Anasa Spa

A Unique Experience of Relaxation & Rejuvenation

Anasa Signature Treatments
Anasa Beauty Day 				
( Ithamar’s eye 40’, Manicure, Pedicure, )
Including Sauna & Hammam

2.5hr/130euro

Holistic Spa Treatment (body & face) 					 90min/150euro
This holistic treatment for body and face begins with a full back massage to induce a state of
relaxation and sooth aching muscles. You will enjoy our fabulous antioxidant body peeling salt
to cleanse, exfoliate and hydrate, while finishing with an antioxidant mini facial. Let yourself feel
absolute relaxation while pampered with unique Dead Sea mud.
Αυτή η ολιστική θεραπεία για
το σώμα και το πρόσωπο ξεκινάει με ένα μασάζ πλάτης
για να επέλθει μια κατάσταση χαλάρωσης και
να καταπραΰνει τους
μυϊκούς πόνους. Στη
συνέχεια,
μπορείτε
να απολαύσετε υπέροχο και αντιοξειδωτικό καθαριστικό
peeling σώματος με
αλάτι, απολεπίζει και
ενυδατώνει, τελειώνοντας με ένα μίνι
μασάζ προσώπου.
Αφεθείτε στην απόλυτη χαλάρωση, ενώ θα
περιποιηθείτε με τη μοναδική λάσπη από την
Νεκρά Θάλασσα.

Dance Foot Aromatherapy 						
(Jasmine scrub, Reflexology 25’ , Butter mask 15’ )

50min/80euro

Honeymoon Package for couple
(Cleopatra’s Beauty 50’, Face & Scalp massage 20’,
Total 50’, Pulsation neck & Decollete 40’)
Including Sauna & Hammam
A bowl of fresh strawberries and chocolates delivered to your room

3hr/450euro

Body Treatments
METAMORFOSIS SPA
75 min 120 €
Rejuvenates the cells, smoothes and restructures the skin, improves the appearance of legs with cellulite, hydrates deeply. Skin especially soft, shining, hydrated and actually healthy with the strength of
mud in conjunction with dead sea water and 6 different essential oils. The ultimate treatment!
Ανανέωση κυττάρων, λείανση και αναδόμηση του δέρματος, αύξηση του ανοσοποιητικού συστήματος,
βελτίωση της κυτταρίτιδας, βαθιά ενυδάτωση. Δέρμα ιδιαίτερα απαλό, λαμπερό, ενυδατωμένο και
πραγματικά υγιές με τη δύναμη της λάσπης σε συνδυασμό με το νερό της Νεκράς θάλασσας και 6
διαφορετικών ελαίων. Η απόλυτη θεραπεία!

CLEOPATRA’S BEAUTY

50 min 100 €

Dilates the skin pores, removing dead cells
and moisturizing the skin deeply. Mud acts
deeply helping the absorption of 26 Dead
Sea minerals. The famous Sea of Spa Body
Butter, combination of 3 essential oils of coconut, avocado, olive and shea butter, will leave
your skin shiny, strong, rejuvenated and will increase the elasticity.
Ανοίγουν οι πόροι του δέρματος, απομακρύνονται τα νεκρά κύτταρα και το δέρμα ενυδατώνεται βαθιά. Η λάσπη επενεργεί σε βάθος βοηθώντας έτσι να αποθηκευτούν τα 26 μεταλλικά της στοιχεία. Το περίφημο Body Butter της Sea Of Spa χάρη στο συνδυασμό 3 ελαίων καρύδας,
αβοκάντο, ελιάς και Shea Butter θα αφήσει το δέρμα λαμπερό, σφριγηλό, φανερά ανανεωμένο και με
αυξημένη ελαστικότητα.

APHRODITE SECRET
50 min 100 €
Exfoliates the skin and is companied with 5 different essential oil peeling. Hydrates and strengthens
the skin with the usage of a body mask made of essential oils of olive, coconut and avocado. A rain of
minerals and special scents will transform your skin.
Απολέπιση σώματος με peeling 5 διαφορετικών ελαίων, ενυδάτωση, σύσφιξη του δέρματος με μάσκα
σώματος από  έλαια ελιάς, καρύδας και αβοκάντο! Βροχή μεταλλικών στοιχείων και ξεχωριστές
μυρωδιές θα μεταμορφώσουν το δέρμα σας.
AFTER SUN
30 min 50€
Αn ideal treatment after sun bathing. Hydrate your skin deeply and maintain your tan with the
strength of pure aloe vera and Sea of Spa Body Butter. Protect your skin from the burning sensation
and enjoy the sun without fear...
Ιδανική θεραπεία μετά την ηλιοθεραπεία. Ενυδατώστε σε βάθος το δέρμα σας και διατηρήστε το
μαύρισμά σας για πολύ καιρό! Με τη δύναμη της αγνής αλόης και του Body Butter της Sea of Spa
εμπλουτίστε το δέρμα σας με τα 26 πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία της Νεκράς Θάλασσας, ανακουφιστείτε
από το φλογισμένο δέρμα και χαρείτε τον ήλιο άφοβα...
XAMMAM & SAUNA 		

15€

Face Treatments
CLEOPATRA GOLD MASK 24K

50 min 120€

The new innovative Cleopatra Gold Mask 24K is designed
to offer a unique and complete facial care with pure gold
24 K and natural plant extracts. Restore the lost glow and
enjoy the youthful appearance of your skin as the pure gold
penetrates the deeper layers of keratin in your skin. Slow
down collagen deterioration and diminish signs of aging.
Η πρωτοποριακή Cleopatra Mask της Black Pearl από τη Sea
of Spa, πρωτοπορεί και σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη
εντατική περιποίηση προσώπου με Χρυσό 24 Καρατίων και
αγνά φυτικά εκχυλίσματα. Επαναφέρετε στο δέρμα την χαμένη
του λάμψη και την νεανική του όψη καθώς τα ενεργά συστατικά
του χρυσού διεισδύουν στα βαθύτερα επίπεδα κερατίνης της
επιδερμίδας σας, αναζωογονούν την ενέργεια του δέρματος και  επιβραδύνουν την καταστροφή του
κολλαγόνου, ελαττώνοντας τις δυσχρωμίες και τα σημάδια γήρανσης.
BLACK PEARL’S MIRACLE

50 min 100 €

A Luxurious treatment rich in 26 minerals,
black pearl proteins and the powerful
Centella asiatica.
Black pearl stimulates intensely while giving
shine and hydration to the skin.
Πολυτελής θεραπεία πλούσια σε 26
μεταλλικά στοιχεία, πρωτεΐνες μαύρου
μαργαριταριού και Centella Asiatica. Το
μαύρο μαργαριτάρι διεγείρει έντονα το κολλαγόνο και την ελαστίνη, καθώς δίνει ιδιαίτερη λάμψη και
βαθιά ενυδάτωση.

TOUCH OF LUXURY

50 min 100€
‘‘Immediate skin glowing effect, wrinkles
light smoothing, skin tightening and visible
improvement of facial contour. Powerful
cells regeneration thanks to the complex of
Hyaluronic acid, Vitamins A, B, C, F, E and
the 26 Dead Sea’s minerals. Spectacular
results for tired and dehydrated skin, form
the first treatment!!’’

”‘Άμεσα δέρμα λαμπερό, λείανση των ρυτίδων, σύσφιξη του δέρματος και ορατή βελτίωση του
περιγράμματος του προσώπου. Επιτυχή αναγέννηση των κυττάρων χάρη στο σύμπλεγμα Υαλουρονικού
οξέως, βιταμινών A, B, C, F, E καθώς και 26 μεταλλικών ιχνοστοιχείων Νεκράς Θάλασσας. Θεαματικά
αποτελέσματα για κουρασμένα κι αφυδατωμένα δέρματα από την 1η κιόλας θεραπεία.”

FACIAL PRESTIGE G-MASK 						

50 min 100€

“Detoxifying mask which is removed with a magnet. A therapy that creates electro stimulation and
oxygenation to the skin, thanks to its unique complex of Black Pearl Powder and Black Mud of the
Dead Sea! The mask is enriched with vitamins, pure oils and iron filings which are vital for the skin.
The active ingredients of the mask accelerates cells metabolism, while at the same time helps to
remove the dead skin cells. Leaves the skin clear, bright and vibrant with a silky texture and deep
nourishment”
“Αποτοξίνωση μάσκα που αφαιρείται με ένα μαγνήτη. Μια θεραπεία που δημιουργεί ηλεκτρο διέγερση και την οξυγόνωση στο δέρμα, χάρη στο μοναδικό σύμπλεγμα της Σκόνης Μαύρου Μαργαριταριού και Μαύρης λάσπης από την Νεκρά Θάλασσα! Η μάσκα είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνες, αγνά
αιθέρια έλαια και ρινίσματα σιδήρου, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για το δέρμα. Τα δραστικά
συστατικά της μάσκας επιταχύνουν το μεταβολισμό των κυττάρων, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνουν
τα νεκρά κυττάρα του δέρματος. Αφήνει το δέρμα καθαρό, λαμπερό και ζωντανό, με μεταξένια υφή
και βαθιά θρέψη”

Massage Therapies
TOTAL RELAXING MASSAGE

50 min € 100

A full body relaxing treatment including foot reflexology and scalp massage
Χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα που περιλαμβάνει ρεφλεξολογία ποδιών, μασάζ αυχένα,
προσώπου και στο κεφάλι
AROMATOTHERAPY MASSAGE

50 min € 100

A holistic treatment with essential oils
Μια ολιστική θεραπεία με αιθέρια έλαια
DEEP TISSUE MASSAGE
A massage therapy that focuses on deep layers of muscles
Ένα μασάζ που επικεντρώνεται βαθιά στους μύες

50 min € 120

FOOT MASSAGE

25 min € 50

Put your best feet forward!!! The primary objective of a feet massage that helps to revive tired feet
and relax
Ο πρωταρχικός στόχος ενός μασάζ ποδιών που σας βοηθάει να αναβιώσετε τα κουρασμένα πόδια
και να χαλαρώσετε
BACK MASSAGE

25 min € 50

A more focused massage to relieve aches and back tension
Ένας πιο επικεντρωμένος τύπος μασάζ που ανακουφίζει μυϊκούς πόνους και ένταση από την πλάτη
FACE AND SCALP MASSAGE

25 min € 50

Classic Swedish massage techniques for treating scalp, shoulders and upper arms
Κλασσικές τεχνικές Σουηδικού μασάζ για την θεραπεία του τριχωτού της κεφαλής, του προσώπου,
λαιμού, ώμους και μπράτσα.

IN-ROOM MASSAGE

50 min € 150

Enjoy massage treatment in your room. Please 3 hours in advance notice is requested
Απολαμβάνετε ένα μασάζ στο δωμάτιό σας. Παρακαλούμε κάντε κράτηση τουλάχιστον 3 ώρες πριν.
SUNSET MASSAGE			
‘‘Wonderfull experience!
Enjoy your massage therapy overlooking the sunset from the Anax hotel pool area..’’
‘‘Αξέχαστη εμπειρία!!
Απολαύστε την θεραπεία μασάζ με την υπέροχη θέα του ξενοδοχείου Anax hotel’’

50 min € 150

COUPLE MASSAGE								

50 min € 220

Special treatment for couples. Whether you’ re on a romantic getaway or simply treating yourself to
an indulgent spa session, a couple massage is a great way to relax and rejuvenate both you and
your loved. A larger room equipped with two massage beds provides the setting for the massage
session
Αν είστε σε μία ρομαντική απόδραση ή απλά μία απολαυστική συνεδρία για τον εαυτό σας, το couple
massage είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να αναζωγονηθείτε τόσο εσείς όσο
και το αγαπημένο σας πρόσωπο. Μία μεγάλη καμπίνα με δύο κρεβάτια μασάζ παρέχει την ρύθμιση
για αυτήν την συνεδρία μασάζ.

‘‘Awakening of your senses’’

Nail Care Services
Manicure - Pedicure
Basic Manicure - Απλό Μανικιούρ
Spa Manicure
Basic Pedicure - Απλό Πεντικιούρ
Spa Pedicure
Color Gel Polish
Nail art per nail - Nail art ανά νύχι

45’/€ 30.00
60’/€ 40.00
45’/€ 40.00
60’/€ 50.00
30’/€ 35.00
€ 1.00

Polish change
Αλλαγή χρώματος
Basic color change
French color change

15’/€ 15.00
30’/€ 15.00

Depilation / Αποτρίχωση
Full Leg - Ολόκληρο Πόδι		
Half Leg - Μισό Πόδι		
Bikini - Μπικίνι		
Full bikini - (Ολόκληρο)		
Back - Πλάτη 		
Lip - Χείλος		
Chin - Πηγούνι		
Eyebrows - Φρύδια		
Underarms - Μασχάλη
Half Arm - Μισό χέρι		
Full Arm - Ολόκληρο Χέρι		
Chest - Στήθος		

€ 40.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 45.00
€ 40.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 30.00
€ 40.00

Make up
Bride - Νυφικό
Trial - Δοκιμαστικό
Make Up

€ 160.00
€ 50.00
€ 60.00

Hair Caire Services
Κομμωτήριο
Cuts - Κούρεμα
Ladies (includes wash treatment massage
and blow-dry)
Γυναικείο (λούσιμο - μασάζ - πιστολάκι)
Simple cut - Απλό κούρεμα

€ 50.00
€ 35.00

Hair treatments - Θεραπείες μαλλιών
(incl. wash and massage - με λούσιμο, μασάζ)
Short Hair - Κοντό Μαλλί
Long Hair - Μακρύ Μαλλί

€ 35.00
€ 40.00
Styling - Χτένισμα
Styling - Χτένισμα
€ 50.00
(curling iron, straightening ψαλίδι, πρέσα)
Blow out - Χτένισμα € 40.00
(incl. wash and treatment με λούσιμο, κρέμα)
Bridal hair/hair up - € 175.00
Νυφικό χτένισμα
Consultation/trial € 50.00
Πρόβα χτενίσματος
Extensions, hair piece Tρέσα
extra price

‘‘Cancelation Policy - Πολιτική Ακύρωσης’’
Being late for your appointment,
may shorten the length of your treatment.
Please contact the spa reception at least 2 hours
in advance for cancellation service.
All other circumstances will result in the full charge
of the cost of the treatment.
Mobile phones prohibited.
Smoking prohibited.
Children under 16 must be accompanied by adult.
Σε περίπτωση καθυστέρησης του ραντεβού σας,
μπορεί να μειωθεί η διάρκεια της θεραπείας σας.
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Σπα 2 ώρες πριν,
για την ακύρωση της υπηρεσίας.
Υπό άλλες συνθήκες, θα πραγματοποιηθεί η πλήρης χρέωση
του κόστους της θεραπείας.
Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται.
Το κάπνισμα απαγορεύεται.
Παιδιά κάτω των 16 ετών, πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

‘‘Reservations - Κρατήσεις’’
In order to book your appointments, please dial 650
from your room.
Για να κλείσετε τα ραντεβού σας,
παρακαλούμε να καλέσετε 650 από το δωμάτιό σας.

The pleasure of wellness

Agios Ioannis Diakoftis
84600 Mykonos, Greece
Tel.: +30 22890 77600 - Fax. +30 22890 77601
e-mail: info@anaxmykonos.gr - www.anaxmykonos.gr

