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πεξεζίεο Spa 2017 

Πημ Anazoe Spa πνμζθένμοιε εεναπείεξ ηαζ πενζπμζήζεζξ ααζζζιέκεξ ζε πναηηζηέξ οβείαξ 

ηαζ μιμνθζάξ πμο εθανιόγμκηακ ζηδ ανπαία Δθθάδα, πνδζζιμπμζώκηαξ ακαγςμβμκδηζηά  

ζοζηαηζηά ηδξ Κεζζδκζαηήξ θύζδξ, ηαεώξ ηαζ ανςιαηζηά αόηακα ηαζ ζάιαηα πμο 

ζοθθέβμκηαζ πνμζεηηζηά. Νζ πθέμκ ελεθζβιέκεξ ιέεμδμζ αζζεδηζηήξ ζοκδοάγμκηαζ ανιμκζηά 

ιε εεναπείεξ από ηδκ Ανπαία Δθθάδα, ζε έκακ πώνμ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 4.000 ηι . 

Ρζξ αβςβέξ πνμζθένμοκ εζδζηά εηπαζδεοιέκμζ εεναπεοηέξ ιε ηδ ζοκμδεία ιμοζζηήξ 

ειπκεοζιέκδξ από ανπαίμοξ εθθδκζημύξ ηνόπμοξ ηαζ νοειμύξ. Νζ ανπαίμζ Έθθδκεξ πίζηεοακ 

πςξ δ ιμοζζηή έπεζ εεσηέξ ζδζόηδηεξ, ζηακέξ κα εεναπεύζμοκ ημ ζώια ηαζ ημ πκεύια. Γζα ημ 

θόβμ αοηό δ ιμοζζηή ηαηέπεζ ζδιακηζηό νόθμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εεναπεζώκ ζημ Anazoe 

Spa. Ν Ξέηνμξ Ραιπμύνδξ, ζοκεέηδξ ανπαζόηνμπδξ ιμοζζηήξ βζα ημοξ Νθοιπζαημύξ Αβώκεξ 

ζηδκ Δθθάδα, έπεζ ζοκεέζεζ ηζξ ιεθςδίεξ πμο ζοκμδεύμοκ ηζξ εεναπείεξ. Ήπμζ ανπαίαξ θύναξ, 

ηζεάναξ ηαζ θόνιζββαξ, ηαλζδεύμοκ ημοξ ηαθεζιέκμοξ ζημ ιοεζηό ηόζιμ ηδξ βαθήκδξ ηαζ ηδξ 

δνειίαξ, παθανώκμκηαξ ημ πκεύια ηαζ ακαηνμθμδμηώκηαξ ηδκ ροπή. 

 

Ρα πνμσόκηα ημζιεημθμβίαξ ημο Anazoe πενζέπμοκ εκενβά θοζζηά ζοζηαηζηά πμο 

πνμένπμκηαζ από ηδ Κεζζδκζαηή θύζδ. Αημθμοεείηαζ ιζα ανπαία παναδμζζαηή ιέεμδμξ 

παναβςβήξ ημοξ δ μπμία, πνδζζιμπμζώκηαξ ηδ εενιόηδηα, έθαζα ηαζ κενό ακηί πδιζηώκ 

μοζζώκ, ιαξ επζηνέπεζ κα εηιεηαθθεοημύιε ηα εεναπεοηζηά μθέθδ ηςκ θοηώκ ηαζ αμηάκςκ ιε 

ημκ πζμ θοζζηό δοκαηό ηνόπμ.  

 

Ρμ Anazoe Spa πήνε ημ όκμιά ημο από ηδ θονζηή απόδμζδ ηδξ εθθδκζηήξ θέλδξ 

“ακαγςμβόκδζδ‟‟: ιζα μθζζηζηή ακηίθδρδ βζα ηδκ ακακέςζδ ηδξ ανιμκζηήξ θεζημονβίαξ 

ζώιαημξ ηαζ ροπήξ, αηόθμοεδ ηδξ ανπήξ “κμοξ οβζήξ εκ ζώιαηζ οβζεί‟‟. Κζα μθμηθδνςιέκδ 

ειπεζνία ακαγςμβόκδζδξ πμο δνειεί ημ πκεύια ηαζ ακαδμιεί ημ ζώια. 

 

Oleotherapy® Signature Θεξαπείεο 

To ζύιαμθμ ημο Anazoe, ημ εθαζόδεκηνμ, απμηεθεί ημ ααζζηό ζοζηαηζηό όθςκ ηςκ εεναπεζώκ 

ιαξ. Νζ ζαιαηζηέξ ζδζόηδηεξ ημο εθαζόδεκηνμο ζοκεέημοκ ηδκ εθαζμεεναπεία, ιζα εεναπεοηζηή 

αβςβή πμο εθανιόγεηαζ ζηδκ πενζμπή από ανπαζμηάηςκ πνόκςκ, όπςξ ιανηονμύκ επζβναθέξ 

πμο ακαηαθύθεδηακ ζημ ημκηζκό Ξαθάηζ ημο Λέζημνα. Γζα ηζξ εεναπείεξ πμο εθανιόγμοιε 

ζημ Anazoe ακηθμύιε ζημζπεία από εζζδβήζεζξ ηαζ ακαηαθύρεζξ ημο Ηππμηνάηδ, ημο παηένα 

ηδξ ζύβπνμκδξ Γοηζηήξ Ηαηνζηήξ, μ μπμίμξ εεςνμύζε ημ εθαζόθαδμ ςξ ημ „„απόθοημ θάνιαημ‟‟.  

Ρν Κπάλην ηνπ Λέζηνξα* 

Διπκεοζιέκμ από ημ παθάηζ ημο Λέζημνα όπμο, ζύιθςκα ιε ηδκ ανπαία πανάδμζδ 

οπμδέπμκηακ όθμοξ ημοξ ηαθεζιέκμοξ ιε έκα ηεθεημονβζηό ιπάκζμ, ημ “Nestor‟s Bath‟‟ 

απμηεθεί ιζα εεναπεία ακαγςμβόκδζδξ εζδζηά ζπεδζαζιέκδ ώζηε κα πνμζθένεζ ιζα βεκζηή 

αίζεδζδ εοθμνίαξ. Ρμ ζηνεξ ηαζ δ έκηαζδ απμιαηνύκμκηαζ ηαεώξ παθανώκεηε ιέζα ζηδκ 

ανςιαηζζιέκδ ζάμοκα ηαζ ημ αηιόθμοηνμ. Έκα ήνειμ οδνμιαζάγ ζηδκ εζδζηά ζπεδζαζιέκδ 

ιπακζένα μθμηθδνώκεζ ημ ηεθεημονβζηό. 50 θεπηά  

*Εεζηέξ εεναπείεξ. Γεκ ζοκζζηώκηαζ ζε άημια ιε ηανδζαηέξ παεήζεζξ, ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ, εοαζζεδζία ζηδ 

γέζηδ ή ζε άημια πμο δζακύμοκ πενίμδμ εβηοιμζύκδξ. 
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Απνιέπηζε Πώκαηνο “Messinian Salt & Honey Scrub’’     

Ανςιαηζηό ιέθζ ακαιεζβκύεηαζ πνμζεηηζηά ιε αβκό εαθαζζζκό αθάηζ βζα κα απμιαηνύκεζ ηα 

κεηνά ηύηηανα ηδξ επζδενιίδαξ ηαζ κα ηνμθμδμηήζεζ ημ ζώια ζαξ ιε ενεπηζηά ζοζηαηζηά. Ρμ 

απμηέθεζια είκαζ ιζα ειθακώξ απαθόηενδ ηαζ ακαγςμβμκδιέκδ επζδενιίδα. 50 θεπηά 

Απνιέπηζε Πώκαηνο κε Φύιια Διηάο θαη Φξαγθόζπθν   

Έκα βθοηό ιείβια από εηποθίζιαηα θναβηόζοημο ηαζ θύθθςκ εθζάξ πμο απμιαηνύκεζ απαθά 

ηα κεηνά ηύηηανα από ηδκ επζδενιίδα. Ποκμδεύεηαζ από ιαζάγ ιε ηνέια από θναβηόζοημ, 

πθμύζζα ζε ενεπηζηά ζοζηαηζηά, πμο ενέθεζ ηαζ επακμνεώκεζ ηδκ επζδενιίδα. Ρα 

ακηζμλεζδςηζηά, δναζηζηά ιέηαθθα ηαζ αιζκμλέα ηδξ απμθέπζζδξ, δζεβείνμοκ ηδκ ακάπηολδ 

κέςκ ηοηηάνςκ ηαζ αολάκμοκ ηδ ζθνζβδθόηδηα ηδξ επζδενιίδαξ. 50 θεπηά 

Ξεξηπνίεζε Ξξνζώπνπ γηα Θξέςε κε Διαηόιαδν    

Ξνόηεζηαζ βζα ιζα δνμζζζηζηή ηαζ παθανςηζηή πενζπμίδζδ πνμζώπμο όπμο πνδζζιμπμζμύκηαζ 
απμζηάβιαηα ακεώκ βθοημθειμκζάξ, θαζηόιδθμο, ηαζ θύθθςκ εθζάξ πνμζθένμκηαξ ζηδκ 
επζδενιίδα οβζή θάιρδ ηαζ ενέρδ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ πενζπμίδζδ πενζθαιαάκεζ ηαζ ιζα 
αιπμύθα εκοδάηςζδξ βζα ηδ ιέβζζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζόηδηαξ ηαζ ηδξ ειθάκζζδξ ημο 
δένιαημξ, εκώ ζοβπνόκςξ βίκεηαζ ιαζάγ ζημ πνόζςπμ, ζηα πένζα ηαζ ζηα πόδζα. 80 θεπηά 
 
Θεξαπεπηηθό Καζάδ Αλαδόκεζεο θαηά Ηππνθξάηε     

Ρμ εεναπεοηζηό ιαζάγ Ακαδόιδζδξ ηαηά Ηππμηνάηδ, είκαζ έκαξ ζοκδοαζιόξ ανπαίςκ 
εεναπεοηζηώκ πναηηζηώκ ηαζ Ανςιαημεεναπείαξ πμο μθμηθδνώκεηαζ ιε ηδ ζοκμδεία 
εεναπεοηζηήξ ιμοζζηήξ. Ύζηενα από ιζα ζύκημιδ ζοιαμοθεοηζηή ζοκάκηδζδ, μ εεναπεοηήξ 
ζαξ εα ζαξ πνμηείκεζ ζοβηεηνζιέκεξ ηεπκζηέξ ιαζάγ, πνμζανιμζιέκεξ ζηζξ πνμζςπζηέξ ζαξ 
ακάβηεξ. Θα δζενεοκδεμύκ μζ ανιμκζημί, εζςηενζημί ζαξ νοειμί ηαζ ημ ιαζάγ εα 
δζαιμνθςεεί ηαηάθθδθα πνμηεζιέκμο κα ανπίζεηε κα παθανώκεηε. Άθθμηε ιε νοειζηέξ 
ηζκήζεζξ ηαζ ζηόπμ ηδκ παθάνςζδ ηαζ άθθμηε ιε έκημκεξ, γςδνέξ ηζκήζεζξ ιε ζηόπμ ηδκ 
ακαγςμβόκδζδ, δ δζαδζηαζία εα αημθμοεήζεζ ηδκ πνμζςπζηή ζαξ δζαδνμιή ακακέςζδξ.       
80 θεπηά  
 
 

Anazoe Dynamics 

Δπζθέληε ηνεζξ από ηζξ δδιμθζθέζηενεξ εεναπείεξ πμο πνμζθένμκηαζ ζημ Anazoe Spa. 

Κπμνμύκ κα ζοκδοαζημύκ ηαζ κα βίκμοκ ιε όπμζα ζεζνά επζεοιείηε εζείξ, ώζηε κα ηαθύρμοκ 

ηζξ ακάβηεξ ζαξ.  

 25 θεπηά Καζάγ ζε Ξθάηδ, Αοπέκα ηαζ Ώιμοξ 

 25 θεπηά Καζάγ ζημ Θεθάθζ  

 15 θεπηά Καζάγ ζημκ Αοπέκα ηαζ ημοξ Ώιμοξ, πνζκ ημ βημθθ, ζημ βήπεδμ 

 25 θεπηά Καζάγ ζηα Ξέθιαηα 

 25 θεπηά Απμθέπζζδ Σενζώκ ηαζ Ξμδζώκ 

 25 θεπηά θεπημιενμύξ ζογήηδζδξ ιε ημοξ ελεζδζηεοιέκμοξ θοζζμεεναπεοηέξ ή 

μζηεμπαεδηζημύξ  
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 25 θεπηά μθμηθδνςιέκδ Δκοδάηςζδ Πώιαημξ 

 

Οη Επεξγεηηθέο Ιδηόηεηεο ηνπ Νεξνύ 

Ν Ηππμηνάηδξ, παηέναξ ηδξ ζαηνζηήξ, ήηακ μ πνώημξ πμο πανμοζίαζε ακαθοηζηά ηα μθέθδ 

ημο εαθαζζζκμύ κενμύ ζηδ εεναπεία δζάθμνςκ αζεεκεζώκ. Πηζξ εεναπείεξ ιε εαθαζζζκό κενό 

ημο Anazoe μζ επζζηέπηεξ έπμοκ ηδκ εοηαζνία κα απμθαύζμοκ όθα ηα μθέθδ ημο εαθαζζζκμύ 

κενμύ ηαζ κα απμηηήζμοκ λακά ιζα αίζεδζδ βεκζηήξ εοελίαξ. 

Σξήζε “Heat Experience’’*  

Απμθαύζηε ιζα ιμκαδζηή ειπεζνία ζηδκ αίεμοζα Heat Experience, πμο πνμζθένεζ Πάμοκα, 

Rasul, Αηιόθμοηνμ ιε αόηακα, Αηιόθμοηνμ ιε εαθαζζζκό κενό (Brine Light), αίεμοζα Ice- 

Grotto, Golden Rain Shower, Dousing Bucket, Scottish Shower, Bi-Thermal Shower ηαζ Mist 

Shower, βζα ιζα ιμκαδζηή ηεθεημονβία ακαγςμβόκδζδξ. Απενζόνζζηδ πνήζδ βζα ιία διένα 

Ξηζίλα ςειήο Αιαηόηεηαο θαη Ξηζίλεο Θαιαζζνζεξαπείαο* 

Ακαηαθύρηε ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ πζζίκαξ εαθαζζζκμύ κενμύ ορδθήξ ποηκόηδηαξ ηαζ ηςκ 
δύμ εενιώκ πζζζκώκ εαθαζζμεεναπείαξ ιαξ, ιε πίδαηεξ βζα οδνμεεναπεία, βζα ηδ δζέβενζδ 
ηαζ ηδκ ηόκςζδ ηςκ ημοναζιέκςκ ηαζ πζαζιέκςκ ιοώκ. Ζ ορδθή ζοβηέκηνςζδ άθαημξ ζημ 
κενό, ζε δζάθμνεξ εενιμηναζίεξ ενέθεζ ζε αάεμξ ηδκ επζδενιίδα, ακαημοθίγεζ ηαζ 
εκοδαηώκεζ ημ λδνό δένια ηαζ πανίγεζ όρδ βειάηδ οβεία. 75 θεπηά 
 
Ινπηξό κε Αξσκαηηθά Βόηαλα*        

Ξνόηεζηαζ βζα ιζα ανπαία ηεθεημονβία πμο εθανιόγεηαζ ιέπνζ ζήιενα βζα ζαηνζημύξ ζημπμύξ. 

Ρμ ιίβια αμηάκςκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ: Sideritis (ηζάζ ημο αμοκμύ) βζα 

παθάνςζδ, Syzygium aromaticum (βανύθαθθμ) βζα ηδκ ακαημύθζζδ ηςκ πμκειέκςκ ιοώκ 

ηαζ ανενώζεςκ, Salvia officinalis (θαζηόιδθμ) βζα ακαγςμβόκδζδ ηαζ Anthemis nobilis 

(παιμιήθζ) βζα ηδκ δνειία ημο ζώιαημξ. 25 θεπηά 

Ινπηξό Θαιαζζνζεξαπείαο*        

Έκα ημκςηζηό θμοηνό ιε εαθαζζζκό κενό ηαζ έκακ ζοκδοαζιό από μνβακζηά θύηζα ηαζ 
εαθάζζζα άθαηα. Αοηή δ εζδζηά ζπεδζαζιέκδ εεναπεία βζα ηδ βεκζηή ζοκηήνδζδ ηδξ οβείαξ 
πνμηείκεηαζ ηαζ ζηα άημια πμο έπμοκ ημοναζηεί από πμθύςνα ηαλίδζα. Δίκαζ πθμύζζα ζε 
ιεηαθθζηά ζημζπεία πμο ενέθμοκ ηδκ επζδενιίδα, δζεβείνμοκ ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ, ηαζ 
πνμζθένμοκ ακηζμλεζδςηζηά μθέθδ. 25 θεπηά 
 
Θεξκό Ινπηξό «Όμνο»*         

Όλμξ ζηα ανπαία εθθδκζηά ζδιαίκεζ λίδζ. Δίκαζ βκςζηό όηζ μ Ηππμηνάηδξ πνδζζιμπμζμύζε ημ 
λίδζ βζα ζαηνζημύξ ζημπμύξ. Απμθαύζηε έκα γεζηό ιπάκζμ ιε ιδθόλζδμ, πμο απμαάθθεζ ηζξ 
ημλίκεξ από ημ ζώια ζαξ. Γζα αηόια εκημκόηενδ απμημλίκςζδ, πνδζζιμπμζμύκηαζ ηαζ άθαηα 
ζε ιμνθή ηνοζηάθθςκ. Γζα αέθηζζηα απμηεθέζιαηα, ημ ιπάκζμ αοηό ζοκζζηάηαζ δύμ θμνέξ 
ηδκ εαδμιάδα. 25 θεπηά 
 
 

*Εεζηέξ εεναπείεξ. Γεκ ζοκζζηώκηαζ ζε άημια ιε ηανδζαηέξ παεήζεζξ, ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ, εοαζζεδζία ζηδ 

γέζηδ ή ζε άημια πμο δζακύμοκ πενίμδμ εβηοιμζύκδξ. 
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“Όκβξνο’’*         

Νζ ζζπονέξ εεναπεοηζηέξ ζδζόηδηεξ ηδξ ανςιαημεεναπείαξ ζοκδοαζιέκεξ ιε έκα παθανςηζηό 

ιαζάγ ηάης από ημ κημοξ ανμπήξ εαθαζζζκμύ κενμύ, ημκώκμοκ ημ θειθζηό ζύζηδια ηαζ 

απμιαηνύκμοκ ηζξ ημλίκεξ. Κε ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο ελεζδζηεοιέκμο ιαξ πνμζςπζημύ 

επζθέβεηε έκα από ηα ανςιαηζηά θάδζα Anazoe πμο ηαζνζάγεζ ζημκ ηύπμ ζαξ ηαζ ζηζξ ακάβηεξ 

ζαξ. 25 θεπηά 

Ρόλσζε κε “Jet Shower’’        

Θαηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ εεναπείαξ, ημ κενό πμο πέθηεζ ιε δύκαιδ ζημ ζώια ζαξ, 
δζεβείνεζ ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ ηαζ ακαημοθίγεζ ημοξ ζθζβιέκμοξ ιύεξ. Ζ εενιμηναζία 
ηαζ δ έκηαζδ νοειίγμκηαζ ακάθμβα βζα κα ιεβζζημπμζήζμοκ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ηόκςζδξ ηαζ 
ηδξ ακαγςμβόκδζδξ. Έκα πνςηόβκςνμ αίζεδια γςκηάκζαξ εα ζαξ πθδιιονίζεζ. Ηδακζηή 
πνμεημζιαζία βζα έκα ιαζάγ! 10 θεπηά 
 
Ξηζίλα Δπίπιεπζεο κε Θαιαζζνζεξαπεία       

Θαηά ηδ εεναπεία επίπθεοζδξ (flotation therapy) πθέεηε ζε ιζα πζζίκα ιε γεζηό εαθαζζζκό 
κενό, ηαεώξ δ εενιόηδηα παθανώκεζ πθήνςξ ημ ζώια ζαξ. 50 θεπηά 
 
 

Οη Τξηινγίεο ηνπ Anazoe 

Oζ Ρνζθμβίεξ εκηείκμοκ ηδκ αίζεδζδ εοθμνίαξ ηαζ ακαγςμβόκδζδξ, ζοκδοάγμκηαξ ηνεζξ 

εεναπείεξ ιαγί. Βαζζζιέκεξ ζε παναδμζζαηέξ ηεπκζηέξ, αμδεμύκ ζηδκ ηόκςζδ, ηδ ενέρδ ηαζ 

ηδκ ζζμννμπία ημο ζώιαημξ. Θάεε Ρνζθμβία πενζθαιαάκεζ ηαζ πνμσόκηα Anazoe πμο ιπμνείηε 

κα πάνεηε ιαγί ζαξ βζα κα ζοκεπίζεηε κα απμθαιαάκεηε ηζξ εοενβεηζηέξ ζδζόηδηεξ αοηώκ ηςκ 

εεναπεοηζηώκ πενζπμζήζεςκ.  

Ρξηινγία Νιενζεξαπείαο®* 

Βαζζζιέκδ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή πανάδμζδ ηδξ πνήζδξ ημο εθαζόθαδμο, ημο κενμύ, ηαζ ημο 
παθανςηζημύ εεναπεοηζημύ ιαζάγ, δ εεναπεία αοηή πνμζθένεζ απμημλίκςζδ ηαζ δνειία. Ζ 
Ρνζθμβία Νθεμεεναπείαξ® λεηζκά ιε ιζα πενζηύθζλδ ζώιαημξ πμο έπεζ ςξ αάζδ ημ θάδζ ηδξ 
εθζάξ ηαζ αημθμοεεί έκα ιπάκζμ ιε εοενβεηζηά ημπζηά αόηακα. Ζ ειπεζνία ζαξ μθμηθδνώκεηαζ 
ιε έκα ιαζάγ όπμο πνδζζιμπμζείηαζ έκα ιίβια από ηνέια ενέρδξ ηαζ θείακζδξ ηδξ 
επζδενιίδαξ ζε ζοκδοαζιό ιε ημ signature θάδζ απμημλίκςζδξ ημο Anazoe. Ξαναηαθείζεε κα 
θμνάηε ιαβζό. 80 θεπηά 
 
Ρξηινγία Βνηάλσλ* 

Σνδζζιμπμζώκηαξ ιζα πμζηζθία από βκςζηά ημπζηά αόηακα πμο παθανώκμοκ ηαζ 
ακαγςμβμκμύκ ζοβπνόκςξ, δ Ρνζθμβία αοηή λεηζκά ιε έκα ιπάκζμ ιε αόηακα ηαζ αημθμοεεί 
ιζα απμθέπζζδ ζώιαημξ βζα θείακζδ ηδξ επζδενιίδαξ . Ζ ειπεζνία ζαξ μθμηθδνώκεηαζ ιε έκα 
πθήνεξ ιαζάγ ιε θάδζ θεαάκηαξ, αθήκμκηαξ ζαξ έκα ζοκαίζεδια μθμηθδνςηζηήξ 
ακαγςμβόκδζδξ. Ξαναηαθείζεε κα θμνάηε ιαβζό. 80 θεπηά 
 
 
 
 
 
*Εεζηέξ εεναπείεξ. Γεκ ζοκζζηώκηαζ ζε άημια ιε ηανδζαηέξ παεήζεζξ, ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ, εοαζζεδζία ζηδ 

γέζηδ ή ζε άημια πμο δζακύμοκ πενίμδμ εβηοιμζύκδξ. 
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Ρξηινγία Θαιαζζνζεξαπείαο* 

Ζ ηνζθμβία αοηή ααζίγεηαζ ζηζξ ακαγςμβμκδηζηέξ ζδζόηδηεξ ηδξ εάθαζζαξ. Απμιαηνύκεζ ημ 
άβπμξ εκώ ζοβπνόκςξ ενέθεζ ημ ζώια ιε θοζζηά άθβδ πθμύζζα ζε ακηζμλεζδςηζηά, 
εοενβεηζηά ηαζ ενεπηζηά ζοζηαηζηά. Κεηά ηδκ πενζηύθζλδ ημο ζώιαημξ αημθμοεεί έκα 
οδνμιαζάγ ζε εαθαζζζκό κενό ιε εαθάζζζα άθαηα ηαζ θύηζα ηαζ δ εεναπεία μθμηθδνώκεηαζ 
ιε έκα παθανςηζηό ιαζάγ ιε θάδζ από εηποθίζιαηα θοηζώκ. Ξαναηαθείζεε κα θμνάηε ιαβζό. 
80 θεπηά  
 

Οη Θεξαπεπηηθέο Πξαθηηθέο ηνπ Μαζάδ 

Γκςζηό από ηα ανπαία πνόκζα βζα αεθηίςζδ ηδξ βεκζηήξ οβείαξ ηαζ ηαθήξ ηαηάζηαζδξ ημο 

ζώιαημξ, ημ ιαζάγ είκαζ ακαπόζπαζημ ημιιάηζ ηδξ ειπεζνίαξ ζαξ ζημ Anazoe. H ιείςζδ ημο 

άβπμοξ, δ αύλδζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ημο αίιαημξ, ηαζ μ πενζμνζζιόξ ημο πνόκμο 

απμηαηάζηαζδξ από αεθδηζημύξ ηναοιαηζζιμύξ, απμηεθμύκ θίβα από ηα πμθθά μθέθδ ημο 

ιαζάγ.   

Θιαζζηθό Καζάδ 

Έκα ηθαζζηό παθανςηζηό ιαζάγ ζε όθμ ημ ζώια. Νζ ελεζδζηεοιέκμζ εεναπεοηέξ ιαξ 
πνμζανιόγμοκ ηζξ ηεπκζηέξ ημοξ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ζαξ, εκώ ζοβπνόκςξ αολάκμοκ ηδκ 
ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ ηαζ ακαημοθίγμοκ ημοξ ιύεξ ζαξ πνμζθένμκηαξ ιζα αίζεδζδ 
δνειίαξ. 50 ή 80 θεπηά 
 
Αξσκαηνζεξαπεία κε Ππλνδεία Θεξηώλ 

Κζα εεναπεοηζηή πνμζέββζζδ πμο αλζμπμζεί ηδκ ζδζαίηενα εεηζηή επίδναζδ ηςκ ανςιάηςκ ζε 

μθόηθδνμ ημ ηεκηνζηό κεονζηό ζύζηδια. Ρα πάκηα λεηζκμύκ από ηδκ επζθμβή ημο αβαπδιέκμο 

ζαξ ανώιαημξ πμο εα πθαζζζώζεζ ηδ ζοκεδνία ιέπνζ ηέθμοξ. Κε γεζηέξ, ανςιαηζζιέκεξ 

πεηζέηεξ, ανςιαηζηά ηενζά ηαζ ηεπκζηέξ ιαζάγ, εα έπεηε ηδκ εοηαζνία κα παθανώζεηε.           

50 ή 80 θεπηά 

Κειηζζεύο, Ρν Ξλεύκα Ρνπ Κειηνύ 
 
Ζ εενιόηδηα ημο ιεθζμύ θεζημονβεί ςξ οπόααενμ βζα ηδκ ελζζμννόπδζδ ηδξ εκένβεζάξ ημο, 
ζοκδοάγμκηαξ ηδ δύκαιδ ηδξ γέζηδξ ιε εκαθθαζζόιεκεξ ηεπκζηέξ ιαζάγ. Ζ δζμπέηεοζδ ήπζαξ 
εενιόηδηαξ εοκμεί ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ ηαζ παθανώκεζ ημοξ ιύεξ απμζοιπζέγμκηαξ 
πζεζιέκα ζδιεία ημο ζώιαηόξ ζαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ιαζάγ. Κζα πμθοδζάζηαηδ εεναπεία 
βζα όθεξ ηζξ αζζεήζεζξ. 50 ή 80 θεπηά 

Αζιεηηθό Καζάδ  

Γζα όζμοξ πνεζάγμκηαζ έκα πζμ έκημκμ ιαζάγ πμο κα δνα ααεζά ζημοξ ιύεξ ηαζ ζηα ζδιεία 
πίεζδξ. Αοηή δ πναηηζηή εκενβμπμζεί ηδκ ηοηθμθμνία, ακαημοθίγεζ ημοξ ηαηαπμκδιέκμοξ 
ιύεξ ηαζ ηζξ ανενώζεζξ ηαζ επακαπνμζδζμνίγεζ ηδκ ηζκδηζηόηδηα. Ποκζζηάηαζ βζα 
ηαηαπμκδιέκμοξ ιύεξ, ιε ζοζζςνεοιέκδ έκηαζδ, ηαζ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ύζηενα από ιζα 
ημοναζηζηή διένα άζηδζδξ. 50 ή 80 θεπηά 
 
 
 
 
*Εεζηέξ εεναπείεξ. Γεκ ζοκζζηώκηαζ ζε άημια ιε ηανδζαηέξ παεήζεζξ, ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ, εοαζζεδζία ζηδ 

γέζηδ ή ζε άημια πμο δζακύμοκ πενίμδμ εβηοιμζύκδξ. 
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Καζάδ γηα Γύν  

Απμθαύζηε έκα Θθαζζζηό ιαζάγ, ιζα Ανςιαημεεναπεία ιε Ποκμδεία Θενζώκ, ή έκα Αεθδηζηό 
Καζάγ ζηα εζδζηά δζαιμνθςιέκα δςιάηζα ημο Anazoe βζα δύμ άημια. 50 ή 80 θεπηά 
 
Καζάδ Ξξνεηνηκαζίαο γηα Golfers 

Ζ ηεπκζηή ημο βημθθ απμηεθεί ιζα ζδζαίηενδ πνόηθδζδ βζα ημ ζώια εκόξ παίηηδ. Αοηή δ 
ζζμννμπδιέκδ, ελαημιζηεοιέκδ εεναπεία είκαζ δ ηέθεζα πνμεημζιαζία βζα έκα παζπκίδζ βημθθ 
ηαζ ζοβπνόκςξ είκαζ ζδακζηή βζα παθάνςζδ ηαζ ακαγςμβόκδζδ ιεηά ημ παζπκίδζ. Δκζζπύεζ ηδκ 
ζζμννμπία ημο ζώιαημξ, αεθηζώκεζ ηδκ ηαθάκηεοζδ ζημ βημθθ ηαζ πενζθαιαάκεζ αζηήζεζξ 
δζάηαζδξ. 50 θεπηά ή 80 θεπηά 

Καζάδ γηα Δγθύνπο 

Κεηά ημ πνώημ ηνίιδκμ εβηοιμζύκδξ, απμθαύζηε έκα ιαζάγ ηδκ πενίμδμ πμο ημ ζώια ζαξ 

πνεζάγεηαζ εζδζηή πενζπμίδζδ. Πημ ιαζάγ αοηό πνδζζιμπμζείηαζ έκα εζδζηά ζπεδζαζιέκμ 

ζύζηδια ζηήνζλδξ ημο ζώιαημξ. Γίδεηαζ εζδζηή πνμζμπή ζηδκ άκεζδ ηδξ ιδηέναξ ηαζ ζημ 

ζηάδζμ ηδξ εβηοιμζύκδξ. 50 θεπηά 

Ιεκθηθό Καζάδ Ξξνζώπνπ 

Κζα πμθύ παθανςηζηή ιμνθή ιαζάγ πμο απμζοιθμνεί απαθά μνζζιέκα θειθαββεία ηαζ 

δζεβείνεζ ηδ θοζζηή νμή ηδξ θέιθμο. Κε ηζξ άηνεξ ηςκ δαηηύθςκ ηα οβνά ηάης από ηδκ 

επζδενιίδα δζμπεηεύμκηαζ απαθά πνμξ ιεβάθα θειθαββεία ημο πνμζώπμο, ημο θαζιμύ ηαζ ημο 

ζηήεμοξ, ακάθμβα ιε ηδ δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ. Αοηή δ ηεπκζηή αμδεάεζ ζηδκ πανμπέηεοζδ 

πθεμκάγμκημξ οβνμύ ηαζ πενίζζζαξ πνςηεΐκδξ. 25 ή 50 θεπηά 

Ιεκθηθό Καζάδ Πώκαηνο  

Έκα απαθό ιαζάγ εζδζηά ζπεδζαζιέκμ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ θοζζηήξ ηοηθμθμνίαξ ηδξ 

θέιθμο. Πημ θειθζηό ιαζάγ εθανιόγμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ πζέζεζξ ηαζ νοειζηέξ ηοηθζηέξ 

ηζκήζεζξ ιε ζημπό ηδκ ηόκςζδ ηδξ νμήξ ηδξ θέιθμο. 50 θεπηά 

Οεθιεμνινγία  

Αοηή δ ιέεμδμξ εζηζάγεζ ζηδκ ήπζα εκενβμπμίδζδ ηςκ ακηακαηθαζηζηώκ ημο πμδζμύ, ημο 
πενζμύ ηαζ ηςκ αθηζώκ πμο ακηζζημζπμύκ ζε δζάθμνα όνβακα ημο ζώιαημξ. Δκενβμπμζώκηαξ 
ηα ζδιεία αοηά ιπμνείηε κα αζώζεηε έκα βεκζηόηενμ απμηέθεζια ζζμννμπίαξ ζημ ζώια.  
25 ή 50 θεπηά 
 
Καζάδ γηα ηελ Θαηαπνιέκεζε ηεο Θπηηαξίηηδαο 

Ρμ ιαζάγ αοηό ζοκδοάγεζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ πναηηζηήξ ιε αεκημύγεξ ηαζ ηδξ θειθζηήξ 

ιάθαλδξ, ηαζ είκαζ ζδακζηό βζα ηδ θείακζδ ημο δένιαημξ ηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ ηοηηανίηζδαξ! 

Σνδζζιμπμζμύκηαζ ιζηνέξ αεκημύγεξ ζζθζηόκδξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ απμαμθή ηςκ ημλζκώκ 

ηαζ ηαηαπμθειμύκ ηζξ εκαπμεέζεζξ θίπμοξ πμο ζοζζςνεύμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ ημο 

ζώιαημξ. Πηζξ πενζμπέξ αοηέξ εθανιόγεηαζ ιαζάγ πμο αολάκεζ ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ 

ηαζ ηδκ μλοβόκςζδ ηςκ ηοηηάνςκ, επακμνεώκμκηαξ ημκ ζζηό ημο δένιαημξ ηαζ δζεβείνμκηαξ 

ηδ θεζημονβία ημο θειθζημύ ζοζηήιαημξ. 50 θεπηά 
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Θεξαπεία κε Βεληνύδεο* 

Ζ εεναπεία ιε αεκημύγεξ εεςνείηαζ ςξ ιζα από ηζξ ανπαζόηενεξ θοζζηέξ εεναπεοηζηέξ 
ιεεόδμοξ. Ν Ηππμηνάηδξ πνδζζιμπμζμύζε αεκημύγεξ βζα ηδ εεναπεία εζςηενζηώκ παεήζεςκ 
ηαζ ιοσηώκ πνμαθδιάηςκ. Αοηή δ ανπαία εεναπεοηζηή ιέεμδμξ πνμηαθεί ημπζηή ζοιθόνδζδ 
ιέζς ηδξ πνήζδξ ιζαξ ημύπαξ πμο ημπμεεηείηαζ ζημ δένια, δδιζμονβώκηαξ ηεκό. Πηδ 
ζοκέπεζα, ιε ηδ αμήεεζα ηδξ εενιόηδηαξ ή ηδξ ακαννόθδζδξ, ημ δένια ηνααζέηαζ ηαζ 
ζοβηναηείηαζ ιέζα ζηδκ ημύπα. Κε αοηόκ ημκ ηνόπμ δδιζμονβείηαζ ζηάζδ αίιαημξ πμο 
δζεοημθύκεζ ηδκ ημπζηή ίαζδ. Αοηή δ εεναπεία ιπμνεί επίζδξ κα ζοκδοαζηεί ιε ηα 
πενζζζόηενα είδδ ιαζάγ βζα ιζα ιμκαδζηή εεναπεοηζηή ειπεζνία. 25 θεπηά 
 
Νιηζηηθόο Κνλόιηζνο*       

Πηδ εεναπεία αοηή πμο έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηδκ Ανπαία Δθθάδα, πνδζζιμπμζείηαζ μ ιμκόθζεμξ 
ζε ζοκδοαζιό ιε έκα ιίβια εθαίμο ιε αάζδ ημ ζηαθύθζ. Ν ιμκόθζεμξ θεζαίκεζ ημοξ ιύεξ, 
παθανώκεζ ημ ζώια ηαζ δνειεί ημ πκεύια. 50 ή 80 θεπηά 
 
Ρειεηνπξγηθό Απνιέπηζεο & Καζάδ by Anne Semonin 

 

Ζ απόθοηδ ειπεζνία απμθέπζζδξ ιε ημ εηπθδηηζηό Nude Scrub. Έκα πμθοηεθέξ ιείβια από 
εαθαζζζκό άθαξ, θεοηή άιιμ, πμύδνα νμγ ηνοζηάθθςκ ηαζ ανςιαηζηά έθαζα πμο 
απμιαηνύκεζ άιεζα ηα κεηνά ηύηηανα ηδξ επζδενιίδαξ ηαζ αθήκεζ ημ δένια απαθό, 
ιεηαλέκζμ, απμημλζκςιέκμ ηαζ κεακζηά θαιπενό. Ρα εενιακηζηά ζοζηαηζηά ημο Nude Scrub 
δδιζμονβμύκ ιία αίζεδζδ cocooning ηαζ απμβεζώκμοκ ηδ δζάεεζδ. Αοηή δ εεναπεία 
μθμηθδνώκεηαζ ιε έκα Haute Couture ιαζάγ ζώιαημξ βζα εκενβμπμίδζδ ηςκ αζζεήζεςκ.       
80 θεπηά 
 
“In – Room’’ Καζάδ  

Απμθαύζηε ιζα εεναπεία ιαζάγ ζημκ πνμζςπζηό ζαξ πώνμ. Νζ απμβεοιαηζκέξ εεναπείεξ είκαζ 
δζαεέζζιεξ έςξ ηζξ 8.00 ι.ι. 50 ή 80 θεπηά. 
 
‘’In – Room’’ Καζάδ γηα Γύν** 

Ζ μιάδα ημο spa εημζιάγεζ ηα πάκηα βζα εζάξ! Κμζναζηείηε ιζα απμθαοζηζηή ειπεζνία ηαεώξ 
αοείγεζηε ζηδκ ιπακζένα ζαξ, ζημ δςιάηζμ ζαξ. Αημθμοεεί ιαζάγ ηδξ επζθμβήξ ζαξ, πμο εα 
ζαξ αμδεήζεζ κα παθανώζεηε ηαζ κα δνειήζεηε. Νζ απμβεοιαηζκέξ εεναπείεξ είκαζ δζαεέζζιεξ 
έςξ ηζξ 20:00. 80 ή 110 θεπηά 
 
“Seated’’ Mαζάδ 

Καζάγ ζε ηαεζζηή εέζδ πμο εζηζάγεζ ζηδκ πθάηδ, ημοξ ώιμοξ, ημκ αοπέκα ηαζ ηα πένζα. Ζ 

πθάηδ ηαζ μ αοπέκαξ παθανώκμοκ πθήνςξ, εκώ μ εεναπεοηήξ ακαημοθίγεζ ηδκ ιοσηή έκηαζδ 

πνδζζιμπμζώκηαξ ηεπκζηέξ ζμοδδζημύ ιαζάγ, όπςξ δ ιάθαλδ ηαζ δ πίεζδ, μζ μπμίεξ δεκ 

απαζημύκ ηδ πνήζδ εθαίςκ. Αοηή δ εεναπεία εθανιόγεηαζ πάκς από ηα νμύπα.  15 θεπηά 

 
 
 
 
 
 
*Εεζηέξ εεναπείεξ. Γεκ ζοκζζηώκηαζ ζε άημια ιε ηανδζαηέξ παεήζεζξ, ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ, εοαζζεδζία ζηδ 

γέζηδ ή ζε άημια πμο δζακύμοκ πενίμδμ εβηοιμζύκδξ. 

**Γζαεέζζιδ οπδνεζία βζα Βίθεξ ηαζ Πμοίηεξ. 
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Υπαίζξηεο Υπεξεζίεο Anazoe 

Νζ οπαίενζεξ εεναπείεξ spa απμηεθμύκ ιζα λεπςνζζηή, αζζεδζζαηή πμθοηέθεζα ηδκ μπμία 

ιπμνείηε κα απμθαύζεηε ζημοξ εζδζημύξ πώνμοξ spa ιαξ, είηε δίπθα ζηζξ πζζίκεξ είηε ζηδκ 

παναθία. Πημ ηεκηνζηό ηηίνζμ spa, μζ πενζζζόηενεξ αίεμοζεξ πενζπμίδζδξ αθέπμοκ ζε ιζα 

ζδζςηζηή αοθή ηαζ ζημκ ηήπμ ιε ηα αόηακά ιαξ. Απμθαύζηε ηδκ πμζηζθία εεναπεζώκ πμο 

πνμζθένμοιε ζε οπαίενζμοξ πώνμοξ ζηδκ παναθία, δίπθα ζημκ ήπμ ηςκ ηοιάηςκ. 

Καζάδ ππό ην Πειελόθσο «Πειήλε»*       

Σαθανώζηε οπό ημ ζεθδκόθςξ ιε έκα ιμκαδζηό οπαίενζμ ιαζάγ ζημκ ζδζςηζηό πώνμ ζηδ 
παναθία. Ρμ ιαζάγ λεηζκάεζ ιε ημ δθζμααζίθεια ηαζ ζοκεπίγεηαζ εκώ δ πακζέθδκμξ 
ειθακίγεηαζ ηαζ θςηίγεζ ημκ κοπηενζκό μονακό. Ζ οπδνεζία πανέπεηαζ ζημ Beach Spa 
Pavilion. 80 θεπηά 
 
Ξξόγξακκα γηα ηελ Ξαλζέιελν 2017 
08 & 09 Ημοθίμο, 06 & 07 Αοβμύζημο, 05 & 06 Πεπηειανίμο 
 

παίζξην Καζάδ γηα Εεπγάξηα*  

Σαθανώζηε πανέα ιε ημκ/ηδκ ζύκηνμθό ζαξ, ζηα ζδζςηζηά Spa Pavilions. Εήζηε ιζα 

ελαημιζηεοιέκδ ειπεζνία ιαζάγ ηαζ ιμζναζηείηε αοηήκ ηδκ λεπςνζζηή ζηζβιή ιε ημ 

αβαπδιέκμ ζαξ πνόζςπμ. Ζ οπδνεζία πανέπεηαζ ζημ Beach Spa Pavilion. 50 ή 80 θεπηά  

παίζξην Xαιαξσηηθό Mαζάδ Anazoe* 

Μεηζκήζηε ιε έκα παθανςηζηό ηθαζζηό ιαζάγ ιε έθαζα ανςιαημεεναπείαξ ηδξ επζθμβήξ ζαξ 

βζα κα παθανώζεηε. Απμθαύζηε έκα ιαζάγ ζε όθμ ημ ζώια ηαεώξ μ εεναπεοηήξ ζαξ 

απμιαηνύκεζ ηδκ έκηαζδ εκώ αεθηζώκεηαζ δ ηοηθμθμνία. Αοηή δ δζαδζηαζία εα ζαξ 

πνμζθένεζ ιζα βεκζηή αίζεδζδ ανιμκίαξ ηαζ ζζμννμπίαξ. Ζ οπδνεζία πνμζθένεηαζ ζημ 

Westin Pool Pavilion ή ζημ Beach Spa Pavilion. 50 ή 80 θεπηά 

παίζξην Αζιεηηθό Καζάδ* 

Απμθαύζηε έκα αεθδηζηό ιαζάγ ζε όθμ ημ ζώια, ιε έκημκεξ ιαθάλεζξ ηαζ δαηηοθζηέξ πζέζεζξ 

πμο εα παθανώζεζ ηέθεζα ημοξ ιύεξ ζαξ. Ζ οπδνεζία πνμζθένεηαζ ζημ Westin Pool Pavilion ή 

ζημ Beach Spa Pavilion. 50 ή 80 θεπηά 

παίζξην Καζάδ Αξσκαηνζεξαπείαο* 

Ξενζθαιαάκεζ έκα ελαημιζηεοιέκμ ιαζάγ ζε όθμ ημ ζώια, ζημκ ηήπμ ιε ηα αόηακα ημο spa 

ιαξ. Ν ηήπμξ ιε ηα αόηακα ιμζπμιονίγεζ δεκηνμθίαακμ, θεαάκηα ηαζ ιζα πμζηζθία αμηάκςκ 

ηδξ Κεζζδκζαηήξ βδξ ηαζ εκδείηκοηαζ βζα ιζα ιμκαδζηή πενζπμίδζδ ζηδ ζηζά ιζαξ ιονηζάξ.  

50 ή 80 θεπηά 

 

 

*Νζ οπδνεζίεξ οπαίενζμο ιαζάγ πνμζθένμκηαζ ηαεδιενζκά, από ηζξ 7:00 π.ι. έςξ ηζξ 20:00 ι.ι. ηαηόπζκ νακηεαμύ 

(εκδιενώκεηε 24 ώνεξ κςνίηενα). Ρμ ιαζάγ οπό ημ ζεθδκόθςξ «Πεθήκδ» πνμζθένεηαζ ηαηά ηζξ διενμιδκίεξ πμο 

ακαβνάθμκηαζ ακςηένς, ηαζ από ηζξ 21:00 ι.ι. έςξ ηζξ 00:00. 
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Οζηενπαζεηηθή 

Ρμ ζηεθεηζηό ζύζηδια ηαζ μζ ιύεξ ημο δμιμύκ ηαηά ηύνζμ θόβμ ημ ζώια. Ζ εεςνία ηαζ δ 

πναηηζηή ηδξ Νζηεμπαεδηζηήξ αημθμοεμύκ ηζξ έκκμζεξ πμο είπε ακαπηύλεζ μ Ηππμηνάηδξ. Ν 

επζζηέπηδξ ελεηάγεηαζ ηαζ εεναπεύεηαζ ζοκμθζηά. Ζ Νζηεμπαεδηζηή πνδζζιμπμζεί ηδ δμιζηή 

δζάβκςζδ ηαζ ηδκ επειααηζηή εεναπεία ςξ ηιήια ηδξ θζθμζμθίαξ ηαζ ηδξ πναηηζηήξ ηδξ ηαζ 

απμηεθεί επμιέκςξ έκα ζδζαίηενα ζδιακηζηό είδμξ εεναπείαξ, δεδμιέκμο όηζ δεκ πενζμνίγεηαζ 

ιόκμ ζε επίπμκα πενζζηαηζηά ημο μζηεμ-ιοσημύ ζοζηήιαημξ.  

Γεληθή Νζηενπαζεηηθή* 

Κζα μθζζηζηή επζζηήιδ, ααζζζιέκδ ζε έκα πμθύ πενζεηηζηό ζύζηδια δζάβκςζδξ ηαζ εεναπείαξ. 

Έκαξ ηνόπμξ βζα κα ακαηαθύρμοιε ηαζ κα εεναπεύζμοιε ηάπμζα ιένδ ημο ζώιαηόξ ιαξ πμο 

ίζςξ κζώεμοιε εκμπθήζεζξ, όπςξ μζ ιύεξ, μζ ζύκδεζιμζ, ηα κεύνα ηαζ μζ ανενώζεζξ. Ν 

Νζηεμπαεδηζηόξ ιαξ, ζοκενβάγεηαζ ιε ημ ζώια ζαξ βζα κα εκζζπύζεζ ηδ θοζζηή δοκαηόηδηά 

ημο έηζζ ώζηε κα “αοηό-νοειζζηεί‟‟ ηαζ κα “αοηό-εεναπεοηεί‟‟. 50 ή 80 θεπηά 

Θξαληνηεξή* 

Κζα παθανςηζηή ηεπκζηή δ μπμία αμδεά ζηδκ ακαημύθζζδ ηςκ “ιπθμηανζζιέκςκ‟‟ ιοώκ 
δμοθεύμκηαξ ιέζς ηδξ ηνακζμ-ζενήξ εεναπείαξ. Ν Νζηεμπαεδηζηόξ ιέζα από θεπημύξ 
παθιμύξ ηαζ εθαθνζά πίεζδ ζημ ηνακίμ ηαζ ζημ ζενό μζηό εκζζπύεζ ηζξ θοζζηέξ εεναπεοηζηέξ 
ζηακόηδηεξ ημο ζώιαημξ. Ποκζζηάιε κα θμνάηε άκεημ νμοπζζιό. 50 θεπηά 
 
Νζηενπαζεηηθή & Δγθπκνζύλε* 

Θαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζύκδξ ημ ζώια οπμαάθθεηαζ ζε ζοκεπείξ ιομζηεθεηζηέξ 
ιεηααμθέξ, ιε απμηέθεζια κα ζοκακηάιε ζοπκά θεζημονβζημύξ πενζμνζζιμύξ ηαζ πόκμοξ ζηδκ 
πθάηδ ηαζ ηδ ιέζδ. Ν Νζηεμπαεδηζηόξ ζοιαάθεζ ζηδκ ελζζμννόπδζδ ηδξ ιομζηεθεηζηήξ δμιήξ 
ημο ζώιαημξ ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ιεζώκμκηαξ έηζζ ηζξ εκμπθήζεζξ ηαζ ηαεζζηώκηαξ ηδκ 
πενίμδμ ηδξ εβηοιμζύκδξ πζμ άκεηδ. 50 θεπηά 
 
Νζηενπαζεηηθή & Ξαηδηά* 

Κζα παθανςηζηή εεναπεία εζδζηά ζπεδζαζιέκδ βζα ιζηνά παζδζά. Απμηαεζζηά ηδκ οβεία 

αμδεώκηαξ ημ ζώια κα επακαθένεζ ημοξ ιδπακζζιμύξ “αοηό-εεναπείαξ‟‟ ημο, έηζζ ώζηε κα 

θεζημονβεί ζςζηά ζε όθα ηα επίπεδα. Ν Νζηεμπαεδηζηόξ εα ηναηήζεζ ιε ηέημζμ ηνόπμ ημ 

παζδί ζαξ ώζηε κα εκεαννύκεζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ ακαημιίαξ ηαζ ηδξ θοζζμθμβίαξ ημο. Ρα 

πενζζζόηενα παζδζά ανίζημοκ αοηή ηδ δζαδζηαζία πμθύ παθανςηζηή ηαζ ζοπκά απμημζιμύκηαζ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ. Νζ πανάβμκηεξ πμο ιπμνεί κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ δδιζμονβία 

ηάπμζςκ ζδζαίηενςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ μζ ηνόπμζ εεναπείαξ ηαζ ελέηαζδξ, ζογδηζμύκηαζ ιε 

ημοξ βμκείξ πνζκ ηδκ ηάεε εεναπεία. 50 θεπηά 

Νζηενπαζεηηθή & Αζιεηηζκόο* 

Ζ ηζκδηζηόηδηα ημο ζώιαημξ είκαζ ύρζζηδξ ζδιαζίαξ! Ζ έθθεζρδ εοεθζλίαξ ζημοξ ζζημύξ ηαζ 

ημοξ ιύεξ ειπμδίγεζ ημ ζώια κα θεζημονβεί ζημ αέθηζζημ ηαζ ζοπκά παναηδνμύιε 

ηναοιαηζζιμύξ. Αλζμθμβώκηαξ ηδ ζηάζδ ηαζ ηδ δμιή ημο ζώιαημξ (ηα μζηά, ηζξ εκώζεζξ, ημοξ 

ιύεξ, ημοξ ζοκδέζιμοξ ηαζ ημοξ ζζημύξ), μ Νζηεμπαεδηζηόξ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδ 

βνδβμνόηενδ απμηαηάζηαζδ από έκακ ηναοιαηζζιό. Δπίζδξ, μ Νζηεμπαεδηζηόξ ιπμνεί κα 

αμδεήζεζ ζηδ απμθοβή εκόξ ηναοιαηζζιμύ ηαεώξ ηαζ ζηδ ζςζηή δζαπείνζζδ ή εεναπεία ημο. 

Κζα ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηή εεναπεία ζδίςξ βζα ηα είδδ άεθδζδξ πμο απαζημύκ πθήνδ 

έθεβπμ ημο ζώιαημξ όπςξ είκαζ ημ βημθθ ηαζ ημ ηέκζξ. 80 θεπηά  

 *Απαζηείηαζ ηνάηδζδ (ιε εζδμπμίδζδ 24 ςνώκ) βζα εεναπείεξ Νζηεμπαεδηζηήξ. Θαθέζηε βζα κα εκδιενςεείηε ζπεηζηά ιε ηδ δζαεεζζιόηδηα.  
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Πεξηπνηήζεηο Πξνζώπνπ 

Πημ Anazoe έπμοιε επζθέλεζ ηα ηαθύηενα πνμσόκηα ημζιεημθμβίαξ βζα ηζξ πενζπμζήζεζξ 

πνμζώπμο πμο πνμζθένμοιε. Όθεξ μζ πενζπμζήζεζξ πνμζώπμο πενζθαιαάκμοκ θεπημιενή 

ακάθοζδ δένιαημξ, ηαεανζζιό, ιάζηα πνμζώπμο ηαζ/ή εζδζηή εεναπεία πνμζώπμο, ιαζάγ, 

εκοδάηςζδ ηαζ πνμηάζεζξ θνμκηίδαξ βζα ημ ζπίηζ. Θαθό είκαζ κα απμθεύβεηε ηδκ άιεζδ 

έηεεζδ ζημ ήθζμ ιεηά από ηάεε εεναπεία πνμζώπμο.  

Βαζύο Θαζαξηζκόο Ξξνζώπνπ 

Έκαξ ααεύξ ηαεανζζιόξ πνμζώπμο βζα όθμοξ ημοξ ηύπμοξ δένιαημξ πμο πενζθαιαάκεζ ηαζ 
απμθέπζζδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ κεηνώκ ηοηηάνςκ από ηδκ επζδενιίδα. Έκα παθανςηζηό 
ιαζάγ πνμζώπμο ηαζ δ ηαεανζζηζηή ιάζηα ημο Anazoe ζοιαάθμοκ ζηδκ ακαγςμβόκδζδ ηαζ 
ενέρδ ημο δένιαημξ. Ζ εεναπεία μθμηθδνώκεηαζ ιε ιζα γεζηή πενζπμίδζδ πενζώκ. 80 θεπηά 
 

Βνηαλνζεξαπεία Ξξνζώπνπ 

Θαηάθθδθδ βζα ηακμκζηά, λδνά ηαζ ώνζια δένιαηα, αοηή δ πενζπμίδζδ πενζθαιαάκεζ ηδ 
πνήζδ αμηάκςκ πμο αμδεμύκ ζηδκ παθάνςζδ ηαζ απμημλίκςζδ ηςκ ιοώκ ημο πνμζώπμο εκώ 
ζοβπνόκςξ εκοδαηώκμοκ ηδκ επζδενιίδα. Ζ εεναπεία πενζθαιαάκεζ ιζα εθαθνζά απμθέπζζδ 
πνμζώπμο ηαζ έκα πμθοηεθέξ ιαζάγ ιε πνμσόκηα ακάθμβα ημο ηύπμο δένιαηόξ ζαξ. 50 θεπηά 
 
Αληηγεξαληηθή Ξξνζηαζία by Anne Semonin 

 
Ακηζβήνακζδ, ζύζθζλδ, ηόκςζδ. Αρδθήζηε ηδ δζαδζηαζία ηδξ βήνακζδξ ιε αοηήκ ηδκ 
ακαγςμβμκδηζηή εεναπεία πνμζώπμο πμο απμηεθεί ηδκ πειπημοζία ηδξ μιμνθζάξ. Ρα αζεένζα 
έθαζα ηαζ ηα ιεηαθθζηά ζημζπεία πμο δζεζζδύμοκ ζηδκ επζδενιίδα ιε απαθό ιαζάγ, 
αεθηζώκμοκ ηδ ζθνζβδθόηδηα ηαζ ηδκ εθαζηζηόηδηά ηδξ, ζαήκμκηαξ ηα ζδιάδζα ηδξ βήνακζδξ. 
Νζ ώνζιεξ επζδενιίδεξ επςθεθμύκηαζ ζδζαίηενα από ηα εηποθίζιαηα νογζμύ ηαζ ιελζηάκζηδξ 
άβνζαξ βθοημπαηάηαξ, ηα μπμία, δνώκηαξ ζε ηοηηανζηό επίπεδμ, ηζξ πνμζηαηεύμοκ από ηζξ 
ελςηενζηέξ επζεέζεζξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηζξ αμδεμύκ κα δζαηδνήζμοκ ηδ θάιρδ ημοξ. 
50 θεπηά 
 
Θαηαπξαϋληηθή Θεξαπεία Ξξνζώπνπ by Anne Semonin 
 
Ακαημύθζζδ, εκοδάηςζδ, απμηαηάζηαζδ. Ρμ ιοζηζηό βζα ηδκ ακαημύθζζδ αηόιδ ηαζ ηδξ πζμ 
εοαίζεδηδξ επζδενιίδαξ ανίζηεηαζ ζημκ απμηεθεζιαηζηό ζοκδοαζιό ιεηαθθζηώκ ζημζπείςκ 
ηαζ αζεένζςκ εθαίςκ. Κεηά από απαθό ηαεανζζιό ηαζ ήπζα απμθέπζζδ, δ επζδενιίδα είκαζ 
έημζιδ κα δεπεεί ηδκ οπένμπδ Anne Semonin Cream mask. Σάνδ ζηδκ πθμύζζα ζύκεεζή ηδξ 
ιε θύηδ ηαζ θεοηή άνβζθμ, ηαηαπναΰκεζ ηαζ ενέθεζ ηδκ επζδενιίδα, αθήκμκηάξ ηδκ απόθοηα 
απαθή ηαζ θεία. 50 θεπηά 
 
Αζπίδα Ξξνζηαζίαο κε Νιηγνζηνηρεία by Anne Semonin 
 

Απμημλίκςζδ, ελζζμννόπδζδ, ακηζβήνακζδ. Ζ εεναπεία αοηή πνμζθένεζ πναβιαηζηή 
ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ, εκώ πανάθθδθα εκοδαηώκεζ ηαζ ελζζμννμπεί άιεζα ηδκ επζδενιίδα, 
εκζζπύμκηαξ ηδκ μλοβόκςζδ ηςκ ηοηηάνςκ ηδξ. Κε ηδ πνήζδ απμηθεζζηζηώκ πνμσόκηςκ ιε 
μθζβμζημζπεία, δ πνμδβιέκδ αοηή θόνιμοθα ζοκδοάγεζ δναζηζηά ζοζηαηζηά, όπςξ θύηδ ηαζ 
πθςνέθθα, ηαζ ηαεανίγεζ ηδκ επζδενιίδα, πνμζηαηεύμκηάξ ηδκ από ημ αζηζηό πενζαάθθμκ.     
50 θεπηά 
 

Νζ παναπάκς πενζπμζήζεζξ πνμζώπμο ιπμνμύκ κα ακαααειζζημύκ ιε ηζξ εεναπείεξ πμο 

αημθμοεμύκ.  
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Ξεξηπνίεζε Θνιιαγόλνπ γηα ην Ξξόζσπν 

Γζα επζπθέμκ εκοδάηςζδ ηδξ επζδενιίδαξ πνδζζιμπμζμύκηαζ θύθθα πμο πενζέπμοκ 100% αβκό 

ημθθαβόκμ.  

Ξεξηπνίεζε γηα ηα Κάηηα & ηα Σείιε 

Κζα εεναπεοηζηή & ακαγςμβμκδηζηή εεναπεία εζδζηά ζπεδζαζιέκδ βζα ημ εοαίζεδημ δένια 

βύνς από ηα ιάηζα ηαζ ηα πείθδ. Ξνμζθένεζ εκοδάηςζδ ηαζ ενέρδ εκώ ζοβπνόκςξ θεζαίκεζ ηζξ 

θεπηέξ βναιιέξ ηαζ νοηίδεξ. Ζ πενζπμίδζδ πενζθαιαάκεζ ηαζ ζπδιαηζζιό θνοδζώκ.  

Πεξηπνηήζεηο Σώκαηνο 

Απνιέπηζε Πώκαηνο κε Θόθθνπο Πηαθπιηνύ   

Ρα θύθθα ηαζ μζ ηανπμί ημο ζηαθοθζμύ πνδζζιμπμζμύκηακ από ημοξ Έθθδκεξ ζηδκ ζαηνζηή 

ήδδ από ηδκ ανπαζόηδηα. Πηδκ ανπαζόηδηα εεςνμύκηακ όηζ ακαγςμβμκμύζακ ημ ζώια ηαζ 

δζαηδνμύζακ ηδ ζθνζβδθόηδηα ημο. Πε αοηήκ ηδ λεπςνζζηή εεναπεία, ηνίαμοιε απαθά ημ 

ζώια ιε έθαζμ ηαζ ηόηημοξ από ημοημύηζζα ζηαθοθζμύ από ημοξ αιπεθώκεξ ηςκ Navarino 

Vineyards. Δκδείηκοηαζ βζα όθμοξ ημοξ ηύπμοξ δένιαημξ. Ζ εεναπεία μθμηθδνώκεηαζ ιε ηδκ 

εθανιμβή ηνέιαξ ιε δζαηνζηζηό άνςια ζηαθοθζμύ. Κζα παναδμζζαηή εεναπεία ηαθθςπζζιμύ 

πμο αεθηζώκεζ εεαιαηζηά ηδκ εθαζηζηόηδηα ηαζ ηδκ απαθόηδηα ημο δένιαημξ. 50 θεπηά 

Νιενζεξαπεία® Πώκαηνο*  

Ζ μθεμεεναπεία είκαζ εονέςξ βκςζηή βζα ηζξ ζζπονέξ εκοδαηζηέξ ηδξ ζδζόηδηεξ. Ρα 
εεναπεοηζηά ζοζηαηζηά από ημ θάδζ ηδξ εθζάξ, ημ άκεμξ θειμκζάξ, ημ θαζηόιδθμ, ηα άκεδ 
ηαθέκημοθαξ, ηαζ ημ δεκηνμθίαακμ ενέθμοκ, θεζαίκμοκ, ηαζ ακαγςμβμκμύκ ημ ηαθαζπςνδιέκμ 
δένια. Ζ πενζπμίδζδ μθεμεεναπείαξ βίκεηαζ ζε όθμ ημ ζώια ηαζ ημ πνόζςπμ. 50 θεπηά 
 
Ξεξηπνίεζε Πώκαηνο κε Νξγαληθά Φύθηα*   
 
Κζα εεναπεία αδοκαηίζιαημξ ιε θύηζα, πμο πενζθαιαάκεζ άθβδ εκενβήξ ζπζνμοθίκαξ, 
πθμύζζα ζε ακηζμλεζδςηζηά, απαναίηδηεξ αζηαιίκεξ, ιέηαθθα ηαζ πνςηεΐκεξ, πμο ενέθμοκ ηαζ 
ακαγςμβμκμύκ ημ ζώια. Ζ εεναπεία πενζθαιαάκεζ ήπζα απμθέπζζδ. 80 θεπηά 
 
Ρνπηθή Θεξαπεία Απνηνμίλσζεο ηνπ δέξκαηνο κε Μύδη* 
 
Ζ πνήζδ ιδθόλοδμο αμδεάεζ ζηδ ιείςζδ ηδξ ηοηηανίηζδαξ εκώ πανάθθδθα εθαπζζημπμζεί ηδκ 
ειθάκζζδ ναβάδςκ. Ρα θοζζηά ιέηαθθα, μζ αζηαιίκεξ ηαζ ηα έκγοια, ζε ζοκδοαζιό ιε 
ιμκαδζηά μλέα, δεζιεύμοκ ηζξ ημλίκεξ ηαζ αμδεάκε ημ ζώια κα ηζξ απμαάθθεζ πζμ εύημθα.     
50 θεπηά 
 
Καζάδ Αλαδσνγόλεζεο by Anne Semonin 
 

Απεθεοεένςζδ ηδξ έκηαζδξ, ακαημύθζζδ από πόκμοξ. Έκα οπένμπμ ιαζάγ πμο ζημπεύεζ ζηδκ 
εηηόκςζδ ηδξ έκηαζδξ πμο έπεζ ζοζζςνεοηεί ζηδκ πθάηδ, ημκ αοπέκα ηαζ ημοξ ώιμοξ ηαζ ζηδκ 
λεημύναζδ ημο ζώιαηόξ ζαξ. Ποκδοάγμκηαξ ανιμκζηά ηδ εενιόηδηα, ηα ιεηαθθζηά ζημζπεία 
ηαζ ηα έθαζα, λεηζκάεζ ιε ηδκ εθανιμβή ιζαξ ιάζηαξ από εενιακηζηή θάζπδ ιεηαθθζηώκ 
ζημζπείςκ πμο παθανώκεζ ημοξ ιύεξ, απμιαηνύκμκηαξ ηδκ έκηαζδ ηαζ ημ άβπμξ. Αημθμοεεί 
έκα ιμκαδζηό ιαζάγ ιε ιείβια αζεένζςκ εθαίςκ, ηαηάθθδθα επζθεβιέκςκ βζα ηζξ ακάβηεξ ζαξ. 
Ζ ημκςηζηή ηαζ παθανςηζηή αοηή εεναπεία αοείγεζ μθόηθδνμ ημ ζώια ζαξ ζε ιζα οπένμπδ 
αίζεδζδ εοελίαξ. 50 θεπηά 
 
*Εεζηέξ εεναπείεξ. Γεκ ζοκζζηώκηαζ ζε άημια ιε ηανδζαηέξ παεήζεζξ, ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ, εοαζζεδζία ζηδ 

γέζηδ ή ζε άημια πμο δζακύμοκ πενίμδμ εβηοιμζύκδξ. 
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Πεξηπνίεζε Άθξωλ 

Απμθαύζηε ηζξ δζαημπέξ ζαξ ιε ηέθεζα πενζπμζδιέκα άηνα. Νζ πενζπμζήζεζξ πενζώκ ηαζ πμδζώκ 
πμο πνμζθένμοιε πενζθαιαάκμοκ εεναπεία ενέρδξ βζα ηα κύπζα ηαζ ηα πεηζάηζα, 
ζπδιαηζζιό κοπζώκ ηαζ πνώια.  
 
Ξεξηπνηήζεηο Σεξηώλ 

Ξεξηπνίεζε “Citrus Manicure’’      30 θεπηά 

Γαιιηθό Καληθηνύξ        30 θεπηά 

Νιενζεξαπεία® Σεξηώλ (Ξενζθαιαάκεζ εεναπεία εκοδάηςζδξ & ιακζηζμύν)  50 θεπηά 

Καληθηνύξ Shellac        40 θεπηά 

Αθαίξεζε Shellac, Αθξπιηθνύ ή Ρδέι     10 θεπηά 

Αιιαγή Βεξληθηνύ - Σέξηα ή Ξόδηα       10 θεπηά 

Αιιαγή Γαιιηθνύ Καληθηνύξ/Ξεληηθηνύξ      10 θεπηά 

Ξεξηπνηήζεηο Ξνδηώλ 

Ξεξηπνίεζε “Citrus-Mint Pedicure’’ 

(ηέθεζα εεναπεία βζα ημοναζιέκα πόδζα)     60 θεπηά 

Ξεξηπνίεζε “Chamomile-Clove Pedicure’’ 

(απμημλζκςηζηό & παθανςηζηό, ακαημοθίγεζ ημοξ πμκειέκμοξ ιύεξ)  60 θεπηά 

Νιενζεξαπεία® Ξνδηώλ  

(Ξενζθαιαάκεζ εεναπεία εκοδάηςζδξ, & πεκηζηζμύν)     80 θεπηά 

Shellac Ξεληηθηνύξ        80 θεπηά 

Νζ πενζζζόηενεξ οπδνεζίεξ βζα ηα κύπζα πμο πνμζθένμοιε είκαζ ζπεδζαζιέκεξ βζα θοζζηά 

κύπζα. Ξαναηαθείζεε κα επζζδιαίκεηε όηακ ηθείκεηε νακηεαμύ ακ ηα κύπζα ζαξ είκαζ 

εκζζποιέκα ιε ηγεθ ή αηνοθζηό.  

Αθαίξεζε Shellac, Αθξπιηθνύ ή Ρδέι     10 θεπηά 

Απνηξίρωζε Oleotherapy® 

Άκς Σείθμξ, Φνύδζα ή Ξζβμύκζ 

Καζπάθεξ 

Γάιπεξ ή Σένζα 

Ξόδζα 

Κπζηίκζ 
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“Brazilian‟‟ 

Ξθάηδ ή Πηήεμξ 

 

Εθαξκνγή Μαθηγηάδ  

Ρμ ηέθεζμ ζοιπθήνςια βζα ηάεε πενζπμίδζδ πνμζώπμο. Νζ εζδζημί αζζεδηζημί ιαξ 

βεθονώκμοκ ημ ηεκό ιεηαλύ ηδξ ειθάκζζδξ ηαζ ηδξ εοελίαξ βζα κα απμηαθύρμοκ ηδ θοζζηή 

μιμνθζά πμο πανίγεζ οβεία ζημ δένια ζαξ. Αθμύ ιεθεηήζμοκ ημ ζπήια ηαζ ηζξ ακαθμβίεξ ημο 

πνμζώπμο ηαζ ηςκ παναηηδνζζηζηώκ ζαξ, μζ make-up artists ιαξ εα δδιζμονβήζμοκ ημ 

ζδακζηό θμοη βζα ηάεε πενίζηαζδ. 

Δθαξκνγή καθηγηάδ        30 θεπηά 

Ππκβνπιέο καθηγηάδ        30 θεπηά 

Λπθηθό Καθηγηάδ        60 θεπηά 

 

Spa γηα άλδξεο 

Ρμ Anazoe Spa πανέπεζ ιζα εονεία ζεζνά εεναπεζώκ εζδζηά ζπεδζαζιέκςκ βζα άκδνεξ. Νζ 

οπδνεζίεξ ιαξ βζα άκδνεξ πενζθαιαάκμοκ ιαζάγ, εεναπείεξ ζώιαημξ ηαζ πνμζώπμο, 

ιακζηζμύν ηαζ πεκηζηζμύν, ηαζ πνμζθένμοκ ααεζά παθάνςζδ ηαζ ακαγςμβόκδζδ. 

Ρξηινγία γηα Άλδξεο* 

Ακαηαθύρηε ηζξ εοενβεηζηέξ ζδζόηδηεξ ηςκ ιεηαθθζηώκ ζημζπείςκ, ηδξ αμηακμεεναπείαξ ιε 
αάζδ ημκ εοηάθοπημ ηαζ ηςκ έκημκςκ ηεπκζηώκ ιαζάγ. Ζ ηνζθμβία αοηή πενζθαιαάκεζ έκα 
οδνμιαζάγ εαθαζζζκμύ κενμύ ηαζ εοηαθύπημο, ιζα απμθέπζζδ ζώιαημξ βζα θείακζδ ηδξ 
επζδενιίδαξ ηαζ έκα ιομπαθανςηζηό ιαζάγ ζε πθάηδ ηαζ πόδζα. Ξαναηαθείζεε κα θμνάηε 
ιαβζό. 80 θεπηά 
 
Ξεξηπνίεζε Ξξνζώπνπ γηα Άλδξεο 

Ξενζπμίδζδ πνμζώπμο εζδζηά ζπεδζαζιέκδ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο ακδνζημύ δένιαημξ. 
Ακαημοθίγεζ ηδκ επζδενιίδα από εοαζζεδζίεξ πμο πνμηαθεί ημ ηαεδιενζκό λύνζζια ηαζ 
δνειεί ημ πνόζςπμ. Ξενζθαιαάκεζ έκα πμθοηεθέξ ιαζάγ πνμζώπμο ηαζ ιζα ηαεανζζηζηή 
ιάζηα. 50 θεπηά 

 

Καληθηνύξ γηα άλδξεο                                                                                                        25 θεπηά 

Ξεληηθηνύξ γηα άλδξεο                                                                                                       50 θεπηά 

 

 

*Εεζηέξ εεναπείεξ. Γεκ ζοκζζηώκηαζ ζε άημια ιε ηανδζαηέξ παεήζεζξ, ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ, εοαζζεδζία ζηδ 

γέζηδ ή ζε άημια πμο δζακύμοκ πενίμδμ εβηοιμζύκδξ. 
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Παηδηά & Έθεβνη 

Πημ Anazoe Spa έπμοιε ακαπηύλεζ ηαζ πνμζθένμοιε εζδζηά ζπεδζαζιέκεξ μθεμεεναπείεξ® 

βζα παζδζά ηαζ εθήαμοξ. Ζ πανμπή ηςκ οπδνεζζώκ ιαξ ζε έκα απόθοηα αζθαθέξ πενζαάθθμκ, 

απμηεθεί δέζιεοζή ιαξ πνμξ όθμοξ ημοξ θζθμλεκμύιεκμύξ ιαξ. Γζα ημκ θόβμ αοηό άημια ηάης 

ηςκ 17 εηώκ πμο δέπμκηαζ ηζξ εεναπείεξ ιαξ εα πνέπεζ κα ζοκμδεύμκηαζ από ημκ βμκέα ημοξ ή 

ημκ ηδδειόκα ημοξ ηαε‟ όθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ οπδνεζίαξ. Πηα άημια ηάης ηςκ 12 εηώκ δεκ 

επζηνέπεηαζ δ πνήζδ ηςκ ημζκόπνδζηςκ πώνςκ, ηςκ παιάι, ηδξ ζάμοκαξ ηαζ ηδξ πζζίκαξ. 

Spa γηα Γύν – Κεηέξα & Θόξε    

Γεκ οπάνπεζ ηαθύηενμ ιένμξ από ημ Spa βζα κα πενάζμοκ ιζα οπένμπδ διένα ιαγί, ιδηένα 

ηαζ ηόνδ! Καζάγ δίπθα-δίπθα, πενζπμίδζδ πνμζώπμο ηαζ ημ αβαπδιέκμ ζαξ πνώια ζε πένζα 

ηαζ πόδζα. 80 θεπηά  

Spa γηα Γύν - Ξαηέξαο & Γηνο    

Έκαξ ζοκδοαζιόξ απμθαοζηζηώκ ειπεζνζώκ Spa! Εήζηε θίβεξ ζηζβιέξ παθάνςζδξ ιε ημκ βζμ 
ζαξ απμθαιαάκμκηαξ έκα εθαθνζάξ πνμξ ιέηνζαξ πίεζδξ ιαζάγ. Ρμ ηαλίδζ ζαξ ζημκ ηόζιμ ηδξ 
παθάνςζδξ εα μθμηθδνςεεί ιε ιζα πενζπμίδζδ πμδζώκ ηαζ πενζώκ ή ιζα ιίκζ πενζπμίδζδ 
πνμζώπμο. 80 θεπηά 
 
Καζάδ γηα Κσξά 

Νζ ένεοκεξ ιαξ έπμοκ δείλεζ όηζ ιε ηδκ ηαηηζηή επαθή ηα ιςνά ηθαίκε θζβόηενμ ηαζ έπμοκ 

ηαθύηενμ ύπκμ. Αοηό ημ ελεζδζηεοιέκμ ιαζάγ ιπμνεί κα δζαδναιαηίζεζ ααζζηό νόθμ ζηδκ 

ηοηθμθμνία, ηδκ πέρδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ. Δπζπθέμκ, αμδεά πάνα πμθύ ημκ μνβακζζιό ημο 

ιςνμύ όηακ αοηό δζακύεζ ηδκ πενίμδμ ηδξ μδμκημθοΐαξ ή ηαθαζπςνείηαζ από ηάπμζμ 

ηνομθόβδια ή ημθζημύξ. 25 θεπηά 

Καζάδ Νιενζεξαπείαο® γηα Ξαηδηά   

Απαθό ιαζάγ πμο ζοκζζηάηαζ ζε άημια πμο δέπμκηαζ ιαζάγ βζα πνώηδ θμνά. Νζ εεναπεοηέξ 
είκαζ ηαεμνζζιέκμο θύθμο. 25 ή 50 θεπηά 
 
Νιενζεξαπεία® Ξξνζώπνπ γηα Ξαηδηά   

Κζα απμθαοζηζηή πενζπμίδζδ πνμζώπμο πμο απμπκέεζ θνεζηάδα ηαζ οβεία. Ξενζθαιαάκεζ 
εθαθνύ ηαεανζζιό ηαζ ηόκςζδ ηδξ επζδενιίδαξ, ιζα εθαθνζά ιάζηα ηαζ ιαζάγ πνμζώπμο.    
25 θεπηά 
 
Νιενζεξαπεία® Ξξνζώπνπ γηα Δθήβνπο   

Βαεύξ ηαεανζζιόξ ιε αηιό, ηόκςζδ, ιάζηα, ηαζ ιαζάγ πνμζώπμο, πνμζθένμοκ ιζα 
μθμηθδνςιέκδ εεναπεία, εζδζηά ζπεδζαζιέκδ βζα όθμοξ ημοξ ηύπμοξ δένιαημξ. 50 θεπηά 
 
Ξεξηπνίεζε Ξνδηώλ γηα Ξαηδηά  
 
Βαζζζιέκδ ζηδκ μθεμεεναπεία® ηαζ ειπθμοηζζιέκδ ιε θειόκζ ηαζ ιέθζ, δ ζοβηεηνζιέκδ 
πενζπμίδζδ πνμζθένεζ ηδκ απόθοηδ θνεζηάδα ηαζ ηαεανζόηδηα ζηα πόδζα. Ζ εεναπεία 
λεηζκά ιε έκα πμδόθμοηνμ ιε άνςια θειμκζμύ ηαζ αβκό ιέθζ, αημθμοεεί θζιάνζζια κοπζώκ, 
ηαζ μθμηθδνώκεηαζ ιε εθαθνύ ιαζάγ εκοδάηςζδξ. Πημ ηέθμξ ηδξ πενζπμίδζδξ απθώκμοιε ημ 
αβαπδιέκμ ζαξ πνώια! 25 θεπηά 
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Ξεξηπνίεζε Σεξηώλ γηα Ξαηδηά   

Βαζζζιέκδ ζηδκ μθεμεεναπεία® ηαζ ειπθμοηζζιέκδ ιε θειόκζ ηαζ ιέθζ, δ ζοβηεηνζιέκδ 
πενζπμίδζδ πνμζθένεζ ηδκ απόθοηδ θνεζηάδα ηαζ ηαεανζόηδηα ζηα πένζα. Ζ εεναπεία 
λεηζκά ιε ειαάπηζζδ ιε άνςια θειμκζμύ ηαζ αβκό ιέθζ, αημθμοεεί θζιάνζζια κοπζώκ, ηαζ 
μθμηθδνώκεηαζ ιε εθαθνύ ιαζάγ εκοδάηςζδξ. Πημ ηέθμξ ηδξ πενζπμίδζδξ απθώκμοιε ημ 
αβαπδιέκμ ζαξ πνώια! 25 θεπηά 

 

Παθέηα Spa  

Ρα πμθοήιενα πνμβνάιιαηα spa ιαξ είκαζ ζπεδζαζιέκα βζα κα ηαθύρμοκ ζοβηεηνζιέκεξ 

ακάβηεξ πμο δδιζμονβεί μ ηνόπμξ γςήξ ιαξ: από απμημλίκςζδ ηαζ ακαγςμβόκδζδ έςξ ιζα 

νμιακηζηή πενζπμίδζδ βζα δύμ. Ρα πνμβνάιιαηα ιπμνμύκ επίζδξ κα ελαημιζηεοημύκ ακάθμβα 

ιε ηζξ πνμζςπζηέξ ακάβηεξ ζαξ. 

Απνηνμίλωζε Anazoe - Πέληε ή Επηά εκέξεο 

Έκα πνόβναιια ζπεδζαζιέκμ βζα κα απμιαηνύκεζ ηζξ αθααενέξ ημλίκεξ από ημκ μνβακζζιό 

ζαξ ηαζ κα απμιαηνύκεζ ημ ζηνεξ πμο ζαξ έπμοκ πνμηαθέζεζ μζ έκημκμζ νοειμί ηδξ 

ηαεδιενζκόηδηάξ ζαξ. Ζ απμημλίκςζδ είκαζ ημ ααζζηό πνώημ αήια ζηδ δδιζμονβία εκόξ 

πνμηύπμο εοελίαξ ηαζ γςηζηόηδηαξ, έκα πνόηοπμ πμο εα πνέπεζ κα βίκεζ μ ηνόπμξ γςήξ ζαξ.  

Ζκέξα 1ε:  
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Ξενζπμίδζδ Πώιαημξ ιε Ννβακζηά Φύηζα & Απμθέπζζδ Πώιαημξ – 80 θεπηά 
 
Ζκέξα 2ε : 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Θεναπεοηζηό Καζάγ Ακαδόιδζδξ ηαηά Ηππμηνάηδ – 80 θεπηά 
 
Ζκέξα 3ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Απμθέπζζδ Πώιαημξ „‟Messinian Salt & Honey Scrub‟‟ – 50 θεπηά 
 
Ζκέξα 4ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Θενιό Ιμοηνό “Όλμξ” – 25 θεπηά 
 
Ζκέξα 5ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Ανςιαημεεναπεία ιε Ποκμδεία Θενζώκ – 80 θεπηά 
 
Ζκέξα 6ε: 
Ξενζπμίδζδ Πώιαημξ ιε Ννβακζηά Φύηζα & Απμθέπζζδ Πώιαημξ – 80 θεπηά 
Βαεύξ Θαεανζζιόξ Ξνμζώπμο – 80 θεπηά 
 
Ζκέξα 7ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Θενιό Ιμοηνό “Όλμξ” – 25 θεπηά 
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Πξόγξακκα Αληηκεηώπηζεο ηεο Κπηηαξίηηδαο  - Πέληε ή Επηά εκέξεο 

Αοηό ημ ζημπεοιέκμ πνόβναιια ακηζιεηώπζζδξ ηδξ ηοηηανίηζδαξ ζοκδοάγεζ ααεύ ιαζάγ ηαζ 

ηεπκζηέξ θειθζηήξ απμζοιθόνδζδξ, ηαζ πενζηοθίλεζξ απμημλίκςζδξ πμο δζαιμνθώκμοκ, 

θεζαίκμοκ ηαζ ημκώκμοκ ηζξ πνμαθδιαηζηέξ πενζμπέξ.  

Ζκέξα 1ε:  
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Ξενζπμίδζδ Πώιαημξ ιε Ννβακζηά Φύηζα – 50 θεπηά 
 
Ζκέξα 2ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Καζάγ Ακηζιεηώπζζδξ ηδξ Θοηηανίηζδαξ – 50 θεπηά 
 
Ζκέξα 3ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Ρνζθμβία Θαθαζζμεεναπείαξ – 80 θεπηά 
 
Ζκέξα 4ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Καζάγ Ακηζιεηώπζζδξ ηδξ Θοηηανίηζδαξ – 50 θεπηά 
 
Ζκέξα 5ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Ξενζπμίδζδ Πώιαημξ ιε Ννβακζηά Φύηζα – 50 θεπηά 
 
Ζκέξα 6ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Καζάγ Ακηζιεηώπζζδξ ηδξ Θοηηανίηζδαξ – 50 θεπηά 
 
Ζκέξα 7ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Ρμπζηή Θεναπεία Απμημλίκςζδξ ημο Γένιαημξ ιε Μύδζ – 50 θεπηά 

 

Best of Anazoe Spa – Τξεηο, Πέληε ή Επηά εκέξεο 

Βζώζηε ηζξ ηαθύηενεξ οπδνεζίεξ πμο ιπμνεί κα ζαξ πνμζθένεζ ημ Anazoe Spa, ιέζα από αοηό 

ημ εηπθδηηζηό ελαημιζηεοιέκμ παηέημ! Ακηζηαηαζηήζηε ηζξ επζθμβέξ ιαξ ιε εεναπείεξ πμο εα 

επζθέλεηε εζείξ (ίδζμο ηύπμο ηαζ δζάνηεζαξ) από ημ ιεκμύ ημο Anazoe Spa. 

 
Ζκέξα 1ε:  
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Θεναπεοηζηό Καζάγ Ακαδόιδζδξ ηαηά Ηππμηνάηδ – 80 θεπηά 
 
Ζκέξα 2ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Δπζθμβή Ρνζθμβίαξ – 80 θεπηά 
 
Ζκέξα 3ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Οεθθελμθμβία – 50 θεπηά 
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Ζκέξα 4ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Κεθζζζεύξ, Ρμ Ξκεύια ημο Κεθζμύ – 50 θεπηά 
 
Ζκέξα 5ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Νθζζηζηόξ Κμκόθζεμξ – 80 θεπηά 
 
Ζκέξα 6ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Νθεμεεναπεία® Ξμδζώκ & Νθεμεεναπεία® Σενζώκ – 90 θεπηά 
 
Ζκέξα 7ε: 
Σνήζδ Ξζζίκαξ ρδθήξ Αθαηόηδηαξ & Θαθαζζμεεναπείαξ – 50 θεπηά 
Ξενζπμίδζδ Ξνμζώπμο βζα Θνέρδ ιε εθαζόθαδμ – 80 θεπηά 

 

‘’Mother Care’’ – Τξεηο ή Πέληε εκέξεο 

Έκαξ ζοκδοαζιόξ παθανςηζηώκ εεναπεζώκ πμο έπμοκ ζπεδζαζηεί εζδζηά βζα ιέθθμοζεξ ή 

εδθάγμοζεξ ιδηένεξ.  

 
Ζκέξα 1ε:  
Απμθέπζζδ Πώιαημξ „‟Messinian Salt & Honey Scrub‟‟ - 50 θεπηά 
 
Ζκέξα 2ε: 
Καζάγ Δβηοιμζύκδξ ή βζα ιεηά ηδκ Δβηοιμζύκδ – 50 θεπηά 
 
Ζκέξα 3ε: 
Ξενζπμίδζδ Ξμδζώκ – 25 θεπηά 
Ξενζπμίδζδ Ξνμζώπμο βζα Θνέρδ ιε εθαζόθαδμ – 80 θεπηά 
 
Ζκέξα 4ε: 
Καζάγ βζα Ρόκςζδ – 50 θεπηά 
 
Ζκέξα 5ε: 
Καζάγ Δβηοιμζύκδξ ή βζα ιεηά ηδκ Δβηοιμζύκδ – 50 θεπηά 
 

 

Τη πξέπεη λα γλωξίδεηε πξηλ καο επηζθεθηείηε: 

Παξ πανέπμοιε ζδζςηζηό ενιάνζμ, ιπμονκμύγζ, πακηόθθεξ, ηαζ πεηζέηεξ βζα κα απμθαύζεηε ηζξ 

εεναπείεξ πμο εα αημθμοεήζμοκ. Ακ επζεοιείηε ιπμνείηε κα θένεηε ημ ιαβζό ζαξ βζα κα 

ιπμνέζεηε κα απμθαύζεηε ηαζ όθεξ ηζξ οπόθμζπεξ πανεπόιεκεξ οπδνεζίεξ. Ξνζκ επζζηεθηείηε 

ημ Spa, ζαξ παναηαθμύιε κα αθήζεηε ηα ηζιαθθή ζαξ ζηζξ εονίδεξ αζθαθείαξ πμο 

ανίζημκηαζ ζηδ νεζερζόκ ημο λεκμδμπείμο. Θα ζαξ παναηαθμύζαιε επίζδξ κα 

απεκενβμπμζήζεηε ηα ηζκδηά ζαξ ηδθέθςκα, όζμ εα ανίζηεζηε ζημ πώνμ ημο Spa. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζαο ζην Anazoe: 

Πηδ ζοθθμβή ηςκ οπδνεζζώκ ιαξ ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ δ πανμπή θνέζηςκ θοζζηώκ ποιώκ πμο 

ιπμνείηε κα απμθαύζεηε ιεηά ηζξ εεναπείεξ ζαξ. Ρμ ηάπκζζια απαβμνεύεηαζ ζε όθμοξ ημοξ 

πώνμοξ ημο Spa. Δπίζδξ απαβμνεύεηαζ δ πνήζδ ηάιεναξ ή θςημβναθζηήξ ιδπακήξ.  
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Ρμ Spa είκαζ ηαηαθύβζμ δνειίαξ ηαζ ανιμκίαξ, μπόηε εα ζαξ παναηαθμύζαιε κα ιζθάηε 

παιδθόθςκα βζα κα ζοιαάθθεηε ηαζ εζείξ ζημ πενζαάθθμκ παθάνςζδξ πμο ηόζμ εοκμεί ηζξ 

εεναπείεξ ζαξ. 

Check – In: 

Νζ επζζηέπηεξ παναηαθμύκηαζ κα ένεμοκ ημοθάπζζημκ 30 θεπηά πνζκ από ηδκ 

πνμβναιιαηζζιέκδ ώνα έκανλδξ ηδξ πνώηδξ ημοξ εεναπείαξ βζα κα έπμοκ ανηεηό πνόκμ ζηδ 

δζάεεζή ημοξ βζα ημ check-in, βζα κα ιπμνμύκ κα αθθάλμοκ ιε ηδκ άκεζή ημοξ ηαζ κα 

απμθαύζμοκ, πςνίξ άβπμξ, ηζξ οπδνεζίεξ ημο Spa. Έκα κημοξ, επίζδξ, είκαζ απαναίηδημ πνζκ 

ηδκ πενζπμίδζδ ηαεώξ έηζζ δζεοημθύκεηαζ δ απμννόθδζδ ηςκ εοενβεηζηώκ ζαιάηςκ από ημ 

ηαεανό δένια. Νζ ηαεοζηενδιέκεξ αθίλεζξ, ζοκεπάβμκηαζ ιείςζδ ηδξ δζάνηεζαξ ηδξ 

εεναπείαξ ζημ πνμαθεπόιεκμ πνόβναιια, εκώ ηαηααάθθεηαζ μθόηθδνμ ημ ηίιδια βζα ηζξ 

εεναπείεξ πμο δεκ πναβιαημπμζμύκηαζ θόβς ηαεοζηενδιέκδξ άθζλδξ. 

Σπκβνπιεπηηθόο Φξόλνο: 

Ξνζκ από ηάεε πενζπμίδζδ, μζ επζζηέπηεξ ηαθμύκηαζ κα επζζδιάκμοκ ζημοξ εεναπεοηέξ 

μηζδήπμηε εεςνμύκ ζδιακηζηό ζε ζπέζδ ιε ηδκ πενζπμίδζδ πμο επζεοιμύκ. Έηζζ, μ πμθύηζιμξ 

πνόκμξ ηδξ εεναπείαξ εα αλζμπμζδεεί ζημ ιέβζζημ ααειό πνμηεζιέκμο κα ηαθύρεζ ηζξ 

ελεζδζηεοιέκεξ ακάβηεξ ηαζ πνμηεναζόηδηέξ ζαξ. Θαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ ιδ 

δζζηάζεηε κα εηθνάζεηε μπμζαδήπμηε δοζανέζηεζα ή αιδπακία κζώζεηε.  

Φξεώζεηο: 

Όθεξ μζ εεναπείεξ εα πνεςεμύκ ζημ δςιάηζμ ζαξ ηαζ εα ειθακζζημύκ ζημ θμβανζαζιό ζαξ ηδ 

ζηζβιή ηδξ ακαπώνδζδξ ζαξ. Νζ επζζηέπηεξ ιπμνμύκ κα ελμθθήζμοκ απεοεείαξ ιε πζζηςηζηή 

ηάνηα ή ιε ιεηνδηά, εάκ ημ επζεοιμύκ.  

Πνιηηηθή αθπξώζεωλ: 

Oζ επζζηέπηεξ ηαθμύκηαζ κα αηονώζμοκ ηζξ ζοκακηήζεζξ ημοξ ημ θζβόηενμ 24 ώνεξ πνζκ από 

ηδκ πνμβναιιαηζζιέκδ εεναπείαξ ημοξ. Νζ εεναπείεξ πμο εα αηονώκμκηαζ ζε θζβόηενμ από 

24 ώνεξ εα πνεώκμκηαζ ηαηά 50% ημο ηόζημοξ ηδξ εεναπείαξ. Ζ απμοζία ή αηύνςζδ ιζαξ 

ζοκεδνίαξ ζε δζάζηδια θζβόηενμ ηςκ πέκηε ςνώκ πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ, εα πνεώκμκηαζ ιε ημ 

100% ημο πνμαθεπόιεκμο ηόζημοξ.    

Όξην ειηθίαο: 

Ρμ Spa είκαζ ηαηάθθδθμ βζα επζζηέπηεξ άκς ηςκ 17 εηώκ. Νζ επζζηέπηεξ πμο είκαζ ιζηνόηενμζ 

ηςκ 17 εηώκ ιπμνμύκ κα επζζηέπημκηαζ ημ Anazoe ιόκμ εθόζμκ ζοκμδεύμκηαζ από ημκ βμκέα  

ή ημκ ελμοζζμδμηδιέκμ ζοκμδό ημοξ. Νζ εζδζηέξ εεναπείεξ βζα παζδζά ηαζ εθήαμοξ δζαηίεεκηαζ 

βζα κεανμύξ επζζηέπηεξ άκς ηςκ 10 εηώκ.   

 

 


