
Το νέο City Spa του Ομίλου Asian Spa στο Χαλάνδρι  

Τελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ City Spa αλαθνηλψλεη ν Όκηινο Asian Spa Ayurvedic & City 

Retreat ζηελ πεξηνρή ηνπ Χαιαλδξίνπ. Σε έλαλ ρψξν εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα λα πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ελφο ρψξνπ spa πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ην City Spa ήξζε γηα λα απνηειέζεη ζηελ 

θαξδηά κηαο πνιχβνπεο θαη ‘αγρσκέλεο’ πφιεο, έλα θαηαθχγην απφιπηεο ραιάξσζεο ησλ 

αηζζήζεσλ αιιά παξάιιεια θαη ηξνθνδφηεζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο κε δσηηθή ελέξγεηα - 

Vital Energy! 

 

Δηαθνζκεκέλνο κε έλα ζπλδπαζκφ αθαηξεηηθψλ & αζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, ν ρψξνο πεξηιακβάλεη 

ηξεηο θακπίλεο ζεξαπεηψλ φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζεξαπείεο πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο απφ ην 

λέν κελνχ ζεξαπεηψλ. Έλα κελνχ πνπ πεξηιακβάλεη κία κεγάιε πνηθηιία ζεξαπεηψλ-ηειεηνπξγηθψλ 

spa ηνπ Asian Spa, ηεο ila-beyond organic* θαη ηεο Environ. Θεξαπείεο πξνζψπνπ, ζψκαηνο, 

scrubs, wraps, νινθιεξσκέλα rituals, ζεξαπείεο ελίζρπζεο ηεο γνληκφηεηαο θαη εμηζνξξφπεζεο ησλ 

νξκνλψλ αιιά θαη πξσηφθνιια ζηνρεπκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ είλαη 

θάπνηεο απφ ηηο επηινγέο πνπ ζα έρνπλ νη επηζθέπηεο ηνπ City Spa ζην Χαιάλδξη. 

Τα πξντφληα ιηαληθήο πψιεζεο δελ ζα κπνξνχζαλ παξά λα θαηέρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην 

λέν Asian Spa. Όια ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο ila-beyond organic, ηεο Environ αιιά θαη ηεο Jane 

Iredale-the skincare makeup θαη ησλ home cosmetics Branche D’Olive, εηαηξείεο πνπ ηφζν έρνπλ 

αγαπεζεί κέζσ ησλ Asian Spas αλά ηελ Ειιάδα, είλαη δηαζέζηκα γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ρψξνπ. 

Πξντφληα πεξηπνίεζεο πξνζψπνπ, ζψκαηνο αιιά θαη ρψξνπ πνπ παξάιιεια απνηεινχλ εμαηξεηηθέο 

ηδέεο δψξσλ είηε κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πιένλ δεκνθηιή Asian Spa Gift Certificates 

(δσξνθάξηεο). 

Νέα CEO ζηνλ Όκηιν Asian Spa 

Η αλαθνίλσζε ηεο έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ City Spa ζπλδπάδεηαη ηδαληθά κε ηελ άθημε ηεο 

λέαο CEO ηνπ Οκίινπ, θ. Αιεμάλδξαο Μαληδνχθε. Έπεηηα απφ κηα δεθαεηή ζεηεία ζηνλ 

ρξεκαηηζηεξηαθφ ηνκέα ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο, ε θ. Μαληδνχθε εηζήιζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν -

θαη πην ζπγθεθξηκέλα απηφλ ησλ spa θαη ησλ μελνδνρείσλ- ζηνλ νπνίν είρε δείμεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θαηά ηα ρξφληα πνπ πξνεγήζεθαλ. Ταμηδεχνληαο αλά ηνλ θφζκν, γλψξηζε εθ ησλ έζσ 

ηελ δπλακηθή ηνπ, αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια ηηο ηεξάζηηεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο πνπ κπνξνχλ 

λα ππάξμνπλ ζηελ ρψξα καο - έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θέληξα ηνπξηζκνχ. Σηφρνο ηεο, ε δηεχξπλζε 

ηνπ Οκίινπ Asian Spa -κε αθεηεξία ην λέν City Spa ζην Χαιάλδξη- ε ζπλέρηζε θαη πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο κνλαδηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ε δηάζεζε πξντφλησλ πνπ 

επηηπγράλνπλ ηφζν εμσηεξηθή, θπζηθή νκνξθηά φζν θαη εζσηεξηθή γαιήλε. 

http://www.health4you.gr/media/k2/items/cache/a7a067594506e5669665df7513e36111_XL.jpg

