Wellness Renovation Hub
Καινοτομούμε αναβιώνοντας την αρχέγονη
θεραπευτική παράδοση του τόπου μας
Το «Wellness Renovation Hub» αποτελεί ένα καινοτόμο πλαίσιο θεραπευτικών
υπηρεσιών ευεξίας που αναβιώνει την αρχέγονη θεραπευτική παράδοση του χθες,
μέσα από το δυναμικό επιστημονικό πλαίσιο και τις ανάγκες του σήμερα.
Σκοπός μας να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας μια γνήσια εμπειρία
φυσικής γαλήνης και ηρεμίας, με τρόπο που να συμβάλλει γνήσια
και ουσιαστικά στην αναβάθμιση της υγείας τους, τους όλα τα επίπεδα.
Στον μαγευτικό χώρο του resort -στην καρδιά της πηλιορείτικης φύσηςθα έχουμε την ευκαιρία να ενθυμηθούμε και να βιώσουμε εφαρμοσμένες πρακτικές
από το σύστημα της Ελληνικής Παραδοσιακής Ιατρικής.
Με έμφαση για το φετινό καλοκαίρι στη λειτουργική ενδυνάμωση
του αναπνευστικού συστήματος και των πνευμόνων, μέσα από εξειδικευμένες
θεραπευτικές εφαρμογές πρόληψης & προάσπισης της υγείας.

Συντονισμός/Επιστημονική Επιμέλεια/Υλοποίηση Προγράμματος:
Μαριάννα Χρυσικάκου,
Wellday-Live Longevity
Program Development/Implementation/Scientific Supervision:
Marianne Chrysikakou,
Wellday-Live Longevity
www.wellday.gr

Για κρατήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε
μαζί μας ή με την Υποδοχή:
For appointments please call us
or contact the Reception:
+30 24260 48894-5
E: 12hotel@12hotel.gr
www.12hotel.gr
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Innovation by traditional healing revival
“Wellness Renovation Hub” represents a home born innovative framework of reviving
and combining wellness practices of the past, within the dynamic scientific framework
and contemporary needs of today. Our vision is to offer our guests a state-of-the-art
wellness experience, in a unique place of natural peace and tranquility,
applying timeless healing standards.
In the enchanting area of the resort -in the heart of Mountain Pelion- we will have the
opportunity to remember and experience applied healing practices from the ancient system
of the Traditional Hellenic Medicine. Emphasis will be placed for this summer
on functional strengthening of the respiratory system and of lungs,
through specialized therapeutic applications for health prevention and protection.

Signature Single Treatments
Λουτρά		

30’ | 45€

Βαθιά κάθαρση και αποφόρτιση με τη
χρήση εκχυλισμάτων άλατος, αιθέριων
ελαιών και ενδημικών βοτάνων που
εκφύονται στο Όρος Πήλιον.

Πνοές			

30’ | 45€

Βοτανικές
εισπνοές
θερμού
ατμού
εμπλουτισμένου με ενδημικά αποχρεμπτικά
βότανα, κατάλληλα για τον εξαγνισμό
του αεροφόρων οδών του αναπνευστικού
συστήματος και του πνεύμονα.

Τρίψεις			

60’ | 75€

Ανακουφιστική μάλαξη του σώματος,
με βοτανικά εκχυλισμένο ελαιόλαδο
που θερμαίνεται με φυσική φλόγα και
επαλείφεται σε ολόκληρο το σώμα,
διαβαίνοντας θεραπευτικά μέσα από
τις οδούς των μεσημβρινών και της
μυοπεριτονίας.

Ελληνικός Βελονισμός

60’ | 75€

Μεσημβρινοί και επιλεγμένα σημεία
του σώματος με βάση τον Ιπποκράτη,
αξιοποιούνται
θεραπευτικά
για
να
προσφέρουν βαθιά ηρεμία, χαλάρωση και
αποκατάσταση.

Κομπρέσες

60’ | 75€

Θερμές κομπρέσες σε εκχύλισμα ζιγγίβερης
επιτίθονται στην περιοχή των νεφρών, το
υπογάστριο και την άνω μοίρα της πλάτης
για να τονώσουν και να αποκαταστήσουν
τη ζωτικότητα.

Baths 		

Signature Comprehensive Treatments
30’ | 45€

Deep cleansing and discharging using salt
extracts, essential oils and local herbs that
grow in the forests of Mount Pelion.

Breaths			

30’ | 45€

Botanical inhalations of hot steam,
enriched with endemic breath releasing
herbs, suitable for the purification of the
passages of the respiratory system and
the lungs.

Massage

60’ | 75€

Deeply releasing body massage, with
herbal extracts of olive oil naturally heated
and applied all over the body, passing
therapeutically through body meridians
and myofascial lines.

Hellenic Acupuncture

60’ | 75€

Compresses 		

60’ | 75€

Points and Meridians of selected body
parts based on Hippocrates, are used
therapeutically to offer deep calmness,
relaxation, pain relief and symptom
recovery.
Warm compresses of ginger extract are
applied to the kidneys, lower abdomen,
neck and upper back to stimulate and
restore vitality and induce burn out
recovery.

Τρίψεις/Κομπρέσες

90’ | 95€

Τρίψεις/Ελληνικός Βελονισμός

90’ | 95€

Massage/Compresses

90’ | 95€

Massage/Hellenic Acupuncture

90’ | 95€

Μάλαξη των μεσημβρινών του σώματος με την ταυτόχρονη χρήση θερμών επιθεμάτων σε
επιλεγμένες περιοχές, για τη βαθιά τόνωση και ανακούφιση του σώματος από τη χρόνια
φόρτιση και του στρες.

Ανακούφιση του σώματος στα σημεία του χρόνιου πόνου, μέσω επιλεγμένων βελονιστικών
σημείων συνδυαστικά με μάλαξη σε ολόκληρο το πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του
σώματος.

Full body massage of the body based on meridians with the simultaneous application of
warm ginger compresses in selected areas, for deep tonification, physical and emotional
relief from everyday stress.
Chronic pain and trigger points relief, through selected acupuncture points in combination
with meridian bodywork and full body massage.

