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Wellness & Spa Menu

In collaboration with

To Afrodita Roa Spa, ένα μοναδικό στο είδος του Κέντρο Ευεξίας
& Αναζωογόνησης δημιουργήθηκε για να προσφέρει πρωτόγνωρες στιγμές
χαλάρωσης και αρμονίας σε ένα πολυτελές περιβάλλον.
Στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ευεξίας,
εκτός από τις πολυτελείς περιποιήσεις ομορφιάς & χαλάρωσης,
προσφέρονται πλέον και μεγάλη γκάμα περιποιήσεων θαλασσοθεραπείας
με σκοπό την αύξηση της ευημερίας και τη ζωτικότητας των πελατών μας.
Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε τον γαλήνιο κόσμο του Afrodita Roa Spa
και να επιλέξετε ανάμεσα στη μεγάλη γκάμα θεραπειών και περιποιήσεων που
μπορουν να αλλάξουν τον τρόπου ζωής σας. Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι αυτό...
Das Afrodita Roa Spa ist ein einzigartiges Wellnesszentrum, das allen seinen
Gästen einmalige Momente der Entspannung und Harmonie schenkt, in einer
exklusiven Luxusambiente.
Unser Ziel ist, Ihnen die bestmögliche Betreuung durch ein umfangreiches
Angebot von Thalassotherapie - und WellnessErlebnisse anzubieten. Darüber
hinaus streben wir das Wohlbefinden und die Vitalität unserer Gäste zu optimieren.
Sie sind eingeladen, eine Oase der Ruhe zu entdecken und aus einer großen
Kollektion von lebensverändernde Therapien auszuwählen. Lassen Sie uns
eine außergewöhnliche Reise beginnen...
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Χαλαρωτικά Μασάζ
Μια σειρά από μασάζ προσώπου και σώματος, που θα σας προσφέρουν
μια βαθιά αίσθηση αναζωογόνησης και ευεξίας. Ιδανικά για άτομα
με συσσωρευμένη κούραση και έντονο στρες.

Entspannungsmassagen
Eine Reihe von Gesichts- und Körpermassagen, die ein tiefes Gefühl
der Verjüngung und Wellness anbieten. Ideal für Menschen mit viel
Stress und kumulierter Erschöpfung.
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Χαλαρωτικά Μασάζ

Ολιστικά μασάζ
Βαθύ μυϊκό μασάζ

Μασάζ με κρόκο

Σουηδικό μασάζ

Μέλλουσα μητέρα

Ένα δυνατό μασάζ σχεδιασμένο έτσι, ώστε να
ανακουφίζει από τη βαθιά ένταση και τη μυϊκή
καταπόνηση. Εξειδικευμένες τεχνικές επικεντρώνονται
σε ειδικές προβληματικές περιοχές και ανακουφίζουν
από κοινές ταλαιπωρίες, όπως η δυσκαμψία
του αυχένα, ο πόνος στη μέση και οι πιασμένοι,
σφιγμένοι ώμοι.

Θεραπεία ελληνικής καταγωγής, που ξεκινά
µε ένα βαθύ χαλαρωτικό µασάζ, χρησιµοποιώντας
το πολύτιµο ελληνικό προϊόν, το κρόκο, και ειδικές
τεχνικές που ανακουφίζουν το σώµα
από τη συσσωρευµένη ένταση.

Ένα παραδοσιακό μασάζ σε ολόκληρο το σώμα,
που χρησιμοποιεί τη σταθερή πίεση για να επιτύχει
ένα αποτέλεσμα χαλάρωσης και καταπράυνσης
της μυϊκής έντασης. Η θεραπεία αυτή είναι ιδανική
ως εισαγωγή στο μασάζ. Εξειδικευμένες τεχνικές
σας εξασφαλίζουν ότι θα απολαύσετε τα καλύτερα
σωματικά, συναισθηματικά και θεραπευτικά οφέλη.

Ειδικά σχεδιασµένο µασάζ για την εγκυµοσύνη,
µε σκοπό την άνεση και την ευεξία σας.
Εµπνευσµένη θεραπεία που συνδέει µητέρα
και παιδί µε την δύναµη της επαφής.

30 λεπτά 55 €, 60 λεπτά 110 €

Αντιστρές

Θεραπεία ανόρθωσης και σύσφιξης
γλουτών και μηρών (ESPA)

Ειδικές τεχνικές πίεσης, μασάζ και διατάσεων,
που ανακουφίζουν τους μυς από την ένταση
και το στρες.

Μια ιδιαίτερα αποτελεσματική, τονωτική θεραπεία
που στοχεύει στην αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας,
της κατακράτησης υγρών και της ανομοιόμορφης
υφής του δέρματος. Χρησιμοποιώντας δραστικά
θαλάσσια εκχυλίσματα, ψυχρά γάντια, ένα βαθύ
μασάζ αποτοξίνωσης κι εξειδικευμένες τεχνικές,
βοηθά στον καθαρισμό και την αποτοξίνωση
παρουσιάζοντας εξαιρετικά αποτελέσματα. Ιδανικό
για ανθρώπους που τους απασχολεί η εμφάνιση
της κυτταρίτιδας. Συνιστάται πακέτο 6 συνεδριών.

60 λεπτά 110 €

60 λεπτά 110 €

60 λεπτά 100 €

60 λεπτά 110 €

Λεπτή σιλουέτα
Το μασάζ με απόσταγμα από κόκκινο σταφύλι
επικεντρώνεται στις προβληματικές περιοχές,
με συσφικτικές και αδυνατιστικές ιδιότητες.
60 λεπτά 115 €

55 λεπτά 120 €

Entspannungsmassagen

Holistische Massagen
Tiefe Muskelmassage

Massage mit Safran

Schwedische Massage

Massage für werdende Mütter

Eine leistungsstarke Massage, entwickelt um
Verspannungen und muskulären Stress zu lindern.
Die speziellen Techniken konzentrieren sich auf
spezifische Problembereiche und lindern gewöhnliche
Beschwerden, wie steifer Nacken, Schmerzen
im unteren Bereich des Rückens und verspannte
Schultern.

Eine Massage mit griechischer Herkunft, die mit
einer tief entspannenden Massage beginnt, bei
der das griechische Produkt - der Safran und spezielle Techniken angewendet werden,
die den Körpern von den angesammelten
Anspannungen befreien.

Eine traditionelle Ganzkörpermassage, bei der fester
Druck ausgeübt wird, um Entspannung zu fördern
und Muskelverspannungen zu lindern. Diese
Behandlung ist ideal als Einführung in die Massage;
spezielle Techniken helfen dazu, dass Sie das Beste
an physischen, emotionalen und therapeutischen
Vorteilen erleben.

Speziell für Schwangere konzipierte Massage,
die für Komfort und Wellness sorgt. Inspirierte
Therapie, die Mutter und Kind mit der Kraft
des Kontakts verbindet.

30 minuten 55 €, 60 minuten 110 €

Hüft- & Oberschenkelbehandlung
Lift & Firm (ESPA)
Eine hocheffektive, stimulierende Behandlung,
die auf die Bekämpfung von Cellulite,
Flüssigkeitsansammlungen und Hautunebenheiten
zielt. Mit wirksamen Meeresextrakten, eisgekühlten
Handschuhen, helfen eine tiefe Entgiftungsmassage
und spezielle Massagetechniken zur Reinigung
und Entgiftung und haben hervorragende Ergebnisse.
Ideal für diejenigen, die über Cellulite besorgt sind.
Wir empfehlen ein Programm aus 6 Behandlungen.

60 minuten 110 €

Antistress
Spezielle Drucktechniken, Massage und Stretching,
die die Muskeln entspannen und vom Stress
befreien.
60 minuten 110 €

60 minuten 100 €

60 Minuten 110 €

Schlanke Figur
Massage mit Essenz aus roten Trauben, die sich
auf die Problemzonen konzentriert. Mit straffenden
und verschlankenden Eigenschaften.
60 minuten 115 €

55 Minuten 120 €
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Χαλαρωτικά Μασάζ

Αποκλειστικές Περιποιήσεις Pomegranate
Ευχή του Pomegranate

Μασάζ 4 χεριών

Bamboο μασάζ

Πολυτελές μασάζ σώματος με ξεχωριστό
πρωτόκολλο έναρξης, που προκαλεί χαλάρωση
και δημιουργεί αίσθηση αρμονίας.

Tαυτόχρονη φροντίδα απο 2 θεραπευτές οι οποίοι
ενεργούν ρυθμικά και αρμονικά σε ολόκληρο
το σώμα με αποτέλεσμα να δημιουργούν
μια ασύγκριτη εμπειρία απόλαυσης.

Χαλαρωτικό μασάζ όπου τα bambou αντικαθιστούν
τα χέρια του θεραπευτή, απελευθερώνοντας
την ένταση των μυών και προφέροντας
μια βαθιά αίσθηση χαλάρωσης.

60 λεπτά 220 €

60 λεπτά 130 € / 90 λεπτά 170 €

Λόμι Λόμι

Τονωτική θεραπεία ποδιών (ESPA)

Xαβανέζικο ενεργειακό μασάζ που διευκολύνει
τη νοητική, συναισθηματική και πνευματική
θεραπεία μέσω των απαλών χειρισμών
σε όλο το σώμα.

Αυτή η αναζωογονητική θεραπεία για κουρασμένα
και βαριά πόδια βοηθά στη μείωση του πρηξίματος
και απαλύνει τους πόνους. Περιλαμβάνει:
Μούλιασμα πελμάτων- απολέπιση - μασάζ
στα πέλματα και το κάτω μέρος των ποδιών.

60 λεπτά 110 €

DETOX μασάζ
Μασάζ που στοχεύει όχι μόνο στην χαλάρωση
αλλά και στην απομάκρυνση τοξινών μέσω
πιέσεων και ειδικών τεχνικών λεμφικού μασάζ.
30 λεπτά 55 € / 90 λεπτά 170 €=

120 λεπτά 200 €

25 λεπτά 55 €

Entspannungsmassagen

Pomegranate Exklusiv-Erlebnisse
Pomegranate-Wunsch

4-Hände-Massage

Bambus-Massage

Eine Luxus-Körpermassage mit einzigartigem
Start-Protokoll, die für Entspannung sorgt
und ein Gefühl der Harmonie aufkommen lässt.

Massage von gleichzeitig 2 Therapeuten,
die rhythmisch und harmonisch mit dem ganzen
Körper arbeiten und für eine unvergleichbare
Genusserfahrung sorgen.

Entspannende Massage, bei der die Hände des
Therapeuten durch Bambus ersetzt werden,
die die Muskeln entspannt und ein tiefes Gefühl
der Entspannung schenkt.

60 minuten 220 €

60 minuten 130 € / 90 minuten 170 €

LomiLomi

Belebende Fußbehandlung (ESPA)

Hawaiianische Energiemassage mit sanften
Bewegungen, die für die Behandlung von Körper
und Seele angewandt wird.

Diese revitalisierende Behandlung
für müde Füße und schwere Beine hilft,
Schwellungen zu reduzieren und Schmerzen
zu lindern. Die Behandlung umfasst: Fußbad Peeling - Massage an Füße
und Unterschenkel.

60 minuten 110 €

DETOX-Massage
Eine Massage, bei der Druckbewegungen
und spezielle Lymphmassage-Techniken
angewandt werden, die nicht nur für Entspannung
sorgt, sondern auch den Körper entgiftet.
30 minuten 55 € / 90 minuten 170 €

120 minuten 200 €

25 Minuten 55 €
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Χαλαρωτικά Μασάζ

Για Άντρες
Προηγμένη περιποίηση
προσώπου (ESPA)

Αντρικό μασάζ ώμων, αυχένα
και προσώπου (ESPA)

Μια αποτελεσματική αντιγηραντική
θεραπεία, σχεδιασμένη έτσι ώστε να έχει άμεσα
αποτελέσματα στην κουρασμένη όψη
του δέρματος και να μειώνει τις λεπτές
γραμμές και ρυτίδες.

Είτε το δέρμα σας χρειάζεται βαθύ καθαρισμό,
είτε υγιή λάμψη, καταπράυνση ή ενυδάτωση,
εμείς ενθαρρύνουμε τους άντρες πελάτες μας
να δοκιμάσουν αυτήν την εξατομικευμένη
θεραπεία που συνδυάζει ένα χαλαρωτικό
μασάζ στους ώμους, τον αυχένα, το πρόσωπο
και την κεφαλή, με μια λύση προσαρμοσμένη
στις ανάγκες του δικού σας δέρματος.

90 λεπτά 180 €

Αναζωογόνηση μυών (ESPA)
Ένα περιεκτικό μασάζ για όσους υποφέρουν
από πονοκεφάλους έντασης και καταπόνηση
του αυχένα. Εάν έχετε λίγο χρόνο να διαθέσετε,
αυτό το βαθύ χαλαρωτικό μασάζ στην πλάτη,
το πρόσωπο και την κεφαλή, που απελευθερώνει
την ένταση, είναι ένας ιδανικός τρόπος
για να διώξετε την ένταση και να ανακουφίσετε
τους σφιγμένους μύες. Θα αισθανθείτε
αναζωογόνηση και ανανέωση για το υπόλοιπο
της ημέρας ή χαλάρωση και ηρεμία σε έναν ήσυχο
βραδινό ύπνο.

25 λεπτά 55 €

40 λεπτά 80 €

Entspannungsmassagen

Für Männer
Hautstrahlen - Gesichtsbehandlung
(ESPA)

Schulter-, Nacken- und
Gesichtsmassage für Männer (ESPA)

Ein effektive, Anti-Aging-Gesichtsbehandlung,
entworfen, um sofortige Ergebnisse zu müde
aussehender Haut zu liefern, und feine Linien
und Fältchen zu reduzieren.

Ob Ihre Haut eine Tiefenreinigung,
ein gesundes Glänzen oder eine Beruhigungsoder Feuchtigkeitsspende braucht, wir empfehlen
unseren männlichen Gästen, diese personalisierte
Behandlung zu erleben, die eine entspannende
Schulter- Hals-, Gesichts-, und Kopfmassage
mit einer maßgeschneiderten Lösung
für die Bedürfnisse Ihrer Haut kombiniert.

90 Minuten 180 €

Muskelbelebung (ESPA)
Eine komprimierte Massage für diejenigen,
die an spannungsbedingten Kopfschmerzen
und Nackenschmerzen leiden. Wenn Sie wenig
Zeit haben, dann ist diese tief beruhigende
Rücken-, Gesichts- und spannungslösende
Kopfmassage eine ideale Möglichkeit, Spannung
zu schmelzen und verspannte Muskeln zu entlasten.
Sie werden sich für den restlichen Tag wiederbelebt
und gestärkt fühlen, oder entspannt und ruhig
für eine erholsame Nachtruhe.

25 Minuten 55 €

40 Minuten 80 €
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Χαλαρωτικά Μασάζ

Ανατολίτικες θεραπείες
Μασάζ με θερμές πέτρες (ESPA)

Shiatsu massage

Ένα θεραπευτικό μασάζ σε ολόκληρο το σώμα
με τη χρήση ελαίων αρωματοθεραπείας
και θερμών ηφαιστειακών πετρών, που ανακουφίζει
από τη βαθιά μυϊκή ένταση. Η θερμότητα
των λίθων διαπερνά τους μυς σας, απαλύνοντας
κάθε πόνο, βοηθώντας εσάς να χαλαρώσετε
και το σώμα σας να νιώσει αναζωογονημένο.

Η τέλεια συνεργασία μεταξύ μυαλού, σώματος
και θεραπείας. Πρόκειται για ένα είδος
εναλλακτικής μορφής ιατρικής που αποτελείται
από πίεση των δακτύλων και της παλάμης,
διατάσεις και άλλες τεχνικές μασάζ.

60 λεπτά 110 €

Περιποίηση Πλάτης, Προσώπου
& Κεφαλής (ESPA)

Thai massage
Ρυθμικό μασάζ ηλικίας 2500 χρόνων
που ενσωματώνει διατάσεις, ασκήσεις γιόγκα
και μαλάξεις, για να ανακουφίσει την ένταση
των μυών, να ενισχύσει την ευελιξία και να
ισορροπίσει μυαλό, σώμα και πνεύμα.
60 λεπτά 120 €

60 λεπτά 120 €

Η συγκεκριμένη εμπειρία ESPA προσφέρει
τριπλά αποτελέσματα στοχεύοντας σε τρία κύρια
σημεία του σώματος; την πλάτη, το πρόσωπο
και το κεφάλι. Συμπεριλαμβάνοντας ένα εύρος
περιποιήσεων για απολέπιση & μασάζ πλάτης,
προσωποποιημένη περιποίηση προσώπου
και μασάζ κεφαλής, αυτή είναι η ιδανική
περιποίηση για αντρές και γυναίκες, οποιαδήποτε
στιγμή της ημέρας.
90 λεπτά 160 €

Entspannungsmassagen

Orientalische Therapien
Hot Stone Massage (ESPA)

Shiatsu-Massage

Eine therapeutische Ganzkörpermassage
mit ätherischen Ölen und warmen Vulkansteinen
zur Linderung von tiefen Muskelverspannungen.
Die Wärme der Steine dringt in Ihre Muskeln
und lindert Schmerzen; dies hilft Ihnen, sich
zu entspannen und Ihren Körper jünger zu fühlen.

Das perfekte Zusammenspiel von Körper, Geist
und Therapie. Es handelt sich um eine alternative
Form der Medizin mit der Ausübung von Fingerund der Handdruck, Stretching und anderen
Massagetechniken.

60 minuten 110 €

Thai-Massage
Eine 2500 Jahre alte Massage, die Stretching,
Yoga-Übungen und Massage umfasst,
um die Muskeln zu entspannen, die Beweglichkeit
zu steigern und Geist, Körper und Seele
ins Gleichgewicht zu bringen.
60 minuten 120 €

60 minuten 120 €

Rücken-, Gesichts- und Kopfhaut
Behandlung (ESPA)
Auch bekannt als unsere 'Helden'-Behandlung,
es wird von allen geliebt; dieses ESPA-Erlebnis
liefert dreifach so gute Ergebnisse durch
die Ausrichtung auf drei wichtigsten Bereiche den Rücken, das Gesicht und die Kopfhaut.
Deshalb ist sie die ideale Behandlung für alle.
90 Minuten 160 €
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Ανατολίτικες θεραπείες
Μπαλινέζικο (ESPA)

Μασάζ Ayurveda

Αυτή η μοναδική θεραπεία σας μεταφέρει
σε έναν κόσμο ηρεμίας και χαλάρωσης, όπου
οι καθημερινές απαιτήσεις της ζωής είναι απλώς
μια μακρινή ανάμνηση. Για να ξεκινήσει αυτό
το καταπραϋντικό, ήπιο μασάζ, σας ρίχνουμε
ζεστό λάδι στη μέση της πλάτης.

Όλη η δύναµη και ο επαγγελµατισµός
της Ανατολής. Τα θερµά έλαια της Shirodara
µε αργή και σταθερή ροή πέφτουν στο κέντρο
του µετώπου, απελευθερώνοντας το πνεύµα
και τις αισθήσεις.
60 λεπτά 120 €

60 λεπτά 120 €

Ινδικό μασάζ κεφαλής

Μασάζ αρωματοθεραπείας (ESPA)

Ένα μασάζ που ανακουφίζει από το άγχος
κι εφαρμόζεται στο επάνω μέρος της πλάτης,
στον αυχένα και στην κεφαλή. Το Ινδικό Μασάζ
Κεφαλής LutonHoo ξεκινάει με ένα αρωματικό
ποδόλουτρο για να καλωσορίσει
και να αναζωογονήσει τα πόδια.

Το μασάζ αρωματοθεραπείας ESPA είναι αιθέριο,
επαγγελματικό και εξειδικευμένο, καθώς
χρησιμοποιεί μείγμα προσωπικά επιλεγμένων
ελαίων. Με ένα προσωπικό ραντεβού
εξασφαλίζουμε ότι θα λάβετε μια μοναδική
θεραπεία που θα ανταποκρίνεται στις δικές σας
εξειδικευμένες ανάγκες.

30 λεπτά 55 €, 50 λεπτά 95 €

30 λεπτά 70 €, 55 λεπτά 100 €

Entspannungsmassagen

Orientalische Therapien
Balinesische Massage (ESPA)

Ayurveda-Massage

Diese einzigartige Behandlung entführt Sie in eine
Welt des Friedens und der Gelassenheit, wo die
Anforderungen des alltäglichen Lebens nur noch
eine ferne Erinnerung sind. Warmes Öl wird
auf die Mitte des Rückens gegossen, um diese
beruhigende, schonende Massage zu beginnen.

Alle Kraft und aller Professionalismus des Orients.
Die warmen Öle von Shirodara tropfen auf die
Stirnmitte und befreien den Geist und die Sinne.

60 minuten 120 €

Indische Kopfmassage
Eine Entspannungsmassage am oberen Rücken,
am Nacken und an der Kopfhaut. Die Indische
Kopfmassage LutonHoo beginnt mit einem
aromatischen Fußbad, um die Füße zu begrüßen
und zu erfrischen.

60 minuten 120 €

Aromatherapie-Massage (ESPA)
Die ESPA-Aromatherapie-Massage ist ätherisch,
professionell und spezifisch, mit Anwendung
einer Mischung aus individuell ausgewählten
Ölen. Eine persönliche Beratung stellt sicher,
dass Sie eine einzigartige Behandlung erhalten
werden, die auf Ihren spezifischen Bedürfnissen
zugeschnitten ist.
30 Minuten 70 €, 55 Minuten 100 €

30 Minuten 55 €, 50 Minuten 95 €
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Περιποιήσεις Σώματος
Άρωμα σοκολάτας

Μετά τον ήλιο

Απολέπιση και μάσκα σώματος με σοκολάτα!
Απαλότητα, ενυδάτωση και αντικυτταριτιδικό
αποτέλεσμα, όλα μέσα στο θεσπέσιο κόσμο
του κακάο.

Μάσκα σώματος με αλόη και θρεπτικά
και ενυδατικά στοιχεία, θα ξεδιψάσουν
και θα θρέψουν το δέρμα σας
μετά από έκθεση στον ήλιο.

60 λεπτά 110 €

45 λεπτά 75 €

Τελετουργικό σώματος 120 λεπτών
από την ESPA

Body wrap από την ESPA

Η θεραπεία αυτή συνδυάζει μια περιτύλιξη
σώματος κι ένα μασάζ για την αποκατάσταση
της ισορροπίας και της ηρεμίας και για μια βαθιά
χαλάρωση του σώματος και του πνεύματος. Μετά
από την απολέπιση σώματος, εφαρμόζεται μια
Περιτύλιξη με Θαλασσινά Φύκια ή Λάσπη κι ένα
απαλό μασάζ κεφαλής. Αφού κάνετε ένα
αναζωογονητικό ντους, απολαμβάνετε ένα μασάζ
αρωματοθεραπείας προσαρμοσμένο στις ανάγκες
σας, το οποίο σας αφήνει με μια αίσθηση ευεξίας,
καθαριότητας και αναζωογόνησης.
120 λεπτά 180 €

Αυτή η εξατομικευμένη περιτύλιξη σώματος είναι
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας, σχεδιασμένη
να αυξάνει ευχάριστα τη θερμοκρασία, να θρέφει
το δέρμα και να αυξάνει τα αποτελέσματα και την
απορρόφηση των συστατικών της περιτύλιξης.
Μετά το βούρτσισμα και την απολέπιση
του δέρματος, αναμιγνύεται μια ολοκληρωμένη
Περιτύλιξη από Φύκια ή Θαλάσσια Λάσπη
με αιθέρια έλαια κι εφαρμόζεται, για να καλύψει
τις δικές σας εξειδικευμένες ανάγκες. Μετά από
ένα χαλαρωτικό μασάζ κεφαλής, θα αισθανθείτε
το δέρμα σας θρεμμένο και ενυδατωμένο
και τον νου σας εντελώς χαλαρωμένο.
55 λεπτά 110 €

Körperpflege
Schokoladenaroma

Nach dem Sonnenbad

Körperpeeling und -Maske mit Schokolade!
Geschmeidigkeit, feuchtigkeitsspendende
Wirkung und Anti-Cellulitis-Effekt und dies alles
in einer herrlichen Schokoladenwelt.

Körpermaske mit Aloe und nährenden
und feuchtigsspendenden Wirkstoffen.
Sie nährt Ihre Haut und spendet ihr nach
dem Sonnenbad Feuchtigkeit.

60 minuten 110 €

45 minuten 75 €

120-Minuten-Körperritual Von ESPA

Körperpackung Von ESPA

Diese Behandlung kombiniert eine Körperpackung
und eine Massage zur Wiederherstellung des
Gleichgewichts und der Ruhe und um eine tiefe
Entspannung für Körper und Geist zu leisten.
Nach einem Körperpeeling wird eine Meeresalgenoder eine Schlammpackung angewandt und die
Kopfhaut sanft massiert. Sobald Sie sich erfrischend
geduscht haben, findet eine maßgeschneiderte
Aromatherapie-Massage statt, die Ihnen mit einem
Gefühl des Wohlbefindens, gereinigt
und wiederbelebt hinterlässt.

Diese personalisierte Körperpackung ist ein
maßgeschneidertes Erlebnis, entworfen, um die
Temperatur bequem zu erhöhen, um die Haut zu
nähren und die Auswirkungen und die Absorption der
Körperpackung zu erhöhen. Nach dem Hautbürsten
und dem Peeling wird eine komplette Körperpackung
aus Algen oder Meeresschlamm, kombiniert mit
ätherischen Ölen, gemischt und angewandt, um Ihren
spezifischen Bedürfnissen nachzukommen. Nach
einer wohltuenden Kopfmassage fühlt sich die Haut
ernährt und gut durchfeuchtet an und der Geist
völlig entspannt.

120 minuten 180 €

55 Minuten 110 €
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Περιποιήσεις Προσώπου
Κολλαγόνο
Εξαιρετική αντιρυτιδική θεραπεία, που σε
συνδυασμό με το ειδικό μασάζ “KOBIDO”
μειώνεται ο αριθμός των ρυτίδων και βελτιώνεται
η σφριγηλότητα του δέρματος.

Εξατομικευμένη θεραπεία
προσώπου (ESPA)

Η οξυγονοθεραπεία είναι ιδανική για τα πρώτα
σημάδια της γήρανσης. Επιτρέπει στο δέρμα
να απορροφήσει περισσότερο οξυγόνο, αφήνοντας
στην επιδερμίδα αίσθηση φρεσκάδας, σφριγηλότητα,
τόνωσης και λάμψης.

Ανακαλύψτε τον βαθύ καθαρισμό, την τόνωση που
προσφέρει στο δέρμα αυτή η θεραπεία προσώπου
που εστιάζει στα αποτελέσματα. Προσαρμοσμένη
ακριβώς στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες, αυτή
η εξαιρετικά εξατομικευμένη θεραπεία αξιοποιεί την
τεχνολογία SkinVision™ για μια προηγμένη αξιολόγηση
του δέρματος, εντοπίζοντας και διορθώνοντας κάθε
πρόβλημα - με όμορφα και άμεσα ορατά
αποτελέσματα για κάθε τύπο δέρματος. Περιλαμβάνει:
Βαθύ καθαρισμό - ατμό κι εξαγωγή εάν χρειάζεται μασάζ προσώπου - εξατομικευμένη μάσκα μασάζ κεφαλής.

60 λεπτά 120 €

55 λεπτά 110 €

Θεραπεία λίφτινγκ και σύσφιξης
ματιών (ESPA)

Θεραπεία κατά της ευαισθησίας
του προσώπου (ESPA)

60 λεπτά 120 €

Οξυγόνο

Αντιμετωπίστε άμεσα τις λεπτές γραμμές
και τα προδοτικά σημάδια της γήρανσης με αυτή
τη θεραπεία αναζωογόνησης που φωτίζει, συσφίγγει
και τονώνει την ευαίσθητη περιοχή των ματιών σας.
Χαλαρωτικές αλλά και αναζωογονητικές τεχνικές
μασάζ κι επιλεγμένες φόρμουλες με δραστικά
θαλάσσια στοιχεία ηρεμούν, συσφίγγουν
κι ενυδατώνουν, μειώνοντας γρήγορα το πρήξιμο
και τους μαύρους κύκλους. Περιλαμβάνει: Καθαρισμό
προσώπου απολέπιση μασάζ μάσκα - εφαρμογή
Εντατικού Serum Ματιών Lift & Firm.
25 λεπτά €50

Optimal skin profacial (ESPA)
Με αυτή την καινοτόμο θεραπεία θα αποκαλύψετε
σύντομα μια φρέσκια επιδερμίδα με υγιή όψη.
Το δέρμα ξεδιψά με την ενυδάτωση και γίνεται ομαλό,
ισορροπημένο και λείο, καθώς οι τεχνικές υψηλής
απόδοσης συναντούν πλούσιες σε θρεπτικά
συστατικά ενεργές φόρμουλες, αφήνοντάς το
λαμπερά αναζωογονημένο, ισορροπημένο και
προστατευμένο από παράγοντες του περιβάλλοντος
που προκαλούν ευαισθησία. Περιλαμβάνει: Βαθύ
καθαρισμό με βούρτσα - Ατμό και εξαγωγή
(εάν χρειάζεται) - Μασάζ προσώπου - Θεραπευτική

Μετά τον ήλιο
Θεραπεία με επουλωτικές και ενυδατικές
ιδιότητες που απευαισθητοποιούν το δέρμα
και το επαναφέρουν στην φυσική του ομορφιά.
50 λεπτά 100 €

Μασάζ προσώπου
Αφεθείτε σε ένα απολαυστικό μασάζ που θα σας
ανανεώσει και θα ομορφύνει την όψη
του προσώπου σας.

μάσκα προσώπου.

30 λεπτά 55 €

55 λεπτά 110 €

Βιταμίνη C

Θεραπεία αντιγήρανσης
προσώπου (ESPA)

Θεραπεία βασισµένη στην βιταµίνη C,
που αναζωογονεί και αποτοξινώνει το δέρµα.
Αφήνει το δέρµα πιο λαµπερό, απαλό και φωτεινό.

Μια ανακουφιστική θεραπεία προσώπου για ευαίσθητα
δέρματα με τάση για ερυθρότητες κι ερεθισμούς,
που αφήνει το δέρμα ήρεμο και θρεμμένο. Εκχυλίσματα
φυτών που καταπολεμούν την ευαισθησία του
προσώπου και ηρεμιστικά έλαια αρωματοθεραπείας,
όπως χαμομήλι και βενζόη, χρησιμοποιούνται για τον
απαλό καθαρισμό, τη θρέψη και την ενυδάτωση
του εύθραυστου δέρματος. Αυτή η χαλαρωτική
θεραπεία προσώπου βοηθά στη μείωση της
ευαισθησίας του δέρματος, αφήνοντας το δέρμα
ήρεμο, θρεμμένο και με μια ευχάριστη αίσθηση.

Μια πολυτελής και αναζωογονητική θεραπεία
προσώπου για ώριμα δέρματα, η οποία βοηθά
στην ελαχιστοποίηση των γραμμών και των ρυτίδων
γύρω από τα μάτια, στον λαιμό, τα χείλη και τη γραμμή
του πηγουνιού, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση
των σημαδιών της γήρανσης. Η θεραπεία αυτή
βελτιώνει ορατά την εμφάνιση του δέρματος με
τη χρήση ειδικών αντιγηραντικών τεχνικών μασάζ
και μιας επιλογής αντιγηραντικών προϊόντων για την
ανασύσταση και την αναζωογόνηση του δέρματος,
αφήνοντας την επιδερμίδα σας τονωμένη, λαμπερή
και ανανεωμένη.

55 λεπτά 110 €

55 λεπτά 120 €

Personalisierte
Gesichtsbehandlung (ESPA)

Optimal Skin Profacial (ESPA)

60 λεπτά 110 €

Θεραπεία προσώπου για προβληματικά
εφηβικά δέρματα (ESPA)
Περιλαμβάνει: Τριπλό καθαρισμό, ανάλυση
δέρματος με λάμπα SkinVision ™, ατμό κι εξαγωγή,
εάν χρειάζεται, μασάζ προσώπου, εξατομικευμένη
μάσκα και μασάζ κεφαλής.
55 λεπτά 110 €

Gesichtspflege
Kollagen

Eine exzellente Antifaltentherapie, bei der
in Kombination mit der speziellen „KOBIDO“ Massage die Zahl der Falten reduziert
und die Festigkeit der Haut verbessert wird.
60 minuten 120 €

Sauerstoff
Die Sauerstofftherapie eignet sich ideal für die ersten
Alterszeichen. Sie erlaubt der Haut mehr Sauerstoff
aufzunehmen und hinterlässt eine frische, gefestigte,
straffe und strahlende Haut.
60 minuten 120 €

Augenbehandlung Lift & Firm (ESPA)
Zielen Sie sofort auf feine Linien und verräterische
Zeichen des Alterns mit dieser revitalisierenden
Behandlung, die Ihre empflindliche Augenpartie
strafft und aufhellt. Entspannende und zugleich
wiederbelebende moderne Massagetechniken
und ausgewählte Formeln mit Meereswirkstoffen
wirken glättend, straffend und hydrierend
und reduzieren schnell Schwellungen und dunkle
Augenringe. Die Behandlung umfasst:
Gesichtsreinigung - Peeling - Massage - Maske Anwendung des Lift & Firm Intensive Augenserums.
25 Minuten 50 €
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Entdecken Sie die tief reinigenden, hautverstärkenden
Kräfte dieser ergebnisorientierten Gesichtsbehandlung.
Diese höchst individuelle Behandlung, die genau
auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist,
benutzt die SkinVision ™ Technologie für eine moderne
Hautbewertung, die eventuelle Probleme identifiziert
und beseitigt, mit schönen und sofort sichtbaren
Ergebnissen für alle Hauttypen. Die Behandlung
umfasst: Tiefenreinigung - Dampf und Extraktion
bei Bedarf - Gesichtsmassage - personalisierte
Maske - Kopfmassage.
55 minuten 110 €

DesensibilisierungsGesichtsbehandlung (ESPA)
Eine beruhigende Gesichtsbehandlung für empfindliche,
zu Irritationen und Hautrötungen neigende, Haut,
welche die Haut beruhigt und genährt hinterlässt.
Desensibilisierende natürliche Pflanzenextrakte
und beruhigende ätherische Öle, wie Kamille und
Benzoe, werden verwendet, um die empfindliche Haut
sanft zu reinigen, zu nähren und zu hydratisieren. Diese
beruhigende Gesichtsbehandlung hilft zur Reduzierung
der Hautempflindlichkeit und hinterlässt die Haut
beruhigt, genährt und mit einem angenehmen Gefühl.

Diese innovative Behandlung sorgt schnell für einen
frischen, gesund aussehenden Teint. Mit der
Hydratation wird die Haut verfeinert, geglättet und
rebalanciert, während sich Hochleistungstechniken
mit nährstoffreichen aktiven Formeln treffen, welche
die Haut strahlend wiederbelebt, rebalanciert und,
von Umweltssensibilatoren geschützt hinterlassen.
Die Behandlung umfasst: Tiefe Bürstenreinigung Dampf und Extraktion (falls erforderlich) Gesichtsmassage - Gesichtsmaske.

Nach dem Sonnenbad
Therapie mit heilenden und
feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften,
die die Haut beruhigt und ihr ihre natürliche
Schönheit zurückgibt.
50 minuten 100 €

Gesichtsmassage
Genießen Sie eine herrliche Massage, die Sie
wiederbeleben und ihr Gesicht verschönert wird.

55 Minuten 110 €

30 minuten 55 €

Gesichtsbehandlung
Age Defyer (ESPA)

Vitamin C

Eine luxuriöse und regenerierende Gesichtsbehandlung
für die reifende Haut, die für das Reduzieren von Linien
und Fältchen rund um Augen, Hals, Lippen und Kinn
sorgt ,um die Zeichen des Alterns zu bekämpfen.
Diese Behandlung verbessert sichtbar das
Erscheinungsbild der Haut mit speziellen
Anti-Aging-Massagetechniken und einer Auswahl
von Anti-Aging-Produkten, welche die Haut
revitalisieren und pflegen, und Ihren Teint getönt,
strahlend und verjüngt hinterlassen.
55 Minuten 120 €

Therapie mit Vitamin C, die die Haut wiederbelebt
und entgiftet. Lässt eine strahlende, sanfte und zarte
Haut zurück.
60 minuten 110 €

Gesichtsbehandlung für problematische
jugendliche Haut (ESPA)
Die Behandlung umfasst: Dreifache Reinigung,
Hautanalyse mit einer SkinVision ™-Lampe, Dampf
und Extraktion bei Bedarf, Gesichtsmassage,
personalisierte Maske und Kopfmassage.
55 minuten 110 €

55 minuten 110 €
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Θεραπείες Wellness
Μια σειρά από καινοτόμες θεραπείες προσώπου και σώματος, που συνδυάζουν
την τελευταία τεχνολογία σε μηχανήματα αισθητικής, βέλτιστες πρακτικές
και την υποστήριξη επαγγελματιών συμβούλων.

Wellness-Behandlungen
Eine Reihe von innovativen Gesichts- und Körperbehandlungen die die neuesten
Technologien in der ästhetischen Ausrüstung, manuelle Techniken und professionelles
Personal kombinieren.
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Θεραπείες Wellness

Φροντίδα Σώματος
Lumicell

Viora Reaction

Ξηρή Κάψουλα

Πρεσσοθεραπεία

Συνδυάζει πέντε σύγχρονες τεχνολογίες,
οι οποίες αποτελούν ολοκληρωμένο σύστημα
πρόληψης και θεραπείας της κυτταρίτιδας
και βελτίωσης της σιλουέτας.

Συνεργική δράση των ραδιοσυχνοτήτων
και της αρνητικής πίεσης που ενεργοποιούν
τις διαδικασίες λιπόλυσης, επιδρούν στην υφή
και ποιότητα του δέρματος βελτιώνοντας
την γραμμή του σώματος.

Μία σύγχρονη μέθοδος θερμοθεραπείας,
η οποία επιταχύνει τον μεταβολισμό,
συμβάλει στην αποβολή των τοξινών
και οδηγεί σε απώλεια βάρους.

Μέθοδος λεμφικού μασάζ, η οποία βελτιώνει
την αιματική και λεμφική κυκλοφορία. Μειώνει
το οίδημα και την αίσθηση βάρους στα πόδια.

30 λεπτά 60 €, 60 λεπτά 120 €

30 λεπτά 60 €, 60 λεπτά 120 €

Starvac
Λεμφικό μασάζ με αναρρόφηση
και rollers (ενδοδερμία) σε συνδυασμό
με χειρονακτικό μασάζ.

Ντους Charcot

30 λεπτά 45 €, 40 λεπτά 55 €

30 λεπτά 60 €

Υγρή κάψουλα

Floatation therapy
Χαρίζει την βαθιά αίσθηση χαλάρωσης των μυών
και του νευρικού συστήματος και επιτυγχάνει
την αποκατάσταση των φυσικών δυνάμεων
και της ψυχικής ισορροπίας.

Είδος υδρομασάζ που βελτιώνει την λειτουργία
του κυκλοφορικού και του λεμφικού συστήματος.
Χαρίζει μοναδική αίσθηση τόνωσης και ευεξίας.

Είναι ένα φυσιοθεραπευτικό σύστημα
υδροθεραπείας. Δημιουργεί ιδανικές συνθήκες
για χαλάρωση, αναζωογόνηση
και αίσθηση ευεξίας.

25 λεπτά 45 €

30 λεπτά 60 €

Lumicell

Viora Reaction

Trockene Kapsel

Kompressionstherapie

Kombiniert fünf moderne Technologien, die ein
ganzheitliches System zur Vorbeugung
und Therapie der Cellulitis und zur Verbesserung
der Figur darstellen.

Synergistische Wirkung von Radiofrequenzen
und negativem Druck, die das Lipolyse-Verfahren
aktivieren, sich auf die Struktur und Qualität
der Haut auswirken und die Körperfigur verbessern.

Eine moderne Thermotherapie-Methode,
die den Stoffwechsel beschleunigt, zur
Entschlackung und zum Gewichtsverlust
beiträgt.

Eine Lymphmassage-Methode, die den Blutund Lymphkreislauf verbessert. Reduziert Ödeme
und das Schweregefühl in den Beinen.

30 minuten 60 €, 60 minuten 120 €

30 minuten 60 €, 60 minuten 120 €

30 minuten 60 €

STARVAC

Charcot-Dusche

Nasse Kapsel

Lymphmassage mit Saugbewegungen
und Rollen (Endodermie) in Verbindung mit
Massage mit den Händen.

Eine Hydromassageart, die die Funktion
des Blutkreislaufs und des Lymphsystems
verbessert. Sorgt für Energie und Wohlbefinden.

45 minuten 95 €, 60 minuten 120 €

25 minuten 45 €

Es handelt sich um ein physiotherapeutisches
Hydrotherapie-System. Bildet die idealen
Bedingungen zum Entspannen,
zur Revitalisierung und zum Wohlbefinden.

45 λεπτά 95 €, 60 λεπτά 120 €

Acoustic Wave Therapy

30 λεπτά 55 €

Θεραπεία με ακουστικά κύματα, η οποία
ενεργοποιεί τη διαδικασία της λιπόλυσης,
αυξάνει την σφριγηλότητα του δέρματος
και αποτελεί «σταθερή αξία» σε θεραπείες για
μείωση της κυτταρίτιδας και τοπικού πάχους.
30 λεπτά 60 €, 60 λεπτά 120 €

Wellness-Behandlungen

Körperpflege

30 minuten 45 €, 40 minuten 55 €

Floating-therapie
Schenkt ein Gefühl der tiefen Entspannung
der Muskeln und des Nervensystems und erzielt
die Wiederherstellung der natürlichen Kräfte
und des psychischen Gleichgewichts.
30 minuten 55 €

30 minuten 60 €

Akustische Wellentherapie
Therapie mit akustischen Wellen,
die die Lypolyse aktiviert, die Hautfestigkeit steigert
und bei Therapien gegen Cellulitis und lokales
Fett sehr beliebt ist.
30 minuten 60 €, 60 minuten 120 €
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Θεραπείες Wellness

Αναζωογόνηση Προσώπου
Hydra Facial

Viora Pristine Infusion

Viora Reaction Lifting

Starvac Face

Πρωτοποριακή τεχνολογία αναζωογόνησης
του προσώπου, που συνδυάζει αρνητική πίεση,
μη κρυσταλλική απολέπιση νεκρών κυττάρων
της επιδερμίδας και χρήση διάφορων σέρουμ.

Συνδυασμός μικροδερμοαπόξεσης με αδαμάντινες
κεφαλές και μη ενέσιμης μεσοθεραπείας.
Αυξάνει την ελαστικότητα και σφριγηλότητα
του δέρματος, μειώνει τις μικρές ρυτίδες.

Η χρήση της RF τεχνολογίας στο πρόσωπο
ενεργοποιεί τους ινοβλάστες προς παραγωγή
κολλαγόνου και ελαστίνης, έχει εντυπωσιακή
δράση λίφτινγκ.

Λεμφικο μασάζ προσώπου που βελτιώνει
την οξυγόνωση του δέρματος και την κυκλοφορία
της λέμφου, μειώνοντας τα οιδήματα
και την εμφάνιση των ρυτίδων.

60 λεπτά 120 €

Viora Pristine + Viora Infusion
60 λεπτά 120 €

50 λεπτά 120 €

40 λεπτά 70 €

Viora Pristine Ηydration
+ μάσκα προσώπου / γλυκολικό
πίλινγκ / πεπτίδια
Συνδυασμός μικροδερμοαπόξεσης με αδαμάντινες
κεφαλές και ενυδατικής μάσκας προσώπου.
Προσφέρει φρεσκάδα και νεανική όψη.
45 λεπτά 90 €

Μικρορεύματα και μάσκα προσώπου
Είναι μία φυσιοθεραπευτική μέθοδος, η οποία
με τη χρήση ηλεκτρικών κυμάτων χαμηλής
έντασης επιταχύνει την ανάπλαση και ανανέωση
της δομής του δέρματος, αποκαθιστά το μυϊκό
τόνο και έχει δράση λίφτινγκ.

Viora Reaction Chin
Συνεργική δράση των ραδιοσυχνοτήτων
και της αρνητικής πίεσης στο πηγούνι.
Ενεργοποιούν την λιπόλυση βελτιώνοντας
το σχήμα του προσώπου.
30 λεπτά 70 €

70 λεπτά 120 €

Wellness-Behandlungen

Gesichtsverjüngung
Hydra Facial

Viora Pristine Infusion

Viora Reaction Lifting

Starvac Face

Innovative Technologie zur Revitalisierung
des Gesichts, bei der negativer Druck, Peeling
ohne Kristalle der abgestorbenen Hautzellen
und die Verwendung von verschiedenen
Serums kombiniert werden.

Kombination von Mikrodermabrasion
mit Diamanten und Mesotherapie ohne
Injektionen. Steigert die Elastizität und Festigkeit
der Haut, reduziert kleine Falten.

Die Anwendung der RF-Technologie am Gesicht
aktiviert die Fibroblasten, sodass diese Kollagen
und Elastin produzieren, und bietet
ein beeindruckendes Lifting-Ergebnis.

Gesichts-Lymphmassage, die die
Sauerstoffversorgung der Haut
und die Lymph-Zirkulation verbessert,
Schwellungen und Falten reduziert.

Viora Pristine + Viora Infusion
60 minuten 120 €

50 minuten 120 €

40 minuten 70 €

60 minuten 120 €

Viora Pristine Ηydration
+ Gesichtsmaske / glykolisches
Peeling / Peptide:
Kombination von Mikrodermabrasion mit
Diamanten und feuchtigkeitsspendender
Gesichtsmaske. Schenkt ein frisches
und jugendliches Aussehen.
45 minuten 90 €
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Mikroströme und Gesichtsmaske
Es handelt sich um eine physiotherapeutische
Methode, die mit Verwendung von elektrischen
Niederspannungsströmen die Verbesserung
und Regeneration der Hautstruktur erzielt,
den Hauttonus wiederherstellt
und einen Lifting-Effekt hat.

Viora Reaction Chin
Synergistische Wirkung von Radiofrequenzen
und negativem Druck am Kinn. Aktiviert
die Lipolyse und verbessert die Gesichtsform.
30 minuten 70 €

70 minuten 120 €
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Θαλασσοθεραπεία
Το Afrodita Roa Spa προσφέρει μια εξειδικευμένη σειρά περιποιήσεων θαλασσοθεραπείας για το σώμα
και το προσωπο, όπως απολεπίσεις και περιτυλίξεις με τη χρήση θαλάσσιων προϊόντων (φύκια και λάσπες).
Οι συγκεκριμένες περιποιήσεις έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλείς αλλά και αποτελεσματικές
για τη μείωση της κυτταρίτιδας και τόνωσης των μυών.

Thalassotherapie-Behandlungen
Afrodita Roa Spa bietet eine breite Palette von Thalassotherapie Körper- und Gesichtsbehandlungen, mit der
Anwendung von Meeresprodukten wie Algen und Schlamm. Es ist ein beliebter Ansatz zur Reduzierung von
Cellulite und Tonung von Muskeln sowohl für seine Effizienz, als auch für seine beruhigende Wirkung.
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Θαλασσοθεραπεία

Περιποιήσεις θαλασσοθεραπείας σώματος
Body Wrap με Μέταλλα

Τέλεια γραμμή

Περιτύλιξη σώματος με μέταλλα, η οποία
περιλαμβάνει ασβέστιο και μαγνήσιο, και ανακουφίζει
από το άγχος και την κούραση, βελτιώνει την υφή
της επιδερμίδας σας και αποκαθιστά την ισορροπία
του σώματός σας.

Αντικυτταριτιδική peel – off μάσκα από διατομική γη
η οποία βελτιώνει την ποιότητα του δέρματος, και
προσφέρει σύσφιξη και ιδανική γραμμή στο σώμα σας.

55 λεπτά 110 €

Κομψή σιλουέτα
Ο μοναδικός συνδυασμός των φυκιών
και πράσινου αργίλου ενεργοποιεί
το μεταβολισμό, έχει ισχυρή λιπολυτική δράση
και βελτιώνει τη λεμφική κυκλοφορία
συμβάλλοντας στη γρήγορη απώλεια βάρους.
60 λεπτά 120 €, 75 λεπτά 150 €

Λαμπερό και σφριγηλό δέρμα
Υπέροχη θεραπεία με τη συνδυασμένη δράση
των φυκιών και της σπιρουλίνας η οποία βελτιώνει
την ελαστικότητα και την υφή του δέρματος.
60 λεπτά 120 €, 75 λεπτά 150 €

Ένα υπέροχο ταξίδι στο Φλόατινγκ

Τοπική εφαρμογή Guérande Mud

Περιτύλιξη με μαγνήσιο που χαλαρώνει του μυς,
ανακουφίζει τις αρθρώσεις και τη σπονδυλική
στήλη και φέρνει την αίσθηση εσωτερικής γαλήνης.

Η θεραπεία προσφέρει μια αποτελεσματική
αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση, μειώνει
την μυϊκή ένταση και βελτιώνει την κινητικότητα
των αρθρώσεων.

50 λεπτά 90 €

50 λεπτά 90 €

Θαλάσσιο άγγιγμα

Πηλοθεραπεία με Guérande Mud

Μια μοναδική εμπειρία με τη χρήση στοιχείων
της θάλασσας που προσφέρει ταυτόχρονα
εναρμόνιση ψυχής και σώματος, χαλάρωση
και μια υπέροχη αίσθηση ευεξίας.
60 λεπτά120 €, 75 λεπτά 150 €

Ενέργεια της θάλασσας

50 λεπτά 90 €

Πηλοθεραπεία με Guerande Mud η οποία
αποκαθιστά την ισορροπία των ιχνοστοιχείων
μέσα στο σώμα, ανακουφίζει από μυϊκούς πόνους
και βελτιώνει την κατάσταση του μυοσκελετικού
συστήματος.

Cryo - Active

60 λεπτά 120 €, 75 λεπτά 150 €

50 λεπτά 90 €

Το σύμπλεγμα φυκιών και ενεργών φυτικών
συστατικών βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος,
ενεργοποιεί την φλεβική ροή και μειώνει
το οίδημα των ποδιών.

Περιτύλιξη σε μορφή gel, πλούσιο σε θαλάσσια
ιχνοστοιχεία και κρίταμο που μειώνει το στρες,
χαρίζει ενέργεια και καλή διάθεση.

Αποκλειστικές περιποιήσεις θαλασσοθεραπείας

60 λεπτά 120 €, 75 λεπτά 150 €

Πράσινο τσάι

Μεταξένιο άγγιγμα

Υπέροχη μάσκα πλούσια σε πολυσακχαρίτες
θαλάσσιων φυκιών και εκχύλισμα πράσινου τσαγιού
η οποία προσφέρει στο σώμα μια μοναδική αίσθηση
θετικής ενέργειας και αφήνει το δέρμα εξαιρετικά
απαλό, ενυδατωμένο και λαμπερό.

Πολυτελής θεραπεία με εκχύλισμα σπιρουλίνας,
Palmaria και Brazil Nut Butter η οποία χαϊδεύει
το δέρμα αφήνοντας αίσθηση μεταξένιας
απαλότητας και χαρίζει απόλυτη εμπειρία
ολιστικής ευεξίας.

90 λεπτά 175 €

90 λεπτά 175 €

Αύρα του Ωκεανού
Η ειδική φόρμουλα εμπλουτισμένη με μαγνήσιο
που αντιμετωπίζει το στρες, τις διαταραχές του
ύπνου και προσφέρει ξεκούραση στον ταξιδιώτη.
60 λεπτά 120 €, 75 λεπτά 150 €

Thalassotherapie-Behandlungen

Wellness-Körpertherapien
Mineral-Körperpackung

Perfekte Figur

Eine herrliche „Floating“-Reise

Lokale Anwendung von MudGuérande

Die Mineral-Körperpackung mit Calcium
und Magnesium lindert Stress und Müdigkeit,
verbessert die Textur Ihrer Haut und stellt das
Gleichgewicht Ihres Körpers wieder her.
55 minuten 110 €

Anti-Cellulitis-Peel-Off-Maske aus Kieselgur,
die die Hautqualität verbessert, die Haut strafft
und für eine ideale Figur sorgt.
50 minuten 90 €

Einhüllen in Magnesium, das die Muskeln entspannt,
die Gelenke und die Wirbelsäule entlastet und ein
Gefühl der inneren Ruhe schenkt.
50 minuten 90 €

Ein Hauch von Meer

Schlanke Figur

Eine einzigartige Erfahrung mit der Anwendung
von Meereselementen, die Körper und Seele
harmonisiert, für Entspannung sorgt und ein
herrliches Gefühl des Wohlbefindens zurücklässt.
60 minuten 120 €, 75 minuten 150 €

Tonerde-Therapie mit MudGuérande

Die Therapie hat eine effektive
entzündungshemmende und schmerzlindernde
Wirkung, reduziert die Muskel- Spannung und
verbessert die Gelenkbeweglichkeit.
50 minuten 90 €

Die einzigartige Kombination von Algen und grüner
Tonerde aktiviert den Stoffwechsel, hat eine starke
fettabbauende Wirkung und verbessert
den Lymph-Kreislauf, was zu einem schnellen
Gewichtsverlust beiträgt.
60 minuten 120 €, 75 минут 150 €

Strahlende und straffe Haut
Herrliche Therapie mit kombinierter Wirkung von
Algen und Spirulina, die die Elastizität und die
Struktur der Haut verbessert.
60 minuten 120 €, 75 минут 150 €
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Tonerde-Therapie mit MudGuérande, die das
Gleichgewicht der Spurenelemente im Körper
wiederherstellt, die Muskelschmerzen lindert und
den Zustand des Bewegungssystems verbessert.
60 minuten 120 €, 75 minuten 150 €

Cryo – Active
Der Komplex aus Algen und aktiven Pflanzenstoffen
verbessert den Blutkreislauf, aktiviert den venösen
Fluss und reduziert die Beinödeme.
50 minuten 90 €

Meeresenergie
Einhüllen in einem Gel, das reich
an Meeresspurenelementen und Meerfenchel ist,
den Stress reduziert und Energie und gute
Laune schenkt.
60 minuten 120 €, 75 minuten 150 €

Ozean-Aura
Die spezielle mit Magnesium angereicherte Formel
wirkt gegen Stress und Schlafstörungen
und entspannt den Reisenden.
60 minuten 120 €, 75 minuten 150 €

Einzigartige Thalassotherapiebehandlungen
Grüner Tee

Ein Hauch von Seide

Herrliche Maske, die reich an Polysacchariden von
Meeresalgen und grünem Teeextrakt ist und der
Haut ein positives Energiegefühl schenkt.
Die Haut ist geschmeidig, hydriert und strahlend.
90 minuten 175 €

Luxuriöse Therapie mit Spirulina-Extrakt, Palmaria
und Paranussbutter, die die Haut streichelt,
ein Gefühl von seidiger Geschmeidigkeit zurücklässt
und eine absolute holistische Wellness-Erfahrung
darstellt.
90 minuten 175 €
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Θαλασσοθεραπεία

Περιποιήσεις θαλασσοθεραπείας προσώπου
Εντατική ενυδάτωση

Αντιγήρανση

Μάσκα με πολυσακχαρίτες καφέ φυκιών
η οποία ενυδατώνει το δέρμα, καταπραΰνει
τις κοκκινίλες και προάγει την αναγέννηση
των ιστών.

Αντιγηραντική μάσκα με σπιρουλίνα η οποία
προωθεί τη σύνθεση του κολλαγόνου, έχει δράση
λίφτινγκ και επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης
του δέρματος.

60 λεπτά 120 €

60 λεπτά 130 €

Βαθύς καθαρισμός

Μάσκα Thermo-lift

Μάσκα με βάση την πράσινη άργιλο και φύκια
η οποία καθαρίζει βαθιά, μειώνει τη λιπαρότητα
του δέρματος και βελτιώνει την ελαστικότητά του.

Πλούσια σε υγιεινά συστατικά, αυτή η μάσκα
έχει ένα ορατό αντιγηραντικό και συσφικτικό
αποτέλεσμα. Μια αποτελεσματική θεραπεία
που προσφέρει άμεσα αποτελέσματα,
αυτή η θεραπεία προσώπου βοηθά
στην αποκατάσταση της ακτινοβολίας
για μια πιο νεανική λάμψη κι ένα πιο ομοιόμορφο
χρώμα στο δέρμα.

60 λεπτά 110 €

60 λεπτά 130 €

Thalassotherapie-Behandlungen

Wellness-Gesichtstherapien
Intensive Hydrierung

Anti – Age

Maske mit Polysacchariden aus Braunalgen,
die der Haut Feuchtigkeit spendet, die gerötete
Haut beruhigt und die Regenerierung
des Gewebes fördert.

Anti-Aging-Maske mit Spirulina, die die
Kollagenproduktion anregt, einen Lifting-Effekt
hat und die Hautalterung verzögert.
60 minuten 130 €

60 minuten 120 €

Tiefe Gesichtsreinigung
Maske auf der Basis von grüner Tonerde
und Algen, die die Haut tief reinigt, die Fettigkeit
der Haut reduziert und ihre Elastizität verbessert.
60 minuten 110 €

Thermolift-Maske
Diese Maske, reich an gesunden Zutaten,
hat einen sichtbaren Anti-Aging- und Lifting-Effekt.
Eine effektive Behandlung, die sofortige
Ergebnisse liefert. Diese Gesichtsbehandlung
hilft zur Wiederherstellung der Hautglanz
und sorgt für ein jugendlicheres Strahlen
und gleichmäßiger getönte Haut.
60 minuten 130 €
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Hamam-Rituale

Τελετουργικά Χαμάμ
Βυζαντινή απολέπιση

Ανανέωση με ρόδι

Byzantinisches Peeling

Regenerierung mit Granatapfel

Aπολαύστε στο βυζαντινό χαμάμ την παραδοσιακή
απολέπιση με ειδικό γάντι και στο τέλος
ένα ολιγόλεπτο μασάζ με σαπούνι.

Αντιοξειδοτική απολέπιση που αφήνει το δέρμα
φρέσκο και ανανεωμένο

Genießen Sie im byzantinischen Hamam
das traditionelle Peeling mit dem speziellen
Handschuh und zum Schluss eine kurze
Massage mit Seife.

Antioxidatives Peeling, das die Haut frisch
und revitalisiert zurücklässt.

60 λεπτά 100 €

Aπολέπιση με κόκκους ελιάς
Πιο ζωντανή και λαμπερή επιδερμίδα
με την ευεργετική απολέπιση
που προσφέρει η ελιά.
30 λεπτά 45 €

Αίσθηση θάλασσας
Αποκτήστε μεταξένιο δέρμα που προσφέρουν
τα θαλάσσια στοιχεία.
30 λεπτά 45 €

32

www.pomegranatespahotel.com

30 λεπτά 45 €

Θεραπεία μαλλιών (λουτρό Rasul) - ESPA
Μια μάσκα εντατικής θεραπείας, πλούσια
σε μεταλλικά στοιχεία, που εξισορροπεί βαθιά,
αφήνοντας τα μαλλιά απαλά και λεία, και θρέφει
το τριχωτό της κεφαλής. Το πλούσιο
σε βιταμίνη C κάρδαμο και ο κόκκινος άργιλος
απαλύνουν και θρέφουν το τριχωτό της κεφαλής,
ενώ το Έλαιο Πυρήνων Βερίκοκου εξισορροπεί,
χαρίζοντας πιο δυνατά, ευκολοχτένιστα
και υγιή μαλλιά.
60 λεπτά 130 €

Γλυκό Μέλι

60 minuten 100€

Ein Gefühl von Meer
Die Meereselemente schenken Ihnen
eine seidige Haut.
30 minuten 45 €

Peeling mit Olivenkernen
Eine frischere und strahlende Haut mit
dem wohltuenden Oliven-Peeling.
30 minuten 45 €

30 minuten 45 €

Haarbehandlung (Rasulbad) - SPA
Eine intensive, mineralreiche Behandlungsmaske,
die tief konditioniert und Ihre Haare weich
und geschmeidig, und die Kopfhaut genährt
hinterlässt. Die Vitamin-C-reiche Wasserkresse
und der rote Lehm beruhigen und nähren
die Kopfhaut, während das Aprikosenkernöl
die Haare konditioniert, und somit stärker,
gesund aussehend und handhabbar macht.
60 minuten 130 €

Süßer Honig

Βανίλια, μαύρη ζάχαρη και μέλι. Μια απολέπιση
που διεγείρει τις αισθήσεις σας.

Vanille, brauner Zucker und Honig. Ein Peeling,
das Ihre Sinne anregt.

30 λεπτά 45 €

30 minuten 45 €
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Παροχές SpaPark
Συμπληρώστε τη μοναδική εμπειρία Ευεξίας & Αναζωογόνησης,
απολαμβάνοντας όλες τις παροχές του SpaPark, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Πισίνα χαλάρωσης με θαλασσινό νερό

Ατμόλουτρο

Kneipp Concept

Ρώσικη σάουνα

Χαλαρώστε το σώμα σας κολυμπώντας
στη χαλαρωτική πισίνα μας με θαλασσινό νερό
απολαμβάνοντας μια απολαυστική υδροθεραπεία
αυχένα από τον καταρράκτη μας.

Εισπνεύστε τους ευεργετικούς υδρατμούς
και ενυδατώστε το δέρμα σας.

Εναλλαγή κρύου και ζεστού ποδόλουτρου,
που θα βελτιώσει την κυκλοφορία, θα ξεκουράσει
και θα ομορφύνει τα πόδια σας.

Χαλαρώστε και αποτοξινώστε τον οργανισμό σας
με την έντονη εφίδρωση.

Βυζαντινό χαμάμ
• Απολέπιση με φυσικά προϊόντα και αιθέρια
έλαια της επιλογής σας.
• Παραδοσιακή απολέπιση με ειδικό γάντι
και στο τέλος μασάζ με σαπούνι.

Αρωματικό ατμόλουτρο
Χαλαρώστε το σώμα και το πνεύμα σας
με τη συνεργεία του αιθέριου ελαίου ευκαλύπτου.

Αλατοσπήλαιο
Πολύτιμα ιχνοστοιχεία και άλατα προσφέρουν
χαλάρωση και γεμίζουν τον οργανισμό σας
με θετική ενέργεια.

Φιλανδική σάουνα

Διαδρομή βότσαλων
Τονώστε τον οργανισμό σας με μία
πρωτόγνωρη βόλτα. το νερό αλλάζει ευχάριστα
την θερμοκρασία του και τα βοτσαλα
σας προσφέρουν ένα ευεργετικό μασάζ
στα πέλματα.

Σκωτσέζικο ντους
Έντονη ενεργοποίηση με μια έκπληξη δροσιάς.

Καμπίνα Rasul
Λασποθεραπείες σε βασιλικό περιβάλλον!

Οι παιχνιδιάρικες μπουρμπουλήθρες θα σας
προσφέρουν την ιδανική χαλάρωση και ευεξία.

Nιώστε την απόλυτη ευεξία που προσφέρουν
τα χρώματα, τα αιθέρια έλαια και η θεσπέσια
βροχή και ομίχλη που θα σας ενθουσιάσουν!

Σιντριβάνι χιονιού

• τροπική βροχή με θερμά αιθέρια έλαια.
• δροσερή ομίχλη με αιθέριο έλαιο μέντας.

• ζεστό μίγμα από λάσπη και φύκια, που
απαλύνει τους πόνους από μυϊκή κούραση.
• απαλή λάσπη λείανσης του δέρματος,
εμπλουτισμένη με μικροφύκια, άργιλο
και αγνά αιθέρια έλαια.
• εξαίσια λάσπη με αλόη και αιθέρια έλαια
για ενυδάτωση και αποτοξίνωση.
• απολαυστική απολέπιση σε όλο το σώμα
και το πρόσωπο.

Βελτιώστε την καρδιαγγειακή σας λειτουργία
σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον.

Υδροθεραπεία

Διαδραστικά ντους

Ενεργοποιείστε και τονώστε τον οργανισμό σας
με φρέσκο χιόνι!

SpaPark Dienstleistungen
Ergänzen Sie Ihr Wellness & SpaErlebnis mit der Benutzung von
unseren SpaPark Einrichtungen, ohne Aufpreis.

Entspannungspool mit Meerwasser

Dampfbad

Kneipp-Konzept

Russische Sauna

Entspannen Sie Ihren Körper, indem Sie
in unserem Entspannungspool mit Meerwasser
schwimmen und eine einzigartige
Nacken-Hydrotherapie unter unserem
Wasserfall genießen.

Atmen Sie die wohltuenden Dämpfe ein
und spenden Sie Ihrer Haut Feuchtigkeit.

Abwechslung von kalt und warm zur
Verbesserung des Kreislaufs, entspannt Ihre
Beine und lässt diese schöner aussehen.

Entspannen Sie sich und entschlacken Sie Ihren
Körper durch intensives Schwitzen.

Byzantinisches Hamam
• Peeling mit Naturprodukten und ätherischen
Ölen Ihrer Wahl.
• Traditionelles Peeling mit speziellem
Handschuh und zum Schluss Massage
mit Seife.

Aroma-Dampfbad
Εntspannen Sie Körper und Geist mithilfe
von ätherischem Eukalyptus-Öl.

Salzhöhle
Wertvolle Spurenelemente und Mineralsalze
sorgen für Entspannung und spenden Ihrem
Körper Energie.

Finnländische Sauna
Verbessern Sie Ihre kardiovaskuläre Funktion
in einer entspannenden Umgebung.

Hydrotherapie
Die spielerischen Bläschen sind ideal
für Entspannung und Wohlbefinden.

Schnee-Springbrunnen
Aktivieren und fördern Sie Ihren Organismus
Organismus
mit frischem Schnee!
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Spazieren auf Kieselsteinen
Kurbeln Sie Ihren Organismus mit einem
einzigartigen Spaziergang an.
Die Wassertemperatur wechselt angenehm
und die Kieselsteine sorgen für eine wohltuende
Fußmassage.

Interaktive Duschen
Εine faszinierende Wellness-Erfahrung mit Farben,
ätherischen Ölen, wundervollem Regen
und Nebel, die Sie begeistern werden!
• tropischer Regen mit warmen
ätherischen Ölen.
• frischer Nebel mit ätherischem Minzeöl.

Schottische Dusche
Intensive Aktivierung mit überraschend
erfrischendem Gefühl.

Rasul-Kabine
Schlammtherapien in königlicher Umgebung!
• warme Mischung aus Schlamm und Algen,
die die Muskelschmerzen lindert.
• weicher hautglättender Schlamm, angereichert
mit Mikroalgen, Lehm und reinen
ätherischen Ölen.
• vorzüglicher Schlamm mit Aloe Vera
und ätherischen Ölen zur Hydrierung
und Entgiftung.
• genussvolles Peeling für Körper und Gesicht.
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Υπηρεσίες Αισθητικής

Υπηρεσίες σαλονιού ομορφιάς
Πρόληψη & αντιμετώπιση τριχόπτωσης

Yπηρεσίες κομμωτηρίου
Λούσιμο, μαλακτική
και μασάζ

15 €

Απολέπιση τριχωτού της κεφαλής

20 €

Φορμάρισμα

15 €

Γυναικείο κούρεμα (με λούσιμο)

45 €

Γυναικείο κούρεμα
θεραπείας (με λούσιμο)

60 €

Αντρικό κούρεμα (με λούσιμο)

30 €

Παιδικό κούρεμα

20 €

Χτένισμα (με λούσιμο)

40 - 60 €

Βραδινό χτένισμα

60 - 100 €

Νυφικό χτένισμα
(με ένα δοκιμαστικό)

250 - 300 €

Βαφή

40 - 100€

Ανταύγειες

60 - 100 €

Νέα υπηρεσία από τη φετινή σαιζόν είναι οι θεραπείες για την καταπολέμηση του τριχωτού

Ξεβαφή με ντεκαπάζ

40 - 80 €

της κεφαλής, με την χρήση φυτικών προϊόντων και εξειδικευμένων μηχανημάτων.

Ρεφλέ

40 - 70 €

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν του Spa για περισσότερες πληροφορίες.

Θεραπεία προκερατίνης
(με κάσκα ιόντων)

10 - 30 €

Θεραπεία ευεξίας (με κάσκα ιόντων) 10 - 30 €
Πολυτελής θεραπεία μαλλιών
(απολέπιση, μασάζ, θεραπεία,
κάσκα ιόντων)

60 - 100 €

Πολυτελής θεραπεία μαλλιών
για άντρες (απολέπιση, μασάζ,
θεραπεία)

30 - 35 €

Ξύρισμα αντρών με μηχανή

15 €

Αξεσουάρ για μαλλιά

7 - 15 €

Schönheitssalon

Dienstleistungen Schönheitssalons
Vorbeugung und BehandlungvomHaarausfall

Dienstleitungen Friseursalon
Strähnchen

60 - 100 €

In dieser Saison wird eine neue Haarpflege-Dienstleistung eingeführt. In Zusammenhang

15 €

Haare bleichen mit Haarentfärber

40 - 80 €

mit einem führenden Fachunternehmen, bietet pomegranate Wellness Spa Hotel etliche

Kopfhaut-Peeling

20 €

Reflexe

40 - 70 €

Dienstleistungen für die Prävention und Behandlung von Haarausfall unter Nutzung von

Formen

15 €

Prokeratin-Therapie
(mit Ionenhaube)

10 - 30 €

Wellness-Therapie
(mit Ionenhaube)

10 - 30 €

Luxuriöse Haartherapie (Peeling,
Massage, Therapie, Ionenhaube)

60 - 100 €

Luxuriöse Haartherapie
für Männer (Peeling,
Massage, Therapie)

30 - 35 €

Männerrasur mit Rasierapparat

15 €

Haar-Accessoires

7 - 15 €

Waschen, Haarspülung
und Massage

Frauenhaarschnitt
(mit Waschen)
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45 €

Frauenhaarschnitt
mit Therapie (mit Waschen)

60 €

Herrenhaarschnitt (mit Waschen)

30 €

Kinderhaarschnitt

20 €

Frisur (mit Waschen)

40 - 60 €

Abendfrisur

60 - 100 €

Brautfrisur (mit einer Probefrisur)

250 - 300 €

Lack

40 - 100 €
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natürlichen Produkten und spezieller Ausrüstung. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an die Spa-Rezeption.
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Υπηρεσίες Αισθητικής

Περιποιήσεις Άκρων

Αποτρίχωση

Τόνωση Ομορφίας

Πολυτελές σπα-πεντικιούρ

75 €

Μανικιούρ

40 €

Για γυναίκες

Πολυτελές σπα-μανικιούρ

65 €

Πεντικιούρ

50 €

Αποτρίχωση ποδιών

50 €

Διαμόρφωση φρυδιών

15 €

Αφαίρεση gel και μανικιουρ

60 €

Βάψιμο νυχιών

10 €

Αποτρίχωση γάμπας

30 €

Μακιγιάζ απλό

50 €

Αφαίρεση gel και καινούργια
τοποθέτηση

Design νυχιών
με (Swarovski, γκλίντερ κτλ)

Αποτρίχωση γραμμής μπικίνι

30 €

0.50 € έως 3.00 €

Μακιγιάζ βραδινό

100 €

100 €

Αποτρίχωση μπικίνι τύπου Brazilian

40 €

Φυσική ενίσχυση με gel

40 €

Συντήρηση νυχιών

70 €

Αποτρίχωση ολόκληρου μπικίνι

50 €

Νυφικό μακιγιάζ
(με ένα δοκιμαστικό)

300 €

Αφαίρεση gel

30 €

Υγιεινή φροντίδα
χεριών και ποδιών

35 € και 45 €

Αποτρίχωση μασχάλης

20 €

Βάψιμο φρυδιών

20 €

Αποτρίχωση χεριών

30 €

Αποτρίχωση κοιλιάς

30 €

Αποτρίχωση άνω χείλους

15 €

Προέκταση νυχιών με gel

90 €

Αφαίρεση υβριδικού / shellac
και μανικιούρ

50 €

Αφαίρεση και τοποθέτηση
υβριδικού/shellac

60 €

Υβριδικό μανικιούρ

50 €

Αφαίρεση υβριδικού

15 €

Για άντρες
Αποτρίχωση στήθους

30 €

Αποτρίχωση πλάτης

40 €

Αποτρίχωση ώμων

20 €

Schönheitssalon

Hand & Fußpflege
Luxuriöse Spa-Pediküre
Luxuriöse Spa-Maniküre
Gel entfernen und Maniküre

Enthaarung Beine

50 €

Augenbrauen formen

15 €

60 €

Maniküre

40 €

Enthaarung Wade

30 €

Make-up einfach

50 €

Pediküre

50 €

Enthaarung Bikinizone

30 €

Abend-Make-up

100 €

Enthaarung Bikinizone Brazilian

40 €

Enthaarung ganze Bikinizone

50 €

Braut-Make-up
(mit Probe-Make-up)

300 €

Enthaarung Achselhöhlen

20 €

Augenbrauen färben

20 €

Enthaarung Arme

30 €

Enthaarung Bauch

30 €

Enthaarung Oberlippe

15 €

10 €

Natürliche Verstärkung mit Gel

40 €
30 €

Nägel-Design
(Swarovski, Glitter, usw.)

0,50 € bis 3,00 €

90 €

Nagelpflege

70 €

Hygienepflege Hände und Füße

35 € und 45 €

Entfernung
des Hybrid/Shellac-Nagellacks
und erneutes Auftragen
Hybrid-Maniküre oder
halb-permanente Maniküre
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Schönheit

65 €

Fingernägel lackieren

Entfernung der Hybrid-Lackierung /
des Shellac-Nagellacks
und Maniküre

Für Frauen
15 €

100 €

Nagelverlängerung mit Gel

Kosmetik

Entfernung der Hybrid- oder
halb-permanenten Maniküre

Gel-Entfernung
und erneutes Auftragen
Gel entfernen
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75 €

Depilation

50 €

Für Männer
60 €
50 €

Enthaarung Brust

30 €

Enthaarung Rücken

40 €

Enthaarung Schulter

20 €
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Φυσική Κατάσταση

Fitness

Προσωπική προπόνηση

Personal Training

Δοκιμάστε τις αντοχές σας με την βοήθεια
των ειδικών μας.

Erproben Sie Ihre Ausdauer mithilfe
unserer Spezialisten.

60 λεπτά 55 €

60 minuten 55 €

Εναλλακτικές Μορφές Άσκησης

Alternative Körpertraining

Για πελάτες που αναζητούν το κάτι παραπάνω
στη φυσική κατάσταση, προσφέρουμε τις
κατάλληλες υποδομές καθώς και επαγγελματίες
εκπαιδευτές για διοργάνωση συνεδρίων Γιόγκα
και Πιλάτες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τη reception του Afrodita Roa Spa
για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

Wir bieten Yoga und Pilates Einzelsitzungen
von Experten Ausbilder. Fur wieter informationen
und Preise, bitte kontaktieren Sie unsere
Spa-Rezeption.

Παιδικές Απαλαύσεις

Kinderspaß

Μασάζ με σοκολάτα

Schokoladenmassage

Η παιδική χαρά φτάνει στο μέγιστο
με ένα απολαυστικό μασάζ με σοκολάτα.

Der absolute Kinderspaß bei einer genüsslichen
Schokoladenmassage.

30 λεπτά 45 €

30 minuten 45 €

Χαλαρωτικό μασάζ με αμυγδαλέλαιο

Entspannende Massage mit Mandelöl

Χαλαρωτικό μασάζ με ειδικές τεχνικές για παιδιά
άνω των 4 ετών.

Entspannende Massage mit speziellen Techniken
für Kinder ab 4 Jahren.

30 λεπτά 35 €

30 minuten 35 €

Θεραπευτικό μασάζ

Therapeutische Massage

Θεραπευτικό μασάζ που εκτελείται
από χειροπρακτικό.

Therapeutische Massage, die von einem
Chiropraktiker durchgeführt wird.

30 λεπτά 40 €

30 minuten 40 €

Μανικιούρ για της μικρές κυρίες

Maniküre für die kleinen Damen

Μίνι μανικιούρ με βάψιμο και σχέδιο

Mini-Maniküre mit Lackieren und Muster.

20 €

20 €
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Οδηγίες για το Spa
• Σας συνιστούμε να κλείνετε ραντεβού για
θεραπείες με σκοπό την εξασφάλιση
διαθεσιμότητας. Καλέστε το εσωτερικό “840”
από το δωμάτιο σας, για τη reception του
κέντρου Spa & Wellness.
• Για την δική σας άνεση, προτείνουμε
την προσέλευση σας στο χώρο
των θεραπειών τουλάχιστον 15 λεπτά
πριν την προγραμματισμένη έναρξη
της θεραπείας σας.
• Σε περίπτωση ακύρωσης προγραμματισμένης
θεραπείας, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε
τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα, διαφορετικά
θα επιβαρυνθείτε με το 50% του κόστους
της θεραπείας που έχετε κλείσει.

• Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης
σας στο χώρο του spa για προγραμματισμένη
θεραπεία, η διάρκεια θεραπείας θα περιοριστεί
αναλόγως, συνεπώς και η αποτελεσματικότητά
της. Η προβλεπόμενη χρονική ολοκλήρωση
θα πραγματοποιηθεί βάση προγραμματισμού,
προς αποφυγή καθυστέρησης των επόμενων
θεραπειών. Σε αυτή τη περίπτωση η χρέωση
της θεραπείας είναι η συνολική αρχική,
χωρίς αντίστοιχη μείωση.

• Πριν την προσέλευση σας στο χώρο
του Spa παρακαλούμε αφήστε σε ασφαλές
μέρος εντός του δωματίου σας (ατομικό
χρηματοκιβώτιο) τα τιμαλφή σας (κοσμήματα,
χρήματα, κλπ).

• Το ξενοδοχείο προσφέρει μπουρνούζια,
πετσέτες, παντόφλες καθώς και εσώρουχα
μιας χρήσης για τις θεραπείες σας.
Παρακαλούμε όπως έχετε μαζί το ατομικό σας
μαγιό για την χρήση των εγκαταστάσεων
του SpaPark.

• Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα υγείας ή υπάρχει
εγκυμοσύνη, παρακαλώ ενημερώστε αναλόγως
έναν από τους συμβούλους μας, με σκοπό
την κατάλληλη καθοδήγηση σας.

• Η είσοδος και χρήση των εγκαταστάσεων
των χώρων του SpaPark επιτρέπεται μόνο
σε ενήλικες άνω των 16 ετών!

• Bevor Sie die Spa-Räume besuchen, lagern
Sie bitte Ihre wertvollen Gegenstände
(Schmuck, Geld, usw.) an einer sicheren
Stelle in Ihrem Zimmer (persönlicher
Geldschrank).

• Das Hotel stellt Ihnen Bademäntel, Badetücher,
Pantoﬀeln sowie Einwegunterwäsche für Ihre
Therapien zur Verfügung. Bitte bringen Sie
Ihren eigenen Badeanzug für die Benutzung
der SpaPark-Anlagen mit.

• Falls Sie ein Gesundheitsproblem haben oder
schwanger sind, informieren Sie bitte
diesbezüglich einen unserer Berater, um Ihnen
die geeignete Therapie vorzuschlagen.

• Der Eintritt und die Benutzung der
SpaPark-Anlagen ist nur Personen über
16 Jahren gestattet!

• Για την δική σας ασφάλεια, προτείνουμε
την αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ
πριν την προσέλευση σας στο χώρου του Spa.

Spa-Etikette
• Wir empfehlen Ihnen für die Therapien einen
Termin zu vereinbaren, sodass die Verfügbarkeit
sichergestellt ist. Wählen Sie die Durchwahl
„840“ von Ihrem Zimmer aus, um die
Rezeption des Spa & Wellness-Zentrums
zu erreichen.
• Für Ihre Bequemlichkeit empfehlen wir Ihnen,
dass Sie mindestens 15 Minuten vor dem
geplanten Therapiebeginn im Raum eintreﬀen.
• Im Fall, dass Sie die gebuchte Therapie
absagen möchten, geben Sie uns bitte
mindestens 24 Stunden davor Bescheid,
ansonsten werden Sie mit 50%
des gebuchten Therapiepreises belastet.
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• Im Fall, dass Sie verspätet im Spa für die
geplante Therapie eintreﬀen, wird sich
entsprechend die Therapiezeit und demnach
ihre Eﬀektivität reduzieren. Die Therapie wird
zur vorgesehenen Zeit abgeschlossen werden,
werden,
damit eine Verspätung der darauf folgenden
Therapien vermieden wird. In diesem Fall
bezahlen Sie den anfänglichen Therapiepreis
ohne entsprechenden Rabatt.
• Für Ihre eigene Sicherheit empfehlen wir Ihnen,
dass Sie vor dem Eintreﬀen im Spa keinen
Alkohol konsumieren.
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Ωράριο Λειτουργίας

Öffnungszeiten

Καθημερινά από 10:00 π.μ. έως τις 20:00 μ.μ
Οι τελευταίες θεραπείες ολοκληρώνονται
στις 19:45 μ.μ.

Täglich von 10:00 Uhr morgens bis 20:00 Uhr
Die letzten Therapien werden um 19:45
Uhr abgeschlossen.

Επικοινωνία με το Afrodita Roa Spa:
Τηλ.: +30 23730 43070 (εσωτ.840)
E-mail: spa@pomegranatespahotel.com
www.pomegranatespahotel.com

Kontakt mit Afrodita Roa Spa:
Tel.: +30 23730 43070 (Direktwahl 840)
E-mail: spa@pomegranatespahotel.com
www.pomegranatespahotel.com

