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Διάρκεια Τιμή

Υδρομασάζ στις Πισίνες και Σάουνα               60' 15,00€

Υδρομασάζ στις Πισίνες και Ατμόλουτρο 60' 15,00€

Υδρομασάζ στις Πισίνες - Σάουνα - Ατμόλουτρο 90' 18,00€

Διάρκεια Τιμή

Υδρομασάζ στις Πισίνες 20' 10,00€

Υδρομασάζ σε Μπανιέρα (από 1/6/2017 έως 31/10/2017) 20' 10,00€

Υδρομασάζ σε Μπανιέρα με πολλαπλούς εκτοξευτήρες - Caracalla 
(από 1/6/2017 έως 31/10/2017)

20' 12,00€

Σάουνα 30' 10,00€

 Ατμόλουτρο (Χαμάμ) 30' 10,00€

 Βασικές Υπηρεσίες

Ειδικές Προσφορές

Οι θεραπείες με το φημισμένο ιαματικό νερό Λουτρακίου αναζωογονούν τον οργανισμό, 
χαλαρώνουν τους μύες, ξεκουράζουν το σώμα που καταπονείται από τον καθιστικό τρόπο 

ζωής και γαληνεύουν το πνεύμα αποβάλλοντας το στρες της καθημερινότητας.

03Βρείτε περισσότερα στο www.loutrakispa.gr



Τιμή

65€
Διάρκεια

45'

Τιμή

40€
Διάρκεια

40'

Η Υδροθεραπεία στις υπερσύγχρονες Πισίνες, χαλαρώνει το σώμα
και το προετοιμάζει να δεχθεί ένα ευεργετικό μασάζ.

Χαλαρωτικά Μασάζ 

Τιμή

60€
Διάρκεια

50'

Τιμή

80€
Διάρκεια

45'

Μασάζ σε όλο το σώμα
Το μασάζ σε όλο το σώμα, αποτελεί την ιδανικότερη λύση για να αποφορτίσετε από 
τον οργανισμό σας την ένταση και το στρες. Θα βελτιώσει σημαντικά τις λειτουργίες 
του μυοσκελετικού, νευρικού και κυκλοφορικού συστήματος. Περιλαμβάνει απαλούς 
και αργούς χειρισμούς πάνω στους μαλακούς ιστούς και χαρίζει γενική χαλάρωση, 
ξεκούραση και ανακούφιση από μυϊκούς πόνους. Μια συνεδρία χαλαρωτικού μασάζ 
θα σας προσφέρει μια πραγματική αναγέννηση σώματος και πνεύματος.

Μασάζ σώματος με πουγκιά από βότανα
Πρόκειται για μια πανάρχαια τεχνική, που προσφέρει άριστα αποτελέσματα στη χαλά-
ρωση και στην τόνωση του μυϊκού συστήματος, στην γενικότερη ενεργοποίηση του 
οργανισμού και στη βελτίωση της κυκλοφορίας. Το μασάζ γίνεται με ζεστά πουγκιά 
που περιέχουν βότανα. Η τεχνική που ακολουθείται είναι μυοχαλαρωτική, καθώς η 
ζέστη των πουγκιών που τοποθετούνται στο σώμα, προσφέρουν μυϊκή χαλάρωση και 
αναζωογόνηση, απομακρύνοντας το στρες, τις έννοιες και το άγχος της καθημερινό-
τητας. Μία υπέροχη εμπειρία που αξίζει να απολαύσετε. 

Μασάζ σε όλο το σώμα με 4 χέρια
Το μασάζ με 4 χέρια είναι από τα πιο δημοφιλή είδη μασάζ. Είναι μια ενεργειακή και 
χαλαρωτική τεχνική μασάζ που γίνεται από ζευγάρι θεραπευτών (4 χέρια ταυτόχρο-
να), που εφαρμόζουν συντονισμένες και ρυθμικές κινήσεις μάλαξης. Πρόκειται για τη 
θεραπευτική τεχνική «η ισχύς εν τη ενώσει», όπου οι θεραπευτές μας, με έναν αρμο-
νικό συντονισμό κινήσεων εναλλάσσουν τεχνικές αυξομειώνοντας την ένταση των 
μαλάξεων. Με την τεχνική αυτή, ενεργοποιείται κάθε σημείο του σώματος, χαρίζοντας 
απόλυτη αίσθηση ευεξίας, αναζωογόνησης και ψυχοσωματικής αναγέννησης. 

Μασάζ σε όλο το σώμα για ζευγάρια
Ζήστε μια αξέχαστη μέρα μαζί, μακριά από τις έννοιες και τα προβλήματα της καθημε-
ρινότητας. Μασάζ σε όλο το σώμα για ζευγάρια, για εσάς που επιθυμείτε να είστε μαζί 
και να μοιράζετε το χρόνο σας μαζί, για μια απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης σε κοινό 
δωμάτιο μασάζ. Θα σας προσφέρει απόλυτη χαλάρωση όλων των μυών του σώμα-
τος και πνευματική γαλήνη. Μέσα από αυτή την κοινή εμπειρία, το ζευγάρι αισθάνεται 
λιγότερο αγχωμένο, με περισσότερη ενέργεια, ευεξία και ψυχοσωματική ισορροπία. 
Πάρτε το ταίρι σας και απολαύστε μία υπέροχη χαλαρωτική εμπειρία μαζί.

Μασάζ για εγκύους
Μία συνεδρία μασάζ κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, που πραγματοποιείται με φυ-
σικά προϊόντα, είναι ένα από τα ωραιότερα δώρα που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό 
σας, που θα σας χαρίσει, ηρεμία, χαλάρωση, ευεξία και ενέργεια, αμβλύνοντας τις 
σωματικές εντάσεις. Εφαρμόζεται στα κάτω άκρα, στον αυχένα, στην πλάτη και βοηθά 
στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στα κάτω άκρα, ανακουφίζει από τους πόνους 
στην πλάτη και στα πόδια, μειώνει τους πονοκεφάλους, καταπολεμά το άγχος και την 
αϋπνία και συμβάλει στην πνευματική χαλάρωση.

04 Μην παραλείψετε να κλείσετε έγκαιρα το ραντεβού σας!

Τιμή

27€

30€

45€

Διάρκεια

20'

30'

45'



Τιμή

45€
Διάρκεια

45'

Τιμή

35€
Διάρκεια

30'

Τιμή

30€
Διάρκεια

20'

Τιμή

40€
Διάρκεια

40'

Διάρκεια

20'
Τιμή

30€

Το θεραπευτικό μασάζ μειώνει τον σωματικό πόνο, μειώνει το στρες, αυξάνει την ενέργεια 
και χαλαρώνει τους μύες καταπραΰνοντας παράλληλα τα αισθήματα άγχους και πίεσης. 

Θεραπευτικά Μασάζ

Μασάζ πλάτης
Το μασάζ πλάτης αποτελεί την ιδανικότερη λύση για να αποφορτίσετε τον οργανισμό 
σας από τους μυϊκούς πόνους και τους πόνους που προκαλούνται από τον σύγχρονο 
τρόπο ζωής, την ένταση και το στρες. Ανακουφίζει τους πονεμένους μυς και τους βο-
ηθά να χαλαρώσουν όταν είναι πιασμένοι, χαρίζοντας χαλάρωση και ενέργεια. Οι μυς 
γίνονται πιο εύκαμπτοι και δυναμώνουν, ενώ παράλληλα ενισχύεται το ανοσοποιητικό 
σύστημα και η κυκλοφορία του αίματος.

Μασάζ κάτω άκρων
Το Μασάζ κάτω άκρων εφαρμόζεται στα πέλματα και την κνήμη. Περιλαμβάνει χαλα-
ρωτικές τεχνικές, καθώς και πιέσεις σε ενεργειακά σημεία. Εκτελείται με χειρομαλά-
ξεις και αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των εσωτερικών οργάνων του σώματος. Το 
μασάζ κάτω άκρων προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα: τρέφει το δέρμα, μειώνει το 
στρες και το άγχος, ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθά στην αποτοξίνωση 
και αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας. Παράλληλα προσφέρει απόλυτη χαλάρωση, ευεξία 
και ξεκούραση.

Μασάζ κεφαλής
Πρόκειται για μία τεχνική μέθοδο μασάζ που εστιάζει την προσοχή της στο τριχωτό μέρος 
του κεφαλιού, στους κροτάφους, στη βάση του ινιακού οστού, στην περιοχή ανάμεσα 
στα μάτια. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί χαλαρωτικές και ήπιες κινήσεις και αποτελεί μια 
θαυμάσια θεραπευτική μέθοδο που μας αναζωογονεί και βοηθά να ανταποκριθούμε 
καλύτερα σε όλες τις σωματικές, διανοητικές και συναισθηματικές απαιτήσεις της κα-
θημερινότητας. Καταπολεμά τα συμπτώματα της έντασης και του πονοκέφαλου, μειώνει 
το στρες, προωθεί τη χαλάρωση και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Βελ-
τιώνει επίσης την κυκλοφορία και ενισχύει την ενέργεια του οργανισμού.

Trigger points μασάζ
Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο!! Η ειδική αυτή τεχνική μασάζ χρησιμοποιείται στα 
επώδυνα σημεία των μυών (Trigger Points) σε μυϊκούς σπασμούς. Ασκείται έντονη 
πίεση με τα δάχτυλα σε συγκεκριμένα σημεία του μυ, τα οποία σταματούν τον σπασμό 
ή τον πόνο στους μύες. Πρόκειται για μια εξαιρετική τεχνική «απενεργοποίησης» των 
πόνων, που εφαρμόζεται με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Μασάζ με ηφαιστειακές πέτρες
Εξειδικευμένη θεραπεία που χρησιμοποιεί ειδικές ζεστές Ηφαιστειακές πέτρες για να 
χαλαρώσει τους μύες και να βελτιώσει την Ενεργειακή ροή στο σώμα. Οι ζεστές πέ-
τρες τοποθετούνται σε Ενεργειακά Κέντρα του σώματος, βοηθώντας τους μύες να 
χαλαρώσουν πολύ πιο γρήγορα από ένα παραδοσιακό μασάζ, ενώ παράλληλα βελτι-
ώνουν την κυκλοφορία ηρεμώντας το νευρικό σύστημα.

05Βρείτε περισσότερα στο www.loutrakispa.gr



Τιμή

40€

Διάρκεια

50'

Τιμή

28€

Διάρκεια

70'

Τιμή

35€

Διάρκεια

30'

Οι εξειδικευμένες θεραπείες σώματος χρησιμοποιούν ειδικές
τεχνικές χαλάρωσης και χαρίζουν ψυχοσωματική ευεξία.

Αναζωογόνηση & 
Eυεξία για το Σώμα

06

Λασποθεραπεία με 
ιαματική λάσπη από 
τη Νεκρά Θάλασσα
Η Λασποθεραπεία με ιαματική λάσπη 
από τη Νεκρά Θάλασσα που αναμι-
γνύεται με Ιαματικό Νερό, θεωρείτα το 
«σύγχρονο φάρμακο» που όχι μόνο  
καταπραΰνει τους πόνους του σώματος, 
αλλά προσφέρει και νεότητα στο δέρμα. 
Καταπολεμά τους μυϊκούς πόνους, ενώ 
παράλληλα βοηθά σε δερματοπάθειες, 
αρθροπάθειες, ρευματισμούς, φλεγμονές  
και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Πρόγραμμα 
Απολέπισης σώματος

Το δέρμα ανανεώνει καθημερινά τα κύτ-
ταρά του, δημιουργώντας συνεχώς νέα. 
Τα νεκρά κύτταρα που παραμένουν στην 
επιδερμίδα, την κάνουν θαμπή και τρα-
χιά. Αν επιθυμείτε να βελτιώσετε την 
εμφάνιση του σώματός σας και να απο-
κτήσετε λαμπερή επιδερμίδα, επιλέξτε το 
πρόγραμμα αυτό που προσφέρει πολλά 
οφέλη και περιλαμβάνει: Υδρομασάζ στις 
Πισίνες και Σάουνα και scrub σώματος ή 
Υδρομασάζ και Χαμάμ και scrub σώμα-
τος. Θα σας χαρίσει ευεξία, αναζωογό-
νηση και αποτοξίνωση, ελευθερώνοντας 
το δέρμα από τα νεκρά κύτταρα, προσφέ-
ροντας απαλότητα, λάμψη και υγιέστερη 
επιδερμίδα. 

Σοκολατοθεραπεία
(Chocolate Therapy)

Η Σοκολατοθεραπεία βασίζεται στις ευ-
εργετικές ιδιότητες της σοκολάτας και 
αποτελεί απαραίτητη πηγή ομορφιάς και 
ευεξίας. Η σοκολάτα απλώνεται στο δέρ-
μα, ενυδατώνοντάς το, χαρίζοντας πλού-
σια ενυδάτωση και μοναδική απαλότητα. 
Παράλληλα η αίσθησή της βοηθάει στην 
απελευθέρωση σεροτονίνης και ενδορ-
φινών, διεγείροντας έτσι τις αισθήσεις 
μας, απελευθερώνοντας την ένταση που 
νιώθουμε.

Μην παραλείψετε να κλείσετε έγκαιρα το ραντεβού σας!



Τιμή

65€

Διάρκεια

120'

Τιμή

50€

Διάρκεια

90'

Τιμή

50€

Διάρκεια

90'

Οι Θεραπείες έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για να ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες ανάγκες της καθημερινότητας του άντρα και της γυναίκας. 

Αναζωογόνηση & 
Eυεξία για το Σώμα

07

«Ηλέκτρα» 
Περιποίηση σώματος 
για Γυναίκες
Ολοκληρωμένη πολυτελής Περιποίηση 
Σώματος που περιλαμβάνει απολέπιση με 
την οποία απομακρύνονται τα νεκρά κύτ-
ταρα, αφήνοντας το δέρμα λείο και απα-
λό. Στη συνέχεια ακολουθεί Υδρομασάζ 
στη μπανιέρα με αρωματικές πέρλες που 
θα τονώσει την κυκλοφορία του αίματος 
και θα σας χαρίσει βαθιά χαλάρωση και 
ηρεμία. Η Θεραπεία ολοκληρώνεται με 
Μασάζ με αρωματική κρέμα. Ενυδατώνει, 
συσφίγγει και αναζωογονεί το δέρμα,  
δίνοντας του νεανική όψη!

«Άδωνης» 
Περιποίηση σώματος 
για Άνδρες
Ολοκληρωμένη πολυτελής Περιποίηση 
Σώματος που περιλαμβάνει απολέπιση, 
με την οποία απομακρύνονται τα νεκρά 
κύτταρα, αφήνοντας το δέρμα λείο και 
απαλό. Στη συνέχεια ακολουθεί Υδρο-
μασάζ στη μπανιέρα με αρωματικές πέρ-
λες που θα τονώσει την κυκλοφορία του 
αίματος και θα σας χαρίσει βαθιά χαλά-
ρωση και ηρεμία. Η Θεραπεία ολοκλη-
ρώνεται με Μασάζ με αρωματική κρέμα. 
Ενυδατώνει, συσφίγγει και αναζωογονεί 
το δέρμα, δίνοντας του νεανική όψη!

Περιποίηση 
σώματος με Βότανα
(Herbal Body Treatment)

Η εξαιρετική αυτή θεραπεία ξεκινά με 
Υδρομασάζ στις Πισίνες και Χαμάμ. Ακο-
λουθεί απολέπιση του σώματος με απα-
λυντικά εκχυλίσματα βοτάνων και ελαί-
ων. Στη συνέχεια ακολουθεί η εφαρμογή 
θρεπτικής κρεμο - μάσκας και η θεραπεία 
ολοκληρώνεται με μασάζ με αναζωογο-
νητικό ελαιόλαδο, εμπλουτισμένο με εκ-
χύλισμα Δενδρολίβανου, Μαστίχας Χίου 
και Εσπεριδοειδών. Η θεραπεία συμβάλ-
λει στην αποτοξίνωση του οργανισμού 
και στη βαθιά ενυδάτωση και θρέψη της 
επιδερμίδας.

Βρείτε περισσότερα στο www.loutrakispa.gr



Τιμή

60€
Διάρκεια

60'

Τιμή

50€
Διάρκεια

45'

Τιμή

60€
Διάρκεια

50'

Τιμή

40€
Διάρκεια

50'

Αφεθείτε στα χέρια των ειδικών του Spa και επιλέξτε τα μοναδικά προγράμματα 
περιποίησης, ομορφιάς και λάμψης που σχεδιάσαμε αποκλειστικά για εσάς!

Θεραπείες Αναζωογόνησης
& Λάμψης για το πρόσωπο

Θρέψη και ενυδάτωση προσώπου - 
Nourishing Therapy
Επιλέξτε αυτή την εξαιρετική θρεπτική και ενυδατική θεραπεία προσώπου, που ενι-
σχύει την φυσική άμυνα του δέρματος και προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία. Η 
θεραπεία αυτή ενυδατώνει σε βάθος και με διάρκεια το δέρμα, διαχέοντας σε όλα τα 
σημεία ενυδατικά και δραστικά συστατικά, αποτρέποντας έτσι τον εκφυλισμό των ινών 
κολλαγόνου και της ελαστίνης.

Κυτταρική αναδόμηση προσώπου 
με διαμαντόμασκα (Νύφης)
Η θεραπεία προσώπου με Διαμαντομάσκα (Diamond Mask), αποτελεί την αγαπημένη 
θεραπεία διαμαντιών των διασημοτήτων. Η δράση των διαμαντιών προσφέρει άμεσο 
αποτέλεσμα λάμψης, σύσφιξης, ενυδάτωσης και νεανικής ζωντάνιας στο δέρμα, ενώ 
τα δραστικά συστατικά της θεραπείας, με την χρήση του μηχανισμού «αυτοκαθαρι-
σμού» των κυττάρων, επαναφέρουν τη νεότητα της επιδερμίδας.

Θεραπεία προσώπου εναλλακτική 
του Botox «Θαύμα»
Μια θεραπεία πραγματικό «θαύμα» της Κοσμετολογίας, που «σβήνει» τις ρυτίδες έκ-
φρασης και επαναφέρει τη σφριγηλότητα στο δέρμα. Οι ρυτίδες έκφρασης μειώνο-
νται, ενώ αυξάνεται η ελαστικότητα και η ενυδάτωση της επιδερμίδας. Συνιστάται για 
την αντιμετώπιση των ρυτίδων έκφρασης, της φωτογήρανσης και της χαλάρωσης της 
επιδερμίδας.

Αντιγηραντική θεραπεία 
προσώπου «Χρόνος»
Η θεραπεία «Χρόνος», καταπολεμά και προλαμβάνει τα σημάδια του χρόνου στην επι-
δερμίδα. Η εξαιρετική αυτή θεραπεία, προστατεύει το δέρμα από την έλλειψη νερού, 
τη βιολογική γήρανση και την οξειδωτική φθορά του από το περιβάλλον. Συνιστάται 
για την καταπολέμηση των σημαδιών του χρόνου στην επιδερμίδα και χαρίζει βαθιά 
ενυδάτωση και ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, 
ελαστίνης και τη λειτουργία των ινοβλαστών από τον ίδιο τον οργανισμό, αποτρέπο-
ντας την πρόωρη γήρανση και τη φωτογήρανση.

08 Μην παραλείψετε να κλείσετε έγκαιρα το ραντεβού σας!



Τιμή

60€
Διάρκεια

50'

Τιμή

50€
Διάρκεια

50'

Τιμή

30€
Διάρκεια

40'

Τιμή

60€
Διάρκεια

50'

Όλες οι θεραπείες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να χαρίσουν στην 
επιδερμίδα σας σύσφιξη, πραγματική λάμψη, σφριγηλότητα και νεανική φρεσκάδα.

Θεραπείες Αναζωογόνησης
& Λάμψης για το πρόσωπο

Θεραπεία άμεσης σύσφιξης 
- Microlift Therapy
Μια εξαιρετική θεραπεία που προσφέρει έντονα, άμεσα και ορατά αποτελέσματα ανόρ-
θωσης των χαρακτηριστικών και του οβάλ του προσώπου. Προσφέρει άμεση σύσφι-
ξη, τονώνει την επιδερμίδα, αποκαθιστά την ιδανική ισορροπία σφριγηλότητας - απα-
λότητας και μεγιστοποιεί την ανθεκτικότητα του δέρματος στα σημάδια της κούρασης.

Σοκολατοθεραπεία προσώπου
Μια θεραπεία - έκπληξη των αισθήσεων που θα χαρίσει στο δέρμα απόλυτη ευεξία και 
υγεία. Συνιστάται από τους Θεραπευτές μας για κουρασμένες θαμπές και ευαίσθητες 
επιδερμίδες, στις οποίες θα προσδώσει λάμψη, νεανική φρεσκάδα και ζωντάνια. Η 
σοκολάτα, με τα συστατικά που περιέχει, διεγείρει την παραγωγή β-ενδορφινών των 
φυσικών μορίων ευεξίας του οργανισμού και συμβάλλει στη διατήρηση της ελαστικό-
τητας και της συνοχής του δέρματος.

Ανάπλαση προσώπου και 
αντιμετώπιση φωτογήρανσης 
- DNA Repair Therapy
Η εξαιρετική θεραπεία DNA Repair, προσφέρει τα συστατικά και την τεχνολογία που 
θα βοηθήσουν την επιδερμίδα να λειτουργήσει φυσιολογικά. Εξασφαλίζει άριστα απο-
τελέσματα ανάπλασης σε ευρύ φάσμα προβλημάτων, όπως η πρόωρη γήρανση, η 
φωτογήρανση και τα σημάδια ακμής.

Σύσφιξη προσώπου με τη δύναμη 
του Κολλαγόνου - Lifting Therapy
Μια εξαιρετική θεραπεία εναλλακτικού lifting. Χαρίζει έντονα, άμεσα και ορατά αποτε-
λέσματα ανόρθωσης των χαρακτηριστικών και του οβάλ του προσώπου. Η θεραπεία, 
προσφέρει άμεση σύσφιξη που διαρκεί και μεγιστοποιεί την ανθεκτικότητα του δέρμα-
τος στα σημάδια της κούρασης.
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Τα μονοήμερα πακέτα έχουν δημιουργηθεί για να συνδυάσουν τις ευεργετικές ιδιότητες 
των ιαματικών νερών με τις διαφορετικές τεχνικές θεραπειών.

Μονοήμερες Θεραπείες 
Ευεξίας & Αναζωογόνησης
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Διάρκεια Τιμή

Υδρομασάζ στις Πισίνες - Χαλαρωτικό Μασάζ σε όλο το σώμα 20' 50' 35,00€

Υδρομασάζ στις Πισίνες - Σάουνα - Ατμόλουτρο - Χαλαρωτικό Μασάζ σε όλο το σώμα 20' 110' 43,00€

Υδρομασάζ στις Πισίνες - Σάουνα ή Ατμόλουτρο - Χαλαρωτικό Μασάζ σε όλο το σώμα 50' 110' 60,00€

Υδρομασάζ στις Πισίνες - Χαλαρωτικό Μασάζ σε όλο το σώμα 45' 75' 50,00€

Μην παραλείψετε να κλείσετε έγκαιρα το ραντεβού σας!



Τιμή

40€

Διάρκεια

80'

Τιμή

130€

Διάρκεια

120'
ανά άτομο

Τιμή

110€

Διάρκεια

180'

Τα πακέτα ομορφιάς έχουν ως βασικό στόχο να προσφέρουν
πολυτελείς υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας.

Μονοήμερα Πακέτα 
Ευεξίας - Ομορφιάς
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Royal Spa 
Νύφης

Ένα εξαιρετικό πακέτο αναζωογόνησης, 
ευεξίας και ομορφιάς, που δημιουργήθη-
κε ειδικά για εσάς, για την πιο σημαντική 
στιγμή της ζωής σας! Το Πρόγραμμα Spa 
περιλαμβάνει Υδρομασάζ στις Πισίνες, 
Σάουνα και Ατμόλουτρο για να χαλαρώ-
σετε και να αποτοξινωθεί ο οργανισμός. 
Για να αναζωογονηθείτε και να αποβάλ-
λετε το στρες, ακολουθεί Σοκολατοθερα-
πεία σώματος, που θα σας ανανεώσει τη 
διάθεση και θα σας χαρίσει ευεξία, χαλά-
ρωση, αναζωογόνηση και στη συνέχεια, 
Διαμαντόμασκα προσώπου για Ομορφιά, 
Φωτεινότητα και Λάμψη!

Spa για Ζευγάρια
«Always Happy 
Together»
Το πακέτο αυτό απευθύνεται σε εσάς 
που επιθυμείτε να είστε πάντα μαζί και 
να μοιράζετε εμπειρίες και συναισθήμα-
τα που θα θυμάστε για πάντα! Το πρό-
γραμμα ξεκινά με Σάουνα ή Ατμόλουτρο 
για αποτοξίνωση και αναζωογόνηση. 
Στη συνέχεια, ακολουθεί Υδρομασάζ σε  
μπανιέρα με αρωματική πέρλα, απολέ-
πιση σώματος και χαλαρωτικό μασάζ σε 
όλο το σώμα, διάρκειας 45’. Ένα υπέρο-
χο πρόγραμμα Spa που θα σας χαρίσει 
απόλυτη χαλάρωση, ευεξία, αναζωογό-
νηση και ψυχοσωματική αναγέννηση.

Bachelor 
Party

Μια υπέροχη και πρωτότυπη ιδέα για να 
διοργανώσετε το Bachelor Party σας 
απολαμβάνοντας υπηρεσίες Spa! Ζήστε 
ξεχωριστές στιγμές ευεξίας και χαλά-
ρωσης μαζί με τις φίλες ή τους φίλους 
σας που θα σας μείνει αξέχαστη, με ένα 
υπέροχο πρόγραμμα ευεξίας και αναζω-
ογόνησης! Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 
Υδρομασάζ στις Πισίνες, Σάουνα ή Υδρο-
μασάζ στις Πισίνες και Ατμόλουτρο που 
θα σας προσφέρει χαλάρωση και αποτο-
ξίνωση. Ακολουθεί χαλαρωτικό μασάζ 
σε όλο το σώμα 20’ που θα σας χαρίσει 
ψυχοσωματική αναγέννηση, ευεξία και 
αναζωογόνηση. 

Βρείτε περισσότερα στο www.loutrakispa.gr



Τιμή

330€
Διάρκεια

6 ημ.

Τιμή

280€
Διάρκεια

6 ημ.

*Δ.Θ.: Διάρκεια θεραπείας

Ειδικά προγράμματα ευεξίας που στόχο έχουν 
την απόλυτη αναζωογόνηση του οργανισμού.

Ειδικές Θεραπείες 6 Ημερών
Ευεξίας & Αναζωογόνησης

12 Μην παραλείψετε να κλείσετε έγκαιρα το ραντεβού σας!

Ειδικό Πακέτο 6 ημερών Ευεξίας, 
Χαλάρωσης & Αναζωογόνησης Σώματος
1η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις Πισίνες, Απολέπιση σε όλο το σώμα,  

Χαλαρωτικό Μασάζ σε όλο το σώμα 20’ (Δ.Θ.: 60’)

2η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις Πισίνες, Trigger Points Μασάζ 30’ (Δ.Θ.: 60’)

3η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις Πισίνες, Λασποθεραπεία με 
Φυσική Μαύρη Λάσπη 30’ (Δ.Θ.: 60’)

4η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις Πισίνες, Μασάζ με ζεστές  
Ηφαιστειακές πέτρες 45’ (Δ.Θ.: 75’)

5η Ημέρα: Υδρομασάζ στις Πισίνες, Μασάζ σε όλο το σώμα 45’ (Δ.Θ.: 75’)

6η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις Πισίνες, Σάουνα, Ατμόλουτρο,  
Σοκολατοθεραπεία 50’ (Δ.Θ.: 140’)

Ειδικό Πακέτο 6 ημερών Ευεξίας & 
Αναζωογόνησης Προσώπου & Σώματος
1η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις Πισίνες και Χαλαρωτικό Μασάζ  

σε όλο το σώμα 45’ (Δ.Θ.: 75’)

2η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις Πισίνες και Χαμάμ ή Υδρομασάζ στις Πισίνες,  
Σάουνα και Θεραπεία θρέψης και ενυδάτωσης προσώπου  
(Nourishing Therapy) (Δ.Θ.: 110’)

3η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις Πισίνες, Χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα 20’  
και Mασάζ κεφαλής 20’ (Δ.Θ.: 70’)

4η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις Πισίνες και Ανάπλαση Προσώπου  
(DNA Repair Therapy) 50’ (Δ.Θ.: 80’)

5η Ημέρα: Herbal Body Treatment - Περιποίηση σώματος με Βότανα (Δ.Θ.: 120’)

6η Ημέρα:    Υδρομασάζ στις Πισίνες, Σάουνα και Θεραπεία προσώπου  
με τη δύναμη του Κολλαγόνου - Lifting Therapy (Δ.Θ.: 110’)



Τιμή

360€
Διάρκεια

6 ημ.

Τιμή

250€
Διάρκεια

5 ημ.

Τιμή

250€
Διάρκεια

5 ημ.

Τιμή

250€
Διάρκεια

5 ημ.

*Δ.Θ.: Διάρκεια θεραπείας

4 ειδικά θεραπευτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων μυοσκελετικών, δερματικών και άλλων παθήσεων.

Εξειδικευμένα Θεραπευτικά 
Προγράμματα 5 & 6 Ημερών
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«Ασκληπιός» 
Ειδικό πακέτο θεραπείας 5 ημερών για παθήσεις του δέρματος - δερματίτιδες

1η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις πισίνες ή σε μπανιέρα, κλασική Λασποθεραπεία με  
Ιαματική Λάσπη 30’ (Δ.Θ.: 60’)

2η Ημέρα: Υδρομασάζ στις πισίνες ή σε μπανιέρα, Μασάζ κεφαλής (Δ.Θ.: 50’)
3η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις πισίνες ή σε μπανιέρα, κλασική Λασποθεραπεία με  

Ιαματική Λάσπη 30’ (Δ.Θ.: 60’)
4η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις πισίνες ή σε μπανιέρα και Χαλαρωτικό μασάζ σώματος 40’ (Δ.Θ.: 70’)
5η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις πισίνες ή σε μπανιέρα, κλασική Λασποθεραπεία με Ιαματική Λάσπη 

(30’) και Χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20’ (Δ.Θ.: 80’)

«Ιπποκράτης»
Ειδικό πακέτο θεραπείας 5 ημερών για αρθρίτιδες

1η Ημέρα: Υδρομασάζ στις πισίνες, Λασποθεραπεία με ιαματική λάσπη 30’ (Δ.Θ.: 60’)
2η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις πισίνες, Σάουνα, Ατμόλουτρο, Μασάζ σε όλο το σώμα 20’ (Δ.Θ.: 110’)
3η Ημέρα: Υδρομασάζ στις πισίνες, Λασποθεραπεία με Ιαματική Λάσπη 30’ (Δ.Θ.: 60’)
4η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις πισίνες, Σάουνα, Ατμόλουτρο, Μασάζ με ηφαιστειακές πέτρες  

- Hot Stone Massage 45’ (Δ.Θ.: 135’)
5η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις πισίνες, Λασποθεραπεία με ιαματική λάσπη 30’,  

Χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα 20’ (Δ.Θ.: 80’)

«Αρμονία»
Ειδικό πακέτο θεραπείας 5 ημερών για αυχενικό σύνδρομο  
- οσφυαλγία - ισχιαλγία

1η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις πισίνες, Σάουνα, Ατμόλουτρο, Μασάζ Κεφαλής (Δ.Θ.: 110’)
2η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις πισίνες, κλασική Λασποθεραπεία με Ιαματική Λάσπη 30’ (Δ.Θ.: 60’)
3η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις πισίνες, Σάουνα, Ατμόλουτρο, Hot stone μασάζ (Δ.Θ.: 135’)
4η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις πισίνες, Σάουνα ή Ατμόλουτρο, Trigger points μασάζ (Δ.Θ.: 90’)
5η Ημέρα:  Υδρομασάζ στις πισίνες, Σάουνα, Ατμόλουτρο, Θεραπευτικό μασάζ πλάτης (Δ.Θ.:110’)

«Νεφέλη»
Πακέτο θεραπείας 6 ημερών για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα 6 ημερών περιλαμβάνει: Υδρομασάζ στις πισίνες, Σάουνα ή
Ατμόλουτρο, Θεραπευτικό πρόγραμμα κατά της κυτταρίτιδας. Διάρκεια 2 ώρες/ημέρα.



Γ. Λέκκα 24, 20300 Λουτράκι 
Τηλ. 27440 22215, 27440 62186
e-mail: info@loutrakispa.gr | site: www.loutrakispa.gr

Μην παραλείψετε 
να κλείσετε έγκαιρα 

το ραντεβού σας!

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 11:00 - 19:00


