
MEN’S INVIGORATING FACIAL WITH CARDAMOM AND CEDAR
60 λεπτά - 90€
Μια χαλαρωτική και αναζωογονητική θεραπεία ειδικά σχεδιασµένη για 
τις ανάγκες του συγχρόνου άντρα. Το χαλαρωτικό APIVITA back 
massage απελευθερώνει τη συσσωρευµένη ένταση σε αυχένα και 
πλάτη. Η περιποίηση προσώπου που ακολουθεί καθαρίζει σε βάθος, 
τονώνει κι ενυδατώνει την επιδερµίδα ενώ µειώνει την ένταση των 
µαύρων κύκλων στην περιοχή των µατιών.  

Θεραπείες προσώπου Θεραπείες σώµατος
EXPRESS MEDITERRANEAN SKIN FOOD
30 λεπτά - 55€
Βασισµένη στα θρεπτικά και αντιοξειδωτικά συστατικά της µεσογειακής 
διατροφής, η θεραπεία express Mediterranean skin food προσφέρει 
µοναδική αναζωογόνηση και ανανέωση της επιδερµίδας σε χρόνο… 
express! Επιλέξτε από το µεσογειακό “Menu” της APIVITA τις κατάλλη-
λες θεραπείες για εσάς σύµφωνα µε τις ανάγκες και τον τύπο της 
επιδερµίδας σας.
• Καθαρισμός και αποτοξίνωση με πράσινo άργιλο
• Ρύθμιση λιπαρότητας με προπόλη 
• Ενυδατική περιποίηση για ευαίσθητες επιδερμίδες με αλόη
• Εντατική ενυδάτωση με αγγούρι 
• Ενυδάτωση & αναζωογοόνηση με φραγκόσυκο
• Ενυδάτωση & τροφή με μέλι
• Λάμψη με πορτοκάλι & βιταμίνες
• Αναζωογόνηση & λάμψη με ρόδι

QUEEN BEE FACE
70 λεπτά - 70€
Αναζωογόνηση και σύσφιξη προσώπου µε βασιλικό πολτό και µέλι
“Βασιλική περιποίηση” για τη σύσφιξη και επανόρθωση της ώριµης 
επιδερµίδας που βασίζεται στις ευεργετικές ιδιότητες του βασιλικού 
πολτού και του µελιού. Το µοναδικό µασάζ προσώπου APIVITA 
ενεργοποιεί επιλεγµένα ενεργειακά σηµεία (acupressure points) 
βοηθώντας την κυτταρική ανανέωση και την ανάπλαση της επιδερµί-
δας. Ο βασιλικός πολτός, πολύτιµο ελιξίριο ζωής και νεότητας, θρέφει, 
αναζωογονεί και δίνει λάμψη στην επιδερμίδα.

LIPOLYSIS
50 λεπτά - 80€
Θεραπεία κατά της κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους µε 
κόκκινο και µαύρο πιπέρι
Μια µοναδική θεραπεία από την APIVITA που αξιοποιεί τη δύναµη του 
κόκκινου και µαύρου πιπεριού για να αντιµετώπιση της κυτταρίτιδας.  Η 
θεραπεία ξεκινά µε µια αναζωογονητική απολέπιση σώµατος ενώ 
ακολουθεί µασάζ κυτταρίτιδας µε ειδικά επιλεγµένα αιθέρια έλαια που 
ενεργοποιούν το λεµφικό σύστηµα, αποµακρύνουν τις τοξίνες και 
µειώνουν την κατακράτηση υγρών. Για καλύτερα αποτελέσµατα, 
συστήνουμε την επανάληψη της θεραπείας τουλάχιστον 3-6 φορές.

QUEEN BEE BODY 
70 λεπτά - 120€
Αναζωογονητική, πλούσια περιποίηση σώµατος µε βασιλικό 
πολτό και µέλι
Η “Βασίλισσα” των θεραπειών, ένα ελιξίριο νεότητας, σχεδιασµένη 
αποκλειστικά για να αξιοποιήσει τα θρεπτικά συστατικά από το µελίσσι 
της APIVITA. Το κρυσταλλωµενο µέλι απολεπίζει το σώµα ενώ παράλ-
ληλα ενυδατώνει την επιδερµίδα. Το πολύτιµο µασάζ σώµατος που 
ακολουθεί χαλαρώνει τις αισθήσεις. Η θεραπεία περιλαµβάνει µία 
σύντοµη περιποιήση πρόσωπου µε φρέσκο βασιλικό πολτό που 
αναπλάθει, θρέφει, αναζωογονεί και δίνει λάμψη ακόμα και στην πιο 
απαιτητική επιδερμίδα. Αυτή η “γλυκιά” περιποίηση βελτιώνει την υφή 
του δέρµατος και προσφέρει αναζωογόνηση και ευεξία στο πνεύµα. 

AEGEAN SCRUB ΜΕ ΑΛΑΤΙ ΚΡΗΤΗΣ & ΛΕΒΑΝΤΑ
40 λεπτά - 60€
Μια δροσιστική θεραπεία που καλύπτει την ανάγκη για βαθιά ενυδάτω-
ση και ανάπλαση του σώµατος. Η θεραπεία περιλαµβάνει ένα µοναδικό 
scrub σώµατος µε θαλασσινό αλάτι, θεραπευτικά βότανα και φυτικά 
έλαια, που αποµακρύνει τα νεκρά κύτταρα και λειαίνει την επιδερµίδα. 
Η θεραπεία ολοκληρώνεται µε µία βαθιά ενυδάτωση µε αλόη που 
θρέφει και καταπραϋνει την επιδερµίδα. 

treatments
Η APIVITA, εµπνεόµενη από τη φιλοσοφία του Ιπποκράτη, την 
ελληνική φύση και τη δύναµη της αρωµατοθεραπείας, δηµιούρ-
γησε το APIVITA SPΑ, τη μοναδική σειρά ολιστικών, φυσικών και 
αποτελεσµατικών θεραπειών, που συνδυάζει τα φυσικά προϊόντα 
APIVITA, µε καινοτόµες θεραπείες και εδικές τεχνικές µασάζ για 
να χαρίσει απόλυτη ευεξία στο σώµα και στις αισθήσεις. 



Βυθιστείτε σε μια μοναδική εμπειρία επιλέγοντας τις υπηρεσίες μας στον υπέροχο κόσμο του M’SPA. Κάντε μια βουτιά στην 
εξωτερική πισινά (τους θερινούς µήνες) απολαµβάνοντας την εκπληκτική θέα της πόλης και της θάλασσας και νιώστε την 
απόλυτη ηρεµία και χαλάρωση. ∆ιατηρήστε τη φόρµα σας στο άρτια εξοπλισµένο γυµναστήριο µας, υπό την καθοδήγηση των 
ανθρώπων του M‘ SPA και απολαύστε την εσωτερική πισίνα, το Jacuzzi και το ατµόλουτρο πριν ή µετά τη θεραπεία προσώ-
που ή σώµατος που θα επιλέξετε. Στο M‘ SPA του THE MET HOTEL έχουµε δηµιουργήσει ένα ήρεµο και άνετο περιβάλλον, 
όπου µπορείτε να αφυπνίσετε τις αισθήσεις σας και να αναζωογονήσετε το σώµα σας.

relaxing therapy touch

Σώµα

AROMATHERAPY
50 λεπτά - 75€ 1ώρα 20 λεπτά - 105€
Θεραπεία νου, ψυχής και σώματος με την χρήση αιθέριων ελαίων τα 
οποία είναι γνωστά για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες (αναλγητικές, 
αντισηπτικές, αποτοξινωτικές, καταπραϋντικές και καρδιοτονωτικές). 
Η αρωµατοθεραπεία βοηθά στην αντιµετώπιση πολλών σωµατικών και 
ψυχικών παθήσεων.  

Ένα µασάζ που εστιάζει στον αυχένα, την πλάτη, τους ώµους και τα 
χέρια ανακουφίζοντας  το σώµα από  έντονους µυϊκούς πόνους που 
προκαλούνται από κακή στάση του σώµατος, κακές συνήθειες και 
κινήσεις. 

Η ιδανική θεραπεία που βοηθά στην καταπολέµηση του στρες και 
έχει ως στόχο την χαλάρωση των µυών. Οι χαλαρωτικές µαλάξεις 
βοηθούν το σώµα να αποβάλει την συσσωρευµένη ένταση και 
κούραση, καθώς επιτυγχάνεται απόλυτη χαλάρωση των κουρασµέ-
νων µυών και η επαναφορά της ελαστικότητας τους. 

RELAXING MASSAGE
50 λεπτά - 70€ 1ώρα 20 λεπτά - 100€

Θεραπεία η οποία ενδείκνυται για ανακούφιση από εντόνους µυοσκε-
λετικούς πόνους, λύση µυϊκών σπασµών, καθώς και ενεργοποίηση 
των σηµείων αποσυµφόρησης µε αποτέλεσµα την πλήρη αναζωογό-
νηση και ευεξία σε σώµα και πνεύµα. 

DEEP TISSUE
50 λεπτά - 75€ 1 ώρα 20 λεπτά - 105€

Το Lomi - Lomi είναι µία αρχαία µέθοδος µασάζ, που προέρχεται από 
τα νησιά της Χαβάης. Μια από τις ωραιότερες τεχνικές µασάζ που 
υπάρχουν καθώς, εκτός της βαθιάς χαλαρωτικής µυϊκής µάλαξης, 
περιλαµβάνει µακριές συνεχόµενες κινήσεις µε ρευστότητα, οι 
οποίες παροµοιάζονται µε θαλάσσια κύµατα και δίνουν την αίσθηση 
πολλών χεριών κατά µήκος του σώµατος, αποµακρύνοντας έτσι την 
αρνητική ενέργεια από το σώµα. 

LOMI - LOMI MASSAGE  
1 ώρα 15 λεπτά - 115€

UPPER B0DY MASSAGE 
30 λεπτά - 50€ 

Μία θεραπεία που εστιάζει στην καλύτερη αιμάτωση και θρέψη των 
µυών των κάτω άκρων, ανακουφίζει τα πέλµατα και βελτιώνει το εύρος 
κίνησης της άρθρωσης.

LEG MASSAGE 
30 λεπτά - 50€

Η θεραπεία περιλαµβάνει κυκλικές κινήσεις, πιέσεις  και  απαλό 
ζύμωμα με ανύψωση του τριχωτού της κεφαλής. Το μασάζ κεφαλής 
µπορεί να µειώσει το άγχος, να ενισχύσει τη διάθεσή σας και να βοηθή-
σει στην δηµιουργία ενός καλού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των 
τριχών.

HEAD MASSAGE 
25 λεπτά - 40€

Πρόκειται για µία µοναδική εµπειρία η οποία συνδυάζει τα οφέλη του 
παραδοσιακού µασάζ µε την χρήση ηφαιστειακών ζεστών πετρών οι 
οποίες ρυθµίζουν την κυκλοφορία του αίµατος και τη ροή του οξυγόνου 
επιδρώντας καταλυτικά µε θετικό τρόπο στο νευρικό σύστηµα. Στην 
συνέχεια γίνεται µασάζ σε όλο το σώµα απελευθερώνοντας την ένταση 
και το στρες. 

HOT STONES MASSAGE
1ώρα 15 λεπτά - 110€

Για ραντεβού: T 2310 017 070 ή από το δωμάτιο σας  8444


