ANNE SEMONIN SPA AMBIANCE
Σε μια υπέροχη και ζεστή ατμόσφαιρα το Spa της Anne Semonin
παρέχει έναν χώρο ειδικά αφιερωμένο στην ομορφιά και την
ευεξία.
Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε την συλλογή μασάζ της Anne
Semonin, η οποία απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Βυθίστε

τον

εαυτό

σας

στον

κόσμο

της

Anne

Semonin,

επαναπροσδιορίστε τις αισθήσεις σας και αφήστε την λάμψη και
την χαλάρωση να σας κατακλύσουν.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ANNE SEMONIN
"Επειδή κάθε δέρμα είναι μοναδικό", κάθε πρόγραμμα Anne
Semonin είναι προσαρμοσμένο και ξεκινά με μια προσωπική
συνέντευξη και τη διάγνωση του δέρματός σας. Η Αισθητικός σας
θα δημιουργήσει τη δική σας "συνταγή ομορφιάς», ανάλογα με τις
ανάγκες του δέρματός σας και τον τρόπο ζωής σας. εκείνη τη
στιγμή.
Η συλλογή

Anne Semonin συνδυάζει ένα ευφυές μίγμα με

αρωματικά αιθέρια έλαια, ιχνοστοιχεία και θαλάσσια συστατικά με
την κλασική γαλλική πινελιά και μια ολιστική προσέγγιση για την
αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών του σώματος και του
δέρματός σας. Οι θεραπείες Anne Semonin έχουν σχεδιαστεί για να
είναι " στα μέτρα σας" για να

αναζωογονήσουν όχι μόνο το δέρμα,

αλλά να ενεργοποιήσουν και να ισορροπήσουν το μυαλό και το
πνεύμα, παρέχοντας απόλυτη χαλάρωση.
Μετά την εμπειρία σας στο Spa, ένα απλό καθεστώς Anne
Semonin είναι η

προσεκτική συνταγογράφηση, στην οποία ο

θεραπευτής θα συστήσει πώς να προσαρμόσετε τα προϊόντα για να
δημιουργήσετε τέλεια μείγματα για βέλτιστη απόδοση. Αυτό μπορεί
στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί στο σπίτι σε καθημερινή βάση.

Ultimate Facial Collection
Συναντήστε αυτή τη μοναδική συλλογή από θεραπείες προσώπου που
συνδυάζουν την κομψή γαλλική περιποίηση της επιδερμίδας με
θεραπείες στα μέτρα σας που μετατρέπουν και σμιλεύουν το περίγραμμα
του προσώπου σας. Κάθε Θεραπεία προσώπου περιλαμβάνει ένα
αποκλειστικό Anne Semonin λεμφικό μασάζ, σχεδιασμένο να
απελευθερώνει τοξίνες απαλά από τους ιστούς του δέρματος, αυξάνοντας
τη ροή του αίματος με αποτέλεσμα ένα λαμπερό δέρμα. Συνδυάζοντας
αυτό το ειδικό μασάζ, κλασικά συστατικά και μια ολιστική προσέγγιση,
κάθε θεραπεία προσώπου Anne Semonin είναι μια ειδική εμπειρία,
μόνο για εσάς.

1) Ultimate Experience Age Protect – 1ω 25λ /€ 130
Θρέψη, αναζωογόνηση, λάμψη
Ένα τελετουργικό που προσφέρει μια εμπειρία τόσο ξεχωριστή
όσο

κι

εσείς.

αποστάγματα

Μία
και

χειροποίητη
ιχνοστοιχεία

ανάμειξη

από

συνδυασμένα

αρωματικά
με

μια

προσαρμοσμένη θεραπεία για τα μάτια, περιποίηση προσώπου
και

ντεκολτέ

για

την

ιδανική

ισορροπία,

ενυδάτωση

και

αναζωογόνηση, ενώ προσφέρει την απόλυτη προστασία του
δέρματος.
Αξεπέραστη
στην
ανάδειξη
της
αληθινής
ακτινοβολούσας ομορφιάς του δέρματος, είναι η πλήρης θεραπεία,
σχεδιασμένη να απευθύνεται σε κάθε σας ανάγκη.

2) Marine Mineral Purifier – 1ω 15λ/€ 115
Βαθύς καθαρισμός, ανανέωση
Παραδοσιακές τεχνικές ατμού και εκχύλισης συνδυάζονται με
τη δύναμη των θαλάσσιων στοιχείων που προκύπτουν σε μια
θεραπεία

βαθύ

καθαρισμού. Η προηγμένη Anne Semonin

μάσκα απολέπισης, με την υψηλότερη συγκέντρωση ορυκτών
και αλγών, αφήνει το δέρμα αμέσως ήρεμο, αποσυμφορισμένο
και μεταξένιο.

3) Oligo skin Protect – 50λ / € 90
Αποτοξίνωση, ισορροπία, πρόληψη φθοράς του δέρματος
Η κορυφή στην αντι-οξειδωτική άμυνα, αυτή η θεραπεία
ενυδατώνει άμεσα και ισορροπεί, ενισχύοντας την οξυγόνωση
των κυττάρων του δέρματος. Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα της
αποκλειστικής

σειράς Oligo, μία εξελιγμένη φόρμουλα που

συνδυάζει δυναμικά συστατικά όπως τα φύκια και η Chlorella,
εξασφαλίζει ένα δέρμα, καλά προστατευμένo από το αστικό
περιβάλλον.

4) Soothing Skin Saviour – 50λ / € 90
Καταπραΰνει, ενυδατώνει, ανανεώνει
Το μυστικό για να καταπραΰνει ακόμη και το πιο ευαίσθητο δέρμα
έγκειται στην εξαιρετική ανάμειξη των ορυκτών και των αιθέριων
ελαίων. Το δέρμα προετοιμάζεται με απαλό καθαρισμό και
απολέπιση πριν αφεθεί στην εφαρμογή της πολυτελούς μάσκας. Η
γενναιόδωρη εφαρμογή των φυκιών και της φόρμουλας τύπου
καολίνη λειαίνει και θρέφει το δέρμα αποκαλύπτοντας μια απόλυτα
ήρεμη και ανακουφισμένη επιδερμίδα.

5) Age Defend – 50λ/ € 90
Αντί-γήρανση, σύσφιξη, τόνωση
Επαναπροσδιορίστε το πώς γερνάει το δέρμα με την αναζωογονητική
θεραπεία προσώπου. Τα σημάδια της γήρανσης εξαφανίζονται καθώς
τα αιθέρια έλαια και τα μέταλλα κάνουν απαλό μασάζ στο δέρμα
βελτιώνοντας τον τόνο και την ελαστικότητά του. Τα εκχυλίσματα
από Άγριο Μεξικάνικο Yam τα οποία βοηθούν στην ωρίμανση του
δέρματος, και το ρύζι, παρέχουν την απόλυτη άμυνα κατά του
περιβάλλοντος, και τη διατήρηση της νεανικής λάμψης σε κυτταρικό
επίπεδο.

6) Cryo Time Freeze– 50λ/ € 100
Άμεση λάμψη, τόνωση
Μια εμπειρία τόνωσης του δέρματος, αυτή η περιποίηση προσώπου
χρησιμοποιεί τις αντιγηραντικές δράσεις της κρυοθεραπείας με
100% Δραστικό Ορό για να ενισχύσει την τελειότητα του δέρματος

σε κυτταρικό επίπεδο. Συνοδευόμενο από ένα ουδέτερο καλλυντικό
προϊόν

που

περιέχει

Wild

Indigo,

αυτό

το

κομψό

άγγιγμα

ενεργοποιεί την απελευθέρωση των Β-ενδορφινών, πλημμυρίζοντας
το σώμα με μια συνολική αίσθηση ευημερίας.

7) Sublime Radiance Express – 25λ/ € 50
Ανανέωση, σύσφιξη, υγιή εμφάνιση
Ιδανική για όλους τους τύπους δέρματος, ο έξυπνος συνδυασμός
καθαρισμού, απολέπισης και μάσκας, επιτρέπει ακόμα και στο πιο
πολυάσχολο άτομο να αποκτήσει μία εμπειρία στιγμιαίας φρεσκάδας.
Τα

άμεσα

και

δραστικά

αποτελέσματα

αφήνουν

το

δέρμα

ενυδατωμένο, απαλό και υγιές

Ειδική Συλλογή
1) Exquisite Miracle Eyes – 25λ /€ 50 45λ / €90
Λάμψη, αναζωογόνηση
Μια εξαιρετική θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη για την ευαίσθητη
περιοχή των ματιών, η οποία συγκεντρώνει ένα μοναδικό συνδυασμό
μάσκας περιγράμματος και εξειδικευμένου λεμφικού μασάζ, ιδανικό
για τη μείωση των σημαδιών της γήρανσης και του άγχους. Η
κρυοθεραπεία με παγάκια μειώνει το πρήξιμο και ανανεώνει τα
μάτια. Τέλος, η θεϊκή εφαρμογή της θαυματουργής κρέμας ματιών,
ολοκληρώνει τη συνολική εμπειρία της φροντίδας των ματιών.

2) Décolleté Revitalizer – 45λ /€ 60
Αναζωογόνηση, ενυδάτωση
Με μικρο χάντρες από φύκια η μοναδική διπλή δράση απολέπισης
καθαρίζει και μαλακώνει το δέρμα αμέσως φωτίζοντας την επιδερμίδα.
Λεπτές γραμμές και τα σημάδια της γήρανσης εξαλείφονται απαλά
καθώς τα θαλάσσια εκχυλίσματα και τα αιθέρια έλαια της σύσφιξης, και
η μάσκα απολέπισης σώματος διεισδύουν βαθιά αποκαλύπτοντας μια
εμφανώς πιο σφιχτή, λεία και ενυδατωμένη επιδερμίδα.

Anne Semonin Συλλογή Μασάζ
Η Anne Semonin αντλεί την έμπνευσή της από όλο τον κόσμο
για

να

σας προσφέρει έναν ευχάριστο, αποτελεσματικό, με

κορυφαία
μοναδικές

εμπειρία

μασάζ.

θεραπείες,

Επιλέξτε

συνδυάζοντας

ανάμεσα
μία

από

τις

καινοτόμο

4

σειρά

τεχνικών μασάζ και μίξεις λαδιών, παρέχοντας μια θεραπεία
που λειτουργεί ειδικά για εσάς κάθε φορά.

1) Aroma Energizer – 25λ - €45 / 55λ - €90 / 1ω
25λ/-€120
Ανόρθωση, απελευθέρωση της συσσωρευμένης έντασης
Από την παράδοση του εξωτικού ayurveda, το ζεστό άρωμα του
τζίντζερ, διεγείρει και ανεβάζει τις αισθήσεις. Εμπλουτισμένο με
βιταμίνη Ε αυτό το απολαυστικό θρεπτικό λάδι είναι απόλυτα
συνδυασμένο με τις κλασικές τεχνικές για βαθύ καθαρισμό των
ιστών για να ζωντανέψει τις αισθήσεις και να απελευθερώσει την
ένταση από τους μυς.

2) Pure Rejuvenation – 25λ - €45 / 55λ - €90 / 1ω
25λ- €120
Προστασία, ανανέωση
Σχεδιασμένο για να παντρέψει άψογα την θεραπεία προστασίας και
την απόλυτα χαλαρωτική φροντίδα. Διαρκείς, ρυθμικές κινήσεις
γλιστρούν σε όλο το μήκος του σώματος, ενώ τα Ωμέγα 3 και 6 που
βρίσκονται στο cranberry και οι βιταμίνες Α & Ε από το ελαιόλαδο,
διεισδύουν βαθιά στο δέρμα ,επίτευξη της μέγιστης αναγέννησης του
δέρματος.

3) Vital Detox – 25λ -€45 / 55λ -€90 /1ω 25λ €120
Αποτοξίνωση, τόνωση, ανανέωση
Η μεγαλειώδης συνέργεια του λεμονόχορτου και της μέντας εισάγεται
στο σώμα με τη χρήση εξειδικευμένων λεμφικών τεχνικών για να
απελευθερώσουν αποτελεσματικά τις τοξίνες και να τονώσουν την
κυκλοφορία. Η αυξημένη κυκλοφορία βελτιώνει τον οργανισμό και

αφήνει το σώμα ελαφρύ και ανανεωμένο.

4) Relax & Renew – 25λ - €45 / 55λ - €90 / 1ω
25λ- €120
Τόνωση, χαλάρωση, αποκατάσταση.
Το φουντούκι και το σουσάμι αποτελούν μια πλούσια βάση ελαίων
για να διευκολύνει τις αργές, ρέουσες κινήσεις αυτής της αντιστρές
θεραπείας για όλο το σώμα. Τα έλαια από λεβάντα και μανταρίνι
που εκχύνονται διαπερνούν εύκολα το δέρμα απελευθερώνοντας την
ένταση

που

βρίσκεται αποθηκευμένη

βαθιά

μέσα στους μυς,

χαλαρώνοντας όλο το σώμα.

5) Volcanic Thermal Stones – 1ω 15λ / €115
Χαλαρωτικό, Ισχυρό
Οι μύες ενδίδουν στην ήπια αλλά ισχυρή ζεστασιά από τις μαύρες πέτρες
βασάλτη, απελευθερώνοντας την ένταση και δίνοντας μία συνολική
αίσθηση χαλάρωσης. Οι θερμαινόμενες πέτρες, εμποτισμένες με αιώνες
αρχαίων πηγών ενέργειας, είναι επιδέξια συνδυασμένες με το τέλειο
μείγμα αιθέριων ελαίων, που έχουν σχεδιαστεί για να διεγείρουν τις
αισθήσεις και να χαλαρώσουν το σώμα και το μυαλό.

6) Anti-fatigue Back Remedy – 55λ / €100
Απελευθέρωση της έντασης, αποκατάσταση
Μια εξαιρετική λύση που δημιουργήθηκε για να ανακουφίσει την
ένταση που αποθηκεύεται στην πλάτη, τον αυχένα και τους ώμους
και

να

μειώσει

την

κούραση.

Ο

εξαιρετικός

συνδυασμός

της

θερμότητας, των ορυκτών και των ελαίων, ξεκινάει με μία πλούσια
εφαρμογή της θερμαινόμενης μάσκας από λάσπη με μεταλλικά
στοιχεία για να απελευθερώσει την ακαμψία, την πίεση και το άγχος
στους μυς. Αυτό ακολουθείται από ένα μασάζ με έλαια τα οποία
αναμειγνύονται ακριβώς ώστε να ανταποκρίνονται τις ανάγκες σας.
Τόσο αναζωογονητική όσο και χαλαρωτική, η θεραπεία αυτή αφήνει
όλο το σώμα, με πλήρη αίσθηση ευημερίας.

Anne Semonin Συλλογή Σώματος
Μία πλούσια συλλογή από προηγμένες θεραπείες σώματος
επιλέγονται προσεκτικά για την αντιμετώπιση των ειδικών
αναγκών, είτε αποκαλύπτοντας μια φυσική λάμψη, τόνωση και
σύσφιξη ή την ηλικία της άμυνας. Κάθε θεραπεία είναι
πραγματικά ένα μοναδικό ταξίδι.

1) Silhouette Re-sculptor 55λ- €95 / 75λ- € 110
Σύσφιξη, εξάλειψη της κυτταρίτιδας, τονωτική δράση
Το

εκχύλισμα

Sea

Lotus,

μία

καινοτόμος

επιστημονική

ανακάλυψη, κρατά το μυστικό για πιο λεία επιδερμίδα. Μία
αποκλειστική
συνδυασμό

απολέπιση

Lipoliss

gel

ακολουθείται από ένα
και

τονωτικού

εμπνευσμένο

μασάζ,

με

στόχο

συγκεκριμένες περιοχές του λιπώδους ιστού. Το αναζωογονητικό
μασάζ

στην

κοιλιακή

χώρα

και

η

μάσκα

διαμόρφωσης

περιγράμματος σώματος, εξαλείφουν περαιτέρω τις τοξίνες που
συμβάλλουν στο σχηματισμό της κυτταρίτιδας, με αποτέλεσμα μια
ομαλή και βελούδινη μαλακό δέρμα.
55 λεπτά χωρίς απολέπιση
75επτά η πλήρης θεραπεία

2) Glowing Mother-to-be – 1ω 25λ / €110
Περιποίηση, ανανέωση, λάμψη
Φροντίστε το σώμα σας σε αυτόν το πολύτιμο χρόνο με μία ειδικά
σχεδιασμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση μυϊκών πόνων, την
μείωση υγρών και την συνολική ανανέωση του προσώπου και του
σώματος.

Ο

συνδυασμός

του

ειδικού

μασάζ

εγκυμοσύνης

και

προσώπου συνδυάζονται σε μία ενιαία ευχαρίστηση διώχνοντας την
κόπωση και αποκαλύπτοντας το λαμπερό εαυτό σας.

3) Pure Detox Wrap Experience 55min /€100
Detoxifying, purifying, uplifting
Τυλίξτε το σώμα σας σε ένα κουκούλι από Spirulina μικρο-φύκια
για να διεγείρετε την απελευθέρωση τοξινών και να καθαρίσετε το
δέρμα

σας

.

Μία

προ-απολέπιση

από αλάτι της θάλασσας, σε

συνδυασμό με το διεγερτικό λεμονόχορτο και λάδι σώματος από

μέντα, προετοιμάζει το δέρμα για την μάσκα σώματος από πράσινα
άλγη και φύκια, πλούσια σε ιώδιο και ισχυρά θαλάσσια στοιχεία.
Μαζί, όλα αυτά τα δυναμικά συστατικά καθαρίζουν και δίνουν
ενέργεια.

4) Hydra-intense Wrap Experience 55min /€100
Soothing, re-hydrating, healing
Μια θαυμάσια ήπια θεραπεία κατάλληλη ακόμα και

για το πιο

ευαίσθητο δέρμα. Επιλέξτε το αντι-οξειδωτικό ή το χαλαρωτικό λάδι σε
ανάμειξη με το Noirmoutier αλάτι της θάλασσας, εμπλουτισμένο με
θαλάσσια μέταλλα, για την απολέπιση και τον εμπλουτισμό. Ένας
φάκελος από

ροζ άργιλο

περιβάλλει το σώμα αναπληρώνοντας τα

θρεπτικά συστατικά καθώς θεραπεύει και ενυδατώνει άμεσα.

5) Supreme Anti-ageing Manicure – 45λ/ €60
Πολυτελής, Ενυδατική,Λάμψη
Τα πετσάκια και τα νύχια διαμορφώνονται προς την τελειότητα μετά
από εφαρμογή της θερμαινόμενης απολέπισης. Τα σημάδια γήρανσης
και
αφυδάτωση
επωφελούνται
από
την
εισαγωγή
της
αντιγηραντικής κρέμας χεριών. Ενεργώντας σαν αόρατο γάντι η
έντονα θρεπτική, εύκολα απορροφώμενη κρέμα έχει ως αποτέλεσμα
τα χέρια να ακτινοβολούν υγεία και νεανική λάμψη.

6) Perfect Feet Pedicure – 45λ/ €60
Εξομάλυνση, ενυδάτωση, τόνωση
Η τέλεια θεραπεία ποδιών ξεκινά με μια βαθιά απολέπιση και
ενυδατική μάσκα ποδιών, οι οποίες μαζί, μαλακώνουν το δέρμα και
το κάνουν πιο απαλό. Μόλις φτιαχτούν τα νύχια και τα πετσάκια, στα
πόδια και στα πέλματα εφαρμόζεται μία θεραπεία χαλάρωσης, με

τονωτικό τζελ. Τα πόδια τα αισθάνεστε βελούδινα και ελαφρύτερα
και από τον αέρα. βελούδινη αίσθηση.

Anne Semonin Συλλογή Polish and Wrap
Ικανοποιήστε τις αισθήσεις σας με το Anne Semonin κλασικό
περιτύλιγμα και τη συλλογή scrub που δημιουργήθηκε για να
είναι μοναδικό όπως εσείς. Στην καρδιά του καθένα σας μία
μοναδική εμπειρία, είναι ο συνδυασμός αιθέριων ελαίων,
ιχνοστοιχείων και θαλάσσιων συστατικών που αναμιγνύοντε και
εξασφαλίζουν θρέψη, και λάμψη στο δέρμα σας και ένα
πραγματικά χαλαρό σώμα.

1) Nude Scrub – 25λ/ €48
Ενυδατική, θρεπτική, καταπραϋντική
Μια γρήγορη απολέπιση με το Nude Sea Salt & White Sand
Scrub, αφήνει την επιδερμίδα λεία και ενυδατωμένη. Οι
θερμαντικές και θρεπτικές ιδιότητες αυτού του scrub εξασφαλίζουν
μια χαλαρωτική εμπειρία και ορατά αποτελέσματα.

2) Nude Sand Warming Body Polish & Massage
Ritual 1ω 25λ /€130
Θεραπεία Σώματος στα μέτρα σας
Η Anne Semonin δημιούργησε 4 πολυτελείς θεραπείες χαλάρωσης
του σώματος, συνδυάζοντας τα δραστικά αποτελέσματα της
θερμαντικής Nude Sand από τα Bora Bora με την ύψιστη ποιότητα
από μίγματα αιθέριων ελαίων. Για να κάνετε την εμπειρία
αποκλειστικά δική σας, επιλέξτε οποιοδήποτε από τα παρακάτω
ώστε να ταιριάζει στην διάθεσή σας και τις ανάγκες σας.
Αναζωογόνηση & Τόνωση με τζίντζερ και βιταμίνη Ε για να
διευκολύνει την ένταση των μυών και να ενισχύσει την
κυκλοφορία
Αντιοξειδωτικό & βιταμίνη, ένα ισχυρό μείγμα από cranberry
και
ελαιόλαδο,
γεμάτο
με
αντιοξειδωτικά,
για
την
αποκατάσταση της φυσικής λάμψης του δέρματος
Αποτοξινώνοντας & αποστραγγίζοντας, η τονωτική μέντα και το
λεμονόχορτο ζωντανεύουν

τις αισθήσεις και επιταχύνουν την

απομάκρυνση των τοξινών Θρέψη και χαλάρωση, ένα λεπτό
μείγμα από αγνά αιθέρια έλαια για να απελευθερώσει την
αποθηκευμένη ένταση.

3) Aroma Salt Fusion - 55λ/ €110
Θρεψη
Μια εξατομικευμένη αγωγή που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει
την απορρόφηση των ανόργανων συστατικών μέσω του δέρματος. Το
θερμαντικό έλαιο εφαρμόζεται στο σώμα και ακολουθείται από ένα
στρώμα απολέπισης από αρωματικά άλατα. Μόλις καθαριστεί, το
σώμα είναι τυλιγμένο και μια απίστευτα πλούσια, διεισδυτική
βοτανική μάσκα μαλλιών απλώνεται με μασάζ στο τριχωτό της
κεφαλής για την απόλυτη χαλάρωση.

