
Περιποιήσεις Αποτοξίνωσης - Peeling 
Σώματος

Ξεκινήστε την εμπειρία σας στο xώρο του spa  
και προετοιμάστε την επιδερμίδα σας να δεχτεί  

τα οφέλη του ιαματικού μας νερού
 Εσωτ.  Εξωτ.  
 φιλοξεν. φιλοξεν.

Απολέπιση σώματος (20 min) 39.00 49.00

Αναζωογονητική απολέπιση σώματος (45 min) 71.00 95.00

Ατμόλουτρο Farmer (με ευκάλυπτο) (20 min) 15.00 20.00

Ατμόλουτρο Kraxenofen (20 min) 24.00 32.00

Oriental Bath (60 min) 69.00 84.00

Oriental Rasul ® (45 min) 71.00 95.00

Αρωματοθεραπεία (με 30΄ μασάζ) (60 min) 71.00 95.00

Ιαματική Σπηλιά του Σύλλα (max 60 min) 19.00 25.00

Σταφυλοθεραπεία σώματος (30 min) 49.00 75.00

Ιαματική Λάσπη - Λουτροθεραπεία
Mείνετε υγιείς με τη δύναμη της φύσης

 Εσωτ.  Εξωτ.  
 φιλοξεν. φιλοξεν.

Μπάνιο “για ισορροπία”  23.00 27.00 
ή “για χαλάρωση” ή “για υγεία” (20 min)

Οζονοθεραπεία με ιαματικό νερό (20 min) 32.00 38.00

Ιαματικό μπάνιο με CO2 (20 min) 32.00 38.00

Thermal fitobalnea soothing / relaxing (20 min) 30.00 35.00

Δινόλουτρο “Pacific” (20 min) 32.00 38.00

Δινόλουτρο “Caracalla” (20 min) 38.00 45.00

Μερική/Ολική λασποθεραπεία χωρίς ιαματικό  51.00 60.00 
μπάνιο (20 min)

Μερική λασποθεραπεία με ιαματικό  51.00 60.00 
μπάνιο (40 min)

Ολική λασποθεραπεία με 15  ́μασάζ (75 min) 81.00 95.00

Ολική λασποθεραπεία χωρίς μασάζ (40 min) 66.00 78.00

Μασάζ
Εξειδικευμένοι θεραπευτές και διαφορετικά  
είδη μασάζ απ΄όλο τον κόσμο επαναφέρουν  

την ισορροπία στο σώμα και το πνεύμα
 Εσωτ.  Εξωτ.  
 φιλοξεν. φιλοξεν.

Χαλαρωτικό μασάζ (30 min) 45.00 60.00

Χαλαρωτικό μασάζ με 4 χέρια (45 min) 116.00 155.00

Deep tissue massage με έλαια  94.00 125.00 
“KOS PARIS” (60 min)

Μασάζ με ζεστό κερί (30 min) 52.00 70.00

Thermae Sylla μασάζ σε όλο το σώμα 82.00 103.00 
με έλαια “KOS PARIS” ® (45 min)

Μασάζ ψιλής βροχής (30 min) 59.00 74.00

Ντους ψιλής βροχής (30 min) 26.00 35.00

Λεμφική μάλαξη (80 min) 94.00 125.00

Thermae Sylla VIP - περιποίηση με σταφύλια 71.00 95.00 
(μασάζ + θεραπεία πλάτης) (45 min)

Lomi - Lomi (45 min) 71.00 95.00

Padabhyang-Αγιουρβεδικό μασάζ ποδιών (30 min) 45.00 60.00

Πακέτο (Pantai Luar + Pantai Visage) (90 min) 146.00 195.00

Mini Pantai Luar (μασάζ με πουγκιά)  64.00 85.00 
(μόνο στην πλάτη) (30 min)

Pantai Luar (μασάζ με πουγκιά) (60 min) 101.00 135.00

Ρεφλεξολογία (πέλματα) (30 min) 45.00 60.00

Shirobhyang - Αγιουρβεδικό μασάζ  64.00 85.00 
κεφαλής (30 min)

Shirodhara (45 min) 94.00 125.00

Signature Ayurveda total body massage (90 min) 124.00 165.00

Traditional Ayuverdic full body massage (60 min) 109.00 145.00

Περιποιήσεις Ενυδάτωσης  
της επιδερμίδας

Φροντίστε την επιδερμίδα σας και δώστε της  
την ενυδάτωση που της χρειάζεται

 Εσωτ.  Εξωτ.  
 φιλοξεν. φιλοξεν.

Σοκολατοθεραπεία σώματος (60 min) 59.00 90.00

Λουτρό Κλεοπάτρας  (30 min) 62.00 95.00

Olive wonder “με τον πυρήνα της ελιάς” (30 min) 49.00 75.00

Περιτύλιξη σώματος με σπόρους κίτρινης  49.00 75.00 
Κολοκύθας (30 min)

Ενυδάτωση σώματος για άντρες (30 min) 62.00 95.00

Step into Nature’s Spa

Μεμονωμένες περιποιήσεις για απόλυτη χαλάρωση
και αναζωογόνηση!



Περιποιήσεις Τόνωσης & Σύσφιξης  
της επιδερμίδας

Σμίλευση του σώματος, σύσφιξη και λιποδιάλυση
 Εσωτ.  Εξωτ.  
 φιλοξεν. φιλοξεν.

Thermae Sylla περιποίηση κατά της  52.00 73.00 
κυτταρίτιδας ® με προϊόντα “KOS PARIS” (30 min)

Ολική θαλασσοθεραπεία με φύκια (30 min) 67.00 95.00

Ginger gold (with indonesian dream) (45 min) 39.00 55.00

Μερική θαλασσοθεραπεία με φύκια (30 min) 45.00 64.00

Μασάζ με πίεση θαλασσινού νερού (15 min) 20.00 29.00

Λιπομέτρηση 15.00 15.00

Ενδοδερμικό μασάζ με βεντούζες κατά  62.00 83.00 
της κυτταρίτιδας (30 min)

Μασάζ αδυνατίσματος (30 min) 62.00 83.00

Περιποιήσεις Προσώπου
Περιποιήσεις ενυδάτωσης, λάμψης  

και αντιγήρανσης, με τα εξειδικευμένα προϊόντα 
ομορφιάς Θέρμαι Σύλλα

 Εσωτ.  Εξωτ.  
 φιλοξεν. φιλοξεν.

Θέρμαι Σύλλα αντιρυτιδική 56.00 75.00  
περιποίηση ® (45 min)

Σταφυλοθεραπεία Θέρμαι Σύλλα ® (60 min) 90.00 120.00

Soin Restructurant et Lissant by
 

147.00 169.00 
(60 min)

Booster VIP O2 by  (60 min) 147.00 169.00

Βαθύς καθαρισμός προσώπου (60 min) 94.00 125.00

Ενδοδερμικό μασάζ προσώπου με βεντούζες 56.00 75.00 
και αιθέρια έλαια (30 min)

Rejuvance - Φυσικό lifting (45 min) 71.00 95.00

Ανδρική περιποίηση προσώπου (45 min) 57.00 76.00

Αγιουρβεδική περιποίηση προσώπου (45 min) 71.00 95.00

Pantai herbal belle visage (30 min) 90.00 120.00

Αναζωογονητική περιποίηση ματιών (25 min) 38.00 50.00

Περιποίηση λεύκανσης της  44.00 58.00 
επιδερμίδας (45 min) 

Μάσκα ιαματικής λάσπης (30 min) 22.00 29.00

Φυσικοθεραπεία - Ασκήσεις στην πισίνα
Ειδικές θεραπείες φυσικοθεραπείας

 Εσωτ.  Εξωτ.  
 φιλοξεν. φιλοξεν.

Aqua aerobic (20 min)  15.00

Ποδήλατο μέσα στο νερό / Αerobic (20 min) 22.00  36.00

Ηλεκτροθεραπεία x 2 (15 min)  31.00

Υδροκινησιοθεραπεία (20 min)  39.00

Εξωτερική - Εσωτερική πισίνα (30 min) Δωρεάν  27.00

Εισπνοθεραπεία (15 min) 12.00  16.00

Κινησιοθεραπεία (20 min)  43.00

Υδρόβια θεραπευτική γυμναστική (20 min)  39.00

Υπέρηχοι x 2 (15 min)  31.00

Watsu (Shiatsu στο νερό) (30 min)  65.00

Υπηρεσίες Ομορφιάς
Περιποιήσεις ομορφιάς για την ανάδειξη του στυλ σας

Βελούδινα άκρα*
Kure Bazaar - βιολογικό manicure (30 min)  28.00

Kure Bazaar - βιολογικό pedicure (45 min)  35.00

Βασικό manicure (30 min)  18.00

Βασικό pedicure (45 min)  25.00

Απλό βάψιμο   7.00

Αφαίρεση shellac  5.00

Express manicure by the pool (15 min)  9.90

Express pedicure by the pool (15 min)  12.90

Αποτριχώσεις
Αποτρίχωση γάμπες (30 min)  28.00

Αποτρίχωση φρύδια / χείλος / πηγούνι (15 min)  10.00

Αποτρίχωση μηρού (30 min)  22.00

Spa πακέτο (όλο το πόδι και το μπικίνι) (60 min)  60.00

Αποτρίχωση μπικίνι / μασχάλες (45 min)  16.00

Αποτρίχωση για άντρες  22.00

Χρώμα για βλεφαρίδες / φρύδια 11.00 15.00

*Σημείωση: Εναρμονισμένοι με τη φυσική φιλοσοφία του Spa 
δεν διαθέτουμε εξοπλισμό για τεχνητές θεραπείες νυχιών.

Υπηρεσίες κομμωτηρίου κατόπιν ραντεβού

Yoga - Γυμναστήριο
Επίσκεψη Γυμναστηρίου  10.00

Μηνιαία Συνδρομή Γυμναστηρίου  50.00

Μηνιαία Συνδρομή Γυμναστηρίου Plus  69.00

Όροι λειτουργίας
 @ Ώρες λειτουργίας καθημερινά 09:00-20:00. Τηλέφωνα επικοινωνίας Spa 526 και 527.

 @ Σας συμβουλεύουμε να φτάνετε 10 λεπτά πριν την έναρξη του προγράμματός σας. Παρακαλείσθε να κάνετε ένα ντους πριν από κάθε περιποί-
ηση και χρήση της πισίνας.

 @ Όλα τα προγράμματα και οι περιποιήσεις κλείνονται βάσει διαθεσιμότητας και επιλέγετε θεραπεία (όχι θεραπευτή).

 @ Το Spa έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προγράμματα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

 @ Στο Spa θα βρείτε θυρίδες φύλαξης αντικειμένων. Η Διεύθυνση δεν είναι υπεύθυνη για ενδεχόμενη απώλεια τιμαλφών.

 @ Το επίσημο ένδυμα στον χώρο του Spa είναι το μπουρνούζι και οι παντόφλες πισίνας.

 @ Παρακαλούμε να απενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο και τις ηλεκτρονικές συσκευές κατά την είσoδό σας στο Spa και να τηρείτε την 
ησυχία στον χώρο της πισίνας.

 @ Ακυρώσεις: Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε 24 ώρες πριν το ραντεβού αν επιθυμείτε ακύρωσή του.Θα χρεωθείτε το 50% της αξίας της 
περιποίησης αν το ραντεβού σας ακυρωθεί σε λιγότερο απο έξι ώρες. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θα επιβαρυνθείτε το 100% της αξίας.

 @ Η είσοδος στο Spa και το γυμναστήριο επιτρέπεται σε άτομα άνω των 15 ετών.

 @ Πριν την πρώτη σας περιποίηση ή τη χρήση της πισίνας πρέπει να επισκεφθείτε τον γιατρό του 
κέντρου. Παρακαλούμε να ενημερώσετε για την κατάσταση της υγείας σας καθώς και για τυχόν αλλεργίες 
ή άλλες παθήσεις που πιθανόν να επηρεαστούν από τις θεραπείες.

 @ Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του Spa. Θα χαρούμε να σας 
εξυπηρετήσουμε.


