ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ CRETAN ETHEREAL
Η αίσθηση των κρητικών φυσικών αιθέριων ελαίων
1. Θεραπευτικό μασάζ πλάτηςΑίσθηση Κρήτης
Μασάζ που εστιάζει σε
συγκεκριμένα σημεία της πλάτης
για να ανακουφίσει τους μυς και να
διώξει την ένταση.
Διάρκεια: 20min

2. Παραδοσιακό μασάζ της
Κρήτης
Ο συνδυασμός των Κρητικών
βοτάνων στο αμυγδαλέλαιο και οι
μοναδικές τεχνικές του Κρητικού
παραδοσιακού μασάζ ,θα σας
δώσουν μια μοναδική αίσθηση
χαλάρωσης και ευεξίας σε όλο το
σώμα σας. Η πίεση του μασάζ είναι
μέτρια. Bοηθάει στην τόνωση της
κυκλοφορίας και της αποβολής των
τοξινών.
Διάρκεια: 30 / 50 min

3. Κρητικό ολιστικό μασάζ
Μασάζ σε όλο το σώμα με πολύ
απαλή πίεση .
Περιλαμβάνει μασάζ στο πρόσωπο
και στο κεφάλι. Κατάλληλο για
όσους χρειάζονται χαλάρωση και
εξισορρόπηση ενέργειας.
Διάρκεια: 30 / 50 min

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΑΣΑΖ
1. Ανατολίτικο
θεραπευτικό μασάζ

Το πιο δημοφιλές πλήρες μασάζ
σώματος με βαθιά πίεση που
περιλαμβάνει τεχνικές σιάτσου
και το ταϊλανδέζικο μασάζ. Πολύ
αποτελεσματικό για τους
κουρασμένους μύες και τις
δύσκαμπτες αρθρώσεις.
Διάρκεια: 30 / 60min

2. Αθλητικό μασαζ

Μασάζ σε όλο το σώμα με δυνατή
πίεση. Αυτό το μασάζ είναι
κατάλληλο για άτομα που έχουν
έντονες δραστηριότητες και
αθλούνται συστηματικά. Πολύ
αποτελεσματικό για τις αθλητικές
επιδόσεις και την ευλυγισία σας.
Διάρκεια: 30 / 50 min

3. Ρεφλεξολογία

Μια ευλογία για τα κουρασμένα
πόδια και τον ανήσυχο νου. Τα
αντανακλαστικά σημεία στα πόδια
αντιστοιχούν σε κάθε όργανο και
αδένα του σώματος. Μέσω της
δακτυλικής πίεσης των ποδιών,
το αυτόνομο νευρικό σύστημα,
το λεμφικό και το κυκλοφορικό
σύστημα επηρεάζονται.
Διεγείρει τη διαδικασία επούλωσης
του σώματος.
Διάρκεια: 30 min

4. Ινδικό μασάζ

Αυτή η ιδιαίτερη μορφή του μασάζ
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ανακούφιση από την καταπόνηση
των ματιών, αϋπνία, ημικρανίες,
δύσκαμπτο αυχένα τους ώμους
και τους πονοκεφάλους. Επίσης,
χαλαρώνει και τονώνει τους μυς
του προσώπου και τονώνει και
θρέφει τα μαλλιά και το τριχωτό της
κεφαλής. Γίνεται μασάζ με
παραδοσιακά έλαια στο
τριχωτό της κεφαλής με πολλές
θεραπευτικές ιδιότητες.
Διάρκεια: 45 min

5. Καθάρισμα των αυτιών

Oι παραδοσιακοί θεραπευτές Siamanik έχουν χρησιμοποιήσει αυτή
τη μέθοδο για να καθαρίσουν και
να εναρμονίσουν τα διάφορα πεδία
της ενέργειας, χρησιμοποιώντας
ειδικά σχεδιασμένα κεριά, τα οποία
είναι αναμμένα στα χέρια μέσα στο
αυτί. Αυτή η θεραπεία θα καθαρίσει
τα αυτιά σας τα ιγμόρεια και το
φάρυγγα.
Διάρκεια: 40 min

6. JET LAG RECOVERY

Θεραπεία επανεξισορρόπησης που
διεγείρει την κυκλοφορία μειώνει
το πρήξιμο και απαλύνει την ένταση
των μυών μετά από μια πτήση.
Η θεραπεία αυτή συνδυάζει μασάζ,
πίεση των σημείων των ποδιών και
θεραπεία των ματιών.
Διάρκεια: 60 min

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
DALTON –BEAUTE DE LA MER
1.SPECIAL EYE/ NECK &
DECOLETTE TREATMENT
Για πελάτες που έχουν προβλήματα
με μαύρους κύκλους, πρησμένα
μάτια, σακούλες και μάτια, με
προδιάθεση για ρυτίδες.
Διάρκεια: 30 min.

2. REFRESHING EYE CONTOUR
TREATMENT
Αυτή η ιδιαίτερα ενυδατική
θεραπεία των ματιών, που
βασίζεται σε ένα ειδικό μείγμα
από εκχυλίσματα φυτών με
καταπραϋντική και αντιοξειδωτική
δράση, αναπληρώνει και βοηθά στη
μείωση της εμφάνισης των λεπτών
γραμμών και των μαύρων κύκλων.
Διάρκεια: 40 min.

3.SENSITIVE BALANCE
TREATMENT
Θεραπεία για υπερ-ευαίσθητα
,ερεθισμένα και επιρρεπή σε
αλλεργίες δέρματα με panthenol
και aloe vera
Διάρκεια: 45 min.

4.STABILIZE COUPE ROSE
Θεραπεία για ξηρά και
ταλαιπωρημένα δέρματα με
κόκκινα σημάδια (κυρίως μάγουλα
,πηγούνι αλλά και στο κέντρο
του προσώπου)χρησιμοποιώντας
προϊόντα που περιέχουν ένα
συνδυασμό από 7 ειδικά βότανα.
Διάρκεια: 45 min.

5. THALASSO WELLNESS SPA- BIO
LIFT FORMULA OLIVE
Θεραπεία για όλους τους τύπους
δέρματος, ειδικά για το ξηρό και
ευαίσθητο δέρμα, χρησιμοποιώντας
προϊόντα που περιέχουν πολύτιμο
ελαιόλαδο, που εξάγεται από τα
φύλλα της ελιάς και θαλάσσια
μέταλλα.

OLIVE OIL

Περιέχει λιπαρά οξέα όμοια με
το λίπος του δέρματος γι’αυτό
τον λόγο διεισδύει υπέροχα στο
δέρμα ακόμα και σε περίπτωση
ευαίσθητου δέρματος, διαμορφώνει
ένα προστατευτικό στρώμα
αποτρέποντας τον σχηματισμό
ρυτίδων διατηρώντας το υγιές.
Διάρκεια: 70 min.

6. THALASSO WELLNESS SPA
-ALGA SPIRULINA FRESH MASK

Δροσερή θεραπεία για όλους
τους τύπους δέρματος και για το
ευαίσθητο δέρμα. Ενυδατώνει,
ισορροπεί με τη δύναμη των
ιχνοστοιχείων ενώ η SPIRULINA
ALGA περιέχει μεγάλη ποσότητα
βιταμίνης Ε και λειτουργεί σαν
αντιοξειδωτικό προσφέροντας μια
λαμπερή εμφάνιση.
Διάρκεια: 80 min.

7. THALASSO WELLNESS SPA
-POWER LIFTING

Θεραπεία για μείωση των ρυτίδων
που αποτοξινώνει το δέρμα
μέσα από την ενεργοποίηση του
λεμφικού συστήματος κατάλληλο
για προβληματικές επιδερμίδες,
ακμή, ταλαιπωρημένα μάτια με
μαύρους κύκλους. Μειώνει τα
σημάδια και βελτιώνει τους πόρους,

δυναμώνει τους ιστούς συσφίγγει
και ανορθώνει την επιδερμίδα.
Διάρκεια: 80 min.

8.FRUIT -PEELING TREATMENT

Θεραπεία φρουτοπήλινγκ με
ένζυμα παπάγια και ανανά για
όλους τους τύπους δέρματος (εκτός
του πολύ λεπτού). Θεραπεία που
γίνεται και πριν την έκθεση στον
ήλιο για ομοιόμορφο μαύρισμα.
Διάρκεια: 50 min.

9. THALASSO WELLNESS SPA LIPO IN TREATMENT
SILK CELL ACTIV CAVIAR
TREATMENT

Θεραπεία SILK CELL ACTIV CAVIAR
με φυσικες πρωτεινες μεταξιου
για όλους τους τύπους δερματος
για βαθια ενυδατωση-συσφιξηαντιγήρανση.
Διάρκεια: 60 min.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΣΩΜΑΤΟΣ
BIOAROMA (Κρητικά φυσικά προΐόντα)
1.ΕΞΠΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κατάλληλη για πελάτες που θέλουν
μια γρήγορη αναζωογόνηση
προσώπου.
Διάρκεια: 20min.

2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

Ιδανική για κουρασμένα μάτια.
Αντιμετωπίζει μαύρους κύκλους
και οιδήματα, λειαίνει ρυτίδες
έκφρασης και βοηθά στη πρόληψη
αυτών.Αυξάνει την ελαστικότητα
της περιοχής γύρω από τα μάτια.
Διάρκεια: 30min.

3.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΣΑΖ ΜΕ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ

Κάνοντας μασάζ με αυτό το
προϊόν έκτος από μια ξεχωριστή,
όμορφη και χαλαρωτική εμπειρία,
θα σας χαρίσει θρέψη, λάμψη και
βελούδινη υφή στο δέρμα.
Το μελισσοκέρι, τα αιθέρια έλαια
και το αμυγδαλέλαιο ,είναι τα
συστατικά αυτής της θεραπείας.
Διάρκεια: 40min.

ΠΑΚΕΤΑ – CRETAN ETHEREAL
ΠΑΚΕΤΟ 1ο - ΑΡΜΟΝΙΑ

• Θεραπευτικό μασάζ πλάτης-Αίσθηση Κρήτης
&
• Eνυδατική θεραπεία προσώπου-ντεκολτέ-ματιών
(οιδήματα-μαύροι κύκλοι)
Διάρκεια πακέτου: 60min

ΠΑΚΕΤΟ 2ο –ΗΡΕΜΙΑ

• Παραδοσιακό μασάζ της Κρήτης
&
• Ρεφλεξολογία
Διάρκεια πακέτου: 60min

ΠΑΚΕΤΟ 3ο –ΑΝΤΙΣΤΡΕΣ

1η Ημέρα : Jet lac recovery (60min)
2η Ημέρα: Ινδικό μασάζ (45min)
3η Ημέρα: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ (40min)

https://www.facebook.com/CretanEtherealSpaTreatments
www.cretanethereal.gr
e-mail: cretanethereal@gmail.com

