




In NAXOS SPA CENTER you will enjoy unique face and body 
treatments, accompanied with a magical relaxing massage, 
which will offer your vacations a sense of sweet luxury. 
In the following catalogue you will find the treatments and 
their prices. 

Have a nice summer!

Στο NAXOS SPA CENTER θα απολαύσετε μοναδικές θεραπείες 
προσώπου και σώματος, συνδυασμένες με ένα ονειρεμένο 
χαλαρωτικό μασάζ, που θα δώσουν στο καλοκαίρι σας μια 
αίσθηση γλυκιάς πολυτέλειας. 
Στον κατάλογο που ακολουθεί θα βρείτε αναλυτικά τις θεραπείες 
του κέντρου και τις αντίστοιχες τιμές.
Ευχόμαστε οι διακοπές σας στη Νάξο να μείνουν αξέχαστες. 

Καλό καλοκαίρι!



BODY TREATMENTS

 Before any body therapy, 15’ in the sauna are recommended for
   the best possible result.
 Before any body therapy or massage, bladder must be empty and
   at least two (2) hours must have passed since the last full meal.
 After any essential oil treatment, exposure to the sun and contact
   with seawater is not allowed for at least twelve (12) hours. 

 Πριν από οποιαδήποτε θεραπεία σώματος συνιστώνται 15’ στη σάουνα
   για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 Πριν από κάθε θεραπεία σώματος ή μασάζ θα πρέπει η κύστη να είναι
   άδεια και να έχουν περάσει τουλάχιστον 2 ώρες από το τελευταίο
   πλήρες γεύμα. 
 Μετά από κάθε θεραπεία με αιθέρια έλαια δεν επιτρέπεται η έκθεση
   στον ήλιο και η επαφή με τη θάλασσα για τουλάχιστον 12 ώρες.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ / ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

SWEDISH MASSAGE
The most popular massage for increasing cir-
culation reducing stress and relieving pain & 
tension. Highly recommended for those receiving 
first time massage.

ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΜΑΣΑΖ
Το πιο δημοφιλές μασάζ για την αύξηση της 
κυκλοφορίας του αίματος, την μείωση του στρες 
και την ανακούφιση από τον πόνο και την ένταση. 
Συνιστάται ιδιαίτερα για εκείνους που κάνουν 
πρώτη φορά μασάζ.

THALASSOTHERAPY OR
THERMAL MUD MASSAGE
Seaweed or Thermal Mud are known for their body 
firming, anti-cellulite and slimming properties. A 
very popular slimming and anti-cellulite treatment.

ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ή
ΜΑΣΑΖ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΛΑΣΠΗΣ
Τα Φύκια και η Θερμική Λάσπη είναι γνωστά 
και χρησιμοποιούνται για την σύσφιξη του 
σώματος, την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας 
ενώ αποτελούν και μια δημοφιλή μέθοδο 
αδυνατίσματος.



AROMATHERAPY MASSAGE
Combining the senses of smell and touch, this 
aromatherapy massage incorporates essential 
oils to balance and restore energy.

ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΜΑΣΑΖ ΜΕ 
ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ
Συνδυάζοντας τις αισθήσεις της όσφρησης και της 
αφής, το μασάζ αρωματοθεραπείας χρησιμοποιεί 
αιθέρια έλαια για την εξισορρόπηση και την 
αποκατάσταση της ενέργειας.

FULL BODY SCRUB
A creamy body scrub that dramatically smoothes 
polishes and energizes skin. Refreshing essential 
oils revitalize the body and awaken the senses.

ΠΛΗΡΕΣ SCRUB ΣΩΜΑΤΟΣ (ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ)
Ένα κρεμώδες scrub σώματος που λειαίνει 
θεαματικά και ενεργοποιεί την επιδερμίδα. 
Δροσιστικά αιθέρια έλαια αναζωογονούν το σώμα 
και ξυπνούν όλες τις αισθήσεις.

CHOCOLATE BODY TREATMENT 
Will deeply cleanse the skin while also invigo-
rating, detoxifying, hydrating and firming 
the skin. Recommended after sunbathing for 
hydrating. Leaving your skin silky soft and 
chocolatly smooth. Sheer delight for the choco-
late connoisseur. 
Relax and enjoy chocolate without a single 
calorie! 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Θα καθαρίσει βαθιά την επιδερμίδα, ενώ 
συγχρόνως θα προσφέρει αναζωογόνηση, 
αποτοξίνωση, ενυδάτωση και σύσφιξη στο 
δέρμα. Συνιστάται μετά την ηλιοθεραπεία 
για ενυδάτωση. Αφήνει το δέρμα απαλό και 
μεταξένιο. Καθαρή απόλαυση για τον λάτρη της 
σοκολάτας! 



GOLDEN LINE BODY TREATMENT
The eternal allure of the most precious metal 
clones of gold gives to the skin a unique shine 
- the “GOLDEN GLOW”.

 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΥΣΟ
Η αιώνια γοητεία του πολύτιμου μέταλλου του 
χρυσού εφαρμόζεται τώρα και στην επιδερμίδα 
δίνοντάς της «χρυσή λάμψη».

EXPRESS MASSAGE
Back, neck & shoulders, hand or feet massage. 
A firm deep pressured massage for ultimate 
relaxation.

EXPRESS ΜΑΣΑΖ
Για την πλάτη, το λαιμό και τους ώμους, τα 
χέρια και τα πόδια. Μασάζ με ελεγχόμενη 
πίεση για απόλυτη χαλάρωση.

COUPLES MASSAGE
A journey for two partners in a purpose made 
couples holistic massage suite. Performed 
simultaneously by 2 therapists and provides 
not only relaxation but a feeling of bonding 
between the two partners. Select any of the 
above and get a 10% discount for two.

ΜΑΣΑΖ ΓΙΑ ΔΥΟ
Ένα ταξίδι για δύο! Το μασάζ γίνεται 
ταυτόχρονα από 2 θεραπευτές και προσφέρει 
όχι μόνο χαλάρωση, αλλά και την αίσθηση 
της «από κοινού» απόλαυσης!  Επιλέξτε 
οποιοδήποτε είδος μασάζ και κερδίστε 10% 
έκπτωση για δύο.



HYALURONIC ACID TREATMENT WITH OLIGOPEPTIDES     
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 

LUMINANCE PEARL TREATMENT 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ    

CAVIAR AND DNA MARINE TREATMENT       
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ DNA ΚΑΙ ΧΑΒΙΑΡΙ 

AROMATHERAPY (for the face & neck)
Specialized professional treatment for skin care.
Recommended hydrating treatment before 
or after extensive exposure to the sun.

ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (για το πρόσωπο 
και το λαιμό)
Εξειδικευμένη επαγγελματική θεραπεία για 
την περιποίηση του δέρματος. 
Συνιστάται σαν θεραπεία ενυδάτωσης πριν ή 
μετά την έκθεση στον ήλιο.

FACIAL TREATMENTS
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ / ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

DETOXIFYING TREATMENT WITH 
CHOCOLATE
Chocolate, known for its antioxidant proper-
ties to the skin, also nourishes the senses.
This new treatment applicable for all skins, 
whilst also invigorating, detoxifying, hydrat-
ing, firming, brightening and transforming 
dull tired complexions, giving the skin an 
illuminating radiance. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΜΕ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Σοκολάτα, τροφή για τις αισθήσεις, γνωστή και 
για τις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες στο δέρμα. 
Κατάλληλη για όλες τις επιδερμίδες προσφέρει  
αναζωογόνηση, ενυδάτωση και σύσφιξη ενώ δίνει 
λάμψη στη θαμπή και ταλαιπωρημένη επιδερμίδα.



REVITA EYE TREATMENT
The skin around the eyes is 3 times thinner than the 
rest of the face. Oxygenation and nutrition of the tis-
sues in this area is impossible, as the blood vessels are 
very thin. As a result, the regeneration of the face is 
slow and the skin is dry. Therefore, the continuous 
movements of the skin and muscles around this area, 
promote wrinkles at an early stage. The treatment 
strengthens, protects and regenerates the tissues. 
Diminishes black circles, red patches and swelling. 
Improves micro circulation, brings back elasticity, 
soothes and reduces wrinkles. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΤΙΩΝ REVITA
Το δέρμα γύρω από τα μάτια είναι 3 φορές λεπτότερο 
από αυτό του υπόλοιπου προσώπου. Η οξυγόνωση 
και η θρέψη των ιστών στο τμήμα αυτό είναι αδύνατη 
καθώς τα αιμοφόρα αγγεία είναι πολύ λεπτά. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα, η ανανέωση του προσώπου να είναι 
αργή και το δέρμα ξηρό. Έτσι δημιουργούνται πρόωρα 
οι ρυτίδες γύρω από τα μάτια. Η θεραπεία ενισχύει, 
προστατεύει και αναζωογονεί τους ιστούς. Μειώνει 
τους μαύρους κύκλους, τις κοκκινίλες και το πρήξιμο. 
Βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία, επαναφέρει την 
ελαστικότητα, καταπραΰνει και μειώνει τις ρυτίδες.

GOLD ANTI-AGEING
FACIAL TREATMENT
Using biotechnology, a novel method (Bio-
Chelation) converts the gold to elixir of 
beauty and absorbable material. A series of 
dazzling beauty products targeting in anti-
aging treatment and rejuvenation of the 
skin giving a unique glow.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΧΡΥΣΟ
Η χρήση της βιοτεχνολογίας μετατρέπει 
το χρυσό ελιξίριο της ομορφιάς σε 
απορροφήσιμο υλικό. Το αποτέλεσμα είναι 
μια σειρά από εκθαμβωτικά προϊόντα 
ομορφιάς που στοχεύουν στην αντι-γήρανση 
και την αναζωογόνηση του δέρματος.



WET TREATMENTS
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ / ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

FINNISH SAUNA
The temperature of a classical Finnish SAU-
NA is 80 - 90° C in a low humidity climate, 
providing immediate beneficial effects on the 
skin, long lasting on the body and anti- stress 
effect on the mind.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗ ΣΑΟΥΝΑ
Η θερμοκρασία της κλασικής φινλανδική 
σάουνα είναι 80 - 90 ° και παρέχει άμεσα 
ευεργετικά αποτελέσματα που διαρκούν, τόσο 
στην επιδερμίδα όσο και σε ολόκληρο το σώμα, 
ενώ έχει και αντι-στρες ιδιότητες.

HAMMAM ROMAN BATH
Not unlike a classical sauna in that induces 
sweating, but with entirely different atmo-
spheric conditions, the steam bath not only 
relaxes you and renews your energy but also 
promotes your health and beauty as well. A 
Steam Bath is health giving as well as enjoyable.
A great advantage of the Steam Bath lies in 
its highly beneficial effect on the skin leaving 
it soft, clean and silky smooth. A Steam Bath 
will help overcome the stresses of everyday 
life to relax and recover and to gain new 
strength and improve general physical and 
mental well being.

HAMMAM ρωμαϊκό λουτρό
Όπως και η κλασική σάουνα, το ατμόλουτρο 
προκαλεί εφίδρωση αλλά με εντελώς 
διαφορετικές ατμοσφαιρικές συνθήκες. 
Ένα Χαμάμ είναι υγεία και απόλαυση. Σας 
χαλαρώνει, ανανεώνει την ενέργειά σας, έχει 
εξαιρετικά ευεργετικά αποτελέσματα για το 
δέρμα, αφήνοντάς το καθαρό και απαλό ενώ 
δίνει σωματική και ψυχική ευεξία.



FISH SPA

GYM

ΙΧΘΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

It was created with a lot of excitement in order to offer 
this unique experience to those who look for something 
different that will give them relief, wellness and fun.
In a perfect environment and with priority given to 
your healthy care we and our little friends, Garra Rufa 
fishes, will give you the chance to enjoy the remarkable 
feeling of massage with all the benefits it has to offer: 
natural peeling of your skin, stimulation of blood circu-
lation and relaxation.

Δημιουργήθηκε για να προσφέρει αυτήν την μοναδική 
εμπειρία σε όσους αναζητούν κάτι πρωτόγνωρο και 
διαφορετικό που θα τους χαρίσει ανακούφιση, ευεξία, 
διασκέδαση.
Σε έναν άριστα διαμορφωμένο χώρο και με προτεραιότητα 
στην υγιεινή σας φροντίδα εμείς και οι μικροί μας φίλοι, 
τα ψαράκια Garra Rufa, σας περιμένουμε  να απολαύσετε 
την υπέροχη αίσθηση του Massage με όλα τα οφέλη που 
έχει αυτό να σας προσφέρει: φυσική απολέπιση, τόνωση 
της κυκλοφορίας του αίματος, και ξεκούραση!

Modern state of the art Gym equipment in a big variety 
to provide fitness and proper exercise.
A wide range of fitness programs, such as aerobic, spin-
ning, body work. Suitable clothing & foot ware must
be worn.

Ο σύγχρονος εξοπλισμός του γυμναστηρίου μας 
εξασφαλίζει καλή φυσική κατάσταση και σωστή άσκηση.
Ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων εκγύμνασης, όπως 
αερόβια, spinning, body work.



HAIR SALON
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Beauty & spa services /
Υπηρεσίες αισθητικής & spa

Wash (Colored – Oily – Dandruff etc.)           
Λούσιμο (Βαμμένα – Λιπαρά – Ξηροδερμίας κ.λπ.)

Wash & Dry          
Λούσιμο & Στέγνωμα

Wash – Treatment – Spa massage 5΄             
Λούσιμο – Θεραπεία – Spa μασάζ

Shape                 
Φορμάρισμα

Hair Style / Χτένισμα

Hair style simple                    
Χτένισμα απλό

Hair style special                   
Χτένισμα special

Hair style long hairs– special               
Χτένισμα μακριά μαλλιά - special

Straightening Tongs above style             
Χτένισμα με σίδερο ισιώματος

Psyche knot                  
Κότσος - Σινιόν

Hair Cut / Κούρεμα

Women / Γυναικείο                        
Men / Ανδρικό                        
Children / Παιδικό                         
Machine / Μηχανή                   



Hair Color / Βαφή

Root retouch / Ρίζα          
All / Βαφή όλα           
Very long hair / Βαφή πολύ μακριά μαλλιά       
Change of color / Αλλαγή χρώματος        
Color ½ / Βαφή ρετούς         
Reflet / Ρεφλέ           
Mortansaz / Μορτανσάζ         
Remove color ½ / Αποχρωματισμός 1/2        
Remove color / Αποχρωματισμός       
Two colors / Δύο χρώματα         

Highlights / Ανταύγειες

Highlights ½ / Ανταύγειες ½         
Highlights roots / Ανταύγειες ρίζα        
Highlights full head / Ανταύγειες όλα        
Reflet ½ / Ρεφλέ ½          
Reflet full head / Ρεφλέ όλα        
Highlights 2 colors / Ανταύγειες 2 χρώματα      

Treatments / Θεραπείες

Αmpule therapy / Θεραπεία με αμπούλα           
Μasque / Μάσκα             
Dandruff treatment / Θεραπεία ξηροδερμίας         
Moisture treatment / Θεραπεία ενυδάτωσης         
Moisture treatment 2 phases /        
Θεραπεία ενυδάτωσης 2 φάσεων

Hand treatment - Manicure /
Θεραπείες χεριών - Μανικιούρ
        

1. Manicure / Mανικιούρ          
2. Manicure spa / Μανικιούρ spa                     
3. French manicure / Γαλλικό μανικιούρ       
4. Manicure semi-permanent / Ημι-μόνιμο μανικιούρ    
5. Manicure semi-permanent - French /             
    Ημι-μόνιμο γαλλικό
6. Nails polish / Βαφή νυχιών          



Feet treatment - Pedicure /
Θεραπείες ποδιών - Πεντικιούρ
   
1. Pedicure / Πεντικιούρ       
2. Pedicure spa / Πεντικιούρ spa     
3. French pedicure / Γαλλικό πεντικιούρ     
4. Nails polish / Βαφή νυχιών         
5. Fish spa                                                       
                                                                      

Eyebrows shape / Φρύδια (σχήμα – καθάρισμα)    

Hair removal - Waxing
Αποτρίχωση

Full legs - Ladies/Men         
Πόδια - Γυναίκες/Άνδρες

Half legs - Ladies/Men      
Μισό πόδι - Γυναίκες/Άνδρες

Arms - Ladies/Men       
Χέρια - Γυναίκες/Άνδρες

Under Arms - Ladies/Men         
Μασχάλη - Γυναίκες/Άνδρες

Upper lip / Άνω Χείλος       

Bikini / Μπικίνι        

Belly / Κοιλιά        

Waist / Μέση        

Chest or Back / Στήθος ή Πλάτη                                                              

After wax depilation it is not allowed the exposure to sun and sea 
for at least 6 hours.

Μετά την αποτρίχωση με κερί δεν επιτρέπεται η έκθεση στον ήλιο & 
τη θάλασσα για τουλάχιστον 6 ώρες.



Smart Package / Έξυπνα πακέτα

 With manicure and pedicure express we offer as gift eyebrow 
shape and upper lip depilation 
Με μανικιούρ και πεντικιούρ express δώρο καθαρισμός φρυδιών και 
αποτρίχωση άνω χείλους .
 With manicure and pedicure deluxe we offer as gift relaxing face 
massage.
Με μανικιούρ και πεντικιούρ deluxe δώρο χαλαρωτικό μασάζ 
προσώπου 

Half Day Package
Pool, Gym, Sauna, Hammam, Shower, Foot Spa, Relax Area.
One body massage & one facial treatment of your choice.
Manicure or Pedicure

Πακέτο SPA μισής ημέρας
Πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ, ντους, Foot Spa, χώρος 
χαλάρωσης. 
Ένα μασάζ σώματος & μια περιποίηση προσώπου της επιλογής σας.
Μανικιούρ ή πεντικιούρ

Full Day SPA Package
Pool, Gym, Sauna, Hammam, Experience Shower, Foot Spa,
Relax Area.
Choose any 4 treatments (body & facial)
Manicure or Pedicure or Epilation. 
Hair wash, blow & styling 

Πλήρες ολοήμερο πακέτο SPA
Πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ, ντους, Foot Spa, χώρος 
χαλάρωσης. 
Επιλέξτε 4 οποιεσδήποτε θεραπείες (προσώπου και σώματος)
Μανικιούρ ή πεντικιούρ ή αποτρίχωση.
Λούσιμο, στέγνωμα μαλλιών & στάιλινκ





Agios Prokopios

Naxos Town

Agios Prokopios, 843 00 Naxos
T: +30 22850 44100


