ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ CINQ MONDES SPA 2018
CINQ MONDES ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗ ΠΡΟΣΏΠΟΥ
Όλα τα προϊόντα προσώπου Cinq Mondes είναι ειδικά σχεδιασμένα: ανάλογα με τις
ανάγκες του δέρματός σας, η αισθητικός θα επιλέξει Elixir Précieux, μάσκα και τελικό ορό
και κρέμα κατά τη διάρκεια της περιποίησης προσώπου

Rituals Fleurs de Bali - φροντίδα προσώπου & μασάζ - 30 λεπτά / 55 €
Απολαύστε τις λεπτές μυρωδιές των τροπικών λουλουδιών σε αυτή την θεραπεία
"άμεσης ακτινοβολίας", εμπνευσμένη από τις τελετές ομορφιάς του Μπαλί, και
ανακαλύψτε τα ευεργετικά της αποτελέσματα όσον αφορά τον καθαρισμό του
δέρματος, την ευεξία και την ομορφιά. Περιλαμβάνει διάγνωση δέρματος.

Rituals λουλουδιών και φρούτων Bali - Ανανέωση δέρματος Προσώπου - 50
λεπτά / 75 €
Βαθιά θεραπεία καθαρισμού, τελειοποίησης δέρματος και "ενίσχυσης ακτινοβολίας"
εμπνευσμένη από τελετές ομορφιάς του Μπαλί. Αξιοποιήστε πλήρως τα ευεργετικά
αποτελέσματα των δραστικών συστατικών που παρέχονται από τα φυσικά τροπικά
λουλούδια και τα οξέα φρούτων (AHAs) για την αποκατάσταση, τον καθαρισμό και την
λείανση του δέρματος για μια επιδερμίδα που ακτινοβολεί.

Πολύτιμη Καθολική Αντιγηραντική Θεραπεία προσώπου Ko-Bi-Do 80 λεπτά /
120 €
Αυτή η «καθολική αντιγηραντική» θεραπεία προσώπου, η οποία γίνεται με τα χέρια και
προέρχεται από την ιαπωνική τελετή Ko Bi Do μαζί με μια αναζωογονητική μάσκα,
λειτουργεί βαθειά στις ρυτίδες, τη στιβαρότητα και την ενυδάτωση της επιδερμίδας και
επικεντρώνεται στο περίγραμμα των ματιών, στα χείλη, στο λαιμό και τα χέρια. Το
δέρμα είναι απαλό και νεανικό ενώ το πνεύμα και το μυαλό είναι ξεκούραστα.

ΜΑΣΑΖ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ
Καλωσορίσατε σε μια υπέροχη συλλογή από προγονικές θεραπείες, που χαρακτηρίζονται
από ποιότητα, αυθεντικότητα και τελετή, για να ανανεώσουν την αρμονία του σώματος
και του μυαλού μέσω ενός αξέχαστου αισθησιακού ταξιδιού.
Τελετή χαλαρωτικού ανατολίτικου μασάζ- 30λεπτά/1 ώρα – 55€/75€
Ένα γνήσιο είδος αναζωογονητικού μασάζ, που λειτουργεί σε όλο το σώμα
χρησιμοποιώντας αργανέλαιο. Τα έμπειρα χέρια του θεραπευτή μασέρ ασχολούνται
τρυφερά με τους κόμπους και την ένταση για να εξαλείψουν τις τοξίνες και τους μυϊκούς
πόνους, ενώ προάγουν μια κατάσταση καθαρής ευεξίας.
Καταπραϋντική τελετή μασάζ από την Γαλλική Πολυνησία – 60λεπτά/90 λεπτά –
90€/130€
Μια θεραπεία μασάζ σώματος, που αποτελεί κληρονομιά των Πολυνησιακών
θεραπευτών και είναι εμπνευσμένη από τους Lomi-Lomi, η οποία χρησιμοποιεί βαθιά
πίεση από τους πήχεις του θεραπευτή και μακριές συνεχόμενες κινήσεις. Οι νότες του
άνθους Tiare σας συνοδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της γαλήνιας εμπειρίας άμεσης
ανακούφισης.
Τελετή μασάζ «τυλίγματος» από το Μπαλί- 60 λεπτά/85€
Βυθιστείτε σε έναν κόσμο ηρεμίας, που εκτελείται με ένα παραδοσιακό balm από
τροπικούς ξηρούς καρπούς σύμφωνα με το αρχέγονο τελετουργικό μασάζ από το Μπαλί.
Αυτό το ταξίδι περιλαμβάνει ήπιο Ταϊλανδέζικο τράβηγμα και παραδοσιακές κινήσεις
stretching. Ευχάριστο, αναπάντεχο μασάζ κεφαλιού με πετσέτα.
Συλλογή scrub του Cinq Mondes – 30 λεπτά/55€
Επιλέξτε ανάμεσα στο τονωτικό αρωματικό scrub με μπαχαρικά, το μεγαλειώδες scrub
με γαρδένια και έλαιο monoï, ή το Purée de Papaye, το scrub που ταιριάζει καλύτερα στη
διάθεσή σας για να απαλλαγείτε από τα νεκρά κύτταρα και ολοκληρώστε ευχάριστα
οποιαδήποτε εμπειρία μασάζ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΙΟΥΒΕΡΝΤΑ
Ινδικό μασάζ κεφαλής – 30 λεπτά/50€
Ανακαλύψτε τις αρετές αυτού του βαθειά χαλαρωτικού μασάζ. Η θεραπεία αυτή
επικεντρώνεται στην πλάτη, το σβέρκο και στις ωμοπλάτες και απελευθερώνει τη
συσσωρευμένη πίεση, παρέχοντας ένα αίσθημα ευημερίας και απόλυτης χαλάρωσης.
Ινδικό μασάζ ποδιών – 30 λεπτά/50€
Για να απαλλαγείτε από την αίσθηση των «βαριών ποδιών», δοκιμάστε αυτό το μασάζ
των μυών του ποδιού από μια παράδοση του Αγιούρ Βεντά, που τονώνει και βελτιώνει
το κυκλοφορικό και σας επιτρέπει να ανακτήσετε την ζωντάνια και την ελαφρότητά
σας.

ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΠΑ
Δεν μπορείτε να χάσετε την εμπειρία των μινιμαλιστικών διακοσμημένων ατμόλουτρων
με παραδοσιακά προϊόντα για μια τελετή καθαρισμού, η οποία θα σας αναζωογονήσει από
την κορυφή ως τα νύχια.
Μύηση στο Μαροκινό Χαμάμ – 45λεπτά/75€
•
•
•

Αρωματικό χαμάμ/ Τζακούζι – 20λεπτά
Τελετουργικό χαμάμ με «Μαύρο σαπούνι Beldi” και απολέπιση με γάντι απολέπισης Kassa
20 λεπτά
Άλειμμα με ανατολίτικο έλαιο

Τελετουργικό ανατολίτικου χαμάμ (Grand) – 1 ώρα/110€ (για 2 άτομα, ειδική
τιμή 180€)
Ένα πρόγραμμα αισθησιακής ομορφιάς, το οποίο δίνει μεγάλη έμφαση στον βαθύ
καθαρισμό του δέρματος, ένα αισθητήριο ταξίδι στην καρδιά της ιερής Ανατολής
•
•

•

Αρωματικό χαμάμ/ Τζακούζι – 20 λεπτά
Παραδοσιακό «Μαύρο σαπούνι Beldi» ( ελαιόλαδο και αιθέρια έλαια) και απολέπιση με
γάντι Kassa που ακολουθείται από καθαριστικό και συσφικτικό τύλιγμα με « Crème de
Rassoul®”, σύμφωνα με την παραδοσιακή Μαροκινή συνταγή, που διεγείρει την κυκλοφορία
του αίματος, τονώνει και ανακουφίζει το δέρμα – 40 λεπτά
Επάλειψη με ανατολίτικο έλαιο με μείγμα από αργανέλαιο, ελαιόλαδο και σησαμέλαιο.

Σημείωση: Όλες οι θεραπείες χαμάμ μπορούν να ολοκληρωθούν και με ανατολίτικο
μασάζ 30 λεπτών με επιπλέον ειδική χρέωση 50€:
•

Χαλαρωτικό ανατολίτικο μασάζ σε ολόκληρο το σώμα με μείγμα από αργανέλαιο,
ελαιόλαδο και σησαμέλαιο.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΠΑ ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ – 2 ώρες και 30 λεπτά, για δύο άτομα
370€
Ζήστε μια απίστευτη εμπειρία τελετής χαδιού για το σώμα, το μυαλό και τις αισθήσεις
στο διπλό μας δωμάτιο περιποίησης:
•
•
•
•

Αρωματικό χαμάμ / Τζακούζι- 20 λεπτά
Purée de Papaye scrub -20 λεπτά
Τελετή μασάζ «τυλίγματος» από το Μπαλί – 60 λεπτά
Τελετουργικό προσώπου Άνθη του Μπαλί – 30 λεπτά

Πακέτα Σπα Διαμονής
Αισθητήριο ταξίδι ανακάλυψης 3 ΗΜΕΡΕΣ – 195€
Μια ξενάγηση στις τελετές ομορφιάς του κόσμου από την Clinq Mondes, γεμάτο
ποιότητα, τελετές και αυθεντικότητα. Ελεύθερη είσοδος στη δυτική πτέρυγα του Σπα
για μεγαλύτερο δυνατό όφελος στην υγεία σας.
•
•
•

Ημέρα πρώτη: Μύηση στο Μαροκινό χαμάμ – 45 λεπτά
Ημέρα δεύτερη: Τελετή χαλαρωτικού ανατολίτικου μασάζ – 60 λεπτά
Ημέρα τρίτη: Αναζωογονητικό αρωματικό scrub & Τελετουργικό Fleurs de Bali – 60 λεπτά

Αισθητήριο ταξίδι ανακάλυψης 5 ΗΜΕΡΕΣ – 350€
Μια ξενάγηση στις τελετές ομορφιάς του κόσμου από την Clinq Mondes, γεμάτο
ποιότητα, τελετές και αυθεντικότητα. Ελεύθερη είσοδος στη δυτική πτέρυγα του Σπα
για μεγαλύτερο δυνατό όφελος στην υγεία σας.
•
•
•
•
•

Ημέρα πρώτη: Μύηση στο Μαροκινό χαμάμ – 45 λεπτά
Ημέρα δεύτερη: Τελετή χαλαρωτικού ανατολίτικου μασάζ – 60 λεπτά
Ημέρα τρίτη: Μύηση στο Μαροκινό χαμάμ – 45 λεπτά
Ημέρα τέταρτη: Τελετή μασάζ χαδιού από την Πολυνησία – 60 λεπτά
Ημέρα πέμπτη: Αναζωογονητικό αρωματικό scrub & Τελετουργικό Fleurs de Bali – 60
λεπτά

Waxing/Αποτρίχωση με κερί
Lip or Chin//Χείλη ή πηγούνι

15€

Underarm//Μασχάλη

20€

Half leg or arm//Μισό πόδι ή χέρι

20€

Full leg //ολόκληρο πόδι

30€

Bikini line//Γραμμή μπικίνι

30€

Back or chest waxing//Πλάτη ή στήθος

30€

