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ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ SPA

Το FONTUS SPA σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να δραπετεύσετε από την 
ρουτίνα της καθημερινότητας και να βρεθείτε σε ένα θεραπευτικό καταφύγιο 
όπου θα μπορείτε να επανασυνδεθείτε με την εσωτερική σας γαλήνη. Η 
φιλοσοφία μας βασίζεται στην πεποίθηση ότι η Μητέρα Γη μας παρέχει όλα τα 
απαραίτητα συστατικά που χρειάζονται για να φροντίσουμε το σώμα και την 

ψυχή μας.

Στις θεραπείες ευεξίας του FONTUS SPA χρησιμοποιούμε τα υψηλής ποιότητας, 
Ελληνικής παραγωγής, βιολογικά & 100% vegan προϊόντα LABBOK, 
καθώς και τις καλύτερες πρώτες ύλες. Μοναδικός μας στόχος είναι να σας 
προσφέρουμε μια αξέχαστη εμπειρία περιποίησης ώστε να φύγετε νιώθοντας 

αναζωογονημένοι, ισορροπημένοι και χαλαροί.

“Το σπουδαιότερο δώρο που μπορείς να δώσεις σε κάποιον είναι η καλύτερη εκδοχή 
του εαυτού σου”.
_ Λαό Τσε

ΠΡΟΣΩΠΟ
Η πολυτελής θεραπεία προσώπου μας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία περιποίησης, 
ειδικά σχεδιασμένη για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, χαρίζοντάς σας ένα νεανικό 
και λαμπερό δέρμα.

EXPRESS 30 ΛΕΠ | 50.00 EUR
Καθαρισμός, τόνωση, απολέπιση και ενυδάτωση με κρέμα κατάλληλη για το δέρμα σας.

MASSAGE βασισμένο στο GUA SHA 30 ΛΕΠ | 30.00 EUR
Εξειδικευμένο μασάζ προσώπου που εστιάζει στους λεμφαδένες, συγκεκριμένα κάτω από τα αυτιά 
και τον λαιμό. Σκοπός της θεραπείας είναι η απομάκρυνση των τοξινών που συσσωρεύονται κάτω 
από το δέρμα και το θαμπώνουν. Η αυξημένη κυκλοφορία σε αυτές τις περιοχές οξυγονώνει το δέρμα 
ενισχύοντας την παραγωγή κολλαγόνου, καθώς και άλλων θρεπτικών συστατικών.

FONTUS 60 ΛΕΠ | 70.00 EUR
Απολαυστικό μασάζ προσώπου με χρήση βιολογικών προϊόντων περιποίησης και ειδικά διαμορφωμένων 
πρώτων υλών που προσφέρουν μια νότα φρεσκάδας στο δέρμα σας.

DETOX  70 ΛΕΠ | 80.00 EUR
Βοηθάει στην αποτοξίνωση, καθαρισμό και θεραπεία του δέρματος. Ενεργοποιεί τον μεταβολισμό, 
απομακρύνει τις τοξίνες και αποκαθιστά τη φυσική λάμψη. Συνιστάται για επιδερμίδες που χρειάζονται 
λεμφική παροχέτευση, αποτοξίνωση, εξισορρόπηση, αποκατάσταση πληγών, αποκατάσταση ή 
ενδυνάμωση. Ιδανικό για ορμονική ακμή. Περιλαμβάνει βαθύ καθαρισμό.

CALMING 60 ΛΕΠ | 80.00 EUR
Καταπραΰνει το ευαίσθητο δέρμα, ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, ενυδατώνει και αφήνει το δέρμα 
λαμπερό. Αυτή η περιποίηση δέρματος περιέχει φυσικά αντιφλεγμονώδη και καταπραϋντικά πεπτίδια 
που βοηθούν στην ανακούφιση των ευαίσθητων περιοχών. Κατάλληλα για αφυδατωμένα δέρματα 
που είναι επιρρεπή σε ερυθρότητα, ερεθισμό, ξεφλούδισμα, φλεγμονή, κνησμό, καθώς και για άλλες 
δερματικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ροδόχρου ακμής, της δερματίτιδας, της ψωρίασης και 
του εκζέματος.

ADVANCED FACIALS
RENEW FACE MASSAGE 40 ΛΕΠ | 60.00 EUR
100% φυσικό έγχυμα πολύτιμου ελαίου για το πρόσωπο που αποκαθιστά την ενυδάτωση, θρέψη και 
τόνωση του δέρματος. Εξαφανίζει τις επιφανειακές ρυτίδες και αντιμετωπίζει την αφυδάτωση.

ANTI-AGING HYALURONIC  70 ΛΕΠ | 90.00 EUR
Μια εξαιρετικά ενεργή θεραπεία που βοηθά στην ενδυνάμωση, αναδόμηση, προστασία, σύσφιξη και 
περιποίηση του δέρματος. Περιλαμβάνει ειδικό μασάζ αντιγήρανσης. Ιδανικό για δέρμα που παρουσιάζει 
σημάδια μείωσης σφριγηλότητας, τόνου, ενυδάτωσης και επιπέδων ελαστίνης.

ANTI-AGING VITAMIN C  70 ΛΕΠ | 90.00 EUR
Μια εξαιρετικά συσφικτική, αντιγηραντική θεραπεία πλούσια σε οργανική βιταμίνη C και φυσικά 
αντιοξειδωτικά. Η βιταμίνη C από περγαμόντο βοηθάει στην ανάπλαση κολλαγόνου και ελαστίνης, 
κάνοντας το δέρμα σας να φαίνεται ορατά σφιχτό και λαμπερό. Κατάλληλο για όλες τις δερματικές 
παθήσεις. Αντιμετωπίζει την ακανόνιστη μελάγχρωση.
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ΣΩΜΑ
Οι θεραπείες σώματος μας είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους δέρματος. 
Αν το δέρμα σας χρειάζεται απολέπιση, ενυδάτωση, αποτοξίνωση ή χαλάρωση, οι 
θεραπείες μας έχουν σχεδιαστεί για κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

RAW SCRUB BODY RITUAL 30’ 30 ΛΕΠ | 60.00 EUR
Ένα ειδικό πρόγραμμα απολέπισης με μύρτιλο για όλο το σώμα, που συνδυάζει τα καλύτερα βιολογικά 
και ακατέργαστα συστατικά ώστε το δέρμα σας να δείχνει άψογο. Σχεδιασμένο από τους έμπειρους 
θεραπευτές μας για να αντιμετωπίζει ένα μεγάλο εύρος δερματικών παθήσεων, το πρόγραμμα 
βαθιάς απολέπισης RAW SCRUB BODY RITUAL προσφέρει αποτοξίνωση και ενυδάτωση με ρόδι μέσω 
οινοθεραπείας.

FOREST CLAY BODY WRAP  70 ΛΕΠ | 100.00 EUR
Μια ειδικά διαμορφωμένη περιποίηση για όλο το σώμα, που συνδυάζει απολέπιση με περιτύλιγμα αλατιού 
Ιμαλαΐων, τοπική πράσινη άργιλο και νότες πεύκου. Απολαύστε την υπέροχη αίσθηση του χαλαρωτικού 
μασάζ στον αυχένα και στο τριχωτό της κεφαλής, καθώς θα ηρεμεί το σώμα σας μέσα στο περιτύλιγμα. Η 
ενυδάτωση με μάραθο και λεμονόχορτο ολοκληρώνει τη θεραπεία.

ALOE VERA - Panacea | slimming treatment 60 ΛΕΠ | 90.00 EUR
Τουλάχιστον από το 3500 π.Χ., η αλόη η γνήσια, έχει αξιοποιηθεί για ιατρικούς, αλλά και για καλλωπιστικούς 
σκοπούς από πολλούς αρχαίους λαούς, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων, των Αιγύπτιων, των Ινδών 
και των Κινέζων. Οι Αρχαίοι Έλληνες μελετητές θεωρούσαν την αλόη πανάκεια, το φάρμακο που μπορεί να 
θεραπεύσει όλες τις ασθένειες. Ο Αριστοτέλης, ο Διοσκουρίδης ο Πεδάνιος και ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος 
έχουν γράψει για την ευεργετική της δράση. Βυθίστε το δέρμα σας σε έναν ωκεανό φρεσκάδας και βαθιάς 
ενυδάτωσης που θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τον κρύο καιρό. Είναι υπέροχο να δρέπεις τα οφέλη 
που προσφέρει η μέντα και η αλόη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μια καταπραϋντική θεραπεία προσώπου. 
Συνιστάται για τη μείωση της κυτταρίτιδας, το αδυνάτισμα και τη σύσφιξη.

MASSAGE
REFRESH & RELAX  30 ΛΕΠ | 50.00 EUR - 60MIN | EUR 85.00
Ένα χαλαρωτικό μασάζ στο οποίο οι θεραπευτές μας εστιάζουν στα σημεία που το χρειάζεστε περισσότερο. 
Ιδανικό για όσους δεν έχουν πολύ χρόνο και χρειάζονται μια γρήγορη ανανέωση.
Διαλέξτε μασάζ πλάτης, αυχένα και ώμου ή αυχένα, κεφαλής, ποδιών και πελμάτων.

DEEPER THAN DEEP | Hot Stones 60 ΛΕΠ | 90.00 EUR
Πέτρες του δάσους λουσμένες με βαλσαμέλαιο (Hypericum Oil) που ζυμώνονται βαθιά μέσα στους μύες, 
σε περιοχές συσσωρευμένης έντασης. Το βαλσαμέλαιο προέρχεται από το ανθοφόρο φυτό σπαθόχορτο, 
το οποίο ονομάστηκε έτσι από τους Αρχαίους Έλληνες που το χρησιμοποιούσαν ως επουλωτικό για 
πληγές από σπαθιά. To DEEPER THAN DEEP μασάζ θα σας χαρίσει αστραφτερή ζωντάνια και έντονη 
ενυδάτωση της επιδερμίδας.

MOTHER EARTH |Pregnancy 45 ΛΕΠ | 70.00 EUR
Το MOTHER EARTH είναι μια χαλαρωτική θεραπεία Spa για μέλλουσες μητέρες, που εστιάζει στην εξάλειψη 
των πονοκεφάλων, της έντασης και του στρες που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
Αφήστε τους ειδικούς μας θεραπευτές να σας βοηθήσουν να αποκαταστήσετε την εσωτερική σας γαλήνη 
με ένα μασάζ εγκυμοσύνης που επαναφέρει το σώμα στην ισορροπία του.

ADVANCED MASSAGES
MAKE A WISH IN METSOVO 60 ΛΕΠ | 105.00 EUR
Το Grand Forest Metsovo, σε υψόμετρο 1,350 μέτρα και τόσο κοντά στον ουρανό, είναι το ιδανικό μέρος για 
να κάνετε μια ευχή. Αυθεντικό μασάζ με χρυσές σταγόνες λιωμένου κεριού που στάζουν σε όλο το σώμα. 
Το ζεστό λάδι από το κερί χύνεται στο σώμα σε ένα παρατεταμένο μασάζ με βαθιές και καταπραϋντικές 
κινήσεις. Αυτό το απολαυστικό μασάζ θα μειώσει την ένταση, ενώ τα φυσικά αντιοξειδωτικά θα 
ενυδατώσουν και θα θρέψουν το δέρμα.

FOREST’s HERBAL RITUAL |based on Ayurveda philosophy  60 ΛΕΠ | 110.00 EUR
Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν άγρια βότανα που έβρισκαν στο φυσικό τους 
περιβάλλον για να θεραπεύουν ασθένειες. Ένας συνδυασμός του κλασικού μας μασάζ Ayurveda, 
σχεδιασμένο για την καταπολέμηση του πόνου, την αύξηση της κυκλοφορίας και την τόνωση του 
λεμφικού συστήματος και της ειδικής θεραπευτικής τεχνικής Shirodhara, η οποία περιλαμβάνει 
την έκχυση ζεστής, μυρωδάτης φυτικής λοσιόν στο μέτωπο. Ένα εξαιρετικά καταπραϋντικό 
τελετουργικό για να ηρεμήσει το μυαλό, να βοηθήσει τον ύπνο και να διώξει τις επιπτώσεις του 
άγχους και του στρες.

NATURE AROMATHERAPY Massage 60 ΛΕΠ | 90.00 EUR - 90 ΛΕΠ | 120.00 EUR
Κάθε εποχή του χρόνου, τα δάση και τα υπέροχα αλπικά τοπία χαρίζουν ξεχωριστές συγκινήσεις 
στους φυσιολάτρες. Το υπέροχο Signature Massage αντανακλά την ήρεμη ομορφιά εκείνου του 
συναισθήματος που μόνο η φύση μπορεί να δώσει. Η θεραπεία ξεκινά με μια μια υπέροχη αλμυρή 
απολέπιση που θα ανακουφίσει τα κουρασμένα σας πόδια. Έπειτα ακολουθεί ένα βαθύ χαλαρωτικό 
μασάζ σε όλο το σώμα. Αυτή η θεραπεία  προσφέρει ευεξία και γαλήνη, ενσωματώνοντας τις 
κινήσεις του Signature Massage, μαζί με ζεστά έλαια αρωματοθεραπείας για την εκπλήρωση μιας 
αίσθησης ολικής ανανέωσης.

Summer - PURIFY & DETOXIFY 
Άνοίξτε τα μάτια σας και δείτε κάθε απόχρωση του ηλιοβασιλέματος
Λεμόνι, Άρκευθος, Γκρέιπφρουτ, Κυπαρίσσι και Ευκάλυπτος
Αποκαθιστά την ισορροπία και ευνοεί την αποβολή των τοξινών.

Spring - EXCITE & ENERGIZE 
Αφήστε πίσω ό,τι σας βαραίνει και ανεβείτε πιο ψηλά
Πορτοκάλι, Τζίντζερ, Κέδρος και Γαρύφαλλο
Ανακτά τη χαμένη ενέργεια και βελτιώνει την αίσθηση ανανέωσης και ζωντάνιας

Winter - RELAX & UNWIND
Αφήστε τη γαλήνη του βουνού και τους ήχους της φύσης να σας ταξιδέψουν
Πορτοκάλι, Βασιλικός, Άρκευθος και Λεβάντα
Ανακουφίζει από την ένταση και πετυχαίνει αργή και σταδιακή χαλάρωση του σώματος.

Autumn - STIMULATE & HARMONIZE
Ξυπνήστε και νιώστε το πέπλο της αυγής
Μαντζουράνα, Ευκάλυπτος και Δεντρολίβανο
Αναζωογονεί και αποκαθιστά τη σωματική διέγερση και τον μυϊκό τόνο.
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HOLISTIC EXPLORATION
GRAND FOREST SIGNATURE JOURNEY 70 ΛΕΠ | ΕΣΕΙΣ: 100.00 EUR - 70 ΛΕΠ | ΔΥΟ: 180.00 EUR
Ο καθένας μπορεί να περπατήσει σε δάση οξιάς και ελάτης, να εξερευνήσει κρυστάλλινες λίμνες και 
υπέροχα διαμορφωμένους βράχους, να χαρεί με τα μάτια του σπάνια είδη φυτών, πολύχρωμα αμφίβια, 
αγελάδες, αλεπούδες και άλογα. Το μοναδικό και πλούσιο φυσικό περιβάλλον του Μετσόβου προσφέρει 
ένα ασύλληπτο τοπίο που δεν θα ξεχάσετε ποτέ.
Χαλαρώστε και απολαύστε ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό σας ή τον αγαπημένο σας. Η εμπειρία ξεκινά με 
το τονωτικό μας ποδόλουτρο, ακολουθεί η απολέπιση ποδιών με αλάτι Ιμαλαΐων, συνεχίζει με μασάζ 
σώματος και ολοκληρώνεται με ενυδάτωση προσώπου. Ξεκινήστε ένα ταξίδι απόλυτης χαλάρωσης 
χρησιμοποιώντας τα μοναδικά μείγματα μας από τοπικά έλαια και επιτρέψτε στον εαυτό σας να το 
απολαύσει ολοκληρωτικά. Επιλέξετε μία από τις τρεις προτάσεις μας:

Εμπνευσμένο από: SWEET DELICATESSEN
Απολέπιση σώματος με ζάχαρη που συνδυάζει τα καλύτερης ποιότητας, βιολογικά και ακατέργαστα 
συστατικά για να δείχνει το δέρμα σας άψογο και λαμπερό. Απολαύστε ένα μασάζ με γλυκιά αίσθηση από 
μπισκότο βανίλιας που προσφέρει βαθιά απολέπιση, ενυδάτωση, τόνωση και αποτοξίνωση.

Εμπνευσμένο από: GRAND FOREST Nature
Ένα αποτοξινωτικό πρόγραμμα απολέπισης με αλάτι Ιμαλαΐων που αντιμετωπίζει δερματικές παθήσεις 
για μια ουσιαστική αναζωογόνηση και φροντίδα. Απολαύστε ένα μοναδικό μασάζ με βούτυρο ελάτης για 
εγγυημένα βαθιά απολέπιση και ενυδάτωση.

Εμπνευσμένο από: THE ‘PERFORMER’
Θεραπεία μασάζ ειδικά σχεδιασμένη για αθλητική αποκατάσταση, καταπολέμηση επίμονων πόνων και 
περιορισμό κάθε μυϊκής καταπόνησης ή έντασης που εμποδίζει τη σωματική απόδοση.

MASTERPIECE PACKAGE
200 MIN |300.00 EUR

Όταν η καθημερινότητα σας έχει καταβάλλει, δεν υπάρχει καλύτερη διέξοδος από το καταφύγιο 
ποιοτικής φροντίδας και περιποίησης FONTUS SPA, που μοναδικό σκοπό έχει τη δική σας ξεκούραση 
και ανάρρωση. 

Μια ξεχωριστή θεραπεία απολέπισης σε όλο το σώμα με μύρτιλο που συνδυάζει την καλύτερη 
ποιότητα βιολογικών και ακατέργαστων συστατικών για ένα δέρμα αψεγάδιαστο. Ένα πρόγραμμα 
περιποίησης βαθιάς απολέπισης, αποτοξίνωσης και αυθεντικού μασάζ με χρυσές σταγόνες λιωμένου 
κεριού που στάζουν σε όλο το σώμα. Η επιθυμία σας γίνεται πραγματικότητα με μια θεραπεία 
εξαιρετικά συσφικτική, πλούσια σε φυσική οργανική βιταμίνη C και φυσικά αντιοξειδωτικά.

BEAUTY
Η εξειδικευμένη ομάδα μας μπορεί επίσης να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σας για μανικιούρ, πεντικιούρ και 
αποτρίχωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν του Spa.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ
Το Spa είναι αφοσιωμένο στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος γαλήνης, ιδιωτικότητας και ηρεμίας. Συμβάλετε και 
εσείς. Βάλτε τα κινητά σας τηλέφωνα σε λειτουργία πτήσης κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο Spa. Το κάπνισμα, 
το αλκοόλ και η κατανάλωση φαγητού δεν επιτρέπονται στο Spa.

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Κατά την άφιξη σας στο Spa παρέχονται μπουρνούζι, παντόφλες μιας χρήσης και ντουλάπι που κλειδώνει για τα 
προσωπικά σας αντικείμενα. Επιπλέον, παρέχονται εσώρουχα μιας χρήσης που μπορείτε να φοράτε κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας σας.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Επικοινωνήστε με την υποδοχή του Spa στην εσωτερική γραμμή με αριθμό 22 για να κλείσετε ραντεβού. Σας 
συνιστούμε να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων για να εξασφαλίσετε τη θεραπεία και τον χρόνο που προτιμάτε.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κατανοώντας ότι το πρόγραμμά σας μπορεί να διαφοροποιηθεί, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να καλύψουμε τις 
ανάγκες σας. Ωστόσο, καθώς ο χρόνος Spa είναι κλεισμένος για εσάς, ενημερώστε την ομάδα μας 24 ώρες νωρίτερα 
για να αποφύγετε τη χρέωση. Διαφορετικά θα ισχύει το 100% των χρεώσεων υπηρεσιών.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή μπορεί να διευθετηθεί στη ρεσεψιόν κατά την αναχώρηση.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ
Καθώς πολλές θεραπείες Spa βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος, κατά την οποία εφαρμόζονται ειδικές τεχνικές 
πίεσης σώματος, σας συμβουλεύουμε να μην φάτε βαρύ γεύμα πριν από τη θεραπεία σας. Ωστόσο, ενδείκνυται ένα 
ελαφρύ σνακ. Απαγορεύεται το αλκοόλ πριν από οποιαδήποτε θεραπεία Spa. Το Spa διαθέτει ντουλάπια για να 
αποθηκεύετε τα προσωπικά σας αντικείμενα. Σας συνιστούμε να μην φέρετε τα τιμαλφή σας στο χώρο. Το Spa δεν 
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια προσωπικών αντικειμένων. Εάν η θεραπεία που θα επιλέξετε περιλαμβάνει 
επεξεργασία νερού, φορέστε μαγιό.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ
Παρακαλούμε ελάτε τουλάχιστον 15 λεπτά πριν το ραντεβού σας. Η άφιξη με καθυστέρηση θα μειώσει τον διαθέσιμο 
χρόνο για τη θεραπεία σας. Ως εκ τούτου, θα μειώσει την αποτελεσματικότητά του και την ευχαρίστησή σας. Αυτή 
είναι μια αποκλειστικά δική σας στιγμή και σας αξίζει να απολαύσετε την εμπειρία στο έπακρο. Ενημερώστε μας 
για οποιαδήποτε προτίμηση σχετικά με τη θερμοκρασία δωματίου, την πίεση και τη μουσική. Η φροντίδα σας είναι η 
ύψιστη προτεραιότητά μας.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε κατά τη στιγμή της κράτησης για οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση ή ειδική 
ανάγκη. Αυτό θα επιτρέψει  στην ομάδα του Spa να σας καθοδηγήσει στην επιλογή των κατάλληλων θεραπειών για 
εσάς. Πριν από οποιαδήποτε θεραπεία, η ομάδα μας θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε ένα ιατρικό ερωτηματολόγιο. 
Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Στο μενού μας θα βρείτε ειδικά διαμορφωμένες θεραπείες για εγκυμονούσες γυναίκες και για όσες θηλάζουν. 
Επιτρέψτε στην ομάδα του Fontus Spa να σας καθοδηγήσει, επιλέγοντας ποια θεραπεία είναι η καταλληλότερη για 
την ειδική περιόδο που βιώνετε.

ΗΛΙΚΙΑΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το Spa είναι κατάλληλο για επισκέπτες άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορούν να 
απολαύσουν υδροθεραπεία μόνο από τις 10:00 έως τις 12:00 υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
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