
cryosauna

ΟΛΟΣΩΜΗ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

cryofacial

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

cryolocal

ΤΟΠΙΚΗ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

1η συνεδρία
25€ (από 45€)

για κάθε νέο πελάτη μας

3 συνεδρίες
110€

πακέτο 3 συνεδριών

5 συνεδρίες
180€

πακέτο 5 συνεδριών

10 συνεδρίες
290€

πακέτο 10 συνεδριών

20 συνεδρίες
349€

πακέτο 20 συνεδριών

1η συνεδρία
25€ (από 45€)

για κάθε νέο πελάτη μας

5 συνεδρίες
150€

πακέτο 5 συνεδριών

10 συνεδρίες
230€

πακέτο 10 συνεδριών

1η συνεδρία
25€ (από 45€)

για κάθε νέο πελάτη μας

5 συνεδρίες
150€

πακέτο 5 συνεδριών

10 συνεδρίες
230€

πακέτο 10 συνεδριών

zero gravity

ολόσωμο μασάζ σώματος

1 συνεδρία 20 λεπτών
15€

αφορά ατομική συνεδρία

air relax boots

μπότες συμπίεσης για αποκατάσταση και αποθεραπεία

1 συνεδρία
20€

αφορά ατομική συνεδρία

Τα πακέτα είναι αυστηρά ατομικά και δεν ανταλλάζονται. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν μόνο με προπληρωμή του συνόλου του πακέτου. 
Το unlimited μηνιαίο πακέτο ισχύει για 4 εβδομάδες απο τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί. Δε μεταφέρονται συνεδρίες από τον έναν μήνα στον άλλον



cryosauna

WHOLE BODY CRYOTHERAPY

cryofacial

LOCAL FACE TREATMENT

cryolocal

LOCAL CRYOTHERAPY

1st session
25€ (originaly 45€)

FOR EVERY NEW CUSTOMER

3 sessions
110€

packet of trhee sessions

5 sessions
180€

packet of five sessions

10 sessions
290€

packet of ten sessions

20 sessions
349€

packet of sixteen sessions

1st session
25€ (originaly 45€)

FOR EVERY NEW CUSTOMER

5 treatments
150€

packet of five treatments

10 treatments
230€

packet of ten treatments

1st session
25€ (originaly 45€)

FOR EVERY NEW CUSTOMER

5 treatments
150€

packet of five treatments

10 treatments
230€

packet of ten treatments

zero gravity

whole body massage

1 session 20 minutes

15€

air relax boots

compression boots

1 session
20€

All the packets above are valid strictly per person. All the prices above are valid if the whole amount of each packet is prepaid. Monthly package is only valid for 
only 4 weeks since the costumer activates it. Activation date is regarded the date the customer has the first session.


