Cruises

Μερικές φορές, χρειάζεται να κάνετε δώρο στον εαυτό
σας λίγο χρόνο, για να αποβάλετε το καθημερινό στρες,
την ένταση, τη σωματική, αλλά και την ψυχική κούραση.
Χαρίστε στον εαυτό σας ένα ταξίδι, μια «απόδραση» από την
πραγματικότητα με βάση τις ανάγκες σας και επιστρέψτε πιο
ξεκούραστοι, πιο λαμπεροί, πιο όμορφοι, πιο...εσείς!

Tailor-made cruise ή αλλιώς,
κρουαζιέρα στα μέτρα σας!

Κάθε κρουαζιέρα μας έχει σχεδιαστεί με φροντίδα, ώστε
να σας προσφέρει ανάλογα τις ανάγκες σας, χαλάρωση
(relaxing cruise), αναζωογόνηση (rejuvenation cruise),
ομορφιά (beauty cruise) ή αδυνάτισμα (weight loss cruise).
Για να σας μείνει αξέχαστη η κρουαζιέρα, σας δίνουμε
τη δυνατότητα να τη φέρετε στα μέτρα σας κάνοντας
τον συνδυασμό των εμπειριών που επιθυμείτε. Απλά,
επιλέγετε το είδος κρουαζιέρας και αποφασίζετε ποια
εμπειρία θα θέλατε να απολαύσετε*!

*

Για παράδειγμα, αν διαλέξετε το beauty cruise μας, μπορείτε να βιώσετε
δύο φορές το experience 1 και την τρίτη μέρα σας να επιλέξετε το experience
2 ή 3!
1 experience 15% εκπτωση από τις αναγραφόμενες
2 + experiences 30% έκπτωση από τις αναγραφόμενες

Relaxing Cruise
Experience 1
1. Cretan Herbs
 ƪ[SHULHQFH

€

165

80’

2. Anti-stress
Massage

3. Relaxing Body Oil
Η εμπειρία χαλάρωσης διαρκεί περισσότερο με το Relaxing Body Oil με
αιθέριο έλαιο λεβάντας, που απομακρύνει την ένταση, απαλύνει μυϊκούς
πόνους και χαρίζει αρμονία σε όλες σας τις αισθήσεις.

Experience 2
1. Tailor Made
 ưDVVDJH

€

2. )DFHƱHFN 
 ƨDFNưDVVDJH

185

80’

3. Aloe Vera
Experience

4. (\H /LS$UHD&UHDP
Κρατήστε μακριά τις εκφράσεις έντασης και αναδείξτε την ομορφιά των ματιών
και των χειλιών σας με το Eye & Lip Area Cream, που περιέχει έλαιο ροδιού
και υαλουρονικό οξύ.

Experience 3
1. %DFN1HFN
Scalp Massage

€

215

90’

2. Hydrating
Face Massage

3. )DFH&UHDPZLWK+\GUDWLQJ)DFWRUV
Διατηρήστε τη λάμψη ενός αληθινά ξεκούραστου προσώπου με το Face
Cream with Hydrating Factors της σειράς, που είναι πλούσιο σε ενυδατικά
συστατικά, όπως το βιολογικό λάδι ελιάς και το έλαιο αβοκάντο.

Rejuvenation Cruise
Experience 1
1. Cretan Herbs
 ƪ[SHULHQFH

€

210

95’

2. Cretan
 ưDVVDJH

3. %RG\6FUXEZLWK&UHWDQ+HUEV
Ζήστε την απόλυτη εμπειρία αναζωογόνησης με το Body Scrub with Cretan
Herbs, όπως το δίκταμο και το φασκόμηλο, που θα απομακρύνουν τα νεκρά
κύτταρα της επιδερμίδας σας και θα την αφήσουν αληθινά απαλή.

Experience 2
1. Deep tissue
 ưDVVDJH

€

195

90’

2. )DFHƱHFN  
 ƨDFNưDVVDJH

3. (\H /LS$UHD&UHDP
Χαρίστε ακόμα μεγαλύτερη τόνωση στην περιοχή γύρω από τα μάτια και τα
χείλη με το Eye & Lip Area Cream, που είναι πλούσιο σε αμινοξέα, πρωτεΐνες,
βιταμίνες, ωμέγα 3-6 λιπαρά οξέα και καφεΐνη.

Experience 3
1. $QFLHQW*UHHN
Massage

€

190

85’

2. Foot
Massage

3. Relaxing Body Oil
Ενισχύστε την εμπειρία αναζωογόνησης με το Relaxing Body Oil με έλαιο
σταφυλιού και βιταμίνη Ε, που αυξάνουν την ελαστικότητα του δέρματος και
αφήστε το ευεργετικό έλαιο λεμονιού να σας προσφέρει τόνωση σε βάθος.

Beauty Cruise
Experience 1
1. %ODFN/DYD

€

2. Foot Massage

210

95’

3. Aloe Vera
Experience

4. 6XQVFUHHQ)DFH %RG\&UHDP6SI
Διατηρήστε τη νεανικότητα του προσώπου και του σώματός σας με το
Sunscreen Face & Body Cream 30 SPF με βιολογικό λάδι ελιάς και αλόη
και χαρίστε στον εαυτό σας τη βέλτιστη προστασία από τις βλαβερές
ακτίνες UVA/UVB.

Experience 2
1. ,FH(̆HFW
 ưDVVDJH

€

225

90’

2. Rejuvance
Massage

3. )DFH6HUXPZLWK$QWLDJH$FWLYHV
Πείστε τον χρόνο να σας συμπεριφερθεί όπως σας αξίζει με το Face
Serum with Anti-age Actives με υαλουρονικό οξύ, που μειώνει κάθε ρυτίδα
έκφρασης και επαναφέρει άμεσα τη λάμψη στην επιδερμίδα ενισχύοντας την
παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης.

Experience 3
1. Kobido Face
Massage

€

265

95’

2. Tailor Made
Massage

3. )DFH&UHDPZLWK$QWLDJLQJ)DFWRUV
Αναδείξτε την ομορφιά και τη λάμψη του προσώπου σας με το Face
Cream with Anti-aging Factors με βιολογικό λάδι ελιάς και κρόκο Κοζάνης,
συστατικά γνωστά για τις πλούσιες αντιοξειδωτικές και αντιγηραντικές
τους ιδιότητες.

:HLJKW/RVV&UXLVH
Experience 1
1. Cretan Herbs
Experience

€

2. Tailor Made
Massage

200

75’

3. Aloe Vera
Experience

4. %RG\6FXOSWXUH6HUXP
Ενισχύστε τη σφριγηλότητα του σώματός σας με το Body Sculpture Serum,
έναν ενισχυμένο ορό με εκχύλισμα αγκινάρας, που συμβάλλει στη λείανση
της όψης φλοιού πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον όρο συνδυαστικά με οποιοδήποτε άλλο προϊόν
του weight loss cruise για μέγιστα αποτελέσματα.

Experience 2
1. Body Sculpture
 ưDVVDJH

€

165

70’

2. Foot
Massage

3. Relaxing Body Oil
Αυξήστε την ελαστικότητα του δέρματός σας με το Relaxing Body Oil
με βιολογικό λάδι ελιάς, αμυγδαλέλαιο, έλαια jojoba και avocado, που
ενυδατώσουν σε βάθος το σώμα αφήνοντας μια υφή βελούδινη σαν χάδι.

Experience 3
1. ƨRG\6FXOSWXUH
 ưDVVDJH

€

165

70’

2. 0XG5HQHZDO

3. %RG\6FUXEZLWK&UHWDQ+HUEV
Ενισχύστε την ανάπλαση του δέρματός σας με το Body Scrub with Cretan
Herbs, που απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα με τη δύναμη της κρητικής φύσης,
ενεργοποιεί την αιματική διέγερση και αφήνει το σώμα σας λείο και μεταξένιο.
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