BOUTIQUE HOTEL
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ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ DIABASI®
ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ
30 min. - € 50 - 50 min. - € 80

Χαλαρωτικό μασάζ που χάρη στις κινήσεις που
γίνονται, επιτυγχάνεται η πλήρης χαλάρωση.

ΜΑΣΑΖ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
30 min. - € 60 - 50 min. - € 90
Τεχνικές που διώχνουν τον πόνο που
συνδέεται με τους μπλοκαρισμενους μυς.
Εφαρμόζονται τεχνικές θέρμανσης και
αποσυμπίεσης στους μυς.

Το μασάζ
περιποιείται την
ψυχή με ενέργεια
που θυμίζει
την αγάπη
Duilio La Tegola

ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ DIABASI®
ΛΕΜΦΙΚΟ ΜΑΣΑΖ

50 min. - € 90
Το λεμφικό μασάζ τονώνει τη μικροκυκλοφορία και
συμβάλλει στην εξάλειψη των οιδημάτων από τη
συσσώρευση λίπους. Ετσι, χάρη στην
αντιοιδηματική και αποσυμφορητική δράση του,
το λεμφικό χειροπρακτικό μασάζ συντελεί
σημαντικά στην αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας.

ΜΑΣΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

30 min. - € 60 - 50 min. - € 90
Μασάς που εφαρμόζεται με ειδικές τεχνικές
διεγείρει τη μικροκυκλοφορία και βοηθά στην
εξάλειψη των οιδημάτων από τη συσσώρευση
λίπους.

Αν ζεις
τη ζωή με ένταση,
τότε δεν πρέπει
να ξεχνάς το μασάζ
Duilio La Tegola

ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ DIABASI®
PADHABYANGAM - MΑΣΑΖ ΠΟΔΙΩΝ
60 min. - € 90

Αρχαία Αγιουβερδική τεχνική που επικεντρώνεται σε
ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα του σώματος μέσω των
σημείων ευκαμψίας των ποδιών και ενεργοποιείται με
πιέσεις και κυκλικές κινήσεις. Ο βασικός σκοπός είναι τα
απελευθερώσει τις κρυμμένες ενέργειες του σώματος,
αναπροσαρμόζοντας την ψυχο-σωματική ισορροπία.

MAORI ® ΜΑΣΑΖ
50 min. - € 90

Το μασάζ Maori massage περιλαμβάνει την εφαρμογή
χεριών και εργαλείων που επιτρέπουν την πίεση σε
συγκεκριμένους ιστούς και όργανα του σώματος αλλά
και στο δέρμα. Η τεχνική χρησιμοποιεί ελαφρά ξύλινα
εργαλεία. Σκοπός της εφαρμογής είναι η αποσυμπίεση
των μυών ώστε να επιτευχθούν θεραπευτικές αλλά
αισθητικές βελτιώσεις.

Το μασάζ είναι το
κλειδί για να
ανaγεννηθούν τα
κύτταρα εκ των έσω
και να αποδράσουμε
από την
καθημερινότητα.
Duilio La Tegola

ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ DIABASI®
SPORT MASSAGE

30 min. €50 - 60min. - € 90

Εντονο μασάς που δρα στους κουρασμένους μύες όχι
μόνο σε επαγγελματίες αθλητές, πριν και μετά την
αθλητική καταπόνηση. Αποτελείται από έντονες
τεχνικές χειρισμών, ανάμεσά τους μαλάξεις των
βαθύτερων ιστών και διατάσεις, που στόχο έχουν να
βελτιώσουν την αθλητική δραστηριότητα.

TOUCH4WELLNESS
AROMA MASSAGE

50 min. - € 80
Ολιστικό μασάς που δρα στο αυτόνομα σύστημα
των συναισθημάτων. Χρησιμοποιούνται ειδικά
αιθέρια έλαια και μείγματα που εφαρμόζονται με
ειδικές τεχνικές που αποσκοπούν στην πλήρη
χαλάρωση.

Όταν κάνω μασάζ,
τα χέρια μου
αφήνουν
αποτύπωμα
το της καρδιάς μου.
Duilio La Tegola

ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ DIABASI®
AYURVEDICO

ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ DIABASI
ΜΑΣΑΖ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ

50 min. - € 80
Il massaggio ayurvedico è un trattamento
olistico, che coinvolge non soltanto il corpo,
ma anche l’aspetto mentale e la sfera emotiva.
Il termine sanscrito “Ayurveda” signiﬁca
“conoscenza della vita”.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ THAI MASSAGE
50 min. - € 90

Μασάς που δίνει τη δυνατότητα για μείωση των
δυσλειτουργειών του σώματος με απελευθέρωση των
ενεργειακών γραμμών που αποκαλούνται "sen" και
έχουν μπλοκαριστεί από την ένταση των μυών και την
υπερένταση. Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται σε ειδικό
δάπεδο με ειδικές πιέσεις, κινήσεις και stretching.

Το μασάζ είναι
η τέχνη του να
πιάνουμε το σώμα
αλλά να αφήνουμε
την ψυχή ελεύθερη.
Duilio La Tegola

90 min. - € 140
Χαλαρωτική θεραπεία και μασάζ σε ολόκληρο το σώμα που χαρίζει λαμπερό
αποτέλεσμα και σωματικά και πνευματική ευεξία. Περιλαμβάνει:
- Scrub με λάδι και αλάτι (απολέπιση)
- Εφαρμογή μελιού (κίνηση σύνδεσης)
- Εφαρμογή λαδιού και πιπεριού chilly (αποτοξίνωση)
- Εφαρμογή λαδιού και τζίντζερ (αποτοξίνωση)
- Εφαρμογή Oleolyte με αιθέριο έλαιο (ενυδάτωση)
Κάθε εφαρμογή γίνεται με συγκεκριμένες τεχνικές.

Ποίηση
υπερβαίνει τις λέξεις
κάνοντάς τα άπειρα,
το μασάζ
υπερβαίνει το σώμα
καθιστώντας την ποίηση
Duilio La Tegola

CONTACT
Phone:
+30 2663 071 121
+30 6977 013 438
+39 345 951 9854

Website :
info@acanthahotel.com
wwww.acanthahotel.com

ACANTHA
boutique hotel

Address :
Isola di Erikoussa
Corfù - Grecia

