
 

 

 

WEIGHT LOSS & RECREATION 

Ππόγπαμμα απώλειαρ βάποςρ 

Τν ππεξβνιηθό βάξνο είλαη ε αηηία πνιιώλ πξνβιεκάησλ πγείαο. Σην Thermae Sylla 

Spa Wellness Hotel έρεηε ηελ επθαηξία λα επαλαθέξεηε ηελ ηδαληθή θαηάζηαζε ηε 

πγείαο κε ηελ αλάθηεζε  θαη ηελ αύμεζε ησλ επηπέδσλ ελέξγεηαο, κέζσ ηεο 

δηαηξνθήο θαη άιια είδε ζεξαπείαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο κείσζεο ησλ επηπέδσλ γιπθόδεο ζην αίκα. 

Έλα πξόγξακκα αδπλαηίζκαηνο πνπ απνθαζηζηά ηελ πγεία ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο 

αξραίεο δηαηξνθηθέο πξαθηηθέο από ηε ρώξα κε ην πςειόηεξν πξνζδόθηκν όξην δσήο, 

καδί κε θπζηθά ζεξαπεπηηθά πνηά πνπ επλννύλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πεξίζζηνπ 

ιίπνπο. 

Βαζηθόο καο ζηόρνο είλαη λα ηνληζηεί ηε ζεκαζία ηεο εθκάζεζεο πώο λα ηξώηε 

πγηεηλά αθνινπζώληαο κηα δηαηξνθή πνπ βαζίδεηαη ζε θπζηθά πξντόληα, λα ζαο  

ελζαξξύλεη λα επηκείλεηε κέρξη λα θηάζεηε  ην ηδαληθό βάξνο ζαο, κεηώλνληαο ηελ 

πνζόηεηα ιίπνπο  θαη ζηαζεξνπνηώληαο ηελ κπηθή κάδα (κπηθή κάδα, νζηηθή κάδα, 

δέξκα θ.ι.π.) κε ηαπηόρξνλε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεηαβνιηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα δηαηεξήζεηε απηό ην βάξνο γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο ζαο, βειηηώλνληαο 

έηζη ηελ πγεία θαη ηα επίπεδα ελέξγεηάο ζαο. 

Τν πξόγξακκα απώιεηαο βάξνπο είλαη ηδαληθό γηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από 

ππεξβνιηθό βάξνο, θόπσζε, θαηάζιηςε πνπ πξνθαιείηαη από ηελ εκθάληζή ηνπο θαη 

ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο. 

Βαζικέρ Ενδείξειρ: 

 Πάρνο 

 Πεξηηηά θηιά 

 Κπηηαξίηηδα 

 Καθή θπθινθνξία  

 Καηαθξάηεζε πγξώλ 

 Χακειέο κεηαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο 

Πεπιλαμβάνει: 

 Γεληθή Ιαηξηθή εμέηαζε θαη θιηληθή αλάιπζε 

 Ιαηξηθέο ζπκβνπιέο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Δμαηνκηθεπκέλν πξόγξακκα δηαηξνθήο θαη επίβιεςε από δηαηξνθνιόγν 



 Θεξαπεπηηθά θπζηθά πνηά ζύκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ζπληαγή ζαο από ηνλ 

δηαηξνθνιόγν. 

  Πξόγξακκα ζεξαπεηώλ : 

 

Πξόγξακκα 

Καζεκεξηλό πξόγξακκα γπκλαζηηθήο θαη θνιύκβεζεο 

Day 1: Body peeling, Total seaweed, Lymphatic massage. 

Day 2: Thermal hydromassage CO2, Total seaweed, Slimming massage 30’. 

Day 3: Facial Tightening, Thermal mud, Lymphatic massage. 

Day 4: Thermal hydromassage CO2, Pumpkin seed body wrap, slimming 

massage 30’. 

Day 5: Fitobalnea anti-cellulite, Pumpkin seed bodywrap, slimming massage 

30’. 

Day 6: Flash Beauty, Total seaweed, slimming massage 30’ 

 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 € / 1
ε
  & 2

ε
  πεξίνδν θαη 25 € / 3

ε
 & 4

ε
 πεξίνδν αλά εκέξα. 

 Μπνπξλνύδη, παληόθιεο δσκαηίσλ θαη θαζεκεξηλό απνγεπκαηηλό 

θξεζθάξηζκα 

 Πνηό θαισζνξίζκαηνο θαηά ηελ άθημε. 

 2 θηάιεο λεξό CONTREX θαζεκεξηλά ζην Γσκάηην 

 Πιήξε δηαηξνθή ζε menu. Η νκάδα ησλ καγείξσλ καο έξρεηαη αληηκέησπε κε 

ηελ πξόθιεζε λα πξνζαξκόζνπλ κηα πγηεηλή ζεξαπεπηηθή δίαηηα ζε έλα 

εθιεθηό γεύκα πνπ λα απνηειείηαη από 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.  

 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 - 04/04                         
10/04 – 31/05                         
01/10 - 31/10 

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

18/12 - 01/01                   
05-09/04                 

16/07 - 31/08 

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

Διαμονή σε Δίκλινο 2500 4500 2549 4588 2651 4806 2775 4995 

Συνοδό Μζλος 575 1034 626 1127 732 1317 866 1557 

Διαμονή σε 
μονόκλινο 2908 5236 2994 5390 3174 5713 3391 6103 

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

 


