
 

 

 

 

 

HYDRASPA – Πρότυπο Κέντρο Ευεξίας και Εναλλακτικών Ολιστικών Θεραπειών 

Το εισιτήριο σας για τον κόσμο της ευεξίας και της χαλάρωσης! 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ Hydraspa 15 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ. 

 Σας παρέχουμε θυρίδα στα αποδυτήρια καθώς και πετσέτες, μπουρνούζι και παντόφλες (εάν επιθυμείτε, 

μπορείτε να φέρετε τα προσωπικά σας λευκά είδη).  

 Για την ασφάλεια σας και την άνεση σας, συνιστούμε να αφήσετε τα προσωπικά σας αντικείμενα στο 

δωμάτιο σας. Σας ενημερώνουμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή των 

προσωπικών σας αντικειμένων. 

 Για λόγους υγιεινής πριν από κάθε μασάζ σώματος, παρακαλείτε να κάνετε ντους, όπως επίσης πριν από 

την χρήση, ατμόλουτρου/χαμάμ, σάουνας και υδρομασάζ. 

 Πριν την θεραπεία θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα δελτίο υγείας. Αν έχετε κάποιο ιδιαίτερο 

πρόβλημα σας παρακαλούμε να το αναφέρετε στον θεραπευτή σας. Υπάρχει περίπτωση να σας προτείνει 

ενδεδειγμένες αλλαγές στην θεραπεία. 

 Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, σας παρακαλούμε να ενημερώνετε τους θεραπευτές αν αισθάνεστε 

καλά ή όχι, αν η πίεση είναι πολύ ήπια ή πολύ δυνατή, αν νιώθετε πολύ κρύο ή πολλή ζέστη. 

 Η άνεση και η φροντίδα σας είναι το βασικότερο μέλημα μας. 

 Το HYDRASPA μπορεί να χρησιμοποιείται από πελάτες άνω των 16 ετών, ενώ για πελάτες κάτω των 16 ετών 

απαραίτητη είναι η γραπτή συναίνεση του κηδεμόνα ή/και η παρουσία του. 

 Για τον σεβασμό του προσωπικού και των πελατών μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σε 

περίπτωση που καθυστερήσετε στο ραντεβού σας, η διάρκεια της συνεδρίας θα μειωθεί και η χρέωση θα 

είναι η αρχική. 

 Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι στην αθόρυβη λειτουργία καθ’ όλη την διάρκεια της επίσκεψή σας, 

καθώς θα πρέπει να διασφαλίζεται η ηρεμία και η γαλήνια ατμόσφαιρα του χώρου. 

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ … γιατί ΕΣΕΙΣ είστε η επένδυσή μας! 

 14 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ. 

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ. 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 

 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΩΝ. 

 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΤΙΝΩΝ UVB. 

 ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ. 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ. 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ. 

 ΣΤΑΘΜΟΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ LIFE SAVER. 

 

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 2521402762 
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