


Δωροεπιταγές I- Spa by Asian Spa

Οι δωροεπιταγές μας, είναι ένας μοναδικός τρόπος να χαρίσετε 

την ξεχωριστή εμπειρία του I-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 δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Προϊόντα

To Asian Spa Ayurvedic & City Retreat, προσφέρει στους 

πελάτες τoυ μια σειρά από προϊόντα ομορφιάς των εταιρειών ila 

και Environ. Τα προϊόντα διατίθενται προς πώληση στον χώρο 

υποδοχής, ενώ υπάρχει και δυνατότητα παραγγελίας μέσω του 

E-shop μας (www.asianspa.gr).

In Room Service 

Τιμές: κόστος θεραπείας & 50%

Μετά από μια κουραστική μέρα, θα θέλατε να προσφέρετε στον 

εαυτό σας την απόλυτη χαλάρωση; Τα περισσότερα massages 

μας μπορούν να πραγματοποιηθούν στο δωμάτιο ή τη σουίτα 

σας. Όλοι αξίζουμε μια περιποίηση, ας είναι αυτή η δική σας. 

Επιτρέψτε μας να σας ξεκουράσουμε και να σας χαλαρώσουμε 

στην ασφάλεια του προσωπικού σας χώρου.

I-SPA
BY THE ASIAN SPA GROUP



Θεραπείες προσώπου ila

Ila Ananda Face Therapy
Για κουρασμένες επιδερμίδες

60 min - 130€
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 Renewed Recovery Face Therapy
Για ορμονικές διαταραχές και καθημερινή φθορά

60 min - 130€
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 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.



Θεραπείες προσώπου ila 

Ila Marine Flora Face Therapy
Για ξηρό και άτονο δέρμα 

90 min - 150€
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.

Mini θεραπείες προσώπου ila

Express Bliss Face Therapy
Για αφυδατωμένες και κουρασμένες επιδερμίδες

30 min - 60€
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 Renewed Recovery Face Therapy
Για ώριμες, και προβληματικές επιδερμίδες

30 min - 70€
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 lily. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός των 

βιοενεργών, αγνών συστατικών διαμορφώνεται κατάλληλα έτσι ώστε να υποστηρίξει 

και να προωθήσει την φυσική διαδικασία ‘αναγέννησης’ του προσώπου.



Ηigh-performance Deep Cleansing 
Για όλους τους τύπους δέρματος 

60 to 90 min - 75€ 
Πόσες φορές αντικρύζουμε στον καθρέφτη ένα κουρασμένο, άτονο 

πρόσωπο που έχει απόλυτη ανάγκη από έναν βαθύ καθαρισμό; Αυτή η 

θεραπεία ultra - βαθύ καθαρισμού που χρησιμοποιεί την παραδοσιακή 

μέθοδο με την χρήση του ατμού σε συνδυασμό με ειδικές μάσκες και 

τεχνικές μασάζ, εξασφαλίζει μια ομοιόμορφη και λαμπερή εικόνα. 

Θεραπείες προσώπου hands-on της ENVIRON

Skin Detox
Αποτοξινωτικό πρωτόκολλο με ήπιο γαλακτικό οξύ
Για λιπαρές επιδερμίδες

45 min - 85€
Συμβάλει στην αντιμετώπιση της λιπαρότητας και της εκτεταμένης 

υπερκεράτωσης της επιδερμίδας και χαρίζει λαμπερή και καθαρή επιδερμίδα 

χωρίς ερεθισμούς ή πόνο. Μπορεί να εφαρμοστεί στο πρόσωπο, το στέρνο, 

την πλάτη και τα μπράτσα, ανάλογα με τις ανάγκες.

Skin Recovery 
Πρωτόκολλο πάχυνσης της επιδερμίδας με πρωτόγαλα
Για όλους τους τύπους δέρματος

30 min - 60€
Το πρωτόγαλα (Colostrum gel) έχει αναπλαστική και καταπραϋντική δράση 

και ενισχύει το ανοσοποιητικό του δέρματος. Επιπλέον έχει αυξητικούς 

παράγοντες που ενισχύουν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων. Είναι ιδανικό για λεπτές, ταλαιπωρημένες επιδερμίδες αλλά για 

την αντιμετώπιση της ακμής καθώς επουλώνει τις πληγές και μειώνει τις 

φλεγμονές. Εφαρμόζεται σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. 



Θεραπείες προσώπου hands-on της ENVIRON

Instant Beauty
Για όλους τους τύπους δέρματος

25 min - 60€
Ένα γρήγορο και αποτελεσματικό πρωτόκολλο σύσφιξης και λάμψης, 

ιδανικό πριν από την βραδινή σας έξοδο.

Asian Spa massages

Jet Lag
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.

Royal I-Spa massage
50 min - 95€ / 80 min - 135€
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. 

Classical Swedish
50 min - 80€ / 80 min - 120€
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. 



Asian Spa massages 

Sarawak (Sports)
50 min - 95€ / 80 min - 135€
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. 

A la Carte
50 min - 100€ / 80 min - 140€ 
Οι a la Carte θεραπείες μας περιλαμβάνουν μια επιλογή από εξαιρετικές 

επιλογές όπως οι Shiatsu, Thai, Tui na, Balinese και Ρεφλεξολογία. 

Επιπλέον, μια μεγάλη γκάμα από ασιατικές και δυτικού τύπου θεραπείες 

κάνουν την εμφάνισή τους στο μενού του spa. Η receptionist μας μπορεί 

να σας δώσει αναλυτικές λεπτομέρειες για το ποιες είναι διαθέσιμες την 

περίδο αυτή.

Abhyanga Massage
60 min - 100€
Αυτή η Αρχαία Ινδική θεραπεία με την χρήση Αγιουρβεδικού ελαίου, στόχο 

έχει την αποτοξίνωση του σώματος, του νου και της ψυχής. Ένα χαλαρωτικό 

Ινδικό μασάζ κεφαλής (champi) ακολουθείται από ένα μασάζ σε όλο το 

σώμα που εστιάζει στους ώμους, στα πόδια, τα χέρια, την πλάτη και την 

κοιλιακή χώρα με στόχο την αποβολή των τοξινών και της έντασης, την 

ενίσχυση του ανοσοποιητικού αλλά και την βελτίωση του ύπνου. Ιδανικά, 

η θεραπεία τελειώνει με την χρήση του steam therapy.



Στοχευμένα Asian Spa massages

Champi head 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 μυς 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.



Στοχευμένες θεραπείες ila/body scrubs

Ila Back and Shoulder Recovery
30 min - 60€
Χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό μείγμα από γιασεμί, πατσουλί και κάρδαμο, 

αυτό το Θιβετιανού τύπου massage χρησιμοποιεί απαλές μαλάξεις για να 

τονώσει τη ροή της ενέργειας κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης.

Ila Impeccably Perfect Hands
30 min - 55€
Αποβάλετε την ένταση από τα χέρια και εξασφαλίστε μια πιο νεανική όψη με 

αυτό τον συνδυασμό scrub, balm, marma μασάζ και rose quartz gel mask.

Ila Flawless Feet Treat
30 min - 55€
Μία θεραπεία που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό αποτοξινωτικού scrub, 

μασάζ marma, μάσκας και κρέμας σώματος Vital Energy που ενυδατώνει και 

μαλακώνει το δέρμα σε βάθος.

Ila Instantly Detoxifying Scrub (full body)
30 min - 55€
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 (full body)
30 min - 60€ 
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.



ila rituals

Ila Prana Vitality Massage
60 min - 140€ 
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
60 min - 130€ / 75 min - 150€
(περιλαμβάνει ένα massage προσώπου με έλαιο τριαντάφυλλου)
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 νευρικού συστήματος. Το σώμα 

επανέρχεται σε μια κατάσταση πλήρης αντίληψης και ισορροπίας.



ila rituals 

Ila Dreamtime Journey
120 min - 215€
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. Ρυθμίζεται επίσης η πέψη, και αποτοξινώνονται οι όποιες αποφράξεις 

του σώματος, βοηθώντας έτσι στην αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος και 

της λέμφου.

Θεραπεία για δύο άτομα

Togetherness
110 min - 320€ (για δύο άτομα)
Αυτή η εκπληκτική θεραπεία αποτελεί μια ρομαντική πρόταση για ζευγάρια 

στην prive σουίτα για ζευγάρια. Ξεκινάτε με μια θεραπεία καθαρισμού και 

απολέπισης με το αντίστοιχο scrub και συνεχίζετε με ένα εκπληκτικό μασάζ σε 

όλο το σώμα, το δημοφιλές Royal I-Spa signature massage, που φέρνει την 

απόλυτη ισορροπία στο σώμα. Ακριβώς μετά, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα 

να περάσετε πολύτιμο χρόνο μαζί στην σάουνα και το jacuzzi του spa.



Αποτρίχωση

Ολόκληρο το Πόδι
Ολόκληρο το Χέρι
Μπικίνι

40€
35€
18€

Μισό Πόδι
Μισό Χέρι
Brazilian

25€
20€
35€

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στη reception για επιπρόσθετες υπηρεσίες 

αποτρίχωσης.

Χέρια & Πόδια

Η βαφή νυχιών (απλό και γαλλικό) περιλαμβάνεται σε όλες τις περιποιήσεις 

μας, με επιλογές χρωμάτων από τα βερνίκια της Essie.

Μανικιούρ
Πεντικιούρ

25€
35€

Μανικιούρ για Άντρες
Πεντικιούρ για Άντρες

20€
30€

Υπηρεσίες Make up: παρακαλούμε επικοινωνήστε 
μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες



TERMS & CONDITIONS

Παρά το ότι 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:

• Offline is a luxury! Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρονικές 
συσκευές παραμένουν κλειστές 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 ζητείται μια 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. Εναλλακτικά, 
μπορούμε να χρεώσουμε τις θεραπείες στο δωμάτιό σας.

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



I-Spa by Asian Spa Group at
the Athenaeum InterContinental Hotel

Λεωφ. Συγγρού 89-93, 11745 Αθήνα, Ελλάδα
τηλ.: (+30) 201 9206580
e-mail: ispa@asianspa.gr

www.asianspa.gr


