




ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ & ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ SPA

Ανακαλύψτε ένα θεραπευτικό σύμπαν…που  βρίσκεται στην καρδιά του Miraggio 

Thermal SPA Resort, σε μια πλούσια φυσική υπόγεια θερμή πηγή με θέα στο 

μαγευτικό Αιγαίο Πέλαγος. Το Myrthia Thermal SPA είναι το βραβευμένο κέντρο 

ευεξίας, που συνδυάζει την αρχαία ελληνική τέχνη της υδατοθεραπείας με τα 

οφέλη της μοναδικής τοπικής πηγής νερού, δημιουργώντας μια προσαρμοσμένη 

εμπειρία που αλλάζει τη ζωή.

Ανακαλύψτε έναν ολόκληρο κόσμο ευεξίας… αφήστε τον εαυτό σας να γοητευτεί 

από τον νέο κόσμο SPA της  Germaine de Capuccini και γίνετε ενεργό μέρος της 

αλλαγής. Ζήστε τις πιο απίστευτες και πρωτόγνωρες αισθήσεις, όπου μυαλό, 

σώμα και πνεύμα απολαμβάνουν αξέχαστες εμπειρίες.

Παρουσιάζουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να ζήσετε μια απόλυτη 

αποσύνδεση που επιτρέπει την ανανέωση ενέργειας. Εξαιρετικές απολεπίσεις, 

ευχάριστα περιτυλίγματα, εντυπωσιακά μπάνια, εξαιρετικά μασάζ και καινοτόμες 

θεραπείες σώματος και προσώπου που αναζωογονούν το δέρμα και χαροποιούν 

τις αισθήσεις.



Ολιστικά Προγράμματα Εμπειρίας Spa
Μια ολιστική προσέγγιση για να ζήσετε καλά είναι ένας τρόπος να ζήσετε 

την ζωή σας στο έπακρο. Ανακαλύψτε πώς τα ευεργετικά συστατικά των 

τοπικών πηγών νερού συνδυάζονται σε ένα τέλειο σχέδιο αναζωογόνησης, 

προσαρμοσμένο σε εσάς, μπορεί να προσφέρει μια εμπειρία που θα 

αλλάξει την ζωή σας με την εξισορρόπηση, φέρνοντας ορατά και 

μακροχρόνια αποτελέσματα για την υγεία.

Thalasso Circuit Experience 50€

Επαναφορτίστε τον εαυτό σας και αποκαταστήστε τις αισθήσεις σας σε περιόδους ψυχικής και σωματικής 

κόπωσης. 

• Χρήση της πισίνας Θαλασσοθεραπείας με θερμό θαλασσινό νερό και 17 υδροφόρες

• Χρήση της Thermal Well-Life Suite με ποικίλες κρύες και ζεστές εμπειρίες:

- Tepidarium με θερμαινόμενους πάγκους για την προετοιμασία της θερμοκρασίας του σώματος 

(35°C)

- Ατμόλουτρο για την βελτίωση της υγείας του δέρματος και χαλάρωσης (50°C)

- Ξηρή φινλανδική (90°C-100°C) και φυτική (45°C) σάουνα για αποτοξίνωση

- Υδροδιάδρομος κρύου νερού για την βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος (15°C)

- Δύο Experience Showers με ζεστό και κρύο νερό

• Χρήση της πισίνας Thalasso - Infinity με θερμαινόμενο θαλασσινό νερό και ξαπλώστρες 

υδρομασάζ

• Χρήση των ιαματικών πισινών με θερμό νερό πηγής πλούσιο σε ορυκτά και ιχνοστοιχεία

Holistic Wellbeing Experience 120’ / 100€ 

Απολαύστε την κορυφαία εμπειρία σπα ξεφεύγοντας από το καθημερινό άγχος και αφεθείτε σε μια βαθιά 

χαλάρωση. Αναμφίβολα ένας υπέροχος συνδυασμός εγκαταστάσεων σπα, μασάζ και στιγμές ηρεμίας στον 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας.

• Χρήση της πισίνας Θαλασσοθεραπείας με θερμό θαλασσινό νερό και 17 υδροφόρες

• Χρήση της Thermal Well-life Suite με ποικίλες κρύες και ζεστές εμπειρίες

- Tepidarium με θερμαινόμενους πάγκους για την προετοιμασία της θερμοκρασίας του σώματος 

(35°C)

- Ατμόλουτρο για την βελτίωση της υγείας του δέρματος και την χαλάρωση (50°C)

- Ξηρή φινλανδική (90°C-100°C) και φυτική (45°C) σάουνα για αποτοξίνωση

- Υδροδιάδρομος κρύου νερού για την βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος (15°C)

- Δύο Experience Showers με ζεστό και κρύο νερό

• Χρήση της πισίνας Thalasso - Infinity με θερμαινόμενο θαλασσινό νερό και ξαπλώστρες 

υδρομασάζ

• Χρήση των ιαματικών πισινών με θερμό νερό πηγής πλούσιο σε ορυκτά και ιχνοστοιχεία

• Focus massage 20', μια σύντομη συνεδρία μασάζ που επικεντρώνεται σε περιοχές του 

σώματος με ένταση

• Μασάζ του τριχωτού της κεφαλής 10', μια σύντομη συνεδρία μασάζ που επικεντρώνεται 

στο τριχωτό της κεφαλής

• Αίθουσα χαλάρωσης Σπα, για να απολαύσετε ένα φλιτζάνι αρωματικό τσάι βοτάνων και 

να χαλαρώσετε μετά τις θεραπείες σας



RELAXATION MASSAGES 

Aromatherapy Massage 50’ - 105€ | 75’ - 145€ | 

90’ - 170€

Αιθέρια έλαια, ειδικά επιλεγμένα  συνδυάζονται με ρυθμικές 

και χαλαρωτικές τεχνικές μασάζ που απελευθερώνουν την 

ένταση, αποκαθιστούν τις αισθήσεις και προσφέρουν 

απόλυτη ηρεμία.

Mediterranean Candlelight 50' - 110€ | 75' -

150€

Ένα αυθεντικό μασάζ με χρυσές σταγόνες ζεστού κεριού που 

λιώνουν σε όλο το σώμα. Επιλέξτε ανάμεσα σε λεβάντα, ελιά 

ή κίτρο των οποίων η αρωματοθεραπευτική δράση 

ανακουφίζει από το στρες και το άγχος ενώ οι ιδιότητές τους 

ενυδατώνουν και αναζωογονούν την επιδερμίδα.

Healing Stones 50’ - 115€ | 75' - 155€ | 90' - 180€

Η χαλαρωτική δύναμη της χειρομάλαξης ενισχύεται με τις 

ιδιότητες των ηφαιστειακών πετρών που τοποθετούνται σε 

συγκεκριμένα σημεία του σώματος, απελευθερώνοντας τη 

συσσωρευμένη ενέργεια από τα τσάκρα, ενώ προσφέρουν 

μια αίσθηση απόλυτης αρμονίας, ευεξίας και γαλήνης.

RENEWAL MASSAGES

Miraggio Signature Massage 50' - 120€ | 75' 

- 160€ | 90' - 180€

Ένα μασάζ μέσης πίεσης που εστιάζει στο συνδυασμό 

χειρισμών που αποκαθιστούν τη ροή ενέργειας σε όλο 

το σώμα και απελευθερώνουν μπλοκαρίσματα. Μια 

συναρπαστική μάλαξη που βελτιώνει την ευεξία και 

αφήνει το σώμα ισορροπημένο και ανανεωμένο.

Feet & Legs Refreshment 30’ - 75€

Ένα ανακουφιστικό μασάζ ποδιών σε συνδυασμό με 

μια συγκεκριμένη πίεση στα κατάλληλα σημεία των 

ποδιών που απελευθερώνουν τη ροή ενέργειας στο 

σώμα και αποκαθιστούν την ισορροπία μεταξύ 

σώματος και πνεύματος.

ENERGY BOOSTING MASSAGES

Deep Renewal 50' - 120€ | 75' - 160€ 

| 90' - 180€

Ένα μασάζ βαθιάς πίεσης, που εκτελείται για 

τη διάσπαση της μυϊκής έντασης φτάνοντας 

στα βαθύτερα στρώματα του συνδετικού 

ιστού των μυών. Η ισχυρή πίεση από τους 

αγκώνες και τους πήχεις χαλαρώνει τους 

δύσκαμπτους μύες και απελευθερώνει την 

ένταση.

Anti-Stress Back Massage 45’ - 100€

Αυτό το μασάζ στοχεύει στο να εξαλείψει τους 

πόνους και να μειώσει την ένταση των μυών 

της πίσω πλευράς, όπως η πλάτη, ο λαιμός, οι 

ώμοι και τα πόδια. Ένα ανακουφιστικό και 

αναζωογονητικό μασάζ για το σώμα και το 

νου.

Thai Massage 75’ - 165€

Ένα αναζωογονητικό μασάζ το οποίο τονώνει 

την κυκλοφορία του αίματος και βελτιώνει το 

εύρος κίνησης αποκαθιστώντας την ευλυγισία 

και την ευεξία. Εκτελείται σε ειδικό στρώμα 

δαπέδου όπου τεχνικές σταθερής πίεσης και 

διατάσεων  χρησιμοποιούνται  αφήνοντας το 

σώμα ισορροπημένο και αναζωογονημένο.

*Συνιστάται να φοράτε άνετα ρούχα κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίας

Pregnancy Massage 50’ - 105€ 

Ένα ήπιας πίεσης μασάζ με μια συγκεκριμένη τεχνική για 

να βοηθήσει και να ανακουφίσει εγκύους με πόνους στην 

πλάτη και κουρασμένα πόδια. Το μασάζ εγκυμοσύνης 

μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση ορισμένων 

ενοχλήσεων, παρέχοντας παράλληλα μια αίσθηση 

χαλάρωσης.

Συλλογή Μασάζ

“Το μασάζ είναι η παλαιότερη γνωστή 
θεραπευτική τέχνη. Υπέροχα μασάζ που 
συνδυάζουν τις ιδιότητες των συστατικών 
με τις πιο χαλαρωτικές κινήσεις, 
καταφέρνοντας να αποκαταστήσουν τη 
φυσική και ενεργειακή ισορροπία του 
σώματος, του νου και του πνεύματος.’’

Indian Scalp Therapy 30’ - 75€

Ένα αρχαίο θεραπευτικό μασάζ που βοηθά στην 

ανακούφιση της έντασης γύρω από το κεφάλι, το 

λαιμό και τους ώμους, βελτιώνει την κυκλοφορία του 

αίματος και προάγει τη διαύγεια. Αποτελείται από 

πέντε αυθεντικά έλαια τα οποία βοηθούν τα μαλλιά 

σας  να ανακτήσουν τη φυσική τους λάμψη και να 

αποκτήσουν εξαιρετική απαλότητα.

Focus Massage 30’ - 60€ 

Μια σύντομη συνεδρία μασάζ που εστιάζει σε 

συγκεκριμένα μέρη του σώματος σύμφωνα με τις 

ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, με συσσωρευμένες 

εντάσεις όπως το κεφάλι, οι ώμοι, το πρόσωπο, το 

τριχωτό της κεφαλής, η πλάτη και τα πόδια.



Τελετουργία Spa σε σουίτες

Για 2 άτομα 

Couples Rasul Ritual 2h. 15’ / 420€

Ιδιωτική χρήση της καμπίνας τζακούζι και  ατμόλουτρου με αυτο-εφαρμογή λάσπης 

ή απελπιστικού προϊόντος για βαθύ καθαρισμό του σώματος και χαλάρωση, 

ακολουθούμενο από ένα ολόσωμο μασάζ αρωματοθεραπείας για δύο σε ένα 

απόλυτα βασιλικό περιβάλλον. Το τελετουργικό ολοκληρώνεται με μια πλήρως 

θρεπτική και ενυδατική περιποίηση προσώπου. 

• 2 ποτήρια κόκκινου ή λευκού κρασιού προσφέρονται για να συνοδεύσουν την 

εμπειρία σας στο τζακούζι

• Ιδιωτική χρήση της σουίτας Rasul (60’) , Αρωματοθεραπεία  (50’), Περιποίηση 

προσώπου (25’)

*Ιδανικό για νεόνυμφους

Couples Rejuvenation Suite Ritual 2h / 410€

Ιδιωτική χρήση  σουίτας που περιλαμβάνει υδρομασάζ με χρήση ορυκτών και 

αιθέριων ελαίων για φυσική ενυδάτωση και αναγέννηση του δέρματος. Το 

τελετουργικό συνοδεύεται από εφαρμογή θαλάσσιου περιτυλίγματος,  σε πλωτό 

κρεβάτι, πλούσιο σε ιώδιο που αποτοξινώνει το σώμα και εξισορροπεί τη σύνθεση 

του δέρματος σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Ένα ολόσωμο Miraggio Signature μασάζ 

ολοκληρώνει την εμπειρία και απογειώνει τις αισθήσεις σας. 

• Υδρομπανιέρα (30’), Floating Bed (30’), Miraggio Signature μασάζ (50’)



Premium Θεραπείες προσώπου Germaine de Capuccini

Royal Jelly 30’ -75€
Ένα εξαιρετικό θρεπτικό και αναζωογονητικό 
ελιξίριο που μας προσφέρει η φύση, 
καταφέρνει να δράσει στην επιδερμική 
στιβάδα και να αποκαταστήσει την 
«ανθεκτικότητα του δέρματος». Έτσι, ενισχύει 
το δέρμα να αντέξει και να αντιμετωπίσει τις 
εξωτερικές περιβαλλοντικές επιθέσεις.

Hydraluronic 50’ - 95€ 
Η αποκλειστική μας φόρμουλα συνδυάζει τη 
δύναμη του ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ με το 
πατενταρισμένο νανοπολυμερές HLG, 
δημιουργώντας μια καινοτόμο θεραπεία για 
ορατά πιο πυκνό, σφριγηλό και ενυδατωμένο 
δέρμα. Προστατεύει από την κλιματική αλλαγή 
και την πρόωρη γήρανση. Παρέχει υαλουρονικό 
οξύ σε όλα τα μοριακά βάρη και ιαματικό νερό 
ηφαιστειακής προέλευσης.

Purexpert Facial Hygiene 75’ -
135€
Παγκόσμια και εξατομικευμένη περιποίηση για 
όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους 
δέρματος όπως λιπαρή, κανονική ή μεικτή. Σε 
χρόνο ρεκόρ καθαρίζει σε βάθος, ανανεώνει και 
καταπραΰνει την επιφάνεια της επιδερμίδας, 
αποκαλύπτοντας ένα πιο ομοιόμορφο, λαμπερό 
και καθαρό πρόσωπο.

Vitamin C+ Power 50’ - 105€ 
Ισχυρή ένωση βιταμίνης C (παράγωγο VCIP) και 
εκχυλίσματος Ume που εξουδετερώνει τις 
αρνητικές επιπτώσεις της γλυκοζυλίωσης, 
αναζωογονώντας και ανανεώνοντας το δέρμα. 
Προσφέρει σφριγηλότητα και φωτεινότητα 
ομαλοποιώντας τον τόνο του προσώπου. Το 
δέρμα ακτινοβολεί και φαίνεται απαλό και 
φρέσκο.

Timexpert Rides Yoga 70’ - 135€ 
Ενισχυμένη θεραπεία αναζωογόνησης 
προσώπου που επιτυγχάνει λεία επιδερμίδα 
και πιο ξεκούραστη έκφραση σε χρόνο ρεκόρ. 
Πρωτοφανή βελτίωση στη μείωση των 
δυναμικών και στατικών ρυτίδων. 
Πετυχαίνουμε ορατή βελτίωση της 
πυκνότητας του δέρματος χάρη στη βεντούζα 
προσώπου και το ειδικά σχεδιασμένο γιόγκα 
μασάζ στις τέσσερις ζώνες του προσώπου.

Total Lift (IN) 70’ - 145€ 
Αντιγηραντική θεραπεία προσώπου για μέγιστη 
σύσφιξη με σύμπλεγμα υψηλής απόδοσης 
τεχνολογίας V-Matrix και Alpha-Gel που δίνει 
την αίσθηση του lifting αποτελέσματος. 
Προσφέρει όγκο, πυκνότητα, πλάγια και κάθετη 
ανύψωση, βελτιώνοντας το οβάλ του 
προσώπου. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου 
βελτιώνονται με λιγότερο ορατές ρυτίδες.

For Men 50’ - 100€ 
Ειδικά σχεδιασμένη για άνδρες, μια 
τονωτική και αποτοξινωτική θεραπεία 
προσώπου που δρα ενάντια στην 
κόπωση του δέρματος. Την φόρμουλα 
των προϊόντων συνθέτουν φυσικά 
συστατικά και η εφαρμογή της βασίζεται 
σε κινήσεις σιάτσου. Η φρέσκια και 
ελαφριά υφή παρέχει στο ανδρικό δέρμα 
σφριγηλότητα και ελαστικότητα.

Gua Sha Eyes & Lips 40’ - 90€ 
Στοχευμένη θεραπεία ματιών και χειλιών για την 
ενεργοποίηση κολλαγόνου και ελαστίνης και την αύξηση 
της κυκλοφορίας του αίματος. Πλήρη φροντίδα για τους 
μαύρους κύκλους, το πρήξιμο και τις γραμμές έκφρασης 
γύρω από τα μάτια. Η θεραπεία πραγματοποιείται με την 
χρήση βεντούζας, ροζ πέτρα χαλαζία και γιόγκα μασάζ και 
στις δυο περιοχές του προσώπου.

*Συνδυάστε όλες τις θεραπείες προσώπου με την 
θεραπεία GuaSha ματιών & χειλιών και πάρτε -15% 
έκπτωση

“Προηγμένες θεραπείες προσώπου για κάθε τύπο δέρματος με την τελευταία τεχνολογία περιποίησης δέρματος που προάγουν την  
ομορφιά και τη νεανικότητα. Επιλέξτε ανάμεσα σε θεραπείες θρέψης, ενυδάτωσης, καθαρισμού, αντιοξειδωτικών και 
αντιγηραντικών θεραπειών ανάλογα με τις ανάγκες σας.”

Global Anti-age ON 75’ - 160€
Το προηγμένο πρόγραμμα της Global Anti-
Ageing από την  Timexpert SRNS είναι η πιο 
πρόσφατη τεχνολογία στα καλλυντικά που 
βασίζεται στην επιγενετική. Η θεραπεία 
προσφέρει μια αποτελεσματική, ολοκληρωμένη 
και εξατομικευμένη απάντηση για το ώριμο 
δέρμα που βασίζεται σε τρεις άξονες, 
επαναφέρει-αποκαθιστά-γεμίζει. Το 
τελετουργικό περιλαμβάνει μασάζ με ένα 
μεταλλικό κουτάλι, τοποθετημένο σε πάγο και 
μια μοναδική μαύρη παγωμένη μάσκα.

*Βραβευμένο με το IFSCC (θεωρείται το βραβείο 
Νόμπελ Καλλυντικών) για το συστατικό ZINC-
GLYCINE COMPLEX



Πολυτελείς Θεραπείες Προσώπου Dr. Barbara Sturm

Signature Sturmglow 60’ - €225

H Signature SturmGlow Facial συνδυάζει έναν πλήρη καθαρισμό με την βοήθεια της 
απολέπισης και της εξαγωγής, αφήνοντας το δέρμα εξαιρετικά καθαρό και 
αναζωογονημένο. Περιλαμβάνει επίσης το αποκλειστικό αντιγηραντικό μασάζ της 
Dr. Sturm που αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό τεχνικών μασάζ που βοηθούν 
στην αύξηση της ροής του αίματος και του οξυγόνου και τονώνουν τους μύες του 
προσώπου για μια άμεση και νεανική όψη της επιδερμίδας.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ | Μόρια υαλουρονικού οξέος μικρού και μεγάλου μοριακού βάρους 
που βρίσκονται στην ΑΜΠΟΥΛΑ εισχωρούν στο δέρμα και παρέχουν βαθιά 
ενυδάτωση τόσο στα ανώτερα όσο και στα κατώτερα στρώματα του δέρματος. Η 
ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ RICH ενισχύει την υγρασία του δέρματος και τα αντιοξειδωτικά 
βοηθούν στην αποκατάσταση και την καταπράυνση του δέρματος. Ειδικές τεχνικές 
μασάζ ενισχύουν την κυκλοφορία, αυξάνοντας την παραγωγή κολλαγόνου για 
αποτελεσματική επανόρθωση του δέρματος.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | Αυτή η περιποίηση προσώπου στοχεύει στις βασικές 
περιοχές που έχουν περισσότερες ανάγκες ώστε να απαλύνει άμεσα τις λεπτές 
γραμμές και να μειώσει τα πρηξίματα, παράλληλα συσφίγγει τα ζυγωματικά και το 
σαγόνι χαρίζοντας στο δέρμα νεανική λάμψη.

Super Anti-Ageing Facial 75’ - €300

Η Super Anti-Aging Facial αναπληρώνει την ποσότητα της υγρασίας με αποτέλεσμα 
μια πιο λεία, απαλή και νεανική επιδερμίδα, ενώ παράλληλα προάγει τη φυσική 
λειτουργία του φραγμού του δέρματος και μειώνει την εμφάνιση λεπτών γραμμών 
και ρυτίδων.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ | Τα μόρια υαλουρονικού οξέος μικρού και μεγάλου βάρους 
συνδυάζονται με ισχυρά αντιοξειδωτικά και συστατικά που βοηθούν στην 
αποκατάσταση της ταλαιπωρημένης επιδερμίδας και υποστηρίζουν την ανάπλαση.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | Αυτή η περιποίηση προσώπου ανασηκώνει ορατά το δέρμα 
γύρω από το σαγόνι και το λαιμό, ενώ μειώνει τις λεπτές γραμμές και αναζωογονεί 
το ταλαιπωρημένο δέρμα.

“Βγαίνουμε από την εποχή της περιποίησης δέρματος που βασίζεται στο μάρκετινγκ και εισερχόμαστε 
στην εποχή της περιποίησης που βασίζεται στην απόδοση. Η περιποίηση του δέρματος πρέπει να 
αγκαλιάζει την ατομικότητα και τις ποικίλες ανάγκες περιποίησης κάθε επισκέπτη.”



Cellu Programme (Anti-Cellulite) 60’ - 120€ 

Μια επαγγελματική θεραπεία με περισσότερα από είκοσι ενεργά συστατικά που συνδυάζονται για τη 

μείωση του λιπώδους ιστού, την καταπολέμηση της όψης φλούδας πορτοκαλιού και την σύσφιξη του 

δέρματος. Μια νέα αισθητική προσέγγιση δύο σταδίων, οι συνθέσεις της οποίας έχουν μελετηθεί και 

επεξεργαστεί αυστηρά σε κάθε μία από τις φάσεις σχηματισμού κυτταρίτιδας. Επικεντρώνεται πρώτα 

στην αλλαγή της μικροκυκλοφορίας και στην κατακράτηση υγρών και μετά στην εναπόθεση λίπους. Η 

εφαρμογή συσφιγκτικού και λιποδιαλυτικού λαδιού σε συνδυασμό με δύο αξεσουάρ, μπάλες lipodren 

και σταθερούς κυλίνδρους έχει την καλύτερη αντικυτταριδική και συσφικτική δράση.

(Mask, Massage with special tools)

Slim Mission (Slimming) 75’ - 140€ 

Ειδική αδυνατιστική και αποτοξινωτική θεραπεία με οξέα 

βασισμένη στην τεχνολογία Lipo-Drone που συσφίγγει 

γλουτούς και μηρούς. Ακολουθεί η εφαρμογή θαλάσσιας 

λάσπης πλούσιας σε μέταλλα, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και 

ιώδιο που στοχεύει στη βελτίωση της κατακράτησης. Η 

θεραπεία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή κρέμας algae, 

από φύκια, με συγκεκριμένες τεχνικές μασάζ για την  

βελτίωση της σιλουέτας.

(AHA peeling, Marine Body Mud, Algae cream)

Heavy Legs Therapy 50’ - 90€ 

Αναζωογονητική θεραπεία για κουρασμένα 

πόδια με την εφαρμογή περιτυλίγματος γέλης 

φυκιών και cryo-relax ορού που βελτιώνει τη 

μικροκυκλοφορία του αίματος και 

απομακρύνει τα υγρά και τις τοξίνες. Αυτή η 

θεραπεία αποστραγγίζει και δίνει μια άμεση 

ανακούφιση στους μύες καθώς και την 

αίσθηση συνεχούς φρεσκάδας. 

(Marine Wrap, Cryo-Relax Serum)

After Sun with Aloe Vera 40’ - 85€ 

Βυθίστε το δέρμα σας σε έναν ωκεανό φρεσκάδας που βοηθά να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του ήλιου με μια 

βαθιά ενυδάτωση. Μια θεραπεία που περιλαμβάνει όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του φυτού Aloe Vera και τα 

αρώματα της Μέντας. Η αναζωογονητική μάσκα με κρεμώδη υφή λιώνει πάνω στο δέρμα  και σας μεταφέρει σε 

μια αξέχαστη στιγμή άνεσης και ευεξίας. 

(Essence of the Mediterranean Wrap)

Θεραπείες Σώματος

Orange Blossom 50’ - 110€ 

Αντιγηραντική θεραπεία μέσω αποκλειστικής 

απολέπισης με κόκκους φλούδας πορτοκαλιού σε 

συνδυασμό με κρεμώδες περιτύλιγμα που καλύπτει 

την επιδερμίδα με απαλή λάμψη και χαρίζει 

νεανικότητα. Οι προστατευτικές του ιδιότητες 

παρέχουν αποτελεσματική άμυνα ενάντια στις 

ελεύθερες ρίζες και διεγείρουν την παραγωγή 

κολλαγόνου. 

(Vitamin C+ Scrub, Vitamin C+ Wrap)

LipoStock (Firmming Kephaslim) 60’ - 110€ 

Ειδική θεραπεία για το τοπικό πάχος με βιομόρια Kephaslim, που 

επιταχύνουν την καύση του λίπους που είναι δύσκολο να 

απομακρυνθεί. Μειώνει την κατακράτηση υγρών και βελτιώνει την 

όψη του δέρματος. Η θεραπεία περιλαμβάνει μια τονωτική 

απολέπιση που ακολουθείται από συσφικτική μάσκα σώματος και ένα 

εξειδικευμένο μασάζ για να διατηρήσει τη σφριγηλότητα του 

δέρματος μετά από εγκυμοσύνη ή απώλεια βάρους. Ενεργοποιεί τον 

συνδετικό ιστό και βελτιώνει τη σύνθεση του κολλαγόνου και της 

ελαστίνης του δέρματος με αποτέλεσμα τη σύσφιξη και τη γλυπτική 

του σώματος.

(Απολέπιση, Μάσκα, Μασάζ σύσφιξης)

“Ένα σύνολο θεραπειών σώματος με στόχο την ανανέωση των νεκρών κυττάρων, την παροχή φωτεινότητας, 
τη φροντίδα του θαμπού δέρματος και την ανακούφιση των ποδιών σας. Βρείτε ακριβώς την κατάλληλη 
θεραπεία για τις ανάγκες σας.”

Love My Body

“Αποτελεσματικές θεραπείες σώματος με καινοτόμο σύστημα που λειτουργούν συνεργικά για την καύση του λίπους και την 
αποστράγγιση, αραιώνοντας την συσσώρευση του λίπους και των  τοξινών.”



Απολέπιση Σώματος

“Εξαιρετικές απολεπίσεις με συστατικά από τη θάλασσα και τον φυτικό κόσμο που προάγουν 
την απαλότητα και την αναγέννηση της νέας επιδερμίδας.”

Exotic Mediterranean 30’ - 65€

Μια βαθιά απολέπιση σώματος που αποτελεί πραγματική απόλαυση χάρη στα 
αρώματα και τις υφές του κέλυφους αργκάν, σπόρους ελιάς, σπόρους σταφυλιού και 
ανθόνερο πορτοκαλιού που θα σας ταξιδέψει στην υπέροχη Ελλάδα. Το δέρμα 
παραμένει λαμπερό, απαλλαγμένο από τα νεκρά κύτταρα και εξαιρετικά απαλό.

Ocean Breeze 30’- 60€

Μία αναζωογονητική απολέπιση σώματος με μέταλλα και εκχυλίσματα φυκιών που 
θρέφουν και μαλακώνουν την επιδερμίδα. Ελευθερώνει το δέρμα από τα νεκρά 
κύτταρα με μια γεύση θάλασσας που θα το αφήσει εξαιρετικά λείο, ενυδατωμένο και 
εύκαμπτο.

Lava & Bamboo 30’ - 70€

Αυτή η εκρηκτική θεραπεία σώματος σας προσκαλεί να απολαύσετε μια φρέσκια 
απολέπιση με σωματίδια μπαμπού, argan, ελιά και πορτοκάλι. Ακολουθεί η εφαρμογή 
του ηφαιστειακού νερού Jeju, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και ωφέλιμα ιχνοστοιχεία, 
αφήνοντας το δέρμα ενυδατωμένο και λαμπερό.



Hydro Bath Τελετουργικά 

Hydro Bath with Lavender Collection 75’ - 140€

Ανακαλύψτε τη σωστή ισορροπία στις καθημερινές σας προσπάθειες, για να επιτύχετε 
τέλεια αρμονία μεταξύ του σώματος, του νου και της ψυχής. Το λουτρό λεβάντας 
περιλαμβάνει αιθέρια έλαια λεβάντας, Cajeput, βανίλια, εκχύλισμα καλέντουλας και 
αρωματικό νερό από άνθη πορτοκαλιάς. Αυτός ο τέλειος συνδυασμός ανακουφίζει από 
το στρες και μετριάζει το αίσθημα της κούρασης. Η γαλήνια αίσθηση ακολουθείται από 
την εφαρμογή απολέπισης, περιτυλίγματος και λαδιού με στοιχεία λεβάντας που έχουν 
ηρεμιστικά, αντισηπτικά, αντιβακτηριακά και αναλγητικά οφέλη.

Hydro Bath with Aqua Essential 50’ - 100€

Είναι το βασικό πρόγραμμα Θαλασσοθεραπείας με όλο τον θησαυρό από τον βυθό της 
γαλάζιας θάλασσας. Το υδρομασάζ με τα εξαιρετικά αρώματα αιθέριου ελαίου Aqua με 
ισχυρές αντιγηραντικές ιδιότητες, βοηθά στην αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος, και 
λειαίνει το σκληρό και σκασμένο δέρμα. Αυτή η εξαιρετική θεραπεία με φυσική ενυδάτωση 
και ανάπλαση, αναζωογονεί το δέρμα και διώχνει το στρες, το άγχος και την κατάθλιψη, 
ανακτώντας τη χαρά της ζωής. Το τελετουργικό τελειώνει με απολέπιση σώματος γεμάτη 
θαλάσσια στοιχεία και εφαρμογή μάσκας Aloe Vera για μια βαθιά ενυδατωμένη επιδερμίδα.

Hydro Bath with Vitality Essential 50’ - 105€ 

Αντιοξειδωτικό λουτρό με αιθέρια έλαια Vitality και τα εκπληκτικά αρώματα εσπεριδοειδών και 
μανταρινιού που βοηθάει τρομερά στην αποτοξίνωση του οργανισμού σε χρόνο ρεκόρ. Το 
δέρμα φαίνεται απαλό, μεταξένιο και λαμπερό μετά την εφαρμογή του απολεπιστικού από 
σπόρους παπάγιας και της πλούσιας βιταμίνης μάσκας C σώματος. Η εμπειρία προσφέρει μια 
ολοκληρωμένη περιποίηση ομορφιάς με εξαιρετική λάμψη και ζωντάνια για τις αισθήσεις.

*Συνιστάται ιδιαίτερα με την θεραπεία Vitamin C+ προσώπου για μαγικά αποτελέσματα

‘’Τα αρώματα μέσω του νερού γίνονται εξαιρετικοί πρωταγωνιστές καθώς ξυπνάνε την ομορφιά, την ευεξία και 
καλές αναμνήσεις.’’



Πολυτελείς Τελετουργίες από την Germaine de Capuccini

Phytocare Premium 75’ - 145€

Η πρώτη περιποίηση ομορφιάς που συνδυάζει το εκλεκτό λάδι Baobab από την Αφρική και 
το πολύτιμο Marine Salt από το Flor de Sal d'Es Trenc στη Μαγιόρκα για μια πραγματικά 
εξωτική εμπειρία. Το τελετουργικό ολοκληρώνεται με ενυδατική και τονωτική λοσιόν 
σώματος, που λιώνει στο δέρμα σας και προσφέρει εξαιρετική ενυδάτωση. Γίνεται μια 
ολιστική θεραπεία σώματος και του τριχωτού της κεφαλής με αναζωογονητικό προϊόν 
Oleo-Essence, με 5 διαφορετικά αιθέρια έλαια. Μια αποκλειστική εμπειρία που ανανεώνει 
και ομορφαίνει την επιδερμίδα, ενώ εναρμονίζει τις αισθήσεις.

(Baobab Oil, Mallorca Salt, Body Emulsion, Oleo Essence-Hair)

Οι Μικροί μας Επισκέπτες

Gold Star Senses 75’ - 150€

Πολυτελές τελετουργικό περιποίησης σώματος με τον συνδυασμό κρέμας Wrap και Nectar 
βασισμένο στις ευεργετικές ιδιότητες του χρυσού. Είναι μια καινοτόμος και απόλυτα 
φυσική θεραπεία, που προλαμβάνει την πρόωρη γήρανση και ενισχύει τη φυσική 
αναδόμηση του δέρματος. Η αποτοξινωτική και αντιοξειδωτική του δράση, αυξάνει την 
ελαστικότητα του δέρματος και τονώνει την κυκλοφορία του αίματος. Επιπλέον, ένα 
εξειδικευμένο μασάζ στην περιοχή των ματιών και των χειλιών με πέτρα από ροζ χαλαζία, 
βελτιώνει τις ρυτίδες και εξαφανίζει την ένταση και την κούραση. Μια ολοκληρωμένη 
λαμπερή εμφάνιση για τις ιδιαίτερες περιστάσεις της ζωής σας.

(Gold Wrap, Gold Star Nectar, Gua Sha Eye-Lip massage) 

The Magic of the Silk Route 60’ - 125€

Υπέροχη θεραπεία που ξεκινά με μια φανταστική απολέπιση με γεύση θάλασσας και 
συνεχίζεται με την εφαρμογή του μοναδικού «μεταξένιου» περιτυλίγματος συνδυαστικά με  
αποκλειστικούς χειρισμούς μασάζ. Μια εξαιρετικά βελούδινη αίσθηση, με βαθιά θρέψη που 
αφήνει το δέρμα απαλό και ενυδατωμένο. Προσφέρει μια θεϊκή απόλαυση των αισθήσεων 
που δύσκολα ξεχνιέται. Στο τέλος της θεραπείας απολαύστε ένα ξεχωριστό μασάζ 
προσώπου με αντιγηραντικές ιδιότητες που χαρίζουν ομορφιά και νεανικότητα.

(Marine Scrub, Silk Wrap, Face Massage) Miss Miraggio Μassage 25’ - 50€ 

Ένα χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα με ένα απαλό άρωμα, για κάθε 
μικρή πριγκίπισσα που θέλει να αισθανθεί την ευεξία.

Junior Massage 25’ - 50€ 

Ένα χαλαρωτικό μασάζ με ήπιες κινήσεις για κάθε μικρό ήρωα που 
ηρεμεί το πνεύμα και απογειώνει τις αισθήσεις.

Mommy/Daddy & Me Massage 25’ - 95€ 

Απολαύστε ένα μασάζ δίπλα στο παιδί σας λαμβάνοντας διπλή 
ευχαρίστηση από την χαρά τους. Επιλέξτε το μέρος του σώματος που 
προτιμάτε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Mini Me Facial Treatment 25’ - 45€ 

Μια σύντομη περιποίηση προσώπου με τα πιο αγνά προϊόντα για μια 
επιπλέον λάμψη στο όμορφο χαμόγελό τους, απαραίτητο για κάθε μικρή 
κυρία.

“Σαγηνευτικές τελετουργίες για να αποκτήσετε μια υπέροχη και αξέχαστη εμπειρία Spa.” ‘’Τα παιδιά κάτω των 12 ετών είναι ευπρόσδεκτα με τους γονείς τους για μια εισαγωγή στις θεραπείες σπα και μια 
αξέχαστη εμπειρία.’’



Περιποίηση Χεριών και Ποδιών 

Manicure (περιποίηση νυχιών, βερνίκι, μασάζ με κρέμα χεριών) 45€

Pedicure (φροντίδα νυχιών & ποδιών, βερνίκι, μασάζ με κρέμα ποδιών) 55€

Spa Manicure (περιποίηση νυχιών, απολέπιση, μάσκα & μασάζ χεριών, βερνίκι) 
55€

Spa Pedicure (περιποίηση νυχιών & ποδιών, απολέπιση, μάσκα & μασάζ ποδιών, 
βερνίκι) 70€

Shellac Manicure (περιποίηση νυχιών, ημιμόνιμο βερνίκι, μασάζ με κρέμα 
χεριών) 60€

Shellac Pedicure (φροντίδα νυχιών & ποδιών, ημιμόνιμο βερνίκι, μασάζ με 
κρέμα ποδιών) 70€

Spa Shellac Manicure (περιποίηση νυχιών, ημιμόνιμο βερνίκι, απολέπιση, μάσκα 
χεριών & μασάζ) 70€

Spa Shellac Pedicure (περιποίηση νυχιών & ποδιών, ημιμόνιμο βερνίκι, 
απολέπιση, μάσκα ποδιών & μασάζ) 80€

Αφαίρεση Shellac 15€

Βαφή νυχιών (λιμάρισμα & βάψιμο) 20€

Shellac βαφή (λιμάρισμα & ημιμόνιμη βαφή) 35€

Men’s Manicure (περιποίηση νυχιών, απολέπιση, μασάζ χεριών) 40€

Men's Pedicure (φροντίδα νυχιών & ποδιών, απολέπιση ποδιών, μασάζ ποδιών) 
55€

Men’s Spa Manicure (περιποίηση νυχιών, απολέπιση, μάσκα χεριών & μασάζ) 
50€

Men’s Spa Pedicure (περιποίηση νυχιών & ποδιών, απολέπιση, μάσκα ποδιών & 
μασάζ) 65€

Kids Manicure (περιποίηση νυχιών, μασάζ χεριών και βερνίκι νυχιών) 25€

Kids Pedicure (περιποίηση νυχιών, μασάζ ποδιών και βερνίκι νυχιών) 25€

*Γαλλικό βάψιμο +7€



Αποτριχώσεις

Πλήρης αποτρίχωση ποδιών 50' - 45€ 

Αποτρίχωση γάμπας ή μηρών 25' - 35€ 

Πλήρης αποτρίχωση χεριών 25' - 35€ 

Αποτρίχωση βραχίονα ή μπράτσου 15' - 25€ 

Αποτρίχωση μασχάλης 10' - 20€ 

Αποτρίχωση στήθους 25' - 35€ 

Αποτρίχωση πλάτης 50' - 50€ 

Αποτρίχωση γραμμής μπικίνι 15' - 25€ 

Brazilian 30' - 35€ 

Hollywood 30' - 40€ 

Αποτρίχωση άνω χείλους 10' - 15€

Φροντίδα φρυδιών

Καθαρισμός φρυδιών 20' - 15€ 

Σχηματισμός φρυδιών 30' - 25€



Πολιτική ακυρώσεων

Κατανοώντας ότι το πρόγραμμά σας μπορεί να διαφοροποιηθεί θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να 

καλύψουμε τις ανάγκες σας. Καθώς όμως ο χρόνος στο Spa είναι δεσμευμένος για εσάς, παρακαλούμε 

όπως ενημερώσετε την ομάδα μας 24 ώρες νωρίτερα για να αποφύγετε την αναμενόμενη χρεώσιμη

υπηρεσία. 

Σας συνιστούμε να φτάσετε 45 λεπτά πριν από το πρώτο σας ραντεβού. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα 

να βελτιώσετε την εμπειρία spa κάνοντας ένα λουτρό ή χρησιμοποιώντας τη Thermal Well Life Suite και 

βρίσκοντας χρόνο να χαλαρώσετε πριν από τη θεραπεία σας. Αυτή είναι η στιγμή σας και πρέπει να 

απολαύσετε την εμπειρία στο έπακρο. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για οποιαδήποτε προτίμηση 

σχετικά με τη θερμοκρασία του δωματίου, την ένταση της πίεσης και της μουσικής. Η φροντίδα σας 

είναι η μέγιστη προτεραιότητά μας. Παρακαλούμε αφήστε κοσμήματα και τιμαλφή στο χρηματοκιβώτιο 

του δωματίου σας ή του ξενοδοχείου.

Πρωτόκολλο Υγιεινής Covid-19 

Σκοπός μας είναι η απόλυτη χαλάρωσή σας κατά την επίσκεψή σας και η βύθιση στο Spa Experience. Για 

αυτό το λόγο, έχουμε λάβει επιπλέον μέτρα για την προστασία των επισκεπτών μας πριν από την άφιξη. 

Ρωτάμε τα ακόλουθα: Για την ασφάλεια των επισκεπτών και των συνεργατών μας, εάν εσείς ή κάποιο 

μέλος της οικογένειάς σας έχετε παρουσιάσει κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα: βήχα, πυρετό, 

δύσπνοια, πονόλαιμο, πονοκεφάλους τις τελευταίες 7 ημέρες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Spa 

πριν από την άφιξη του ραντεβού ή της χρήσης των εγκαταστάσεων, ώστε να λάβουμε περισσότερες 

πληροφορίες. Ως υπενθύμιση, εάν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχετε αναρρώσει από 

οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα τις τελευταίες 14 ημέρες, σας συνιστούμε να ενημερώσετε το Spa 

πριν από την άφιξη.

Εγκυμοσύνη

Στο μενού θα βρείτε ειδικά διαμορφωμένες θεραπείες για γυναίκες κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, 

καθώς και για εκείνες που διανύουν την περίοδο της γαλουχίας. Παρακαλούμε επιτρέψτε στην ομάδα του 

Spa να σας καθοδηγήσει σχετικά, διαλέγοντας την θεραπεία που σας ταιριάζει.

Κατά τη διάρκεια παραμονής σας

Το Spa οφείλει να κρατήσει ένα περιβάλλον ηρεμίας και χαλάρωσης. Βοηθήστε μας να σεβαστούμε την 

ατμόσφαιρα της ιδιωτικότητας και της ησυχίας. Παρακαλούμε όπως βάλετε τα κινητά τηλέφωνα σε 

λειτουργία πτήσης κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο Spa. Το κάπνισμα, το αλκοόλ και η 

κατανάλωση φαγητού στο χώρο του Spa απαγορεύεται.

Πληροφορίες και Οδηγίες

Επικοινωνία

Εσωτερικοί αριθμοί: 333/334

Εξωτερικός αριθμός: +30 2374440000

Email: spa@miraggio.gr

Το περιβάλλον

To Myrthia Thermal Spa είναι ένας χώρος ευεξίας για ενήλικες. Παιδιά ηλικίας 12 με 16 ετών 

επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο την εσωτερική πισίνα μεταξύ 10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. με επίβλεψη 

γονέα.

Ώρες λειτουργίας Spa

Εγκαταστάσεις Σπα: 10:00 π.μ - 19:00 μ.μ

Διαθέσιμα ραντεβού: 10:00 π.μ - 20:00 μ.μ, τελευταίο ραντεβού στις 19:00 μ.μ 

Γυμναστήριο: 08:00 π.μ - 20:00 μ.μ

Ραντεβού

Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε το 333 ή +30 23744 40000. Για τη θεραπεία σας συνιστούμε 

να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 

την ώρα που επιθυμείτε. 

Άφιξη στο Spa

Ερωτήσεις υγείας

Ενημερώστε μας τη στιγμή της κράτησης για οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση σας απασχολεί. Το ίδιο 

ισχύει και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η γνώση θα επιτρέψει στον υπεύθυνο της ρεσεψιόν να σας 

καθοδηγήσει σχετικά με την επιλογή των θεραπειών σας. Πριν την έναρξη της επιλεχθείσας θεραπείας, το 

προσωπικό μας θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε το ιατρικό ιστορικό σας. Συμμορφωνόμαστε πλήρως με 

τον κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
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