
SEA CREATION TREATMENT MORE THAN SKIN DEEP

Treat your skin to a luxurious expedition of the deep sea. In each phase of the lavish Sea Creation
treatment, you will feel the innovative, highly effective ingredients from the depths of the ocean begin
to saturate your skin step by step, magically creating perfect radiance with a youthful glow.

The Sea Creation treatment – highly concentrated serum is applied with a tiger conch followed
by an exclusive cream that is massaged into your skin with heated obsidian stones and cool coral stones,
followed by two intensive action face massages leaving your skin looking �rmer, smoother and more
youthful. Enjoy a uniquely relaxing time and look forward to the stunning results with BABOR Sea
Creation.
/ 110’ | 200 €

ΘΕΡΑΠΕΙΑ SEA CREATION
 
Περιποιηθείτε το δέρμα σας με μία πολυτελή θεραπεία από τα βάθη του ωκεανού. Σε κάθε φάση της
θεραπείας SeaCreation, θα νιώσετε τα καινοτόμα, υψηλής αποτελεσματικότητας συστατικά από τα βάθη
του ωκεανού, που θα διαποτίζουν μαγικά το δέρμα σας βήμα‐βήμα, προσφέροντας τέλεια και νεανική
λάμψη.

Η θεραπεία SeaCreation, περιλαμβάνει υψηλής συγκέντρωσης serum που εφαρμόζεται με κόγχη
τίγρη, μία αποκλειστική κρέμα που απλώνεται με μασάζ στο δέρμα σας με ζεστές πέτρες οψιδιανού
και δροσερές πέτρες από κοράλλι και από δύο μασάζ προσώπου έντονης δράσης, αφήνοντας το δέρμα
σας να δείχνει πιο σφριγηλό, πιο ομαλό και πιο νεανικό. Απολαύστε μια μοναδική στιγμή χαλάρωσης και
εντυπωσιακά αποτελέσματα με BABOR Sea Creation.
/ 110’ | 200 €

COLLAGEN BOOSTER TAYLOR MADE RETREAT

An excellent combination rich in collagen peptides that enhances collagen synthesis and activates
all skin repair mechanisms. Ideal for all skin types, especially for sensitive skin, giving shine, elasticity
and profound hydration.  / 60’ | 90 €

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΛΑΓΟΝΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΑ

Ένας εξαιρετικός συνδυασμός πλούσιος σε πεπτίδια κολλαγόνου  που ενισχύει τη σύνθεση του
και ενεργοποιεί όλους τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης της επιδερμίδας. Ιδανική θεραπεία για όλους
τους  τύπους δέρματος, ιδιαίτερα για ευαίσθητα δέρματα, χαρίζει λάμψη, ελαστικότητα και έντονη
ενυδάτωση. / 60’ | 90 €



ΜΟΙST & LIFT EYE TREATMENT

Anti‐wrinkle Eye treatment with �uid, eye‐massage and mask for a refreshed and smoothened eye‐area
and a fresh and youthful glance. / 30’ | 55 €

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

Αντιρυτιδική Θεραπεία ματιών με ορό, μασάζ ματιών και μάσκα για ξεκούραστη περιοχή ματιών και
λαμπερό βλέμμα. / 30’ | 55 €

AROMA BODY PEELS CASHMERE WOOD / LIME MANDARIN / LAVENDER MINT AND SHAPING BODY PACK 
 
Body Scrub on Aroma Oil base and Sea Salt. Removes dead horn cells and improves skin’s ability
to absorb ingredients. Vitamin E binds free radicals. Leaves the skin incomparably soft and supple.

Comes in three different fragrances and is a perfect combination with Aroma Body Packs, a �rming
body wrap that �rms and tones the skin, shapes and re�nes the silhouette with a well‐being fragrance
of orange, mimosa, almond and musk. Moisturizes the skin intensively and nourishes with champagne
pear stem cell extract, Vitamin E and Almond Oil. Artichoke extract activates the microcirculation
and helps fat breakdown.
/ 60’ | 105 €

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΑ CASHMERE WOOD / LIME MANDARIN / LAVENDER MINT ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

Απολέπιση σώματος σε βάση αρωματικού ελαίου και αλατιού που αφαιρεί απαλά τα νεκρά κύτταρα
από την επιφάνεια της επιδερμίδας και βελτιώνει την ικανότητα απορρόφησης δραστικών συστατικών.
Βιταμίνη Ε δεσμεύει τις ελεύθερες ρίζες. Χαρίζει στο δέρμα μια ασύγκριτα ομαλή και βελούδινη υφή.

Σε 3 διαφορετικά αρώματα. Συνδυάζεται ιδανικά με τα Aroma Body packs,  συσφικτική μάσκα περίδεσης
σώματος που συσφίγγει την επιδερμίδα και τελειοποιεί το περίγραμμα. Με απαλό χαλαρωτικό άρωμα
από πορτοκάλι, μιμόζα, αμύγδαλο και μόσχο. Θρέφει την επιδερμίδα, αφήνοντάς την σφριγηλή και
εκλεπτυσμένη. Εκχύλισμα αγκινάρας ενεργοποιεί τη μικροκυκλοφορία και υποστηρίζει τη λιποδιάλυση.
Θρέφει την επιδερμίδα, χαρίζοντας μια πιο σφριγηλή και εκλεπτυσμένη σιλουέτα, με εκχυλίσματα
βλαστοκυττάρων από σουρβιά, βιταμίνη Ε και αμυγδαλέλαιο. / 60’ | 105 €


