
 

   

 

 

 

Dive into the Secret of Kea … Cyrene Spa 

Απολαύστε μία σειρά από προσεκτικά επιλεγμένες θεραπείες  περιποίησης 
προσώπου και σώματος στο Cyrene Spa. Κάθε θεραπεία χρησιμοποιεί διαφορετικά 
προϊόντα με πρώτες ύλες μεσογειακής προέλευσης καθώς χρησιμοποιούμε τα 
ελληνικά, φυσικά προϊόντα Ariadne Athens. 

Ένα αναζωογοννητικό ταξίδι που ταξιδεύει το μυαλό και την ψυχή στα μοναδικά, 
γραφικά τοπία της Ελλάδας. Εμπνευσμένες από την πολυτελή χαλαρωτική 
ατμόσφαιρα που έχει να προσφέρει το μαγευτικό γαλάζιο της θάλασσας της 
Μεσογείου, oι τελετουργίες αυτές υπόσχονται να εμπλουτίσουν τις αισθήσεις σας σε 
ένα κόσμο πολυτέλειας. Επιλέξτε ανάμεσα από ένα ευρύ φάσμα θεραπειών, οι οποίες 
δίνουν έμφαση στη μοναδικότητα μιας πολυτελούς, φυσικής και περιποιητικής 
πρακτικής. 

 

 

                  ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

KEA FIRMING FACE TREATMENT 

Η απόλυτη εμπειρία σύσφιξης για το δέρμα σας, ενισχυμένη με τα πολύτιμα οφέλη 
του αλευριού βελανιδιού από το νησί της Κέας. Η απαλή αλλά σχολαστική ενζυμική 
απολέπιση, φωτίζει αμέσως το δέρμα και απαλύνει οποιαδήποτε ατέλεια. Το μασάζ 
προσώπου με το Skin Rebirth Oil αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία και ελαχιστοποιεί 
τις λεπτές γραμμές και ρυτίδες, ενώ η συσφικτική και καταπραϋντική Kea Mask 

προσφέρει μία αίσθηση «ανόρθωσης» που καθορίζει αμέσως το περίγραμμα και 
εξισορροπεί τον τόνο του δέρματος για να προσφέρει μία πλήρη νεανική εμφάνιση. 

Διάρκεια: 45’ Κόστος: 85 € 

 

CRETE HYDRATING FACE TREATMENT  

Μια εμπειρία περιποίησης προσώπου σχεδιασμένη να προσφέρει πλούσια ενυδατικά 
οφέλη, μέσω μίας θρεπτικής μάσκας, πλούσια σε στοιχεία που αποκαθιστούν τα 
επίπεδα ενυδάτωσης, χάρη στη μεγάλη περιεκτικότητά της σε βιολογικό μέλι, 
βασιλικό πολτό και γύρη μελισσών από την Κρήτη. Λεπτές γραμμές και ριτίδες 
ελαχιστοποιούνται ορατά, το ξηρό δέρμα αισθάνεται ελαστικό και απαλό.  

Διάρκεια: 45’ Κόστος: 70 € 

 

SERIFOS ANTIAGING FACE TREATMENT  

Η θεραπεία αυτή είναι βασισμένη σε μια βελούδινη μάσκα, εμπλουτισμένη με 
πολύτιμους λίθους από τη Σέριφο βοηθάει στην επιδιόρθωση και αναζωογόνηση του 



 

   

 

 

 

δέρματος, προωθώντας τις φυσικές αντιγηραντικές του ιδιότητες. Ειδικά 
σχεδιασμένη να καταπολεμήσει τη θαμπάδα, την ξηρότητα, τις ρυτίδες και τη 
χαλάρωση,  

Διάρκεια: 60’ Κόστος: 90 € 

 

MYKONOS GLOWING FACE TREATMENT   

Αυτή η θεραπεία υπόσχεται ένα πιο φωτεινό, σφριγηλό και αισθητά πιο νεανικό 
δέρμα. Χάρη στα πολύτιμα συστατικά, όπως πρωτεΐνες σιταριού από τη Μύκονο, 

ροδοπέταλα και εκχύλισμα κόκκινου σταφυλιού, στοχεύει σε σημάδια γήρανσης, 
λειαίνει τον τόνο του δέρματος και την υφή. Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου για 

μία υγιή, λαμπερή επιδερμίδα. 

Διάρκεια: 45’ Κόστος: 75 € 

 

CHIOS GENTLE AFTER SUN TREATMENT  

Τα προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη θεραπεία 
είναι πλούσια σε καταπραϋντικά στοιχεία που ηρεμούν το δέρμα και μειώνουν τους 
ερεθισμούς. Η Μαστίχα Χίου προσφέρει ισχυρές αντιφλεγμονώδης και 
αντιγηραντικές ιδιότητες, ενώ η μάσκα γιαουρτιού είναι ευρέως γνωστή για το ισχυρό 
καταπραϋντικό της αποτέλεσμα. Το δέρμα σας ανακτά τη δύναμή του να 
καταπολεμήσει τους εξωτερικούς στρεσογόνους παράγοντες που προκαλούν 
ερεθισμό, ενώ το φυσικό φράγμα υγρασίας του δέρματος γίνεται πιο ανθεκτικό στη 
διατήρηση των επιπέδων φυσικής ενυδάτωσης.  

Διάρκεια: 30’ Κόστος: 45 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

             ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Θεραπείες σώματος βασισμένες στη δύναμη την ελληνικών βοτάνων. Συνδυάζοντας 
μία πληθώρα ενεργών συστατικών, όπως μέλι, βασιλικό και κανέλα, οι θεραπείες 
αυτές βοηθούν στην ενεργοποίηση του λεμφικού συστήματος, τρέφουν το δέρμα και 
αφαιρούν τις τοξίνες ενώ παρέχουν μία ορατά πιο λεία εμφάνιση. 

 

SANTORINI ANTICELLULITE TREATMENT  

Θεραπεία σώματος βασισμένη στην υπέρτατη δύναμη του πηλού από την 
ηφαιστειακή λάβα της Σαντορίνης που καταπολεμά την κυτταρίτιδα και το περιττό 
λίπος, ενώ διεγείρει τη ροή του αίματος για να αυξήσει το μεταβολισμό. 
Συνδυάζοντας πληθώρα ενεργών συστατικών, όπως φύκια, βασιλικό και κανέλα, η 
θεραπεία αυτή βοηθάει στην ενεργοποίηση του λεμφικού συστήματος και την 
αποσυμφόρηση του σώματος, απομακρύνοντας αποτελεσματικά τις τοξίνες. Η 
τεχνική τυλίγματος που εφαρμόζεται στο τέλος βοηθάει στη σύσφιξη και τόνωση του 
σώματος, παρέχοντας εμφανή απώλεια ιντσών και κάνοντας το δέρμα σας πιο λείο. 

Διάρκεια: 80’ Κόστος: 90 € 

 

CRETE HYDRATING BODY TREATMENT  

Αφήστε τον εαυτό σας να νοιώσει το καταπραυντικό αποτέλεσμα του ροδόνερου 
συνυφασμένο με το ξεδιψαστικό άρωμα του lime, ενώ το δέρμα σας υποκύπτει στα 
μοναδικά ενυδατικά οφέλη της πολύτιμης μάσκας μας Cretan Queen χάρη στη 
μεγάλη περιεκτικότητά της σε βιολογικό μέλι, βασιλικό πολτό και γύρη μελισσών από 
την Κρήτη. Τα ζωτικά επίπεδα ενυδάτωσης του δέρματος αναπληρώνονται άμεσα 
προσδίδοντας στην εμφάνισή σας με μία υγιή λάμψη. Τα πλούσια οφέλη της μάσκας 
συμπληρώνονται από ένα περίτεχνο μασάζ με έλαιο δίκταμου με κρητικό κρόκο, που 
αφήνουν το δέρμα μεταξένιο και απαλό. 

Διάρκεια: 90’ Κόστος: 120 € 

 

CHIOS GENTLE BODY AFTER SUN TREATMENT  

Η απόλυτη περιποίηση μετά την έκθεση στον ήλιο για το δέρμα σας. Η θεραπεία αυτή 
ενσωματώνει τις ιδανικές αναζωογονητικές ιδιότητες του νούφαρου και τα 
καταπραϋντικά οφέλη του γιαουρτιού, συνδυασμένα επιδέξια για την αποκατάσταση 
της ενυδάτωσης του δέρματος. Η  φλεγμονή και ο ερεθισμός του δέρματος 
ελαχιστοποιείται, προσφέροντας μια μοναδικής αίσθηση ανακούφισης. 

Διάρκεια: 45’ Κόστος: 65 € 

 



 

   

 

 

 

GREEK FLOWERS RELAXING JOURNEY 

Μία αναζωογονητική θεραπεία απολέπισης σώματος πλούσια σε αρώματα γιασεμιού 
και γαρδένιας. Οι ευαίσθητοι κρύσταλλοι λευκής ζάχαρης αφαιρούν απαλά τα νεκρά 
κύτταρα του δέρματος, ενώ προάγουν την κυκλοφορία αίματος του σώματος. Ως 
αποτέλεσμα, το δέρμα ανακτά την ελαστικότητα και την απαλότητά. Το μασάζ με 
Βούτυρο Γιασεμιού και Γαρδένιας αιχμαλωτίζει όλα τα οφέλη της θεραπείας αυτής, 
μειώνοντας το άγχος. 

Διάρκεια: 70’ Κόστος: 90 € 

 

GREEK SUMMER WELLNESS  

Το άρωμα πολυτελούς σοκολάτας και φλούδας βανίλιας τυλίγει το δέρμα σας και 
ξυπνάει τις αισθήσεις σας. Οι κρύσταλλοι καστανής ζάχαρης με άρωμα μόκα 
απομακρύνουν απαλά ξηρά κύτταρα δέρματος, αποκαλύπτοντας ένα απαλό και 
μαλακό δέρμα. Οι αρωματικές νότες φρέσκου βουτύρου καρύδας καλύπτουν το 
δέρμα σας, ενώ οι τελευταίες πινελιές ενός χαλαρωτικού μασάζ σώματος 
προσφέρουν την απόλυτη αίσθηση ανανέωσης. 

Διάρκεια: 70’ Κόστος: 90 € 

 

CRETAN CROCUS & DITTANY ANTISTRESS BACK MASSAGE  

Το μασάζ ανακουφίζει από την ένταση και τους πόνους των μυών εστιάζοντας στις 
πιο συχνά στρεσογόνες περιοχές του αυχένα, της μέσης και του ανώτερου τμήματος 
των ώμων. Παραδοθείτε στις πλούσιες αντιοξειδωτικές και θεραπευτικές ιδιότητες, 
στο καινοτόμο μείγμα καθαρού έλαιου δίκταμου εκχυλισμένο με κρόκο Κρήτης 
(saffron) που θα εξισορροπήσει τη ροή ενέργειας προωθώντας την ανακούφιση από 
το άγχος και τη γενική ευημεία. 

Διάρκεια: 40’ Κόστος: 60 € 

 

STAR FLOWER FULL BODY MASSAGE  

Προσεκτικά σχεδιασμένο, από την αρχή εως το τέλος, για να χαλαρώσει σταδιακά 
κάθε μέρος του σώματός σας. Το πλούσιο ενυδατικό έλαιο αστρολούλουδου θα 
προσφέρει στο δέρμα σας τις απόλυτες αντιγηραντικές ιδιότητες. 

Διάρκεια: 60’ Κόστος: 90 € 

 

GREEK GODS CANDLE MASSAGE  



 

   

 

 

 

Μια αρωματοθεραπεία χαλάρωσης και αναζωογόνησης που τα θερμαινόμενα στερεά 
κεριά μετατρέπονται αργά σε υγρό έλαιο. Αισθανθείτε τις ελαφριά αρωματικές ζεστές 
σταγόνες να αγγίζουν το δέρμα σας και να τυλίγουν ολόκληρο το σώμα σας.  

Διάρκεια: 90’ Κόστος: 135 € 

             

 

                    ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΣΩΜΑΤΟΣ 

 

YDOR FACE AND BODY 

Δώστε στον εαυτό σας την ολιστική εμπειρία μέσα από μια θεραπεία για το πρόσωπο 
και το σώμα. Επιλέξαμε προσεκτικά ένα συνδυασμό για βαθιά ενυδάτωση με κρόκο, 
δίκταμο και μέλι χαρίζοντας δέρμα μεταξένιο και  απαλό. 

Διάρκεια: 90’ Κόστος: 160 € 

 

CHIOS AFTER SUN FACE AND BODY 

Χαρίστε δροσιά στον εαυτό σας με μια ολιστική προσέγγιση αφού επιλέξαμε ένα 
συνδυασμό θεραπειών προσώπου και σώματος. Μια πρόταση μετά την έκθεση στον 
ήλιο με τις ιδιότητες από νούφαρα και γιαούρτι να ηρεμούν το δέρμα δίνοντας 
διάρκεια στο μαύρισμα και περιορίζοντας το ξεφλούδισμα. 

Διάρκεια: 60’ Κόστος: 90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ CYRENE SPA 

 

Για την καλύτερη δυνατή άνεση, ασφάλεια και χαλάρωση όλων των φιλοξενούμενων 

μας, σας παρακαλούμε να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παραμονής σας στους χώρους του Cyrene Spa του ξενοδοχείου μας. 

Το Spa είναι ένας χώρος απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης. Οπότε θα 
παρακαλούσαμε όλους τους επισκέπτες μας να συζητάνε και να μιλάνε χαμηλόφωνα. 
Να αποφύγετε να κάνετε κατανάλωση φαγητού τουλάχιστον 2 ώρες πριν τις 
θεραπείες.  

Ακυρώσεις: Κατανοούμε ότι μπορεί να είναι αδύνατο να προσέλθετε στο ραντεβού 
σας λόγω κάποιων υποχρεώσεων. Παρακαλούμε να ενημερώνετε τη ρεσεψιόν του 
ξενοδοχείου. 

• Σε περίπτωση ακύρωσης περισσότερο από 4 ώρες πριν, δε χρεώνονται 
ακυρωτικά. 

• Σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 4 ώρες πριν, χρεώνονται το 50% του 
ποσού της θεραπείας. 

• Σε περίπτωση μη εμφάνισης, χρεώνονται όλο το ποσό της θεραπείας. 
  

Κατά την άφιξη: Σας συνιστούμε να έρθετε στο Spa τουλάχιστον 5 λεπτά νωρίτερα 
από το προγραμματισμένο σας ραντεβού για να έχετε χρόνο να συμπληρώσετε το 
γενικό ερωτηματολόγιο υγείας και τρόπου ζωής σας κατά την πρώτη επίσκεψη και να 
αλλάξετε στα αποδυτήρια. Αν φθάσετε αργοπορημένοι ο χρόνος της θεραπείας σας 
δυστυχώς θα μειωθεί. 
 

Ένδυση: Σας παρέχουμε πετσέτα για το χαμάμ και τη σάουνα, πετσέτα για το μπάνιο 
και την πισίνα, μπουρνούζι, παντόφλες μιας χρήσης. Εσώρουχα μια χρήσης 
παρέχονται από εμάς για όλες τις θεραπείες. Το μαγιό είναι απαραίτητο για τη χρήση 
του χαμάμ της σάουνας. 

 

Προετοιμασία για τη θεραπεία: Σας συνιστούμε να αφήνετε τα προσωπικά σας 
αντικείμενα στο δωμάτιό σας. Συνιστάται το ντους είναι καλό να γίνεται πριν από 
κάθε θεραπεία. Οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν ξυριστεί εάν πραγματοποιήσουν 
θεραπεία απολέπισης, να μην φορούν make-up και οι άνδρες θα πρέπει να έχουν 
ξυριστεί πριν από θεραπεία προσώπου. Θεραπείες απολέπισης αποφεύγονται σε 
ανθρώπους που έχουν εγκαύματα από τον ήλιο.  
 

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας: Οι περισσότερες θεραπείες σώματος 
πραγματοποιούνται με μαγιό ή μιας χρήσης εσώρουχα. Η/Ο θεραπεύτρια/ης θα σας 
αφήσει να αλλάξετε στην καμπίνα, θα φορέσετε το εσώρουχο μιας χρήσης και κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας τα σημεία του σώματος που δεν συμμετέχουν καλύπτονται 
από μια πετσέτα ή κουβέρτα. Ενημερώστε για περισσότερη ή λιγότερη πίεση στο 
μασάζ, για την ένταση της μουσικής αν είναι κατάλληλη ή όχι καθώς και το είδος, για 
τη θερμοκρασία της καμπίνας κ.α. Η/Ο θεραπεύτρια/ης θα λύσει όλες τις απορίες.  
 

Μετά τη θεραπεία: Απολαύστε μέχρι τέλους την απόλυτη εμπειρία Spa. Προσοχή 
στον ήλιο μετά από συγκεκριμένες θεραπείες. Εάν κάνετε απολέπιση ή μασάζ με λάδι 
αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο για λίγες ώρες.  
 


