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ΚΑΛΩ ΗΡΘΑΣΕ ΣΟ SPA APHRODITE ΣΟΤ
LITOHORO OLYMPUS RESORT VILLAS & SPA
«Σο SPA APHRODITE διαθέτει γυμναστήριο, χώρους
μασάζ , ψηφιδωτά θερμαινόμενα relax κρεβάτια,
δύο prive χώρους με θερμαινόμενες πισίνες,
υδρομασάζ, Jacuzzi, σάουνα, χαμάμ καθώς και
ποικιλία από θεραπείες ομορφιάς με προϊόντα
που στηρίζονται στον σύγχρονο επιστημονικό
λόγο από φυσικά και φυτικά συστατικά μετά από
βίο-τεχνολογική επεξεργασία.
Όλα τα δραστικά συστατικά που χρησιμοποιούνται
είναι πολύ χαμηλού μοριακού βάρους όπου μαζί
με τους ειδικούς μεταφορείς τους (Transcutane
Delivery Systems) κάνουν πιο εύκολη τη διείσδυση
τους από την κεράτινη στοιβάδα στα πιο βαθιά
στρώματα της επιδερμίδας για πιο γρήγορα και
άμεσα αποτελέσματα από την πρώτη εφαρμογή
τους».
THE SPA APHRODITE OF LITOHORO OLYMPUS
RESORT VILLAS & SPA
“SPA APHRODITE has a gym, massage areas,
mosaic heated relax beds, two private areas with
heated pools, a hydro massage, a Jacuzzi, a
sauna, a steam bath, as well as a variety of
beauty treatments with products based on
modern scientific aspects, and of course natural
ingredients after bio-technological process. All
active ingredients used have very low molecular
weight, and together with their special delivery
systems (Transcutane Delivery Systems), they
penetrate from the stratum corneum to the
deepest layers of the skin more easily, for quicker
and immediate results from their first application.”

ΘΕΡΑΠΕΙΕ ΟΜΟΡΥΙΑ ΩΜΑΣΟ

BODY TREATMENT

40€ PEELING – ΠΙΛΙΝΓΚ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΝΤΔΑΣΩΗ 35’: Είναι
ιδανικό μετά από ατμόλουτρο, ή έπειτα από ένα ζεστό μπάνιο,
προετοιμάζει το σώμα ανανεώνοντας την επιδερμίδα
απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα να δεχτεί το ζεστό μίγμα
φυτικών αιθέριων ελαίων ή μια μάσκα σύσφιξης ή ενυδάτωσης
ανάλογα με τις ανάγκες σας. Προσφέρει θρέψη, ενυδάτωση ,
σύσφιξη και τόνωση

40 € BODY PEELING AND HYDRATION 35’
It is ideal after a steam bath or a hot bath. It prepares the
body rejuvenating the skin and removing dead cells, so that
the skin can accept the warm mixture of natural essential oils
or a firming or hydration mask, according to your needs. It
provides nourishment, hydration, firming and boost.

50€ ΟΚΟΛΑΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-CHOCOLATE THERAPY 40’: θρεπτική
αντιοξειδωτική θεραπεία με σοκολάτα για σύσφιξη σώματος::
ιδανική για κυτταρίτιδα ειδικά στα πρώτα στάδια, ήπιας μορφής
οιδήματα των κάτω άκρων, χαλαρή και άτονη επιδερμίδα με
τριχοειδή αγγεία, άτονα κάτω άκρα και θαμπή επιδερμίδα

50€
CHOCOLATE THERAPY 40’ Nutritious anti-oxidant
treatment with chocolate for body firming: ideal for cellulite,
particularly at first stages, mild lumps on lower limbs, relaxed
and limp skin with capillary vessels, limp lower limbs and
lackluster skin.

60€ ΜΑΑΖ ΑΡΩΜΑΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 45’ Relaxing: Οι δεξιοτεχνικές
χαλαρωτικές μαλάξεις βοηθούν το σώμα να αποβάλλει τη
συσσωρευμένη ένταση και κούραση καθώς επιτυγχάνεται
απόλυτη χαλάρωση των κουρασμένων μυών και επαναφορά
της ελαστικότητάς τους. Σο Anti-Stress Massage αναζωογονεί
τον οργανισμό και συνδράμει στην επίτευξη σωματικής ψυχικής
και πνευματικής ηρεμίας. Ενώ παράλληλα, η χρήση των
ευεργετικών αιθέριων ελαίων προσφέρει ευεξία και
αναζωογόνηση στον οργανισμό και βελτιώνει την διάθεση.

60€ AROMATHERAPY MASSAGE 45’ Relaxing! The consummate
relaxing massage helps the body get rid of the concentrated
tension and tiredness, as absolute relaxation of the tired
muscles and rebound of their elasticity is achieved. The AntiStress Massage rejuvenates the organism and helps in the
achievement of physical and mental tranquility. At the same
time, the use of beneficial essential oils offers well-being and
rejuvenation to the organism and improves the mood.

ΘΕΡΑΠΕΙΕ ΠΡΟΩΠΟΤ
65 € HAIR & FACE SPA 60’: Σα μαλλιά που ταλαιπωρούνται από
ελλιπή φροντίδα, τριχόπτωση, δυσλειτουργίες τριχωτού,
εξωτερικούς παράγοντες, χημικές διεργασίες, χρειάζονται βαθιά
ενυδάτωση ενδυνάμωση και αναζωογόνηση. το spa
Aphrodite με το gel αρωματοθεραπείας, μασάζ με αιθέρια
έλαια και μάσκες με βότανα καθώς και την εφαρμογής
σάουνας χαρίζουμε στα μαλλιά σας λάμψη και απαλότητα , οι
βιταμινούχες αμπούλες και η κερατίνη ενδυναμώνουν και
τρέφουν την τρίχα, τη θεραπεία τη συνοδεύει απαλό μασάζ
κεφαλής . το πρόσωπο και τα μάτια η αισθητικός μας θα σας
κάνει χαλαρωτική spa θεραπεία με peeling, μάσκα, serum,
κρέμα για τη βαθιά περιποίηση της επιδερμίδας ιδανική για την
ανανέωση του φυσικού ενυδατικού προστατευτικού υμένα της
επιδερμίδας αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου στο δέρμα
και της ελαστίνης

FACE TREATMENT
65 € HAIR & FACE SPA 60’ The hair that are damaged by
deficient care, hair loss, malfunctions of scalp, external factors
and chemical processes need deep hydration, strengthening
and rejuvenation. At spa Aphrodite, with the aromatherapy
gel, a massage with essential oils and herb masks, as well as
with the application of sauna, we give your hair shine and
softness, while the vitamin ampullae and the keratin strengthen
and nourish the hair. The treatment is accompanied by a
smooth head massage. On the face and eyes, our
cosmetician will offer you a relaxing spa treatment with
peeling, mask, serum, cream for deep skin treatment, ideal for
the rejuvenation of the natural hydrating hymen of the skin
and the increase of collagen and elastin production in the
skin.

60€ Caviar 50’: περιποίηση προσώπου με χαβιάρι για
αναζωογόνηση, λάμψη και απαλότητα της επιδερμίδας. Μάσκα
με χαβιάρι και λιπαρά οξέα Ω3 και Ω6 για ισχυρή αντιγηραντική
δράση. Σο πρόσωπο αναδομείται χάρη στην πολλαπλή
συνέργια που επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό αμινοξέων και
πρωτεϊνών, με χαβιάρι και Ω3, Ω6 λιπαρά οξέα, συστατικών
ικανών να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου. Η επιδερμίδα
αναμορφώνεται άμεσα, γίνεται σφριγηλή και αποκτά νεανικό
περίγραμμα.

60 € CAVIAR 50’: caviar facial to rejuvenate, shine and softness
of the skin. Mask with caviar and fatty acids Omega 3 and
Omega 6 for a strong anti-aging effects. The face is
reconstructed thanks to multiple synergies achieved with the
combination of amino acids and proteins with caviar and
Omega-3, Omega-6 fatty acids, ingredients capable of
reducing facial wrinkles. The skin reformed immediately
becomes firm and acquires youthful contour.

60 € ADVANCED FACIAL SPA TREATMENT 50’: Η Θεραπεία
προσώπου περιλαμβάνει την εφαρμογή peeling, μάσκας,
serumκαι κρέμας με προϊόντα που επιλέγονται βάση των
αναγκών της επιδερμίδας. Η Υροντίδα επεκτείνεται και για την
ευαίσθητη περιοχή των ματιών με εφαρμογή serum ή μάσκας
θρεπτικής ενυδατικής και αντιρυτιδικής δράσης. Η
αναζωογόνηση της επιδερμίδας ολοκληρώνεται με τη διενέργεια
μασάζ σε πρόσωπο λαιμό και ντεκολτέ.

60 € ADVANCED FACIAL SPA TREATMENT 50’ The face
treatment includes the application of peeling, mask, serum
and cream with products selected based on the needs of the
skin. The treatment extends to the sensitive eye area with the
application of serum or mask with nourishing, hydrating and
anti-aging action. The skin rejuvenation is completed with a
massage on the face, neck and neckline.

MASSAGE

MASSAGE

45€ TΑΫΛΑΝΔΕΖΙΚΟ OIL MASSAGE -ΣΗΑΙ OIL
MASSAGE 30’: Σο Oil Thai μασάζ κινείται κατά βάση
στις ίδιες ενεργειακές γραμμές με το παραδοσιακό
Σαϊλανδέζικο αλλά ο θεραπευτής χρησιμοποιεί
περισσότερο μαλάξεις αντί για πιέσεις και η κίνηση
γίνεται πιο απαλή με τη χρήση αιθέριων ελαίων.
Θεωρείται μασάζ “deep tissue” καθώς τα έλαια
έχουν την ιδιότητα να εισχωρούν βαθιά και να
φτάνουν μέχρι και το κυκλοφορικό σύστημα του
ανθρώπινου σώματος.

45€ ΣΗΑΙ OIL MASSAGE 30’ Thai Oil Massage is similar to
the traditional Thai massage regarding the energy, but
the healer uses more massage than pressures, and the
movement is smoother with the use of essential oils. It is
considered a “deep tissue” massage, as the oils have
the ability to penetrate deep and reach the circulatory
system of the human body.

50€ Lomi lomi massage 40’: ένα μασάζ από τη
Φαβάη αναζωογονεί το σώμα με της
εναλλασσόμενες κινήσεις του θεραπευτή.

50 € LOMI LOMI MASSAGE 40’: a massage from Hawaii
revitalizes the body with alternating movements of the
therapist.

40€ Neck and back massage 30’: χαλαρωτικό
μασάζ αυχένα και πλάτης. Φαλαρώνει και βοηθά
στην αποβολή του στρές και των εντάσεων των
μυών.

40 € NECK AND BACK MASSAGE 30’: relaxing massage,
neck and back. Relaxes and helps to eliminate stress
and muscle tension.

40€ Foot massage 30’: είναι το τέλειο μασάζ για
όσους νιώθουν τα πόδια τους κουρασμένα.
Φαλαρώστε και αφεθείτε στα χέρια του μασέρ.

40 € FOOT MASSAGE 30’: it is the perfect massage for
those who feel their legs tired. Relax and let the hands
of the masseuse.

Relaxing/Therapeutic massage: θεραπευτικό μασάζ
ένα μασάζ ειδικό για τους πόνους την αποβολή
τοξίνων και αποσυμφόρηση των ιστών.

RELAXING / THERAPEUTIC MASSAGE: therapeutic
massage, a special massage for pain elimination, toxins
and decongest tissues

18 € RELAXIN MΑΑΖ 15’ | 20€ TONOTIKO MΑΑΖ

18€ RELAXING MASSAGE 15’ | 20€ TONIC MASSAGE

35€ RELAXINGMΑΑΖ 30’ | 40€ TONOTIKO MΑΑΖ

35€ RELAXINGMASSAGE 30’ | 40€ TONIC MASSAGE

55€ RELAXING MΑΑΖ 45’ | 60€ TONOTIKO MΑΑΖ

55€ RELAXING MASSAGE 45’ | 60€ TONIC MASSAGE

60€ RELAXING MΑΑΖ 60’ | 70€ TONOTIKO MΑΑΖ

60€ RELAXING MASSAGE 60’ | 70€ TONIC MASSAGE

ΠΡΙΒΕ ΠΙΙΝΑ
* ΚΟΙΝΟΦΡΗΣOI ΦΩΡΟΙ SPA ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ:
10 € ΑΟΤΝΑ:
10 € ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ
20 € ΠΙΙΝΑ ΜΕ ΤΔΡΟΜΑΑΖ
*****
*** 25 € ΠΑΚΕΣΟ ALL INCLUDED Ε PRIVATE ΠΙΙΝΑ ΑΝΑ
ΑΣΟΜΟ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΡΗΗ (ΑΟΤΝΑ Ή
ΦΑΜΑΜ ΠΙΙΝΑ ΜΕ ΤΔΡΟΜΑΑΖ ΚΑΙ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ)
50 € PRIVE ΠΙΙΝΑ ΓΙΑ ΔΤΟ ΑΣΟΜΑ
*****

PRIVATE POOL
*COMMON AREA SPA USE:
10 € SAUNA:
10 € GYM
10 € POOL WITH HYDRO MASSAGE
*****
25€ ALL INCLUDED PACKAGE FOR ALL THE
AFOREMENTIONED USES (SAUNA, POOL WITH HYDRO
MASSAGE, STEAM BATH, GYM)
50€ PRIVATE POOL FOR 2 PERSONS
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