
MENU ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Απόλυτα προσωποποιημένη περιποίηση

για υπέροχα μαλλιά

Τα Holmes Place, πιστά στη φιλοσοφία ''Enjoy the Journey'', 
σας οδηγούν σε ένα ταξίδι χαλάρωσης και απόλαυσης 
υπηρεσιών Hair Spa. Εξειδικευμένο προσωπικό στην 
περιποίηση μαλλιών και ακολουθώντας τις τελευταίες 
τάσεις της μόδας, σας περιμένει για νέες εμπειρίες 
ομορφιάς. Σε αυτό το ταξίδι, συνεργαζόμαστε με την 
Kérastase, το κορυφαίο επαγγελματικό Luxury Brand στην 
περιποίηση των μαλλιών.

Η φιλοσοφία μας ταυτίζεται απόλυτα με την υπόσχεση της 
Kérastase προς κάθε γυναίκα. Η Kérastase εμπνευσμένη 
από το πάθος της για τη φροντίδα των μαλλιών, χαρίζει σε 
κάθε γυναίκα απόλυτα προσωποποιημένη περιποίηση για 
υπέροχα μαλλιά.

Σε όλα τα Holmes Place μπορείτε πλέον να ζήσετε μια 
απόλυτη εμπειρία απόλαυσης και περιποίησης που θα σας 
χαρίσει τα μαλλιά των ονείρων σας.

ΤΑ HAIR SPA ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΤΙΣ RECEPTIONS ΤΩΝ HOLMES PLACE SPA

Λούσιμο (10') 5€

Χτένισμα Απλό (30') 12€

Χτένισμα Plus (40') 15€



ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ  SPÉCIFIQUE

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

 

2        ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Επαγγελματική εφαρμογή θεραπειών για δράση σε βάθος. 
Τα μαλλιά μεταμορφώνονται άμεσα και τα αποτελέσματα 
διαρκούν.

3        ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Η εφαρμογή προϊόντων leave-in δίνει στην τρίχα ένα πανέμορφο 
τελείωμα και αποτελεσματική προστασία προετοιμάζοντας την 
τρίχα για το στέγνωμα και το styling.

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τελειοποίηση του look σας με μια Collection της σειράς Couture 
Styling. Ελευθερία κινήσεων, ευκολία εφαρμογής και εξαιρετικές 
υφές που διευκολύνουν το χτένισμα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το σημαντικότερο βήμα πριν από κάθε τελετουργία. Συμβάλει 
στην αναγνώριση των αναγκών των μαλλιών και στη διαμόρφωση 
του προσωποποιημένου προγράμματος περιποίησης.

FUSIO-DOSE™
Για όλους τους τύπους μαλλιών 

Μίγμα ενεργών συστατικών υψηλής περιεκτικότητας,
που εισχωρεί στιγμιαία στην τρίχα για άμεση μεταμόρφωση.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ELIXIR ULTIME
Μοναδική εμπειρία ομορφιάς
Για όλους τους τύπους μαλλιών

Θρέψη, προστασία και άμεση λάμψη.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ 24 ΚΑΡΑΤΙΩΝ

RESISTANCE
Μια δεύτερη ζωή
Για ταλαιπωρημένα μαλλιά

Τα μαλλιά αναδομούνται σε βάθος και αποκτούν ξανά τη χαμένη 
δύναμη και ελαστικότητα τους.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

REFLECTION
Προστασία και λάμψη
Για βαμμένα μαλλιά

Προστατέψτε και διατηρήστε τη ζωντάνια και την ένταση του 
χρώματός σας, χαρίζοντας στα μαλλιά σας ακαταμάχητη λάμψη.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΥΦΛΩΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
NUTRITIVE

Πλούσιος όγκος και πυκνότητα
Για μαλλιά με τριχόπτωση

Αποτελεσματική αντιμετώπιση της τριχόπτωσης
και της αραίωσης των μαλλιών.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

Βαθύς καθαρισμός του τριχωτού
Για λιπαρά μαλλιά

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣ

Ανακούφιση τριχωτού
Για ευαίσθητο τριχωτό

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ

Αποτελεσματική αντιμετώπιση της πιτυρίδας
Για μαλλιά με πιτυρίδα

Αποκατάσταση της ποιότητας του τριχωτού, για υπέροχα μαλλιά
απαλλαγμένα από πιτυρίδα.

Ρύθμιση της λιπαρότητας του τριχωτού, βοηθώντας τα μαλλιά
να ανακτήσουν την φυσική τους λάμψη και απαλότητα.

Ενυδάτωση σε βάθος και άμεση ανακούφιση από ερεθισμούς
και φλεγμονές, για μέγιστη αίσθηση χαλάρωσης.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ

CHRONOLOGISTE
Απόλυτη ανάπλαση μαλλιών και 
τριχωτού μέσω ενός υπέροχου μασάζ
Για όλους τους τύπους μαλλιών

Η κορυφαία εμπειρία ανάπλασης μαλλιών και τριχωτού μέσα 
σε ένα ταξίδι χαλάρωσης που ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ  

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
DISCIPLINE 

Για πειθαρχεία, λείανση και υπέροχη κίνηση στα μαλλιά
με αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 10 λουσίματα

Για θρέψη και ενυδάτωση στα μαλλιά, απόλυτα
εξατομικευμένο στο επίπεδο ξηρότητας των μαλλιών σας.

 

ζωτικές λειτουργίες και ξυπνά τις αισθήσεις.

        ΛΟΥΣΙΜΟ

Το πρώτο βήμα της περιποίησης, με ένα εξειδικευμένο προϊόν 
για κάθε τύπο μαλλιών. Το συνοδευτικό μασάζ τονώνει τις 

1

Χαρίστε στον εαυτό σας τη μοναδική εμπειρία μιας εξατομικευμένης 
τελετουργίας με τη βοήθεια και τη συμβουλή του Συμβούλου 
Kérastase.

Κάθε τελετουργία αποτελείται από θεραπείες εξειδικευμένες στις 
ανάγκες σας, οι οποίες συνοδεύονται από επαγγελματικό μασάζ με 
στόχο να σας προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία χαλάρωσης και 
αναζωογόνησης.

Πριν από κάθε τελετουργία, προηγείται η επαγγελματική διάγνωση για 
την διαμόρφωση της πρότασης του ιδανικού προγράμματος 
περιποίησης: Λούσιμο, Περιποίηση, Διαμόρφωση, Τελειοποίηση. Τελετουργίες ολοκληρωμένης περιποίησης των μαλλιών, απόλυτα

προσωποποιημένες στις ανάγκες των μαλλιών (Θρέψη, λάμψη, αναδόμηση,
πειθαρχεία, όγκος)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ολοκληρωμένα πρωτόκολλα περιποίησης που χαρίζουν πραγματική
μεταμόρφωση στα μαλλιά. Επιλέξτε ανάμεσα το κατάλληλο πρωτόκολλο
ανάλογα με την ανάγκη σας: 

5 ΛΕΠΤΑ 15€

30 ΛΕΠΤΑ 40€

20 ΛΕΠΤΑ 20€

15 ΛΕΠΤΑ 15€

30 ΛΕΠΤΑ 30€


