Kinsterna Spa
Το Kinsterna Spa βρίσκεται στην καρδιά του
αρχοντικού και αντλεί τη μυστηριώδη ενέργειά του
από την αιώνια πηγή. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του
έχει δημιουργήσει έναν μυστηριακό χώρο που καθώς
ξεδιπλώνεται, σας οδηγεί από το ημίφως του χώρου
υποδοχής στον ηλιόλουστο κεντρικό χώρο με το
εξαγνιστικό χαμάμ, το θερμαινόμενο υδρομασάζ,
τις χαλαρωτικές καμπίνες Razul & Water Paradise
και την αναζωογονητική φροντίδα των έμπειρων
θεραπευτών του και ολοκληρώνεται στον εξωτερικό
του χώρο, όπου βρίσκεται το ιδιαίτερα φωτισμένο
jacuzzi με θέα στο Βράχο της Μονεμβασιάς.

Kinsterna Spa Facilities
- Πλήρως εξοπλισμένα γυναικεία και ανδρικά αποδυτήρια
- Κοινόχρηστος χώρος υδροθεραπείας που περιλαμβάνει:
- Κοινόχρηστος χώρος υδροθεραπείας που περιλαμβάνει
Οθωμανικό Χαμάμ με αρωματικά έλαια
Πάγο για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος
Ζώνη καταιονισμού με επιλογές προγραμμάτων
Εσωτερικό θερμαινόμενο τζακούζι
Εξωτερικό τζακούζι
Καμπίνα Rhassoul με θερμαινόμενες ψηφιδωτές επιφάνειες που ανακουφίζουν και
στεγνώνουν το σώμα σας- Ιδιωτική καμπίνα θεραπειών προσώπου, σώματος και
μασάζ
- Ιδιωτική διπλή θερμαινόμενη σουίτα θεραπειών προσώπου, σώματος και μασάζ
- Χώρος περιποίησης χεριών και ποδιών
- Κομμωτήριο
- Διαμορφωμένος εσωτερικός και εξωτερικός χώρος χαλάρωσης με εξοπλισμένο
μπαρ από ποικιλία ζεστών και κρύων αφεψημάτων και φρέσκα φρούτα

Kinsterna Spa Signature Treatments
Candle Massage / Διάρκεια: 50 λεπτά - 120€
Μέσα σε μια γαλήνια αρωματισμένη ατμόσφαιρα, το μασάζ με τα ζεστά κεριά δημιουργεί
μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Το φίνο κρεμώδες ζεστό κερί ρέει πάνω στο σώμα θρέφοντας
σε βάθος το δέρμα, ενώ ένας συνδυασμός μαλάξεων, τεντωμάτων και απαλών πιέσεων
χαλαρώνουν το μυικό σύστημα και σας προσκαλούν σε μια απολαυστική απόδραση των
αισθήσεων.

Grape Expectations / Διάρκεια: 60 λεπτά – 90€
Αυτή η αναζωογονητική περιποίηση θα ανανεώσει το δέρμα σας στο έπακρο! Ένα τονωτικό
πίλινγκ σώματος που ακολουθείται από μια θρεπτική , αντιγηραντική μάσκα καθώς σας
παρασέρνει ένα φοβερά ηρεμιστικό μασάζ κεφαλής… Η δύναμη της πολυφενόλης που
βρίσκεται στους καρπούς και στο δέρμα του κόκκινου σταφυλιού, με αντιοξειδωτική δράση
20 φορές πιο ισχυρή από αυτή της βιταμίνης C, θα σας προσφέρουν μια υγιή και λαμπερή
επιδερμίδα!

Cryo Time Freeze / Διάρκεια: 60 λεπτά– 95€
Μια άψογη εμπειρία λάμψης , αυτή η θεραπεία χρησιμοποιεί τις ευεργετικές ιδιότητες της
κρυοθεραπείας με το 100% Active Serum για να ενδυναμώσει τη σφριγηλότητα του
προσώπου σε κυτταρικό επίπεδο. Εμπλουτισμένη με εκχύλισμα από Wild Indigo (Άγριο
λουλάκι), κύριο συστατικό της νεύρο-κοσμετολογίας, που ενεργοποιεί την απελευθέρωση
την Β- ενδορφίνων , πλημυρίζει το σώμα με μια αίσθηση ευημερίας!

Invigorative Orange Scrub / Διάρκεια: 35 λεπτά - 40€
Απολέπιση με πορτοκάλι, λεμόνι σε συνδυασμό με ζεστό λάδι που αγκαλιάζει το δέρμα και
ενισχύει τη δράση των συστατικών τρέφοντας την επιδερμίδα σε βάθος.

Shine Treatment / Διάρκεια: 35 λεπτά - 40€
Συνύπαρξη της πλούσιας θαλάσσιας δύναμης σε μια αναζωογονητική θεραπεία για λάμψη
και ενυδάτωση, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της επιδερμίδας σας.

Indoor Spa Section
Kinsterna Spa Initiation / Διάρκεια: 45 λεπτά- 25€ ανά άτομο
Ξεκινήστε το ταξίδι στο Kinsterna Spa από την υγρή ζώνη δίνοντας στον εαυτό σας τη
δυνατότητα να γευτεί την αναζωογόνηση που προσφέρουν οι υδροθεραπείες.

Ottoman Hammam / Διάρκεια: 30 λεπτά – 15€ ανά άτομο
Αποτοξίνωση και απολέπιση. Σας προσφέρουμε ένα πήλινγκ το οποίο μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε οι ίδιοι όσο χαλαρώνετε στο Χαμάμ.

Jacuzzi & Rhassoul / Διάρκεια: 30 λεπτά – 15€ ανά άτομο
Χαλάρωση στο Jacuzzi και Rhassoul με ευεργετική μάσκα προσώπου.

Περιποιήσεις Σώματος
Cocon Detox with Sea Self-Ηeating Mud / Διάρκεια: 60 λεπτά - 85€
Απολαυστική περιποίηση με μάσκα αυτοθερμαινόμενης θαλάσσιας λάσπης με εναλλαγές
θερμού – δροσερού που αποτοξινώνει τον οργανισμό, καταπραΰνει μυοσκελετικούς
πόνους, ενώ αισθάνεστε το σώμα σας πολύ πιο ελαφρύ και ανακουφισμένο. Η φροντίδα
ξεκινά με απολέπιση, ακολουθεί περιτύλιγμα με το θαλάσσιο ζεστό κουκούλι και εφαρμογή
ενυδατικής κρέμας για τελείωμα.

Thermal Algotherapy / Διάρκεια: 40 λεπτά - 75€
Αντιμετωπίζει και καταπραϋνει πόνους πλάτης, αυχένα και μέσης. Μετά από βαθύ
καθαρισμό του δέρματος εφαρμόζεται αναβράζουσα μάσκα από θαλάσσια λάσπη που
δημιουργεί χιλιάδες μικροκάψουλες οι οποίες απελευθερώνουν ενεργά θαλάσσια
συστατικά ικανά να αντιμετωπίσουν και να ανακουφίσουν προβλήματα πόνων και
πιασμένων μυών. Ακολουθεί μασάζ την ώρα που απλώνεται η τελική κρέμα.

Veil of Gold / Διάρκεια: 60 λεπτά - 90€
Ευεξία-Ενυδάτωση-Αντιγήρανση με μία ολοκληρωμένη περιποίηση σώματος για
αποτοξίνωση, ενυδάτωση, αντιγήρανση, ανανέωση, αναζωογόνηση, ευεξία, μέσα από την
πολυτέλεια του χρυσού και τις λεπτές ευωδιές των λουλουδιών των αγρών και της ερήμου.
Η Αρτεμισία, το λουλούδι του Πάθους, ιχνοστοιχεία, μέταλλα όπως ο χρυσός, άρωμα
ασπρολούλουδων και μάργαρο, σας μεταφέρουν σε ένα μαγικό ταξίδι αισθήσεων και ροής
θετικής ενέργειας, τυλίγοντάς σας σε ένα πέπλο χρυσού. Μια αξέχαστη εμπειρία που
αναδεικνύει το μαύρισμά σας!

Aroma Mineral Rhassoul / Διάρκεια: 60 λεπτά - 90€
Αυτή η θεραπεία σμίγει συστατικά της παράδοσης της Ανατολής με ιδιαίτερα ελκυστικές
και σαγηνευτικές ευωδιές. Φυσικός μεταλλικός άργιλος από το Μαρόκκο, το Rhassoul, εδώ
και εκατοντάδες χρόνια προσφέρει τις καθαριστικές, απαλυντικές, συσφικτικές και
αναζωογονητικές του ικανότητες στο σώμα. Οι λεπτές μυρωδιές από αιθέρια έλαια
γιασεμιού και τριαντάφυλλου σας χαλαρώνουν ενώ το δέρμα σας ενυδατώνεται και
θρέφεται από έλαιο αργάν.

Oligomer Foam Massage / Διάρκεια: 60 λεπτά - 85€
Μοναδική εμπειρία χαλάρωσης για το σώμα σας, αυτή η ξεχωριστή περιποίηση
ανακουφίζει, χαλαρώνει, ενδυναμώνει το δέρμα σας, απομακρύνει εντάσεις προσφέροντας
σας ασύγκριτη αίσθηση ξεκούρασης κι αναζωογόνησης. Με φυσικά θαλάσσια σφουγγάρια
κι απαλό κρεμώδες καθαριστικό γίνεται θερμή αφρώδης μάλαξη σε όλο το σώμα για 20
λεπτά. Ακολουθεί περιτύλιγμα θαλασσινού νερού σε όλο το σώμα με μάσκα που
τονώνει, καταπραϋνει κι ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος.
Η τελετουργία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή κρέμας που σαν προστατευτικό
πέπλο χαρίζει βαθειά ενυδάτωση και λάμψη στο δέρμα σας.

Περιποιήσεις Προσώπου
Made to Measure / Διάρκεια: 60 λεπτά – 80€
Μια εμπειρία τόσο ξεχωριστή όσο εσείς! Aνάμειξη αρωματικών ελαίων και ιχνοστοιχείων
σε συνδυασμό με μια προσαρμοσμένη στο δέρμα σας θεραπεία σε μάτια πρόσωπο και
ντεκολτέ μπορεί ιδανικά να ενυδατώσει , να αναζωογονήσει, να αποσυμφορήσει, να
ισορροπήσει, ή να αποτοξινώσει ανάλογα με τον τύπο του δέρματός σας. Αξεπέραστη στο
να αναδεικνύει την φυσική ομορφιά του δέρματος. Μια ολοκληρωμένη θεραπεία,
σχεδιασμένη να απευθύνεται στις ανάγκες σας.

Hydration and Radiance with 1001 Flowers / Διάρκεια: 60 λεπτά - 80€
Αφεθείτε σε ένα ταξίδι αισθήσεων σπαρμένο με 1001 λουλούδια. H aυτοθερμαινόμενη
πούδρα λουλουδιών απελευθερώνει χιλιάδες φυσαλίδες σε ηλιακό πλέγμα και σπονδυλική
στήλη προξενώντας γλυκιά θερμότητα κατά τη διάρκεια της περιποίησης και βαθειά
χαλάρωση. Ένας θησαυρός εξωτικής απαλότητας με μέλι την ώρα της μάλαξης, ενυδατώνει
και θρέφει ενώ αφυπνίζει όλες σας τις αισθήσεις. Αποκτήστε λάμψη-ενυδάτωση και
απαλότητα με την αλάθητη συνταγή ομορφιάς από «1001 λουλούδια «Mοnoi».

Extended Youth / Διάρκεια: 60 λεπτά - 80€
Αντιρυτιδική – Συσφικτική θεραπεία που αυξάνει την αντίσταση του δέρματος για
παρατεταμένη νεότητα. Τα θαλάσσια μακρομόρια συντελούν στην αναδόμηση των
κυττάρων και στην παραγωγή του κολλαγόνου και της ελαστίνης. Θαλάσσια ρετινόλη και
υαλουρονικό επαναφέρουν την όψη της νεότητας αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του
προσώπου σας. Αποτελεσματική φροντίδα λάμψης – σύσφιξης και λείανσης των ρυτίδων
με 100% φυσικά – δραστικά συστατικά του θαλάσσιου πλούτου – που ενδυναμώνουν την
επιδερμίδα σας, ενάντια στην φθορά του χρόνου.

Golden Veil Lifting / Διάρκεια: 60 λεπτά - 100€
Αντιρυτιδική και τονωτική. Σμύρνα, Λιβάνι και αρώματα από διάφορα λουλούδια όπως η
Αρτεμησία και το λουλούδι του πάθους. Η θεραπεία αυτή μειώνει το βάθος των ρυτίδων
απαλύνοντας το δέρμα. Απολέπιση, ζεστό μασάζ με ένα εξωτικό βάλσαμο και η τελική
μάσκα με κερί από μέλισσες και Χρυσό 24 καρατίων αφήνουν στο πρόσωπό σας μια
αίσθηση ανόρθωσης και μια λάμψη που διαρκεί!

Hydra Blue / Διάρκεια: 60 λεπτά - 70€
Ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη περιποίηση που ενυδατώνει, καθαρίζει ή καταπραΰνει
ανάλογα με τις ανάγκες τις επιδερμίδας σας . Δρα σε μόλις λίγα λεπτά. Ταυτόχρονα
ενεργοποιεί τις πρωτεΐνες που συμβάλλουν στην κυτταρική συνοχή, για ενδυνάμωση του
δερμικού ιστού, ενώ η μάσκα με θαλάσσιο ζεόλιθο, καολίνη και oxygenol, καθαρίζει σε
βάθος, οξυγονώνει και αποτοξινώνει κάνοντας το δέρμα σας να αναπνέει καλύτερα.

Μασάζ

Harmony / Διάρκεια: 50 λεπτά - 120€
Ολοκληρωτικό μασάζ αρωματοθεραπείας με μίγμα από αιθέρια έλαια . Μοναδική
θεραπεία ανατολικών τεχνικών με σκοπό να ανακουφίσει το σώμα από το άγχος, τους
πόνους των μυών και να αναζωογονήσει τις αισθήσεις.

Sun Salutation / Διάρκεια: 40 λεπτά - 75€
Συνδυασμός διαφόρων τεχνικών για ένα μασάζ πλάτης τριχωτού κεφαλής και προσώπου
που συμβάλλει στην ανακούφιση των πόνων, του στρες και στην ενίσχυση του οργανισμού.
Η βαθιά μάλαξη επιτυγχάνει την εξισορρόπηση της ενέργειας και αυξάνει τη λεμφική
κυκλοφορία.

Stress Relief / Διάρκεια: 25 λεπτά - 50€
Τονωτικό μασάζ πλάτης ανατολικού και δυτικού τύπου που απελευθερώνει την ένταση και
αφήνει αίσθημα βαθιάς ανακούφισης και εξισορρόπησης.

Scalp Massage / Διάρκεια: 15 λεπτά- 20€
Σύντομο μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής με ειδικές πιέσεις που χαλαρώνουν και
ανακουφίζουν από την καθημερινή ένταση

Face Massage / Διάρκεια: 15 λεπτά - 20€
Αναζωογονητικό μασάζ στο πρόσωπο με τεχνικές που ξεκουράζουν και αποβάλουν τα
σημάδια της κούρασης.

Foot massage / Διάρκεια: 15 λεπτά - 20€
Μασάζ που διεγείρει τα αντανακλαστικά σημεία του πέλματος ώστε να βελτιώσει την ροή
της ενέργειες του σώματος. Προάγει την ηρεμία και ανακουφίζει την καταπόνηση των κάτω
άκρων.

Salon Services
(διαθέσιμες κατόπιν ραντεβού)

Classic Manicure / 20€ - Ολοκληρωμένη περιποίηση των χεριών με σχηματισμό των
νυχιών, καθαρισμό από τα πετσάκια, κρέμα και βερνίκι της επιλογής σας.
Classic Pedicure / 30€ - Ολοκληρωμένη περιποίηση των ποδιών με σχηματισμό των
νυχιών, καθαρισμό από τα πετσάκια, κρέμα και βερνίκι της επιλογής σας.
Top to Toe/ 25€ - Θρεπτική θεραπεία χεριών και ποδιών, με σκοπό να καταπραΰνει τα
κουρασμένα άκρα σας. Συνδυάζεται άψογα με το Classic Manicure/Pedicure.
French Nail Polish/ +5€ στις επιλεγμένες θεραπείες.
Υπηρεσίες Μαλλιών
 Χτένισμα/ 25€


Περιποίηση με βαθιά ενυδάτωση, μάσκα μαλλιών και χτένισμα / 45€

