


Σας καλωσορίζουμε στην  
Touch & Relax Massage Boutique.
Δημιουργήσαμε για εσάς 2 προσεγμένους 
χώρους ποιοτικής και αποτελεσματικής 
μάλαξης ώστε να καλύψουμε την ανάγκη σας 
για ξεκούραση, ανακούφιση και βελτίωση της 
καθημερινότητας σας. 

Οι έμπειροι και καταρτισμένοι θεραπευτές 
μας έχουν ως μέλημα να σας ακούσουν 
προσεκτικά, να σας συστήσουν τις ιδανικές 
θεραπείες ανάλογα με το πώς νιώθετε ή 
χρειάζεστε και να εξασφαλίσουν σταθερά την 
υψηλή ποιότητα ζωής σας. 

Κάθε μέρα στη διάθεσή σας!

Διατηρούμε σχολαστικά τα μέτρα υγιεινής 
και ετοιμάζουμε κάθε μέρα το χώρο μας με 
μεράκι και αγάπη ώστε να νιώθετε πάντα 
χαλαροί και ευπρόσδεκτοι. Στόχος μας να 
προσαρμόζουμε, να εξατομικεύουμε και να 
διατηρούμε το wellness σε κάθε άνθρωπο 
ξεχωριστά.

Μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς,  εσείς και 
η συντροφιά σας, ότι 362 μέρες το χρόνο 
υπάρχει στη διάθεση σας, ο δικός σας 
θεραπευτής, με το χαμόγελο και τις γνώσεις 
του, ώστε να κάνει το σώμα και την ψυχική 
διάθεση να ανέβει!

Συνεδρίες Μασάζ με ή χωρίς ραντεβού, 362 μέρες το χρόνο

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ

11.00 – 21.00

Γλυφάδα 210 89 44 734         Βούλα 210 89 94 734         www.touchandrelax.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΕΣ 

12.00 – 20.00 



Deep Tissue Μασάζ

Επιλέξτε τη συγκεκριμένη συνεδρία για ένα 
ιδιαίτερα δυναμικό, βαθύ και αποτελεσματικό 
μασάζ ακόμη και στους βαθύτερους μύες 
τους σώματος σας. Χρησιμοποιούμε τεχνικές 
μάλαξης με αγκώνα, πήχη και γροθιές ιδανικό 
για όσους επιθυμούν το δυνατό μασάζ σε μια 
συνεδρία τους.   

Οι θεραπευτές μας θα σας συμβουλεύσουν 
για την ιδανική διάρκεια και θα 
προσαρμόσουν τη μάλαξη ανάλογα με αυτό 
που χρειάζεστε κάθε στιγμή

Προτείνεται για:
Ανακούφιση από πόνο 
Λειτουργικότητα

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

40’ €40

Tip

Αθλητικό Μασάζ

Επιλέξτε τη συγκεκριμένη συνεδρία και νιώστε 
το σώμα να «ανοίγει», οι μύες σας να χαλαρώνουν 
και να αποκτάτε μεγαλύτερη ευλυγησία. 
Χρησιμοποιούμε βαθιές και δυναμικές μαλάξεις 
σε συνδυασμό με αθλητικές διατάσεις δίνοντας 
σας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα μυϊκής 
απελευθέρωσης και λειτουργίας.    

Οι θεραπευτές μας θα σας συμβουλεύσουν 
για την ιδανική διάρκεια και θα 
προσαρμόσουν τη μάλαξη ανάλογα με αυτό 
που χρειάζεστε κάθε στιγμή   

Προτείνεται για:
Ανακούφιση από πόνο 
Λειτουργικότητα

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

Tip

Θεραπευτικά Μασάζ

55’ €50
80’ €65
95’ €80

40’ €40
55’ €50
80’ €65



Θεραπευτικά Μασάζ

Μασάζ με βεντούζες

 To massage με βεντούζες είναι μια παραδοσιακή 
τεχνική, η οποία εφαρμόζεται από τα βάθη 
της αρχαιότητας. Αποτελεί μία από τις πιο 
ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές μεθόδους 
θεραπείας για μυαλγίες και κρυολογήματα. 
Βσίζεται στη φυσική τεχνική της δημιουργίας 
πίεσης σε μορφή κενού. Αυτή η δύναμη έχει ως 
σκοπό να έρθει τοπικά το αίμα στην επιφάνεια 
με τη βοήθεια της φωτιάς και ποτηριών - βάζων 
ως βεντούζες.

Ο θεραπευτής θα ακολουθήσει ειδικο 
πρωτόκολλο θεραπευτικής μάλαξης ενώ θα 
αλείψει την επιφάνεια του δέρματος με λάδι 
και μετά θα εφαρμόσει ταυτόχρονα και τις 
βεντούζες. Έτσι, θα μπορεί να μετακινεί τις 
βεντούζες σε διάφορα σημεία του σώματος 
χωρίς να τις αποκολλήσει από το δέρμα ενω 
θα δουλεύει ταυτόχρονα και κάθε μυική 
ομάδα με διάφορες τεχνικές

Προτείνεται για:
Bελτίωση κυκλοφορίας 
Mείωση μυϊκού σπασμού

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

40’ €50

Tip

70’ €65

Εμπειρία Touch & Relax

Μελετήσαμε και δημιουργήσαμε για εσάς την 
Signature Tailor Made θεραπεία μασάζ που 
συνδυάζει χαλαρωτική & λειτουργική μάλαξη, 
ήπιες διατάσεις σε όλο το σώμα, όπου το 
χρειάζεται, κάνοντας το σώμα σας να επανακτά 
την ηρεμία και τη χαλάρωση. Ιδανικό για όσους 
χρειάζονται άμεση μυϊκή απελευθέρωση και 
ενέργεια για το υπόλοιπο της ημερας τους.   

Oι θεραπευτές μας θα σας συμβουλεύσουν 
για την ιδανική διάρκεια και θα 
προσαρμόσουν τη μάλαξη ανάλογα με αυτό 
που χρειάζεστε κάθε στιγμή

Προτείνεται για:
Εμπειρία 
Λειτουργικότητα

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

Tip

40’ €35
55’ €45
80’ €65
95’ €80



Anti – Stress Μασάζ

Χαλαρωτικό Μασάζ
Βιώστε τη πιο ιδανική μάλαξη ήπιας πίεσης και 
μοναδικής ροής σε όλο το σώμα, πρόσωπο και 
κεφάλι και νιώστε να βυθίζεστε σε απόλυτη γαλήνη 
και ηρεμία. Αλλάξτε τη διάθεση σας μετά από 
απαιτητική μέρα και περιποιηθείτε τον εαυτό σας 
από τα δάχτυλα των ποδιών μέχρι και το κεφάλι.     

Εξαιρετική επιλογή για όσους νιώθουν 
φορτισμένοι και κουρασμένοι ψυχικά

Προτείνεται για:
Διαλογισμό 
Εμπειρία

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

Tip

55’ €45

Μασάζ Αρωματοθεραπείας
Δημιουργήσαμε για εσάς μείγματα αιθέριων ελαίων 
με βάση το πώς νιώθετε και χρειάζεστε εκείνη 
τη στιγμή. Οι θεραπευτές μας θα σας ακούσουν 
προσεκτικά, θα δημιουργήσουν μπροστά σας το 
κατάλληλο λάδι μάλαξης για εσάς, επιλέγοντας 
τα ιδανικά αιθέρια έλαια και σε συνδυασμό με τη 
χαλαρωτική μάλαξη σε όλο το σώμα θα αλλάξουν 
την ψυχική σας διάθεση για όλη την υπόλοιπη μέρα. 

Μπορείτε να ζείτε μια διαφορετική εμπειρία 
κάθε φορά ανάλογα το πώς νιώθετε κάθε στιγμή

Προτείνεται για:
Εμπειρία 
Διαλογισμό

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

Tip

55’ €45

Hot Stones Therapy

Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της μάλαξης με 
ζεστές πέτρες στην πλάτη και τον αυχένα σας 
και νιώστε το σώμα σας να χαλαρώνει βαθιά σε 
συνδυασμό με τις περίτεχνες τεχνικές μάλαξης 
που χρησιμοποιούν οι θεραπευτές μας.

Συνδυάστε τη θεραπεία hot stones με τα 
θεραπευτικά μας massage για μεγαλύτερη 
διάρκεια θεραπείας και μέγιστο αποτέλεσμα 
βαθιάς χαλάρωσης

Προτείνεται για:
Ανακούφιση από πόνο 
Διαλογισμός

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

70’ €65

Tip



Μασάζ με Ζεστά Κεριά    
Επιλέξτε τη συγκεκριμένη εμπειρία μασάζ και 
νιώστε τη θερμότητα από το ζεστό κερί να τυλίζει 
αρμονικά το σώμα σας και τα αρώματα από λεβάντα, 
βανίλια και άρκευθου να αποβάλλουν τις εντάσεις 
και να καθαρίζουν τις σκέψεις σας. Μια πρωτότυπη 
θεραπεία χαλαρωτικού μασάζ που σας προσφέρει 
βαθιά ενυδάτωση που θα διαρκέσει για μέρες.

Υπέροχος συνδυασμός περιποίησης 
δέρματος και μυϊκής χαλάρωσης

Προτείνεται για:
Εμπειρία 
Διαλογισμό

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

Tip

55’ €45

Μασάζ για Εγκύους                                                                                   
Η κοιλίτσα μεγαλώνει, η μέση πονάει, το πόδια 
παραπονιούνται... Για την υπέροχη περίοδο 
της μητρότητας, σχεδιάσαμε ένα σίγουρο και 
χαλαρωτικό μασάζ, που ανακουφίζει τις επίμαχες 
περιοχές, ξεκουράζει συνολικά και ηρεμεί τη 
μέλλουσα μανούλα. 

Εφαρμόζεται από τους εξειδικευμένους 
θεραπευτές μας με τη σύμφωνη γνώμη 
του γιατρού σας                    

Προτείνεται για:
Εμπειρία 
Διαλογισμό

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

Tip

45’ €45

Anti – Stress Μασάζ



Παραδοσιακό Ταϋλανδέζικο Μασάζ

Ζήστε τη μοναδική εμπειρία ενός παραδοσιακού 
Thai massage σε όλο σας το σώμα και νιώστε τις 
βαθιές πιέσεις, τα τεντώματα και αφεθείτε στα 
χέρια του θεραπευτή μας μέσα σε μια μυσταγωγική 
εμπειρία με άρωμα Ανατολής. Η θεραπεία 
εφαρμόζεται σε ειδικό αναπαυτικό στρώμα στο 
έδαφος για την καλύτερη άνεση και ξεκούραση σας. 

Φορέστε άνετα ρούχα και απολαύστε 
μια ξεχωριστή εμπειρία διαλογισμού και 
stretching που θα σας ενθουσιάσει

Προτείνεται για:
Εμπειρία 
Λειτουργικότητα

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

Tip

Thai Oil Μασάζ

Επιλέξτε τον αρμονικό συνδυασμό μαλάξεων με 
χαλαρωτικό λάδι, δακτυλοπιέσεων shiatsu και 
διατάσεις yoga σε όλο το σώμα πάνω σε κρεβάτι 
μασάζ. Η θεραπεία επιδρά και στο ενεργειακό 
κομμάτι του σώματος σας εναρμονίζοντας 
τις λειτουργίες και των υπολοίπων οργάνων, 
χαρίζοντας σας ηρεμία και ευρυθμία        

Το προτείνουμε ανεπιφύλακτα σε όσους 
κάνετε καθιστική ζωή, αυξάνοντας την 
ευλυγισία σας, και σε όσους έχουν ανάγκη 
από ευκινησία μια που βελτιώνει τα όρια 
κίνησης σας

Προτείνεται για:
Λειτουργικότητα 
Ανακούφιση από πόνο 

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

Tip

Ashiatsu Μασάζ

Εξερευνήστε τη νέα τάση χαλάρωσης μέσω της 
μοντέρνας Ιαπωνικής τεχνικής Massage και ζήστε 
την εμπειρία βαθιάς πίεσης σε όλο το σώμα με 
τη βοήθεια των πελμάτων των θεραπευτών μας! 
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό χορευτικό ταξίδι πάνω 
στο σώμα, που συνδυάζει χαλαρωτική μάλαξη, 
τεχνικές myofascial και αρμονικούς χειρισμούς 
πιέσεων στους μεσημβρινούς, ανακουφίζοντας 
από μυϊκούς πόνους και κάνοντας σας να νιώθετε 
ξεκούραστοι και γεμάτοι ενέργεια.

Προτείνουμε τη συνεδρία των 30΄ χωρίς 
λάδι, για όσους έχουν ανάγκη από άμεση 
ξεκούραση και τη συνεδρία των 70΄ με λάδι 
για μια απόλυτα ολοκληρωμένη χαλάρωση

Προτείνεται για:
Εμπειρία 
Ανακούφιση από πόνο

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

Tip

Specialized Μασάζ

80’ €65

55’ €50
80’ €65

30’ €35
70’ €65



Detox Μασάζ

Λεμφικό Μασάζ   

Εξαιρετική επιλογή για λεμφική αποσυμφόρηση και 
αποτοξίνωση του σώματος σας. Χρησιμοποιούμε 
ήπιες κινήσεις και μαλάξεις σε όλο το σώμα, 
που κινητοποιούν τη λέμφο, καθαρίζοντας τον 
οργανισμό και ενισχύοντας το ανοσοποιητικό ενώ 
παράλληλα βελτιώνεται η όψη του δέρματος και 
νιώθετε μακρά ξεκούραση και ενέργεια. 

Για μεγαλύτερα και σταθερά 
αποτελέσματα, προτείνουμε να την 
επιλέγετε σε συχνή βάση

Προτείνεται για:
Λειτουργικότητα 
Διαλογισμό

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

45’ €40

Tip

Μασάζ Κυτταρίτιδας     

Με σύμμαχο τη γνώση, τις εξαιρετικές δυναμικές 
τεχνικές μάλαξης, τις βεντούζες και με ένα μείγμα 
φυσικών αιθέριων ελαίων, δημιουργήσαμε μια 
αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης της 
κυτταρίτιδας. Απελευθερώνουμε και λειαίνουμε 
το δέρμα, δίνοντας του σφιγηλότητα και λάμψη 
ξανά. 

Για μεγαλύτερα και σταθερά απότελέσματα, 
προτείνουμε να την επιλέξετε πακέτο 8 
συνεδριών

Προτείνεται για:
Λειτουργικότητα 
Εμπειρία

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

45’ €40

Tip

Μασάζ με Θερμά 
Αρωματικά Πουγκιά  
Ζήστε μια μοναδική εμπειρία μασάζ νιώθοντας 
τα ειδικά και θερμά πουγκιά βοτάνων μας να 
ταξιδεύουν ρυθμικά σε όλο το σώμα σας, και 
αφήστε την ευεργετική τους δράση να σας 
χαλαρώσει, να βελτιώσει την κυκλοφορία 
του αίματος και να ανανεώσει την ψυχική σας 
διάθεση. 

Διαλέγουμε τα αιθέρια έλαια σε συνδυασμό 
με αυτό που χρειάζεστε κάθε φορά

Προτείνεται για:
Διαλογισμό 
Εμπειρία

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

55’ €45

Tip



Calming Μασάζ

Express - Effective                                                                

Όταν ο χρόνος σας είναι περιορισμένος έχουμε 
δημιουργήσει την αποτελεσματική λύση για 
εσάς. Διαλέξτε το Express δυναμικό μας μασάζ 
για συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες ώστε να 
ανακουφίσουμε τις πιο επιβαρυμένες περιοχές σας.                                                                                            

Oι θεραπευτές μας θα σας ακούσουν 
προσεκτικά και θα εστιάσουν ακριβώς εκεί 
που χρειάζεστε μυϊκή χαλάρωση.       

Προτείνεται για:
Ανακούφιση από πόνο 
Λειτουργικότητα

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

30’ €30

Tip

Θεραπεία trigger points

Επιλέξτε μια γρήγορη και αποτελεσματική 
θεραπεία που εστιάζει ακριβώς στα σημεία 
που έχετε ανάγκη. Οι έμπειροι θεραπευτές μας 
θα εντοπίσουν σημεία χρόνιων πόνων και θα 
ανακουφίσουν άμεσα δίνοντας σας το αίσθημα 
μυϊκής απελευθέρωσης.

Συνδυάστε τη θεραπεία Trigger Points με τα 
θεραπευτικά μας massage για μεγαλύτερη 
διάρκεια θεραπείας και μέγιστο αποτέλεσμα 
βαθιάς χαλάρωσης

Προτείνεται για:
Ανακούφιση από πόνο 
Λειτουργικότητα

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

30’ €30

Tip

Μασάζ σε πρόσωπο, 
κεφάλι & αυχένα
Σας προτείνουμε ένα εξειδικευμένο μασάζ 
προσώπου, αυχένα και κεφαλής που ανακουφίζει 
την ένταση των μυών του προσώπου, του 
κεφαλιού και των ώμων. Νιώστε απαλές 
δαχτυλοπιέσεις σε κομβικά σημεία και δείτε το 
πρόσωπο και τη διάθεση σας να αλλάζει.      

Συνδυάστε τη θεραπεία Face Head & 
Neck με τα θεραπευτικά μας massage για 
μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας και μέγιστο 
αποτέλεσμα βαθιάς χαλάρωσης

Προτείνεται για:
Διαλογισμό 
Ανακούφιση από πόνο 

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

30’ €30

Tip



Calming Μασάζ

Μασάζ με ξύλα bamboo

Βιώστε τη θεραπεία bamboo και νιώστε 12 
ζεστά ξύλα, διαφορετικών διαστάσεων, σε 
συνδυασμό με περίτεχνους χειρισμούς μάλαξης 
να σμιλεύουν και να χαλαρώνουν την πλάτη και 
τους ώμους σας.

Συνδυάστε τη θεραπεία Bamboo με τα 
θεραπευτικά μας massage για μεγαλύτερη 
διάρκεια θεραπείας και μέγιστο αποτέλεσμα 
βαθιάς χαλάρωσης βαθιάς χαλάρωσης

Προτείνεται για:
Διαλογισμό 
Ανακούφιση από πόνο 

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

25’ €25

Tip

Μασάζ ποδιών

Βιώστε ανακουφιστικές δαχτυλοπιέσεις στα 
πέλματα με έλαια ή κρέμα. Ρεφλεξολογική 
προσέγγιση με τη χρήση ειδικού ξύλινου 
εργαλείου σε συνσυασμό με ειδικές μαλάξεις και 
θωπείες θα σας δώσουν ένα απόλυτο αίσθημας 
ανακούφισης στα πόδια – ιδανική επιλογή 
ενδιάμεσα στη μέρα

Συνδυάστε τη θεραπεία Foot Massage με τα 
θεραπευτικά μας massage για μεγαλύτερη 
διάρκεια θεραπείας και μέγιστο αποτέλεσμα 
βαθιάς

Προτείνεται για:
Ανακούφιση από πόνο 
Λειτουργικότητα

Πίεση:
ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ

25’ €25

Tip



Πακέτα Προσφορών

BREAK TIME
13.00 – 16.00

RECOVERY PLUS

RECOVERY 1

ΜΑΣΑΖ ΓΙΑ 
ΖΕΥΓΑΡΙΑ /

DOUBLE 
MASSAGE

SMOOTH SKIN 
PACKAGE

15%

10%

10%

15%

15%

Κλείστε τη φροντίδα του σώματος σας καθημερινά Δευτέρα έως 
Πέμπτη 13.00 – 16.00, και ότι επιλέξτε με τη βοήθεια των έμπειρων 
θεραπευτών μας, εξασφαλίζετε έκπτωση 15%.

Ιδανική επιλογή χαλαρωτικού break από την έντονη δραστηριότητα 
της ημέρας σας!

Συνδυάστε 4 massage 55min επιλογής σας, δείτε το σώμα σας 
να μαλακώνει, να μειώνονται οι πόνοι και να αισθάνεστε γεμάτοι 
ενέργεια στην καθημερινότητας σας με έκπτωση 10%. Εντάξτε το 
μασάζ στη ζωή σας και νιώστε το σώμα σας πιο χαλαρό και δυνατό 
και εξασφαλίστε προνομιακές τιμές!

Σημείωση: Υλοποίηση πακέτου μέχρι 1 μήνα

Συνδυάστε 4 massage 30min επιλογής σας, νιώστε άμεσα το σώμα 
σας να χαλαρώνει και να επανέρχεται και κερδίστε έκπτωση 10%. 
Εντάξτε το μασάζ στην καθημερινότητα σας, δείτε το σώμα σας να 
αλλάζει και εξασφαλίστε προνομιακές τιμές!

Σημείωση: Υλοποίηση πακέτου μέχρι 1 μήνα

Πιστεύουμε και αγαπάμε τη συντροφικότητα, μια που είναι το πιο 
σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ευτυχίας! Μεριμνήσαμε για εσάς 
και την παρέα σας και μπορούμε να σας προσφέρουμε όποια υπηρεσία 
ζητήσετε μαζί με τη συντροφιά σας στο ίδιο ή σε χωριστά δωμάτια για 
μια κοινή εμπειρία με έκπτωση 15% Δευτέρα έως Πέμπτη.

Σημείωση: μέγιστος αριθμός παρέας που μπορεί να εξυπηρετηθεί 
ταυτόχρονα σε κοινές συνεδρίες είναι 5

Επιλέξτε το συνδυασμό 8 θεραπειών με αποτοξινωτικά και 
εξειδικευμένα μασάζ κυτταρίτιδας και νιώστε το δέρμα σας να 
αλλάζει. Αλλάξτε την υφή και την όψη της επιδερμίδας, δείτε την λεία, 
σφιγηλή και λαμπερή. Οι θεραπευτές μας θα σας συστήσουν ανάλογα 
με τις ανάγκες σας το κατάλληλο μείγμα συνεδριών για το μέγιστο 
αποτέλεσμα.

Σημείωση: για πιο άμεσο αποτέλεσμα προτείνουμε εφαρμογές 2 
φορές την εβδομάδα

Discount

Discount

Discount

Discount

Discount



Bring Happiness – 
Make a Wellness gift

Προσφέρετε ένα όμορφο, ιδιαίτερο και σίγουρα 
αξέχαστο δώρο ευεξίας στους αγαπημένους σας! 
Ενθουσιάστε τους και χαρίστε τους ένα μεγάλο 
χαμόγελο με στιγμές χαλάρωσης και αλλάξτε τον 
τρόπο που νιώθουν το σώμα τους.

Συμβουλευτείτε τους έμπειρους θεραπευτές μας 
και επιλέξτε ένα από τα προγράμματα μασάζ που 
διαθέτουμε σε συσκευασία δώρου, η οποία πάντα 
αλλάζει. Από μαύρο τσάι Κεϋλάνης μέχρι παντόφλες 
από φυσικά υλικά θα συνοδεύουν το δώρο χαλάρωσης 
και ευεξίας σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 96 24 002 για να παραλάβετε το 
δώρο σας ή για να αποσταλεί όπου εσείς επιθυμείτε.





Touch & Relax Massage Boutique  
Γλυφάδας

Γρ. Λαμπράκη 18, 166 75 Γλυφάδα 
(Δίπλα από τη Nespresso Γλυφάδας)

Touch & Relax Massage Boutique 
 Βούλας

Λεωφ.Βασιλέως Παύλου 107-109, 166 73 Βούλα  
(Στα ΚΕΠ Βούλας)

 210 89 44 734

 www.touchandrelax.gr

info@touchandrelax.gr

210 89 94 734

6972 228994


