
Soothe your senses. Unwind.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

SIGNATURE ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Stress Relieving Massage
Skopelos Natural Facial Detox Therapy by Euthalia

|

|

35 λεπτά € 35,00

50 λεπτά € 65
Επικεντρώνεται στη μείωση της κόπωσης, του στρες και της αυξημένης μυϊκής έντασης, ξεκουράζοντας σώμα

Μια περιποίηση προσώπου βασισμένη σε παραδοσιακές θεραπείες ομορφιάς της Σκοπέλου και

και πνεύμα.

τα πλήρως φυσικά προϊόντα της Euthalia Natural Cosmetics Values. Το βιολογικό ελαιόλαδο σε
συνδυασμό με ισχυρά αντιοξειδωτικά όπως το άγριο τριαντάφυλλο (Rosa Canina) και ο κίστος
(Cistus Incanus), συμβάλλουν στην ελαστικότητα και την νεανική εμφάνιση του δέρματος.

Indonesian Massage

Skopelos Massage with After-Sun Relief by Euthalia

Εστιάζει στην ανακούφιση από το στρες και την μυϊκή ένταση. Αυτό το ανατολίτικο μασάζ προσφέρει τόνωση

|

50 λεπτά € 70

|

40 λεπτά € 45,00

σε όλο το σώμα με ειδικά θερμά έλαια μασάζ (πορτοκάλι, κανέλλα και ευκάλυπτο).
Ένα χαλαρωτικό μασάζ με την εφαρμογή ξηρού ελαίου πλούσιο σε βιταμίνες και απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά που αυξάνουν την ελαστικότητα του δέρματος. Το μασάζ συνδυάζεται με την
εφαρμογή μιας καταπραϋντικής κρέμας σώματος για τη θρέψη του δέρματος μετά από

Deep Tissue Massage

|

30 λεπτά € 30,00

παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.
Εστιάζει κυρίως στην περιοχή της πλάτης, του ώμου και του λαιμού. Αυτό το μασάζ θα σας βοηθήσει στην
ανακούφιση της έντασης, του άγχους και των πόνων των μυών.

Aromatherapy “Deep Tissue Massage” |

50 λεπτά € 50,00

Σχετικά με τη Euthalia
Μια ολοκληρωμένη περιποίηση σώματος με αιθέρια έλαια βοτάνων. Αυτά τα έλαια έχουν αποτοξινωτικές
για καθημερινές οικιακές και οικογενειακές ανάγκες. Οι μοναδικές συνταγές της που γέμιζαν το

(γκρέιπφρουτ - πορτοκάλι), διεγερτικές (λεμόνι ) ή χαλαρωτικές (λεβάντα - κέδρος) ιδιότητες.

σπίτι με φρέσκα αρώματα καθαριότητας και πρόσδιδαν στο δέρμα της μια υπέροχη, υγιή λάμψη
ενέπνευσαν την εγγονή της Ευθαλία να δημιουργήσει τη σειρά φυσικών καλλυντικών Euthalia
Natural Cosmetic Values.

Hot Stone Massage

Η Euthalia είναι μια σειρά ελληνικών φυσικών καλλυντικών προϊόντων που έχουν αναπτυχθεί για

Εξειδικευμένη θεραπεία που χρησιμοποιεί ειδικές ζεστές ηφαιστειακές πέτρες. Οι ζεστές πέτρες

τον σύγχρονο, ενημερωμένο καταναλωτή. Υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση, συνδυάζουν τα

τοποθετούνται σε ενεργειακά κέντρα του σώματος, βοηθώντας τους μύες να χαλαρώσουν πολύ πιο γρήγορα

τελευταία ευρήματα της κοσμετολογίας με μια βαθιά κατανόηση των ιδιοτήτων των φυσικών

από ένα παραδοσιακό μασάζ, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την κυκλοφορία, ηρεμώντας το νευρικό σύστημα.

συστατικών. Είναι 100% φυσικά, με αυξημένη αποτελεσματικότητα, έχουν ως βασικό συστατικό
το εξαιρετικά ευεργετικό βιολογικό ελαιόλαδο, σε συνδυασμό κυρίως με γνωστά αντιοξειδωτικά,
όπως το άγριο τριαντάφυλλο (Rosa Canina) και τον κίστο (Cistus Incanus).

|

60 λεπτά € 55,00

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Μασάζ Κεφαλής

|

20 λεπτά

€ 20,00

Στο κεφάλι συγκεντρώνεται το άγχος και η ένταση της καθημερινότητας. Το μασάζ κεφαλής μέσω πιέσεων σε
συγκεκριμένα σημεία χαλαρώνει και ξεκουράζει από την ένταση στους ώμους, το λαιμό και το μέτωπο.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΕΡΙΩΝ & ΠΟΔΙΩΝ
Μασάζ Ποδιών

|

20 λεπτά

€ 15,00

Το θρεπτικό μασάζ ποδιών περιλαμβάνει ποδόλουτρο και μασάζ με καταπραϋντική κρέμα καρύδας - ανανά
για τα πόδια και τα νύχια σας.

Manicure

|

€ 25,00

Μια ευεργετική φροντίδα για τα χέρια σας, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρους μανικιούρ και βερνικιού
νυχιών της επιλογής σας για απόλυτη περιποίηση με μάσκα και κρέμα απολέπισης.

Pedicure

|

€ 30,00

Μια ολοκληρωμένη θεραπεία ποδιών που περιλαμβάνει ένα πλήρες πεντικιούρ και βερνίκι νυχιών της
επιλογής σας (ξεφλούδισμα, μάσκα, κρέμα).

EMERALD SPA & WELLNESS

καλωσορίσατε στο



Ωράριο λειτουργίας
Το Emerald Spa & Wellness είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 11:00 έως τις 20:00.
Παρακαλούμε καλέστε μας στο 24240 24301 για κράτησεις.

Κρατήσεις
Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να κάνετε κράτηση για τη θεραπεία σας εκ των προτέρων
για να διασφαλίσετε ότι η προτιμώμενη ώρα και υπηρεσία είναι διαθέσιμη.

Συνδυάζοντας την καταπράσινη φύση της Σκοπέλου με το γαλάζιο του Αιγαίου, το
Emerald Spa & Wellness στο Skopelos Holidays Hotel & Spa είναι το ιδανικό μέρος για να
χαλαρώσετε από το άγχος και την κόπωση. Αποδράστε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον
χαλάρωσης και ηρεμίας, τονώνοντας σώμα και πνεύμα.
Η ομάδα μας παρέχει αποτελεσματικές θεραπείες αναζωογόνησης προσώπου και

Προετοιμασία
Σας συνιστούμε να φτάσετε τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη
θεραπεία σας, για να απολαύσετε τις εγκαταστάσεις και να χαλαρώσετε. Για λόγους
υγιεινής, σας υπενθυμίζουμε ότι είναι απαραίτητο να κάνετε ντους πριν από
οποιαδήποτε θεραπεία σώματος.

σώματος, χρησιμοποιώντας προϊόντα άριστης ποιότητας. Αφεθείτε στα χέρια τους για
ένα ευχάριστο ταξίδι ευεξίας.

Ο Χώρος του Spa
Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για όση ώρα βρίσκεστε στο spa. Το
κάπνισμα απαγρεύμεται αυστηρά στου χώρους του spa.

#skopelos_experience
Χώρα Σκοπέλου, Σποράδες 37003
T. +30 24240 24301 | E. holidays@skopeloshotels.eu
(ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 11:00 - 20:00)
www.skopeloshotels.gr

μέλος της

Λευκά Είδη και Ενδυμασία
Το προσωπικό θα σας προσφέρει πετσέτες, εσώρουχα και παντόφλες. Σας
παρακαλούμε να έχετε μαζί σας μαγιό σε περίπτωση που σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε το τζακούζι.

