
ANTISTRESS BACK    25’       
Χαλαρωτικό μασάζ δίνοντας έμφαση στην περιοχή της πλάτης, των ώμων και του αυχένα.
Relaxing massage for back, neck and shoulders.

STRESS RELIEVING   50’
Χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα ανακουφίζοντας από το στρες και την ένταση.
This massage concentrates on soothing away tiredness, stress. It alleviates the tension by 
relaxing the body and mind.

DEEP TISSUE    25’/55’          
Εντονο μυοχλαρωτικο μασάζ  σε όλο το σώμα που ενδείκνυται για έντονους μυϊκούς πόνους.
This deep muscle relaxant massage which focuses on relieving specific stress and muscle tension.

AROMATHERAPY   70’                                                         
Μασάζ αρωματοθεραπείας. Η απόλυτη χαλάρωση σώματος και πνεύματος με αιθέρια έλαια 
της επιλογής σας.
It is a full body massage which uses essential oils made from plant and herbal extracts. The 
aroma from oils has therapeutic effect and brings a feeling of well being.

INDIAN HEAD MASSAGE    40’       
Ινδική πρακτική που ανακουφίζει την ένταση από την πλάτη , τους ώμους, τον αυχένα και το 
κεφάλι. Ολοκληρώνεται με επάλειψη των μαλλιών με λάδι Monoi.
This Indian practice relieves the tension from your shoulders, neck, head and face and brings 
balance to the body and mind. The treatment is concluded the hair with Monoi oil.

HOT STONE    70’        
Μασάζ  με θερμές ηφαιστειακές πέτρες οι οποίες τοποθετούνται στα ενεργειακά κέντρα 
(chakras).
Ιs a unique treatment of heated stones applied to the body with essentials oils in a way that brings 
about relief to sore and stiff muscles and release the tension.

ΑΝCIENT GREEK MASSAGE    60’
Βασισμένο στις τεχνικές του θεραπευτικού μασάζ του Ιπποκράτη με βεντούζες .Η εφαρμογή 
γίνεται από 2 θεραπεύτριες.
Based on Hippocrates’s techniques of therapeutic massage with cups. 
The implementation is done by two therapists.

Massages

BODY REFRESH    60’        
Θεραπεία με peeling και μάσκα από φύκια της Νεκράς Θάλασσας σε πρόσωπο και σώμα.
Top renewal for your skin using body peeling, body and facial mud mask from the dead sea.

BODY SCRUB    70’        
Peeling σώματος με άλατα από τη Νεκρά Θάλασσα που συνεχίζεται με μασάζ και ενυδάτωση 
με body butter.
Body peeling with coconut oil and salt from the dead sea, 55’ full body massage and moisturizing 
body butter with aroma of your choice.

CHOCOLATOTHERAPY    70’       
Μία απολαυστική θεραπεία απολέπισης, σύσφιξης και ενυδάτωσης με σοκολάτα, που θα 
αγκαλιάσει το σώμα σας.
A full body scrub and moisturizer massage will touch your body with a sense of euphoria and 
relaxation. The therapy tightens, firms and helps you to reduce cellulite.

NIKOPOLIS BRIDE’S DAY    240’  
Ενα πλήρες πακέτο περιποίησης για ολική χαλάρωση και αποτοξίνωση. Περιλαμβάνει επιπλέον 
Manicure & Pedicure.
Complete detoxication and relaxation using mud directly from the dead sea.
The therapy is completed with a manicure and pedicure.

TOTAL  EXPERIENCE    120’      
Ολοκληρωμένη θεραπεία ανανέωσης, με peeling σώματος και μάσκα από φύκια για αποτοξί-
νωση του δέρματος. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με χαλαρωτικό μασάζ 50’ σε όλο το σώμα.
Therapy for complete relaxation and renewal using body peeling and mud mask from the dead sea. 
It also includes 50min full body massage and moisturing body butter with aroma of your choice.

Body Treatments



COLLAGEN    60’        
Θεραπεία προσώπου ιδανική για τα πρώτα σημάδια γήρανσης, που θρέφει σε βάθος και λειαίνει 
το δέρμα.
This unique treatment uses marine collagen molecules which have an unrivalled affinity with the 
skin and give an immediate smoothing effect.

HYALURONIC    60’       
Θεραπεία προσώπου με μόρια υαλουρονικού οξέος για πιο ώριμες επιδερμίδες. Βοηθάει στην 
απορρόφηση των ενεργών συστατικών και έχει άμεσα αποτελέσματα.
For best results, try this unique facial, featuring Marine Hyaluronic Acid molecules for optimal 
absorption of active ingredients and immediate results. 

SILICIUM    75’        
Θεραπεία προσώπου που περιέχει μόρια θαλασσινού υαλουρονικού οξέος και Silicium που 
προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα σύσφιξης.
This unique treatment uses Marina Hyaluronic Acid molecules and Marina Silicium for optimum 
effectiveness and immediate results. After just 1 treatment you will already look 5 years younger.

HYDRA MOISTURE    60’     
Η τέλεια ενυδάτωση για όλους τους τύπους επιδερμίδας.
It is a therapy that offers complete hydration for your skin. 
The skin is revived and becomes smoother and softer. This therapy repairs the elasticity of the skin.

MICRONIZED MARINE - ALGAE TREATMENT    90’           
Βαθύς καθαρισμός προσώπου με ατμό και μάσκα προσώπου με 100% θαλάσσια φύκια.
A facial mask made of 100% seaweed. The treatment offers a matte texture on the skin, balances 
oiliness and gives a healthier looking skin.

POLYNESIA BODY RITUAL    90’       
Μία ξεχωριστή θεραπεία χαλάρωσης με ζεστά πουγκιά λευκής άμμου που θα σας ταξιδέψει.
An exotic journey in 4 steps of relaxing therapy. In Polynesia, women rub their body with 
coconut shell fibers or sand in order to smooth their skin and erase impurities.

INDOCEANE     100’      
Ενα ινδονησιακό μασάζ με ειδικές πιέσεις και περιτύλιγμα του σώματος που ξεμπλοκάρει και 
βοηθά στην καλύτερη κυκλοφορία.
A unique method of massage therapy and a rejuvenating body wrap that promises moments of 
supreme relaxation. 

MASSAGE CANDLES    25’/50’      
Μία πολυτελής θεραπεία με ζεστά κεριά για ενέργεια, σύσφιξη και χαλάρωση.
Treatment with warm candles for energy, relaxation and firming. Nourished, the skin becomes 
smooth and soft as silk.

SLIM & SCULPT EXPERT    85’         
Χειροπρακτικό μασάζ με έντονες πιέσεις που σε συνδυασμό με τα προϊόντα της Thalgo, 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας.
A double innovation for double efficacy in slimming and firming.

Facial Treatments - Thalgo

Special Treatments  - Thalgo


