


“Cure  sometimes ,

treat  often 

and comfort  always . ” 

Hippocrates



Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ  Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Σ 

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ



Β Α Σ Ι Κ Ε Σ  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

Η ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ “APOLLON”

Μια εξατομικευμένη θεραπεία βαθύ καθαρισμού.
Ιδανική για κάθε τύπο δέρματος.

90 min / €120

ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Χαλαρωτικό, ενυδατικό μασάζ για το πρόσωπο 
και την περιοχή του ντεκολτέ.

25 min / €70

HEART OF THE OCEAN (ABSOLUTE HYDRATION)

Μια ενισχυμένη θεραπεία για απόλυτη ενυδάτωση. 

60 min / €110

Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ  Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Σ  & 
Σ Υ Σ Φ Ι Ξ Η Σ  Τ Η Σ  Τ H A L G O

SPIRULINE BOOST SMOOTHING DETOXIFYING TREATMENT by Thalgo 

Θεραπεία αποτοξίνωσης για ανανεωση των χαρακτηριστικών του προσώπου.
Ο συνδυασμός της ενεργοποιητικής Σπιρουλινας και του θαλάσσιου Μαγνησίου
διορθώνει τα πρώτα σημάδια κόπωσης του δέρματος.

60 min / €110

HYALU-PROCOLLAGΕNE WRINKLE CORRECTING TREATMENT by Thalgo

Θεραπεία για αντιμετώπιση ρυτίδων συνδυάζοντας υαλουρονικό οξύ με
θαλάσσιο κολλαγόνο και 3 Rollers. Άμεσα το πρόσωπο φαίνεται
ξεκούραστο και ακόμη και οι έντονες ρυτίδες φαίνονται λείες.

60 min / €110

THALGO SILICIUM (40+) 

Θεραπέια σύσφιξης και βελτίωσης σφρηγιλότητας.

75 min / €120

THALGO BEAUTY FLASH

H απόλυτη express θεραπεία προσώπου και ματιών 
χρησιμοποιώντας τη μοναδική μάσκα ματιών της Τhalgo. 

40 min / €80

Ε Ξ Ε Ι ∆ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Ε Σ  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

PRODIGE DES OCEANS

Μια θεραπεία οξυγόνωσης που απαλύνει τις ρυτίδες με το 
ειδικό μασάζ εμπνευσμένο από την τεχνική Κο Βι Do.

90 min / €150

ILLUMINATING RADIANCE FACIAL

Αποκαλύψτε την ομορφιά και την λάμψη της επιδερμίδας 
με μια θεραπεία κατά των ελευθέρων ριζών.

40 min / €80

ST. BARTH PURENESS

Μια ολοκληρωμένη θεραπεία καθαρισμού, τόνωσης και 
απολέπισης προσώπου και ντεκολτέ.

60 min / €120

ST. BARTH FRESHNESS

Η απόλυτη αναζωογονητική θεραπεία προσώπου και ντεκολτέ, 
αποτελούμενη από βαθιά απολέπιση και καθαρισμό με μείγμα 
από τροπικά φρούτα..

90 min / € 150

CAVIAR TREATMENT

Η απόλυτη αντιγηραντική και συσφικτική θεραπεία 
με χαβιάρι. Το χαβιάρι αποτελείται από ωφέλιμες 
πρωτεΐνες, οι οποίες ενισχύουν τον κυτταρικό 
μεταβολισμό και διεγείρουν την παραγωγή 
κολλαγόνου.  

75 min / €120



Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ  Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Σ 

Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ



Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ε Σ  Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Ε Σ

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ “MARINE PRELUDE” ΤΗΣ THALGO

Απολαυστική θεραπεία απολέπισης με φυσική θαλασσια λάσπη 
και αλάτι για βαθύ καθαρισμό.

60 min / €100

ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΦΥΚΙΑ 
Θεραπεία σώματος με 100% φυσικό φύκι ιδανική για αποτοξίνωση 
και αναπλήρωση των μεταλλικών στοιχείων. Ιδανική για δερματοπάθειες.

30 min / €80

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ AROMACEANE

Ολιστική θεραπεία σώματος για αδύνατισμα,αποτοξίνωση 
και χαλάρωση χρησιμοποιώντας 100% λάσπη απο Νεκρά Θάλασσα.悙

60 min / €100

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ SCRUB

Aυθεντική μέθοδο peeling με φυσικό σπόγγο.

25 min / €80

Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ  Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Σ  Σ Ω M Α Τ Ο Σ

AQUATIC SCRUB BODY TREATMENT

Η απολεπιστική θεραπεία της THALGO, βασισμένη σε μίγμα 
από λάδι αμύγδαλου, ηλιοτρόπιου και βερίκοκου, ενυδατώνει 
το δέρμα και χαρίζει μεταξένια επιδερμίδα.

25 min / €80

THALGO INDOCEANE

Θεραπεία με αρωματικό peeling και μοναδικής τεχνικής μασάζ 
που ολοκληρώνετσι με μια ζεστή μάσκα σώματος 

90 min / €150

BODY SCULPT WITH BODY PALP

Θεραπεία σύσφιξης και αντιμετώπιση της κυταρρίτιδας με μασάζ 
από βεντούζες για ορατή αναδιαμόρφωση της σιλουέτας.    

45 min / €90

CRYOTHERMAGE TREATMENT  

Ολοκληρωμένη θεραπεία σώματος για την αντιμετώπιση της  
κυτταρίτιδας, επιδερμικής χαλάρωσης και τοπικού πάχους.   
Ο συνδυασμός της κρυοθεραπείας (εφαρμογή υγρού αζώτου  
σε θερμοκρασία έως -162 C) και η  θερμική αγωγή σώματος έχει  
άμεσα αποτελέσματα. Τα ενεργά συστατικά της ενεργοποιούν  
την διαδικασία της λιπόλυσης, αποτοξινώνουν και αναδομούν  
τους ιστούς στήριξης.

90 min / €160

ST. BARTH SOFTNESS

Μια μέθοδος απολέπισης σώματος με φρέσκια παπάγια, 
κόκκους λευκής άμμου και πλούσιο λάδι καρύδας.

30 min / €90

ST. BARTH ELASTICITY

Body wrap με φρέσκια μους αγγουριού, πράσινου ή ρόζ 
αργύλου με λάδι καμφοράς μενθόλης και τζέλ κισσού 
προσφέρωντας στο δέρμα μεταξένια απαλότητα.

30 min / €90

ST. BARTH SENSATION
Πλούσια μάσκα σώματος σε συνδυασμό με τις ευεργετικές 
ιδιότητες ενός χαλαρωτικού μασάζ. 

50 min / €110



Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ 

Μ Α Σ Α Ζ



Μ Α Σ Α Ζ  Χ Ε Ι Ρ Ο Σ  Ξ Η Ρ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η

ΜΑΣΑΖ “APOLLON”

Ένας συνδυασμός των πιο αγαπημένων ειδών μασάζ 
του Κέντρου Θαλασσοθεραπείας μας, με την χρήση 
αιθέριων ελαίων. Περιλαμβάνει μασάζ με καυτές πέτρες, 
με μπαμπού και μασάζ κεφαλής.

75 min / €160

ΕΥ ΖΗΝ

Μυοχαλαρωτικό μασάζ με βιολογικό ελληνικό λάδι ελιάς 
εμπλουτισμένο με αιθέραιο έλαιο βιολογικής 
ελληνικής λεβάντας.

30 min / €80 ή 60 min / €130

ΜΑΣΑΖ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

Θεραπεία που επιφέρει μέγιστη χαλάρωση, επωφελούμενη 
από τις ηρεμιστικές ιδιότητες των αιθέριων ελαίων.

25 min / €80 ή 50 min / €120

ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ “4 HANDS”

Χαλαρωτικό μασάζ με αιθέρια έλαια, από δύο θεραπευτές 
ταυτόχρονα για υπέρτατη χαλάρωση.

25 min / €120

ΤΑΪΛΑΝΔΕΖΙΚΟ ΜΑΣΑΖ 

Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τα χέρια, τα γόνατα και τα πόδια του, 
για να σας μετακινεί σε μια σειρά στάσεων που μοιάζουν 
με τις διατάσεις της γιόγκα.

60 min / €140

ΜΑΣΑΖ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ

Ένα εξειδικευμένο μασάζ με ιδιαίτερη τεχνική, όπου 
ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τα χέρια του και ασκεί πίεση 
σε συγκεκριμένα σημεία των πατουσών, δημιουργώντας έτσι 
ισορροπία στο νευρικό σύστημα. 

30 min / €80

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ

Μια εξειδικευμένη θεραπεία σώματος, ιδανική έπειτα 
από τραυματισμούς ή μυϊκά προβλήματα.

30 min / €80

ΜΑΣΑΖ ΚΕΦΑΛΗΣ  

Ένα απολαυστικό και χαλαρωτικό μασάζ κεφαλής 
για απόλυτη πνευματική χαλάρωση.

30 min / €80

ST. BARTH MEN RELAXING HEAD & FOOT MASSAGE

Το χαλαρωτικό τζελ αλόης, το αναζωογοννητικό και ενυδατικό 
υγρό προσώπου HOMME σε συνδυασμό με το συσφικτικό 
τζελ σώματος και το εκχύλισμα κισσού, περιποιούνται 
το στρεσσαρισμένο ανδρικό δέρμα. 

30 min / €90

ST. BARTH HARMONY PAMPERING BODY MASSAGE

Απολαύστε ένα χαλαρωτικό μασάζ και επιλέξτε ανάμεσα σε 
ζεστό λάδι καρύδας, λάδι αβοκάντο, τζελ με εκχυλισμα κισού 
και λάδι με μενθόλη και αφεθείτε στα μεθυστικά αρώματα 
διαλέγοντας την αγαπημένη σας λοσιόν σώματος με λάδι 
αβοκάντο, βανίλιας, άνθους tiare ή το άρωμα του κρίνου.

60 min / €140

ST. BARTH SLIMNESS 

Θεραπεία για άμεση ανακούφιση και χαλάρωση των 
πρησμένων και κουρασμένων  ποδιών.  

30 min / €90

ST. BARTH CHILL OUT

Έντονα χαλαρωτική θεραπεία όπου χρησιμοποιείται ένα 
συγκεκριμένο είδος αχιβάδας με ιδιότητες αυτοθέρμανσης.

90 min / € 180

ΜΑΣΑΖ LYMPHODRAINAGE

Μασάζ που εφαρμόζεται στο λεμφικό σύστημα. Η απαλή, αργή και 
περιοδική πίεση βοηθά  στην αποτελεσματική αποστράγγιση 
των υγρών, κυρίως στην περίπτωση των οιδημάτων και της κυτταρίτιδας.

50 min / €130

ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΜΠΑΜΠΟΥ

Οι Bamboo κύλινδροι αντικαθιστούν τα χέρια του θεραπευτή 
για να δώσουν βαθύ σταθερό μασάζ με αποτέλεσμα να αυξηθεί 
η κυκλοφορία του αίματος και η ροή της ενέργειας.

50 min / €120

ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΖΕΣΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ

Οι θερμαινόμενες πέτρες -βασάλτες- εφαρμόζονται σε ανατομικά 
σημεία αλλά και σε συγκεκριμένες ενεργειακές ζώνες στο σώμα. 

60 min / €130

ΜΑΣΑΖ ΣΙΑΤΣΟΥ

Μια πανάρχαια πρακτική και η ιαπωνική έκδοση της κινεζικής 
πιεσοθεραπείας, που ακολουθεί τις ενεργειακές γραμμές του σώματος. 

60 min / € 140



Κ Ρ Υ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α

 &  Υ Δ Ρ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ



C RYO  P E N G U I N

ΜΠΡΑΤΣΑ 

30 min / €60

ΚΟΙΛΙΑ 

30 min / €60

ΜΗΡΟΙ & ΓΛΟΥΤΟΙ 

50 min / €110

ΓΑΜΠΕΣ / ΜΗΡΟΙ / ΓΛΟΥΤΟΙ  

30 min / €60

ΠΡΟΣΩΠΟ / ΛΑΙΜΟΣ/ ΝΤΕΚΟΛΤΕ 

20 min / €60

Aποθεραπεία Κατόπιν Συννενόησης

Υ Δ Ρ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ  &  Υ Δ Ρ Ο Μ Α Σ Α Ζ

ΠΙΣΙΝΑ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

Το υποβρύχιο μασάζ με πίδακα, που βρίσκεται στην κύρια πισίνα Θαλασσοθεραπείας, σε συνδυασμό 
με απλές ασκήσεις, κάνει το σώμα σας πιο ευέλικτο και τονώνει τους μυς σας. Επιτυγχάνει άμεσα 
χαλαρωτικό μασάζ και ξεπρήζει εκ βαθέων το σώμα.

Kαθημερινές 45 min / €50 • Σαββατοκύριακο 45 min / €65

Λ Ο Υ Τ Ρ Α  Υ Δ Ρ Ο Μ Α Σ Α Ζ  Μ Ε  Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Ο  Ν Ε Ρ Ο  

ST. BARTH DREAM

Λουτρό υδρομασάζ συνδυασμένο με λάδια από την Καραϊβική για την τόνωση της 
κυκλοφορίας του αίματος, την χαλάρωση των μυών και των αρθρώσεων.

20 min / €60

JET SHOWER

Πρόκειται για ένα βαθύ μασάζ με την βοήθεια της πίεσης του θαλασσινού νερού, που χαλαρώνει 
τους μύες και τονώνει την κυκλοφορία του αίματος και του λεμφικού συστήματος.

15 min / €50

CROMOTHERM
Εφαρμογή φυκιών με τη μέθοδο της χρωματοθεραπείας. Ζεστά φύκια 
με αιθέρια έλαια, σε συνδυασμό με το ατμόλουτρο, αδυνατίζουν 
και αποβάλλουν τις τοξίνες.

30 min / €80

Η κρυοθεραπεία συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή υγρού αζώτου 
σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος και του προσώπου, 
εκθέτοντάς τες σε χαμηλές θερμοκρασίες  έως και -1620 C. Η 
επακόλουθη αύξηση στη ροή του αίματος και στο σχηματισμό 
κολλαγόνου και ελαστίνης στη σύσφιξη της επιδερμίδας, την 
αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας και έχει αντιρυτιδική, λευκαντική 
και ισχυρά αναζωογονητική δράση. 

Διατίθεται και σε πακέτο των 10 / 
Συστήνεται ένας κύκλος τουλάχιστον 10 θεραπειών.

JET PLASMA LIFT + CRYOFAN

Με τη χρήση χαμηλής έντασης γαλβανικού ρεύματος 
εφαρμόζονται το Jett Serum Liftvital και το Whitening Essence, 
εξειδικευμένοι οροί που περιέχουν βιταμίνη C, υαλουρονικό και 
γαλακτικό οξύ, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η εμφάνιση 
λεπτών γραμμών, και η όψη του προσώπου να γίνεται πιο 
ομοιόμορφη και λαμπερή.

Πρόσωπο, Λαιμός, Ντεκολτέ 75 min / €95



Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ  Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Σ



Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο

DIAMOND MICRODERMABRATION WITH VITAMIN C 
Η θεραπεία αυτή είναι ιδανική για τα θαμπά, λιπαρά ή 
επιβαρυμένα από τον ήλιο δέρματα. Συνδυάζει τη μηχανική 
απολέπιση και την αντιοξειδωτική δράση της βιταμίνης C με 
τη βοήθεια υπερήχων, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση των 
νεκρών κυττάρων που κάνουν το δέρμα να δείχνει θαμπό και 
ταλαιπωρημένο. Ελαχιστοποιεί την εμφάνιση των λεπτών γραμμών 
και ρυτίδων, των δυσχρωμιών και των ουλών της επιδερμίδας.

45 min / €150

SKINLED + MANDELIC ACID
Νέα μη επεμβατική θεραπεία αναγέννησης της επιδερμίδας, 
που συνδυάζει μεσοθεραπεία Skin Led και χρήση μανδελικού 
οξέος, πετυχαίνοντας τη διείσδυση του οξέος στα βαθύτερα
στρώματα της επιδερμίδας. Ενδείκνυται για περιπτώσεις 
αντιγήρανσης, φωτογήρανσης, ρύθμισης λιπαρότητας και 
χρωματικού τόνου, πανάδες και κηλίδες δέρματος.

45 min / €180

FIRE & ICE REJUVENATING TREATMENT WITH AHA* 
Η χρήση οξέων φρούτων αποτελεί την πλέον ανώδυνη και 
αποτελεσματική μέθοδο για τη βελτίωση της εικόνας του 
προσώπου. Εξασφαλίζει στο δέρμα ενυδάτωση, τόνωση και λάμψη.
*Μετά την θεραπεία, να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο. 
Συνιστάται από Οκτώβριο έως Μάρτιο.

45 min / €130

Η Symmetria είναι ένα πρότυπο κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας και οµορφιάς έχει διακριθεί µε το 
διεθνές βραβείο «Best Clinic Award». Το άψογο επίπεδο υπηρεσιών, οι σύγχρονες επιστηµονικές µέθοδοι 
και νέες τεχνολογίες που εφαρµόζει, χάρη στο όραµα και την προσωπική φροντίδα του δηµιουργού της, 
πλαστικού χειρουργού Νίκου Μεταξωτού, MD, PhD, την έχουν αναδείξει ως µία από τις κορυφαίες κλινικές 
οµορφιάς σε όλο τον κόσµο.

HYDRAFACIALΤΜ

Η μόνη μη επεμβατική θεραπεία που συνδυάζει ταυτόχρονα 
καθαρισμό, απολέπιση, ενυδάτωση & αντιοξειδωτική προστασία, 
 προσφέροντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στο πρόσωπο. 
Ιδανική για αφυδατωμένα δέρματα και επιδερμίδες με 
έντονους πόρους και σμήγμα.

45 min / €150

REVEAL IMAGERTM (SKIN CONSULTATION)
Το διαγνωστικό τεστ REVEAL είναι μια εξελιγμένη μέθοδος 
εντόπισης και ανάλυσης των βλαβών της επιδερμίδας, τόσο 
στα επιφανειακά όσο και στα πιο βαθιά στρώματα του 
δέρματος και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην επιλογή 
της σωστής θεραπείας για κάθε πελάτη αλλά και για το 
follow-up της αποτελεσματικότητάς της.

15 min / €50

MICRONEEDLING COLLAGENESIS 
H μεσοθεραπεία προσώπου με την εφαρμογή dermaroller 
μικροακίδων, προκαλεί φυσική κολλαγονογένεση και 
ανάπλαση του προσώπου χωρίς νυστέρι. Το δέρμα αποκτά 
σφριγηλότητα, λάμψη και ενυδατώνεται σε βάθος, ανώδυνα 
και με φυσικό τρόπο.

45 min / €150

Σ Ω Μ Α

ΜΕΘΟΔΟΣ XERO-LIPO
Η χρήση laser σε δύο διαφορετικά μήκη κύματος επιτυγχάνει τη 
συρρίκνωση του λιπώδους ιστού σε περιοχές του σώματος όπου 
παρατηρείται επίμονη εναπόθεση λίπους, ανθεκτική στις δίαιτες 
και την άσκηση.

30 min / €100

TARGETED BODY SHAPING WITH HYPOXIΤΜ 
*Διατίθεται και σε πακέτο των 8 που περιλαμβάνει 
παρακολούθηση διατροφολόγου

Tο πρωτόκολλο απώλειας τοπικού λίπους και βάρους με ήπια 
άσκηση σε συνθήκες κενού αέρος (μέθοδος Hypoxi), επιτυγχάνει 
στοχευμένη δράση σε κοιλιά, μηρούς, γλουτούς ή σε όποια άλλη 
περιοχή του σώματος εντοπίζεται το πρόβλημα, συνδυάζοντας 
εναλλασσόμενη πίεση και ήπια αερόβια άσκηση. Αναγνωρισμένη 
και κατοχυρωμένη παγκοσμίως με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που 
ανέπτυξε ο Dr. Egger, έχει εμφανή αποτελέσματα κατά του τοπικού 
πάχους, της κυτταρίτιδας και της ήπιας χαλάρωσης του δέρματος. 
Συνίσταται ένας κύκλος 8 θεραπειών μέσα στο μήνα,με 2 θεραπείες 
την εβδομάδα.

30 min / €60

VELASHAPE III
Πρόκειται για μία μη επεμβατική θεραπεία που εφαρμόζει την 
τεχνολογία ELOS, συνδυάζοντας ραδιοσυχνότητες, υπέρυθρο 
φως, αναρρόφηση και μηχανική πίεση. Το ειδικό μηχάνημα 
εστιάζει στις περιοχές που εμφανίζουν κυτταρίτιδα και 
χαλάρωση, όπου μεταφέρεται η ενέργεια του υπέρυθρου 
φωτός και των ραδιοσυχνοτήτων. Αυτή μετατρέπεται σε 
θερμότητα, αυξάνοντας το μεταβολισμό του λιποκυττάρου 
με τελικό αποτέλεσμα τη συρρίκνωσή του. Ταυτόχρονα, οι 
ραδιοσυχνότητες ενεργοποιούν την παραγωγή κολλαγόνου 
και ελαστίνης, συσφίγγοντας το χαλαρό δέρμα.

Πηγούνι €100 / Μπράτσα €100 / Πλάτη €150 / 
Κοιλιά €200 / Μηροί €200 / Γλουτοί €150 / Γάμπες €100

BODY CONTOUR THERAPY BY I-LIPO LIPOLYSIS METHODΤΜ

*Διατίθεται και σε πακέτο των 8 που περιλαμβάνει παρακολούθηση 
διατροφολόγου

Το i-Lipo™ αποτελεί μια μέθοδο λιπόλυσης που χρησιμοποιεί 
τεχνολογία laser χαμηλής ενέργειας με αποτέλεσμα να μειώνει 
τους πόντους και να αναδιαμορφώνει το περίγραμμα του σώματος 
γρήγορα, χωρίς πόνο και χωρίς βελόνες.
Συνίσταται ένας κύκλος 8 θεραπειών μέσα σε 4 εβδομάδες, 
με 2 θεραπείες την εβδομάδα.

30 min / €100

DOUBLE LASER FOR FAT REDUCTION
Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο τελευταίας τεχνολογίας laser 
λιπόλυσης που μέσω της πρωτοποριακής ταυτόχρονης χρήσης δυο 
μηκών κύματος αποσκοπεί στην αποτελεσματική καταπολέμηση του 
ανθεκτικού τοπικού λίπους και τη μείωση πόντων σε οποιoδήποτε 
σημείο του σώματος. Ταυτόχρονα επιτυγχάνει αισθητή βελτίωση της 
κυτταρίτιδας και σύσφιξη των αποδυναμωμένων περιοχών.

15 min / €100

NMS (ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ)
Μια πρωτοποριακή τεχνολογία για μυϊκή ενδυνάμωση στην περιοχή 
της κοιλιάς, όταν παρουσιάζεται ανθεκτικότητα στην άσκηση και στην 
διατροφή. Πρόκειται για μία μέθοδο που
επιτυγχάνει μέγιστη τόνωση των μυϊκών ομάδων της περιοχής 
και συμβάλλει στη σφριγηλότητα του δέρματος, αφού  
συνδυάζει τη δράση τριών διαφορετικών μορφών ενέργειας.

20 min / €100



ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Εξοπλισμένος χώρος με μηχανήματα καρδιοαναπνευστικής 
λειτουργίας, όργανα μυϊκής ενδυνάμωσης, ελεύθερη 
εξάσκηση με επίβλεψη.
€40

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
€50

ΜΑΘΗΜΑ YOGA
€50

TRX PERSONAL TRAINING 
30 min / €40

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

Εξειδικευμένη μέθοδος προπόνησης, σύμφωνα με τις 
προσωπικές ανάγκες και στόχους κάθε ασκούμενου. 
Δυνατότητα επιλογής και από Pilates, Yoga, 
Διατάσεις ή Aqua Aerobics.
* Υποχρεωτική Χρέωση Εισόδου Γυμναστηρίου
60 min / €50

Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ  Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Σ

ΒΑΣΙΚΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ 60 min / €50

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΗΜΙ-ΜΟΝΙΜΟ   75 min / €60

ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ  60 min / €60

ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ΗΜΙ-ΜΟΝΙΜΟ  75 min / €70

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΗΜΙ-ΜΟΝΙΜΟΥ   
μανικιούρ ή πεντικιούρ €10

ΒΑΨΙΜΟ ΝΥΧΙΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 15 min / €25

ΒΑΨΙΜΟ ΝΥΧΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ 15 min / €25

STEAM ROOM / ΣΑΟΥΝΑ
€40

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Πρώτη Επίσκεψη €70 • Μετά την πρώτη επίσκεψη €45

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (BLOOD TEST FSD)
€170

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ 
€100

Α Π Ο Τ Ρ Ι Χ Ω Σ Η  ( Μ Ε  Κ Ε Ρ Ι )

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΟΔΙ  €50

ΜΙΣΟ ΠΟΔΙ  €40

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ €40

ΜΙΣΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ €35

ΜΠΙΚΙΝΙ €35

ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ €45

ΠΛΑΤΗ / ΣΤΗΘΟΣ  €45

ΧΕΙΛΟΣ €20

ΠΗΓΟΥΝΙ  €20

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  €55

ΦΡΥΔΙΑ  €20

ΜΑΣΧΑΛΗ  €25



“heal ing begins ,

with an ar om atic  bath

and daily  m assage . ” 

Hippocrates



ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
T: 210 89 11 900

Αγ. Νικολάου 10 & Ηλίου, 16671 Καβούρι Βουλιαγμένης
T: + 30 210 89 11 100 / F: +30 210 965 8010

divaniapollonthalasso.com


