
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ 75’
Βαθύ μασάζ με βάση το κρητικό λάδι, τη ρακή και τα εκχυλίσμα-
τα πορτοκαλιού. Ταξιδέψτε πίσω στο χρόνο μέσα από ειδικές 
τεχνικές για την επίτευξη αναζωογόνησης και ισορροπίας σώ-
ματος και πνεύματος.

MAΣΑΖ ΒΑΘΙΑΣ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ
& ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ 60’
Η απόλυτη χαλαρωτική εμπειρία με εισπνοές από αιθέριο έλαιο 
λεβάντας. Ιδανικό για όσους έχουν πολύ ένταση, υποφέρουν 
από αϋπνίες ή επιζητούν να ζήσουν μία εμπειρία απόλυτης χα-
λάρωσης και ευεξίας.

XAΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ 60’
Μασάζ ήπιας έντασης για ανακούφιση από το στρες και αποκα-
τάσταση της ισορροπία σας. Απόλυτη χαλάρωση του σώματος 
και αναζωογόνηση του πνεύματος και των αισθήσεων.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ 60’
Δυνατό μασάζ για όλο το σώμα που ανακουφίζει από τους πό-
νους των μυών και μειώνει την δυσκαμψία. Μια δυνατή εμπειρία 
σχεδιασμένη αποκλειστικά για να βελτιώσει την ελαστικότητα 
του σώματος και την κυκλοφορία του αίματος.

ΜΑΣΑΖ ΠΛΑΤΗΣ, ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗΣ 45’
Εξειδικευμένες τεχνικές μασάζ χρησιμοποιούνται για να διώ-
ξουν το άγχος και την ένταση της καθημερινότητας. Μειώνει την 
ένταση των πονοκεφάλων και προσφέρει βαθιά χαλάρωση.

CRETAN MASSAGE                                                        75’
A profound massage from top to toes based on Cretan olive oil, 
orange extracts and raki. A travel back in time through the ancient 
techniques of this massage, giving revitalization and balance to 
your body and soul.

DEEP RELAXATION MASSAGE                                 60’
A deeply relaxing massage for the entire body and head, enriched 
with special essential oils. Ideal for those who are under a lot of 
tension, suffer from insomnia or seek to enjoy the experience of a 
deep, restful sleep.

ANTI-STRESS MASSAGE                                          60’
Mild pressure full body massage for stress relief and balance. It’s a 
total relaxation and rejuvenation of spirit and senses.

DEEP TISSUE MASSAGE                                                60’
Ιntense full body massage that treats muscle pain and reduces 
stiffness. A powerful experience designed to improve flexibility and 
blood pressure.

BACK, NECK & SCALP MASSAGE 45’
Advanced massage techniques used to ease away the stress and 
strain caused by daily life. In particular, it relieves tension heada-
ches and encourage relaxation.
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“REJUVANCE” ΜΑΣΑΖ 30’
Μια ολιστική προσέγγιση για φυσική σύσφιξη και ανόρθωση 
του οβάλ προσώπου. Αυτή η επαναστατική μέθοδος λειτουργεί 
πάνω στους ιστούς και τους μεσημβρινούς του προσώπου.

ENYΔΑΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 45’
Μια μοναδική εμπειρία που προσφέρει αναζωογόνηση και ξε-
κούραση στην επιδερμίδα.

“ICE-EFFECT” ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  60’
Εμφανή αποτελέσματα ανόρθωσης από την πρώτη επίσκεψη. 
Χαρίστε στο πρόσωπο σας τη χαμένη σφριγηλότατα και λάμψη.

“KOBIDO” ΜΑΣΑΖ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ 60’
Η αρχαία Ιαπωνική μέθοδος μάλαξης προσώπου που διεγείρει 
την κυκλοφορία του αίματος, οξυγονώνει τους ιστούς με αποτέ-
λεσμα την λείανση των ρυτίδων και την θρέψη της επιδερμίδας.

“REJUVANCE” MASSAGE 30’
A supreme holistic approach to a natural face lift. This revolutionary 
antiwrinkle method works on the connective tissues of the face as 
well as the meridian lines.

HYDRATING FACE MASSAGE 45’
A unique experience of rejuvenation and relaxation in minimum 
time.

“ICE-EFFECT” FACE MASSAGE 60’
A flawless skin brightening experience with outstanding firming re-
sults. Visible results from the first session.

LIFTING “KOBIDO” MASSAGE 60’
An ancient Japanese massage technique which increases blood cir-
culation, allow oxygen to flow through the tissues, leaving the skin 
tightened and firm.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ   FACE

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ   ΒΟDY



MAΣΑΖ ΣΜΙΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 45’ 
Μασάζ που διεγείρει την αιματική κυκλοφορία και σμιλεύει το 
σώμα τοπικά στα σημεία που χρειάζεται. Το μασάζ εφαρμόζεται 
κυρίως στη περιοχή της κοιλιάς και στα πόδια.

ΜΑΣΑΖ ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 45’  
Απόλυτη εμπειρία σώματος για γρήγορο και ομοιόμορφο μαύρι-
σμα με βαθιά διάρκεια.

ΜΑΣΑΖ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 30’  
Μια εξατομικευμένη εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Προσαρμόστε 
το μασάζ σας με τις προσωπικές σας ανάγκες και επιθυμίες.

BODY SCULPTOR MASSAGE 45’ 
This massage stimulates blood circulation and sculpts the body 
to specific areas, mainly targets the area of abdominals and legs.

BRONZING MASSAGE 45’  
An ideal full body experience which prepares the skin before expo-
sure to the sun for an even tan.

“TAILOR MADE” MASSAGE 30’  
A personalized treatment for all ages. This tailor made massage is 
based on your needs and requests.

AEGEO SPAS RITUAL MASSAGE 90’
A unique experience that you can find only in Aegeo Spas across 
Greece. This exquisite combination includes a bespoke massage 
with blended oils suitable to your needs. Make this journey your 
own destination.

MINOAN’S ANCIENT MASSAGE  90’
Your journey to ancient Crete has just started. A combination of 
Cretan herbs and traditional Greek techniques heals and rejuvenate 
the body. Free your mind and your spirit. Let yourself give in, to the 
warmth and the exotic aromas of this traditional massage.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΣ  
 WITH OUR SIGNATURE

AEGEO SPAS TEΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΑΣΑΖ 90’
Μια μοναδική εμπειρία με την υπογραφή της Aegeo Spas. Αυτός 
ο εξαιρετικός συνδυασμός αισθήσεων αποτελείται από μάλαξη 
σώματος με αρωματικά έλαια από βότανα της ελληνικής γης.

ΑΡΧΑΙΟ ΜΙΝΩΪΚΟ ΜΑΣΑΖ 90’
Απελευθερώστε το μυαλό και τις αισθήσεις σας. Η εμπειρία ενός 
εξειδικευμένου μασάζ πλάτης και ποδιών βασισμένο σε παραδο-
σιακές ελληνικές τεχνικές και τοπικά βότανα αναζωογονεί πλή-
ρως το σώμα. 

Things end memories last forever
Enjoy taking your SPA Memories with you

Shop now online @ https://aegeospascosmetics.gr
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