
 

DETOX PROGRAMME 

Απολαύζηε μια θαςμάζια αίζθηζη Εςεξίαρ – Τόνωζηρ – Ενέπγειαρ. 

Τν ζώκα καο είλαη από ηελ θύζε ηνπ εμνπιηζκέλν κε ηελ δηθή ηνπ δηαδηθαζία 

απνηνμίλσζεο, αιιά ζην ζύγρξνλν ηξόπν δσήο ε άπιεηε ελεκέξσζε καο θάλεη λα 

πξνζδνθνύκε πεξηζζόηεξα ζε ιηγόηεξν ρξόλν θαη απηή ε θαηάζηαζε δελ καο αθήλεη 

ρξόλν λα θξνληίζνπκε ηελ πγεία θαη επηπρία καο. 

Έηζη μερλάκε όηη ην ζώκα καο ρξεηάδεηαη θάηη παξαπάλσ από θαγεηό θαη λεξό. Τν 

ζπίηη καο θξνληίδνπκε λα ην θαζαξίδνπκε ηαθηηθά γηαηί δηαθνξεηηθά θηλδπλεύεη ε 

πγεία καο. Κάλνπκε ην ίδην θαη κε ην ζώκα καο; Κάζε πόηε πεηάκε ηα «ζθνππίδηα» 

πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί κέζα καο, πνπ θιέβνπλ ηελ ελέξγεηά καο θαη βάδνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ ζσκαηηθή καο πγεία; 

Η απνηνμίλσζε ηνπ νξγαληζκνύ απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν παξάγνληα 

ελεξγνπνίεζεο ησλ θπζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νξγαληζκνύ. Οη ηνμηθέο νπζίεο 

εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκό κέζσ ηεο αλαπλνήο, κέζσ ηεο δηαηξνθήο θαη ηέινο ηηο 

παξάγεη ν ίδηνο ν νξγαληζκόο σο απνηέιεζκα ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. 

Σην Thermae Sylla Spa Wellness Hotel ν ζπλδπαζκόο ζεξαπεηώλ κέζσ ηνπ Ιακαηηθνύ 

λεξνύ, ρεηξνκαιάμεσλ θαη άιισλ θπζηθώλ κεζόδσλ, ζπκπιεξώλνληαη από ηελ 

θνξπθαία πξάμε απνηνμίλσζεο πνπ είλαη απηή ε ίδηα ε δηαηξνθή. Έηζη  ζα 

απαιιαγνύκε από ηηο βιαβεξέο ηνμίλεο θαη ζα βειηηώζνπκε ηελ δσηηθόηεηά καο θαη 

ηελ επεμία καο «Έλα γξακκάξην πξόιεςεο αμίδεη έλα ηόλν γηαηξεηάο»  

Βαζικέρ Ενδείξειρ 

 Σύλδξνκν ρξόληαο θνύξαζεο 

 Μείσζε δσηηθήο ελέξγεηαο 

 Αίζζεκα βάξνπο 

 Κπηηαξίηηδα 

 Απνδπλάκσζε αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 Βειηίσζε θπθινθνξίαο 

 Απνηνμίλσζε 

 Ο νξγαληζκόο παίξλεη δπλαηό ελεξγεηαθό θνξηίν 

 Αίζζεζε ζεηηθήο δηάζεζεο & επεμίαο. 

Πεπιλαμβάνει: 



 Γεληθή Ιαηξηθή εμέηαζε θαη θιηληθή αλάιπζε 

 Ιαηξηθέο ζπκβνπιέο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Δμαηνκηθεπκέλν πξόγξακκα δηαηξνθήο από δηαηξνθνιόγν 

 Θεξαπεπηηθά θπζηθά πνηά ζύκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ζπληαγή ζαο από ηνλ 

δηαηξνθνιόγν. 

 Πξόγξακκα ζεξαπεηώλ : 

Day 1: Wine draft,  Lymphatic massage. 

Day 2: Ozonotherapy, Thermal mud, Tonic massage 30’. 

Day 3: Ozonotherapy, Local seaweed, –Lymphatic massage. 

Day 4: Thermal Fitobalnea oxidant,Ayurvedic total body  massage-Thalassa 

Vita. 

Day 5: Thermal hydromassage, Facial Aromatherapy, Energetic salt therapy. 

Day 6: Ozonotherapy, Chocolate body treatment, Signature Face grape 

treatment. 

 

 Διεύζεξε ρξήζε ησλ παξνρώλ πδξνζεξαπείαο όπσο ζπζηήλεηαη από ηνλ 

ηαηξό: Αηκόινπηξν Farmer, Thermal Grotta, πηζίλεο ζπλερνύο ξνήο θξέζθνπ 

Ιακαηηθνύ θαη ζαιαζζηλνύ λεξνύ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ, ελώ θάζε βξάδπ 

αθνύ πξνεγεζεί ην πιύζηκν αλαλεώλνπλ 100% ηα λεξά ησλ, α) εζσηεξηθή 

πηζίλα κε 100% ηακαηηθό λεξό 32-34 
ν
C θαη β) εμσηεξηθή κε ζαιαζζηλό θαη 

Ιακαηηθό λεξό 28-30 
ν
C, κε πνιιά όξγαλα πδξνκαζάδ, Jacuzzi, wild water, 

θαηαηνληζηήξεο, θ.ι.π. . 

 Διεύζεξε ρξήζε πιήξσο εμνπιηζκέλνπ γπκλαζηεξίνπ 

 Γσξεάλ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα Aqua gym 

 Αηνκηθή ηζάληα SPA 

 Γηακνλή ζε standard δίθιηλν δσκάηην 7-14 λύρηεο, 6-12 εκέξεο SPA 

treatments ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. Γηα sea view δσκάηην επί πιένλ 

ρξέσζε 20 € γηα 1
ε
  & 2

ε
  πεξίνδν θαη 25 € γηα 3

ε
 & 4

ε
 πεξίνδν αλά εκέξα. 

 Μπνπξλνύδη, παληόθιεο δσκαηίσλ θαη θαζεκεξηλό απνγεπκαηηλό 

θξεζθάξηζκα 

 Πνηό θαισζνξίζκαηνο θαηά ηελ άθημε. 

 Ηκηδηαηξνθή ζε Buffet ή menu. Η ζύζηαζε ησλ γεπκάησλ πεξηιακβάλεη 

εμαηξεηηθά θξέζθα επνρηαθά θαη πινύζηα ζε βηηακίλεο πξντόληα πνπ βνεζνύλ 

ζηελ απνκάθξπλζε ησλ επηβιαβώλ ηνμηλώλ από ηνλ νξγαληζκό. Τν καγείξεκα 

γίλεηαη κε βξάζε, ζηνλ αηκό ή ςήζηκν ζηε ζράξα θαη εθαξκόδνπκε Διιεληθέο 

ζπηηηθέο ζπληαγέο ελώ ρξεζηκνπνηνύκε αγλό παξζέλν ειαηόιαδν από ην 

θηήκα καο. Καηόπηλ ζπκθσλίαο κπνξνύκε λα εηνηκάζνπκε γηα ζαο δηαηηεηηθό 

ή ρνξηνθαγηθό menu κε extra ρξέσζε. 

 Μεηαθνξά από αεξνδξόκην – μελνδνρείν – αεξνδξόκην γηα minimum 2 άηνκα 

ή αεξνδξόκην – μελνδνρείν γηα 1 άηνκν.     

 

 



 

 

 

Τιμέρ 

ΣΤΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗ 
/    ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

Low Mid High High - High 

02/01 - 31/03                       
01/11 - 17/12     

01/04 - 27/04                         
03/05 - 14/06                         
01/10 - 31/10 

15/06 - 15/07                        
01/09 - 30/08 

18/12 - 01/01                   
28/04 - 02/05                 
16/07 - 31/08 

  7 νύχτες  14 νύχτες  7 νύχτες  14 νύχτες  7 νύχτες  14 νύχτες  7 νύχτες  14 νύχτες  

Διαμονή σε Δίκλινο 1790 3221 1838 3308 1941 3493 2065 3716 

Συνοδό Μζλος 575 1034 626 1127 732 1317 866 1557 

Διαμονή σε 
μονόκλινο 2198 3956 2284 4112 2464 4434 2679 4824 

Οη ηηκέο είλαη Νet θαη’ άηνκν θαη πεξηιακβάλνπλ όινπο ηνπο θόξνπο. 

 


