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Tο Zante Park Spa & Wellness σας
προσκαλεί σε µια µαγευτική
απόδραση στον ελκυστικό κόσµο
της οµορφιάς, της ευεξίας, της
γαλήνης.

Zante Park Spa & Wellness invite
you to a fascinating escape, to an
alluring journey in a world of
beauty, wellness and serenity.

Χαρίστε στον εαυτό σας και στους
αγαπηµένους σας µια ανεπανάληπτη εµπειρία αισθήσεων και ένα
ασύγκριτο αποτέλεσµα αισθητικής µε την υπογραφή του
διεθνούς ερευνητικού κέντρου
κοσµητικής της Γαλλικής εταιρείας “Phytomer”.

Treat yourself and your loved ones
to an unforgettable experience of
the senses and the incomparable
beauty effect with the signature
of the International Cosmetology
Research Center of the French
Company “Phytomer”.

Οι εξειδικευµένοι θεραπευτές
µας, θα σας ξεναγήσουν στον
κατάλογο θεραπειών του spa,
καθώς και στα εξειδικευµένα
µηχανήµατα “Aquaveda Bed” και
“Crystal Bed”.

Our qualified therapists will guide
you through our “Spa Menu”, as
well to our specialized equipment
the "Aquaveda and Crystal Beds".

Η µπουτίκ του «Zante Park Spa &
Wellness» από την Phytomer και
Fleur’s και οι σύµβουλοι οµορφιάς, είναι πάντα στη διάθεσή
σας για να σας ενηµερώσουν
ποια προϊόντα είναι καλύτερα για
τις δικές σας ανάγκες.
Γιατί εµείς επιµένουµε να κάνουµε τον κόσµο σας οµορφότερο!!!
Η ∆ιεύθυνση του Spa

The “Zante Park Spa & Wellness”
Boutique by Phytomer and Fleur’s
and our beauty consultants are
always at your disposal to recommend which are the best products for your personal needs.
We insist on making your world
more attractivel!!!
The Spa Manager

θεραπείες
treatments
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
SIGNATURE TREATMENTS
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ PHYTOMER
PHYTOMER FACIAL TREATMENTS
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
FACIAL MEDI TREATMENTS
ΧΑΛΑΡΩΣΗ / ΜΑΣΑΖ ΣΩΜΑΤΟΣ
BODY RELAX / MASSAGE
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ PHYTOMER
PHYTOMER BODY TREATMENTS
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΠΑ
SPA RITUALS
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
BODY BEAUTY TREATMENTS
ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ VICHY
BODY PEELING IN THE VICHY SHOWER
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ KERASTASE
KERASTASE HAIR TREATMENTS
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ
HANDS & FEET CARE

θεραπείες µε υπογραφή
signature treatments
Θεραπείες στο Aquaveda Bed
Για µια µοναδική εµπειρία αισθήσεων και οµορφιάς, απολαύστε την περιποίηση στο µοναδικό Aquaveda Bed, που συνδυάζει θεραπείες χαλάρωσης και
αναζωογόνησης µε την βοήθεια των τζετ.
Για µια επιπλέον πολυτέλεια, η χρήση του “Vichy Shower” µε τη ζεστή υδροβροχή, ρέει απαλά πάνω στο σώµα, στα σηµεία που συσσωρεύεται η ένταση,
προσφέροντας γαλήνη και ευεξία.
Έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε από τις παρακάτω θεραπείες και να διαβάσετε αναλυτικότερα στα παρακάτω κεφάλαια:
- Shimmer Satin
- Sea Self-Heating Mud
- Spa Thalasso Full Body
- Mineral Rhassoul
Μια αισθαντική περιποίηση µε την υπογραφή του “Zante Park Spa & Wellness”.
Aquaveda Treatments
For a unique sensation and asthetic experience, indulge yourself to a treatment
on the exclusive Aquaveda Bed, which combines a warm cleansing massage
throughout the body, with the soft "Ayurveda" foam followed by a deep
stimulating and moisturizing mask for the entire body. While relaxing, a special
head massage, offers the ultimate rejuvenation and tranquility.
The treatment is completed with an extremely moisturizing and soothing body
milk, for smooth and silky skin.
- Shimmer Satin
- Sea Self-Heating Mud
- Spa Thalasso Full Body
- Mineral Rhassoul
A sensual treatment with the signature of “Zante Park Spa & Wellness”.

θεραπείες µε υπογραφή
signature treatments
Κρεβάτι Κρυστάλλων
Το “Zante Park Spa & Wellness” έχει δηµιουργήσει µια σειρά θεραπειών, στο
πρωτοποριακό “Crystal Bed”, µε φυσικούς κρυστάλλους Ιµαλαΐων.
Καθαρό ορυκτό αλάτι µε υψηλές βιοενεργειακές αξίες, µεταφέρει όλα τα
απαραίτητα µέταλλα και ιχνοστοιχεία, που χρειάζεται το σώµα. Βυθιστείτε
στην αγκαλιά της φύσης και απολαύστε την προσωπική σας περιποίηση,
αποµακρύνοντας ένταση, µυϊκούς πόνους και στρες. Τα 84 πολύτιµα, φυσικά
στοιχεία που περιέχουν οι κρύσταλλοι, βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστηµα
του οργανισµού, ρυθµίζουν τη λεµφική κυκλοφορία και το αναπνευστικό και
ενδυναµώνουν και ενισχύουν το δερµικό ιστό.
Το “Crystal Bed”, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες θεραπείες σώµατος του
“Zante Park Spa & Wellness”, σας προσφέρει µια πολυεπίπεδη εµπειρία ευεξίας, υγείας και οµορφιάς.
Έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε από τις παρακάτω θεραπείες, µε επιπλέον
χρέωση 30 € και να διαβάσετε αναλυτικότερα στα παρακάτω κεφάλαια:
- Μασάζ Monoi de Tahiti
- Aroma Vedic
- Lava Shells
- Thermal Algotherapy
Crystal Bed
“Zante Park Spa & Wellness” has created a series of treatments, in the
avant-guard “Crystal Bed”, with natural Himalayan Crystals.
Pure mineral salt with high bioenergy values, transmits all the essential minerals
and trace elements, required by the human body. Plunge into a natural
embrace and enjoy a personalized treatment that eliminates tension, muscular
pains and stress. The 84 precious natural elements contained in the crystals,
help the immune system, regulate lymph circulation, the respiratory system and
strengthen and enhance skin tissue.
The “Crystal Bed”, in combination with the “Zante Park Spa & Wellness” body
treatments, offers a sensational experience of well-being, euphoria and beauty.
At an extra charge of 30 € you may choose the following therapies to be
applied on the Crystal Bed (read more about the therapies):
- Massage Monoi de Tahiti
- Aroma Vedic
- Lava Shells
- Thermal Algotherapy

θεραπεία προσώπου
facial treatment
phytomer
Βαθύς Καθαρισµός και Αποτοξίνωση
Καθαρισµός του προσώπου µε ατµό, που ακολουθείται από ειδική θεραπεία αποτοξίνωσης, µε την φροντίδα των θαλάσσιων καλλυντικών για κάθε τύπο δέρµατος. Τελειώνουµε µε ενζυµική απολέπιση και ενυδατική – καταπραϋντική µάσκα.
Deep Cleansing & Detox
Facial cleansing with steam, followed by a special detox treatment, with the care of the
thalasso cosmetics for every skin type. We finish, with an enzymic peeling for exfoliation
and a moisturizing – soothing mask.
Χρόνος/Time: 75’ – 90’

Spa–Prestige Eclat
Η συνύπαρξη των δυνάµεων του θαλάσσιου πλούτου, σε µια θεραπεία για αναζωογόνηση, λάµψη κι ενυδάτωση στο δέρµα. Η περιποίηση προσαρµόζεται, στις
προσωπικές σας ανάγκες.
The coexistence of the powers of the marine world, into a therapy for rejuvenation,
radiance and skin hydration. The treatment is adapted, to your personal needs.
Χρόνος/Time: 45’

Θεραπεία Marine Douceur – Για Ευαίσθητο ∆έρµα
Μία ιδανική θεραπεία που προσφέρει άµεση ανακούφιση και χαλάρωση στο ευαίσθητο δέρµα. ∆ρα άµεσα σε ερεθισµούς, εξαιτίας της µεγάλης συµπύκνωσης σε καταπραϋντικά συστατικά. Το νερό από τις θαλάσσιες πηγές, τα σάκχαρα από φύκια και τα
εκχυλίσµατα από κοράλλια, τονώνουν τη µικροκυκλοφορία, εξασφαλίζοντας απαλή
και δροσερή επιδερµίδα.
Marine Douceur – For Sensitive Skin
An ideal treatment that calms and relieves sensitive skin instantly. It acts directly on
irritations, due to the great condensation of soothing elements. Water from marine
springs, algae sugars, and coral extracts, stimulate the microcirculation, ensuring
smooth and refreshed skin.
Χρόνος/Time: 60'

θεραπεία προσώπου
facial treatment
phytomer
Θεραπεία Hydra Blue – Αποτοξίνωση και Βαθειά Ενυδάτωση
Μια ολοκληρωµένη και εξειδικευµένη θεραπεία διπλής δράσης, που ανακουφίζει
την επιδερµίδα από την ξηρότητα, ενυδατώνοντας την µέσα σε λίγα µόνο λεπτά,
ενώ ταυτόχρονα διεγείρει τις πρωτεΐνες, που συµβάλλουν στην κυτταρική συνοχή
για την ενίσχυση του δέρµατος.Η πρωτοποριακή µάσκα “Chauffant nettoyant” µε
θαλάσσιους ζεόλιθους, καολίνη και oxygenol, καθαρίζει σε βάθος, οξυγονώνει
και αποτοξινώνει, κάνοντας το δέρµα να αναπνέει καλύτερα. Ένας τέλειος συνδυασµός υψηλής αποτελεσµατικότητας, για καθαρό, ενυδατωµένο, απαλό και
φωτεινό δέρµα.
Hydra Blue Treatment – Detox and Deep Moisturizing
A complete and specialized dual action treatment, that relieves dehydraded skin
and moisturizes it, in only a few minutes, while at the same time it stimulates the
proteins, that contribute to the cellular cohesion for enhancement of the skin. The
innovative “Chauffant nettoyant” mask with marine zeolites, caolin and oxygenol,
cleanses in depth, oxygenates and detoxifies your skin, allowing it to breathe
better. A perfect combination of high effectiveness, for a cleansed,moisturized,
smooth and radiant skin.
Χρόνος/Time: 60’

Θεραπεία Marine Breeze – Αντιοξειδωτική – Οξυγονωτική
Μια θεραπεία κατά των ελεύθερων ριζών και της πρόωρης γήρανσης του δέρµατος. Οξυγονωµένο νερό από θαλάσσιες πηγές, πλούσιο σε µέταλλα και ιχνοστοιχεία, παρέχει φυσική διεγερτική δύναµη, η οποία ανανεώνει, αποτοξινώνει και
προστατεύει το δέρµα.
Η θεραπεία Marine Breeze ρυθµίζει τις ατέλειες της µικτής επιδερµίδας, επιτρέποντας της, να ξανακερδίσει όλη την χαµένη λάµψη. Το δέρµα είναι βαθιά καθαρισµένο κι αποτοξινωµένο.
Marine Breeze Treatment – Antioxidant – Oxygenant
A treatment against free radicals and premature ageing of the skin. Oxygenated
water from marine springs, rich in minerals and trace elements, provides natural
rejuvenating power, which revives, detoxifies and protects the skin. The Marine
Breeze treatment, regulates imperfections of combination skin, allowing it to
regain its radiance.
The skin is deeply cleansed and detoxified.
Χρόνος/Time: 60'

θεραπεία προσώπου
facial treatment
phytomer
Θεραπεία Περιγράµµατος Ματιών και Χειλιών
Αντιρυτιδική φροντίδα µατιών µε στοιχεία θαλάσσιου κολλαγόνου και ελαστίνης.
Απαλύνει τις ρυτίδες στην περιοχή των µατιών και βοηθά στην ελάττωση των
οιδηµάτων και των µαύρων κύκλων. Απολαύστε ταυτόχρονα και την ολοκληρωµένη φροντίδα για τα χείλη.
Απολέπιση µε κοκτέιλ αποτελεσµατικών συστατικών, ενεργοποιούν την κυκλοφορία, ενώ η εξαιρετική µάσκα balm µε υαλουρονικό θρέφει, απαλύνει, ενυδατώνει
και τονίζει το περίγραµµα των χειλιών δίνοντας τους φυσικό όγκο.
Eye & Lip Contour Treatment
An anti-wrinkle eye treatment, with collagen marine elements and elastin. It
soothes the wrinkles of the eye contour area and helps in decreasing swelling and
black circles. At the same time, enjoy a complete lip treatment.
Exfoliation with a cocktail mix of effective ingredients, stimulates the circulation,
while the exceptional balm mask with hyaluronic, nourishes, soothes, hydrates and
tones the contour of the lips, increasing their volume naturally.
Χρόνος/Time: 35’

Θεραπεία Παρατεταµένης Νεότητας
Αντιρυτιδική και συσφικτική θεραπεία, που αυξάνει την αντίσταση του δέρµατος
για παρατεταµένη νεότητα. Τα θαλάσσια µακροµόρια, συµβάλλουν στην αναδόµηση των κυττάρων και την αναπαραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Η θαλάσσια ρετινόλη και το υαλουρονικό, αποκαθιστούν την όψη νεότητας, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Μια αποτελεσµατική φροντίδα λάµψης,
σύσφιξης και λείανσης των ρυτίδων µε 100% φυσικά, δραστικά συστατικά του
θαλάσσιου πλούτου, που ενδυναµώνουν την επιδερµίδα, ενάντια στην φθορά του
χρόνου.
Extended Youth Treatment
An anti-wrinkle and firming treatment, that increases the resistance of the skin,
providing extended youth. The marine macromolecules, contribute to the
restructuring of the cells and the reproduction, of collagen and elastin. The sea
retinol and hyaluronic, restore the look of youth, enhancing facial characteristics.
An effective radiance, firming and wrinkle smoothing treatment with 100% natural,
effective elements from marine resources, which reinforce the skin, against aging.
Χρόνος/Time: 60’

ιατρικές θεραπείες προσώπου
facial medi treatments
Wish Pro
Μια πρωτοποριακή µέθοδος, που µετατρέπει τη µεσοθεραπεία σε απαλό
χάδι...!!!
Το Wish Pro προσφέρει αναβαθµισµένες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου,
συνδυάζοντας την υψηλή τεχνολογία, µε την Ιατρική Αισθητική. Μαγνητικοί
παλµοί σε συνέργεια µε κόκκινο και µπλε φως, µεταφέρουν τα ενεργά
δραστικά συστατικά στις βαθύτερες στοιβάδες του δέρµατος, προσφέροντας ασφαλή και ασύγκριτα αποτελέσµατα.
Η κάθε θεραπεία ξεκινά µε την ειδική κάψουλα απολέπισης της συσκευής
ώστε στη συνέχεια να δεχθεί το δέρµα την θεραπεία της επιλογής σας.
Μπορείτε να επιλέξετε, µία από τις παρακάτω θεραπείες, ανά συνεδρία:
προσφερόµενες θεραπείες.
- Καταπράυνση
- Ανάπλαση
- Υαλουρονικό
- Κολλαγόνο
- Botox
- Αντιγήρανση
Απολαύστε µια µέθοδο εξελιγµένης και ανώδυνης µεσοθεραπείας και
αφήστε τα αποτελέσµατα να σας εκπλήξουν...!!!
An innovative method, which transforms mesotherapy into a soft caress…!!!
Wish Pro offers upgraded facial treatments, combining high technology with
Medi Aesthetics.
Magnetic pulses, in synergy with red and blue light, transfer the active
ingredients into the deeper layers of the skin, offering safe and incomparable
results.Each treatment begins with the Wishpro peeling capsule, and
continues with the treatment of your choice. You may choose one of the
following treatments per session:
- Calming
- Rejuvenation
- Hyaluronic
- Collagen
- Botox
- Anti-aging
Enjoy a method of sophisticated and painless mesotherapy and you will be
astonished by the results !!!
Χρόνος/Time: 40’

χαλάρωση/µασάζ σώµατος
body relax/massage
Μασάζ Zante Spa
Ένας συνδυασµός διαφορετικών τεχνικών µασάζ, µε αιθέρια έλαια αυθεντικής
µεσογειακής µαστίχας, που αναζωογονεί, χαλαρώνει και τονώνει όλες τις κουρασµένες περιοχές του σώµατός, προσφέροντάς γαλήνη και ευεξία.
Οι ευεργετικές ιδιότητες του µαστιχέλαιου, περιποιούνται το δέρµα σε βάθος και
χαρίζουν λάµψη και οµορφιά. Η σαγηνευτική µυρωδιά της µαστίχας, µεταφέρει
όλη την αρχέγονη ενέργεια της ελληνικής γης.
Zante Spa Massage
A combination of various massage techniques, with essential oils of original
Mediterranean mastic, that rejuvenates, relaxes and tones, all the tensed areas of
the body, offering serenity and well-being.
The beneficial qualities of Mastic Oil, treat the skin in depth and provide radiance
and beauty. The seductive fragrance of mastic, carry all the primeval energy of the
Greek Land.
Χρόνος/Time: 60’

Μασάζ Κεφαλής & Ποδιών
Ένα αναζωογονητικό µασάζ σε κεφάλι και πατούσες, που αποσυµφορεί, ξεµπλοκάρει και τονώνει όλες τις ευαίσθητες περιοχές, όπου συσσωρεύεται η ένταση. Η
ψυχική, συναισθηµατική και σωµατική πίεση αποβάλλονται, ενώ η γαλήνη, η
χαλάρωση και η ξεκούραση κυριεύουν ευεργετικά όλο το σώµα.
Head & Foot Massage
A rejuvenating head and foot massage that decongests, unblocks and reenergizes all
the sensitive areas, where tension builds up. The spiritual, emotional and physical
tension are relieved, while serenity, relaxation and calmness, predominate the entire
body.
Χρόνος/Time: 45’

χαλάρωση/µασάζ σώµατος
body relax/massage
Μυοαλαρωτικό Μασάζ
Μυοχαλαρωτικό µασάζ, µε αιθέρια έλαια λεβάντας και κοκτέιλ θαλάσσιων συστατικών, που ανακουφίζει τα σηµεία έντασης, ηρεµεί το νευρικό σύστηµα και ξεκουράζει το σώµα.
Relax Massage
A muscular relaxing massage, with essential oils of lavender and a cocktail of sea
ingredients, that relieves the signs of tension, calms the nervous system and
relaxes the body.
Χρόνος/Time: 30'-60'

Αντι-Στρες Μασάζ Πλάτης
Μία τεχνική µασάζ, που επικεντρώνεται κυρίως στα βαθύτερα στρώµατα των
µυών της πλάτης και στοχεύει µέσω της βαθιάς πίεσης, να χαλαρώσει τους µύες
και να προσφέρει ανακούφιση και ευεξία.
Anti-Stress Back Massage
A massage technique, that mainly focuses on the deeper layers of the back
muscles and aims through deep pressure, to relax the muscles and offer relief and
well-being.
Χρόνος/Time: 25’

Μασάζ Σώµατος µε Βαθιά Πίεση
Βαθύ µασάζ, µε ειδικές πιέσεις και διατάσεις, που ξεκουράζει τους µύες και
επαναφέρει το σώµα στους φυσιολογικούς του ρυθµούς.
Deep Tissue Body Massage
Deep massage, with specific pressures and stretching, that relaxes the muscles
and restores the natural rhythms of the body.
Χρόνος/Time: 50'

χαλάρωση/µασάζ σώµατος
body relax/massage
Μασάζ Αρωµατοθεραπείας
Χαλαρωτικό µασάζ σε όλο το σώµα και το πρόσωπο, µε φυσικό έλαιο βερίκοκου
και εκχυλίσµατα αρωµατικών φυτών και βοτάνων, µε θεραπευτικές ικανότητες.
Ανακουφίζει από πονοκεφάλους, ηµικρανίες και δίνει ενέργεια, απελευθερώνοντας τις ενδορφίνες, τις ορµόνες της ευτυχίας.
Aroma Massage
A relaxing full body and face massage, with natural apricot oil and extracts of
aromatic plants and herbs, with healing abilities. It relieves from headaches and
migraines and provides energy, releasing endorphins, the hormones of happiness.
Χρόνος/Time: 75'
[Ζευγάρια -10% έκπτωση / Couple -10% discount]

Μασάζ Monoi de Tahiti
Το τελετουργικό αυτό Μασάζ, µε το αυθεντικό Monoi de Tahiti το ιερό λάδι της Πολυνησίας, προσφέρει στιγµές πλήρους ευχαρίστησης, εξισορροπώντας τη ροή της
ενέργειας και προάγοντας την πλήρη χαλάρωση και ευεξία. Το πολύτιµο αυτό νέκταρ
µε το εκλεπτυσµένο του άρωµα, ρέει από το κεφάλι έως τις πατούσες, ακολουθώντας τις ενεργειακές γραµµές, προσφέροντας τις απαλυντικές και εξαγνιστικές του
ιδιότητες.
Ειδικό µασάζ, µε βαθιές κινήσεις και απαλές πιέσεις, χαλαρώνει τις κουρασµένες
περιοχές, απορροφά την ένταση και το στρες και σας µεταφέρει σε έναν εξωτικό
παράδεισο αρωµάτων και χρωµάτων.
Monoi de Tahiti Massage
This ritual Massage, with the authentic Monoi de Tahiti, the holy oil of Polynesia, offers
moments of unique pleasure, by balancing energy flow and promoting total
relaxation and wellness. This precious nectar with its sophisticated fragrance, flows
from head to feet, following the body energy lines, offering its soothing and purifying
qualities.
Special Massage, with deep movements and gentle pressures, relaxes tired areas,
absorbs the tension and stress and carries you into an exotic paradise of fragrances
and colors.
Χρόνος/Time: 60’

χαλάρωση/µασάζ σώµατος
body relax/massage
Μασάζ µε Κερί
Μέσα σε µία γαλήνια αρωµατισµένη ατµόσφαιρα, το µασάζ µε τα ζεστά
κεριά δηµιουργεί µια αξέχαστη εµπειρία. Το φίνο κρεµώδες ζεστό κερί, ρέει
πάνω στο σώµα, θρέφοντας σε βάθος το δέρµα, ενώ ένας συνδυασµός
τεχνικών µασάζ, χαλαρώνουν το µυϊκό σύστηµα και διεγείρουν την κυκλοφορία του αίµατος, βοηθώντας το σώµα να αποβάλλει όλες του τις εντάσεις,
ενώ ταυτόχρονα σας προσκαλεί σε µια απολαυστική απόδραση των αισθήσεων.
Εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε ανάµεσα στα 3 διαφορετικά φυσικά
αρώµατα,
- Douceur d’Orient µε σανταλόξυλο και πορτοκάλι για πλήρη χαλάρωση κι
εναρµόνιση των αισθήσεων,
- Charme d’Andalousie, µε κίτρο, ηλιάνθεµο, vetiver, για χαλάρωση – αναζωογόνηση, ψυχής, σώµατος, νου.
- Rythme du Bresil, µε ροδόξυλο, πορτοκάλι και κοπαΐδα, για τόνωση, αναζωογόνηση και ενίσχυση της ενέργειας.
Candle Massage
In a relaxed perfumed atmosphere, the massage with the hot candles creates
a memorable experience.
The subtle creamy hot candle, slides over the body, nourishing the skin
deeply, while a combination of various massage techniques, relax the
muscular system and stimulate the blood circulation, assisting the body to
eliminate stress and at the same time invites you into a pleasing sensational
escape. You only have to choose among the 3 different natural fragrances,
- Douceur d’Orient with sandalwood and orange for complete relaxation and
sensual harmony.
- Charm of Andalusia, with citrus, sunflower, vetiver, for relaxation –
rejuvenation of the soul, body and mind.
- Rhythm of Brazil, with rosewood, orange and copaifera, for toning,
rejuvenation and energy reinforcement.
Χρόνος/Time: 60’

χαλάρωση/µασάζ σώµατος
body relax/massage
Τροπικό Μασάζ µε Όστρακα
Απολαύστε ένα τροπικό µασάζ, µε αληθινά όστρακα από τον Ειρηνικό ωκεανό,
που αναδύουν µε φυσικό τρόπο ιόντα ασβεστίου, τα οποία µεταφέρονται
απευθείας στο δέρµα, µέσω της δράσης της θερµότητας. Τα ζεστά όστρακα
κυλούν στο σώµα, µε έντονες και ήπιες κινήσεις, εξαλείφοντας την ένταση των
µυών, ηρεµώντας το νευρικό σύστηµα και ενισχύοντας την κυκλοφορία του
αίµατος και της λέµφου. Το λάδι του µασάζ απαλό και µε λεπτές νότες εξωτικών
φρούτων, πλούσιο σε βιταµίνη E, απαλύνει, θρέφει και δίνει λάµψη στο δέρµα. Η
µοναδικότητα του Lava Shells Massage, είναι η δύναµη της ζέστης, της αφής και
της ευωδιάς, δηµιουργώντας µια ανεπανάληπτη εµπειρία.
Lava Shells Tropical Massage
Enjoy a tropical massage, with genuine shells from the Pacific Ocean, which
naturally extract calcium ions, which are transmitted directly to the skin, through
heat. The hot shells revolve over the body, with strong and gentle pressures,
eliminating muscle tension, calming the nervous system and enhancing blood and
lymph circulation. The massage oil with soft and subtle hints of exotic fruits, rich in
Vitamin E, soothes, nourishes and provides radiance to your skin. The uniqueness
of Lava Shells Massage, is the power of heat, the sensation of touch and scent,
creating an unforgettable experience.
Χρόνος/Time: 60’

Βρεφικό/Παιδικό Μασάζ
Εκτός από τους ενήλικες και τα παιδιά χρειάζονται χαλάρωση και ξεκούραση. Τα
παιδιά σας έχουν ανάγκη να απολαύσουν τις ευεργετικές ιδιότητες ενός
χαλαρωτικού µασάζ. Η τέχνη της αφής, που είναι η µάλαξη, προσφέρει στα
παιδιά σας µια αίσθηση ασφάλειας και στοργής. Συµβάλλει στην ανάπτυξη της
κιναισθητικότητας τους, έτσι ώστε να αναγνωρίσουν καλύτερα το σώµα τους,
ενισχύει το ανοσοποιητικό τους σύστηµα και βοηθάει στην αυξηµένη µυϊκή και
σκελετική τους δύναµη. Ο δεσµός εµπιστοσύνης και αγάπης, τα µαθήµατα
συµπόνιας, ζεστασιάς και σεβασµού, που είναι ενδογενή στη ρουτίνα του µασάζ,
που µεταφέρονται στο παιδί, παραµένουν και στην ενήλικη ζωή του.
Kid / Baby Massage
As babies get to know their parents and the world around them, the Baby Spa is
a place where they can be calmed, grow in confidence and build on critical skills
and abilities. The art of massage provides a structured, yet natural sensory
experience that supports brain and physical development and helps build an even
stronger bond between parent and child.
Χρόνος/Time: 20’

φροντίδα σώµατος
body treatment
phytomer
Θεραπεία Shimmer Satin – Απολέπιση και Ενυδάτωση
Βαθύς καθαρισµός του δέρµατος µε άλατα, κοράλλια, έλαια φουντουκιού, καρύδας και σόγιας καθώς και Oligomer (στερεοποιηµένη θάλασσα). Ακολουθεί
ενυδάτωση του σώµατος, µε ένα γαλάκτωµα από κοκτέιλ θαλασσίων συστατικών,
που επαναφέρει την υγρασία στην επιδερµίδα, προετοιµάζοντας το σώµα, για την
ασφαλή έκθεση του στον ήλιο.
Shimmer Satin Treatment – Exfoliation and Hydration
Deep cleansing with salts, corals and hazelnut oil, coconut oil, soya, nut and
Oligomer (solidified sea), followed by the application of milk cream, with a
combination of thalasso ingredients, that restore the hydration of the skin and
prepare it for safe exposure to the sun.
Χρόνος/Time: 45’

Λασποθεραπεία Αποτοξίνωσης
Απολαυστική περιποίηση µε µάσκα αυτοθερµαινόµενης θαλάσσιας λάσπης, που
αποτοξινώνει τον οργανισµό και καταπραΰνει µυοσκελετικούς πόνους, ενώ αισθάνεστε το σώµα σας, πιο ελαφρύ και ανακουφισµένο.
Η θεραπεία ξεκινά µε απολέπιση, ακολουθεί περιτύλιγµα του σώµατος µε ζεστό
θαλάσσιο κουκούλι και τελειώνει µε την εφαρµογή δροσερής ενυδατικής κρέµας.
Sea Self–heating Mud – Cocoon Detox
A pleasant treatment with a self-heating thalasso mud mask, which detoxifies the body
and soothes from muscular pains, while you feel your body lighter and relieved.
The treatment begins with exfoliation, followed by a wrap with hot sea cocoon and
finishes with the application of a refreshing moisturizing cream.
Χρόνος/Time: 60’

φροντίδα σώµατος
body treatment
phytomer
Θερµική Αλγοθεραπεία (Πλάτη – Λαιµός – Ώµοι)
Μια θεραπεία που αντιµετωπίζει και καταπραΰνει πόνους πλάτης, αυχένα, µέσης
και χεριών. Μετά από βαθύ καθαρισµό του δέρµατος, εφαρµόζεται αναβράζουσα
µάσκα από θαλάσσια λάσπη, που δηµιουργεί χιλιάδες µικροκάψουλες, οι οποίες
απελευθερώνουν ενεργά θαλάσσια συστατικά, ικανά να ανακουφίσουν προβλήµατα πόνων και πιασµένων µυών. Ακολουθεί θεραπευτικό µασάζ µε λάδι.
Thermal Algotherapy (Back – Neck – Shoulders)
Α treatment that soothes back, neck, waist and arm pains.
After deep skin cleansing, an effervescent thalasso mud mask is applied, that
creates thousands of microcapsules, which release active sea ingredients, capable
of curing aches and tensed muscles. The therapy is completed with a healing
massage with oil.
Χρόνος/Time: 60’

Αναζωογόνηση Ποδιών – Καταπραϋντική Θεραπεία Ποδιών
Μια θεραπεία µε θαλάσσια φλαβονοειδή και Centella Asiatica, που αποτοξινώνει και
ξεκουράζει τα πρησµένα και κουρασµένα πόδια. Η απολέπιση µε άλατα και αιθέρια
έλαια και η ειδική δροσερή µάσκα σε µορφή τζελ από τις πατούσες έως τους µηρούς,
ευνοεί την µικροκυκλοφορία, ενδυναµώνει τα τριχοειδή αγγεία, αποµακρύνει την
κούραση, αναζωογονεί κι εξαφανίζει τα οιδήµατα. Τελειώνουµε µε χαλαρωτικό
µασάζ.
Leg Revival – Leg Soothing Treatment
A treatment with marine flavonoids and Centella Asiatica, that detoxifies and stimulates
blood microcirculation, and soothes and relaxes fatigued legs. The peeling with crystal
salts and essential oils, followed by the application of a refreshing gel mask from feet to
thighs, stimulates blood microcirculation, rejuvenates and eliminates edemas. The
therapy is completed with a relaxing massage.
Χρόνος/Time: 45’

φροντίδα σώµατος
body treatment
phytomer
Ανάκτηση Σιλουέτας – Μάσκα Σφριγηλότητας Σώµατος
Μια ειδική θεραπεία για όλο το σώµα, που ενδυναµώνει τον δερµατικό ιστό και
επαναφέρει την ελαστικότητα, τη σφριγηλότητα και τη λάµψη στο δέρµα, ενώ
ταυτόχρονα προάγει την εσωτερική γαλήνη κι ευεξία για πλήρη αποκατάσταση
της σιλουέτας.
Ο καθαρισµός σε όλο το σώµα και η µάσκα θαλασσινού νερού σε µορφή τζελ,
µε θρεπτικά συστατικά, βιταµίνες και ιχνοστοιχεία, ισορροπούν, τονώνουν και
ενδυναµώνουν την επιδερµίδα. Τα αιθέρια έλαια Ylang – Ylang, λεβάντα, βασιλικού, φασκόµηλου και σανταλόξυλου, διεγείρουν και απαλύνουν αποµακρύνοντας την κούραση και το στρες.
Κατά τη διάρκεια της περιποίησης, εφαρµόζεται θερµή λάσπη στα πέλµατα,
που ανακουφίζει και διεγείρει το λεµφικό σύστηµα.
Τέλος, µια ειδική τονωτική κρέµα απλώνεται µε ελαφρύ µασάζ, αγκαλιάζοντας
όλο το σώµα.
Μια υπέροχη συνδυαστική θεραπεία, για εσωτερική ευεξία και λάµψη, που
αφήνει το δέρµα ελαστικό, αναζωογονηµένο και απαλό.
Regaining Shape – Remineralizing Body Mask
A special treatment for the entire body, that strengthens the skin tissue and
restores its elasticity, vitality and radiance, while boosting the tranquility and
wellbeing, for a complete body contouring.
A full body cleansing and a gel thalasso mask full of nourishing ingredients,
vitamins and trace elements, are applied, that balance, tone and enhance the
skin. The essential oils of Ylang-Ylang, lavender, basil, sagewood and
sandalwood, stimulate and soothe the body, relieving it from stress and fatigue.
During this treatment, heated mud is applied on the soles of the feet, that
relieves and stimulates the lymphatic system.
To complete the therapy, a special toning cream is applied with a light massage,
embracing the entire body.
A splendid combination treatment for inner wellbeing and radiance, leaving the
skin rejuvenated, smooth and full of elasticity.
Χρόνος/Time : 60’

φροντίδα σώµατος
body treatment
phytomer
Θαλασσοθεραπεία Σώµατος
Όλα τα οφέλη του Spa Thalasso σε µία θεραπεία.
Αυθεντική ολόσωµη θαλασσοθεραπεία, µε τις πιο ευεργετικές ποικιλίες
φυκιών, όπως – Spirulina – Focus Powder – Palmaria Palmata – Chondrus
Crispus, ενεργοποιούν τον µεταβολισµό, αποτοξινώνουν και ξαναδίνουν
στην επιδερµίδα, λάµψη και απαλότητα, µε λιπολυτική και αντικυτταριδική
δράση.
Τα οφέλη αυτής της θεραπείας είναι πολλαπλά για τον οργανισµό και την
επιδερµίδα, εξ αιτίας της οµοιότητας της σύνθεσης του θαλασσινού νερού,
µε τον ανθρώπινο οργανισµό (Πλαγκτόν – Πλάσµα αίµατος).
Σε µια ατµόσφαιρα θαλάσσιας αύρας, ξεκινάµε µε απολέπιση για βαθύ
καθαρισµό του δέρµατος, που ακολουθείται από µάσκα θαλασσοθεραπείας.
Τελειώνουµε µε µασάζ µε λάδι, που σε συνδυασµό µε την ζεστή – υγρή
πετσέτα, αγκαλιάζουν το σώµα και σας προσκαλούν σε µια δυναµική κατάδυση, στον µαγικό κόσµο του βυθού.
Spa Thalasso Full Body
All the benefits of the Spa Thalasso in one treatment.
An original full body thalassotherapy, with the most beneficial varieties of
algae, such as – Spirulina – Fucus Powder – Palmaria Palmata – Chondrus
Crispus, which activate the metabolism, detoxify and leave the skin, smooth
and radiant having lypolytic and anticellulite effects.
The benefits of this treatment are multiple for the organism and skin, due to
the similarity of the synthesis of sea water to the human organism (Plankton –
Blood Plasma).
In an ambiance of marine breeze, the therapy begins with an exfoliation for
deep skin cleansing, followed by a thalassotherapy mask. The therapy is
concluded with an oil massage, which in combination with a warm – wet
towel, embrace the body and invites you to an energizing plunge, into the
magical underwater world.
Χρόνος/Time: 60’

φροντίδα σώµατος
body treatment
phytomer
Σπα Μασάζ Απολέπισης – Vichy Shower
Αναζωογονητική απολέπιση και µάλαξη, για δέρµα καθαρό, λαµπερό κι
αποτοξινωµένο. Η απολέπιση σε κρεµώδη µορφή, χαρίζει µεταξένια επιδερµίδα.
Spa Peeling Massage – Vichy Shower
A rejuvenating exfoliation and massage, for clean, radiant and detoxified skin.
The peeling with cream, provides the skin with a silky effect.
Χρόνος/Time: 50’

Απολέπιση µε Αφρό Θαλάσσιου Σαπουνιού – Vichy Shower
Απαλή απολέπιση µε αφρό θαλάσσιου σαπουνιού, για βαθύ καθαρισµό, που
ενυδατώνει, τονώνει και αναζωογονεί την ευαίσθητη και ερεθισµένη επιδερµίδα.
Sea Foam Exfoliation – Vichy Shower
A soft thalasso foam exfoliation, for deep cleansing, that moisturizes, tones
and rejuvenates sensitive and irritated skin.
Χρόνος/Time: 50’

Απολαυστικό Scrub Σώµατος µε Λουλούδια και Φρούτα – Vichy Shower
Μία εξωτική θεραπεία µε ένα κοκτέιλ φρούτων και λουλουδιών, που απολεπίζει και τονώνει την επιδερµίδα, αφήνοντάς της µια αίσθηση απαλότητας και
φρεσκάδας, µε άρωµα εξωτικών φρούτων και λουλουδιών.
Delight Body Scrub with Flowers and Fruit – Vichy Shower
An exotic treatment with a combination mix of fruits and flowers that exfoliate
and revive the skin, leaving a sense of softness and freshness, with the
fragrance of exotic fruits and flowers.
Χρόνος/Time: 50’

τελετουργίες spa
spa rituals
Aroma Mineral Rhassoul – Βαθύς Καθαρισµός – Σύσφιξη – Λάµψη
Ανακαλύψτε τη µαγεία της Ανατολής µε µία θεραπεία που συνδυάζει την
αυθεντικότητα µε την πρωτοτυπία. Η θεραπεία Voile de Sultane σµίγει τα
συστατικά της παραδοσιακής γυναίκας από την Ανατολή, µε τις σαγηνευτικές
ευωδιές. Φυσικός µεταλλικός άργιλος από το Μαρόκο, το Rhassoul, εδώ και
εκατοµµύρια χρόνια, προσφέρει τις καθαριστικές, απαλυντικές, συσφικτικές
και αναζωογονητικές του ικανότητες σε σώµα, πρόσωπο και µαλλιά. Οι
λεπτές µυρωδιές από αιθέρια έλαια γιασεµιού και τριαντάφυλλου, σας µεταφέρουν στις “Χίλιες και Μία Νύχτες”…
Aroma Mineral Rhassoul – Deep Cleansing – Firming – Radiance
Discover the magic of the Orient, with a treatment that combines authenticity
with originality. The treatment Voile de Sultane, merges the components of
the traditional woman of the East, with seductive scents. Rhassoul, a natural
mineral clay from Morocco, provides cleansing, soothing, firming and
rejuvenating benefits to the body, face and hair, for millions of years. The
subtle scents of jasmine and rose essential oils, will transfer you to the land of
“a thousand and one nights”…
Χρόνος/Time: 90’

AromaVedic Holistic – Ευεξία – Αναζωογόνηση – Λάµψη
Ένα ολιστικό µασάζ σώµατος και προσώπου, εµπνευσµένο από την Ινδία. Εκχυλίσµατα από έλαιο βερίκοκου, πλούσιο σε βιταµίνη C(αντιοξειδωτική) µαζί µε το
απόσταγµα από κρίνο, ylang – ylang, δενδρολίβανο, τριαντάφυλλο, πιπερόριζα,
βιολέτα, κόλιανδρο και καµέλια, σας προσκαλούν σε ένα χαλαρωτικό τελετουργικό, γεµάτο ενέργεια, χαρά και πάθος για ζωή. Μπορείτε ανάλογα µε την φυσική
σας κατάσταση και διάθεση, να επιλέξετε την µυρωδιά που προτιµάτε περισσότερο. Τελική πινελιά στον καµβά της οµορφιάς σας, η µάσκα από τριαντάφυλλο
(έλαιο τριανταφυλλιάς και εκχύλισµα από ροδοπέταλα).
AromaVedic Holistic – Wellness – Rejuvenation – Radiance
A Holistic massage for the body and face, inspired by India. Αpricot oil extract,
rich in vitamin C (antioxidant) along with lily and ylang – ylang, rosemary, rose,
ginger, violet, coriander and camellia extracts, invite you to a relaxing ritual,
full of energy, pleasure and passion for life. Depending on your physical and
spiritual state, you may choose the essence that you prefer most.The final
touch on your beauty canvas of, is a rose mask of rosewood oil and rose petal
extracts.
Χρόνος/Time: 90’

χαµάµ
hammam/steamboth
Χαµάµ
Χαρίστε στον εαυτό σας στιγµές χαλάρωσης και αναζωογόνησης, στο ατµοσφαιρικό χαµάµ του Zante Spa! Αποτελεί ιδανική προετοιµασία για το σώµα και το
δέρµα, πριν από κάθε περιποίηση.
Hamam/ Steambath
Treat yourself to moments of relaxation and rejuvenation in the ambiance of the
Zante Park Spa and Wellness!! The use of the Steambath is the ideal preparation for
the body and skin before any treatment.

αποτρίχωση
waxing
Αποτρίχωση
Η αποτρίχωση γίνεται µε µαλακό µη κολλώδες κερί, πλούσιο σε φυτικά
συστατικά από TEA TREE OIL και Μέλι. Τηρώντας αυστηρά τους κανόνες της
υγιεινής, χρησιµοποιούµε την πιο καινοτόµο και υγιεινή µέθοδο αποτρίχωσης, διασφαλίζοντας πως το κερί που χρησιµοποιείται στο δέρµα σας, δεν
έχει έρθει σε επαφή µε άλλο δέρµα.
Πόδι (γάµπες & µηροί)
Μηροί
Μπικίνι
Χέρια
Μασχάλη

Άνω Χείλος
Πιγούνι
Πλάτη
Στήθος

Waxing
Waxing is performed with a soft non – sticky wax, rich in natural ingredients
of Tea Tree Oil and Honey. Strictly complying with the upmost health
standards, we use the most innovative and hygienic waxing method, ensuring
that the wax used on your skin, hasn’t been used on any skin.
Legs (full leg)
Half Leg
Bikini
Arms
Under Arm

Upper Lip
Chin
Back
Chest

περιποίηση άκρων
hands & feet care
ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ
Απλό Μανικιούρ
Βερνίκι
Γαλλικό Μανικιούρ
Σπα Μανικιούρ
Ηµι-Μόνιµο
Αφαίρεση Ηµι-Μόνιµου
ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ
Απλό Πεντικιούρ
Βερνίκι / 10,00€
Γαλλικό Πεντικιούρ
Σπα Πεντικιούρ
Ηµι-Μόνιµο
Αφαίρεση Ηµι-Μόνιµου
MANICURE
Simple Manicure
French Manicure
Color Change
Spa Manicure
Semi-Permanent
Semi-Permanent Removal
PEDICURE
Simple Pedicure
French Manicure
Color Change
Spa Pedicure
Semi-Permanent Pedicure
Semi-Permanent Removal

θεραπείες µαλλιών
hair treatments
kerastase
ΘΕΡΑΠΕΙΑ NUTRITIVE ΓΙΑ ΘΡΕΨΗ /
NUTRITIVE NOURISHING TREATMENT
Η συλλογή Nutritive της Kérastase, µια σειρά θρεπτικών προϊόντων περιποίησης που σχεδιάστηκε
για να κάνει τα µαλλιά ελαστικά και ακαταµάχητα στο άγγιγµα, στοχεύει την αιτία των συµπτωµάτων των ξηρών µαλλιών µε ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα για τρία επίπεδα ξηρότητας.

1
2
3

Revisited in 2016, the New Nutritive range offers personalised care to boost conditioning
nourishment, treatment and protection to tip, based on three different levels of dryness.

ΛΟΥΣΙΜΟ ΜΕ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΘΡΕΨΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ BAIN SATIN
Σαµπουάν θρέψης που προσφέρει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και χαρίζει
απαλότητα στα κανονικά έως ελαφρώς ξηρά µαλλιά από τη ρίζα έως τις άκρες.
SAMPOOING WITH BAIN SATIN FOR NOURISH
Bain Satin is a nutrition shampoo designed for normal to slightly dry hair. Active
ingredients provides key nutriments to nourish the fiber and soften the hair from
roots to the tip.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ MASQUE MAGISTRAL
1. Θρέφει σε βάθος τα µαλλιά / 2. Αφήνει τα µαλλιά λεία και απαλά στο άγγιγµα
3. Χαρίζει εξαιρετική ελαστικότητα και µοναδική λάµψη / 4. Κάνει τα µαλλιά πολύ
ευκολοχτένιστα / 5. ∆ιευκολύνει το ξεµπέρδεµα
MASQUE MAGISTRAL NOURISHING TREATMENT FOR FINE AND DRY HAIR
1. Nourishes hair fiber at the core / 2. Eases detangling / 3. Brightness and softness
4. Shields the hair surface from drying / 5. Protect fibers against oxidization

ΘΕΡΑΠΕΙΑ OLEO-FUSION
Σχεδιασµένη για ξηρά µαλλιά προστατεύει τα µαλλιά που χρησιµοποιούν συχνά
εργαλεία styling µε θερµότητα. Η Kerastase ήταν η πρώτη µάρκα που δηµιούργησε
θερµοπροστατευτικά προϊόντα και εξακολουθεί να είναι η καλύτερη για την
προστασία των ξηρών µαλλιών.
OLEO-FUSION TREATMENT
Designed to lock-in the targeted benefits of the regimen, this leave-in step is the
foundation to effectively shield the hair fiber from any styling damage and shape
the style with a long lasting, luminous finish.

θεραπείες µαλλιών
hair treatments
kerastase
ΘΕΡΑΠΕΙΑ DISCIPLINE ΓΙΑ ΑΤΙΘΑΣΑ ΜΑΛΛΙΑ /
DISCIPLINE TREATMENT FOR SHAPE AND DEFINITION
Η συλλογή Nutritive της Kérastase, µια σειρά θρεπτικών προϊόντων περιποίησης που σχεδιάστηκε
για να κάνει τα µαλλιά ελαστικά και ακαταµάχητα στο άγγιγµα, στοχεύει την αιτία των συµπτωµάτων των ξηρών µαλλιών µε ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα για τρία επίπεδα ξηρότητας.
For all unruly hair looking for smooth, kérastase creates the 1st smooth-in-motion cares to
perfectly discipline without rigidity.Its unique properties to perfectly tame the hair surface while
providing an extreme fiber elasticity.

1
2
3

ΛΟΥΣΙΜΟ ΜΕ ΣΑΜΠΟΥΑΝ BAIN FLUIDEALISTE
Σαµπουάν Bain Fluidealiste Discipline για λεία µαλλιά µε κίνηση. Λάµψη – Κίνηση –
Anti-Frizz Αποτέλεσµα
SAMPOOING WITH BAIN FLUIDEALISTE FOR FRIZZ CONTROL
Shampoo for fine to normal unruly hair in search of smoothness. It provides
manageability and frizz control for a natural touch and a weightless effect.

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΦΡΙΖΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ MASKERATINE
Μάσκα για λεία µαλλιά µε κίνηση.
Κίνηση – Λάµψη – Anti-Frizz
MASK MASKERATINE FOR THICK AND UNRULY HAIR
Maskératine is a mask for thick and unruly hair in need of smoothness and frizz
management. Hair is soft and smooth with a weightless fluidity.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ DISCIPLINE [CONCENTRE OLEO-FUSION]
Στην καρδιά της σειράς Discipline Fluidéaliste βρίσκεται η Morpho-Keratine™,
συστατικό που αγκαλιάζει την κάθε τρίχα των µαλλιών και πειθαρχεί τα ατίθασα
µαλλιά.
DISCIPLINE TREATMENT [CONCENTRE OLEO-FUSION]
Previously, frizzy hair had to be weighed down and often harshly treated in order to
achieve that smooth look. Now, with the “Discipline” range I can leave my clients
hair feeling glamorous and flowing without a trace of flyaway hair.

θεραπείες µαλλιών
hair treatments
kerastase
ΘΕΡΑΠΕΙΑ VOLUMIFIQUE – RESISTANCE ΓΙΑ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ
VOLUMIFIQUE – RESISTANCE TREATMENT FOR THICKENING
Η σειρά Volumifique σχεδιάστηκε για λεπτά µαλλιά, για να τους προσφέρει όγκο και λάµψη. Οι
ρίζες ανορθώνονται, η δοµή των µαλλιών επαναπροσδιορίζεται και ο όγκος µπορεί να σχηµατίζεται και να ακολουθεί συνέχεια νέο στυλ.
For all unruly hair looking for smooth, kérastase creates the 1st smooth-in-motion cares to
perfectly discipline without rigidity.Its unique properties to perfectly tame the hair surface while
providing an extreme fiber elasticity.
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ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΝΑ∆ΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΛΑΜΨΗ BAIN VOLUMIFIQUE
Σαµπουάν για ενδυνάμωση, όγκο και λάµψη στα µαλλιά.
SAMPOOING WITH BAIN VOLUMIFIQUE FOR THICKENING
This thickening shampoo for fine and flat hair is combined to Ampliflex System,
restoring the surface of the fiber, while boosting hair volume without weighting the
it down.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ MASQUE MAGISTRAL
1. Θρέφει σε βάθος τα µαλλιά / 2. Αφήνει τα µαλλιά λεία και απαλά στο άγγιγµα
3. Χαρίζει εξαιρετική ελαστικότητα και µοναδική λάµψη / 4. Κάνει τα µαλλιά πολύ
ευκολοχτένιστα / 5. ∆ιευκολύνει το ξεµπέρδεµα
MASQUE MAGISTRAL NOURISHING TREATMENT FOR FINE AND DRY HAIR
1. Nourishes hair fiber at the core / 2. Eases detangling / 3. Brightness and softness
4. Shields the hair surface from drying / 5. Protect fibers against oxidization

ΘΕΡΑΠΕΙΑ RESISTANCE [CONCENTRE VITA-CIMENT]
Η θεραπεία Résistance της Kérastase µε βοηθάει να αναµορφώσω την εσωτερική
δοµή των µαλλιών και να επαναφέρω την οµορφιά τους.
RESISTANCE TREATMENT [CONCENTRE VITA-CIMENT]
Kérastase Résistance rebuilds the internal substance of hair weakened by chemical
or mechanical agressions to restore its strengh and solidity. Hair is restored and the
quality of the fiber is like new.

θεραπείες µαλλιών
hair treatments
kerastase
ΘΕΡΑΠΕΙΑ REFLECTION ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
REFLECTION TREATMENT FOR COLORED HAIR
Τα βαµµένα µαλλιά είναι πιο ευαίσθητα σε εξωτερικούς παράγοντες γιατί έχουν ήδη ευαισθητοποιηθεί λόγω των βαφών: το αποτέλεσµα είναι το χρώµα να ξεθωριάζει και να µειώνεται η
λάµψη.Τα bains της σειράς αυξάνουν τη διάρκεια του χρώµατος ενώ ταυτόχρονα οι µάσκες
προστατεύουν και ενισχύουν τη λάµψη.
Reflection keeps pushing the boundaries of its expertise to meet their new expectations. And for
the first time, the iconic range reinvents itself with an exceptional care offering prolonged colored
hair and, for the first time, a care that is personalized according to the shade.
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ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ BAIN CHROMA CAPTIVE
Σαµπουάν προστασίας της λάµψης του χρώµατος.
SAMPOOING FOR COLORED HAIR WITH BAIN CHROMA CAPTIVE
Bain Chromatique is a color protecting shampoo for color-treated or highlighted hair.
Its action preserves the color and sublimes hair texture.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ MASQUE MAGISTRAL
1. Θρέφει σε βάθος τα µαλλιά / 2. Αφήνει τα µαλλιά λεία και απαλά στο άγγιγµα
3. Χαρίζει εξαιρετική ελαστικότητα και µοναδική λάµψη / 4. Κάνει τα µαλλιά πολύ
ευκολοχτένιστα / 5. ∆ιευκολύνει το ξεµπέρδεµα
MASQUE MAGISTRAL NOURISHING TREATMENT FOR FINE AND DRY HAIR
1. Nourishes hair fiber at the core / 2. Eases detangling / 3. Brightness and softness
4. Shields the hair surface from drying / 5. Protect fibers against oxidization

ΘΕΡΑΠΕΙΑ REFLECTION [CONCENTRE PIXELIST]
Η θεραπεία Réflection της Kérastase δηµιουργήθηκε για να περιποιείται και να
διατηρεί το χρώµα και τη λάµψη στα βαµµένα µαλλιά. Μια επαγγελµατική διάγνωση στο κοµµωτήριο θα εντοπίσει τις ανάγκες των βαµµένων µαλλιών σας.
REFLECTION TREATMENT [CONCENTRE PIXELIST]
Kérastase is breaking new ground in color care, reformulating the Reflection range
and elevating it to new levels of personalization with a pioneering innovation in
chromatic correction.

θεραπείες µαλλιών
hair treatments
kerastase
ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΕ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
COMBINE A TREATMENT ESPECIALLY FOR YOU
ΘΕΡΑΠΕΙΑ / TREATMENT OLEO-FUSION
Σχεδιασµένη για ξηρά µαλλιά προστατεύει τα µαλλιά που χρησιµοποιούν συχνά εργαλεία styling µε
θερµότητα. Με τα µάτια ενός Κοµµωτή Kérastase: "Η Kerastase ήταν η πρώτη µάρκα που δηµιούργησε
θερµοπροστατευτικά προϊόντα και εξακολουθεί να είναι η καλύτερη για την προστασία των ξηρών
µαλλιών." Hervé Weber
Designed to lock-in the targeted benefits of the regimen, this leave-in step is the foundation to effectively
shield the hair fiber from any styling damage and shape the style with a long lasting, luminous finish.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ / TREATMENT DISCIPLINE [CONCENTRE OLEO-FUSION]
Στην καρδιά της σειράς Discipline Fluidéaliste βρίσκεται η Morpho-Keratine™, συστατικό που αγκαλιάζει την
κάθε τρίχα των µαλλιών και πειθαρχεί τα ατίθασα µαλλιά.
Previously, frizzy hair had to be weighed down and often harshly treated in order to achieve that smooth
look. Now, with the “Discipline” range I can leave my clients hair feeling glamorous and flowing without a
trace of flyaway hair.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ RESISTANCE [CONCENTRE VITA-CIMENT]
Η θεραπεία Résistance της Kérastase µε βοηθάει να αναµορφώσω την εσωτερική δοµή των µαλλιών και να
επαναφέρω την οµορφιά τους.
Kérastase Résistance rebuilds the internal substance of hair weakened by chemical or mechanical agressions
to restore its strengh and solidity. Hair is restored and the quality of the fiber is like new.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ REFLECTION [CONCENTRE PIXELIST]
Η θεραπεία Réflection της Kérastase δηµιουργήθηκε για να περιποιείται και να διατηρεί το χρώµα και τη
λάµψη στα βαµµένα µαλλιά. Μια επαγγελµατική διάγνωση στο κοµµωτήριο θα εντοπίσει τις ανάγκες των
βαµµένων µαλλιών σας.
Kérastase is breaking new ground in color care, reformulating the Reflection range and elevating it to new
levels of personalization with a pioneering innovation in chromatic correction.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ DENSIFIQUE [CONCENTRE DENSIFIQUE]
Η νέα φόρµουλα του Densifique συνδυάζει για πρώτη φορά το Stemoxydine® µε την Complex Glycan και
Πολυµερή ∆ιαµόρφωσης και οδηγεί στην αύξηση της πυκνότητας των µαλλιών.
Densifique’s new formula combines for the first time Stemoxydine® with the Complex Glycan and texturising
polymers to increase the look of hair density.

πληροφορίες
& κανόνες λειτουργίας
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ώρες Λειτουργίας SPA: 10:00 – 20:00
Για ραντεβού, παρακαλούµε καλέστε 7410 from από το δωµάτιο σας ή στείλτε email
spa@zanteparkhotels.gr
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
Θα συνιστούσαµε να βρίσκεστε στο χώρου τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα από τον καθορισµένο
χρόνο του ραντεβού σας. Τα στοιχεία θα παραµείνουν εµπιστευτικά. Σε περίπτωση που πρόκειται
να καθυστερήσετε, παρακαλούµε να ειδοποιήσετε το προσωπικό του Spa. Όταν είναι δυνατόν θα
προσπαθήσουµε να εξασφαλίσουµε τον πλήρη χρόνο της θεραπείας, αλλά σηµειώστε ότι η
αργοπορηµένη άφιξη µπορεί να µειώσει το χρόνο της θεραπείας σας ώστε να µπορέσουµε να
ανταποκριθούµε στο επόµενο ραντεβού.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε το ραντεβού σας, θα παρακαλούσαµε η ενηµέρωση να
γίνεται 4 ώρες πριν από το καθορισµένο ραντεβού. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει επιβάρυνση µε το 50% του ποσού της θεραπείας. Σε περίπτωση µη εµφάνισης στο ραντεβού, υπάρχει 100%
επιβάρυνση του συνολικού ποσού της θεραπείας.
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουµε θεραπείες σε παιδιά κάτω των 16 ετών καθώς
και σε νήπια, ωστόσο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνοδεύονται από έναν ενήλικα.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΓΓΥΜΟΣΥΝΗ- ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΑΙΣΜΟΙ
Πριν την θεραπεία σας, θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε ερωτηµατολόγιο για την κατάσταση της
υγείας σας. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραµείνουν εµπιστευτικά. Σχετικά µε θεραπείες για
κυοφορούσες µητέρες, απαιτείται ιατρική βεβαίωση. Το Zante Park Spa, δεν φέρει καµία ευθύνη
για ατυχήµατα ή τραυµατισµούς των επισκεπτών κατά τη διάρκεια παραµονής στο χώρο.
ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ
Κατά την επίσκεψη σας, θα σας παρασχεθούν πετσέτες, µπουρνούζι και παντόφλες µιας χρήσης.
Υπάρχει διαθέσιµο ντουλάπι ασφαλείας για κάθε επισκέπτη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για το
κλειδί του ντουλαπιού τους όσο βρίσκονται στο χώρο του Spa. Συνιστάµε να µην φοράτε κοσµήµατα στο Spa. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνουµε τους επισκέπτες να χρησιµοποιούν τις θυρίδες
ασφαλείας τωδωµατίων τους ή το χρηµατοκιβώτιο που βρίσκεται στην Υποδοχή του Ξενοδοχείου.
Σας πληροφορούµε ότι δεν φέρουµε καµία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά στα προσωπικά σας αντικείµενα.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – Ο∆ΗΓΙΕΣ
Το Spa είναι χώρος ηρεµίας και χαλάρωσης. Παρακαλούµε να σεβαστείτε τους άλλους επισκέπτες
µιλώντας χαµηλόφωνα. Θα πρέπει τα κινητά τηλέφωνα και οποιεσδήποτε άλλες ηλεκτρονικές
συσκευές να είναι απενεργοποιηµένες. Το κάπνισµα και η χρήση αλκοόλ απαγορεύονται αυστηρά.
ΜΠΟΥΤΙΚ SPA
Στη Μπουτίκ του Spa, διατίθεται µία αποκλειστική σειρά από προιόντα φροντίδας προσώπου και
σώµατος, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε να απολαµβάνετε την εµπειρία του Spa και
µετά την αναχώρησή σας. To έµπειρο προσωπικό µας, θα σας βοηθήσει να κάνετε τις επιλογές σας.
ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΤΑΣ ∆ΩΡΟΥ
Εάν επιθυµείτε να προσφέρετε µια εµπειρία αναζωογόνησης σε αγαπηµένα σας πρόσωπα, αγοράστε την Κάρτα ∆ώρου που διατίθεται στην Υποδοχή του Spa. Μια πρωτότυπη ιδέα δώρου, για µια
αξέχαστη εµπειρία στο Zante Park Spa & Wellness.
*Οι παρατηρήσεις σας είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Για το λόγο αυτό, µε το πέρας της θεραπείας
σας, θα παρακαλούσαµε να συµπληρώσετε το σχετικό ερωτηµατολόγιο ικανοποίησης από την
εµπειρία σας στο Zante Park Spa & Wellness.

information
& spa policy
OPERATING HOURS
Spa operating hours: 10:00 – 20:00
For appointments, please dial extension 7410 from your room or email spa@zanteparkhotels.gr.
ARRIVAL TIME
We recommend that you arrive at least 15 minutes prior to your appointment.
In case you are running late, a courtesy call would be greatly appreciated.
When possible, we will try to ensure full treatment time, but please note that a late arrival will
reduce the length of your treatment, as we will have to accommodate the next guest.
CANCELLATION POLICY
In case you wish to re-schedule or cancel your appointment, please notify us at least 4 hours before
the scheduled time, otherwise 50% of the total treatment price will be charged. In case of non-show
100% charge will apply.
AGE REQUIREMENTS
We are delighted to offer treatments to children under 16 years of age and babies, however they
must be accompanied by an adult at all times.
HEALTH CONDITIONS – PREGNANCY – ACCIDENTS AND INJURIES
Prior to your treatment, you will be requested to fill out a health assessment questionnaire. Your
personal details will remain confidential.
Regarding treatments for expectant mothers, a medical certificate will be required.
The Zante Park Spa shall not be liable for accidents or injuries suffered by guests using the facilities.
LOCKERS – VALUABLES –LOSS OR DAMAGE
We will provide towels, bathrobe and slippers while you are visiting the Spa facilities.
A personal locker is at the disposal of each guest.
Guests are responsible for their locker keys while in the Spa area.
No jewelry should be worn in the Spa.
Therefore, we encourage hotel guests to use their room’s safe deposit box to store valuables or the
Hotel’s safe located at the Reception.
We regret that the Zante Park Spa cannot be held responsible for any loss of valuables or any
damage to personal belongings.
TERMS OF USE – GUIDELINES??????
The Spa is a retreat area for your body, mind and spirit.
For the consideration of others and in order to preserve a tranquil and relaxing atmosphere, visitors
are requested to keep noise to minimum.
Cellular phones and other electronic devices must be deactivated.
Alcohol and tobacco, are strictly prohibited.
SPA BOUTIQUE
An exclusive collection of skin care products and a large selection of body products, are available for
sale at the Spa Boutique, giving guests the opportunity to continue their spa experience at home.
Our highly qualified staff will be happy to assist with selections.
GIFT CERTIFICATES
If you wish to offer a rejuvenation experience to your loved ones, purchase a “Spa” Gift Certificate,
available at the Spa Reception.
A great idea for a celebrated experience at the Zante Park Spa & Wellness.
*Your comments are always welcome.
Therefore, after your treatment, please take the time to fill out the Zante Park Spa & Wellness
Satisfaction Questionnaire.

