεία την θεραπεία
προσώπου Queen Bee Firming όπου θα δώσουν λάμψη, βαθιά θρέψη και εντατική
ενυδάτωση στην επιδερμίδα. Πρωτίστως των θεραπειών, χαλαρώστε με μία
ώρα ιδιωτικής χρήσης του relaxing spa lounge με τα θερμαινόμενα μαρμάρινα
κρεβάτια, το ατμόλουτρο και το ζεστό υδρομασάζ απολαμβάνοντας μία δροσερή
φρουτοσαλάτα, mocktail και αφέψημα ζεστών βοτάνων.

ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 1
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QUEEN EXPERIENCE
2.5 Ώρες 210€ Ανά Άτομο

“Βασιλική θεραπεία” για μία ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος με τα
ευεργετικά συστατικά του μελιού και του βασιλικού πολτού. Συνδυάζοντας την Royal
Honey και την Queen Bee Firming, αυτός ο “γλυκός” συνδυασμός έρχεται να αναπλάσει
και να δώσει σφριγηλότητα στην επιδερμίδα και ευεξία στο πνεύμα σας. Απολαύστε
στο ξεκίνημα της θεραπείας 30 λεπτά ιδιωτικής πρόσβασης στο relaxing spa lounge
με τα θερμαινόμενα μαρμάρινα κρεβάτια, το ατμόλουτρο και το ζεστό υδρομασάζ.

HYDRATION EXPERIENCE
2.5 Ώρες 170€ Ανά Άτομο

Ενισχύστε την άμυνα της επιδερμίδας σας με μια μοναδική θεραπεία που έρχεται να
καλύψει την ανάγκη για βαθιά ενυδάτωση και εξισορρόπηση της υγρασίας της επιδερμίδας
έπειτα από την έκθεση σας στον ήλιο. Περιλαμβάνει έναν συνδυασμό θεραπειών για
βαθιά ενυδάτωση προσώπου με την Aqua Beelicious Deep Hydration, την θεραπεία
σώματος Deep Hydrating Cooling και ολοκληρώνεται με χαλαρωτικό μασάζ. Απολαύστε το
ξεκίνημα της θεραπείας με 30 λεπτά ιδιωτικής πρόσβασης στο relaxing spa lounge με τα
θερμαινόμενα μαρμάρινα κρεβάτια, το ατμόλουτρο και το ζεστό υδρομασάζ.
‘Όλες οι παραπάνω spa-cial θεραπείες μας συμπεριλαμβάνουν ένα mocktail κατά
την παραμονή σας στον χώρο του Relaxing spa lounge.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
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Ώρες Λειτουργίας:
09.00 π.μ. - 22.00 μ.μ.

Ραντεβού

Όλες οι θεραπείες, γίνονται κατόπιν ραντεβού. Μπορείτε να καλέσετε την
Υποδοχή στο ‘0’ ή το Tefsion Kallos Spa στο ‘108’ είτε να προσέλθετε απευθείας
στην υποδοχή του σπα.
Κατά την άφιξη σας, η θεραπεύτρια μας θα σας κάνει μια παρουσίαση των θεραπειών
για να σας βοηθήσει στην επιλογή της καταλληλότερης για εσάς. Παρακαλείστε
να μας ενημερώσετε σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή οποιουδήποτε θέματος υγείας.

Άφιξη

Παρακαλείστε να είστε 10 λεπτά νωρίτερα πριν την προκαθορισμένη ώρα της
θεραπείας σας και την συμπλήρωση του ιστορικού υγείας. Αν τυχόν καθυστερήσετε
στην συνεδρία σας, θα προσπαθήσουμε να έχετε μια ολοκληρωμένη θεραπεία.
Σε περίπτωση που υπάρχει αμέσως μετά επόμενο ραντεβού, η θεραπεία σας θα
ολοκληρωθεί στον χρόνο που απομένει.

Προετοιμασία Θεραπείας

Συνιστάται το γεύμα σας να είναι τουλάχιστον 2 ώρες πριν το ραντεβού.
Για όλες τις θεραπείες σώματος προσφέρεται εσώρουχο μίας χρήσης για καθόλη
την διάρκεια της θεραπείας. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να φοράτε το δικό σας.
Προτείνουμε αν φοράτε φακούς επαφής, να τους αφαιρέσετε πριν την έναρξη της
θεραπείας προσώπου.
Για τους κυρίους επίσης που έχουν κλείσει θεραπεία προσώπου, προτείνουμε να
έχουν ξυριστεί για καλύτερα αποτελέσματα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
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Πολιτική Ακύρωσης

Για διαμένοντες στο ξενοδοχείο
Σε περίπτωση που θα θέλατε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε την ώρα της συνεδρίας
σας παρακαλείσθε να ενημερώσετε 12 ώρες πριν την έναρξή αυτής. Οποιαδήποτε
ακύρωση με το πέρας του προκαθορισμένου χρόνου εμπίπτει στην πολιτική
ακύρωσης και επιβαρύνεστε με το πλήρες ποσό του κόστους της θεραπείας.
Για κρατήσεις πριν την άφιξη σας στο ξενοδοχείο, απαιτείται χρεωστική/πιστωτική κάρτα.
Για μη διαμένοντες στο ξενοδοχείο
Απαιτείται χρεωστική/πιστωτική κάρτα προκειμένου να προβούμε σε κράτηση.
Σε περίπτωση ακύρωσης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε μέχρι και 24 ώρες
πριν το προκαθορισμένο ραντεβού. Με το πέρας των 24 ωρών, είναι σε ισχύ η
πολιτική ακύρωσης μας και θα χρεωθείτε με το πλήρες ποσό του κόστους της
θεραπείας.

Προϊόντα APIVITA

Για μια SPA εμπειρία στο σπίτι σας, μια μεγάλη σειρά προϊόντων της APIVITA
υπάρχει στο χώρο μας. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τις θεραπεύτριες μας.

@aressanahotel | @ifestioni | @santorinispa_ | @aressanians
@aressana
@aressana | @ifestioni

Fira, P.C. 84700
Santorini, Greece
Tel.: +30 22860 23900 | Fax.: +30 22860 23902
E-mail: reservations@aressana.gr | info@aressana.gr
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