


ASIAN SPA CITY RETREAT

SPA ETIQUETTE

Οι έμπειροι συνεργάτες μας είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε τις θεραπείες που 
σας ταιριάζουν καλύτερα.

• Παρακαλούμε προσέλθετε στο χώρο μας τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την ώρα του ραντεβού 
σας, ώστε να απολαύσετε ένα ρόφημα από φρέσκα υλικά που ετοιμάζουμε καθημερινά για εσάς και να 
συμπληρώστε το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο το οποίο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα 
τις ανάγκες σας.

• Δεν υπάρχει συγκεκριμένος κώδικας ένδυσης στο spa. Μπορείτε να φορέσετε ό,τι σας κάνει να νιώθετε 
άνετα.

• Οι περισσότερες θεραπείες σώματος γίνονται χωρίς ρούχα. Φροντίζουμε να καλύπτεστε με τέτοιο 
τρόπο ώστε να αισθανθείτε άνετα. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να φοράτε εσώρουχα.

Δωροεπιταγές Asian Spa
Οι δωροεπιταγές μας, είναι ένας μοναδικός τρόπος να χαρίσετε την ξεχωριστή εμπειρία του Asian City Spa σε 
κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Ισχύουν για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς και μπορείτε να προσφέρετε 
σε αυτούς που αγαπάτε πακέτα περιποίησης, μεμονωμένες θεραπείες, χρηματικό ποσό αλλά και προϊόντα λιανικής. 
Το προσωπικό υποδοχής θα χαρεί να σας συμβουλέψει.

Προϊόντα
To spa του Oμίλου Asian Spa Ayurvedic & City Retreat στην Αθήνα, προσφέρει στους πελάτες τoυ μια σειρά από 
προϊόντα ομορφιάς των εταιρειών ila, Environ και Jane Iredale καθώς και home cosmetics από την Branche d’ 
Olive. Τα προϊόντα διατίθενται προς πώληση στον χώρο υποδοχής, ενώ υπάρχει και δυνατότητα διανομής με 
courier, ή παραγγελίας μέσω του E-shop μας (www.asianspa.gr).

Unisex θεραπείες 
Όλες οι θεραπείες που προσφέρονται στο City Spa απευθύνονται τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες. Οι 
εξειδικευμένοι θεραπευτές μας θα σας συμβουλέψουν για το ποια είναι η κατάλληλη για τις ανάγκες σας. 
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Θεραπείες προσώπου  
Deep pore cleansing
60 min - 75€
Για όλους τους τύπους δέρματος
Μία απαραίτητη περιποίηση για ένα υγιές, φωτεινό δέρμα που μπορεί να αναπνέει ελεύθερα. Κατά τον 
καθαρισμό αποσυμφορούμε τους φραγμένους πόρους, απομακρύνουμε την περίσσεια λιπαρότητα, τους 
φαγέσωρες, τις πορφυρίνες και τα νεκρά κερατινοκύτταρα, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνουμε μία βαθιά τόνωση 
και ενυδάτωση. Η συχνότητα των επαναλήψεων καθορίζεται από τον τύπο και την κατάστασή του δέρματος.

Bright and Beautiful
50 min - 75€
Για όλους τους τύπους δέρματος
Η βαθιά ενυδάτωση της ENVIRON είναι το κλειδί για την αποκατάσταση της υγρασίας στο δέρμα. Με αυτή 
την θεραπεία ενεργοποιείται η κυκλοφορία τους αίματος και εισάγονται ενεργά, θρεπτικά και αντιοξειδωτικά 
συστατικά, όπως βιταμίνες Α, C, E και β-πανθενόλη. Έτσι, ενισχύεται το σύστημα που συγκρατεί την υγρασία 
και το δέρμα αναζωογονείται, μειώνεται η λιπαρότητά του και τέλος αποκτά μία λαμπερή και νεανική όψη.

Oil Balancing 
60 min - 85€
Για λιπαρό δέρμα
Η συνύπαρξη περιττής έκκρισης σμήγματος, διευρυμένων πόρων ή και αφυδάτωσης σε ένα δέρμα είναι 
κατάσταση που ταλαιπωρεί ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών. Άμεση αντιμετώπιση έρχεται από την ENVIRON 
με τον αποτελεσματικό συνδυασμό γαλακτικού οξέως και ενεργών βιταμινών που ρυθμίζει την έκκριση 
του σμήγματος, ελαχιστοποιεί το εύρος των πόρων, ενισχύει την υγρασία και χαρίζει στο δέρμα λάμψη και 
σφριγηλότητα.

Acne Solutions
50 min - 95€
Για λιπαρό και ακνεϊκό δέρμα 
Η μέθοδος ENVIRON σας χαρίζει το δέρμα που τόσο ονειρεύεστε. Για να απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία της 
ακμής, συνδυάστε προϊόντα καθημερινής χρήσης και επαγγελματικές θεραπείες ENVIRON. Με την εφαρμογή 
ενός επιστημονικά εξελιγμένου συνδυασμού συστατικών ελέγχεται αποτελεσματικά η έκκριση σμήγματος και 
εξαλείφονται οι φλεγμονές και οι ουλές. Συνδυάζει γαλακτικό οξύ, β-υδροξυοξέα, πρωτόγαλα, αυστραλιανό 
τεϊόδεντρο, σαλικυλικό οξύ και τοπική εφαρμογή συνεχώς αυξανόμενων δόσεων βιταμινών Α, C & Ε.



Colostrum
50 to 70 min - 90€
Για ώριμο, ευαίσθητο ή και με ουλές δέρμα 
Μια μοναδική περιποίηση, η οποία επιτυγχάνει ένα δέρμα ομαλό, μαλακό, σφριγηλό με υγιή και νεανική 
όψη. Απομακρύνει τα περιττά νεκρά κύτταρα με τη χρήση γαλακτικού οξέως και ενεργοποιεί την κυκλοφορία 
του αίματος σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ, ώστε να προετοιμαστεί το δέρμα να δεχτεί το αναπλαστικό 
πρωτόγαλα - ένα φυσικό συστατικό που ενισχύει τους αυξητικούς παράγοντες του δέρματος και την 
παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, μειώνει τις λεπτές γραμμές και το εύρος των πόρων, ενώ αναπτύσσει 
το εύρος του δέρματος.

Dynamic Anti Aging
50 to 70 min - 90€
Για ώριμο δέρμα με δυσχρωμίες
Μια αντιγηραντική περιποίηση με δυναμικές μορφές βιταμινών, που εξασφαλίζει την ανατροπή της 
φωτογήρανσης με ελαχιστοποίηση των ρυτίδων, εξάλειψη των δυσχρωμιών, ενεργοποίηση των ινοβλαστών 
και την απαραίτητη αντιοξειδωτική θωράκιση του δέρματος. 

Cocktail and Face Gym
50 min - 75€ / 75 min - 95€
Για όλους τους τύπους δέρματος
Η θεραπεία αυτή προσαρμόζεται στον τύπο δέρματος και τις ξεχωριστές ανάγκες της κάθε επιδερμίδας. 
Κατά την εφαρμογή της χρησιμοποιείται ο κατάλληλος συνδυασμός βιταμινών A, C και Ε, colostrum gel 
(αναπλαστικό πρωτόγαλα) ή υαλουρονικού οξέως. Με τη βοήθεια της συσκευής ENVIRON DF MACHINE, 
τα θρεπτικά αυτά ενεργά συστατικά διεισδύουν στα επιδερμικά στρώματα του προσώπου καλύπτοντας σε 
βάθος τις ανάγκες του. Η θεραπεία ολοκληρώνεται ιδανικά με την τεχνική massage προσώπου ‘Face gym’, 
η οποία τονώνει και ενεργοποιεί τους μυς του προσώπου, θρέφοντας και τονώνοντας το δέρμα.

Eye Treatment
20 min - 35€
Για όλους τους τύπους δέρματος
Με την Environ μπορούμε να δουλέψουμε όλο το βλέφαρο, ακόμη και πάνω στις βλεφαρίδες! Προσφέρει 
βαθειά θρέψη και αναδόμηση στην εύθραυστη περιοχή των ματιών και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις 
ηλικίες. 
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Σε συνδυασμό με τις θεραπείες προσώπου της  

Décolleté Only
25 min - 30€
Ιδανική θεραπεία που στοχεύει στην διατήρηση της νεανικότητας της περιοχής του décolleté με την βοήθεια 
του μοναδικού συνδυαστικού πρωτοκόλλου της Environ που περιλαμβάνει needling, πεπτίδια Trylagen, Ma-
trixyl και ρετινόλη. Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. 

ila Impeccably Perfect Hands
25 min - 55€
Απομακρύνετε την κούραση από τα χέρια σας και χαρίστε μία ορατά νεότερη και απαλότερη όψη με τον 
μοναδικό συνδυασμό scrub, balm με εκχύλισμα τριαντάφυλλου, massage στα σημεία marma και την 
ενυδατική μάσκα τριαντάφυλλου.

ila Flawless Feet Treat
25 min - 55€
Ένα χαλαρωτικό και αναζωογονητικό δώρο για άψογα πόδια, που αποτελείται από καταπραϋντικό scrub 
σχινόπρασσου και vetivert, massage στα σημεία marma, μάσκα ποδιών για τόνωση και κρέμα vital energy 
για απαλότητα.

Θεραπείες προσώπου  

Ila Ananda Face Therapy
50 min - 105€
Ananda στα Σανσκριτικά σημαίνει «θεία ευδαιμονία». Αυτή η χαλαρωτική θεραπεία χρησιμοποιεί απαλές 
τεχνικές για να «ανοίξει» τα ενεργειακά σημεία του προσώπου, σε συνδυασμό με την ανώτερη ενέργεια 
του υπόλοιπου σώματος για να αποφέρει βαθιά ηρεμία και όμορφη, φυσική λάμψη στο δέρμα. Το δέρμα 
επωφελείται από την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος στα κύτταρα, ενώ παράλληλα προσδίδονται και 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που ενισχύουν την ισορροπία του ορμονικού συστήματος.

Ila Rainforest Rejuvenation Face Therapy
50 min - 105€
Αυτή η ‘δύο φάσεων’ αναπλαστική θεραπεία, χρησιμοποιεί ζεστή κομπρέσα από βότανα, μάσκα αργίλου 
Αμαζονίου και εκχυλίσματα από φυτά του Αμαζονίου που εξασφαλίζουν αναζωογόνηση και αναγέννηση 
των κυττάρων του προσώπου. Η όψη του προσώπου «φωτίζεται» ορατά. Το «πρήξιμο», οι ερεθισμοί και 
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η κατακράτηση μειώνονται. Οι λεπτές γραμμές και οι ρυτίδες λειαίνουν λόγω της σύσπασης των μυών. Η 
αυξημένη κυκλοφορία αίματος και θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα ενισχύει την αποβολή των τοξινών 
και την παραγωγή κολλαγόνου.

Ila Marine Flora Face Therapy
90 min - 135€
Μια βαθιά αποτοξινωτική θεραπεία προσώπου που εστιάζει στην λεμφική αποσυμφόρηση επιτυγχάνοντας 
έτσι την βελτίωση της κυκλοφορίας, την ζωντάνια και την όψη της επιδερμίδας. Εμπεριέχει serum και μάσκα 
πλούσια σε πλαγκτόν, θαλάσσια λεβάντα και φύκια που ενεργοποιούν την παραγωγή κολλαγόνου καθώς και 
την αποσυμφόρηση του  λεμφικού συστήματος. Η επιδερμίδα αποτοξινώνεται και ενυδατώνεται σε βάθος 
ενώ παράλληλα απομακρύνεται η ένταση από τους μυς του προσώπου. 

ila Crystal Healing Face Therapy
80 min - 120€
Χρησιμοποιώντας την θεραπευτική δόνηση των κρυστάλλων, αυτή η ‘εμπειρία’ έχει μια χαλαρωτική και 
παράλληλα αναζωογονητική δράση. Αποτελούμενη μεταξύ άλλων από ένα πορφυρό scrub προσώπου, 
κρέμα τριαντάφυλλου και γαλαζοπράσινη μάσκα προσώπου, αυτή η θεϊκή θεραπεία προσώπου με ζεστούς 
κρυστάλλους quartz, ηρεμεί τους μυς και απαλύνει τις γραμμές του στρες. Μια βαθιά θρεπτική και αισθησιακή 
εμπειρία.

Mini θεραπείες προσώπου  

Express Bliss Face Therapy
30 min - 55€
Η συγκεκριμένη θεραπεία χρησιμοποιεί ήπιες τεχνικές για να εισχωρήσει στα ενεργειακά κέντρα του 
προσώπου, επιφέροντας αίσθημα γαλήνης αλλά και ένα λαμπερό δέρμα. Μια express περιποίηση για 
αφυδατωμένο και ταλαιπωρημένο δέρμα.

Express Rainforest Therapy
30 min - 60€
Το θεμελιώδες συστατικό της σειράς ‘Rainforest Rejuvenation’ της ila είναι το Ελιξίριο του Αμαζονίου - ένα 
ολιστικό μίγμα από 4 εκχυλίσματα φυτών του Αμαζονίου: acmella, pfaffia, marapuama και white lilly. Αυτός 
ο μοναδικός συνδυασμός των βιοενεργών, αγνών συστατικών διαμορφώνεται κατάλληλα έτσι ώστε να 
υποστηρίξει και να προωθήσει την φυσική διαδικασία ‘αναγέννησης’ του προσώπου.
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Asian Spa massages

Rejuvenate
40 min - 60€
Ένα υπέροχο massage ανάκτησης που επαναφέρει και ανασυγκροτεί σώμα και ψυχή μετά από μια 
κουραστική μέρα. Ξαπλώστε μπρούμυτα και χαλαρώστε με ένα massage που δουλεύει όλο το πίσω μέρος του 
ταλαιπωρημένου σας σώματος από κεφάλι ως δάχτυλα θα σας βοηθήσει να ανανεωθείτε και να ξεπεράσετε 
την κούραση.

Signature
50 min - 85€ / 80 min - 120€
Είναι μια αξέχαστη εμπειρία! Η περιποίηση ξεκινά με ένα Ταϋλανδέζικο massage το οποίο καταπραΰνει και 
αναζωογονεί το σώμα και συνεχίζει με ένα χαλαρωτικό massage με την επάλειψη χλιαρού λαδιού. Με τον 
τρόπο αυτό βελτιώνεται η φυσική ισορροπία του σώματος, χαρίζοντας μια βαθιά αναζωογόνηση, ψυχική 
ανάταση και λάμψη.

Swedish
50 min - 75€ / 80 min - 115€
Μια απόλαυση απόλυτης χαλάρωσης. Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί μια σειρά από κινήσεις, μαλάξεις, εντριβές 
και τεχνικές που διεγείρουν την κυκλοφορία του αίματος και  χαλαρώνουν τους μύες από την ένταση. 

Warrior (Sports)
50 min - 85€ / 80 min - 120€
Αν υποφέρετε συχνά από σφιγμένους και πιασμένους μύες σε όλο το σώμα, το massage αυτό είναι ιδανικό 
καθώς δρα βαθιά στον μυϊκό ιστό. Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί χέρια και αγκώνες, καθώς και άλλες τεχνικές 
stretching που αποσυμφορούν κάθε μυϊκή ομάδα. Κατάλληλο για κάθε στιγμή αλλά ιδιαίτερα μετά από 
σωματική άσκηση.

Aroma
50 min - 80€ / 80 min - 120€
Ένα αρωματικό massage σε ολόκληρο το σώμα που απογειώνει τις αισθήσεις. Επιλέξτε το αιθέριο έλαιο 
που ταιριάζει καλύτερα στη διάθεσή σας, μεταξύ τριών μειγμάτων αιθέριων ελαίων σχεδιασμένων ειδικά 
για αυτή τη θεραπεία. Παλμικές και χαλαρωτικές μαλάξεις εναλλάσσονται ομοιόμορφα ώστε να επιτρέψουν 
στο εσωτερικό σύστημα του σώματος να επωφεληθεί στο μέγιστο από τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαίου.
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Στοχευμένα Asian Spa massages

Face Gym
50 min - 75€
Με την πάροδο του χρόνου, το δέρμα χάνει την ελαστικότητα και την σφριγηλότητά του. Το massage 
προσώπου επικεντρώνεται σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα ενισχύοντας την κυκλοφορία του αίματος, 
θρέφοντας το δέρμα, προσδίδοντάς του μια υγιή λάμψη. Οι τοξίνες -που επηρεάζουν αρνητικά την υφή του 
δέρματος- αποβάλλονται και οι μύες τονώνονται χαρίζοντας έτσι μια νεανική όψη.

Champi massage 
25 min - 45€
Το Champi είναι ένα πολύ δημοφιλές είδος massage κεφαλής που χρησιμοποιείται στην Ινδία εδώ και 
αιώνες. Η τεχνική εισχωρεί σε βάθος με τη χρήση Αγιουρβεδικών ελαίων που διώχνουν την ένταση από 
τους μύες στο κεφάλι, τον αυχένα και την ωμοπλάτη. Tο massage κεφαλής συντελεί στον ήρεμο ύπνο, στη 
μείωση πονοκεφάλων, καθώς επίσης βοηθά στην ενίσχυση της τριχοφυΐας δίνοντας παράλληλα λάμψη και 
ζωντάνια στα μαλλιά.

Back Reviver
25 min - 45€
Ένα ενδυναμωτικό massage που διευκολύνει την κίνηση στους μύς της πλάτης απαλλάσσοντας τους από 
την ένταση. Στοχεύει στο χαμηλό μέρος της μέσης και είναι ιδανικό για αποκατάσταση μετά την άσκηση ή 
για να απαλλάξει από την δυσφορία που προκαλεί η κακή στάση του σώματος. Το massage αυτό προκαλεί 
μια γενικότερη βαθιά αίσθηση χαλάρωσης καθώς από τη μέση ξεκινά ένα δίκτυο νεύρων που συνδέεται με 
όλο το σώμα.

Foot Massage
25 min - 45€ 
Η περιποίηση αυτή επικεντρώνεται στα πόδια (γάμπες και πέλματα). Είναι η τέλεια απάντηση για την ένταση 
στους μυς της γάμπας και των μηρών. Ισορροπεί τα επίπεδα ενέργειας στο σώμα, αναζωογονεί τις αισθήσεις 
και τονώνει την διάθεσή σας.

Απώλεια πόντων, αποβολή τοξινών και σμίλευση 

Articular unblocking & lymph stimulation (Ενεργοποίηση της λέμφου και χαλάρωση των αρθρώσεων)
80 min - 120€
Το λεμφικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί σε ‘συνεργασία’ με το αγγειακό σύστημα, έχει ως ρόλο την συλλογή 
συσσωρευμένου υγρού το οποίο στη συνέχεια φιλτράρεται με τη βοήθεια των πολυάριθμων λεμφικών 
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κόμβων, με σκοπό την απομάκρυνση των τοξινών. Για να επιτευχθεί αυτό, η λέμφος πρέπει να περάσει από 
όλο το σώμα, μέσω μυϊκών κινήσεων, έτσι ώστε να προκληθεί η διαδικασία ‘άντλησης’. Πολλοί άνθρωποι 
υποφέρουν από οίδημα ή κατακράτηση υγρών. Η συγκεκριμένη τεχνική massage είναι ιδανική για την 
ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων, ή ακόμα και ως προληπτικό μέτρο.  

Cellulite Attack 
50 min - 100€
Ανώδυνο και εξαιρετικά αποτελεσματικό πρωτόκολλο για την κυτταρίτιδα και το τοπικό πάχος. Χάρη στην 
πρωτοποριακή τεχνολογία του Ionzyme DF Machine, δρα και στα βαθύτερα στρώματα αντιμετωπίζοντας το 
πρόβλημα στη ρίζα του. Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και όλες τις εποχές.

Στοχευμένα          massages

ila Scalp and Head Reviver 
25 min - 55€
Συνδυάζοντας απολέπιση, μάσκα και πιεσοθεραπεία (acupressure), αυτή η αναζωογονητική και τονωτική 
θεραπεία ανακουφίζει από την ένταση στο κεφάλι και τον αυχένα, ενώ παράλληλα θρέφει τα μαλλιά και τους 
θύλακες τις τρίχας με ζωτικά μέταλλα και έλαια.

* Λόγω της χρήσης μάσκας πράσινου άργιλου, αυτή η θεραπεία δεν είναι κατάλληλη για άτομα με ξανθά ή 
μαλλιά με ντεκαπάζ

ila Back and Shoulder Recovery 
25 min - 55€
Χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό μείγμα από γιασεμί, πατσουλί και κάρδαμο, αυτό το Θιβετιανού τύπου mas-
sage χρησιμοποιεί απαλές μαλάξεις για να τονώσει τη ροή της ενέργειας κατά μήκος της σπονδυλικής 
στήλης, ενδυναμώνοντας έτσι το νευρικό σύστημα.

Γονιμότητα/Ορμονικές διαταραχές 

Ila Fertility body treatment 
120 min - 200€
Αυτή η ονειρεμένη θεραπεία χρησιμοποιεί λεμφικό massage, θεραπεία marma και wraps με στόχο την 
αφύπνιση της γυναικείας αύρας και την αναζωογόνηση των νεφρών και της αναπαραγωγικής ενέργειας. 
Βότανα που φημίζονται για την προώθηση της γυναικείας, συναισθηματικής ευεξίας συνδυάζονται με 
ένα χαλαρωτικό massage, wraps σώματος και τονωτικά έλαια Δαμασκηνού ρόδου και σανδαλόξυλου, με 
στόχο την ανανέωση της ζωοποιού ενέργειας.
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Hormonal Imbalances
80 min - 170€
Οι ορμόνες, όπως τα οιστρογόνα και η ινσουλίνη, είναι χημικοί ‘αγγελιοφόροι’ οι οποίοι επηρεάζουν πολλές 
πτυχές της υγείας. Οι ορμονικές διαταραχές μπορεί να προκύψουν σε οποιαδήποτε ηλικία, με το στρες 
να παίζει σημαντικό ρόλο στην διατάραξη της ισορροπίας τους. Με την βοήθεια φυτικών θεραπειών, είναι 
εφικτό να αποκαταστήσουμε την αρμονία χωρίς παρενέργειες! Μερικά από αυτά τα μοναδικά, θεραπευτικά 
φυτά είναι το Ashwagandha, Maca και Suma που στοχεύουν στην σταδιακή επούλωση.

  scrubs σώματος

Ila Instantly Detoxifying Scrub
25 min - 50€
Αυτό το scrub σώματος στοχεύει στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας, του στρες και της εξάντλησης. 
Βασισμένο στην ιδιότητα της αποκατάστασης των ιόντων που προσφέρει το αλάτι Ιμαλαΐων, διεγείρει την 
κυκλοφορία και απομακρύνει τις τοξίνες χαρίζοντας ευεξία σε μυαλό, σώμα και πνεύμα. 

Ila Instantly Blissful Scrub
25 min - 50€ 
Χρησιμοποιώντας τις θεραπευτικές ιδιότητες του αλατιού Ιμαλαΐων, αυτό το scrub σώματος επικεντρώνεται 
στην αποσυμφόρηση και χαλάρωση του νευρικού συστήματος, προσφέροντας  παράλληλα λάμψη στο δέρμα 
και ένα αίσθημα ευεξίας στο σώμα.

Σε συνδυασμό με τις θεραπείες σώματος

ila Vitality Wrap
30 min - 55€
Στοχεύοντας στο συκώτι, αυτό το εξειδικευμένο wrap συνδυάζει γλυκόριζα, βασιλικό, Shilajit (οργανικό, 
φυτικό τονωτικό), σανδαλόξυλο και τριαντάφυλλο και ενεργοποιείται από ζεστά και κρύα packs για να 
αυξήσει την ζωτική ενέργεια του σώματος.

ila Hormone Wrap
30 min - 55€
Αυτό το ιδιαίτερο wrap σώματος συνδυάζει τριαντάφυλλο, σανδαλόξυλο, pfaffia, rhodiola και shatavari 
(αγιουρβεδικό φυτό, γνωστό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες) με ζεστά και κρύα packs, με στόχο την 
εξισορρόπηση των ορμονών που ευθύνονται για την γονιμότητα, καθώς και την βελτίωση της λειτουργίας 
των νεφρών.
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Adreno Exhaustion Wrap
30 min - 55€
Αυτό το εξειδικευμένο wrap σώματος, επικεντρώνεται στα επινεφρίδια, συνδυάζοντας δυναμωτικό βετιβέρ, 
σανδαλόξυλο και shilajit με ζεστά και κρύα packs, με σκοπό να ανακουφίσει την κόπωση, την ορμονική 
διαταραχή, καθώς και τα συμπτώματα του άγχους και της εμμηνόπαυσης.

  rituals

ila Prana Vitality Massage
60 min - 125€ 
Ενδυναμωτικό. Αποτοξινωτικό. Εξισορροπιστικό. Αυτό το massage σώματος βοηθά στην αποβολή των 
τοξινών, την μείωση της κούρασης και αποκαθιστά την δύναμη και την ισορροπία. Εξειδικευμένες τεχνικές 
massage, θεραπεία marma και η χρήση ζεστών πουγκιών, συνδυάζονται με βασικά έλαια από μούρο juniper, 
γεράνιο, σχινόπρασσο, λεβάντα και πατσουλί για να ενισχύσουν την ενέργεια και να τονώσουν το μυαλό, το 
σώμα και το πνεύμα με ζωντάνια.  

ila Kundalini Back Treatment
50 min - 105€ / 75 min - 135€ (includes rose facial massage)
Μια απαλή θεραπεία που χρησιμοποιεί τα chakras και υπό τους ήχους θεραπευτικής μουσικής, ενεργοποιεί 
την ενέργεια Kundalini  - η οποία βρίσκεται στην βάση της σπονδυλικής στήλης- επαναφέροντας το σώμα σε 
απόλυτη εξισορρόπηση και αρμονία. Ιδανική για συναισθηματικά εξαντλημένες ψυχές, αυτή η καταπραϋντική 
θεραπεία έχει φανερές επιδράσεις στην εξισορρόπηση του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού νευρικού 
συστήματος. Το σώμα επανέρχεται σε μια κατάσταση πλήρης αντίληψης και ισορροπίας. Η σωματική και 
πνευματική ένταση απομακρύνεται, ενώ το συσσωρευμένο στρες και η ανησυχία απελευθερώνονται.

ila Manipura Full Body Treatment
90 min - 140€
Manipura σημαίνει “όμορφο, λαμπερό κόσμημα” στα σανσκριτικά. Αναφέρεται στο chakra του ηλιακού 
πλέγματος - το κέντρο της ενέργειας της φωτιάς και του ήλιου, έχει άμεση σχέση με την υγεία και την 
ζωτικότητα. Αυτή η θεραπεία χρησιμοποιεί marma massage, λεμφική αποσυμφόρηση και πουγκιά βοτάνων 
με αλάτι Ιμαλάϊων για να τονώσει και να εξισορροπήσει την ζωτικότητα. Ρυθμίζεται επίσης η πέψη, και 
αποτοξινώνονται οι όποιες αποφράξεις του σώματος, βοηθώντας έτσι στην αύξηση της κυκλοφορίας του 
αίματος και της λέμφου.

ila Ku Nye Treatment
90 min - 145€
Αυτή η Θιβετιανή θεραπεία στοχεύει στην ισορροπία των πέντε βασικών ενεργειακών στοιχείων και να 
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επαναφέρει την ροή της ενέργειας. Ένα μείγμα πέντε βασικών αιθέριων ελαίων συνδυάζεται με Θιβετιανές 
τεχνικές όπως ειδικές μαλάξεις και ρεφλεξολογία χρησιμοποιώντας ζεστά πουγκιά και πέτρες. Η ολοκληρωμένη 
αυτή θεραπεία βοηθάει στην απελευθέρωση της έντασης από τα δάχτυλα των ποδιών έως το κεφάλι και 
εστιάζει στα πέντε βασικά αισθητήρια όργανα, στοχεύοντας στην απόλυτη ισορροπία τους.

ila Dreamtime Ritual
90 min - 150€
Ανακτήστε έναν γαλήνιο ύπνο με ευχάριστα όνειρα. Αυτή η ολοκληρωμένη εμπειρία ξεκινά με ένα απαλό 
scrub σώματος, για να απελευθερώσει τις τοξίνες που βρίσκονται στο σώμα. Ακολουθεί ένα massage σε όλο 
το σώμα, βασισμένο στην δύναμη των mantras, που σκοπό έχει την χαλάρωση του νευρικού συστήματος, 
την εξισορρόπηση των chakras και την αποκατάσταση του μαγνητικού πεδίου του σώματος.

ila Dreamtime Journey
120 min - 195€
Αυτή η ‘υπνωτική’ θεραπεία βασίζεται στη χρήση αιθέριων ελαίων, massage στα σημεία marma και στη 
θεραπεία των chakras με σκοπό την χαλάρωση του νευρικού συστήματος και την αποκατάσταση του 
φυσιολογικού ρυθμού του ύπνου. Βασισμένη στη γνώση ότι η ανάπλαση των κυττάρων επιταχύνεται κατά τη 
διάρκεια του ύπνου, η θεραπεία Dream Time συνδυάζει μια απαλή, ρυθμική αναζωογόνηση του σώματος, με 
μια καταπραϋντική θεραπεία προσώπου επιτυγχάνοντας την απόλυτη χαλάρωση, ενώ παράλληλα συστατικά 
φημισμένα για τις αναπλαστικές τους ιδιότητες, όπως το γιασεμί, το πατσουλί, η λεβάντα, η άγρια παπαρούνα 
και ο νάρδος, δρουν ευεργετικά στο σώμα.

ila Chakra Wellbeing Ritual
120 min - 190€
Αυτή η εκπληκτική, ολιστική θεραπεία -η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε πελάτη-, δουλεύει 
στους μυς, την λέμφο και το νευρικό σύστημα σαν σύνολο. Βασισμένη σε 7 συνδυασμούς αιθέριων ελαίων, 
ιδανικών για την εξισορρόπηση των ενεργειακών κέντρων (chakras), προσφέρει λεμφική αποσυμφόρηση 
και χαλάρωση των chakras ενώ μια ρυθμική ροή ζεστού ελαίου πάνω στο τρίτο μάτι συμβάλλει στην 
αποκατάσταση και πλήρη χαλάρωση.

Βρέφη και έφηβοι

Baby Massage/ Children’s massage 
40 min - 55€ / 25min - 35€
Κατάλληλο για ηλικίες 1-13 χρονών
Το massage είναι ένας ιδανικός τρόπος να ανακτηθεί η ισορροπία, ακόμα και στα παιδιά και βρέφη. Οι 
χαλαρωτικές ιδιότητες αυτής της φροντίδας φέρνουν την ηρεμία και την ευχαρίστηση. Μπορούν επίσης να 



συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ελλειμματικής προσοχής.

Teen Screen Facial
25 min - 45€
Κατάλληλο για ηλικίες 14-18 χρονών
Η ENVIRON προτείνει λύσεις για την πρόληψη και ρύθμιση της υπερέκκρισης σμήγματος για τους εφήβους, 
που αρχίζουν να βλέπουν τις πρώτες αλλαγές στο παιδικό τους δέρμα. Το πρωτόκολλο της αντιμετώπισης 
της ακμής μπορεί να εφαρμοστεί στην εφηβική ηλικία, αλλά και να προλάβει την πρώιμη εμφάνισή της.

Αποτρίχωση

Ολόκληρο το Πόδι
Ολόκληρο το Χέρι
Μπικίνι
Άνω χείλος και σαγόνι

35€
25€
30€
20€

Μισό Πόδι
Μισό Χέρι
Brazilian
Φρύδια σχήμα/αποτρίχωση

25€
18€
55€
15€

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στη reception για επιπρόσθετες υπηρεσίες αποτρίχωσης.
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TERMS & CONDITIONS

Παρ’ όλο που δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία μας να θέτουμε κανόνες και προσπαθούμε να αποφεύγουμε τα 
“πρέπει” κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο spa, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

• Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα κινητά σας τηλέφωνα παραμένουν κλειστά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
σας.

• Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Spa.

• Στο ενδεχόμενο που κλείνεται ραντεβού για 2 ή περισσότερα άτομα την ίδια ώρα και από το ίδιο άτομο θα 
απαιτείται προκαταβολή 50% του συνόλου των θεραπειών. Δεν επιβάλλεται «χρηματική ποινή ακύρωσης» ενός 
ραντεβού, στην περίπτωση που η ακύρωση γίνει έως και 6 ώρες πριν την ώρα  του ραντεβού. Παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο info@asianspa.gr  εάν πρόκειται για ημέρα ή ώρα εκτός ωραρίου 
λειτουργίας.

• Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν υπάρχει πιθανότητα να είστε έγκυος, για τυχόν αλλεργίες ή άλλες 
παθήσεις καθώς είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιλογή μιας προτεινόμενης θεραπείας.

• Οι συνεδρίες πρέπει να τελειώνουν στην καθορισμένη ώρα ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση και η 
αναμονή. Αν καθυστερήσετε, υπάρχει το ενδεχόμενο να μειωθεί η ώρα της συνεδρίας σας. Αν δεν ακολουθεί 
άλλο ραντεβού, βέβαια, θα μπορείτε να απολαύσετε όλη τη διάρκεια της περιποίησης σας.

• Οι πληρωμές γίνονται με πιστωτική κάρτα ή μετρητά. 

• Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά τον κανονισμό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, θα χαρούμε 
να σας εξυπηρετήσουμε.



Asian Spa City Retreat
Ν. Καρελλά 42, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: (+30) 210 6850338

E-mail: cityspa@asianspa.gr

www.asianspa.gr


