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FACE
TREATMENTS



Express Mediterranean Skin Food

Βασισμένη στην θεραπεία Mediterranean skin food , αποτελεί μια σύντομη
αλλά ολοκληρωμένη περιποίηση με άμεσα αναζωογονητικά αποτελέσματα .
Συμπληρώνει ιδανικά τις θεραπείες σώματος, για μια ολοκληρωμένη
εμπειρία χαλάρωσης και ομορφιάς .

Διάρκεια 30΄

 Καθαρισμός πρόσωπο & μάτια
 Απολέπιση
 Μάσκα προσώπου
 Κρέμα προσώπου & ματιών



AQUA BEELICIOUS

Η αναζωογονητική περιποίηση βαθιάς ενυδάτωσης με τη σειρά AQUA
BEELICIOUS, εφοδιάζει το δέρμα με εξαιρετικά ενυδατικά εκχυλίσματα
λουλουδιών και μελιού καθώς και με ισχυρά αντιοξειδωτικά & πρεβιοτικά , για
μια υγιή λαμπερή και δροσερή επιδερμίδα .
Το δέρμα ενυδατώνεται βαθιά και θωρακίζεται αποτελεσματικά ενάντια σε
εξωτερικές περιβαλλοντικές επιθέσεις που μπορούν να προκαλέσουν
πρόωρη γήρανση, ερεθισμούς και ατέλειες .

Honey & �ower deep hydration treatment

Διάρκεια 50΄

 Καθαρισμός πρόσωπο & μάτια
 Απολέπιση
 Μασάζ προσώπου
 Ενυδατική μάσκα προσώπου
 AQUA BEELICIOUS booster
 BEESSENTIAL OIL
 AQUA BEELICIOUS κρέμα προσώπου & ματιών



BEE RADIANT 

Περιποίηση που ενεργοποιεί τη νεότητα της επιδερμίδας και συμβάλλει στην 
τόνωση των κυτταρικών λειτουργιών, με στόχο να καθυστερήσει και να 
επιδιορθώσει τα σημάδια γήρανσης, προάγοντας τη φυσική λάμψη και 
νεανικότητα της επιδερμίδας.
Η εφαρμογή των προϊόντων BEE RADIANT σε συνδυασμό με εξειδικευμένο 
μασάζ λείανσης και αναζωογόνησης, αποκαλύπτει μια πιο φωτεινή, λεία και 
απαλή επιδερμίδα. 

Διάρκεια 50΄

 Καθαρισμός πρόσωπο & μάτια
 Απολέπιση με δράση λάμψης (μύρτιλο)
 Massage λείανσης & λάμψης προσώπου ( 20΄)
 Μάσκα ματιών
 Μάσκα λάμψης
 Bee Radiant ορός
 Β eessential oil
 Bee Radiant κρέμα ματιών & προσώπου

(σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες )

3D Skin Α ctivation Treatment



WINE ELIXIR

Αντιγηραντική περιποίηση που ξυπνά τη νεότητα της επιδερμίδας . Το
αντιρυτιδικό και ανορθωτικό μασάζ σε συνδυασμό με την πανίσχυρη δράση
που προσφέρουν οι πολυφαινόλες από τα αμπέλια Σαντορίνης στην σειρά
WINE ELIXIR, επαναφέρουν την νεανικότητα της επιδερμίδας . Οι ρυτίδες
μειώνονται, η επιδερμίδα γίνεται πιο σφριγηλή και το περίγραμμα του
προσώπου σμιλεύεται χάρη στo lifting e�ect .

Διάρκεια 50΄

 Ντεμακιγιάζ και καθαρισμός πρόσωπο & μάτια
 Απολέπιση
 Αντιρυτιδικό & ανορθωτικό μασάζ προσώπου με λάδι WINE ELIXIR
 Αντιρυτιδική μάσκα ματιών με σταφύλι
 Αντιρυτιδική μάσκα προσώπου με σταφύλι
 WINE ELIXIR ορός
 WINE ELIXIR κρέμα προσώπου & ματιών

Youth Awakening Treatment



Men’s Facial Treatment

Αναζωογονητικός συνδυασμός εντατικής περιποίησης προσώπου και
μασάζ πλάτης που προσφέρει χαλάρωση και ευεξία . Η περιποίηση με την
εξειδικευμένη σειρά Men’s Care με κάρδαμο και κέδρο τονώνει και
ενυδατώνει την επιδερμίδα του προσώπου αλλά και των ματιών
διώχνοντας τα σημάδια της κούρασης .

Διάρκεια 50΄

 APIVITA Μασάζ πλάτης
 Καθαρισμός προσώπου
 Απολέπιση
 APIVITA μασάζ προσώπου
 Μάσκα ματιών
 Express μάσκα προσώπου (σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες )
 Men’s Care κρέμα για πρόσωπο & μάτια





BODY 
TREATMENTS



 



APIVITA SIGNATURE MASSAGE

Η υπογραφή της APIVITA σε έναν συνδυασμό από παραδοσιακές και 
σύγχρονες τεχνικές μασάζ όπως shiatsu, ρεφλεξολογία , deep tissue & 
aromatherapy massage. 
Ο μοναδικός αυτός συνδυασμός ολοκληρώνεται με ειδικές πιέσεις σε 
ενεργειακά σημεία χρησιμοποιώντας πουγκιά με βότανα από την ελληνική 
φύση. Σώμα και πνεύμα χαλαρώνουν και αναζωογονούνται.

Διάρκεια 60΄



AROMATHERAPY MASSAGE

Μασάζ αναζωογόνησης που αξιοποιεί πλήρως την βαθιά γνώση της
APIVITA στην Αρωματοθεραπεία . Επιλέξτε τους μοναδικούς
συνδυασμούς αιθέριων ελαίων και τα εξειδικευμένα μασάζ και
απολαύστε την ευεργετική επίδραση τόσο στο σώμα όσο και στην
διάθεση .

Διάρκεια 55΄

 Χαλαρωτικό – Distress μασάζ
 Αναζωογονητικό – Energizing μασάζ
 Μυοχαλαρωτικό - Muscle relief μασάζ



ROYAL HONEY

Πολυτελής αντιγηραντική και αναπλαστική περιποίηση με φρέσκο βασιλικό 
πολτό και μέλι από τις κυψέλες της APIVITA. Ο βασιλικός πολτός, γνωστός 
ως ελιξίριο νεότητας, προσφέρει εντατική θρέψη, ανάπλαση και 
αναζωογόνηση ακόμη και στην πιο απαιτητική επιδερμίδα. 
Μια γλυκιά εμπειρία ομορφιάς που βελτιώνει την υφή του δέρματος και 
χαρίζει μοναδική αίσθηση χαλάρωσης και ευεξίας.

Διάρκεια 60΄

 Απολέπιση σώματος royal honey scrub
 Ενυδάτωση & Μασάζ σώματος με royal honey κρέμα

σώματος & αμυγδαλέλαιο (Β ody mask wrap )
 Καθαρισμός προσώπου
 Μάσκα με βασιλικό πολτό
 Κρέμα προσώπου



APIVITA FOOT RITUAL

Αναζωογονητικό μασάζ για ξεκούραστα πόδια . Μια σύντομη αλλά άκρως
ευεργετική τελετουργία που ανακουφίζει, ξεκουράζει και περιποιείται
συνδυάζοντας το μασάζ με ρεφλεξολογικές μαλάξεις και ενυδάτωση σε
πέλματα και φτέρνες .

Διάρκεια 30΄



APIVITA BODY SCRUBS

Απολέπιση για εντυπωσιακή αναζωογόνηση και ανανέωση της επιδερμίδας. 
Απαλλάσσει το δέρμα από τα νεκρά κύτταρα και ενεργοποιεί τη 
μικροκυκλοφορία . Συμβάλλει στην αποτοξίνωση της επιδερμίδας και προσφέρει 
μοναδική απαλότητα και μεταξένια υφή. 

Διάρκεια 30 ΄

 Pure Jasmine θεραπεία απολέπισης
 Royal Honey θεραπεία απολέπισης





APIVITA

“Pollinate beauty”


