
 

POLIS HAMMAM 

 

 



Polis Hammam 

Καλώς ήλθατε στο Polis Hammam, ένα μέρος όπου ο χρόνος σταματά και η 

καθημερινότητα εξασθενίζει. Εδώ θα ανακαλύψετε μια όαση ηρεμίας όπου η εσωτερική 

ενέργειά σας αναζωογονείται και η εξωτερική λάμψη σας ανανεώνεται. 

Εμπιστευτείτε την ευεξία σας στους ειδικευμένους θεραπευτές μας, οι οποίοι θα σας 

βοηθήσουν να δημιουργήσετε το δικό σας εξατομικευμένο πρόγραμμα χαλάρωσης και 

ξεκούρασης από μια μεγάλη επιλογή εξαιρετικών ιεροτελεστιών χαμάμ, τελετουργικών 

μασάζ, θεραπειών περιποίησης προσώπου και αποτελεσματικών θεραπειών σώματος.  

Όλη η ομάδα του Polis Hammam σας εύχεται μια αξέχαστη εμπειρία και είμαστε πάντα 

στη διάθεσή σας σε αυτό το προσωπικό ταξίδι σας στον χρόνο. Αν υπάρχει κάτι που 

μπορούμε να κάνετε ώστε η εμπειρία σας να γίνει ακόμα πιο ξεχωριστή, ελπίζουμε να 

μην διστάσετε να μας ενημερώσετε. 

Το Polis Hammam  είναι ένα Αυθεντικό Παραδοσιακό Turkish Χαμάμ που σε 

“ταξιδεύει” στο χτες ενώ είναι προσαρμοσμένο σε όλες τις ανέσεις και παροχές του 

σήμερα. 

Με σεβασμό στην παράδοση του αυθεντικού χαμάμ δημιουργήθηκε ένας boutique χώρος 

όπου θα βιώσετε την αυθεντική παραδοσιακή ιεροτελεστία της λουτρικής περιποίησης. 

Tο χαμάμ είναι διαχρονικό καθώς εδώ και αιώνες μετά την ίδρυσή του, συνεχίζει να 

είναι πρώτο στις προτιμήσεις του κόσμου και να αποτελεί πόλο έλξης για όλους όσους 

επιθυμούν υγεία και ευεξία. 

Η περιποίηση του σώματός σας και η ψυχική ξεκούρασή σας είναι πάντα η 

προτεραιότητά μας σε συνδυασμό με τη μυστική ατμόσφαιρα των ανατολίτικων 

λουτρών. Το χαμάμ με τον επιβλητικό θόλο, το μαρμάρινο πάγκο στο κέντρο του και τις 

παραδοσιακές γούρνες περιμετρικά, μεταφέρουν τον επισκέπτη σε μια άλλη εποχή και 

ένα άρωμα Ανατολής. 

Μια απολαυστική απόδραση από την καθημερινότητα με μια βαθιά απολέπιση, ένα 

χαλαρωτικό μασάζ και ξεκούραση δοκιμάζοντας το παραδοσιακό τσάι, το γευστικό 

λουκούμι και τον ναργιλέ...ο καλύτερος τρόπος για να συνεχίσετε τη μέρα σας ή να 

ξεκινήσετε το βράδυ σας! 

 

 

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν ραντεβού, αλλιώς η 

εξυπηρέτηση είναι δυνατή μόνο εφ’όσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 

 



Απλό Χαμάμ 

 

απολαύστε όλα τα πλεονεκτήματά του χαμάμ, φροντίζοντας εσείς 
τον εαυτό σας με τα υλικά που θα σας προμηθεύσουμε εμείς 

Το Απλό Χαμάμ ή Turkish Bath είναι η ανατολίτικη έκδοση του ατμόλουτρου και 

θεωρείται η υγρή εκδοχή της σάουνας με πιο ήπιες ωστόσο θερμοκρασίες, 390-420. 

Η ζέστη βοηθάει το άνοιγμα των πόρων και την εξάλειψη των τοξίνων. Έχει άριστο 

αποτέλεσμα για την ανακύκλωση του αίματος και το μεταβολισμό, μετά από τη 

διαδικασία το δέρμα είναι καθαρό, φρεσκότερο και νεότερο. Το χαμάμ έχει θεραπευτική 

επίδραση στο κεντρικό νευρωτικό σύστημα, και έχει ξεκουραστική και τονωτική δράση. 

Με την υγρασία του χώρου μειώνεται η ένταση στους μύες και αυξάνεται η αίσθηση 

ηρεμίας και ευημερίας. 

Η χαλαρωτική σας εμπειρία ξεκινά με την παραμονή σας στο 
υγρό και ζεστό μαρμάρινο δωμάτιο (hammam) με τα νερά, τις 

γούρνες και τον μεγάλο μαρμάρινο θερμαινόμενο πάγκο, όπου θα 
ξαπλώσετε φροντίζοντας οι ίδιοι τον εαυτό σας με όλα τα υλικά 

που θα σας προμηθεύσουμε εμείς. 

Η απολαυστική τελετουργία τελειώνει με την απαραίτητη χαλάρωση στον ειδικό χώρο, 

συνδυασμένη με κέρασμα, αρωματικό ανατολίτικο τσάι και λουκούμι. 

Κόστος: 25 ευρώ 

 



                                Κεσέ Χαμάμ 

 

απολαύστε τη διαδικασία απολέπισης μέσα στο χαμάμ από το 
εξειδικευμένο προσωπικό μας 

Η υπηρεσία Kesse Hammam περιλαμβάνει την παραμονή σας στον υγρό – ζεστό 

μαρμάρινο χώρο (hammam) με τα τρεχούμενα νερά, τις παραδοσιακές βρύσες και τον 

μεγάλο μαρμάρινο θερμαινόμενο πάγκο όπου θα ξαπλώσετε να απολαύσετε τη 

διαδικασία της απολέπισης από το έμπειρο προσωπικό μας για να ανανεωθούν όλα τα 

κύτταρα σας και να αποκτήσετε μεταξένιο δέρμα. Μια ζεστή, βαθιά και καθαρή 

απολέπιση σώματος αναζωογονεί το εξωτερικό στρώμα του δέρματός σας, αφήνοντας 

σας με αίσθηση φρεσκάδας και ανανέωσης. 

Μετά την απολαυστική τελετουργία περάστε στον ειδικό χώρο για 
την απαραίτητη χαλάρωση, συνδυασμένη με κέρασμα, αρωματικό 

ανατολίτικο τσάι και λουκούμι. 

 

                      Κόστος: 33 ευρώ 

 



Πασά Χαμάμ 

 

μοναδική εμπειρία μιας τελετουργίας που θα σας διώξει τις 
τοξίνες και θα επαναφέρει την ισορροπία στο σώμα και την ψυχή 

Με την είσοδό σας στο hammam, θα ταξιδέψετε στο παρελθόν και θα γευτείτε το άρωμα 

της Ανατολής. Χαλαρώστε να απολαύσετε την τελετουργία της υπηρεσίας Passa 

Hammam. Μετά την παραμονή σας στο χαμάμ, όλο τα σώμα σας θα τριφτεί με το ειδικό 

γάντι (kesse) ώστε να γίνει η απολέπιση και να απομακρυνθούν όλα τα νεκρά κύτταρα 

και οι τοξίνες. 

Η θεραπεία συνεχίζεται με το ευεργετικό σαπούνισμα – λούσιμο 
με το αγνό  σαπούνι ελιάς σε συνδυασμό με το ειδικό παραδοσιακό 
αφρομασάζ, που θα απογειώσει όλες τις αισθήσεις της απόλαυσης, 

της ξεκούρασης και της καθαριότητας 

Η απολαυστική τελετουργία τελειώνει με την απαραίτητη χαλάρωση στον ειδικό χώρο, 

συνδυασμένη με κέρασμα, αρωματικό ανατολίτικο τσάι και λουκούμι. 

                                       

                                      Κόστος: 43 ευρώ  
 



 

Σουλτάν Χαμάμ 

 

απολαύστε ένα μυστικιστικό ταξίδι στο παρελθόν με έντονο 
άρωμα Ανατολής 

Χαλαρώστε και βιώστε μια βασιλική περιποίηση! Η παραδοσιακή ιεροτελεστία ξεκινά με 

την παραμονή σας στο χαμάμ όπου εξειδικευμένοι θεραπευτές καλύπτουν το σώμα σας 

με μια φυσική μάσκα αποτοξίνωσης από μαύρο μαροκινό σαπούνι με εξαιρετικές 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες και συνεχίζουν με μια βαθιά απολέπιση (πρόσωπο & σώμα) με 

το ειδικό γάντι kesse ώστε να απομακρυνθούν νεκρά κύτταρα και τοξίνες. 

Ακολουθεί ένα ευεργετικό απολαυστικό αφρομασάζ με αγνό 
σαπούνι ελιάς που θα απογειώσει όλες τις αισθήσεις της 

απόλαυσης, της ξεκούρασης και της καθαριότητας. 

Στη συνέχεια τοποθετείται ειδική κρέμα - μάσκα για έξτρα ενυδάτωση προσώπου και 

σώματος και άμεση αναζωογόνηση της επιδερμίδας αφήνοντας μια φυσική φρεσκάδα 

και λάμψη. Ολοκληρώνεται με χαλαρωτικές κινήσεις σε αυχένα-κεφάλι κατά τη διάρκεια 

του λουσίματος και την απαραίτητη ξεκούραση με το αρωματικό ανατολίτικο τσάι και 

λουκούμι. 

Κόστος: 60 ευρώ 

 



                  Deniz Volcan 

 

η ιδανική θεραπεία για έντονο καθαρισμό και περιποίηση 

Το Deniz Volkan ένα ολοκληρωμένο σύστημα απολέπισης (peeling) με θαλάσσια άλατα 

από τη Νεκρά Θάλασσα για βαθύ καθαρισμό και στη συνέχεια μάσκα λάσπης από τη 

Νεκρά Θάλασσα σε όλο το σώμα για ενυδάτωση της επιδερμίδας που γίνεται μέσα στον 

ατμοσφαιρικό χώρο του χαμάμ από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.    

Αποτέλεσμα & Δράση: 

• Απομάκρυνση νεκρών κυττάρων, καθαρισμός, θρέψη, ενυδάτωση, 

αναζωογόνηση της επιδερμίδας. 

• Διέγερση της διαδικασίας μεταβολισμού των κυττάρων. 

• Ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού. 

• Βελτίωση κυκλοφορικού και χαλάρωση μυοσκελετικού συστήματος. 

• Συσφικτική δράση και ενίσχυση της καύσης του λίπους. 

Τα συστατικά της ηφαιστειακής δράσης που χρησιμοποιείται ως 
μέρος της θεραπείας, ενισχύουν την ελαστικότητα της 

επιδερμίδας και συνιστάται στην πρόληψη των ραγάδων. 

Κόστος: 35 ευρώ 

 



                    VIP Χαμάμ 

 

αποκλειστική χρήση του χαμάμ για εσάς και την παρέα σας 

Το Polis Hammam διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στις υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, σας 

προσφέρει τη δυνατότητα της VIP υπηρεσίας για αποκλειστική χρήση του χαμάμ και των 

υπηρεσιών του για εσάς και την αγαπημένη παρέα σας. Εκτός από την παραδοσιακή 

φιλοξενία, θα φροντίσουμε ώστε η παραμονή σας να σας μείνει αξέχαστη προσφέροντάς 

σας δροσιστικούς χυμούς, γευστικές φρουτοσαλάτες, επιλεγμένα κρασιά και εκλεκτά 

εδέσματα. 

Είναι η ώρα να χαρίσετε στον εαυτό σας την πολυτέλεια που του 
αξίζει! 

Επικοινωνήστε με το Polis Hammam για να σχεδιάσουμε μια εξατομικευμένη VIP 

υπηρεσία βάση των δικών σας αναγκών με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι μια ξεχωριστή 

στιγμή. 

 

Κόστος 

1-2 άτομα: 230 € 

3 άτομα: 290 €  

4 άτομα: 350 € 

5 άτομα: 420 €  

 



Aritma Polis 30' 

 

η αληθινή τέχνη του μασάζ για την πίσω επιφάνεια του σώματος 

Aritma Polis Massage για την πίσω επιφάνεια σώματος… μια signature θεραπεία 

αποκλειστικά σχεδιασμένη για το POLIS HAMMAM με βαθιές πιέσεις που αποτελούν 

ένα τελετουργικό τόνωσης και ενεργοποίησης του οργανισμού. Μια αληθινή τέχνη του 

μασάζ που εφαρμόζεται στην πίσω επιφάνεια του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της 

εφαρμογής ειδικών εργαλείων και αιθέριων ελαίων με ευεργετικά αρώματα. 

Μια πλήρης απόλαυση για το μυαλό, το σώμα και την ψυχή. 

Είναι το μασάζ του εξαγνισμού του σώματος και της ψυχής, 
απόλυτα συνυφασμένο με την φιλοσοφία του παραδοσιακού 

χαμάμ. Είναι μια μέθοδος κάθαρσης και χαλάρωσης, μια 
διαδικασία που αποτελεί ένα «βαθύ» βίωμα, ένα έντονο μασάζ, 

σοφό και πρωτόγονο ταυτόχρονα. 

Μια έντονη απελευθέρωση από το έντονο στρες και άγχος, μια αναζωογονητική 

εμπειρία. Μια δυναμική επιλογή για όλους όσους εμπλέκονται σε έντονη σωματική 

δραστηριότητα που απαρτίζεται από μια πληθώρα τεχνικών για να ενδυναμώσει το 

σώμα και τη θέλησή σας. Βαθιές κινήσεις μασάζ επιτρέπουν στο σώμα σας να 

ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε ενισχύοντας ταυτόχρονα τη λεμφική 

μικροκυκλοφορία. 

Κόστος: 30 ευρώ 

 



Aritma Polis 50' 

 

             ένα πρωτόγονο μασάζ για να "τρίξουν" τα κόκκαλα 

Aritma Polis Μασάζ… μια signature θεραπεία αποκλειστικά σχεδιασμένη για το POLIS 

HAMMAM με βαθιές πιέσεις που αποτελούν ένα τελετουργικό τόνωσης και 

ενεργοποίησης του οργανισμού. Μια αληθινή τέχνη του μασάζ που εφαρμόζεται σε 

ολόκληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ειδικών εργαλείων και 

αιθέριων ελαίων με ευεργετικά αρώματα. Μια έντονη απελευθέρωση από το έντονο στρες 

και άγχος, μια αναζωογονητική εμπειρία. 

Μια δυναμική επιλογή για όλους όσους εμπλέκονται σε έντονη 
σωματική δραστηριότητα που απαρτίζεται από μια πληθώρα 

τεχνικών για να ενδυναμώσει το σώμα και τη θέλησή σας. Βαθιές 
κινήσεις μασάζ επιτρέπουν στο σώμα σας να ξεκουραστείτε και να 

χαλαρώσετε ενισχύοντας ταυτόχρονα τη λεμφική 
μικροκυκλοφορία. 

Το Aritma Polis Μασάζ ευεργετεί τόσο το μυοσκελετικό όσο και το κυκλοφορικό και 

νευρικό σύστημα επιφέροντας μια βαθιά χαλάρωση και βοηθά την φυσική αποτοξίνωση 

του σώματος. Έχει στόχο να ¨τρίξουν¨ τα κόκαλα, να κυκλοφορήσει πάλι το αίμα στις 

φλέβες, να επαναφέρει τη λειτουργικότητα μέσω των διατάσεων, έτσι ώστε να 

εγκαταλείψετε το μέρος γεμάτοι ενέργεια και αισιοδοξία. 

                                

                                     Κόστος: 43 ευρώ 

 



Aritma Polis 90' 

 

ένα πρωτόγονο μασάζ για να "τρίξουν" τα κόκκαλα 

Aritma Polis Μασάζ… μια signature θεραπεία αποκλειστικά σχεδιασμένη για το POLIS 

HAMMAM με βαθιές πιέσεις που αποτελούν ένα τελετουργικό τόνωσης και 

ενεργοποίησης του οργανισμού. Μια αληθινή τέχνη του μασάζ που εφαρμόζεται σε 

ολόκληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ειδικών εργαλείων και 

αιθέριων ελαίων με ευεργετικά αρώματα. Μια έντονη απελευθέρωση από το έντονο στρες 

και άγχος, μια αναζωογονητική εμπειρία. 

Μια δυναμική επιλογή για όλους όσους εμπλέκονται σε έντονη 
σωματική δραστηριότητα που απαρτίζεται από μια πληθώρα 

τεχνικών για να ενδυναμώσει το σώμα και τη θέλησή σας. Βαθιές 
κινήσεις μασάζ επιτρέπουν στο σώμα σας να ξεκουραστείτε και να 

χαλαρώσετε ενισχύοντας ταυτόχρονα τη λεμφική 
μικροκυκλοφορία. 

Το Aritma Polis Μασάζ ευεργετεί τόσο το μυοσκελετικό όσο και το κυκλοφορικό και 

νευρικό σύστημα επιφέροντας μια βαθιά χαλάρωση και βοηθά την φυσική αποτοξίνωση 

του σώματος. Έχει στόχο να ¨τρίξουν¨ τα κόκαλα, να κυκλοφορήσει πάλι το αίμα στις 

φλέβες, να επαναφέρει τη λειτουργικότητα μέσω των διατάσεων, έτσι ώστε να 

εγκαταλείψετε το μέρος γεμάτοι ενέργεια και αισιοδοξία. 

                                       

                                     Κόστος: 80 ευρώ 



                     Χουζούρ 50' 

 

χαλαρώστε στα χέρια των ειδικών 

Εν αρχή (του μασάζ) είναι η χαλάρωση! Ένα ιδανικό μασάζ ενάντια στο στρες και στην 

ένταση της καθημερινότητας. Χαλαρώστε και αισθανθείτε πως ο χρόνος έχει σταματήσει 

για εσάς. Μια πραγματική μυσταγωγία ικανή να επιφέρει ψυχική και πνευματική 

γαλήνη. 

αφεθείτε στον συνδυασμό των ελεγχόμενων χειρισμών, των 
απαλών κτύπων και πιέσεων των διάφορων μυϊκών ομάδων του 
ανθρώπινου σώματος, ο οποίος σας επιφέρει ανακούφιση από τον 
πόνο και το στρες, καθώς και μια γενικότερη αίσθησης ευεξίας και 

χαλάρωσης. 

Συμβουλή: Τα αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα και ο οργανισμός ενεργοποιείται στο μέγιστο μετά 

από 5 συνεδρίες.  

 

Κόστος: 43 ευρώ 

 



 Χουζούρ 90' 

 

χαλαρώστε στα χέρια των ειδικών 

Εν αρχή (του μασάζ) είναι η χαλάρωση! Ένα ιδανικό μασάζ ενάντια στο στρες και στην 

ένταση της καθημερινότητας. Χαλαρώστε και αισθανθείτε πως ο χρόνος έχει σταματήσει 

για εσάς. Μια πραγματική μυσταγωγία ικανή να επιφέρει ψυχική και πνευματική 

γαλήνη. 

αφεθείτε στον συνδυασμό των ελεγχόμενων χειρισμών, των 
απαλών κτύπων και πιέσεων των διάφορων μυϊκών ομάδων του 
ανθρώπινου σώματος, ο οποίος σας επιφέρει ανακούφιση από τον 
πόνο και το στρες, καθώς και μια γενικότερη αίσθησης ευεξίας και 

χαλάρωσης. 

Συμβουλή: Τα αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα και ο οργανισμός ενεργοποιείται στο μέγιστο μετά 

από 5 συνεδρίες.  

 

 

Κόστος: 80 ευρώ 

 



Αυχένα – Πλάτη – Μέση Μασάζ 

 

μοναδική αίσθηση απόλαυσης και αναζωογόνησης                        

σε αυχένα, πλάτη, μέση 

Το ωράριο εργασίας, ο σημερινός τρόπος ζωής, η λανθασμένη στάση σώματος 

συμβάλουν στη δημιουργία δύσκαμπτου αυχένα, πόνων στους ώμους και πονοκεφάλων. 

Η θεραπεία αυτή είναι έντονη και αποτελεσματική για τις περιοχές του σώματος που 

είναι επιρρεπείς σε ακαμψία και συσσωρευμένη ένταση λόγω της ιδιαίτερης τεχνικής της 

που αποτελείται από δυνατές κινήσεις που δρουν βαθιά μέσα στους μυς, τους 

χαλαρώνουν και τους αποτοξινώνουν και απελευθερώνουν την ένταση από πιασίματα 

και χρόνιες μυϊκές παθήσεις, ενεργοποιώντας την κυκλοφορία.  

Το express μασάζ είναι ιδιαίτερα θεραπευτικό για όσους 

υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις, μυϊκές κράμπες και πιασίματα 

καθώς και για αθλητές. Με τη χρήση ελαίων αφεθείτε στο μασάζ 

αυχένα, πλάτη, μέση και καταπολεμήστε τον πόνο, την 

δυσκαμψία των αρθρώσεων ενώ στόχο έχει την επαναφορά          

της μυϊκής ελαστικότητας. 

Κόστος: 25 ευρώ 



Μέση-Πόδια 

 

ελαφριά πόδια & ξεκούραστη μέση 

Η ένταση της καθημερινότητας, οι πόνοι στη μέση, τα "βαριά" πόδια είναι πλέον μια 

συνηθισμένη κατάσταση αφού η κούραση, η ορθοστασία αλλά και η καθιστική ζωή 

εμποδίζουν την σωστή κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα το πρήξιμο των ποδιών 

και κυρίως των αστραγάλων.   

αφεθείτε στις τεχνικές μάλαξης που απευθύνονται στη μέση και 

τα κάτω άκρα απομακρύνοντας την «κακή» ενέργεια από το σώμα 

και βιώστε την εκπληκτική χαλάρωση και μοναδικές στιγμές 

απόλαυσης 

 

 

Κόστος: 25 ευρώ 

 

 



                     Αυχένας – Πρόσωπο 

 

χαλάρωση, ανακούφιση, ευφορία 

Ο θεραπευτής εστιάζει αποκλειστικά στον αυχένα και το πρόσωπο. Εδώ συναντάμε το 

στοιχείο της «ενεργειακής ισορροπίας» αφού δουλεύοντας πάνω σε συγκεκριμένα 

«ενεργειακά μονοπάτια» διώχνουμε την «κακή» ενέργεια που είναι υπεύθυνη για το 

στρες και τους πονοκεφάλους. 

Στόχος μας είναι η ανακούφιση από πονοκεφάλους, ημικρανίες, 
ιγμορίτιδα, αυχενικό σύνδρομο και η βελτίωση του νευρικού 

συστήματος και η καταπολέμηση της αϋπνίας. 

Συμβουλή: Φυσικά, ένα πρόβλημα υγείας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά χωρίς τη 

συμβουλή γιατρού, ένα απαλό όμως άγγιγμα συμπληρωματικά είναι ικανό να περιορίσει τον πόνο 

και τα υπόλοιπα συμπτώματα που μας ταλαιπωρούν.  

 

                       
                      Κόστος: 22 ευρώ 

 

 



                   Ρεφλεξολογία 

 

επανέφερε την απόλυτη ισορροπία στον οργανισμό σου 

Η ρεφλεξολογία είναι μέθοδος εναλλακτικής ιατρικής που στηρίζεται στην εφαρμογή 

ειδικών πιέσεων και μαλάξεων στο πέλμα και τη ράχη των ποδιών. Δεν αποτελεί μια 

απλή μορφή μάλαξης, απεναντίας εστιάζει σε συγκεκριμένα σημεία (πατούσες, παλάμες, 

λοβοί αυτιών), τα οποία αντιστοιχούν σε εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου 

οργανισμού και τα επηρεάζει με ευεργετικό τρόπο. Επειδή στο πέλμα υπάρχουν 7.200 

νευρικές απολήξεις από κάθε σημείο του σώματός μας, οι εξειδικευμένες πιέσεις 

προκαλούν ένα "αντανακλαστικό" ερέθισμα σε κάθε σημείο και όργανο του σώματος 

ξεχωριστά. 

Το αποτέλεσμα είναι η διέργεση του νευρικού και αμυντικού 
συστήματος του οργανισμού με μια απόλυτα φυσική μέθοδο, 

χωρίς τη χρήση φαρμάκων και χωρίς καμία πιθανότητα 
παρενεργειών. 

Αν θέλετε να δοκιμάσετε μια φυσική μορφή θεραπείας όπως η ρεφλεξολογία, τα 
προβλήματα που μπορεί να βελτιώσει έως και να θεραπεύσει είναι: 

1. Ανακούφιση από το στρες 

2. Μυϊκή χαλάρωση 

3. Βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος 

4. Αποτοξίνωση και καθαρισμός 

5. Εξισορροπεί το σώμα 

 

                                   Κόστος: 37 ευρώ 



Τhai Μασάζ 

μια ευεργετική θεραπεία με πολλαπλά οφέλη 

Το Ταϊλανδέζικο μασάζ αποτελεί μια από τις αρχαιότερες θεραπευτικές 

τεχνικές. Θεωρείται η απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης σε όλο το σώμα και εξισορρόπησης 

του μυαλού.  

Βασικό χαρακτηριστικό του είναι πως δεν γίνεται χρήση ελαίων 
και ο αποδέκτης είναι ντυμένος (με αναπαυτικά ρούχα) καθ’ όλη 

τη διάρκεια της συνεδρίας. Επιπλέον, δεν γίνεται χρήση του 
παραδοσιακού κρεβατιού για μασάζ, διότι ολόκληρη η συνεδρία 

πραγματοποιείται πάνω σε ειδικό αναπαυτικό στρώμα που 
βρίσκεται στο πάτωμα. 

Εφαρμόζονται τεχνικές διατάσεων σε όλο το σώμα αλλά και ποικίλες μορφές πιέσεων στους 

μεσημβρινούς με τον θεραπευτή να χρησιμοποιεί διάφορα μέλη του σώματός του (όπως 

δάκτυλα, παλάμες, αγκώνες και πόδια). Ο θεραπευτής εστιάζει στις βασικές ενεργειακές 

γραμμές του σώματος (πάντα σύμφωνα με την αρχαία Ταϋλανδέζικη παράδοση) με 

σκοπό να βοηθήσει στην απελευθέρωση της ενέργειας που ρέει μέσα μας. Tα δάχτυλα 

πιέζουν συγκεκριμένα σημεία του σώματος πάνω στο δέρμα και το μυϊκό σύστημα για να 

προσφέρουν ανακούφιση από τους πόνους, τη δυσκαμψία, την ένταση, την κούραση και 

τα συμπτώματα ασθένειας. 

Κόστος: 50 ευρώ 



                       Σιάτσου 

 

αρχαία μέθοδος θεραπευτικού μασάζ από την Ανατολή 

Το Σιάτσου είναι από τις γνωστότερες ανατολίτικες πρακτικές θεραπευτικού μασάζ που 

βασίζεται στη δακτυλική πίεση των ενεργειακών σημείων του σώματος και έχει αποδείξει 

την αποτελεσματικότητά του.   

Σημαίνει «πίεση με το δάχτυλο». Ο θεραπευτής, ωστόσο, 
χρησιμοποιεί και άλλα μέρη του σώματός του, όπως τους 

αγκώνες, τις παλάμες, τις γροθιές του. 

Το Σιάτσου βασίζεται στο ενεργειακό σύστημα του ανθρώπου και επεμβαίνει σε αυτό 

ακριβώς. Σημαντικό ρόλο παίζουν δύο ανταγωνίστριες ενεργειακές δυνάμεις που 

βρίσκονται στο Σύμπαν: το γιν και το γιανγκ. Ο συνδυασμός των δυνάμεων αυτών είναι 

απαραίτητος ώστε να διατηρηθεί η συμπαντική ισορροπία. Αντίστοιχα λειτουργεί και το 

σώμα μας που είναι μικρογραφία του Σύμπαντος. Το Σιάτσου βασίζεται στη δακτυλική 

πίεση των ενεργειακών σημείων του σώματος και των μεσημβρινών του εξασφαλίζοντας 

του ευεξία. 

Κόστος: 50 ευρώ 

 



Κυτταρίτιδα 

 

το μασάζ είναι από τα πλέον σημαντικά όπλα κατά της 
κυτταρίτιδας 

Το Μασάζ Κυτταρίτιδας γίνεται με ειδικές τεχνικές μαλάξεων με χέρια σε συνδυασμό με 

τις παραδοσιακές βεντούζες από ειδικευμένους επαγγελματίες ώστε να διεγείρουμε τα 

αιμοφόρα αγγεία και να αυξήσουμε την ροή αίματος. Δεν μειώνει τα λιποκύτταρα αλλά 

βελτιώνει την κατάσταση και εμφάνιση του δέρματος χαρίζοντας ελαστικότητα. Η 

υπεραιμία πετυχαίνετε με βαθιές και έντονες πιέσεις με τη χρήση ενός φυσικού λαδιού 

εμπλουτισμένο με τα κατάλληλα αιθέρια έλαια και να ενισχύσουμε τα αποτελέσματα του! 

Σε ποιες γυναίκες απευθύνεται; 

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας οι οποίες 
θέλουν να απαλλαχθούν από την ανομοιομορφία του λίπους και 
τις κατακρατήσεις υγρών για να πετύχουν άριστα αποτελέσματα! 

 

Κόστος: 25 ευρώ 

 



Yeni Yuzu 

 

ταξίδι στον παράδεισο της ομορφιάς 

Πρωτοποριακή φροντίδα με προϊόντα που έχουν δραστικές ουσίες από αγνά φυτικά 

έλαια και εκχυλίσματα. Χαρίστε ενυδάτωση, φρεσκάδα, λάμψη, ενέργεια και ζωντάνια 

στην επιδερμίδα.  

Η περιποίηση περιλαμβάνει 4 διαδοχικά στάδια. 

1. Απαλός και βαθύς καθαρισμός με υδρόφιλο έλαιο 2 φάσεων με Φυτική βάση και 

αναζωογονητικά εκχυλίσματα 

2. Peeling με στρογγυλοποιημένους πυρήνες ροδάκινου, για να αφαιρεθούν οι 

επιφανειακές σκληρύνσεις και τα νεκρά κύτταρα. 

3. Ειδική Μάσκα προσώπου για αναζωογόνηση, ενυδάτωση, ανάπλαση (για 

ευαίσθητες επιδερμίδες, για μικτές και λιπαρές επιδερμίδες, για ξηρές και 

αφυδατωμένες) 

4. Μασάζ προσώπου με ειδική κρέμα από εκχυλίσματα  (Βιταμίνη Ε, Εντελβάις, 

έλαιο Μακαντέμια, έλαιο Τζοτζόμπα, Πανθενόλη) για τελική λάμψη, φρεσκάδα, 

ζωντάνια. 

Κόστος: 35 ευρώ 

 



Νυφικό Πακέτο 

 

χαλάρωση πριν τη μεγάλη μέρα 

Στο Polis Hammam θα βρείτε ένα μοναδικό περιβάλλον αρμονίας και  ομορφιάς που 

αναμιγνύει τις καλύτερες δυτικές πρακτικές με τις κορυφαίες παραδοσιακές θεραπείες 

της ανατολής. 

Κατά τις ημέρες των Σουλτάνων, οι μελλόνυμφοι αφιέρωναν πολλές ώρες στην 

περιποίησή τους στο Χαμάμ, επιδιώκοντας την βελτίωση της προσωπικής τους ομορφιάς. 

Οι τυχεροί που θα επιλέξουν το νυφικό πακέτο για αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή της ζωής 

τους, θα λάβουν περιποίηση διάρκειας 3 ωρών: 

1. Passa Hammam & ενυδατική μάσκα σώματος. 

2. Αναζωογόνηση προσώπου. 

3. Ευεργετικό ολόσωμο μασάζ. 

Το νυφικό πακέτο μπορεί να προσαρμοστεί και στις απαιτήσεις του γαμπρού. 

Αυτές τις στιγμές μπορείτε να είστε παρέα με τους φίλους σας 
μακριά από το άγχος για την επικείμενη ημερομηνία και να 

γευτείτε μια εμπειρία χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. Θα 
διαπιστώσετε ότι η κοινωνική πτυχή του χαμάμ είναι εξίσου 

σημαντική με τις ίδιες τις θεραπείες. 

                            

                         Κόστος: 120 ευρώ 

 



                                   Βεντούζες 

 

 

παραδοσιακή κινεζική ιατρική με βεντούζες 

Η θεραπεία με βεντούζες έχει μια μακρά και μεγαλοπρεπή ιστορία. Έχει χρησιμοποιηθεί 

σε όλο τον κόσμο από τα αρχαία χρόνια και ήταν μέρος της επικρατούσας ιατρικής στην 

Ευρώπη μέχρι το 1900.  

Σήμερα χρησιμοποείται στη θεραπεία των επώδυνων 
μυοσκελετικών συνδρόμων, στο άσθμα, στο κοινό κρυολόγημα, 

στο χρόνιο βήχα, στα προβλήματα δυσπεψίας καθώς και σε 
δερματολογικά προβλήματα. 

Στη θεραπεία μια βεντούζα προσκολλάται στο δέρμα αφού πρώτα μειωθεί από αυτήν η 

πίεση, έτσι ώστε το δέρμα και ο επιφανειακός μυς να τραβιέται και συγκρατείται στην 

βεντούζα. Σε μερικές περιπτώσεις, η βεντούζα μπορεί να μετακινηθεί όσο η αναρρόφηση 

του δέρματος είναι ενεργή, προκαλώντας ένα τοπικό τράβηγμα του δέρματος και του μυ. 

Οφέλη 
Ενεργοποιούν το λεμφικό σύστημα, τα μπλοκαρίσματα του παχέος εντέρου, τον 

καθαρισμό στις φλέβες, στις αρτηρίες και τα τριχοειδή αγγεία. Ακόμη διασπείρουν το 

κρυολόγημα, μειώνουν το οίδημα και τον πόνο, λύνουν συμφύσεις.Χρησιμοποιούνται σε 

πόνους  ρευματικούς-αρθριτικούς, χρόνιους  πόνους μέσης, δυσμηνόροιας, διαταραχές 

του αναπνευστικού (βήχας-κρύωμα, άσθμα) και του γαστρεντερικού(στομαχόπονος-

ναυτία-δυσπεψία) 

                                   Κόστος: 25 ευρώ 



                                     Σάουνα 

 

γνωρίστε τα οφέλη της σάουνας 

Η Σάουνα είναι ευεργετική για το υγιές σώμα εκτός από το αδυνάτισμα και την 
αποτοξίνωση. Από εξάλειψη του στρες και απώλεια κιλών μέχρι ανακούφιση από τους 
πόνους και την μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.  

Επίσης λειτουργεί ευεργετικά και για το νευρικό σύστημα αλλά 
και για την κυκλοφορία, ενώ η εφίδρωση καθώς και πάρα πολλές 
άλλες διαδικασίες και λειτουργίες μέσα στο σώμα επιταχύνουν τον 

μεταβολισμό και καθαρίζουν τα όργανα και το δέρμα. 

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας, φροντίστε να μιλήσετε με το γιατρό σας πριν να τη 
δοκιμάσετε. Οι ειδικοί πάντως επισημαίνουν πως όσοι παθαίνουν εύκολα αφυδάτωση ή 
έχουν χαμηλή αρτηριακή πίεση, μπορεί να ζαλιστούν ή και να λιποθυμήσουν σε μια 
καυτή σάουνα, ενώ δεν ενδείκνυται η κατανάλωση αλκοόλ πριν μπει κανείς σε αυτήν. 
Αντίθετα, η σάουνα κάνει, καλό σε όσους έχουν υπέρταση, επειδή ρίχνει την πίεση, όπως 
έχουν δείξει και προηγούμενες μελέτες.  

Αντενδείξεις: Άτομα πάσχοντα από άσθμα, ρευματισμούς, νεφροπάθειες, φλεγμονές 
προβλήματα στεφανιαίας και καρδιακής ανεπάρκειας, γριππώδεις λοιμώξεις, υψηλή 
αρτηριακή πίεση. 

Συμβουλή: Συνδυάστε τη Σάουνα με ένα ευεργετικό ολόσωμο Aritma Polis μασάζ ή ένα Αντιστρές 
μασάζ για καλύτερο αποτέλεσμα. 

 

     Κόστος: 13 ευρώ / Συνδυαστικά με άλλη υπηρεσία 10 ευρώ 

http://polishammam.ast.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/masaz/aritma-polis-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%BF.html
http://polishammam.ast.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/masaz/%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%BF.html
http://polishammam.ast.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/masaz/%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%BF.html

